
STEAGUL ROȘU - „CAMPIOANA VICECAMPIOANELOR
'*1 PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ 1.

BALCANICE" A LASAT 0 PUTERNICĂ IMPRESIE LA SOFIA
PRIN JOCUL SAU
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Cele 36 de minute, cît a durat 
lătoria de la Sofia la București 
1L-18, Ic-au fost suficiente jucătorilor 
Steagului roșu pentru a face o scurtă 
trecere în revistă a participării ior în 
turneul balcanic, încheiat acum trei 
zile.

„Cu 4—2 am început și tot cu 4—2 
ani terminat" — sublinia, in concluzie, 
cu justificată mîndrie, Fusulan, căpi
tanul echipei din Brașov. Intr-adevăr, 
la 15 februarie, la Atena, Steagul roșu 
a debutat în această importantă com
petiție cu o victorie la scorul 
asupra formației locale A.E.K., 
unui joc care a impresionat 
pe spectatorii atenieni. Iar 
luni, la 15 noiembrie, la Sofia

de 4—2 
în urma 
profund 
peste 9 
de data 

acșșa.sța, 'Steagul roșu a disputat ul
timul Xfk-i în cadrul competiției, in- 
vingînd pe Levski cu 4—2 și făcînd 
cel mai bun joc al sezonului. Intre 
aceste două succese la scor identic, 
fotbaliștii din Brașov au „colecționat" 
alte două victorii (1—0 cu Partizan 
și 3—0 cu Fenerbahce), precum și 
trei meciuri nule, rămînînd astfel ne
învinși, performanță rar întîlnită într-o 
competiție internațională.

Acesta este pe scurt bilanțul parti
cipării Steagului roșu în turneul bal-

Handbalistele de la Rapid București
se pregătesc intens

pentru jocurile din C.C.E,
Au mai rămas numai cîtcva zile 

pină la prima confruntare dintre Ra
pid București și Lokomotiv Rangsdorf, 
care deschide șirul meciurilor celei de 
a doua ediții a „Cupei Campionilor 
Europeni", rezervată echipelor feminine 
de handbal în 7. Jocul va avea loc, 
după cum se știe, miercuri 22 noiem
brie în orașul Tg. Mureș.

Campioanele noastre și-au conti
nuat antrenamentele la Tg. Mureș. Ele 
au susții.ut în această săptămînă cî
teva meciuri de verificare în compa
nia unor echipe masculine de juniori 
din localitate, dovedind o vervă deo
sebită de joc. Printre altele, au fost 
încercate mai multe scheme de atac, 
cu colaborarea activă a pivoților și 
extremelor, știut fiind faptul că for
mația campioană a R. D. Germane 
excelează în jocul de apărare.

Intîlnirea de la Tg. Mureș va fi ar
bitrată de Blazic (R.P.F. Iugoslavia).

Acolo unde sportul
Pînă în urmă cu 15 ani, sportul era 

complet necunoscut în munții Apuseni. 
O dată cu sosirea zorilor vieții noi, spor
tul și-a făcut și aici tot mai mulți prie
teni. Mai întîi, în rinul elevilor, dar a- 
poi a cuprins masa tuturor tinerilor. 
Așa s-au înjghebat în comuna Belis 
primele echipe : de volei, de fotbal, de 
handbal. Cu sprijinul organelor locale, 
tinerii sportivi și-au amenajat cu mijloa
ce proprii terenuri de fotbal și volei, 
lucruri absolut noi în raza comunei.

In cadrul școlii elementare de 7 ani 
sau confecționat o serie de aparate, de 
gimnastică (cal, bîrnă etc.) procunîn- 
du -se mingi de oină, volei, handbal și 
piese de șah.

In aceste împrejurări, a luat ființă în 
urmă cu 2 ani asociația sportivă Some
șul Beliș. Tinerii sportivi de aici, au 
obținut rezultate frumoase în competi
țiile la care au participat, obținînd și 
'.mele succese. De pildă, anul acesta e- 
'diipele de gimnastică băieți și fete ale 
școlii elementare de 7 ani au ocupat locul 
l la un concurs. De asemenea, Alexan-

a cărei primă ediție a fost cu- 
fără drept de apel, de o ma- 

categorică, de echipa noastră, 
astfel — cum scria ziarul 

“ din Sofia — „catn-

canic, 
cerită 
nieră 
devenind 
„Naroden sport' 
pioană a vicecampioatielor balcanice".

Ca și la Atena, Ankara și Tirana, 
Steagul roșu a lăsat o puternică im
presie și la Sofia, cucerind aprecieri 
unanime pentru jocul său de concep
ție modernă, 
iaculos, pentru 
tehnică-tactică a 
tru

colectiv, rapid și spec- 
capacilatea fizică și 
jucătorilor săi, pen- 

fazelc de fotbal curai create

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă
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turneu lui balcanic, înaintea meciului de la Sofia, cu 
Silviu Ploeșteanu, antrenorul echipei, Campo, Seredai, 
Hașoti, Năftănăilă, Fusulan, Meszaros și David.
Sofia. Hașoti — ca și David și ceilalți înaintași, de 
pentru poarta echipei Levski. Iată-1 cîștigind un nou

Foto • Iordan Skrinski-Sofia

Echipa Steagul roșu, cîștigătoarea
Levski. De la stingă la dreapta, sus : 
Ghiță, Zaharia. Szlgeti și Nagy. Jos :

In dreapta o fază din meciul de la 
altfel — a fost un pericol permanent 
,,duel“ cu fundașul Naidenov.

multă măiestrie, pentru modul cum 
a realizat patru goluri spectaculoase. 
Pentru specialiștii bulgari, cu care am 
stat de vorbă după meci, au existat 
două criterii obiective de comparație: 
meciul Bulgaria — Franța, disputat 
cu trei zile înainte, și faptul că 
Levski a făcut miercuri seară cel mai 
bun meci din acest sezon (pînă la 
partida cu St. roșu pierduse numai trei 
întîlniri de campionat).

Presa are numai cuvinte elogioase 
la adresa echipei St. roșu. „Spectatorii 
au aplaudat furtunos frumoasa și me
ritata victorie a Steagului roșu. Fot
baliștii romini au demonstrat un joc 
pe care rareori l-am văzut pe tere-

P. GAȚU
(Continuare în pag. a 5-a)

nu era cunoscut...
dru Toduț a ocupat locul 1 la arunca
rea greutății, iar echipa de fotbal par
ticipă în campionatul raional obținînd 
rezultate bune. In cadrul asociației se 
mai practică volei, șah, tenis de masă. 
Printre cei mai dotați se numără Nico- 
lae Maier, Petru Sorescu, Nicolae Boze- 
ciuc, Traian Tanchici, Gheorghe Manda, 
Grigore Sopon și multi alții.

N. TODORAN—coresp.

Ghițescu l-a învins aseară pe Ciocîltea în partida derbi a campio
natului de șah, restabilind egalitatea în fruntea clasamentului. 
Alte rezultate: Mititelu—Drimer 1—0, Rădulescu—Reicher 1—0, 
Vaisraan—Urseanu 1—0 (!) Giinsberger-—Soos și Bozdoghină— 
Radovici */2—*/2.

Astfel, Ghițescu și Ciocîltea (9*/2 p.) s-au desprins din nou avînd 
P/2 p. avans în clasament. Urmează: Rădulescu, Drimer 8, Rado
vici, Mititelu 7*/2, Georgescu (1), Giinsberger, Soos 7, Vaisman 
6‘/2, Gheorghiu (1) 6.

Mîine in categoria A de fotbal
IN CAPITALA:

U.T.A.; ora 14,30:
LUPENI: Minerul — Dinamo București
RM. VILCEA: Dinamo Pitești — Jiul Petroșani
BACĂU: Dinamo —- Petrolul Ploiești
BRAȘOV: Steagul roșu — Metalul Tirgoviște.
După cum se știe meciul Știința Timișoara — Progresul Bucu

rești a fost aminat, întrudt fotbaliștii bucureșteni pleacă mîine în 
Portugalia.

stadionul „23 August", ora 12,45: C.C.A. — 
Rapid — Știința Cluj.
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Trei jocuri „cheie“ în
și două partide interesante în Capitală

Etapa de duminică programează șase 
jocuri, dintre care trei (Minerul — 
Dinamo București, Dinamo Bacău — 
Petrolul și Steagul roșu — Metalul) 
sînt foarte importante pentru situația 
din fruntea clasamentului: o victorie 
a Steagului roșu, care joacă acasă, 
în timp ce Dinamo București și Petro
lul se deplasează, ar ' da posibilitate 
liderului să se distanțeze la două 
puncte diferență față de următoarele 
clasate.

La București vor evolua două echi
pe din țară, care în ultimul lor joc 
de campionat s-au prezentat într-o for
mă mulțumitoare. E vorba de Știința 
Cluj, care va juca cu Rapid și de 
U.T.A. care va întîlni pe C.C.A. In 
partida de joi, formația feroviară a 
dovedit că dacă toți coechipierii își 
unesc eforturile poate trece peste obsta
cole dificile In meciurile de mîine 
însă, atît echipa feroviară cît și C.C.A. 
pornesc handicapate, deoarece jucătorii 
ambelor formații au depus joi eforturi 
deosebite din cauza terenului. Așadar 
în partida cu Știința Cluj, respectiv

cu U.T.A., 
C.C.A. vor 
capitolul pregătire fizică I

In țară mai e programat un meci 
(jocul Știința Timișoara — Progresul 
a fost amînat): Dinamo Pitești — 
Jiul.

Iată acum cîteva amănunte privind 
pregătirile unor formații:

• Dinamo București va alinia la 
Lupeni formația cu care a învins săptă- 
mîna trecută pe Progresul. .Miercuri, 
dinamoviștii 
porți cu echipa 
Dinamo Obor.

• U.T.A. a 
Teba, cîștigînd 
cu C.C.A. textiliștii vor alinia forma-

fotbaliștii de la Rapid și 
da un serios examen la

s-au antrenat la două 
lor de tineret și cu

jucat joi cu formația 
cu 12—1. In partida

ția: Faur (Comun)- Szucs, Băcuț' 
(Seres), Neamțu-Capaș, Mețcas-Pop, 
Sasu, Floruț, Țîrlea, Selymesi (Czako). 
(ȘT. IACOB, coresp.).

• Iată formația probabilă a Științei 
Cluj: Moguț (Nicoară)-Kromely, Geor-, 
gescu (Nacu), Costin-P. Emil, Po- 
pescu-Ivansuc, Marcu, Gane, Matciana, 
H. Moldovan (Constantin). (N. TODO- 
RAN, coresp.).

• Pregătindu-se pentru meciul cu 
Petrolul, dinamoviștii băcăoani au ju
cat joi cu formația lor de tineret, cîș- 
tigînd cu 3—1. Avînd trei jucători 
accidentați (Ciripoî, Ghiță și Cîrnarti),

(Continuare în pag. a 5-a)

Sub tribunele stadionului Republicii
Despre centrul de antrenament și pregătire specială
Cind stadionul Republicii este pără

sit de miile de spectatori, sub tribu
ne... continuă o activitate sportivă in
tensă. Aceasta, independent de ano
timp, de vremea bună sau rea de 
afară...

MARE INTERES LA BUENOS AIRES
N. Amzuică, fac aici primii 
in acest util sport. Numărul 
încă prea mic și acest fapt 
slaba muncă mobilizatorică

la stadionul Republicii tinerii sportivi au

BUENOS AIRES 17 (Agerpres). - 
Vstăzi își începe turneul în America 
le Sud echipa selecționată de fotbal 
i U.R.S.S. Fotbaliștii sovietici vor în- 
ilni pe marele stadion River Plata 
lin Buenos Aires echipa 
avă a Argentinei.

Echipele U.R.S.S.
■alificate în turneul 
latului mondial de
iese pentru a doua oară 
in. In primul meci, disputat în 
a Moscova rezultatul
-O.

După sosirea lor la 
otbaliștii sovietici au

reprezenta-

Argentinei, 
al campio- 

fotbal, se 
in

Și 
final

a fost

întîl- 
acest 
iunie 
egal :

AiresBuenos 
efectuat mai

multe ședințe de antrenament care 
au fost urmărite de un mare număr 
de spectatori dornici să vadă în 
„avanpremieră" pe celebrii jucători 
Iașin, Netto, Metreveli, Mamîkin, 
Ivanov și alții.

Evoluția echipei sovietice stîrnește 
un mare interes în rîndurile amato
rilor de fotbal argentineni. în ciuda 
prețurilor de intrare ridicate, cele 
100.000 de locuri ale stadionului au 
fost repede epuizate. Echipa argen- 
tineană va alinia o formație din care 
nu vor lipsi valoroșii internaționali 
Pizzuti, Corbatta, San Filippo 
Pândo. Jocul va fi condus de cel 
bun arbitru din America de 
chilianul Carlos Robles.

Și 
mai 
Sud

In momentul de față, in sălile de 
sub tribunele stadionului Republicii 
se antrenează scrimerii, halterofilii și 
canotorii. Vizitlnd recent aceste săli, 
am rămas impresionați de utilajul 
modem și complex cu care sint înzes
trate.

In sala de haltere vin zilnic zeci 
de tineri care, sub conducerea antre
norului 
lor pași 
lor este 
reflectă
făcută de antrenorii secțiilor de hal
tere ale asociațiilor și cluburilor din 
Capitală. Și acest lucru este regreta
bil. Sintem convinși că tinerii munci
tori și elevi din uzinele, întreprinde
rile și școlile din Capitală, dornici să 
practice halterele, ar veni cu multă 
plăcere să se antreneze în această mi
nunată sală dacă ar fi indrumați de 
către antrenorii și profesorii de edu
cație fizică din cadrul asociațiilor spor
tive și al școlilor din care fac parte.

La rindul ei, federația de speciali
tate prin comisia orășenească de hal
tere va trebui să popularizeze acest 
excelent centru de inițiere.

★
In scurt timp, centrul de antrena

ment și pregătire sportivă de la sta-

I

t

(Continuare în pag. a 3-a)

In frumoasa sală de haltere de 
la dispoziție excelente condiții de pregătire și antrenament.

In fotografie, un aspect din timpul antrenamentului tinerilor halterofili

Foto : V. Bageac

IN NUMĂRUL DE AZI:
Activitatea sportivă în dezbaterea 

conferințelor U. C. F. S.

După „BAYOOF?'
• Comentariile presei franceze • Telegrame de felicitări
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La Reșița

Activitatea sportivă de mase
și de performanță poate fi îmbunătățită

Prin munca colectivă
la Îmbunătățirea activității

fy portul — acest minunat mijloc
v de făurire a unui tineret vigu- 

ros, sănătos, a devenit și la Re
șița un bun al oamenilor muncii.
Despre acest lucru au discutat cei 
aproape 200 de delegați și invitați 
care au participat la conferința con
siliului orășenesc U. C. F. S. Reșița. 
Darea de seamă, ca și discuțiile pur
tate de delegați, au scos in evidență 
faptul că pe lingă o serie de fru
moase realizări sportive la Reșița 
există încă numeroase lipsuri 
frînează activitatea sportivă.

care

In afară de sporturile cu tradiție 
cum sint fotbalul, boxul, atle

tismul, handbalul — s-a ară
tat în darea de seamă prezentată 
la conferință —, nu de mult au 
luat ființă în cadrul asociațiilor
sportive o serie de noi secții pe ra
mură de sport cum ar fi canotajul, 
baschetul, turismul sportiv, ciclismul 
și rugbiul, care angrenează astăzi tot 
mai mulți oameni ai muncii.

La Reșița activează o serie de echi
pe bine cotate in campionatele repu
blicane. Printre acestea amintim de 
echipa masculină de handbal in 11 a 
C S. M., de echipele de lupte și box 
ale aceluiași club, care au o compor
tare bună in campionatele primelor 
categorii ale țării, de echipa de fot
bal a C S.M., una din fruntașele cate
goriei B etc.

Dacă în anii dinainte de eliberare, 
în Reșița și în localitățile din îm
prejurime exista doar un teren de fot
bal'și acesta prost întreținut, astăzi 
numărul bazelor sportive din aceste 
localități este în continuă creștere. 
In acest centru industrial se găsesc 
azi trei stadioane, uri bazin acoperit 
și o sală de sport de toată frumu
sețea. De asemenea, pe teritoriul ora
șului există 6 săli de gimnastică. 8 
arene de popice, 21 terenuri de fotbal, 
43 de volei. 4 săli de antrenament. 
3 terenuri de handbal în 7, un minu
nat bazin de înot și wra debarcader 
la Văliug ele. Toate aceste rea
lizări, înfăptuite in anii regimului 
nostru democrat-popular, sint o do
vadă a grijii pe care partidul și gu
vernul o acordă culturii fizice și spor-- 
tillin'

★

La Reșița, datorită numărului mare 
de baze sportive precum și mii
lor de tineri dornici să se în

treacă pe terenurile de sport — (41.498 
membri U.C.F.S.) — există un teren 
favorabil pentru dezvoltarea sportului 
de mase. Totuși, în această direcție 

Va putea fi oare evitat matul ? Iată o întrebare la care nu poate deocam
dată răspunde nici Olga Andreescu, contabilă la O.C.L. Produse industriale 
raionul Lenin. In fiecare seară salariații centralei O.C.L. cit și vinzâtorii din 
diferitele magazine aflate pe cuprinsul raioanelor Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și Lenin vin să-și petreacă ore plăcute la clubul lor, recent inființat. Dacă 
înainte de alegerea organelor locale U.C.F.S., in această grupă sportivi 
aparținind de asociația Spartac activitatea a fost foarte redusă, acum se 
participă la diferite întreceri de șah, tenis de masă, volei și fotbal. Acesta 
este un merit al organizatorului sportiv Oprea Ghevrec, al entuziaștilor Ma
rin Barbu, Carmen Barjica, Iancu Lupovici, Grigore Dumitrescu și mulți 

Ialții.
Foto: T. Roibu

s-a făcut prea puțin. La competițiile 
sportive de mase din acest an au 
participat 23.000 de tineri reșițenî. La 
prima vedere s-ar părea că numărul 
acesta este suficient de mare, dar așa 
cum sublinia darea de seamă și cum 
au arătat numeroși delegați la con
ferință, această cifră — față de po
sibilitățile existente — ar fi putut 
fi chiar dublă.

