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Progresul a plecat
la Lisabona

Foto : P. Romoșan
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In C. C. E. Ia rugbi

Grivița Roșie va intilni

Ciștigiiid și cel 
in compania echipei campioane a 
R. S. Cehoslovacă, Spartak A.Z.K.G. 
Praga, formația noastră Grivița 
Roșie s-a calificat astfel în turul 
următor al «Cupei campionilor eu
ropeni" la rugbi, Grivița Roșie 
urmează să susțină următoarele 
două jocuri cu echipa campioană a 
Marocului, (A.S.P.T.T. Rabat), Au 
fost propuse ca date de desfășurare 
a celor două partide zilele de 10 
decembrie (în Maroc) și 17 decem
brie (la București).

Fusulan, căpitanul 
echipei Steagul roșu 
Brașov, clștigătoarea 

primei ediții a turneu
lui balcanic de fotbal, 
a primit trofeul cu 

oare este dotată aceas
tă importantă compe
tiție internațională.

Ebrdogh (Dinamo 
Tg. Mureș) se stră
duiește să scape de 
supravegherea atentă 
a rapidistulut Predu- 
lea O fază din me
ciul Rapid București 
—utnamo tg. Mureș, 
ciștigat de prima echi. 
Pă cu 92—67.

Foto : T. Roibu

Start in proba 
juniori a competiției 
de cros organizată pe 
Stadionul Tineretului.

Foto : H. Nandy

* * <ȘÎ.;

Participanta ta concursul de atletism „Cupa de toamnă" s-Mt adunat 
duminică în sala Școlii medii nr. 13. Ei au ascultat cu interes povestirile 
maestrei emerite a sportului 1 olanda Balaș și au vizionat citeva filme de 
atletism. Foto : G. Amuza

Astăzi după-amiază începînd de la 
ora 17,30 vor evolua în sala Di
namo din Capitală reprezentativele 
masculine și feminine de volei ale 
R.S.F.S. Ruse și R. P. Romine. Des
pre aceste meciuri ne-a vorbit Iuri 
Nikolaevici Klesciov, antrenor emerit 
al R.S.F.S.R. : „Cele două formații 
sînt alcătuite din jucători tineri. Ast
fel, majoritatea echipei feminine este 
de la Spartak Irkutsk, in timp ce 
băieții fac parte in special din for
mația Spartak Groznii, echipe care 
activează in campionatul unional, 
clasa A. După cum se vede nu avem 
nici un jucător sau jucătoare din 
Moscova sau Leningrad".

Cele două formații sovietice au fă
cut jeri seară un antrenament în sala

Fruntașii clasamentului au obținui noi 
Victorii în runda a XVl-a: Cinci Ițea la 
Botez. Ghitescu la Reicher, Georgescu la 
Gunsberger. Gheorghiu la Bozdoghină. 
Mititelu la Rădulescu. Vaisman a cîsti- 
gat la Szabo. Remiză : Fischer—Pavlov.

Clasamentul : Ciocîltea (1), Ghitescu 
ll'A. Georgescu (2), Drimer (2), Mititelu 
(1), Rădulescu 9. Gheorghiu (1), Radovici 
(1) 8*/s, Gunsberger (1). Vaisman (1). Ur- 
seanu (1) 7'/« n etc.

Ultimul „examen" al reprezentativei R. P. Romine
Din nou o întîlnire internațională. 

De data aceasta nu la București, ci 
la Sofia. Protagoniști sînt boxerii e- 
chipelor reprezentative ale R.P. Bul
garia și R.P. Romine. La 25 noiembrie 
pugiliștii primei noastre garnituri sus
țin ultimul lor ..examen" internațio
nal din acest an. Cei care au urmărit 
îndeaproape activitatea boxerilor noș
tri fruntași au, firește, suficiente mo
tive să fie satisfăcuți. Reprezentan
ții noștri au obținut îndeosebi în sezo
nul de toamnă o seamă de rezultate de 
prestigiu, care confirmă progresul în 
general al sportului cu mănuși din țara 
noastră. Iată-ne deci în fața ultimu- 

hop“, pe care pugiliștii romîni

Studenții de la cea mai mare insti
tuție de învâțămînt superior din țara 
noastră - Universitatea „C. I. PaT- 
hon" — sînt cunoscuți, nu numai pen- 
tru frumoaseje. lor rezultate obținute 
la învățătură; ei și-au cucerit o re
putație binemeritată și datorită suc-; 
ceselor dobindite in activitatea sporti
vă. Sprijinul acordat de conducerea 
universității, îndrumarea permanentă 
asigurată de organizația de partid, 
colaborarea tot mai eficientă stator
nicită între colectivul catedrei de e- 
ducație fizică, organizațiile U.T.M și 
Asociația studenților, ca și entuzias
mul manifestat față de sport de mi
ile de studenți și studente aparținind 
celor 8 facultăți și-au găsit expresia 
intr-o serie de performanțe demne 
de toată lauda.

La campionatele republicane uni
versitare, sportivii acestui for de 
învățămînt au avut o compor

tare meritorie. Rezultate remarca
bile au fost înregistrate și cu 
prilejul campionatelor universitare 
ale Capitalei, ea de pildă : atle
tism — locui I fete, locul III băieți; 
baschet - locul I fete; gimnastici 
sportivă — locul II la categoriile a 

Dinamo. Mai întîi, exerciții de gim
nastică, apoi un joc de antrenament. 
Ținînd seama și de pregătirile fă
cute de sportivii, romîni, avem toată 
încrederea că meciurile de azi după- 
amiază vor fi deosebit de interesante.

Reamintim programul : ora 17.30: 
R. P. ROMINA - R.S.F.S.R. (femi
nin) ; ora 19: R. P. ROMINA - 
R. S. F. S. R. (masculin).

RAPID BUCUREȘTI DEBUTEAZĂ MINE LA TG. MUREȘ

TG. MUREȘ, 20 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Miine seară, de 
la ora 19, in sala I.M.F. din locali
tate, arbitrul iugoslav Blasic va che
ma la întrecere echipele feminine 
RAPID BUCUREȘTI și LOKOMOTIV 
RANGSDORF (R.D.G.). Prima intil
nire dintre campioanele R.P. Romine 
și R.D. Germane pentru turul I al 
C.C.E. stîrnește in localitate un in
teres deosebit, lucru confirmat și de 
numeroasele 
apare cit se 
nem seama 
formații.

Rapidistele 

precum și antrenorii lor sînt hotărîți 
să-l treacă cu bine.

In legătură cu apropiata întîlnire 
de la Sofia am cerut părerea antreno
rului Ion Chiriac, care pregătește for
mația noastră.

„Greu, destul de greu meciul de la 
25 noiembrie — apreciază Chiriac. 
Firește, noi vom face totul pentru a 
realiza un rezultat favorabil. Pentru 
aceasta ne-am și 
tenția.

— Care dintre 
făcut o impresie

— Cel mai tehnic este, fără discu-

(Continuare în pag. a 7-a)

Il-a și a III-a; gimnastică artistică 
— locul III; înot — locul II fete; scri
mă — locul I; tir — locul II fete; vo
lei — locul I fete, locul III băieți etc.