Lipsa de interes față de unele com
petiții de mase s-a manifestat și prin 
felul în care asociațiile au alocat fon
durile. Mulți dintre delegați la confe
rință și-au pus în mod justificat în
trebarea: cum a fost posibil ca Clubul 
sportiv muncitoresc din Reșița să 
cheltuiască doar 25.000 lei pentru acti
vitatea de mase, în timp ce pentru 
fotbal, de pildă, s-au cheltuit 350.000 
lei ? Din lucrările conferinței a reieșit 
clar că activiștii sportivi din Reșița 
trebuie să tie convinși că numai prin 
sportul de mase se poate a- 
junge la cel de performanță. 
Ce au de spus tovarășii din con
ducerea secțiilor pe ramură de sport 
din cadrul clubului ? Sînt ei oare 
mulțumiți de rezultatele de la gim
nastică. tenis de masă și alte spor 
furi în care reșițenii reprezentau cu 
cîțîva ani în urmă o valoare certă 
pe plan intern și chiar extern. Să 
ne amintim de gimnaștii Kerekes, 
Drăghici — foști campioni ai țării, de 
jucătorii de tenis de masă Siclovan 
și Davidescu foști internaționali și de 
mulți alți sportivi din Reșița care 
au adus patriei numeroase victorii. 
De ce astăzi, unii dintre acești foști 
sportivi activi și actuali antrenori 
stau cu brațele încrucișate în loc să 
mobilizeze tineretul spre aceste disci
pline. preferind să lase treburile pe sea
ma altora ? Dar mi numai în aceste 
discipline sportive asociațiile și clu
bul sportiv muncitoresc din Reșița 
sint deficitare La atletism, rtatație. 
volei s-ar fi putut face mai mult. Și 
ia fotbal, un sport atit de iubit de 
oamenii muncii din Reșița rezultatele 
nu sint cele dorite. Dar pentru a d-i 
satisfacție miilor de iubitori ai spor
tului cu balonul rotund din acest 
oraș, secțiile de fotbal trebuie să-și 
trăiască adevărata lor viață, alcă
tuind zeci de echipe de pitici, ju
niori și tineret pentru a crea cadre 
proprii capabile să înlocuiască pe eeie 
necorespunzătoare. Or, la Reșița, echi
pele de rezervă, juniori și pitici nu au 
constituit o preocupare centrală, toată 
atenția fiind îndreptată spre echipa 
întîi, care activează în categoria B. 

Este bine să amintim că echipa 
C.S.M.R. din campionatul regional 
(categoria a Il-a) a ocupat anul tre
cut ultimul loc în clasament, totali- 
zind doar 1 punct I Mai grav se pre
zintă situația echipelor de juniori. La 
asociația sportivă Minerul Ia Ocna de 
Fier ca și la C.S.M.R. ele au fost 
desființate. Oare în felul acesta se 
poate asigura schimbul de miine ?

De asemeni, capitolul „sportul fe
minin" este deficitar. Este inadmisibil 
ca asociațiile Muncitorul. Voința. Me
talul Bocșa. Minerul Anina etc. să 
nu aibă echipe feminine în diferite 
sporturi. Din discuțiile care au avut 
loc în cadrul conferinței s-a desprins 
faptul că tinerele fete din uzine, fabrici, 
instituții ar dori să practice handbalul, 
atletismul, voleiul, tenisul de masă, 
natația sau canotajul. Dar nimeni nu 
s-a interesat de angrenarea lor în 
sport. In asemenea condițiuni poate 
fi vorba de un sport feminin de per
formanță ?

★

Eliminînd lipsurile din activitatea 
sportivă de mase, membrii noului 
consiliu al clubului orășenesc vor putea 
să contribuie la ridicarea necon
tenită a sportului de performanță din 
acest mare centru industria! al țării 
noastre.. La Reșița există condiții priel
nice pentru obținerea unor succese 
sportive tot mai mari.

ION OCI1SENFELD

Mai muit accent
In ultima vreme, sportivii clubului 

Dinamo București au obținut o serie 
de frumoase succese, atît pe plan in
tern cit și pe plan internațional. 
Comportarea sportivilor dinamoviști 
la campionatele mondiale de handbal, 
la Universiada de la Sofia, la cam
pionatele mondiale și balcanice de 
lupte, la campionatele europene de 
caiac-eanoe, la „Cursa Păcii" etc. a- 
rată că atunci cînd se muncește stă
ruitor, pe baze științifice, pot fi rea
lizate performanțe de valoare.

Pe plan intern. Conferința a apre
ciat ca bune și rezultatele și compor
tările secțiilor de volei fete, tenis, 
ciclism, tir, polo și natație, fotbal.

Statistica rezultatelor obținute de 
sportivii dinamoviști m anul 196.1 pre
zintă o serie de frumoase succese. 
Notăm astfel: 10 campioni mondiali 
in echipa de handbal. 4 campioni 
mondiali universitari. 2 campioni eu
ropeni la canoe, 4 campioni balcanici 
la lupte, 4 medalii de argint la cam
pionatele universitare, titlul de cam
pioane republicane pe echipe la polo, 
volei fete, handbal, ciclism, moto, te
nis, atletism și peste 60 de titluri de 
campioni ai R.P.R. la natație, atle
tism, canotaj academic, caiac-canoe, 
tenis, tir. ciclism, box. etc. De ase
menea. frumoase succese ale echipe
lor de juniori. Aceste rezultate nu 
trebuie insă să-i ducă .pe sportivii di- 
namoviști la autoliniștire, la mulțu
mire de sine. Dimpotrivă, ele trebuie 
să constituie premisa unei analize 
curajoase, pentru lichidarea lipsurilor 
care, fără îndoială, se mai manifestă. 
Unele rezultate obținute chiar dacă 
sint bune pe plan intern, se situează 
insă departe de nivelul performanțelor 
europene și mondiale, de obiectivele 
pe care și le propune mișcarea noas
tră de cultură fizică și sport.

Darea de seamă a arătat că in ca
drul clubului Dinamo București tre
buie creată o opinie de mase împo
triva lipsurilor care frînează progre
sul performanțelor, împotriva tendin
ței de a considera că rezultatele bune 
pe plan intern constituie obiectivul 
final al activității și că nu trebuie 
muncit in continuare pentru dezvolta
rea necontenită a performanțelor. S-a 
mai arătat că unele secții (atletism, 
rugbi, gimnastică, volei băieți) și-au 
pierdut pozițiile fruntașe pe plan in
tern iar altele (ciclism pistă, patinaj, 
călărie) bat pasul pe loc. Chiar sec
ții foarte bune pe plan intern (volei 
fete, polo, tir, atletism) trebuie să-și 
analizeze profund munca, pentru a 
atinge nivelul internațional cerut.

Realizări importante au obținut și 
în domeniul sportului harnicii colecti
viști de pe ogoarele raionului Lehliu. 
Există astăzi un număr de 81) de aso
ciații sportive cuprinzînd peste 10.000 
de membri U.C.F.S. care ișî desfășoară 
activitatea pe cele 68 de terenuri de fot
bal, 45 de volei, 4 piste de popice, 10 
gropi de sărituri și 6 piste pentru cursa 
cu obstacole G.M.A. In acest raion nu 
mai există comună fără bază sportivă 
simplă, iar ramuri sportive ca atletis
mul. handbalul, ciclismul, voleiul, lup
tele și tenisul de masă, necunoscute in 
trecut, sint practicate acum de mii de 
tineri și tinere, sportul fiind îndrăgit 
pină in cele mai îndepărtate sate din 
Lehliu, ca Matara, Fintinele. Zimbru, 
Valea Preznei, Valea Căpitanului, Sola- 
colul, Polcești și altele. Un interes deo
sebit s-a acordat atragerii unui număr 
mereu sporit de tineri in diferitele com
petiții cu caracter de masă. Datorită 
muncii depuse, in raionul Lehliu sint 
1017 sportivi legitimați (din care 435 
clasificați) care activează in 84 de sec
ții afiliate pe ramură de sport. Ei au 
cucerit 13 titluri de campioni regionali.

Așa însă cum au arătat și numeroșii 
delegați la conferința raională pentru 
alegerea organelor U.C.F.S., activitatea 
sportivă de la Lehliu putea să angre
neze un număr mai mare de colecti
viști. muncitori și elevi, dacă s-ar fi 
desfășurat o muncă temeinică, colectivă, 
dacă ar fi existat o colaborare mai 
strinsă între toți factorii de răspundere, 
dacă stilul de lucru nu ar fi fost de
fectuos. Din această cauză, numărul 
membrilor U.C.F.S. este de numai 11 
la sută față de populația raionului, iar 
strîngerea cotizațiilor U.C.F.S. se face 
încă greu. Un număr însemnat de oa
meni ai muncii nu sint încă membri 
U.C.F.S. cum este cazul la G.A.C.

In discuția conferinței clubului Dinamo București

pa calitatea muncii instructiv -educative
Participanții la conferință au insistat 
asupra lipsurilor manifestate in atle
tism, unde sportivii de bază ai sec
ției nu manifestă perspective de larg 
progres iar „schimbul de mîine" nu 
prea se zărește... Destul de slab stau 
cu rezervele de cadre și secțiile 
de gimnastică, rugbi. volei băieți. Da
rea de seamă a arătat, în schimb, câ 
in privința creșterii și promovării 
cadrelor proprii s-au realizat lucruri 
frumoase la baschet, natație, polo, 
canotaj și într-o oarecare măsură și 
la box.

In toate secțiile clubului trebuie 
pus accentul pe munca de calitate. In 
procesul de instruire trebuie lichida
tă tendința muncii in salturi, la în- 
tîmplare, formalismul și rutina care 
mai dăinuie în munca unor antrenori. 
Trebuie înlocuit spiritul de muncă 
„funcționăresc", cu munca vie, efica
ce, cu înțelegerea justă a rolului com
plex și creator al antrenorului. Tre
buie pus capăt și atitudinilor birocra
tice in întocmirea documentelor și 
planurilor de perspectivă.

*
In discuțiile purtate, tov. Dan 

Niculescu, Vlase Oprea, Alex. Sto- 
enescu, Gheorghe Constantinescu, 
Radu Huțan și V. Buzea au făcut 
o serie de propuneri legate de îmbu
nătățirea calității muncii instructiv- 
educative a sportivilor dinamoviști. 
Tov. Covaci Pius — membru al con
siliului clubului — a arătat câ antrenorii 
nu trag la răspundere pe sportivi 
pentru abaterile săvîrșite. Acest lucru 
se datorește faptului că nici condu
cerea clubului nu-i trage la răspun
dere pe antrenori.

Tov. Ion Savu, secretar al comite
tului de partid, a arătat că trebuie a- 
cordată o atenție sporită muncii edu
cative a sportivilor și mai ales a ju
niorilor. In acest fel, bine pregătiți 
tehnic și tactic, avînd un moral ridi
cat sportivii dinamoviști vor obține 
noi și noi succese.

In cuvîntul său, tov. Emil Ghibu, 
vicepreședinte al U.C.F.S., a arătat 
că in ultimii ani, datorită minunate
lor condiții create de partid și gu
vern, țara noastră a repurtat succe
se de prestigiu in arena sportivă in
ternațională și că sportivii clubului 
Dinamo București au avut o contri
buție de seamă în obținerea acestor 
rezultate. Paralel cu buna activitate 
în domeniul internațional, in clubul 
Dinamo se duce și o muncă de cali
tate pentru ridicarea de noi cadre 
sportive.

Răspunzînd întrebării „cît de bune 

Boa nea, Ștelănești, Cringu, Tăriceni, 
Gurbănești, Llagiești, Arțari. Cu ocazia 
diferitelor dări de seamă ținute cu pri
lejul alegerilor din cele 80 de aso
ciații, a reieșit faptul că activitatea 
unor consilii ale asociațiilor a fost 
slabă. O vină importantă are și .biroul 
raional U.CF.S., toată munca fiind 
lăsată pe seama celor doi salariați, 
în timp ce tovarășii C. Borcea (Săru- 
lești), S. Ivașcu (Tămădău). Gh Pîs- 
laru (Pirlita), C. Ștefan (Lehliu Gară) 
și alții au privit cu superficialitate sar
cinile care le-au revenit, făcînd parte 
numai în mod formal din consiliul ra
ional U.C.F.S. Așa a fost pqs'Wl ca 
activitatea asociațiilor sportive să~ nu 
poată fi îndrumată șl controlată con
tinuu, să nu se facă instruirea mem
brilor consiliilor asociațiilor sportive, 
să nu se alcătuiască planuri de muncă, 
iar acolo unde asemenea documente 
au existat, ele să nu fie aplicate De 
asemenea, nici Secția de învățămînt 
de pe lîngă Sfatul popular raional 
Lehliu nu s-a îngrijit pentru asigura
rea școlilor cu cadre tehnice de spe
cialitate. nu a organizat cercuri peda
gogice de educație fizică, iar profesori 
ca C. Dumitrescu (Brănești), Marin 
Duret (Fundulea), l. Zbtirlan (Dor 
Mărunt), M. Pintea (1. C. Frimu), 
deși au o pregătire profesională cores
punzătoare nu și-au adus contribuția 
așteptată.

Fără îndoială că față de condițiile 
create in raionul Lehliu, cu ajutorul 
permanent al organizațiilor de partid 
și U.T.M. și a consiliului regional 
U.C.F.S., munca sportivă dusă în co
lectiv se va îmbunătăți simțitor.

C. CONSTANTIN

sînt rezultatele obținute pină acum 
de sportivii de la Dinamo", tov. Emil 
Ghibu a analizat această contribuție 
după două criterii: al valoriior inter
naționale și al posibilităților existente. 
In această ordine de idei, s-a arătat 
că dacă rezultatele noastre la unele 
sporturi ca gimnastica (fete și băieți), 
atletism, volei fete, natație, tenis nu 
sînt satisfăcătoare aceasta se dato
rește și slabei contribuții a secțiilor 
clubului Dinamo, care deși pe plan 
intern obțin rezultate bune, ele nu 
ajung totuși la nivelul performantelor 
europene și mondiale. Cauza acestei 
situații trebuie căutată in faptul că, 
obținind victorii și titluri de cam
pioni in țară, sportivii și antrenorii 
acestei secții încep să manifeste lipsă 
de exigență, automulțumire și chiar 
ingîmfare. Invers stau lucrurile la 
handbal in 7, unde valoarea ridicata 
a secției clubului Dinamo s-a reper
cutat și in rezultatul echipei reprezen
tative, care a repurtat succese la cam
pionatele mondiale.

In unele secții ale clubului, a ară
tat apoi vorbitorul, metodica de pre
gătire n-a ținut pasul cu ceea ce a 
apărut nou în lume in acest domeniu. 
Trebuie să aplicăm cu curaj cuceri
rile științei în domeniul antrenamen
tului sportiv, să luptăm contra ruti
nei, contra vechiului, să combatem 
pe acei antrenori care preferă să 
facă azi ceea ce au făcut ieri, numai 
pentru că e mai ușor și nu comportă 
greutăți și bătaie de cap. Introduce
rea pe scară largă a datelor noi în 
pregătirea sportivă trebuie aplicată 
în așa fel incit ele să fie studiate și 
aplicate chiar de sportivi, care să 
participe profund conștienți la antre
nament. Schimbul de experiență cu 
antrenorii, arbitrii și sportivii străini, 
nu trebuie să lipsească. '

-br
Planul de măsuri adoptat de con

ferință a dovedit buna orientare și 
înțelegerea sarcinilor ce stau in fațs 
clubului Dinamo în ansamblul mișcă
rii de cultură fizică și sport din țâre 
noastră. Consiliul de conducere ai 
clubului și-a luat angajamentul c« 
pentru îndeplinirea acestor sarcini sl 
fie mobilizate toate forțele pentru îm
bunătățirea procesului instructiv-edu- 
cativ și a muncii organizatorice, prir 
aplicarea în practica de zi cu zi s 
metodelor partinice de muncă, prir 
respectarea cu strictețe a principiulu 
muncii colective, prin angrenarea unu 
larg activ obștesc.

O. BENKO
R. URZICEANU.



însemnări de la o finală
„Cupa Agriculturii

Pnaitfl hil«R( al sc/onnfnt mi

Tractoristul Manolache Stinculea (S.M.T. Vameș) a avut o bună compor
tare in întrecerile din cadrul fazei de zonă a „Cupei Agriculturii".

Foto : P. Popa

Așadar, și ultima fază zonală a 
„Cupei Agriculturii" a luat sfîrșit. 
Găzduite de comunele Ivești, Liești, 
Nănești, Tudor Vladimirescu și Vameș 
din raionul Galați, concursurile finale 
din această zonă s-au bucurat de un 
frumos succes, atît in ce privește ni- 
'velul tehnic cit și din punctul de ve
dere al organizării.

Cei peste 400 de performeri ai spor
tului sătesc din regiunile Galați, Bra
șov. Dobrogea și Ploiești au avut a- 
sigtirate cele mai bune condiții pentru 
a-și desfășura activitatea, iar întrece
rile lor au fost pasionante, pline de 
avint tineresc.

UN EXEMPLU CONCLUDENT-

l-am avut duminică dimineața. Stă
team sub streașină școlii elementare 
din Tudor Vladimirescu. Ploua. Ploaie 
măruntă de toamnă, sîcfitoare. Și to
tuși pe terenul de volei 12 tineri, a- 
parținind reprezentativelor regiunilor 
Galați și Brașov, luptau cu elan pen
tru cucerirea primului loc. Era o inia- 
gine.<râe. impresionantă a dragostei 
pentru spCrt a tinerilor săteni. A fost 
1-0 pentru brașoveni, apoi, 2-0 Ia se
turi. La 2-1 scorerul a ridicat... masa 
deasupra capului, spectatorii, cîteva 
sute, efectuau sprinturi scurte, inainte- 
inapoi, de sub streșinile școlii pină la 
marginile terenului, mingea căpătase 
alură de bilă de popice, iar tricourile 
ambelor echipe deveniseră gri-uni. Cu 
toate acestea nimic și nimeni n-a scă
zut din imensa dorință a fiecăruia din- 
re cei 12 protagoniști ai scenei „ude" 
tie a cuceri victoria și aplauzele pu
dicului, pentru echipa sa. Intîlmrea 
,-a încheiat cu scorul de 3-1 învio
rători și învinși s-au felicitat reci-SUB TRIBUNELE STADiONULUi REPUBLICII...

(Urmare din pag. I)

'.ionul Republicii se va extinde. In 
aomentul de fată se amenajează o 
ală de box cu două ringuri, una de 
upte, o sală de pregătire fizică ge- 
erală (cu aparate de gimnastică . hal
ire, pantere, helcometre), un centru 
e metodică și documentare, un labo- 
ator foto (cu posibilități de proiecții 

unor filme sportive și kinograme), 
n cabinet de cercetări medicale, ves- 
are etc.
Sportivii noștri fruntași își vor pu- 

•a desăvirși astfel pregătirea in con- 
•țiuni optime în tot timpul anului.
Realizarea acestui modern și minu- 

it. centru de antrenament este o 
>uă dovadă a sprijinului neîncetat 
z care partidul și guvernul nostru U 
mrdă dezvoltării culturii fizice și 
cortului.

SE DESCHIDE SEZONUL j 
DE PATINAJ...

Accesul publicului la patinoarul i 
„23 August” '

începînd de mîine. patinoarul arti- | 
iicial din parcul .,23 August4* stă la) 
lispozitia publicului de trei ori ne j 
săptâmina. după încmătorul pro- i 
sram : ?

Joia : între orele 17—19 
SîmbătT : între orele 17—19 
Dumlftica : între orele 19-13 si a

5-17. {

proc. Stelian Beldic.a, căpitanul echi
pei regiunii Brașov, ne-a declarat prin
tre picăturile... de ploie: „Sîntem 
bucuroși pentru locul intîi cucerit în 
această frumoa ă competiție dar și 
pentru faptul că împreună cu parte
nerii noștri — gălățenii — am învins
și vremea“.

La Tudor Vladimirescu nu s-a mai 
jucat niciodată volei. Cele două tere
nuri pe care s-au desfășurat întrece
rile au fost construite pentru con
cursurile din cadrul „Cupei Agricultu
rii". Stăruința și căldura cu care ti
nerii și tinerele din comună au în
conjurat pe voleibaliști și voleibaliste, 
timidele încercări de la sfîrșitul parti
delor oficiale de a juca și ei volei, 
ne-au convins insă că la Tudor Vla
dimirescu sportul cu mingea peste 
plasă și-a cucerii buni și credincioși 
prieteni.

EXISTA Șl ALTE DOVEZI...

ale faptului că întrecerile din cadrul 
„Cupei Agriculturii" a.u contribui! la 
popularizarea unor discipline sportive 
în satele in care s-a desfășurat com
petiția.

La Ivești, de pildă, reamenajîndu-se 
stadionul, organizatorii (o mențiune 
specială pentru conducerea G.A.S. 
Ivești, director Ștefan Carp) au con
struit prima pistă de alergări, cu zgu
ră. Aci au avut loc, de altfel, probele

A T B T HJ M> II N 8 ‘ WU ESTE @ POVESTE...
Inchipuiți-vă o mare întreprindere 

a tării noastre, cu sute de muncitoare 
(elementul feminin este predominant) 
și muncitori, fruntași in producție.

Puteau să lipsească oare sportivii 
de aici ? Desigur că nu. Nu cu mulți 
ani in urmă fabrica avea de altfel o 
echipă feminină de handbal in 11 în 
prima categorie a țării și sute de ti
neri care jucau fotbal (a fost chiar 
un campionat pe asociație), tenis de 
masă, volei, popice, șah. Exista o ac
tivitate susținută care angrena în mod 
organizat, in special tineretul, ii oferea 
momente de plăcută destindere și ci
tire a organismului. De ce folosim 
imperfectul și spunem exista ? Doar 
cei mai multi dintre sportivi lucrează 
și astăzi in această întreprindere. Veți 
înțelege de îndată...

•k
La asociația sportivă, să-i zicem 

„Textila", activează o echipă de fot
bal. Activează ? Este puțin cam pre
tențios spus. Se „tiriie" undeva prin 
clasamentul campionatului orășenesc. 
De pregătirea fotbaliștilor se „ocupă" 
un... antrenor de volei, care vine și 
nu prea vine la antrenamente. De 
aceea, băieții au început să vină doar 
la meciuri. Cu tricourile ar merge 
cum ar merge, dar cu bocancii... Tre
buie să aștepte pe juniori să termine 
meciul pentru ca apoi să-și potrivească 
fiecare cite o gheată pe picior!

Handbal ? Păi nu prea sînt ele
mente (n.n. intr-adevăr este și greu 
să găsești printre aproape 1.000 de 
muncitoare, 11 jucătoare de hand
bal !?!). Tenis de masă ? Nu sînt mese, 
nu sînt mingi ! Volei, popice sau alte 
sporturi ? Nu-s fonduri, nu-s tricouri! 
Păi cum ar putea să fie dacă cotiza
țiile membrilor V.C.F.S. sînt restante 
cu cite 3 și 4 luni,, iar echipamentul 
sportiv a ajuns in garderoba dansa
torilor din echipa artistică ?

Cu alte cuvinte o activitate sub 
orice critică. Și aceasta la o uzină ce 
posedă o frumoasă bază sportivă. Cum 
a acționat conducerea întreprinderii 
și vechiul consiliu al asociației spor
tive la această situație ? A venit cu... 

de atletism. Iveștenii sînt mari îndră
gostiți ai jocului cu balonul rotund 
(echipa comunei lor activează în cam
pionatul regional), dar numărul spec
tatorilor prezenți eînd s-au alergat 
cursele de 100 și 3.000 m plat era cel 
puțin tot atît de mare ca și al celor 
de față la finala de fotbal.

Apoi, în incinta S.M.T. Vameș, am 
fost martorii unei întîmplări tot atît 
de edificatoare. După terminarea me
ciurilor oficiale disputate pe cele două 
piste, construite tot cu ocazia „Cupei 
Agriculturii", popicarii „impăcați" cu 
locurile ocupate in clasamentul gene
ral și-au strins mîinile și au plecat 
la masă. Spectatorii au pornit-o și ei 
spre casă, comentînd rezultatele, re- 
gretînd poate că echipa lor favorită, 
reprezentativa regiunii Galați, nu reu
șise să ocupe decit locul III. Brașove
nii și Ploieștenii mai îndemînatici o- 
cupaseră primele două locuri. Sub co
pacii desfrunziți, in jurul celor două 
piste, au rămas însă Ion Roșea, Ilie 
Pletea, Constantin Mihai și prietenii 
lor, toți „puști" intre 9 și 14 ani. In 
dimineața aceasta de toamnă moldo
veana, bilele de ebonit lansate de mii- ■ 
nile piticilor popicari ajungeau greu 
la rîvnitele popice. Dar peste cițiva 
ani...

RAREORI AM VĂZUT...

un meci mai disputat decit finala 
de fotbal care a opus cele două Re
colte, de la A-furlatlar și Ivești. Și tot 
atît de rar am văzut un om mai su
părat și in același timp sportiv ca to
varășul Ștefan Carp, directorul G.A.S. 
Ivești. Echipa sa a pierdut întîlnirea 
cu Recolta Miiriatlar cu 1-0. dar pri
mul care i-a felicitat pe dobrogeni a 
fost chiar dînsul. Sagit Murtaza, Ni- 
colae Gherase. Claudiu Ocrain, Ibraim 
Aidin, D. Bileca și ceilalți fotbaliști 
de la Recolta Murfatlar au luptat pină 
la epuizare pentru victoria echipei... și 
mașinii lor.

Povestea cu mașina mi-a istorisit-o 
Lidia Dumitru, cîștigătoarea probelor 
de 100 m plat și greutate femei.

— Noi. cei care am venit cu ma
șina care purta nr. 1 ne-am luat an
gajamentul — a spus zimhind Lidia 
— să ocupăm locurile I și in con
cursurile la care vom participa. In
tr-uri anumit lei angajamentul a fost 
îndeplinit. Atleții dobrogeni au ciști- 
gat 5 locuri 1 iar fotbaliștii, ce să 
mai vorbim...

★
...In clasamentul final locul 1 a re

venit regiunii Galați, cel de al doilea 
dobrogenilor iar pe locurile 3 și 4 re
giunea Brașov și respectiv regiunea 
Ploiești.

justif icări: „in fabrică nu se poate 
face sport prea ușor ; se lucrează in trei 
schimburi, tineretul urmează cursuri 
serale de invățămint”. Dar oare in 
alte întreprinderi din (ară unde acti
vitatea sportivă cunoaște succese din 
cele mai frumoase nu există proble
me asemănătoare? Ba da. Dar acolo 
consiliile de conducere ale asociații
lor sporțive sint organe viabile, care 
desfășurindu-și munca cu mult inte
res, in mod organizat, asigură sutelor 
și miilor de membri U.C.F.S. o bogată 
activitate sportivă. Iar consiliile sin
dicale din aceste întreprinderi nu pre
cupețesc sprijinul. Aici însă... Conclu
ziile se impun de la sine.

Și e păcat, pentru că tineretul din 
această întreprindere este dornic să 
facă sport. Fotbaliștii și-au plătit sin-

— De atîta vreme eram împreună in întreprindere și nu he-am cunoscut I

ATLETELE NOASTRE PE LOCUL 6 IN LUME!
Deși pină la încheierea anului 1961 

au mai rămas cîteva săptărnini totuși 
sezonul competițiilor de atletism poate 
li socotit practic încheiat. Marea ma
joritate a atleților lumii și-au și început 
pregătirea în vederea importantelor 
concursuri ale sezonului viitor. Locul 
lor l-au luat de acum statisticienii 
care au și alcătuit primele bilanțuri 
ale realizărilor anului 1961.

In numărul de astăzi al ziarului nos
tru prezentăm un clasament al valo
rilor mondiale în atletismul femi
nin. La baza întocmirii acestuia a stat
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sistemul, devenit clasic, al punctării cu 
10, 9, 8... 3, 2. 1 p al rezultatelor 
celor mai bune 10 altele ale lumii la 
fiecare probă. In acest fel, atletele 
sovietice ocupă de departe primul loc 
al clasamentului cu un punctaj „re
cord": 286,4 p. Demn de subliniat este 
faptul că atletele sovietice figurează 
in clasamentul fiecăreia din cele 11 
probe luate în evidență.

guri baremul de arbitraj pentru a 
juca in campionat ! De asemenea, au 
existat'și inițiative de formare a unor 
echipe de volei și șah. Inițiative 
spontane, care nefiind încurajate au 
rămas fără rezultat. Oare mult timp 
vor mai rămine ele astfel ?

ADRIAN VASILIU

P. S. Și pentru ca să fiți siguri că 
nu este o poveste, să vă dăm și nu
mele întreprinderii : Uzinele Textile 
Timișoara. Iar cele arătate pină acum 
au fost discutate cu prilejul conferin
ței de alegeri a noului consiliu de con
ducere al asociației sportive Flamura 
roșie care, muncind cu mult interes, 
poate contribui la normalizarea situa
ției.

Un succes remarcabil au realizat ît» 
acest an și atletele noastre care ocu
pă locul 6 in ierarhia mondială cu 
32 de puncte. La acest succes au con
tribuit 5 atlete: IOLANDA BALAȘ (lo
cul I la înălțime), A1ARIA DIACO- 
NESCU (locul 11 la suliță), LIA MA- 
NOL1U (locul III la disc), FLORICA 
GRECESCU (locul VIII la 800 m) și 
ANA ROTII (locul IX la greutate). 
Locul 6 în clasamentul mondial este, 
fără nici un fel de discuție, o frumoa
să realizare a atletelor noastre.

Pentru comparație iată acum și cla
samentul anului 1960: I. U R S.S.
241 p, 2. Australia 75 p, 3. R.D. Ger
mană 71 p. 4. R.P. Polonă 31.5 p, 
5. S.U.A. 28 p, 6. R.S. Cehoslovacă 
24 p. 7. R.F. Germană 22 p, 8. Anglia 
19,5 p, 9. R.P.D Coreeană 18 p, 10. 
Noua Zeelandă 17 p, 11. R.P. Chineză 
13 p. 12. Africa de Sud 12 p, 13. R.P. 
ROMI NA lt p. 14. Italia 10 p. |5. 
Franța 7 p, 16. Olanda 5 p.

ROMEO VILARA

A FOST DEPĂȘIT
RECORDUL TĂRII...

Vestea ne-a transmis-o corespon
dentul nostru din Mediaș,. Dan Vintilă: 
„Jucătorul Ernest Kiss de la C.S.M. 
Mediaș a reușit să depășească recordul 
țării. El a doborit din 200 bile mixte 
936 popice".

Noul nostru performer Ernest Kiss, 
a fost martor cind fostul campion 
mondial Ion Micoroiu (Olimpia Re
șița) a stabilit în cadrul concursului 
republican de la București, recordul 
R.P.R. la 932 p.d. Mulți au încercat 
in acel concurs să-l depășească pe 
Micoroiu: T. Szemeny 900 p.d., C. 
Antonescu 905 p.d., P. Purje 916 p.d. 
și chiar Ernest Kiss. Dar după 150 de 
bile, jucătorul din Mediaș a renunțat 
la această tentativă. Nu-i mergea 
jocul. Și iată că, Ia numai o săp- 
tămînă, tînărul jucător din Mediaș, 
a reușit să depășească performanța 
lui Ion Micbroiu : sîmbăta trecută, 
cu prilejul întilnirii dintre C.S.M. 
Mediaș și Textila Mediaș din cadrul 
campionatului republican pe echipe 
E. Kiss a jucat în schimbul trei. A 
avut ca adversar pe Gh. Chintișan. 
E- Kiss a început pe pista nr, 1 dobo- 
rînd în prima manșă 171 p. (la 
plin). în manșele următoare a în
registrat 63 p. (la izolate), 138 p. — 
77 p., 151 p. — 107 p. (la această
manșă de izolate a avut 5 nouare),
148 p. — 81 p. Total 936 p. Din
cele 200 bile mixte a tras doar două 
iu gol.

TR. I.



Cu perseverentă, fentele
si

IMNRST

PREZENTUL ȘI VIITORUL

driblingul
s

Nu de puține ori s-a intimplat ea 
la terminarea unui joc să-mi văd 
coechipierii din formația Dinamo Bucu
rești sau din reprezentativa țării În
conjurați de tineri iubitori ai handba
lului. Ei le solicitau autografe, iar 
mulți. povestind cite ceva din activi
tatea lor, cereau sfaturi in privința 
aplicării celor mai eficace metode de 
pregătire Am fost martor, din ce in 
ce mai des, in ultima vreme, la ase
menea intimplări. ceea ce dovedește, 
fără îndoială, că handbalul in 7 se 
dezvoltă rapid, cucerind simpatia ma
selor de tineri din țara noastră.

Ca să fiu sincer și eu am fost soli
citat de multe ori de tineri jucători de 
handbal in 7 Toți doreau să afle se
cretul fentelor și al driblingurilor, ră 
cunoască metodele mele de antrena
ment. iar unii dintre ei imi mărturi
seau. dezamăgiți că încercaseră să mă 
imite și nu reușiseră, ajungind astfel 
la convingerea că nu sint capabili să-și 
însușească astfel de procedee tehnice, 
întotdeauna cel mai mult m-au intere
sat aceștia din urină Cei care credeau 
că nu sint în stare să ajungă vreodată 
să tenteze sau să dribleze derutant. 
Și asta pentru simplul motiv că a- 
tunci cind am fost ca ei și eu aveam 
momente cind credeam că nu voi reuși 
niciodată să-mi pot fenta sau dribla 
adversarii Dar. am perseverat. Am 
muncit mult, ajutat de antrenorul eme
rit Oprea Vlase. și uite că am ajuns 
să văd că-mi pot depăși adversarii, 
chiar dacă e vorba de jucători valo
roși cum au fost handbaliștii ceho
slovaci. cei danezi sau germani

Deci un prim „secret" al fentelor 
și al driblingului este perseverența. 
Aceasta și pentru motivul că muncind 
serios, ajungi să stăpînești, perfect, 
minuirea mingii și schimbarea deru
tantă de direcție care înșeală adver
sarul. Pentru a ajunge aci însă este, 
de asemenea nevoie ca, la antrena
mente. o mare atenție să fie acorda
tă dezvoltării forței in picioare Sub 
îndrumarea antrenorului meu am fă
cut antrenamente speciale pentru dez
voltarea forței in picioare, ceea ce m-a 
ajutat foarte mult la îmbunătățirea 
jocului, nu numai în atac ci și in 
apărare. Pentru că, nu trebuie să 
uităm că antrenamentele efectuate in 
vederea învățării fentelor și a driblin
gului urmăresc și însușirea mijloacelor 
de apărare împotriva acestor proce
dee tehnice. In handbalui in 7 nu

Intensa, activitate competițională
Un sfirșit de săptămînă deosebit de 

bogat în evenimente rugbistice 1 Miine, 
pe numeroase stadioane și terenuri din 
Capitală și din alte orașe ale țării se 
vor disputa diferite întreceri care pre
zintă un mare interes pentru compe
tițiile respective.

SE REIA CAMPIONATUL 
CATEGORIEI A

După întreruperea pe care a cuno- 
s'cut-o datorită jocului echipei noastre 
cu „XV“-le francez, campionatul țării 
reîncepe miine cu partidele programate 
în cadrul celei de a 20-a etape. Astfel, 
într-un joc care se anunță foarte dis
putat, Metalul 23 August, cîștigătoarea 
„Cupei 7 Noiembrie", va întîlni forma
ția ieșeană C.S.M.S. — în mare formă 
în tot timpul returului. „Derbiul" etapei 
îl constituie însă meciul de la Cluj 
unde studenții vor primi replica echi
pei C.C.A., clasată, pînă acum, pe lo
cul secund Rapid București, revenită 
în țară după turneul întreprins in 
R.P. Bulgaria, va încerca să obțină 
un rezultat bun în fața Științei Petro
șani, iar I.T.B. are un joc greu în 
compania valoroasei formații Dinamo.

se pot învăța...
există atacanți și apărători, lin jucă
tor de handbal in 7 trebuie să știe 
bine atit „lecțiile" atacului cit și ale 
apărării 1

In ce privește fenta și driblingul 
lucrurile nu se limitează numai >a 
creșterea forței în picioare. Ar fi o 
greșeală să se creadă așa ceva 
Schimbările rapide de direcție sint 
eficace numai atunci cind sint făcute 
in regim de viteză și cind sint execu
tate cu convingere și nu numai așa de 
dragul unor spectatori amatori de 
astfel de lucruri. In acest sens este 
de la sine înțeles că abuzul de feme 
și de driblinguri mai mult dăunează 
jocului unei echipe decit ii ajută. Spu- 
nind acest lucru mă gindesc că există 
astăzi mulți tineri jucători de hand
bal in 7 care, dorind să se eviden
țieze, abuzează de fente și de drib
linguri. Din experiența mea pot să 
spun că un astfel de „stil" de joc. 
constituie de fapt un ajutor dat apă
rării adverse, care are posibilitatea 
să se replieze, să-și organizeze jocul.