Fără discuție, bogata activitate 
sportivă ce se desfășoară la Universi
tatea „C. I. Par hon" se datorește pu
ternicului impuls dat aici cuprinderii 
unor mase tot mai largi de studenți 
și studente în diferite ramuri de 

Trei dintre membrii asociației sportive Știința-Universitatea ,C. I. Par- 
hon" — studenți fruntași la sport și învățătură: de la stingă la dreapta > 
Ștefan Duleu, anul III Biologie, handbalist, Lucia Vighinici, anul II Filozofie^ 
baschetbaliste și Aurel Giura, anul IV Biologie, trăgător. IToți smt oompo- 
nenți ai echipelor reprezentative ale universității.

in „Cupa 
naționale"^ 

Progresul București, iși va face joi 
debutul in această importantă com
petiție. Cum se știe, adversar ii este 
formația portugheză Leixoes din Por
to, iar primul meci are loc la Lisabo
na, in nocturnă, pe stadionul 
In vederea acestei intilniri, 
a făcut duminică un ultim 
ment la două porți, iu 

Alvalade. 
Progresul 
antrena- 

compania
echipei C.F.R.-Filaret, de care a dis
pus cu 7—1 (4—0). In acest meci Pro
gresul a folosit pe toți jucătorii din 
lotul care, de altfel, a plecat ieri di
mineață spre Lisabona : Mîndru (Coa
ma) — Nedelcu, Caricaș, Soare — Io- 
niță, Maior (Pașcanu) — Baboie (Oai- 
dă), Protopopescu. Voinea. Mafteuță, 
Marin.

La Lisabona, jucătorii Progresului 
vor face un antrenament de acomodare 
pe terenul echipei Leixoes. Aceasta, 
cum se știe, s-a calificat pentru me
ciul cu Progresul după ce a pierdut 
cu 6—2 in deplasare și apoi a ciști- 
gat cu 5—0 pe teren propriu, partidele 
cu formația

Returul 
Leixoes va
la București, pe stadionul „23 August". 
Biletele pentru această întîlnire se 
pun în vinzare cu începere de astăzi 
la casele obișnuite.

meciuri de verifi
că echipa define o 

formă mulțumitoare și că acordă o 
mare importanță acestui joc. 
norul ei, prof. G. Zugrăvescu 
stabilit incă asupra formației 
o va alinia. Echipa oaspete 
in Tg. Mureș luni dimineață 
făcut si un prim antrenament de «- 
comodare. Lokomotiv Rangsdorf a 
deplasat un lot de jucătoare deosebit 
de valoroase dintre care amintim pe 
Noack, Gropler, Chrisneleit. Leman, 
Scholtz, Mayer și Schlematz. In ul
timele jocuri disputate Lokomotiv 
Rangsdorf a pierdut cu 8—9 la Ro
tation Berlin și a făcut meci egal 
(7—7) cu selecționata R.D. Germane.

Astăzi dimineață, a sosit in Capi
tala echipa feminină de handbal in 
7 a R.S.S. Ucrainene. ii >ndoalistele 
sovietice vor întreprinde in tara 
noastră nn turneu după următorul 
program: 22 noiembrie la Brasov cu o 
selecționată locală. 24 noiembrie la 
Tg. Mureș tot cu o selecționată lo
cală. 27 si 29 noiembrie la Reșița cu 
reprezentativa tării noastre si 2 de
cembrie la București in sala Dina
mo. tot cu reprezentativa R. P. Ro
mine

sport. Vizitatorul frecvent al bazelor 
sportive afectate universității are pri
lejul să constate afluența tot mal 
mare de studenți, fie la terenurile și 
sălile de sport de la „Juridice", fie

TIBER IU STAMA
ROMEO CĂLARAȘANU

(Continuare în pag. a 3-a)



Sportul de mase —o verigă importantă EDUCAȚIA COMUNISTĂ A SPORTIVILOR
în revoluția culturală a poporului IN CENTRUL ATENȚIEI CONFERINȚEI ORĂȘENEȘTI PITEȘTI

Înainte de 23 August Romanul (ca și 
împrejurimile sale) era cunoscut doar 
prin cultura sfeclei de zahăr și a car

tofilor. De pe masa omului muncii lip
sea însă și zahărul si pîinea si cartoful. 
Cobzarii, Manoleștii-Strunga, Sturzestii și 
alți moșieii — proprietari de intinse la
tifundii. cinematografe, parcuri, helestee, 
și prăvălii, furau muncitorului și țăra
nului ultima bucățică de hrană de la 
gură.

Viata oamenilor muncii era «tea. Des
pre cultură fizică și sport, pe atunci, 
nu putea fi vorba, satele, mai ales, cete 
ca Săbăoani. Gherăești, Secuieni. Mir- 
•ești erau cufundate in misticism.

Au trecut ani. Azi. asemenea lucruri 
au rămas de domeniul povestirii. Zeci 
și sute de blocuri s-au construit la Ro
man in anii democrației-populare. Alte 
numeroase întreprinderi, cu ateliere și 
hale spațioase, frumoase, s-au ridicat ca 
din pămint printre care și marele la
minor și Fabrica de țevi din Roman, 
Impunătoare construcții ale vieții noas
tre socialiste, mîndria si fala romașca- 
nilor. Pe ogoare, țărănimea — în cea 
mai mare parte — lucrează înfrățită. Ea 
merge cu încredere pe drumul arătat 
de partid, pe drumul marii gospodării. 
Exploatarea a dispărut de la orașe si 
etate. Pentru totdeauna ! stăpîni pe soar
ta lor oamenii muncii din Roman si 
din raion - sub conducerea partidului — 
muncesc pentru înflorirea patriei dragi. 
Munca descătușată a făcut casă bună 
și cu sportul. Acesta este in prezent o 
Îndeletnicire obișnuită a oamenilor mun
cii, un mijloc de educare comunistă .1 
tineretului, de călire a sănătății.

Despre activitatea sportivă, bun de preț 
«1 poporului, s-a vorbit recent si la con
ferința de alegeri U.C.F.S. a orașului si 
raionului Roman.

,,La Gherăești, de pildă, spunea la con
ferință tov. VASILE PUIU. secretarul a- 
•ociației sportive din comună - sînt 
peste 610 membri U.C.F.S. Avem — în 
afara echipei de oină - o echipă de vo
lei. echipe la tenis de masă, șah și atle
tism. Pe plan local, pentru a angrena 
mase largi de țărani Ia competițiile spor
tive, am organizat o serie de expuneri 
și conferințe eu privire la sport. Astăzi, 
Intr-adevăr, țăranii noștri muncitori f c 
sport. 4.000 de lei am încasat cotizații 
de la membrii U.C.F.S., ajungindu-se 

‘astfel, ca la acest capitol, să realizăm 
planul integral.

★

în întregul oraș si raion — pe stadi
oane și terenuri, oamenii muncii fac 
aport. Ca urmare a unei activități sus
ținute. pline de răspundere, stind mereu

La Onești

în discuție, perspectivele...
Conferința orășenească U.C.F.S. li

ne# ti, ținută de cu find în sala 
Casei de cultură din localitate, 

a dezbătut pe larg, printre altele, per
spectivele dezvoltării activității spor
tive în acest oraș. Era și firesc. Ca și 
orașul, sportul pe aceste meleaguri este 
destul de tînăr. A apărut o dată cu oa
menii Oneștiului nou. veni ți din toate 
colțurile țării, care au ridicat aici un 
puternic centru industrial.

Așa stind lucrurile nu e cu nimic gre- 
șit că aceste rînduri să înceapă chiar 
cu hotăririle adoptate de conferință, 
în ele, cei peste 100 de delegați, re
prezentanți a 8.000 de membri ai 
U.C.F.S. din orașul Onești, au văzut 

^viitoarea activitate sportivă, ghidul mun- 
■ cii pe care noul consiliu U.C.F.S. ales 
w trebui s-o desfășoare.

— Numărul membrilor U.C.Î .S. 'r« 
crește cu 4.5(H) de tineri și tinere piuă 
In a doua jumătate a anului 1962

— în anul viitor la competițiile de
■ masă vor fi atrași peoie 12.000 de par- 
ticipunți.

— Se va acorda o mul mare atenție 
’Campionatelor orășenești, care în acest 
an n-au avut o desfășurare corespun- 

*»ătoare și, în plus, din sezonul viitor 
începe un campionat la baschet băieți 

.fi fel*.
■— Numărul sportivilor legitimați va 

»crește în 1962 cu încă 246 iar al celor 
rol osificați cu /tesle 100.

— Se va acorda o nud mare atenție 
amenajării și întreținerii bazelor s/ntr- 

• lire, care să facă față dezvoltării spoi
tului în orașul Onești (construirea unui 
teren de fotbal, noi terenuri de volei 
atletism etc.).

Iută doar dteva din sarcinile pe cart 
conferința le-a pus în fața noilor »r- 

- gone alese, în fața celor 24 de asociații 
sportive existente în oraș. Dar pentru 
•ea aceste obiective, sd fie îndeplinite 
eter trebui remediate dt mai curînd 
lipsurile manifestate ptnă în prezent. 
•Sportul, în orașul Onești, se sublinia 

in mijlocul maselor, activiștii sportivi, 
consiliile celor 83 asociații, au reușit să 
angreneze in competiții tot mal mulți 
tineri și tinere, precum si cetățeni de 
diferite virste. Anul aceata, la competi
țiile de niiwe ca Spaitachiada de iarnă a 
tineretului, concursul cui tural-a porii v, 
„Cupa Agriculturii*, crosurile de 1 Mai 
și 7 Noiembrie au participat un număr 
de 60.544 concurenți. din care peste 
34.280 sint din mediul sătesc. A fost, fi
resc, astfel — ca in cadrul competiți
ilor de inase organizate la Gherăești. Se- 
cuieni, Trifești, Bira, Icușești. Poienari 
sau Centrul școlar agricol Trifești — să 
fie descoperite tinere și valoroase ta
lente, dintre care unii au și ajuns cam
pioni raionali și orășenești.

La conferință unul din participant! sub
linia : „Ne mîndrim cu echipa noastră 
de oină ..Biruinta'-Gherăești. antrenată 
de țăranul Eugen Cocuț și de profeso
rul Vasile Puiu. Faima ei a trecut ho
tarele raionului și regiunii. In finala 
campionatului R.P.R. echipa noas-.ră a 
obținut locul II Pe țară, iar în „Cupa A- 
griculturii“, locul I“. Mîndria delegatului 
este legitimă pentru că si această echipă 
de oină, ca de altfel si celelalte echipe, 
s-a ridicat pe treapt^ măiestriei spor
tive ca urmare a organizării unor fru
moase si atractive competiții de mase.

în darea de seamă prezentată la con
ferință s-a vorbit si despre alte compe
tiții si acțiuni sportive de mase care 
se bucură de atenție din partea aso
ciațiilor sportive si organizațiilor U.T.M. 
din orașul Roman. Astfel, la întreprin
derile I.M.R., F.Z.R.. Școala profesională 
I.M.R., Liceul Mixt, Școala de meserie 
nr. 2 se organizează numeroase si inte
resante competiții, fapt ce a du<s la a- 
tragerea unui număr tot mai mare de 
tineri. In orașul Roman, de pildă, s-a 
ajuns să se organizeze săptăminal între
ceri sportive la cite 4—5 discipline. Au 
devenit tradiționale concursurile organi
zate pentru copii la volei, fotbal, bici
clete si trotinete. în cadrul școlilor pro
fesionale agricole din raion s-au orga
nizat diverse competiții sistem campio
nat ne școli. La toate aceste acțiuni 
sportive de mase se adaugă campiona
tele pe asociații, (care atrag mas? mari 
de membri ai U.C.F.S.), campionate în 
care excelează Ca organizare și mobili
zare asociațiile Metalul I.M.R., Lamino
rul, Voința. Unirea din Roman si din 
mediul sătesc Bira. Secuieni. Poienari, 
I. Creangă. Dulcești.

în ultimele 4 luni ale anului 1961 s-au 
desfășurat in comunele raionului un 

număr de 253 de „duminici sportive", la 
care af* participat 21.000 de oameni ai 
muncii de la sate, ceea ce * dus la con
solidarea activității sportive, la realiza
rea unei creșteri importante a număru-

in conferință, va trebui să țină pasul 
cu dezvoltarea uriașă a orașului, cu 
viața care pulsează aici. Oneștiul a 
devenit un puternic centru industrial 
har mișcarea sportivă nu s-a ridicat 
încă la nivelul condițiilor create. Par- 
ticifuuiții la discuții au criticat pe bună 
dreptate pe tov. N. Hi cu (președinte). 
Ch. Bucur (tehnician) ca și pe ceilalți 
membri ai fostului consiliu orășenesc 
U.C.F.S. pentru slaba lor activitate.

Numărul de membri U.C.F.S. este ne
satisfăcător față de posibilități — re
marca in cuvin tul său tovarășul Nicolae 
Jipa, de la Chimia T.C.K La Onești 
/tesle 60 la sută din locuitori sînt tineri, 
CAUe iubesc sportul. Ei vor trebui a- 
trași spre activitatea sportivă. Să-și 
petreacă timpul liber cit mai frumos 
și cit mai util.

Dacă în această privință asociații ca 
Chimia Borzești, Progresul I.G.O., Pe
trolul Bafinăria 10, au obținut unele 
rezultate bune, alte asociații ca Voința, 
Sănătatea, Izolatorul sau Șantierul 3 
Construcții au manifestat o slabă preo
cupare in această direcție. Pe viilor va 
trebui întărită munca organizatorică atît 
în usociații, cit și în consiliul orășenesc 
U.C.F.S. Comisiile pe ramură de sport 
trebuie să muncească mai temeinic, să 
fie preocupate de intensificarea activi
tății sportive. în orașul Onești. După 
cum subliniau mulți vorbitori, in oraș 
există tineri care pînă la venirea în 
Onești au practicat sportul In fabricile 
unde au muncit mai înainte, in institu
tele și facultățile unde au învățat. Unii 
dintre ei ua făcut chiar sport de perfor
manță .. Aceștia vor trebui atrași in 
munca de îndrumare a sportului in ora
șul Onești.

ftesfășuriud o muncă temeinică, pe 
baza unui /dan de muncă bine întocmit 
și aiigrenînd, în activitatea sportivă un 
larg activ, obștesc, noile organe U.C.F.S. 
var face ea sportul la Onești să 'oe 
ridice la nivelul cerințelor actuale. Po
sibilități după cum am văzut sint. Con
ferința a scos la iveală foarte multe 
dintre ele. Trebuie doar pune în practică.

€ONSTĂNTHi ÂWXB 

lui membrilor U.C.F.S. (astăzi în oi*aș 
și raion sint peste 23.800).

In comunele Gherăești șl Săbăoani 
aportul contribuie și la înlăturarea ulti
melor rămășițe ale misticismului și ale 
ignoranței. Am citat aceste două comu
ne deoarece, în trecut, ca urmare a 
condițiilor social-economice înapoiate — 
existente ca de altfel în întreaga tară — 
mteticismul se „bucura1* de un teren mai 
prielnic. Azi — în anii noștri luminoși — 
pe terenurile de sport din Gherăești și 
Săbăoani. duminică de duminică se în
trec în competiții sportive aProape 300— 
400 sportivi, alături de ei participind 
Ca spectatori alte sute de țărani mun
citori.