Atit la Dinamo București, cit și in 
cadrul echipei reprezentative mie îmi 
revine o sarcină de mare răspundere, 
aceea de a fi conducător de joc. Tre
buie să spun că nu aș putea să pun 
in valoare, atit forța de șut a unor 
jucători ca Hnat, Ivănescu, Moser 
etc., cit și valoarea unor jucători „de 
semicerc" cum sint Costache 11, Tel
man sau Nodea. fără ajutorul fente
lor sau driblingului Mi-au trebuit 
multe ore de antrenament și multă 
perseverență pentru a ajunge să fo
losesc bine aceste procedee tehnice. 
Și, ceea ce trebuie să mai spun este 
că de multe ori am greșit, enervin- 
du-mă nejustificat. Mai grav este fap
tul că uneori m-am comportat nedisci
plinat, față de coechipieri, adversari 
sau arbitrul meciului ceea ce, firește, 
mi-a atras sancțiuni. In ultimul timp, 
am analizat foarte serios aceste lucruri 
și am ajuns la convingerea că tre
buie să mă stăpinesc, să-mi educ 
voința și puterea de a mă controla, 
pe teren. Sper că tinerii hand- 
baliști vor avea de învățat ceva din 
aceste rînduri, după cum sint, de ase
menea, convins că, in viitor, ei vor 
avea de învățat din comportarea mea 
numai lucruri bune.

GHEORGHE COVACI
maestru emerit al sportului

O etapă care anunță jocuri echilibrate, 
interesante. Iată și clasamentul înain
tea reluării campionatului:

1- Grivița Roșie 19 18 2 0 274: 68 55
2. C.C.A 19 17 2 1 278: 38 53
3. Dinamo 19 11 4 4 242: 80 45
4. C.S.M.S Iași 19 7 6 6 103: 74 39
5. Știința Petroșani 19 8 2 9 97:111 37
6. Progresul Buc. 19 7 4 8 87: 70 '37
7. I.T.B. 19 7 3 9 92:115 36
8. Stiinta Cluj 19 7 3 9 111: 99 36
9. Știința Buc. 19 8 2 9 75:116 36

10. Metalul 23 August 19 6 5 8 86:101 36
11. Rapid Buc. 19 3 1 15 93:156 26
12. Olimpia Brașov . 1? 0 0 19 41:55i 18

. . o:»
GRIVIȚA ROȘIE — SPARTAK AZKG, 

IN „CUPA CAMPIONILOR
EUROPENI' ^.. .

■
Echipa noastră campioană susține, 

miine lă Praga meciul retur cu Spar
tak AZKG. partidă deosebit de impor
tantă pentru calificarea, îți etapa urmă
toare a „Cupei Campionilor Europeții",.; 
După cum se ști'o; fn primul jodlHisw-. 
putat la București, sportivii’. nb%trif''ăi> 
obținut victoria cu 17—(14— 
versarii echipei Grivița Roșie:.alcătuiesc 
o formație bunăstare' a evo'uăt mai 
mult decât muftu mi tor la B'iibut&ști. 
Un motiv în p'us pentru ca sportivii 
noștri să acorde acestui,, joc^impor- 
tanța cuvenită și să lupte cu hotărîre 
pentru un rezultat favorabil.

Sala Dinamo trăiește din plin atmo
sfera marilor concursuri. Finalele a 
două campionate — cel al juniorilor 
și cel al maeștrilor — au chemat la 
start pe cei mai buni gimnaști din 
toată țara. De la cei mai mici — 
copii de 13—14. ani — pînă la cei 
mai „mari" — maeștri ai sportului — 
toți sint prezenți la aceste întreceri 
importante. Prezentul și viitorul gim
nasticii noastre...

Seriile urmează una după alta.. 
Trambulinele de la sărituri, bîrna și 
barele paralelelor nu se odihnesc o 
clipă. Mici și mari, toți se străduiesc 
să-i „cucerească" pe arbitri prin exe
cuții cît mai corecte, mai frumoase. 
Lupta sportivă pentru titlurile de cam

Unul dintre cei mai tineri participanți la campionatul de juniori, Con
stantin Amarandei (lași), in timpul exercițiului la sol.

Azi in sala Ciulești

O partidă de tradiție: 
Progresul —Dinamo, la băieți

Trei partide, programate toate la 
București, domină cea de a treia etapă 
a campionatelor de volei. Pe primul plan 
se situează jocul dintre echipele mas
culine Progresul și Dinamo București, 
care au furnizat întotdeauna partide 
spectaculoase. Acest meci (care va avea 
loc azi în sala Ciulești) este interesant 
de urmărit și pentru că voleibaliștii de 
la Progresul își fac ultima verificare 
înaintea turneului pe care îl efectuează 
în U.R.S.S.

O partidă atractivă se anunță și în- 
tîlnirea C.C.A. — Minerul (fost Dinamo) 
Orașul Dr. Petru Groza. Oaspeții, pro
movați anul acesta în categoria A, au 
avut pînă acum comportări frumoase, 
în sfîrșit, cel de al treilea meci opune

FINALA CAMPIONATULUI 
DE JUNIORI

O nouă competiție a ajuns la ulti
ma... etapă: campionatul republican de 
juniori care programează mîine în
trecerea finală între două echipe bucu- 
reștene: I.T.B. și Școlarul. In jocurile 
precedente, I.T.B. a învins formația din 
Bir Iad cu 6—0. iar Școlarul Buc. a în
trecut Banatul Timișoara cu 17—0. 
Meciul stîrnește un interes deosebit 
prin echilibrul de valoare dintre cele 
două echipe finaliste.

JOC DECISIV PENTRU PROMOVA
REA IN CATEGORIA „A“

In timp ce în seria a IV-a, s-a hotă- 
, rît rejucarea meciului Știința Timișoa
ra—Minerul Lupeni. (la Craiova) care 
va decide echipa ce va , întîlni cîștigă
toarea seriei a Ill-a — A. S. Tecuci— 
în barajul pentru promovarea în cate
goria A, în primele două serii ale cam
pionatului de calificare situația este 
mult mai clarificată. Cele două cîști- 
gătoare de serii. Petrol Chimie și Fa
rul, Constanțajl^p întîlneșc miine (pe 
terenul Gloria, de la. or. a 12.30) într-un 
joc decisiv "'pentru promovarea în ca
tegoria A

• O restanță în seria I; grupa B: 
Gloria — Sirena (teren 'Gloria, dumi
nică, de ia ora 9,30). 

pioni sau pentru locuri cît mai bune 
în clasamente, e în toi.

★
Cu siguranță că vreo cîțiva maga

zineri au avut de furcă pînă ce au 
găsit treninguri pe măsura celor mai 
mici finaliști, pentru „generația" ce
lor de 13 ani. Cei doi Gheorghe de 
la Craiova (Păunescu și Mutu), cei 
doi Constantin de la Iași (Pădureanu 
și Amarandei), precum și „consacrații" 
Petre Mihaiuc și Gabriel Caelide din 
București, culeg multe aplauze pentru 
exercițiile lor. Iar la fete, aproape că nu 
există echipă care să nu aibă în com
ponența ei cîteva gimnaste care abia 
au împlinit 13 sau 14 ani. Pasiunea 
specifică vîrstei se oglindește în fie- 

echipele Rapid și Farul Constanța în- 
tr-un adevărat derbi al campionatului 
feminin.

Meciuri aminate
O serie de meciuri din cadrul cam

pionatelor republicane au fost repro- 
gramate. Astfel, jocul masculin 
Știința Cluj — C.S.M.S. Iași va avea 
loc la 22 noiembrie, în loc de 19 no
iembrie ; Știința Timișoara — Pro
gresul București (m) va avea loc la 
21 decembrie, în loc de 26 noiembrie. 
De asemenea, au fost amînate parti
dele feminine Sănătatea — Progresul 
și Metalul — Știința Cluj, progra-
mate inițial la 26 noiembrie. Prima 
partidă se va disputa la 7 decembrie, 
celei de a doua nefiindu-i încă fixată 
data disputării.

CLARIFICĂRI IN FRUNTEA
Rundele a Xl-a și a Xll-a au preci

pitat lucrurile în finala campionatului 
de șah. De unde la juma la tea întrecerii 
urmăream un întreg pluton de concurent! 
în lupta pentru primul loc, acum situa
ția părea oarecum clarificată, rămînînd 
doar trei jucători cu șanse practice de 
a cuceri titlul: CIOCÎLTEA. GI11ȚESCU 
?i DRIMER.

Primul a realizat joi și vineri nu mai 
puțin de... 3 puncte. în partida cu Par- 
los, din runda a Xll-a, fostul campion 
a folosit o interesantă inovație teoretică 
în varianta Siniagbin din apărarea Sici
liana, a întărit considerabil jocul albului 
și prințr-o serie de mutări energice a 
obținui victoria. O partidă frumoasă 
în care învinsul nu are nimic de regre
tat... A doua zi dimineața Ciocîltea » 
clștîgal printr-un joc precis și combina- 
tiv întrerupta din runda a IX-a cu Boz- 
doghină, iar cîteva minute mai tîrziu i-a 
fost adăugat și punctul din partida ne
terminată eu Pavlov din runda a Xl-a, 
în care acesta s-a recunoscut învins 
înainte ca arbitrul să fi desfăcut plicul. 
De altfel, Ciocîltea obținea victoria, în 
numaj cîteva mutări.

O „recoltă* asemănătoare a adunat și 
DrimcT. El l-a întrecut miercuri pe Fis
cher, joi dimineața a cîștigat la Partos 
partida lor amînată din runda a TV-a iar 
după amiază T-a învins pe Botez în 
cadrul rundei a Xll-a. Drimer a jucat 
în 6 sile 12 partide și a realizat 8 

care execuție. Bucuria este nemărgi
nită dacă reușește „bîrna". Mai curge 
și cîte o lacrimă dacă săritura nu a 
fost destul de înaltă... Iar după ce s-a 
terminat seria lor, juniorii îi urmă
resc cu admirație pe cei „mari". în
vață de Ia Sonia Iovan sau de la 
Frederic Orendi. Poate că nu vor trece 
mulți a u și îi vor ajunge...

★
Campionatul maeștrilor și maestre- 

lor oferă publicului spectator întreceri 
deosebit de spectaculoase. „Solul" gra
țios al Elenei Leușteanu, „bîrna" si
gură a Soniei Iovan sau „bara" cura
joasă a lui Frederic Orendi sînt din 
nou — ca de atîtea ori pînă acum — 
intîmpinate cu aplauze prelungite. Chiar 
și exercițiile impuse, cele noi, cu care 
se pregătesc fetele pentru campiona
tele mondiale din anul viitor și care 
abia au trecut de faza de învățare.

Lupta pentru titlul de campion ab
solut este dîrză. Oare cine-1 va cu
ceri ? La fete, după exercițiile im
puse, Elena Leușteanu conduce' cu o 
sutime de punct față de Sonia Iovan. 
La băieți, în schimb, Frederic Orendi 
are un avantaj de aproape două puncte. 
TI urmează Gheorghe Tohăneanu și 
Al. Szilagyi. „Soarta" titlului va fi 
pecetluită astăzi, la liber alese.

ILD1CO RUSSU Ș1RIANU
★

întrecerile continuă și se vor în
cheia astăzi. Programul începe de la 
ora 8,30 și 15,30. Toate seriile vor 
lucra execiții liber alese.

I 'TE 111 IS de masă

Au început finalele 
campionatelor republicane 

de juniori
ORADEA 17 (prin telefon de la tri

misul nostru). — Intr-o atmosferă 
entuziastă, aproape 100 de juniori și 
junioare se întrec — în sala de sport 
a școlii medii nr. 1 — pentru desem
narea campionilor republicani de ju
niori la cele cinci probe ind>jp’<stle.

Prin prezenfa tînărului Dorin Giur- 
giucă. problema cîștigătorului probei 
de simplu băieți pare oarecum rezol
vată, deoarece clujeanul este cel mai 
bun jucător din generația sa. O luptă 
interesantă se anunță în întrecerea 
pentru primele locuri la simplu fete 
care are ca protagoniste principale pe 
surorile Jandrescu, Eleonora Mihalca 
și Judith Krezek.

Iată cîteva rezultate înregistrate în 
prima zi: simplu băieți turul I: D. 
Antonescu — Marian 2—0. Dorn — 
Brekner 2—1, Barbu—Eksedi 2—0, 
A. Bledea — I. Gheorghiu 2—0. Abra
ham — Căldăraru 2—0, V. Marinescu 
— Riedl 2—0, Iclezan—Belaus 2—0.

întrecerile continuă sîmbătă și se în
cheie duminică.

C. COMARN1SCHI

CLASAMENTULUI FINALEI
puncte. Fără îndoială, o performanță ! 
Ghițcscu, în schimb, după un start „fur
tunos** a slăbit alura și a acumulat în 
ultimele patru partide doar două puncte. 
Joi el a remizat cu Urseanu, după ce 
fusese dominat de adversarul său.

în felul acesta, după 12 runde. Cio
cîltea trecuse pe primul loc cu un avans 
de 1 punct față de Ghițescu și cu l1/» 
puncte față de Drimer. Georgescu, 
Radovici, Rădulescu, Mititelu, Giînsber- 
ger, Soos, Gheorghiu alcătuiesc cel de 
al doilea pluton, în care se dă o luptă 
nu mai puțin acerbă pentru un loc cît 
mai bun. Se știe că finala campionatului 
constituie un principal criteriu de se
lecție în vederea desemnării celor 6 
jucători care ne vor reprezenta la turneul 
internațional programat în decembrie la 
București. De remarcat puternica reve
nire a lui Vaisman (4 puncte »n 5 parti
de) care capătă șanse reale de a ocupa 
un loc fruntaș.

lată și celelalte rezultate : Szabo — 
Rădulescu 1—0, Pușcașu — Giinsbcrgei 
0—1, Georgescu — Pavlov, Reicher — 
Bozdoghimă, Radovici — Gheorghiu 
Fischer — Mititelu remize (r. XII) 
Urseanu — Pavlov 1—0. Soos — Par
tos 1—0, Vaisman — Pușcașii 1—0 
Rădulescu — Georgescu, Giinsberger — 
Botez. Soos — Vaisman remize (partidi 
întrerupte).

VALER1U CHIOSE



Lapid a învins din nou C.C.A.: 2-1 (2-1)

Rapid, îo- 
joi, a avut 
poziția In 

aducîndu-le

mingea la centru, o conduce pînă în 
marginea careului, pasează scurt lui 
Ozon, reprimește balonul de la acesta 
și șutează puternic la colț: 2—0. în
curajați de scor și de public, rapidiștii 
se mențin în atac, dar după cîteva 
minute, la o acțiune a militarilor pe 
partea stingă, Greavu comite un fault 
•n careu pe care arbitrul îl sancțio
nează cu 11 metri. Constantin trans-

o dominare rapidistă. Apărarea echi
pei C.C.A. începe să dea semne de 
oboseală și nervozitate, ceea ce o face 
să comită cîteva faulturi la marginea 
careului.

Rezultatul de 2—1 reflectă just as
pectul jocului și răsplătește mai ales 
puterea de luptă a rapidiștilor, cali
tate pe care ei au știut s-o dubleze 
cu mai multă luciditate și calm, ca-

Jocuri de selecție
ntru a treia oară în acest an, 
1 întrece pe C.C.A., confirmind o 
ție care se conturează din ce în 
nai puternic în jurul întîlnirilor 
e aceste echipe. De data aceasta, 
tatul de 2—I pentru 
trat în „nocturna" de 
sfect favorabil pentru 
ment a feroviarilor,
alt de 4 locuri și... încrederea în 
rilitățile lor, zdruncinată de Arie- 
:u puține zile în urmă. Pe C.C.A., 
thimb, acest rezultat o situează la 
eria clasamentului, într-o poziție 
e precară.
>rbind despre meciul de joi nu se 
e să nu consemnăm de la înce- 
faptul că el s-a desfășurat pe un 
i qernplet degradat. Cînd am pă- 
s în tribune, aproape că nici n-am 
noscut, in cimpul noroios care 
ra urme de gazon doar pe mar- 

terenul atît de bun mai înainte 
tadionului Republicii 1 In aceste 
iții, calitatea jocului a avut de 
rit, iar jucătorilor le-au fost im- 
: eforturi fizice deosebite. Pe acest 
i, Rapid s-a descurcat mai bine 
t C.C.A. și începînd partida îo- 
1 ritm susținut a preluat

In 
i de 
Izan 
jtilor
aduce al doilea gol: Balint preia

iniția- 
minutul 8, Balint primește o 
la Ozon și trecînd pe lîngă 
deschide scorul. Ofensiva ra- 
ccntinuă impetuos. Minutul ta-Voinescu blochează

Meciurile de selecție afe 'trierilor ju
cători din categoria B și Iotului de ju
niori U.E.F.A., disputate Joi după-amia- 
ză pe stadionul Republicii, au fost în 
repetate rinduri răsplătite cu ropote de 
aplauze, datorită Jocului 
calitate.

Selecționatele seriei a 
rit o dispută interesantă, 
ritm viu. Selecționata A, beneficiind 
de o linie de atac bună, și de o ha If ie 
care a acoperit în permanență mijlocul 
terenului, a creat numeroase faze de 
gol pe care in marea tor majoritate 
le-a fructificat Aripa stingă, Comisar- 
Sporea, cărora ti s-a alăturat in re
priza a doua centrul atacant Radu
lescu, a realizat multe faze frumoase, 
cu derutante schimburi de locuri. S-au 
mai remarcat Papuc, Bărbulescu, Bu- 
zea, Bîtlan (Selecționata A) și Răts- 
cher și Topai (Selecționata B).

Și partida dintre cele_două echipe 
ale lotului de ‘ ‘ “
viu disputată.

tor de bună

Il-a au ofe- 
dusă intr-un

Juniori U.E.F.A. a fost 
Jucătorii menținînd un

STEAGUL ROȘU f»'

■>

Nolâ
DE CE S-A PERMIS

.TERIORAREA TERENULUI DE JOC 
E PE STADIONUL REPUBLICII?
Nepermisa ușurință cu 
st făcută programarea 
: fofbai •’îsputate joi în 
e un efect din cele mai 
fost deteriorat unul din 

ine terenuri de joc din 
ela de la Stadionul Republicii, 
upă ce terenul avusese destul de 
jferit prin disputarea pe ploaie 
două meciuri între selecționatele 

itegoriei B în după-amiaza de 
liercuri, iată că pe același teren, 
eja desfundat, au fost programate 
>i după-amiază încă trei meciuri 1 
ezultatul: azi, terenul de joc de 
e Stadionul Republicii se prezintă 
ntr-o stare cum nu l-am mai văzul 
niciodată.
Federația de Fotbal și IEBS ar 
trebuit să manifeste mai mult 

pirit de răspundere in această pri- 
ință protejind un teren a cărui 
menajare costă atîția bani și atî- 
ea eforturi.

care a 
jocurilor 
Capitală 

negative: 
cele mai 
Capitală,

formă sigur: 2—1. Rapidiștii, care 
pînă acum dominaseră evident slă
besc ritmul și meciul devine mai echi
librat. C.C.A. se apropie mai des de 
poarta adversă, obține cîteva cornere, 
dar o ocazie reală de gol n-are decît 
în min. 43, cînd Varga trage de la 
8 m peste bară.