Toate aceste realizări sint importante 
dar asta nu înseamnă că s-a făcut to
tul. La conferință delegații au subliniat 
faptul că mai sînt asociații sportive 
care se ocupă slab de organizarea com
petițiilor sportive, că o serie de profe
sori de educație fizică activează mai 
mult pe linia sprijinirii competițiilor de 
fotbal, volei etc. si mai puțin pe aceea a 
angrenării membrilor U.C.F.S. în acțiuni 
cu caracter de mase. Ei au subliniat, de 
asemenea că deși turismul sportiv s-a 
dezvoltat continuu, că s-au obținut succe
se importante, acesta nu este popularizat 
suficient, că în cadrul acțiunilor turistice 
comisiile de turism manifestă o insufi
cientă preocupare față de organizarea, 
în paralel, a unor competiții sportive. 
Deși niai bine de 5.000 de muncitori, 
țărani, elevi, pionieri etc. au participat 
la diferite excursii, această activitate nu 
s-a ridicat încă la nivelul cerințelor, nu 
este privită de unii activiști sportivi ca 
un mijloc educativ din cele mai eficace, 
un mijloc de reereare a maselor.

Asociațiile sportive din oraș si raion 
mai au lipsuri serioase in direcția rea
lizării calendarelor cornpetiționale. Ast
fel, o serie de competiții prevăzute in 
pian nu s-au tinut. iar în fazele raio
nale, ia unele din întreceri, asociațiile 
nu și-au trimis reprezentanții

Pe bună dreptate delegatul din partea 
Consiliului General al U.C.F.S.. tov. V. 
Voichiță. a arătat in concluziile sale : 
„Sportul de nia.se este prima și cea mai 
importantă sarcină a mișcării sportive. 
De modul cum se îndeplinește această 
sarcină depinde și dezvoltarea sportului 
de performanță Va trebui să se acorde 
toată atenția activității sportive de la 
sate și orașe. Sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, cu sprijinul 
organizațiilor sindicale și U.T.M. putem 
să obținem și mai multe succese în acti
vitatea sportivă de mase. Pentru aceasta 
trebuie să ne folosim mai bine de acti
vul nostru obștesc, să organizăm și mai 
temeinic competițiile sportive, care să 
antreneze un număr mare de oameni, 
de diferite vîrste.

Activitatea sportiva la, sate — spunea 
vorbitorul — are o mare importanță so
cială, ea este o verigă importantă în 
revoluția culturală a poporului nostru. 
Ea contribuie Ia combaterea influente
lor obscurantiste, contribuie la educația 
maselor, la întărirea sănătății oamenilor 
muncii'*. In încheiere vorbitorul sublinia 
necesitatea desfășurării unei activități 
sportive bine organizate si pe baze ști
ințifice. ridicarea propagandei sportive 
Ia nivelul cerințelor actuale, o mai mare 
atenție in munca de mobilizare a femei
lor in andivitate-» de cultură fizică sî 
sport.

La Roman, m couiuncie raionului — 
ca și în toate regiunile tării - se face 
sport, se obțin, zi de zi, frumoase rea
lizări. Ele sint rezultatul conducerii în
țelepte de către partid a mișcării spor
tive, a grijii ce o manifestă pentru dez
voltarea și întărirea acesteia. Aceasta 
au subiiniat-o sportivii si participant!! 
la conferință, iubitorii sportului din ora
șul si raionul Roman.

Suoeesele obținute obligă insă. Pen
tru aceasta trebuie ca noul consiliu 
ăies să muncească de la inceput orga
nizat. in colectiv și ineteti aproape de 
masele de membri ai U.C.F.S.. iar intre 
angajamente si fapte să fie întotdeauna 
o eoneordantâ deplină. I>e aceea, ne 
bucură angajamentul luat de comunistul 
VasUe Florea de la Fabrica de țevi Ro
man, campion al R.P.R. la m ob
stacole, care a sous : ..Toate succesele 
oe noi le-am obținut in sport se ctato- 
rese condițiilor create de regimul nis
tru democrat-popular. Oe aceea, mulțu
mesc fierbinte Partidului, pentru grija 
ce-o poartă tuturor oamenilor muncii, 
sportivilor. Mă angajez să muncesc cu 
Si mai înațl^ răspundere pe linia pro
movării tinerelor talente, să ajut nume
roșii sportivi din orașul Roman să se ri
dice ne scara măiestriei sportive, iar din 
aoe^tia S — pregătiți de mine — să cuce
rească titluri de campioni". lat comu>= 
nisti angajamentele jdnt fapte, să ur
măm exemplul acestora.

Propuneri la proiectul de Statut
Cu prilejui conferinței Și al âdunăruor generale ale 

secțiilor • clubului Dinamo ău fost făcute o serie de 
propuneri la proiectul de statut U-.C.E.S. Priflțre aces
tea, amintim următoarele :

1. Deoarece U.GJ’.S. este organizație de masă con
dusă de partid, considerăm indicat să se înciuda in 
eăpitolul "introiiuctiv paragraful: „U.C.fuS. iși desfășoară 
activitatea sub conducerea Partidului Muncitorese 
Romin“.

2. La capitolul 11, nota explicativă de Ia articolul 
3 să aibă următoarea formulare: „Asociațiile studen
țești pot deveni membri colectivi ai U.C.F.S,, iar 
membrii lor pot participa la competițiile sportive orga
nizate de U.C.F.S. pe baza afilierii secțiilor din aso
ciațiile și cluburile sportive studențești la federațiile 
sportive respective'. Aceasta pentru faptul că nu 
cluburile, ci secțiile sint cele care se afiliază la 
federații.

3. Tot la capitolul II, articolul 6, aliniatul c,, să se 
introducă următoarea notă : „Cei excluși de o asociație 
sîmi club sportiv, nu pot fi reprimiți m U.C.F.S. de

alta asociație sau club, decît cu aprobarea Consiliului 
General al U.C.F.S.'. Găsim necesară această notă 
pentru a se preiutinipina situații iu care un sportiv 
este scos din rfndiirile membrilor U.C.F.S. de un club 
sportiv, dar imediat este reprimit de un alt club.

4. La capitolul ' IV, atribuțiunea privind avizarea 
asupra. dobindirii personalității juridice de către aso
ciațiile și cluburile sportive, să fte trecută, de. la orga
nele raionale, in competența organelor regionale. 
Aceasta pentru a înlesni o ariătiză tuai temeinică și b 
exigență sporită îtT'luarea hotărîțiloc privind acorda
rea personalității juridice.

5. La capitolul Vil, aPtieoful 37, să fie formulat 
„Clubul sportiv se constituie pe baza principiului teri
torial, departamental sau in întreprinderi și instituții 
mari...".

6. La același capitol, art. 38, să se prevadă în con
tinuare că : „La cluburile sportive care depășesc 50tf 
de membri, organul superior este conferința clubului, 
care se convoacă o dată pe an și are aceleași atribu- 
țkmi ea adimarea generală".

Atît darea de seamă cit și nume
roșii delegați care au luat cuvîn- 
tul in cadrul conferinței orășe-

nești U.C.F.S. Pitești au apreciat ma
nifestările culturale organizate în a- 
ceastă perioadă, conferințele pe teme 
educative ținute cu echipele de fotbal 
din campionatul orășenesc și regional.

In regiunea Pitești, „duminicile sportive** se bucură de un mare succes.
Fotografia alăturată a fost făcută cu prilejul unor astfel de întreceri in 
comuna Cetățeni.

concursurile pentru spectatori „Cine 
cunoaște regulamentul de fotbal, cîști- 
gă !“ etc., menite să aj'ute la educația 
sportivilor din acest oraș.