Repriza a doua aparține mai mult 
fotbaliștilor de la C.C.A. Ei domină 
teritorial dar apărarea 
care debutantul Mihai 
peste toate așteptările, 
promptă în intervenții.
avut mai nimic de făcut în această 
repriză, în care înaintarea C.C.A. 
în ultimele sale trei meciuri n-a 
cat decît două goluri și acelea 
11 metri) își dovedește încă o 
ineficacitatea. Jucătorii militari 
prea mult mingea, folosesc 
scurte, pe jos, ca și cum terenul s-ar 
prezenta în bune condiții. Deși, domi
nați, rapidiștii sînt totuși cei care au 
posibilitatea de a modifica scorul, ra- 
tînd prin Ozon, Kraus și Georgescu. 
Ultimele minute marchează din nou

C.C.A., 
lor de

m jocuri
în țară

cheie44 |
5

(Urmare din pag. 1)

trenorul Șepci 
upra formației 
iLBAN, coresp.).

încă nu s-a 
de duminică.

hotărît,
(gh.;

• Dinamo Pitești s-a antrenat joi, 
compania selecționatei regiunii' 

geș, cîștigînd cu 6—1, prin goluriiei 
icrise de Bîzgu (3), Corneanu, Pîn-( 
i și Constantinescu, respectiv Soare.' 
ma și Halagian fiind indisponibili,< 
"mația pentru mîine încă nu s-a sta-< 
it. (I. CHILIBAR, coresp.).

• In partida cu Știința Cluj, fero-, 
arii bucureșteni vor folosi echipa 
i a întrecut pe C.C.A.

carerjj

• C.C.A. încă nu și-a alcătuit 
ația pentru jocul cu U.T;A.

for-

feroviară, în 
[ace o figură 
este mereu 
Dungu n-a

(care 
mar- 

din 
dată 

țin
pasele

balonul în picioarele lui Balint, pe care-l 
lonează Zavoda 11,

lități care au lipsit celor de la 
la fel de dîrji ca și partenerii
întrecere. De Ia Rapid s-a remarcat 
apărarea imediată (în frunte cu Mi
hai). Halfii au luptat pînă la epui
zare, iar în atac Ozon a fost 
rul“, iar Balint „lovitura". Din 
ția Casei Centrale a Armatei 
care, repetăm, toți jucătorii au 
mult pentru o reabilitare după 
gerea precedentă — cei mai buni au 
fost Crișan, Jenei și Tomeș, iar lacob 
a lăsat să i se întrevadă calități 
care-l pot face element de bază al e- 
chipei.

Arbitrul Aurel Bentu-Buc. a condus 
bine un meci în care infracțiunile erau 
greu de apreciat din cauza terenului.

RAPID : Dungu —Greavu, Mofroc, 
Mihai—Neacșu, Koszka (din min. 80 
Langa) — Kraus, Balint, Ozon, Geor
gescu, C. Ionescu.

C.C.A.:
polzan,
Raksi (Varga), Constantin, Varga 
(Raksi), Tomeș, lacob.

„creie- 
forma-
— în 
luptat 
înfrîu-

Voinescu—Zavoda II, A-
Ivănescu—Jenei, Crișan—

RADU URZICEANU

ritm ridicat de-a lungul întregului joc. 
Fiecare jucător a muncit mult, cău- 
tînd în condiții grele (datorită tere
nului), să arate cit mai multe lucruri 
frumoase. Și, în mare măsură, au 
reușit, majoritatea lor dind satisfacție 
în acest meci de selecție. Subliniem 
comportarea lui Sidac, Năsturescu, 
Voinea (echipa A) și Adamache, Coe 
Dan, Ivăncescu, Gergeiy, Panait și 
Libardi (echipa B).

Iată rezultatele înregistrate:

SELECȚIONATA SERIA A II-A A— 
SELECȚIONATA SERIA A II-A B 
5—1 (2—1). Au marcat: Roșea (2), 
Comisar (2). Tăbîrcă pentru Selecțio
nata A, respectiv Topai.

LOT JUNIORI U.E.F.A. A — LOT 
JUNIORI U.E.F.A. B 2—1 (0-0). Au 
înscris: Voinea (2), pentru Lot juniori 
U.E.F.A. A și Dridea II — Lot juniori 
U.E.F.A. B. (p.v.).

CAMPIOANA VICECAMPIOANELOR
BALCANICE"—A LASAT 0 PUTERNICA IMPRESIE LA SOFIA

(Urmare din pag. 1)

nurile noastre. Bine gîndit, modern, 
tehnic, eficace și ca atare spectaculos". 
Cu această apreciere și-a încheiat „Na- 
roden sport" cronica, din al cărei spa
țiu — fapt semnificativ — trei sfer
turi au fost dedicate jocului echipei 
noastre. „Evoluția Steagului roșu a 
făcut o puternică impresie prin joc, 
prin concepție, prin forță tehnică și fi
zică" („Zemedeîsko zname"). „Ceea ce 
au demonstrat oaspeții a depășit toate 
așteptările" („Rabotrricesko delo"). 
„Steagul roșu este o echipă care prac
tică un fotbal modern, folosind la ma
ximum aripile" („Narodna tnîadej").

Antrenorul K. Cîakîrov, președintele 
colegiului de antrenori, atașat pe lîngă 
echipa Levski: „Mi-a plăcut mult jo
cul Steagului roșu, a meritat din plin 
să cîștige. Ce! mai bun compartiment 
a fost atacul, cei mai buni jucători 
Hașoti, David și Seredai".

Iordan Tăkov, arbitru internațional 1 
„Steagul roșu a făcut un joc modern, 
de mare echipă. M-a impresionat con
cepția sa de joc".

Arsov, internațional B, stoperul și 
căpitanul echipei Levski: „Steagul roșu 
a jucat mai bine decît noi și a me
ritat să cîștige. Victoria sa este cu 
atît mai prețioasă cu cit noi am făcut 
cei mai bun joc din acest sezon chiar 
în meciul cu St roșu".

Ce am putea adăuga 
cieri măgulitoare, atît 
Poate doar că jocul 
ne-a impresionat și pe

mult ca și pe sofioți. Știam că echipa' 
fusese foarte mult solicitată în acest 
sezon: între 15 octombrie și 15 no
iembrie a susținut 8 întîlniri. făcînd 
cinci deplasări (dintre care două peste 
hotare), cu același lot redus de jucă
tori. în plus, terenul de la Sofia a 
fost greu, alunecos, din cauza ploiî, 
ceea ce contează foarte mult pentru 
o echipă cu atîtea jocuri și atîția kilo
metri „în picioare". Totuși, fotbaliștii 
din Brașov au știut să depășească 
toate aceste dificultăți. Ei au găsit

Trofeul cu care a fost dotat tur- > 
neul balcanic ți care a fost c.uce- ; 
rit de Steagul roșu, va fi înmînat', 
echipei din Brașov, mîine înaintea ț 
meciului cu Metalul Tîrgoviște. de ! 
către secretarul comitetului primei > 
ediții a competiției, d. Faruk Ilgaz Z 
(Turcia). J

ia aceste apre- 
de elocvente ? 

Steagului roșu 
noi tot atît de

resursele necesare, fizice și psihice, 
grație unei pregătiri și unei vieți spor
tive atent și cu pricepere îndrumate 
de antrenorul S. Ploieșteanu. și au 
reușit cu un efort colectiv de voință 
nu numai să cucerească o victorie fru
moasă în deplasare și prin aceasta 
troleul balcanic, dar să și reprezinte 
cu cinste fotbalul nostru.

Victoria Steagului roșu în turneul 
balcanic este victoria unui COLEC
TIV și pentru aceasta antrenorul și 
jucătorii merită toate felicitările.

comisia l-a suspendat ve 
plus, i-a dat un ultim 
La prima abatere, va 

un an întreg. Avem im-

Stadionul din Lupeni. în minutul 81, 
arbitrul meciului Minerul-Metalul Tîr- 

W goviște l-a eliminat de pe teren pe 
& Alex. Lazăr de la Metalul... In me- 
yjciul de la Galați, dintre Știința din 

localitate și C.S.M. Brăila, aproape de 
sfîrșit, fotbalistul Boboc Tudorel de 
la Brăila este eliminat de arbitru... 
Valcan, din echipa de tineret a di- 

, namoviștilor din Pitești, a fost și el 
fydat afară de pe teren, în jocul cu 

i Progresul... Echipele Metalul Bucu
rești și Tractorul Brașov s-au întîl- 
'nit pe stadionul Republicii. Și la acest 
[ meci, un jucător a fost eliminat de 
i arbitru.

... A fost o zi obișnuită de fotbal. 
Pe stadioanele din țară s-au desfășurat 
în cadrul campionatelor de categoria 
A, B și de tineret, 35 de meciuri. La 
majoritatea lor, spectatorii au avut 
prilejul să asiste la întreceri frumoa
se. Totuși, după cum. se vede, unii ju
cători nu au înțeles că respectul față 
de adversar, față de public este prin
cipala lor îndatorire pe teren. Arbitrii 
i-au eliminat din joc, trecînd pe foile 
de arbitraj și împrejurările care i-au 
determinat să ia această măsură.

... La cîteva zile după disputarea 
jocurilor menționate, i-am întîlnit la 
București, într-o „nocturnă", pe cei 
eliminați. In acea seară Comisia de 
disciplină a federației urma să dis
cute abaterile de pe teren ale fotbaliș
tilor amintiți.

Cazul de la Lupeni. Vorbește — 
chiar Alex. Lazăr: „Meciul se dis
puta intr-un ritm viți, eram dominați 
și conduși cu 1-0. Gazdele jucau mai

CU OCHII ÎN JOS

• Mctalurgiștii din Tîrgoviște a
lut joi un meci amical cu Minerulttbine ea noi. La un contraatac, echipa 
tfînga. Scor 7—1 pentru Metalul. La$noastni a avut o ocazie de egalare.

, , . //Mingea s-a oprit in plasa. Golul n-arașov va ]uca probabil formaț.a: An-»/os( însd vdlabil< pMtru că unul 4in 
ci-Bârac, Popescu, Georgescu-Ni-Mînaintașii noștri fusese în ofsaid. „In- 
iscu. Prandea-AI. Lazăr, Mureșan.flfierbintat", n-am observat aceasta, și 
azacu, Niculescu, Chiriță. Petrescu șiWatn protestat, pe un ton ridicat, în 
omescu nu joacă fiind accidentați.M/afa arbitrului, pentru decizia de anu- 
W. AVANU, coresp.). glare. Regret sincer gestul șneu..."

sus-9)

— Nu te-ai gîndit, tovarășe Lazăr, 
în ce situație ți-ai pus echipa 7 — 
spune președintele comisiei. Erați con
duși cu 1-0. Poate în 11 oameni ați 
fi egalat. Dar așa... Obligația fotbalis
tului este să joace nu să vocifereze...

După ce s-a consultat, comisia a 
hotărît să dea jucătorului Al. Lazăr 
de la Metalul-Tirgoviște un ultim a- 
vertisment. S-a ținut seama de faptul 
că este la prima sa abatere.

Nici după înfățișare și nici după 
nume, Boboc Tudorel, un tinăr fot
balist care a intrat 
face impresia că 
pe teren ar putea 
să joace dur. Mai 
mult, delegatul e- 
chipei brăilene ex
plică comisiei de 
disciplină că Boboc 
harnic, apreciat de 
lucrează. Totuși, în 
Galați, Boboc l-a lovit intenționat pe 
unul din jucătorii echipei adverse. 
Boboc Tudorel caută scuze. Spune că 
pe terenurile din Galați și Brăila; 
cînd se intîlnesc fotbaliștii acestor 
echipe, sînt depășite limitele sportivi
tății (!) De ce oare ? După cite se 
știe, fotbaliștilor din aceste echipe li 
s-au pus la dispoziție terenuri, echi
pament și antrenori să practice corect 
sportul, nu să se lovească reciproc 
cînd se intîlnesc! Boboc a mai adău
gat ; „L-am lovit ușor sub talpă, ți 
m-a durut mai mult pe mine..." Co
misia nu s-a lăsat insă impresionată. 
Cu jucătorii duri, comisia e... 
L-a suspendat pe Boboc Tudorel 
2 etape, recomandind conducerii 
cestui club să discute sancțiunea 
cadrul clubului, cu toți sportivii.

Sînt cazuri și cazuri. Membrii comi
siei discută îndelung pînă iau o ho- 
tărire. Sancțiunile au în primul rind

un rol educativ. „Pauzele" dictate de 
comisie drept pedepse dau posibili
tate tinerilor să reflecteze mai bine 
atunci cînd stau pe tușă, la abaterile 
săvîrșite. Ce-i de făcut însă cînd...

— Urmează un... recidivist — spune 
președintele. Auzind că este vorba de 
„redutabilul" Valcan de la Dinamo 
Pitești, ceilalți membri ai comisiei 
exclamă : .Iarăși!“

— Din nou pe la noi ? Parcă ne-ai 
promis că te faci băiat cuminte, că

in încăpere, nu-ți

promis că te faci băiat cuminte, 
n-o să ne mai vedem pe-aici...

Valcan tace. Se

Pe teme educative
este un muncitor 
colectivul în care 
meciul cu Știința

dură, 
pe 
a- 
în

Nu 
de 
cel 
te-

uită in podea, 
mai seamănă 
loc eu Valcan 
bătăios de pe
ren, care și-a lovit 
adversarul, și-a în
jurat coechipierii

și s-a răstit la arbitru. Acum pare un 
mielușel.

— Vă rog să wsă credeți... Am fost 
nervos— Băieții nu jucau... ți deh ! 
Eu, căpitan de echipă, n-u puteam fi... 
indiferent... Mi-am pus la inimă jocul, 
mă consumam.

— Și trebuie si te răfuiești cu ar
bitrul 1 Confunzi terenul de sport cu 
maidanul 7 După ceea ce ai făcut, ce 
pedeapsă crezi că meriți 7 Ia să auzim!

Moment de reculegere. Valcan se 
gîndește. Nu se aștepta Ic o asemenea 
propunere.

— N-am fost pus niciodată in situația 
de a mă pedepsi singur. M-au pedep
sit alții. Dar pentru ci îmi cereți pă
rerea, eu sincer vă spun e-cț zice 
să mă iertați (!)

Om blind Valcan... cn el!
— Ce vorbești 7 A șa sînt educați 

sportivii la clubul din Pitești 7 Să 
treacă ușor peste greșeli 7 Te pome
nești ed de cite ori vi loviți adver
sarii; antrenorul vă mai zice ți „bravo" 
și vă bata prietenește pa umăr)

Pe Valean 
3 ețape. In 
avertisment, 
sta pe tușă 
presia că n-o să-i convină.

Uneori comisia de disciplină a fe
derației de fotbal este pusă oarecum, 
în încurcătură. Pe foile de arbitraj 
apar și însemnări ne concludente, nu se 
pot cunoaște adevăratele motive ale 
eliminării unor jucători. In foaia de 
arbitraj de la meciul Metalul Bucu- 
rești-Tractorul Brașov este menținută 
eliminarea jucătorului brașovean Moar- 
căș, pe motive imaginare. In aseme
nea ocazii, se consultă observatorii 
federației, jucătorii și delegații clu
burilor. Așa s-a întîmplat și cu 
căș. Jucătorului i s-a restituit 
mația fără să fie sancționat.

Moar- 
legiti-.

cîteva... Am prezentat mai sus 
aspecte din timpul unei ședințe 
de lucru a Comisiei de disciplină a 
F.R.F. Animată de dorința de a 
contribui la educarea fotbaliștilor 
comisia caută în asemenea ocazii 
să atragă atenția sportivilor, an
trenorilor și conducerilor clu
burilor asupra comportării fotbaliști
lor pe terenurile de sport. Este o 
muncă de răspundere. De activi
tatea acestei comisii, de măsurile 
pe care le ia depinde de multe 
ori atmosfera de sportivitate din 
timpul competițiilor. Cluburile și a- 
sociațiile sportive au obligația să 
discute de fiecare dată 
pe care această comisie 
de jucătorii certați cu 
de recalcitranți, de cei 
dini nepermise, pentru 
în viitor o serie de abateri de la 
morala sportivă. i

C. MANTU
I. DUMITRIU ’ 

_________ __________________-a

hotărîrile 
le ia țață 
disciplinai 
cu atitu- 

a preveni



Din poșta zilei
AU FOST DESEMNAȚI 

RAIONULUI
CAMPIONII

Aii și miine

de handbal in 7 din cadrul 
Ploiești au 
rindul spec- i 

întreceri i

Jocurile 
campionatului raionului 
stîrnit un vitr interes in 
tatorilor La capătul unor 
disputate, primele focuri au fost ocu
pate de echipele Petrolul (senioriV și 
Știința (jitriir.'rt și junioare), ammdotiă 
din Urlați După cum se vede, sporti
vii din Urlați au obținut victoria pe 
toate Irorrturile.

A Vlăsceanu și I. Georgescu 
corespondenți

DUPĂ UN RODNIC SCHIMB 
DE EXPERIENȚA

După un rodnic schimb de experien
ță pe care l-au avut cadrele de spe
cialitate de la D.S.A.P C. Oradea cu 
colegii lor din Satu Mare in dome
niul tehnico-prnlesional. atr avut loc 
și citeva intîlniri sportive. Astfel, co
legii de la cele două unități și-au dis
putat intiieiarea pe terenul de fotbal 
din Satir Maree Proiectantul Oradea a 
învins Proiectantul Satu Mare cu
4— 1. în concursurile de șah și tenis 
de masă, victoria a revenit proiectan- 
ților din Satu Mare cu rezultatele de
5— 3 și respectiv 5—0.

Augustin Verba-coresp.

„CUPA DE TOAMNA" LA BOX

Orașul Roșiori de Vede a găzduit 
întîlnirrle din cadrul „Cupei de 
Toamnă" la care au participat boxeri 
din Giurgiu, Călărași. Oltenița. Urzi- 
ceni și Alexandria Trofeul pus in joc 
a foT cucerit de boxerii din 
Giurgiu, care au totalizai 19 puncte 
ocupînd primul loc in clasament. Din 
echipa învingătoare s-au remarcat în 
mod deosebit tinerii boxeri Marin Cio- 
botaru Dumitru Miișat, Viorel Tecu- 
ceanti Marin Sima ș. a.