Toate aceste forme de educare s-au 
oglindit în comportarea majorității 
sportivilor in procesul de producție, 
la învățătură, pe terenurile de sport 
și în viața familială. Piteștenii semin- 
dresc cu sportivi ca: Radu Miron, Ga
briel Ciobotaru, Maria Stănciulescu 
de la asociația sportivă Textilistul, 
Radu Gheorghe, Ion Dincă, Aurel Popa, 
Dumitru Birsan de la asociația spor
tivă Metalul ș. a. Tineri. care 
prin comportarea lor reprezintă cu 
cinste culorile asociației sportive, sint 
exemple la locul de muncă și dovedesc 
o înaltă ținută morală în viața socială.

Conferința a criticat insă cu asprime 
actele de indisciplină și atitudinile 
necorespunzătoare ale unor sportivi (in 
special fotbaliști), precum și ale unor 
suporteri care, prin comportarea lor, 
creează in tribune o atmosferă nesă
nătoasă. Participanții la conferință au 
dezaprobat poziția consiliului asocia
ției sportive Dinamo Pitești, care a 
tolerat jucătorilor de fotbal (Valcan, 
Corneanu, Bizgu...), indisciplina și via
ța nesportivă, lucruri ce s-au reflectat 
in mod negativ iu tmele jocuri de cam
pionat.

Muncitorul Nicolae Sandu de la 
I.P.M.P.B., Grigore Porceanu, pre
ședintele comisiei regionale de popice 
și mulți alți vorbitori au subliniat că 
problema educației comuniste a spor
tivilor trebuie să se situeze la nivelul 
transformărilor sociai-economice din

țara noastră. Noul consiliu al clubu
lui sportiv orășenesc Pitești — arătau 
delegații — va trebui să pună pe prim
plan educarea sportivilor în spiritul 
unei comportări demne in societate, a 
disciplinei în muncă și pe terenul de 
sport.

„Este o pată pentru iubitorii spor*

Foto : M. Rahoveanu

tulul din orașul nostru — spunea în 
cuvîntul său tovarășul Gheofghe Nea- 
gu, secretar al comitetului orășenesc 
U.T.M. Pitești— faptul că avem stadio
nul suspendat... (N.R. după cum se 
știe, în urma meciului Rapid Bucu
rești — Dinamo Pitești, F.R. sus
pendat stadionul Dinamo pe două eta
pe), Marea majoritate a pubTrctilui pi- 
teștean este obiectiv și ospitalier Or, 
tiu putem admite ca din cauza citorva 
scandalagii să fim privați de specta
cole fotbalistice. Va trebui pe viitor 
să combatem cu hotărire orice mani
festare de indisciplină".

.Noul consiliu al clubului sportiv 
orășenesc Pitești va trebui să privească 
cu toată seriozitatea problema muncii 
de educație in rindul sportivilor 
— sublinia printre altele tovarășul 
Miliai istrate, prim-secretar al comi
tetului orășenesc P.M.R. Pitești. Pen
tru aceasta se impune să nu permitem 
nici un fel de abatere de la normele 
de conduită cerută de societatea tioas- 
tră nou./ socialistă. Este clar — a 
arătat în continuare vorbitorul — con
siliul orășenesc U.C.FS Pitești a ma
nifestat formalism in munca de edu
care a tinerilor sportivi. Participarea 
la invățămintul politic, conferințele pe 
teme educative, vizionările in colectiv 
a muzeelor, legătura strinsă a sporti
vilor cu procesul de producție, influen
țează poz.itiv formarea tinerilor. Uti 
sprijin intens in această direcție tre
buie să-l dea organizațiile de partid 
și U.T.M. La formarea unui tinerel 
deum de epoca noastră, trebuie să con
tribuim cu toții !“



„VULTURII" DIN TULCEA
SÂ SE... ÎNALTE CÎT MAI

VOR
SUS!

Bilanț rodnic la Universitatea „O. I. Parhon'*
In aceste zile de toamnă cînd vin- 

tul împrăștie noianul de frunze ară
mii pe malurile Dunării, la Tulcea, 
volumul manifestațiilor sportive in aer 
liber — cum este și firesc — scade 
din intensitate Este vremea cînd ca
notorii și-au pregătit ambarcațiile 
pentru iernat, tar voleibaliștii, atleții 
sau handbaliștii asociației sportive 
Vulturul și-au și făcut planurile 
pentru viitorul sezon. Chiar și 
fotbaliștii, prezenți cu o echipă în 
primele locuri ale clasamentului cam
pionatului regional, încep să se gin- 
dească la retur. Excepție fac doar 
luptătorii. Și aceasta este lesne de 
înțeles. Campionatele republicane in
dividuale pentru juniori și seniori 
(atît la „libere" cit și la „clasice**) 
bat... la ușă.

ACOLO UNDE FOTBALUL ARE 
O MARE CONCURENTA

Și să yă spunem un... secret : la Tul- 
cea^Juțltele fac concurență fotbalului ! 
La orice meci, fie el cit de bun, nu ai 
să întîlnești mai mult de 1.000—1.500 
de spectatori. La lupte însă, nu este 
o reuniune la care arena specială a 
orașului să poată satisface cererile de 
bilete ale celor cîteva mii de ama
tori ai acestui sport.

De altfel, sportul luptelor are o 
tradiție în acest oraș și mai întot
deauna sportivii din Tulcea au oarti- 
cipat cu succes la campionatele re
publicane. Anul acesta însă, pregăti
rile sînt privite cu o seriozitate mai 
mare ca oricînd. Motivul n-a fost 
ușor de găsit : pentru prima oară 
luptătorii din Tulcea concurează cu 
apreciabile șanse pentru locurile frun
tașe la mai multe categorii. O primă 
dovadă ne-a oferiț-o, de alțtel, tur
neul de calificare de la St. Gheorghe 
unde reprezentanții asociației Vultu
rul și-au cucerit cu brio un loc in 
prima categorie in dauna sportivilor 
de la Rapid București, Rulmentul Bra
șov și Corvinul Hunedoara.

LA 15 ANI IN PRIMA ECHIPA !

Secția de lupte a asociației sportive 
Vulturul Tulcea are 39 de sportivi. 
Cel mai tinăr membru. Ion Josin, are 
nuriiai 15 ani și promițătoarele sale 
calități fizice l-au recomandat cu pri
sosință ca reprezentant al categoriei 
de 57 kg. la „clasică**. Strungar la în
treprinderea „8 Mai**, (la această în
treprindere lucrează majoritatea „vul

turilor"), Ion Josan urmează cu mul
tă conștiinciozitate și cursurile serale 
ale clasei a VIII-a.

De altfel tinerețea îi caracterizează 
pe cei mai mulți dintre ei. Iată, de 
pildă, pe Dumitru Bacalu, elev la 
Școala profesională (anul trecut a o- 
cupat locul II la campionatele repu
blicane de juniori - clasice, categ. 
63 kg.), cazangiul Trifan Cain (frun
taș in producție și elev in clasa a 
IX-a la cursul seral), muncitorul hor
ticol Ion Minciu (a urcat prima oară 
pe saltea acum cîteva luni), sau fri
zerul Turan Hairi, care nu au împli
nit încă 20 de ani, dar asaltează cu 
curaj locuri de frunte în rindul celor 
mai tineri luptători din țara noastră. 
Ultimul este chiar un autentic talent, 
o armonioasă îmbinare de forță, cu
raj și îndemînare.

„AȘTEPT CU NERĂBDARE INTIL- 
NIREA CU HATH AZI"

Pe sportivii din Tulcea îi poți 
găsi în aceste zile mai în fiecare 
după amiază în sala de antrenament. 
„Pregătire multilaterală intensă și 
specifică cu efort gradat; o luptă per
manent activă cu folosirea variată a 
procedeelor tehnice, iată ce ne preo
cupă in. momentul de fată — ne-a 
declarat antrenorul ton Geambazu. 
Pentru finale, atit la juniori cit și 
la seniori, imi pun mari speranțe in 
frații Toader și Nicolae Boșencu, D. 
Bacalu, I. Josan (la clasice), P. Da- 
mianov, T. Cain, I. Minciu (la libere). 
In ceea ce mă privește (și astfel am 
aflat cu multă plăcere că antrenorul 
luptătorilor din Tulcea participă pen
tru prima oară la finalele campiona
telor republicane) aștept cu nerăb
dare intilnirea cu Hathazi, pe care 
îl consider cel mai puternic adversar 
la cat. 70 kg. (libere). Sper să aducem 
anul acesta la~Tulcea măcar un titlu 
de campion".

Și speranțele luptătorilor din Tul
cea nu sînt exagerate, căci dîrzenia 
și perseverența cu care se pregătesc 
constituie un gir de cea mai mare 
încredere. Un mic efort din partea 
întreprinderii „8 Mai" pe lîngă care 
ființează asociația sportivă (directorul 
Paul Teodorescu este chiar un pasio
nat al luptelor) pentru asigurarea 
unor bune condiții de pregătire poate 
înlesni „vulturilor" din Tulcea ascen
siunea spre cele mai frumoase culmi.

ADRIAN VASILIU

(Urmare din pag. 1) 

la ccie de la „Biologie", fie la sala 
de la „Carpați", fie — în sfîrșit - Ia 
Complexul sportiv de la Lacul Tei. 
Aci s-au format, de fapt, performerii 
universității, cei care sub îndrumarea 
unor conferențiari, lectori și asistenți 
de specialitate au învățat alfabetul 
sportului preferat și apoi i s-au con
sacrat.

A intrat în tradiția asociației 
sportive a studenților de la 
„Parhon" organizarea de cam

pionate interfacultăți, ca și stabilirea 
de legături sportive prietenești cu ti
neretul din fabrici și uzine, de pe o- 
goare. Numai în primele 10 luni ale 
anului in curs au fost organizate 23 
de asemenea lntîlniri — la volei, bas
chet. handbal, tenis de masă, fotbal, 
șah și scrimă.

Numeroasele competiții sportive cu 
caracter intern — aproape 40 de Ia în
ceputul anului — au constituit un pu
ternic stimulent către performanță. 
Așa s-a ajuns ca în acest an să fie 
transferați clubului sportiv Știința 
București, un număr de 33 de stu- 
denți. Este, se Înțelege, un prim lot 
de sportivi studenți care bat la por
țile consacrării și căruia îi vor urma 
și altele.

ste interesant de arătat totoda
tă că majoritatea studenților 

care au realizat performanțe meri
torii în sport sînt și printre fruntașii 
la învățătură. Ui te va exemple: Sergiu

La Universitatea „C. I. Parhon", ora de educație fizică începe totdeauna 
cu elemente de pregătire fizică generală. In fotografie, studenții din lotul de 
handbal, in plină activitate, sub conducerea lectorului Victor Ionescu,

Vărgatu și Andrei Ghidate — Filolo
gie, Viorel Eftimie și Rodica Stanciu 
— Matematici, Aurel Giura — Biologie, 
Emil Bolintineanu și Adam Simu — 
Filozofie, Ilari on Cristescu și Tudor 
Meleșcanu — Științe Juridice etc. De 
remarcat faptul că aportul studenților 
amintiți mai sus s-a făcut simțit și 
în direcția organizării și desfășurării 
unor acțiuni sportive de mase, cum 
ar fi „Cupa 8 Martie" și „Cupa 1 
Măi" la box, concursurile atletice de 
mase ș.a.

I >4 « L-HAJj -----

Așadar, acțiuni numeroase și 
ceea ce este demn de relevat, 
bine organizate. La reușita lor 

nu trebuie insă omis aportul unor 
cadre tehnice de specialitate, ca de 
pildă asistenții Florin Moraru (volei). 
Valentina Pădureanu (baschet), Ion 
Rădulescu (scrimă). Lucian Zoican și 
Alexandru Bizim (atletism), Elena Ca- 
raiman (natație), lectorul Victor Io
nescu (handbal) ș.a. Trebuie sublinia
tă în mod deosebit și activitatea neo
bositului animator al boxului printre 
studenți, Dumitru Călinescu. In afara 
orelor propriu-ziise de pregătire și an
trenament, antrenorul Dumitru Căli
nescu a organizat cursuri speciale de 
inițiere in tainele boxului cu copii și 
juniori, cursuri care se bucură de o 
mare popularitate.

Cidocrosiștii bucureșteni din nou in intreceri
Cidocrosiștii bucureșteni continuă să 

se afle In întreceri. Duminică dimi
neața ei și-au disputat întîietatea în 
cadrul concursului organizat de clubul 
sportiv Flacăra roșie, pe traseul din 
jurul stadionului Voința (capătul tram
vaiului 5 — Șos. Pipera)

Cele cinci probe care au figurat în 
programul acestei competiții au reunit 
peste 50 de alergători Avansații și ti
neretul au avut de străbătut același 
traseu (de altfel au luat startul îm
preună, dar s-au făcut clasamente se-

Acasă la.......Arieșul"
Emoțiile prilejuite de lupta pentru 

cucerirea „Cupei R.P.R ' la fotbal au 
rămas in urmă... Fericiți, fotbaliștii de 
la Arieșul și antrenorul (ștefan IFetzer 
au luat drumul înapoi, spre „casă" Am 
asistat la Turda, la o primire de-a drep
tul impresionantă. Sute și sute de mun
citori, tineri și vîrstnici, au tinut să-i 
intîmpine pe fotbaliști, muncitori ai fa
bricii de sticlă din' Turda. A fost o 
adevărată sărbătoare în fotografia nr. 
1 ti puteți vedea pe membrii echipei 
Arieșul, trecind printr-un adevărat cu
loar viu de oameni

Cum era și normal, a doua zi fotba
liștii și-au reluat munca. Șirul succe
selor l-au continuat și aici. în producție. 
La secția automată de confecționat fla
coane antibiotice de pildă, datorită bunei 
pregătiri profesionale a tinerilor lăcătuși 
Vasile Mărgineanu și Ton Drobotă, ma
șinile acestei secții au funcționat ex
celent (Foto 2)

în (otografia 3 vi-l prezentăm pe ini
mosul Liviu flusar, lucrînd cu grijă, 
în laboratorul uzinei. Cine nu-și aduce 
aminte de spectaculoasele curse făcute 
de el pe stadionul Republicii ca extrem 
stingă

Fotoreportaj: T. CHIOREANU

parate). De-a lungul celor 15 km (trei 
ture) s-au remarcat Gh. Neagoe și P. 
Simion, ambii de la C.C.A., care situin- 
du-se'în frunte au alergat alături pînă 
aproape de sosire, cînd primul ciclist 
s-a detașat.

Iată rezultatele înregistrate: SENI
ORI : 1. Gh. Neagoe (C.C.A.), 2. Al. 
Mitei (Voința), 3. V Jica (C.C.A.) : 
TINERET: 1. P. Simion (C.C.A.), 2. 
M Bardan (C.C.A.), 3. N. Cristescu 
(FI r.) ; JUNIORI CAT. 1 : 1 H Che 
laidite (FI. r.), 2. N. Takacs (FI. r.), 
3. N Ciumele (I.TB ); JUNIORI CAT. 
A II-A: 1. Gh. Radu (FI. r.), 2. E. 
Dumitrescu (C.S.S.), 3. T Panaitescu 
(C.S.S.); BICICLETE ORAȘ: 1 T. 
Dobre (Metalul), 2 Gh Toader (Me
talul), 3. A. Canjea (Metalul).