• Zilele trecufe, în sala 
asociației sportive Petrolul 
Giurgiu, a avut Joc una 
mai frumoase competiții 
tenis de masă. Au luat parte 
treceri 22 de tineri reprezentind ma
joritatea asociațiilor din oraș. In 
finală pentru locurile 1 și 11 s-au in- 
tilnit tinerii O. Rădulescu (școala me
die) și S. Ștefan (Voința). Partida s-a 
încheiat cu scorul de 3—1 în favoarea 
reprezentantului școlii medii care a 
ciștigat astfel competiția.

orașul

de sport a 
din orașul 
dintre cele 
sportive la 

la în-

Tr. Barbălatâ — coresp.

La bazinul Horească

Meciuri intre „pitici•li
Etapa a lll-a in „Cupa de Toamnă"

In acest sfîrșit de săptămină, la 
bazinul Floreasca, numai jucătorii de 
polo se găsesc in activitate competi- 
țională. Echipele de juniori, care par
ticipă la întrecerea dotată cu „Cupa 
de Toamnă", susțin astă-seară și miine 
dimineață noi întîlniri, după cum ur
mează: astăzi, de la ora 20: Progre- 
sul-Scoala sportivă de elevi II și Ra- 
pid-Dinamo; miine (după jocurile e- 
chipelor de pitici) : Știfnța-Școala spor
tivă de elevi I și Clubul sportiv șco- 
lar-C.C.A.

Iată și rezultatele ultimelor jocuri: 
Rapid-C. .Jiul sportiv școlar 5-2, Di- 
namo-Școala sportivă de elevi I 5-1, 
Progresul-C.C.A. 5-3.

Miine dimineață, începînd de la ora 
9,30. este programată o competiție i- 
nedită pentru amatorii întîlnirilor de 
polo : este vorba de „Cupa 30 Decem
brie". deschisă formațiilor de pitici și 
organizată de clubul Progresul. Pri
mele jocuri vor opune echipele Școala 
sportivă de elevi I — Progresul și Ra- 
pid-Școala sportivă de elevi II.

TINERII ȘI-AU FĂCUT DATORIA
Calendarul competițiancd - garanția viitoarelor succese • 

m pregătiri speciale • Totul pentru un
Sînt proaspete în memoria armatorilor 

de spectacole jnigilisfice rezultatele eu 
totul remarcabile realizate în ultimul 
timp de echipele noastre reprezentative 
de tineret. De miwltă vreme n.u am mai 
avut prilejul să fim martorii unor ase- 
menea victorii,, am putea spune „în lanț**, 
victorii care au produs o profundă im
presie în cercurile specialiștilor străini. 
Meciurile cu echipele de juniori și de 
tineret ale B.P. Ungare. R.P. Polone, 
B.P. Bulgaria,. B.S. Olioslovace, turneul 
selecționatei sindicale „ Metalul “ în Fin
landa (cu care prilej au evoluat și. boxeri 
tineri valoroși), au însemnat tot atîtea 
succese care certifică progresul general 
din ultimul timp al sportului nostru cu 
mănuși.. Fără discuție eă. în acest se
zon boxerii noștri și-au făcut pe deplin 
datoria.

Trebuie să mai arătăm că am avut un 
număr mare de întîlniri internaționale 
într-.un singur sezon, și, realmente, se 
simțea nevoia. Cei mai valoroși tineri 
din țară, „descoperiți“ în urmă cu 3—4 
ani și sprijiniți îndeaproape să se dez
volte, aveau nevoie de asemenea întîlniri.

UN PLAN DE PERSPECTIVĂ 
JUDfCIOS ALCĂTUIT

Prima și cea mai utilă măsură în ve
derea sprijinirii în continuare a boxe
rilor tineri, de valoare, a fost felul în 
care a fost alcătuit calendarul compe- 
titional — intern și internațional — 
pe anul viitor. Numeroase meciuri în 
tară și peste hotare cu echipe 
loare vor solicita îndelung pe 
noștri.

„Spre deosebire de alfi atu, ne 
tov. Marin. Nicolae, secretarul 
al F.R. Box, în viitor, tn echipele repre
zentative de seniori iși vor face loc tot 
mai mult și boxeri tineri care au 
satisfacție, 
linuare pe 
încerca și 
s-a văzut, 
ladă cu prilejul „Cupei orașelor balca
nice" și a turneului întreprins de echi
pa Capitalei la Varșovia și l.odz, cind 
tinerii Anton Constantin. Marin Ion, 
Virgil Rodea și alții au dat satisfacție".

In legătură cu problema tinerilor 
boxeri, s-a putut vedea că sezonul de 
toamnă, atît de bogat în întîlniri in
ternaționale, nu a mai pus „probleme 
antrenorilor lotului de tineret La al
cătuirea echipei aceștia au avut de unde 
să aleagă : peste 40 de boxeri au fost 
în permanentă gala să îmbrace tricoul 
reprezentativei. Au fost situații (specta
torii care au urmărit evoluția echipelor 
noastre de tinerel își amintesc) cînd 
Ia fiecare întîluire internațională s-a

de va- 
boxerii

apuoej 
genera I

Firește, vom folosi în 
boxerii consacrafi. dar 
tineri. De altfel, dună 
noi am folosit această

dat 
con- 
vom 
cum 
me-

pe terenuri și in sâli
IN CAPITALA

ți „greii" vor intra

Dinu Ion (stingă), 
partida cu polonezul

alcătuit o altă echipă. 
Iru că unii 
satisfacție, 
trebuiau folosiți 
vom putea spune 
despre prima noastră

siMBATA

BOX: sala de la or» 19t
LT.B—C.S.M.S, Iași („Cupa F.R. 

Box“).
SCRIMA: sala M.I.C. (str. Haga, 

tramvai 5» autobuz 31). de la ora 16: 
finala campionatului' republican la 
floretă bărbați-echipe.

VOLEI: sala Giulești. de la or3 
16,30: Dinamo — Olimpia Brașov 
(f). Rapid — Farul Constanta (f), 
Dinamo — Progresul (m).

NATAȚIE: bazinul Floreasca, ora 
20 : „Cupa de Toamnă** — polo pentru 
echipele de juniori

FOTBAL: stadionul Dinamo, ora 
14,30: Dinamo Obor — Chimia Go
vora: stadion Flacăra roșie (CAM), 
ora 14,30: Știința Buc. — GS.O:. Re-

GIMNASTICA: sala Dinamo, ora 8.30 
ora 15,30: finalele 

individual a! maeștrilor 
oionatului de juniori.

campionatului
șt Me c.-itp-

DUMINICĂ

una dintre tinerele speranțe ale boxului nostru, in 
Dasal. Foto: T. ROIBU

Tineretului, 
de cros or-

Aceasta nu pen- 
dintre' pugiliști nu dăduseră 
ci pentru simplul motiv că 

și alți tineri 1 Cînd 
asemenea lucruri și 

reprezentativă ?

S-A FĂCUT TOTUL?...

se poate spune c3 problema 
de tnîine“ în box s-a rezoî-

boxerii de la aceste cate- 
spus antrenorul federal 

trebuie în primul riad să

TotașL nu 
„schimbului 
vai definitiv. A distonat destul de pu
ternic în acest sezon comportarea boxe
rilor de categorie semigrea și grea. De 
ce oa re ?

„ Pentru că 
Horii — ne-a 
Ion Popa —
fie foarte bine pregătiți din punct de 
vedere fizic. Numai astfel ei pot exe
cuta cu ușurință diferite scheme tac
tice. Tn partidele semigreilor și greilor 
duritatea loviturilor poare schimba ra
dical, în orice moment, situația din 
ring, făcând pe boxeri să nu mai dea 
randamentul obișnuit. In orice caz, 
pregătirea unui boxer de categorie semi
grea. și grea necesită o alentie mult mai 
mare decît la celelalte categorii.

C. C. A.—Rapid 25-15
Cala meciurilor nule

meci dintre echi- 
din cadrul cam- 

t________ . _r____ pe echipe, spec
tatorii care au umplut pină la refuz 
sala Casei de cultură a tineretului din 
raionul Grivfța Roșie au: fost marto
rii unor partide de o excepțională dir- 
zenie, unele dintre ele și de o burtă 
valoare tehnică. Dobrescu și Davidescu 
au inaugurat programul reuniuni], prin- 
tr-o luptă spectaculoasă. Dacă in 
primele două reprize disputa a fost 
oarecum echilibrată. în schimb în cea 
de a treia, campionul domină auto
ritar, îndeosebi în lupta corp la corp, 
sufocîntfu-șî aproape adversarul. Ju
riul a dictat „meci mii" dar noi consi
derăm că această decizie îl nedreptă
țește pe Dobrescu.

Campionul european feroviar Ton 
Pătrat abia a obținut o decizie de 
egalitate în fața iui Vasite Czegelt. 
Pătruț a intrat în ring ca ai cind ar 
fi avut victoria „în buzunar", subesti- 
mindu-și, nu știm de ce. adversarul. 
Czegeli ar fi putut obține cu ușurință

Chiar de la primul 
pele C.C.A. și Rapid 
pionatului republican

decizia dacă ar fi dovedit mai multă 
insistență. ALTE REZULTATE. Mîn- 
dreanu (C.C.A.) b.p Ispas (R); Turcu 

foniță (R): 
cu Tănase (R): 
cu Popa (R): 
cu Moise (RJ;

(C.C.A. > b-p, 
(C.C.A.) egal 
(C.C.A.) egal 
(C.C.A-)- egal 
goi (C.C.A.) b.p. Cringașu (R); Peiti 
(C..C.A.) a obținut vi’toria prin re
prezentarea lui P. Zaharia. Negrei 
(C.C.A ) b.p. Motoc. (R) Rezultatul 
final: 25—15 pentru boxerii militari.

(R.C.).

Baciu 
Marcu 
Rin jeti

Piți-

Etapa de
In fruntea etapei a IV-a a campio

natelor republicane se află meciurile 
de tradiție C.C.A. — Știința Cluj și 
Rapid București — Dinamo Tg: Mureș, 
în care se intîlnesc echipe ce domină 
de ani de zile baschetul masculin din 
țara noastră. De remarcat că C.C.A., 
Știința Cluj și Rapid sint neînvinse 
după trei etape. în timp ce Dinamo 
a suferit o singură îrtfrîngere.

Iată programul complet al etapei de 
duminică: MASCULIN, seria 1: Știin-

duminieă
ța Timișoara — Dinamo Oradea. Con
structorul Arad — Dinamo București, 
Progresul București — C.S.M. Galați.

— Știința Cluj; seria a ll-a: 
Tg. Mureș — C.S.O. Craiova. 
Bacău — Steagul roșu Brașov. 
Iași — Știința București, Rapid 

• Dinamo Tg. Mureș: FE- 
Aă’.NIM, seria I: Voința Tg. Mureș — 
I.T.B., Agronomia lași — I C.F.. Cri- 
șana Oradea — Știința Timișoara; 
seria a ll-a: Știința Cluj — Blănuri 
Oradea. Voința Oradea — Progresul 
București, Voința București — Mure
șul Tg. Mureș, Știința București — 
Vcința Brașov.

C.C.A.
Voința
A.S.A.
Voința
București —
M1 MIM r^-î.

Ținînd seama de aceste deficiențe teh
nicienii federației de specialitate au luat 
unele măsuri menite să asigure umple
rea „golului “ ce se mai resimte în a- 
ceastă privință. Astfel, anul viitor sc 
vor organiza antrenamente speciale pen
tru pregătirea boxerilor de categorie 
semigrea și grea și, firește, tradiționa
lele turnee pe categorii de greutate
TOTUL PENTRU UN BOX TEHNIC

Acesta 
cît se poate 
curat, bazai 
din ce în ce 
de experiență 
antrenorii bucureșteni cu antrenorul 
vietie E Ogurenkov a contribuit 
plin la 
tehnică, 
suri în 
movării 
uneori destul de vizibil — <?ă „stiliștii** 
sînt preferați boxerilor certați cu teh
nica». Dar desigur, mai sînt încă multe 
de făcut în această direcție. Tehnicienii 
federației ne-au precizat că gfttfi
»ă ia măsuri hotărî te împotriva celor 
care mari practică un box rudimentar, 
neregulaimentar și. periculost că vor în
depărta din ring pe boxerii care prac
tică un asemenea stil de luptă, neper- 
mi-tîndu-le reluarea activității: decît a- 
tunci cînd se va considera că și~au 
schimbai, radical stilul în favoarea boxu
lui tehnic. Iată o măsură salutară si 
care se cere aplicată cit mai urgent ! ■

Totodată o contribuție de seamă o 
pot aduce, în această privință, și ar
bitrii judecători, care au datoria să 
stimuleze boxul tehnic și să sancționeze 
prompt orice tendințe de degenerare a 
luptei în ring. In plus, considerăm că 
ar fi cît se poate de util ca antrenorii 
din țară să 
împrospătarea ; 
tințeîor tehnice, 
mească noțiuni

Totul pentru 
care trebuie să 
noștri !

este un deziderat vechi dar 
de actual. Boxul tehnic, 

pe lovituri variate cîștigă 
mai mult teren. Schimbul 
pe care l-au făcut recent 

so- 
d>n 
de 

mă- 
pro-

elucidarea unor probleme 
Și. Ia. noi s-au luat multe 
ultimul timp în favoarea 
boxului tehnic. Se observa

urmeze un non curs pentru 
și îmbunătățirea cunoș- 
astfel ca boxerii să pri
cit mai temeinice.
un box tehnic — iată 

i fie deviza antrenorilor

Me- 
iasi;
Ra- 

I T.B , 
(cam- 
teren

ATLETISM: stadionul 
de la ora 9.15: concurs 
ganizat de C.S.S. și LT.B.

BOX: sala Flacăra roșie (str. Bela 
Brainer, tramvai 1 și 9). de la ora 
10,30: Flacăra roșie — C.S.M. Brăila 
(„Cupa F.R. Box")

SCRIMA: sala MIC., campionatul 
republican de floretă bărbați-indivi-
dual (9-12: serii și semifinale; 17-20.: 
finala).

VOLEI: sala Dinamo, de fa ora 10: 
Progresul — C.P'.B (1). C.C.A — 
Minerul Orașul Dr. Petru Groza (m).

RUGBI: teren Gloria, ora II: 
talul 23 August — C.S.M.S, 
stadionul Giulești, ora 14.45: 
pid — Știința Petroșani: teren 
ora 14,45: LT.B — Dinamo 
pionatul republican categ. A):
Gloria, ora 12,30: Petrol Chimic — 
Farul Constanța (baraj pentru categ. 
A); teren Parcul Copilului, ora II: 
LT.B. — Școlarul Buc. (finala 
pionatului de juniori).

BASCHET: sala Giulești, ora 
Rapid — Dinamo Tg. Mureș 
sala Dinamo, ora 8,30: ȘtiinD 
Voința Brasov (f): de. lai»» . 
Voința — Mureșul Tg. Mureș 
Progresul — C.S.M. ~ 
C.C.A. — Știința Cluj (m)

NATAȚIE: bazinul Floreasca, de 
ora 9,30: „Cupa 30 Decembrie" 
polo pentru echipele de pitici; 
continuare etapa a lll-a a „Cupei 
Toamnă" — polo pentru echipele 
juniori.

FOTBAL: stadion Giulești, ora 
C.C.A. ’ ’ - ' 
Rapid, 
dion 23 August: ora 12,45: C.C.A. — 
U.T.A (categ A): ora 14,30: Rapid— 
Știința Cluj (categ A).

Galați

carn-

. 16: 
(D ; 
(m).

la

in 
de 
de

9:
U.T.A. (tineret); ora 14.45: 
Știința Cluj, (tineret): «ta

IN ȚA3Â
RUGBI: campionatul categ. A: 

Cluj: Știința — C.C.A.
VOI.El: campionatele republicane : 

MASCULIN: Ploiești: Petrolul — Ra
pid Buc.: Petroșani: Știința — Știința 
Galați; Craiova: C.S.O.—CS.M. Cluj: 
Brașov: Tractorul — Știința Timișoara; 
Constanta: Farul — Flacăra roșie
Buc.; FEMININ: lași: C.S.M.S — 
Metalul 23 August Buc.: Cluj: Știin
ța — I.F.A. Buc.; M Cine: Voința — 
C.S.M. Cluj; Sibiu: C.S M. — Sănăta
tea Buc.; Timișoara: C.F.R. — C.S.O. 
Craiova.

PremSî Importante la Pronoexpres
(Jn premiu de 69.267

Așa cum era de așteptat, concursul 
special Pronoexpres din 8 noiembrie a 
furnizat premii Inimoase: 1 premiu de 
69:724 lei. 1 autoturism „.Wartburg", 
3 premii a cite 44.724 lei. 1 premiu 
de 20.000 lei, 10 premii a cite. 10.060 
iei, 20 premii de 8450 lei ș.a.; iată 
ce câștiguri s-au distribuit la acest in
teresant concurs special. După cum 
ați aflat, autoturismul „Wartburg" a 
fost obținut de Alexe Moldovan din 
Bacău, tar premiul de categoria I (Ia 
premiile in bani) de Cristea losif din 
Brad. Interesant, insă, este faptul că 
acesta din urmă nu a ciștigat 
69.724 lei. 
categoria

Aceasta 
combinată 
țirtincT urt premiu de-categoria I (69 724 
lei) și șase premii de categoria a II-a 
(50.700 lei).

numai 
contravaloarea premiului de 

I, ci 120.424 Iei.
intrucit a meat o variantă 
de 7 numere ■= 21 lei, ot>

JUCATI PE BULETINE 
ABONAMENT

Unuf dintre cele trei premii de 44.724 
lei a fost obținut de participantul An-

lei la Pronosport
draș Francisc din comuna Fibiș, reg. 
Banat, pe un buletin abonament

Cu toate că a obținut acest premiu, 
este interesant de reținut faptul că 
buletinul respectiv rămine valabil >i 
pentru celelalte concursuri Pronoexpres 
din luna noiembrie.

lată ce avantaje oferă buletinele 
abonament : vă cumpărați uri buletin 
și cu el jueați la toate concnrorrile 
dintr-o lună I

JUCAT! LA CONCURS!T. 
PRONOSPORT DE MIINE

Concursul Pronosport de duminică 
are in program ntnnai meciuri dm 
campionatul tării noastre: 5 de cat. 
A și 7 de B Este știut că progra
mele care cuprind numai meciuri indi
gene prezintă cel mat mare interes 
pentru participant

★
Iată acum programul concursului de 

duminica viitoare (nr. 49 din 26 noiem
brie)

I. Petrolul—Rapid
II. Dinamo Bacău—C.C.A

111. Minerul—U.T.A.

iv.
V.

VI.
VII.

VIII 
IX
X.