Toate aceste aspecte legate de 
activitatea sportivă a studenți
lor de la Universitatea „C. I.

Parhon" au fost scoase în evidență, 
recent, cu prilejul festivității de pre
miere a campionilor universitari ce 
și-au disputat întîietatea în acest an. 
Tot cu același prilej au fost premiate 
și reprezentativele de facultăți, cam
pioane ale universității: facultatea de 
matematici — baschet fete, handbal 
băieți și fete, volei băieți și fotbal, 
facultatea de biologie — baschet bă
ieți, facultatea de filologie — volei 
fete ș.a.

Pentru studenții Universității „C. I. 
Parhon", anul competițional 1961 s-a 
încheiat cu un bilanț deosebit de rod
nic. Acum, în fața unui an nou, de 
activitate sportivă, dorim studenților 
de aici rezultate și mai frumoase 
și mai strălucite!

Din toată țara
DUPĂ UN SCHIMB 

DE EXPERIENȚA

Muncitorii cooperatori de la Higiena 
din Oradea au organizat un reușit schimb 
de experiența pe linie profesională, cul
turală și sportivă cu colegii lor din Tg 
Mureș.

în cadrul întrecerilor sportive an fost 
obținute următoarele rezultate: șah: Ora
dea — Tg. Mureș 6^]2—tenis de 
masă: Oradea — Tg Mureș 5—3, fot
bal: Oradea — Tg. Mureș 5—7 (2—0). 
Unica victorie a sportivilor din Tg. 
Mureș a fost obținută la popice cu sco
rul de 1548— 1440 p.d

llie Ghișa-coresp. regional

FRUNTAȘI IN MUNCA Șl ÎN SPORT

Sportivii de la G.A.S. „Tudor Vladi- 
mirescuu din comuna Valea Călugărească, 
raionul Ploiești, constituie exemple dem
ne de urmat în muncă și în sport. Ast
fel, ei au obținut frumoase succese în 
campania de recoltare a strugurilor. 
Sportivi ca Niță Tușile, Dinu Oprea 
ș.a. și-au depășit planul de producție, 
reduci nd în același timp și prețul de 
cost. Ei fac parte din echipa de fotbal 
a gospodăriei, care se află pe un loc 
fruntaș în campionatul raional.

A. Vlăsceanu și I. Georgescu 
corespondenți

DUMINICA SPORTIVA LA CIMPUL 
LUI NEAG

Peste 60 de tinere și tineri din aso-
ciația sportivă Pa ringul Lonea a-au de
plasat la Cîmpul lui Neag, unde au 
susținut o serie de întîlniri la popice, 
tir și șah cu sportivii din această le- 
calitate.

După terminarea concursurilor spor
tive, echipele artistice din Lonea «u 
prezentat un frumos spectacol, aplau
dat îndelung de locuitorii din Cîmpul 
lui Neag.

S. Băloi-coresp.

CAMPIONAT INTERCLASE

7/0 școala medie nr. 1 „Mihail Sado- 
veanuu din Iași a avut loc o interesantă 
competiție de baschet interclase, la 
care au participat 12 echipe de băieți, 
în finală s-au îniîlnit echipele claselor 
a XI-a B și a X-a B. Ea capătul unui 
meci spectaculos și viu disputat cui în
vins elevii din clasa a Xl-a B cu scorul 
de 48—47 (34—26).

Eugen Ursu-corcsp



HOCHEI^/

campionatul republicanFinal pasionant in
Hocheiștii trebuie să confirme

ultimele două 
jocuri foarte

Faptul este desi- 
tocmai acest „fi- 
unele surprize în 
care programează

f

Boiangion (I.T.B.) șwtează in tușă. Fază din finala campionatului republican 
de juniori: I.T.B—Școlarul 9—3 (3—3)

Foto : T. RoibU

Etapa de duminică a confirmat și 
mai mult impresia că în acest an 
campionatul categoriei A va cunoaște 
un „final" pasionant, îmbucurător din 
multe puncte de vedere. Cu două e- 
tape înainte de sfîrșitul acestei com
petiții lupta pentru primul loc este 
tot atît de strînsă și pronosticurile 
trebuie... aminate cel puțin pînă du
minică, după jocul — așteptat cu in
teres deosebit — dintre Grivița Roșie 
și C.C.A. Lucrurile s-air fi prezentat 
cu totul altfel dacă studenții din 
Cluj ar fi încheiat partida cu C.C.A. 
la un 
jucat 
etapa 
cerea 
avans 
însă un joc mai puțin. Știința Cluj 
a făcut o partidă bună dar, mai teh
nici și mai deciși, militarii au cîști
gat „derbiul" etapei cucerind trei 
puncte prețioase în deplasare..

scor favorabil. Dar, C.C.A. a 
mai bine, a cîștigat și după 
de duminică a preluat condu- 
în clasament, avînd un punct 
față de Grivița Roșie care are

Doua probleme: concepția unitară 
și respectarea regulamentului

Campionatele republicane de baschet 
au trecut de jumătatea turului. Dumi
nică s-au desfășurat jocurile etapei a 
lV-a în urma cărora clasificarea echi
pelor a început să se contureze mai 
precis. In seria I a formațiilor mascu
line, C.C.A. continuă să fie neînvinsă, 
urmată îndeaproape de Știința Cluj și 
Dinamo București. La al patrulea loc 
care aduce calificarea în turneul final 
al primelor opt echipe din țară candi
dează Știința Timișoara, C.S.M. Ga
lați și Dinamo Oradea. în seria a 11-a, 
Rapid București domină cu autoritate, 
iar pentru celelalte trei locuri candi
dează cu șanse apropiate Voința Iași, 
Dinamo Tg. Mureș, C.S.O. Craiova, 
Steagul roșu și Știința București, între 
care se anunță o dispută pasionantă.

La fete, Rapid București, I.C.F., 
I.T.B. din seria 1 și Știința Cluj, Ști
ința București și Mureșul Tg. Mureș 
din seria a 11-a sînt cele mai auto- 

■ rizate să se claseze în primele locuri, 
la al patrulea aspirînd majoritatea ce
lorlalte echipe.

In general, sub aspectul disputei 
. sportive pentru ocuparea locurilor frun

tașe, actuala ediție a campionatelor este 
deosebit de interesantă, fiecare partidă 
fiind foarte importantă pentru stabili
rea clasamentelor finale.

DESPRE APLICAREA CONCEPȚIEI

UNITARE DE JOC

Cu prilejul consfătuirii pe țară a 
antrenorilor (15—18 iunie 1961), a fost 
preconizată orientarea unitară de pre
gătire și de joc, element foarte nece
sar pentru dezvoltarea calitativă a bas
chetului din țara noastră. Antrenorilor 
li s-au dat indicații precise asupra 
felului în care trebuie aplicată concep
ția unitară, urmînd ca primele roade 
să se vadă chiar în cursul actualei 
ediții a campionatelor republicane. De
sigur, din luna iunie pînă acum nu au 
putut fi aplicate întocmai toate liniile 
metodice lundamentale, dar întrecerile 
de pînă acum au reflectat preocupa
rea majorității antrenorilor de a tra
duce în fapt concepția unitară de pre-

Finalul acestui campionat nu este 
caracterizat însă numai de întrecerea 
pasionantă, echilibrată, pentru cuce
rirea titlului de campioană a țării. 
Constatăm cu bucurie că nivelul teh
nic este în continuă creștere la ma
joritatea echipelor, că „siguranța" 
unor locuri ferite de surprizele re
trogradării nu a dus la jocuri de 
slabă calitate ci, dimpotrivă, la par
tide apreciate de publicul spectator. 
Un
Iul 
pe 
în 
este concludentă în acest sens. Se 
pare că, în sfîrșit, rugbiștii de la 
Rapid au căpătat acea încredere" în 
forțele lor, acea pregătire morală 
care le-a lipsit de-a lungul campio
natului. Duminică, Rapid a jucat mai 
bine decît în etapele precedente, con- 
firmînd frumoasa comportare avută 
în turneul făcut în R.P. Bulgaria.