XI.
XII.

București—Știința Timi-

Tirgoviște—Jiul 
Pitești—Știința Cluji

Dinamo
șoara

Metalul
Dinamo
Arieșul—C.S M D Baia Mare
C.SM. Sibiu—Tractorul
Fiacăra Mnreni—Poiana Cimpma- 
Mureșul 
mișoara

Carpați
Vagonul

Sinaia—Dinamo Galați 
Arad—Recolta Cărei

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 47 DIN 12.XI 1961

l variantă eu 12. rezultante a 69 2b7 lei„ 
28,60 variante cu 11 rezultate a 2.90<> lei 
fiecare, -513,20 variante cu 10 rezultate

212 lei fiecare.
Premiul I în valoare de’ 69.267 lei-,, 
fost obținut de participantul E. Du

mitrescu din r>ucureșii.
Fond de premii 277.068 lerâ.

a

a

Rubrică redactată de Lofo-Pronosport.



„Portretul

unei necunoscute
Pe tabloul recordmane

lor tarii la popice a fost 
înscris de cu rind un nu
me nou : ILEANA AN

TAL. Desigur, multora 
dintre iubitorii sportului 
numele acestei tinere care 
a depușii cu îl i» și reror-

•Iul rnon dial (IH p.d ih--
linul de sportiva magi i i a i ii
1 Li 1 la ied) le este neeunoM-
rnț/ E și normal 11 cana
An tai participai la
prea nniiile finale de ca m -
pion at sau chiar la con-
cursuri Cil ca racier re,pu-
blioan, i icntru simplul mo
liv CU practice Jocul de
popice abia de 3 ani.
..Poate eu nu m aș fi î ri ■
d răgușii I atît de mult de
acz>.sl siutrl — ne-a spus 
proaspăta recordmană a 
tării — ducii..*

...A rămas una din am’n' 
Grile ei fteje mai plăcute 
E proaspătă și a<*u<n m 
memorie ziua aceea Era 8 
Martie. Ziua Femeii la 
«nașul Arad se organizase, 
un concurs popular rezer
vat felelor. La cinei bile.

-- Nu meu cinci ?
— Da ! Dar cele cinci 

lovituri pe care le-am tra> 
pe... lingă popice m-utu <am 
hitioual sa mai încerc 
'ii eca Pinii le-am dobori! 
Pe toate.

De fapt dîrzenia se. nu 
mără printre calitățile Ile
nei. <Jîud își pune ceva 
în ghid... A vrut sa termine 

printre elevele fruntașe 
școala medie textilă din 
Sf. Gbeorghc. A reușit. La 
.sfîrșitul anului 1955 a de
venit muncitoare textilistă 
cu înaltă calificare. A fost 
recomandată de școală să 
lucreze la uzinele textil** 
,,30 Decembrie* din Arad, 
în scurt timp au îndrăgil-o 
toate tovarășele de muncă 
Parcă o văd cum aleargă 
printre războaie iar de sub 
basmaua cu care e legată 
îi fuge o șuviță pe frunte. 
Șeful secției o apreciază 
mult pe Ileana Antal. Co
muniștii din uzină o ajută 
să obțină noi succese în 
muncă.' Țin în d seama de 
meritele ei, anul trecut, în 
mai, au primit-o în marea 
lor familie.

TH. IOANITESCU

Campionatul mondial de fotbal

PELE NU E ATJT DE OPTIMIST
„Pentru mine nu va fi 

de ioc o surpriză dacă 
Brazilia va fi eliminată in 
cursul meciurilor din ca
drul turneului final al 
campionatului mondial de 
fotbal din Gliile", a de
clarat zilele trecute, la 
Rio de Janeiro, renumi
tul fotbalist brazilian 
Pele.

El spune că problema 
selecționării echipei na
ționale este deosebit de 
dificilă, iar specialiștii nu 
știu ce să prefere: expe
riența sau calitățile tehni
ce. Pentru postul de inter- 
dreapta. de pildă, sînt nu 
mai pufin de 5 candidat; 
cu șanse egale. In măsu
ră să pună în încurcătură 
pe orice selecționer. Ex
periența lui Didi ii obligă 
pe selecționeri să-l menți
nă în lot. Totuși. Didi are

In 4 rînduri
In campionatele re

publicane de haltere pe 
echipe la categoria 
super-grea s-au obțimit 
rezultate foarte slabe.

Oricine cred va iudeca
In acest fel (am sigu

ranța ț) : 
Categoria-j super-grea
Și super... slabă, perfor

manta !
IOM COZMIN

Fotbalistul Olaru, de 
la Farul Constanța, lip
sește deseori de la ser
viciu.

Aflînd aceast» proastă 
veste,

Ce-i cunoscută sâ-n oraș 
Gîndești : — „Păcat că el 

nu este
Și-n muncă tot... înaintaș !

V D POPA

Ce spune, după finala 
de duminica trecută, un 
muncitor de la secția de 
ambalaj a fabricii de sti
clărie din Turda despre 
tovarășul său de muncă 
Baiu țiu :

In baton lovește tare 
(Trage-n forță și cu glii).
Ați ghicit motivul oare ? 

Nu e scris pe el... „fragil*.

€. CONSTANTINESCU

acum 32 de ani, in timp 
ce „copia" sa exactă, Ger
son. n-are decil 21.

fată acum echipa Bra
ziliei „văzută" de Pelei

Laercio (Santos); Bel
lini (America), Gera Ido 
(Palmeiros) și Djalma 
Santos (America).

AAelgalvio (Santos) și 
Pagao (Santos).

Garrincha (Botafoțo), 
Gerson (Flamengo), Cou
tinho (Santos). Pele 
(Santos), Pepe (Santos).

Referindu-se la motivele 
pentru care este oarecum 
pesimist, Pele se referă la 
forma extraordinară pe 
care o au fotbaliștii dir> 
alte țări ale Americă de 
Sud și în special cei din 
Argentina, pe care îi con
sideră ca principali ad
versari.

Trei frați, trei boxeri,..

N FLORO1U, BUCU
REȘTI. — 1) Fotbalis
tul Vasile Angliei este a- 
cum restabilit. De altfel, 
a și jucat simbăla trecu
ta in echipa de tineret a 
lui Dinamo București, in 
meciul cu Progresul. A 
tost, cum s-ar spune, un 
meci de „rodaj", iar la 
primăvară, desigur că îl 
vom vedea din nou in for
mația primei echipe. — 
2) In meciul C.C.A. — 
Știința Timișoara (scor: 
6—2), două dintre golu
rile echipei învingătoare 
au lost înscrise de... a- 
părătorii ei; unul de Jenei 
și celălalt de Coiocaru.

NATALIA BUJOR, 
BUCUREȘTI. — 1) Cam
pionatul mondial mascu
lin de șah se dispută din 
trei in trei ani, iar eta
pele lui premergătoare 
smt turneele zonale, in
terzonale și candidaților 
Formula aceasta de dis
putare datează din 1919. 
Cu un an înainte, cinei 
șahiști — Botvinnik, 
SmHlov, Keres, Reshew- 
ski și Euwe — au fost de
semnați de Federația in
ternațională de șah să-și 
dispute titlul suprem. 
Fără îndoială, formula ac
tuală este mai justă. Nu 
Federația internațională 
decide cine va participa 
ia lupta finală, ci șahiștii 

înșiși 1 — 2) Lia Ala no
ii u a devenit pentru pri
ma oară campioană a ță
rii la aruncarea discului 
in 1952, cu rezultatul de 
40.43 m (Ce departe a 
rămas acest rezultat față 
de acel 54,29 de astăzi I). 
Ea a ciștigat ăn de an 
campionatul țării, mai 
puțin anul acesta, cind 
titlul a revenit atletei O- 
limpia Cataramă, li pu
teți scrie pe adresa : Pia
ța Romană nr. 8 Bucu
rești. Vă va răspunde, cu 
siguranță I

IUN ANDR1ȚO1U, RE
ȘIȚA. — „La o lovitură 
de colț doi coechipieri aș 
teaptă mingea, pentru a o 
lovi fie cu capul lie cu 
piciorul. Un al treilea 
coecliipier, venit din ur
mă, se sprijină pe umă
rul lor și în felul acesta, 
lovind mingea, cu capul 
o trimite in plasă E 
gol S-a mai ridicat 
cîndva problema aceasta. 
Golul nu e valabil. Ges
tul este considerat ca 
nesportiv și e sancționat 
cu o lovitură liberă di
rectă

ILIA STEROVSCHI. 
ONEȘTI. — Propuneți ca 
la sfîrșitul campionatului 
să se alcătuiască și un 
clasament al arbitrilor, 
așa cum se face un cla
sament al golgheterilor. 
Dar e mult mai dificil de 
alcătuit I Pe golgheteri îi 
putem clasifica după go
luri. La arbitri nu avem 
criterii tot atît de pre
cise, golurile lor in... ar
bitraj fiind la urma ur
mei o chestiune de apre
ciere. Propunerea dv. este 
însă interesantă. Un ast
fel de clasament, cu tot 
caracterul lui neoficial 
bineînțeles, ar putea con
stitui un stimulent pen
tru arbitri.

GHEORGTIE POPES
CU. TG. OCNA — 1) 
S-a renunțat la organiza
rea, in continuare, a com
petiției lotbalistice „Cupa 
Dunării". De altfel, nu 
s-a disputat decit o sin
gură ediție. — 2) Ozon 
are acum 35 de ani. El 
a jucat de 19 ori în pri
ma reprezentativă. Ulti
ma oară. în 1957, în me
ciul cu Iugoslavia dc la 
București (1—1) din pre
liminariile campionatului 
mondial.

ION POȘTAȘU

Alexandru, Șișman șt 
Mihail MIȚEV. De nenu
mărate ori frații Mițev 
au fost selecționați in e- 
chipele reprezentative ale 
Bulgariei, impunindu-se 

ca boxeri de clasă. La 25 
noiembrie, ei vor îmbră
ca din nou alături dc 
ceilalți boxeri bulgari, 
tricoul național al tării 
Ier. De data aceasta, pen
tru a se întâlni cu cei 
mai buni pugiliști din 
țara noastră.

Foto : T. Hristov

FOTBALIȘTII SUEDEZI
NU VOR PLECA IN CHILE...

Un auto-gol a califi
cat echipa Elveției pen
tru turneul final al cam
pionatului mondial ! tată 
faza botărîtoare a dra
maticului meci dintre 
reprezentativele de fot
bal ale Elveției și Sue
diei, disputat duminica 
trecută pe stadionul o- 
limpic din Berlin pentru 
tranșarea egalității sur
venite în clasamentul pri
mei grupe preliminare 
europene. La scorul de

...Federația de șah din 
U.R.S.S. are în evidenta 
sa 2.400.000 sportivi ? A- 
proape cit toată popula-, 
ția Irlandei ! 400.000 din- 
trei ei sînt pionieri. Nu
mărul antrenorilor este 
de 40.000.

...prima femeie din lu
me care s-a dedicat ar
bitrajului la hochei pe 
gheață este o cehoslova
că 1 E vorba de Bozena 
Frankova, care a obținut 
recent la Praga califica
tivul „foarte bine- la e- 
xamenul arbitrilor de ho
chei pe gheață.

...Iașin a apărat de 34 
ori poarta echipei de fot
bal a Uniunii Sovietice? 
El deține o performanța 
in materie : in 14 me
ciuri nu a primit nici 
un gol!

...din cauza accidente
lor din ce în ce mai 
dese, numărul boxerilor 
profesioniști scade verti
ginos ? După o statistică 
publicată intr-o publica
ție franceză, numărul bo
xerilor de proteste dm 
Franța este de 400, în 
Italia 280 iar in Belgia 
numai de 90.

1—1, atacantul elvețian 
Antene» (mascat de sue
dezul Oberg, dreapta) a 
tras, șutul n-a putui fi 
reținut prin plonjon de 
portarul Nyholm. iar fun
dașul dreapta Bergmark 
schimbă traiectoria min
gii, trimițînd-o in plasă... 
(deci Caricaș nu e sin
gurul... specialist în ma
terie !). Cu 2—1, Suedia 
este eliminată și va absen
ta, pentru prima oară 
după război, de la ulti
ma fază a întrecerii su
preme în fotbal.

Holla de azut răstrUigea cu dărnicie ra
tele călduțe aie soarelui de primăvară pes
te gazonul aburind Cu mișcări sprintene 
jucătorii celv două echipe își fă'-<eau în
călzirea pentru a începe meciul, unul din 
meriurde de caiiwon n ale. categoriei 11.

Apoi, jocul a începui. Oaspeții sini in 
avantaj. I.a unii lucălori din echipa locală 
apar semne de nervozitate. Jocul devine 
„tare", ivlttși se oesfășoara in limitele spor
tivităi ii. Antrenorii celor două echipe tră
iesc clipe de emoții. Publicul își susține 
cu frenezie echipa.

Un atac in trombă, o ciocnire între doi 
jucători. Mingea trece mai departe. Pe ga
zonul verde râmi ne însă întins unul din 
jucători. Arbitrul oprește jocul, aleargă 
spre cel accidentat, și apoi face semn spre 
banca „oficialilor". Antrenorul vine și el. 
Se pare că e. un caz mai serios. In ciocni
re unul din lucălori s-a lovit. Acum stă 
în seni iconștien fă

Rumoare... agitație. — „Să vină docto
rul Doctorul /*...

Mesajul este transmis de la arbitru la 
antrenor, de la antrenor la jucători, de la 
jucători la spectatori...

Derută... Din vina organizatorilor nu a 
fost delegat nici un medic să asiste la 
meci. Rumoare între spectatori. In jurul 
accidentatului se formează un grup nume
ros. Cineva aduce o cană cu apă și încear
că să-l readucă în simțiri pe jucător. Cu
mișcări sigure, aruncă un jet de apă pe
fața, apoi pe ceafă, și cu un aer de si
guranță afirma că... „nu e nimic grav*. O 
licărire de speranță trece prin grup. In
sfîrșit /... Probabil că e medic,.. Insă „me
dicul* vazînd că stropirea cu apă nu a 
dat rezultat trece la o serie de manevre 
bizare. Apucă cu ambele mîlni urechile

SE CAUTĂ UN DOCTOR
— SCHIȚĂ —

jucătorului și începe să tragă ușor. — „Ce 
face?..„ Ce este?...*. Calm, cu răbdare, 
„medicul* își continuă încercările... — „N-a- 
oeți nici o grijă... Eu sînt doar me
dic... Medic veterinar !*.

Rumoare, zîmbete. proteste.,.
Prin grup își face loc cu coatele un băr

bat înalt, cu ochelari. Dă la o parte pe cîți- 
va din cei din jur și îl privește atent pe 
jucătorul întins jos. Se apleacă și i pune 
mina pe piciorul accidentat. Gest fatal l... 
Din grup răsună un strigăt de ușurare ț... 
In sfîrșit a oen.it doctorul 1... Ducă un 
minut de. ezitare „doctorul* dă îngrijorat 
din ca p.

— „Ce este?... E grav?... Ce să facem?...
— „Da. e grav. Trebuie să-l dați în ju

decată pe cel care l-a lovit !
— ?.. ???...
— „Bine, bine, asta nom vedea noi, dar, 

dumneavoastră ce ziceți, ca doctor?.,.
— „Da tocmai, eu spun asta... Din punct 

de vedere juridic asta trebuie fămit. Pen
tru rest chemați un medic. Eu sînt doctor 
în drept...

Din nou agitație. Dinspre cabine cineva 
aleargă cu o găleată cu apă.

— „Un medic ! Căutați un medic prin 
tribune !

In fine, gîfîind, se apropie alergind un 
om scund și grăsuț.

— „Sînt medic.Ce s-a întîmplat?*.
11 examinează rapid și pronunță: — „O 

slare de leșin prin contuzia gambei, cu 
plagă deschisă și probabil atingerea osu
lui .. V i fi nevoie să-i facem o injecție, ln- 
tîmplălor am la mine o fiola contra hemo
ragiilor . O seringă, faceți rost de o se
ringă...

Din nou trece un zumzet peste stadion, 
printre jucători, „oficiali*, și spectatori. O 
seringă: e nevoie de o seringă. Dinspre ca
bine vine cineva cu un obiect lucitor in 
rnîini. In sfîrșit l... magazinerul întinde 
medicului „seringa*. — „La naiba* — am 
nevoie d* o seringă de injecție nu de o 
seringă de umflat mingile. E accidentat ju
cătorul. nu mingea !..:*.

In lipsă de seringă se ia hotărîrea să i 
se dea conținutul fiolei să fie băut. Ju
cătorul accidentat începe să-și revină. 
Medicul îi asigură. — „Nu ave fi nici o 
grijă. Fiola pe care i-am dat-o este foarte 
eficace contra hemoragiilor... Noi folosim 
ergotina cu succes în hemoragii... Admira
ție 1 Ce bine că a fost un doctor... Ce ne-am 
fi făcut...

— ,,5’f acum, probabil că hemoragia se na 
opri după fiola pe care i-ați dat-o, dar 
ce ne facem mai departe?...

— „Asia nu știu, zise doctorul. Eu i-am 
dat ergotina care este eficace contra hemo

Foto; A.S.L.
ragiilor interne. Pentru rest căutați un 
medic sportiv... Eu sînt ginecolog...

— „???~.
Cu gemete ușoare jucătorul își pipăie 

piciorul accidentat.
O babă cară se afla întîmplător prin a- 

propiere repetă cu voce pițigăiată:
— „Pătlagină, maică.. O frunză de păt- ! 

lagiriă. .
In fine o idee salvatoare:
— „La spital, să-l ducem la spital I Che

mați „Salvarea f*
Dar orice mișcare produce accidentatu

lui dureri oii. Cineva care a urmat cursu
rile de prim ajutor își aduce aminte: „Un 
bandaj compresiv și o imobilizare cu ațele*. 
De unde să iei însă alelele !... Dacă nu 
alele, măcar două scîndurele. Dar ghinion; 
gardul stadionului e de sîrmă I Unul din 
arbitri are o idee salvatoare : din cozile 
steagurilor arbitrilor de tușe legale în 
grabă cu cureaua președintelui secției de 
fotbal a clubului local se înjghebează o 
oarecare imobilizare.

Intre timp sosește formai și mașina „Sal
vării* care ridică aecideni a ful. Meciul poate 
fi reluat. Jucătorul accidentat na primi 
îngrijirea necesară la spital

Numai președintele secției de fotbal a 
clubului sportiv local, cel direct răspun
zător de organizarea meciului 'deci și de 
delegarea unui medic sportiv) încearcă să-și 
țină pantalonii cu mina. în lipsa curelii 
care, o dală cu imobilizatul, luase dru
mul spitalului,

O altă curea se na putea găsi, ca să 
nu-și piardă pantalonii. Dar în mod sigur 
a doua oară dacă va mai avea astfel de 
scăpări își na pierde sigur postul de pre
ședinte al secției de fotbal.

Dr. N. STĂNESCU

Dilema unui arbitru
Duf)â terminarea unui 

meci de fotbal la Porto 
Alegre (llrazilia), 75—20 
de spectatori au năvălit pe 
teren, îndreptîndu-se spre 
arbitru. Acesta, presupu- 
nind ce-l așteaptă, a luat-o 
la fugă. Degeaba însă : a 
jost ajuns de cei care fu
geau după el. De teamă, 
arbitrul a leșinat. Specta
torii n-au dat însă... îna
poi, l-au ridicat pe umeri 
și l-au purtat în triumf 
pînă afară din stadion. 
Fuseseră mulțumiți de ar
bitrajul lui...

Bietul arbitru e acum în 
dilemă: ce va trebui să 
facă data viitoare, cînd va 
vedea un grup de specta
tori venind spre el. Să 
fugă sau să stea pe loc ? 
Pentru orice eventualitate, 
va prefera totuși s-o ia 
din nou la sănătoasa...



D u p â ,,
• ALTE COMENTARII DIN PRESA FRANCEZĂ • TELEGRAME DE FELICITĂRI

Au luat sîîrșit lucrările consfătuirii

Cum era și firesc, jocul de ia Bayonne —- așteptat cu optimism de francezi 
— a produs multă dezamăgire în rîndurile specialiștilor acestui sport din Franța. 
Ei nu puseseră câtuși d.- puțin la îndoială victoria „XV“-lui lor, care de aproape 
patru ani nu a cunoscut îufrîngerea pe teren propriu. In fața excelentului 
„5—5“ realizat, după un joc care a confirmat valoarea ridicată a rugbhilui 
romîncsc, ei au fost nevoiți. să recunoască că optimismul lor a fost lipsit de 
temei. Echipa tării noastre a făcut un joc mare care demonstrează din plin 
remarcabilul progres realizat de rugbiul romîncsc. Iată, de altfel, noi relatări ale 
presei franceze în legătură cu memorabilul joc de la Bayonne:

„Fran/a tinută în șah de Romînia“, iar 
în subtitlu : „Francezii, hiiiduiti de ptt-i 
blic, au egalat în min. 53 în fala romi- 
nilor, la Bayonne**. Și, în sfîrșit, „l’E- 
QUIPE" din 13 noiembrie scrie: „XV-le 
tricolor s-a stins după un start promt- 
fător**, recunoscîntl superioritatea echipei 
romîne care a dominat majoritatea par ( 
tidei.

Turneului balcanic de fotbal inter-clubur
• STEAGUL ROȘU BRASOV, CÎSTIGĂTOAREA PRIMEI EDIT
• EDIȚIA A DOUA A TURNEULUI SE VA DESFĂȘURA ÎN DOU
SERII • CÎSTIGĂTOAREA PRIMEI EDIȚII - PARTICIPANTA C 
DREPT ÎN '
CLASATĂ

EDIȚIA 1961-1962 • DINAMO BUCUREȘTI 
ÎN CAMPIONAT) - PARTICIPANTĂ LA

(A DOU 
TURNE

„înaintașii francezi dominați, neor
ganizați, greșeli tactice, și Penciu su
veran* osie liilul reporta iului semnat de

'FRANCE-ROUMANIE

★ ( In zilele de
Numeroase telegrame sosite din toate I desfășurat în

colțurile țării pc adresa U.C.F.S. și aCsfătuirii reprezentanților federațiilor 
U.R.R., exprimă bucuria iubitorilor de cluburilor de fotbal 
sport în legătură cu excelenta comportare 
a rugbiștilor rornîni la Bayonne. Sincere 
felicitări pentru acest rezultat de pres
tigiu sînt cuprinse și 
diferiților specialiști sau organe de spe
cialitate din diferite țări, lată, doari 
cîteva :

,,Va rog să transmiteți sincerele, mele 
felicitări echipei dvs. pentru valoroasa 
partidă pe care a făcut-o“ R. CRABOS, 
președintele federației franceze de rugbi 
XV. ‘ '

„Cele mai vii și sincere felicitări pen
tru strălucitul rezultat de la Bayonne. 
Cu prietenie, SILVIO POZZl, arbitru 
internați onal“.

..Vă felicităm pentru rezultatul obtinutt
1 CHIȘINAU 17 (Agerpres). - In 
x pitala R. S. S. Moldovenească 
1 avut loc întîlniri între echipe 
/ sportivi din Iași și Chișinău. 

baschet au cîștigat sportivii din Chi- 
șinău cu 87—61. La volei primul meci 

> a fost cîștigat de gazde cu 3—0, iar 
A al doilea de oaspeți cu 3—2. La șah, 
1 Chișinău a învins cu 9*/2—2*/2 puncte 

atîta precauție sa-l întîlnească vreodată in condițiile dificile ale jocului diny^^P^ orașului Iași. 
în drumul lui...*. Apărut după meci, Franța*.
„DIMANCHE-SOIR* din 12 noiembrie 
publică un amplu reportaj intitulat: FEDERAȚIA POLONEZA DE RUCiBl

sub auspiciile unui rugbî de o mare 
sobrietate fi dotai eu o foarte bună 
tehnică a jocului înaintașilor, rapid

AVANTS FRANCAIS
OOMIHES. INORGANISES
FAUTES TACTIQUES Eî PENCI8. SOUVERAIN

Bayonae. de noire envoye special Robert Barran_ _^_

15 și 1.6 noiembrie s-au 
Capitală lucrările con- 

?> 
participante la 

Turneul balcanic inter-cluburi.
Participanții" la consfătuire au ana

lizat desfășurarea primei ediții a 
în telegramele / Turneului. In urma omologării tuturor 

jocurilor primei ediții a Turneului, cla
samentul final se prezintă astfel : 
,1. St. roșu Brașov 8 5 3 0 18: 7 13
2. Levski Sofia 8 3 2 3 16:11 8

8 3
8 2
8 1

Sportivii ieșeni

cunoscutul cronicar 11. Barran în „Mi- 
ROIR SPRINT” din 14 noiembrie. De 
reținut și subtitlul : „îl cunoșteam pe 
Demian, dar mai e și Rtisu...** care sub
liniază reușita tacticii noastre iu jocul 
la margine. Dar, iată un alt titlu : „Fa
limentul înaintării Franței a dărimat spe
ranțele. noastre ofensive** iar în subtitlu: 
„Romînia: o mare realitate**. Reportajul 
din „LE COURRIER” d 
mai subliniază următo 
despre XF-le Romîniei, 
ni l-am imaginat fără 
vreodată. Animat de un 
de sacrificiu, bătîndu-se

oportun, Înțelegem acum pentru ce en
glezii, scoțienii și irlandezii evită cu

r le public, out epulise

la Chișinău

din 13 
>ar<-l<’ : 
. esh’ 
i săi-l

S par Crauste.nia cmquante-troisieme minute
devant Ies Roumains a Bayonne

ca- 
au 
de 
La

3. Partizan Tirana
4. Fenerbahce 1st.
5. A.E.K. Atena

în felul acesta, 
ediții a Turneului 
inter-cluburi este 
ROȘU BRAȘOV care, în conformitr 
cu regulamentul, va participa de dr< 
la ediția viitoare.

Consfătuirea a stabilit 
doua să se desfășoare pe 
alcătuite astfel:

SERIA I
1. Olimpiakos Pireu
2. Galatasaray Istanbul" 

Steagul roșu Brașov
4. Echipă nedeseninală

SERIA A II-A
1. Dinamo Tirana
2. Fenerbahce Istanbul
3. Dinamo București
4. Levski Sofia 
învingătoarele în cele

vor întîlni într-un

2 3 8:6
4 2 9:11
1 6 8:24 

cîștigătoarea prin
balcanic de fott 
echipa STEAG!

ca ediția 
două sei

3.

două se 
se vor întîlni într-un meci tur-ret 
pentru desemnarea cîștigătoarei ediți 
In caz de egalitate după două jocu 
se va desfășura un al treilea meci, 
teren neutru.

REPORTER

FOTBAL PE GLOI
FOTBALIȘTII SOVIETICI 

PESTE HOTARE

„Un ricoșeu providențial pentru francezi, crud pentru întlăcărații rornîni și...
Amarul meci nul de la Bayonne repune în întregime cazul XV-lui Franței" — își intitulează „l’Equipe” cro

nica întîlnirii de la Bayonne.

Comisia europeană 
de atletism a stabilitCALENDARUL INTERNATIONAL PE ANUL 1962

AMSTERDAM (Agerpres). — La 
Amsterdam, în cadrul lucrărilor Comi
siei europene de atletism, a fost sta
bilit calendarul internațional pe anul 
1962. Principalul eveniment îl vor con
stitui campionatele europene programate 
-între. 12 și 16 septembrie la. Belgrad. 
Jocurile balcanice de atletism se vor 
desfășura în-zilele de 28 și 29 septem
brie la Istanbul. In cursul lunii iunie 
sînt programate 3 mari concursuri in
ternaționale : Memorialul Kusociitski la 
Varșovia (16—17);-Memorialul Rosicki 
la Praga (22—23) și Memorialul fra- 
.iilor Znamenski la. Moscova (30 iu
nie— 1 iulie). La 22 iulie se va disputa 
triunghiularul feminin la care participă 
echipele R.P. Ungare, R.P. Romine și 
Italiei. La Varșovia se va disputa în 
zilele de 18 și 19 august meciul din
tre echipele masculine și feminine ale 
U.R.S.S., R.P. Polone și R.D. Germa
ne. Intîlnirea U.R.S.S.—Anglia va a- 
vea loc la Moscova (22—23 septem
brie). In calendar mai sînt trecute și 
întîlnirile echipei R.P. Romine cu e- 
chipele Greciei (Salonic) și R.P. Bul
garia (București).

Hocheistii finlandezi* 
in primul joc m

invingători
Capitală

Pe patinoarul artificial din parcul 
„23 August", echipa selecționată de 
tineret a Capitalei a întîlnit aseară, 
în primul joc <fe hochei pe gheață 
al sezonului, formația finlandeză Ka
levan Pallo.

In prima repriză, jucătorii rornîni 
au dominat mai mult dar lipsa de 
antrenament pe gheață și-a spus cu- 
vîntul, tinerii noștri jucători ratînd 
ocazii favorabile. In schimb, finlan
dezii au contra-atacat periculos reu
șind să înscrie de două ori, prin 
Korhonen și Helen II. Repriza se
cundă este egală ca aspect. Gazdele 
înscriu odată (prin Cazan II), în 
timp ce oaspeții mai realizează un 
gol, prin Pulkinen. In ultima repriză, 
echipa noastră „cade" și Kalevan 
Pallo mai marchează prin Monbnen, 
Vărsănen și Riipari. Scor final : 6—1 

arbitrat bine 
(R. S. Oeho-

oaspeții
București
se dispută meciul Selecționata orașu
lui București — Kalevan Pallo.

primesc replica Științei 
iar duminică seara (ora 18)

i Alte echipe de club întreprind turnee 
în străinătate. Campioana Uniunii So
vietice, Dinamo Kiev, a susținut primul 

meci în Anglia în compania formației 
Aston Villa. Gazdele au obținut o vic
torie la limită: .2—1 (1—1). S.K.A.
Rostov a întîlnit la Pekin echipa lo- 

icală „1 August44, clasată pe locul II 
în campionatul R.P. Chineze. 1’ otbaliștii 

| sovietî'câ au terminat învingători cu 
2—1. In al doilea meci S.K.A. Rostov 

ia fost întrecută cu 4 — 3 de selecționata 
Pekinului. Echipa Lokomotiv Moscova 

|și-a încheiat turneul întreprins în Ghana, 
.în trecînd în ultimul meci cu 2—1 echipa 
'Ghana Republikain. în celelalte două 
meciuri feroviarii moscoviți au obținut 
o victorie și un meci egal. Torpedo 
Moscova a întîlnit la Djakarta selec
ționata B a Indoneziei pe care a între
cut-o cu scorul de 2—1. în sfîrșit, 
Spartak Erevan a obținut o nouă vic
torie în Iran : 4—0 cu Șah in Teheran.

IN „CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI44

în capitala R.D. Germane s-au întîlnit 
într-un meci contînd pentru „Cupa cam
pionilor europeni “ echipele Vorwărts 
Berlin și Glasgow Rangers. Oaspeții au

obținut victoria cu 2—-1. Returul 
va desfășura în orașul suedez Malm- 
deoarece autoritățile engleze se încât 
țînează să refuze vize de intrare pent 
fotbaliștii din lt.D. Germană. La Lond 
în meci retur, Tottenham a terminat 
egalitate (1—1) cu campioana Oland 
Feycnoord. învingătoare în tur cu 3 — 
echipa engleză s-a calificat în eta 
următoare a competiției.

La Madrid, în meci retur, Atleti 
Madrid a învins cu 2—0 (0—0) cehi 
engleză Leicester City (în tur 1 — 
califieîndu-se pentru sferturile de fina 
Pentru „sferturi" s-an mai califica 
Dunferline (Scotia), Motor Jena (1!. 
Germană) și Werder Bremen (R.F.G

A început campionati
de șah al U. R. S. S

PE SCURT
• Selecționata de hochei pe gheață 

a R. S. Cehoslovace a învins cu sco
rul de 7—1 (4—0; 2—1; 1—0;) echipa 
R. D. Germane. Acesta a fost primul 
meci internațional al echipei ceho
slovace susținut în actualul 
excelentă impresie au lăsat 
Bubnik și Vlach.

sezon. O
Mikolas,

masculin

(2—0. 1-1, 3 0). Au 
Adamec și Dvomski 
slovacă).

Astă-seară, tacepînd de la ora 19,
^b^sssssssesssssb

..

SPORTUL
^PORT ;

SAH 
•CULTURII FIZICO 

SI SPORT *5

• In turneul internațional 
studențesc de volei de la Praga echipa 
U.R.S.S. a învins cu 3—0 echipa Ita
liei, iar R. P. Polonă a întrecut 
3—0 echipa R. S. Cehoslovace.

tot cu

S.• Campionatele de cros ale 
Cehoslovace pe anul 1961 s-au 
tat în orașul Pardubice. Cele trei probe 
au fost cîștigate de următorii atleți: 
Zhanal — 4000 m în 12’22” 2/10; Heo 
— 10.000 m în 32’53” 8/10, pe locul 
doi Kantorek — 32’54” 3/10. Femei: 
Kulhava 1500 m în 4’58” 6/10.

R. 
dispu

• In orașul Trevisio s-a disputat în- 
tilnirea de lupte clasice dintre echipele 
selecționate ale Italiei și R. P. Ungare. 
Luptătorii maghiari au repurtat vic
toria cu scorul de 13—3. O formă ex
celentă au demonstrat Kovacs (mijlo
cie) și Koszma (grea), care au ciști- 
gat prin tuș

• Cel mai mare turneu de hochei 
pe iarbă, organizat după jocurile olim
pice de la Roma, va avea loc între 
6—21 ianuarie în orașul indian Ahme- 
dabad. Vor participa echipe reprezen
tative din R. P. Polonă, Kenya, Belgia, 
Olanda, Malaya, Noua Zeelandă, India.

• „Cupa campionilor europeni" la 
handbal în 7 a programat duminică la 
Barcelona partida dintre formația lo 
cală Granollers și echipa Stade Maro- 
câine. Gazdele au cîștigat cu 28—13 
(H-6).

• S-a încheiat prima parte a cam
pionatului de hochei pe gheață al 
R. S. Cehoslovace. In clasament con
duce Slovan Bratislava cu 19 puncte 
urmată de Spartak Praga Sokolovo — 
17 puncte, Tesla Pardubice — 15 
puncte, Ruda Hvezda Brno — 14 
puncte și Dukla Jihlava — 14 puncte.

• Boxerul negru Davey Moore și-a 
apărat cu succes la Tokio titlul de 
campion al lumii la cat. pană, obținînd 
după 15 reprize o facilă victorie Ia 
puncte in fața japonezului Kazuo Ta- 
kayama.

• A început Cupa campionilor euro
peni la tenis de masă, competiție care 
a fost cîștigată la prima sa ediție de 
formația romînă C.S.M. Cluj.

Primul meci al celei de-a Il-a ediții 
s-a disputat la Amsterdam între cam
pioana Olandei A.M.V.G., și echipa Bo
russia Diisseldorf (R. F. Germană). 
Victoria a revenit jucătorilor germani 
cu 8—1. Singurul punct al gazdelor a 
fost realizat de Onnes care l-a învins 
pe Terbek cu 2—1. In turul doi Bo 
russia Diisseldorf va juca cu C.S.M 
Cluj.

In sala Teatrului de Operă și E 
let din Baku, capitala R.S.S. Az< 
baidjene, a avut loc la 16 noieanbi 
deschiderea festivă a turneului fit 
al celui de-al 29-lea campionat 
șah al U.R.S.S. Iubitorii de șah rr 
nifestă, pe bună dreptate, un mi 
interes pentru această întrecere, ci 
după părerea arbitrului Mihail Juc 
viei, este unul dintre cele mai m. 
evenimente din istoria șahului sov 
tic. Cu același interes este priv 
finala campionatului unional și în 1 
mea șahistă internațională.

Prin tragere la sorți ordinea p; 
ticipanților in
fost stabilită astfel: 
rov ; 3. Șcianovski ; 
Vasiukov; 6. Koț; 
Savon ; 9. Keres ;
Holmov ; 12. Bronstein ;
lugaevski ; 14. Lein; 15. Nejmetdinc 
16. Gurghenidze ; 17. Spasski; 18. F 
sin ; 19. Taimanov; 20. Vladimiro 
21. Șamkovici.

tabloul
1.
4.
7.

10.

turneului 
Tal; 2. Bagi 
Averbach ; 
Gipslis ; 
Smîslov ;

13. I

de patinaj artistic al sezonului
Palatul sporturilor din Kiev g; 

duiește pe patinoarul său artificial 
mare concurs internațional de pa 
naj artistic, la care participă sport 
din R. S. Cehoslovacă, R. D. G< 
mană, R. P. Polonă și U.R.S.S. 
proba masculină, după figurile ii 
puse, conducea cehoslovacul Vaci 
Kotek, dar la liber alese el a f< 
întrecut de tînărul 
tic 
fel 
s-a 
în
Bockenauer (R. D. Germană) cu 48! 
puncte. La proba de perechi a cîș 
gat cuplul german Margit Zemm 
Peter Gebel, urmați de Tatiana Ji 
și Iuri Orlov.

campion sovj 
Valeri Meșkov, care a ocupat a; 
locul întîi cu 490,4 puncte. Kot 
clasat pe locul doi — 483,6 puncl 
timp ce locul trei a revenit 1
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