joc tot mai bun practică în fina- 
acestui campionat echipele clasate 
ultimele locuri. Victoria Rapidului 
dauna studenților din Petroșani

Acest fapt a fost con-

concep- 
joc tre- 
intensă,

gătire și de joc.
statat, de pildă, în acțiunile ofensive 
ale echipelor masculine și feminine ale 
clubului Rapid unde au fost remarcate 
contraatacurile cu intermediar și cu 
unul sau două vîrfuri, trecerea rapidă 
din apărare în atac pe aceleași prin
cipii de circulație ca ale contraatacului. 
La formațiile de băieți și fete ale Ști
inței Cluj ca si la C.C.A. s-a văzut 
aplicarea circulațiilor tactice orientate 
în adîncime, circulația jucătorilor ur
mărind direcția pasei și avînd un ca
racter permanent ofensiv. La I.C.F. și 
Dinamo București am remarcat preocu
parea pentru aplicarea concepției uni
tare in apărare prin presingul tempo
rar, fără o prealabilă repartizare de 
adversari, oprirea contraatacului, închi
derea pătrunderilor ș.a.m.d.

Preocuparea pentru aplicarea 
ției unitare de. pregătire și de 
buie să devină însă și mai 
pentru toate echipele și mai ales pen
tru cele care au manifestat delăsare 
în această privință. Un exemplu eloc
vent este comportarea în apărare a e- 
chipei masculine Dinamo Tg. Mureș 
în meciul cu Rapid București. Dinamo- 
viștii mureșeni nu au știut să oprească 
contraatacurile, nu au schimbat adver
sarii, nu au închis pătrunderile și nici 
nu au aplicat blocajul defensiv în ur
mărirea la panou. Neaplicarca concep
ției unitare s-a făcut simțită și la alte 
echipe ca C.S.O. Craiova, Crișana Ora
dea, Voința Tg. Mureș, Dinamo Ora
dea, Progresul București, ca să nu vor
bim decît de unele formații mai re
prezentative.

Antrenorii echipelor de categoria A 
au obligația de a-și intensifica preo
cuparea pentru respectarea și aplicarea 
întocmai a concepției unitare de joc 
și de 
carea 
nesc.

pregătire care va duce la ridi- 
valorică a baschetbalului romî-

MAI MULTĂ ATENȚIE APLICĂRII

REGULAMENTULUI CAMPIONATU

LUI REPUBLICA’1

Precizările regulamentului campiona
telor republicane în privința vîrstei si 
înălțimii unui procent de jucători 
componenți ai celor 32 echipe mascu-

O replică foarte bună a dat și Me
talul redutabilului „XV" ieșean re
comandat îndeajuns de frumoasele 
rezultate obținute în returul campio
natului. Și acum C.S.M.S. Iași a cîș
tigat, dar mai greu decît se credea 
și după o repriză albă.

Cu mai multă experiență — supe
rior pregătită tehnic și tactic — echipa 
dinamoviștilor bucureșteni a cîștigat 
clar în fața I.T.B.-ului în compania 
căruia a furnizat un joc plăcut.

Și, astfel, după jocurile de dumi
nică, campionatul republican continuă 
să se desfășoare în același interes 
general și să ne ofere prilejul de 
a constata o simțitoare îmbunătățire 
în jocul echipelor, 
gur îmbucurător și 
niș“ poate provoca

etape
echilibrate.

Mîinc: Progresul
știința București

Pe stadionul Progresul are loc mîine 
restanță în categoria A.. Progresul 

14,30, echipa
O
va întîlnî, de la ora
Știința București. Iată situația celor 
două echipe în clasament:

PROGRESUL
ȘTIINȚA

19 7 4 8 87:70 37
19 8 2 9 75:116 36

CIMENTUL
„<

BRAȘOV
duminică s-a desfășurat la Săcele com
petiția dotată cu „Cupa regiunii Bra
șov". Au participat echipele: C.S.M. 
Sibiu, Cimentul Medgidia, Olimpia 
Brașov și Precizia Săcele. In finala 
competiției, Cimentul a întrecut Olim
pia cu 5—3 (5—3).

îNTUL MEDGIDIA A CÎȘTIGAT 
CUPA REGIUNII BRAȘOV"

(prin telefon). Sîmbătă și

V. Secăreanu, coresp.

line și feminine sînt cit se poate de 
clare și ele sînt binecunoscute de sec
țiile de baschet ale cluburilor și aso
ciațiilor sportive. Dacă unele echipe 
ca Voința Brașov, Știința Timișoara, 
Rapid București, la fete. Rapid, Dina
mo și C.C.A. din București, Știința 
Cluj, Steagul roșu Brașov, la băieți 
se străduiesc să le aplice, altele sînt 
departe de a respecta aceste impor
tante prevederi menite să regenereze 
cadrele de jucători din țara noastră 
cu elemente tinere, bine dotate și pre
gătite din punct de vedere fizic. Ne re
ferim, de pildă, la echipa masculină 
Constructorul Arad a cărei medie de 
înălțime este departe de a satisface, 
la Dinamo Oradea, Progresul Bucu
rești (fete), Voința Tg. Mureș unde nici i 
vîrsta și nici înălțimea jucătorilor nu' 
corespund cerințelor regulamentului. 
Desigur, nu este vorba doar de bas- 
chetbaliștii din prima formație, în care 
elementele rutinate pot aduce momen
tan un aport mai mare în realizarea 
unui rezultat favorabil, ci și de re
zervele tinere, care trebuie folosite cu 
mai mult curaj. Aceasta atît pentru 
respectarea unor dispoziții regulamen
tare, cît și, mai ales, pentru asigurarea 
împrospătării primelor formații cu ju
cători bine pregătiți, rodați, mobilizați 
de elanul care caracterizează tinerețea.

D. STANCULESCU

CLASAMENTELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE
ISERIA I

FEMININ

SERIA

MASCULIN

1. C.C.A. 4 4 0 364:217 8 1. I.C.F. 4 4 0 211:163 8
2. Știința Cluj 4 3 1 285:265 7 2. I.T.B. 4 3 1 226:179 7
3. Dinamo București 4 3 1 286:182 7 3. Rapid 4 3 1 324:176 7
4. Știința Timișoara 4 2 2 264:236 6 4. Crișana Oradea 4 2 2 201:233 6
5. Progresul București 4 2 2 250:234 6 5. Știința Timișoara 4 1 3 232:235 5
6. C.S.M. Galați 4 1 3 238:292 5 6. Agronomia Iași 4 1 3 185:227 5
7. Dinamo Oradea 4 1 3 230:288 5 7. Voința Tg. Mureș 4 1 3 172:236 5
8. Constructorul Arad 4 0 4 141:344 4 8. Petrolul Ploiești 4 1 3 153:255 5

SERIA A II-A SERIA A II-A

1. Rapid București 4 4 0 312:228 8 1. Mureșul Tg. Mureș 4 4 0 207:159 8
2. Voința Iași 4 2 2 253:211 6 2. Știința Cluj 4 3 1 258:158 7
3. Dinamo Tg. Mureș 4 2 2 271:278 6 3. Știința București 4 3 1 247:149 7
4- Voința Tg. Mureș 4 2 2 240:249 6 4. Progresul București 4 2 2 176:207 6
5. Știința București 4 2 2 244:284 6 5. Blănuri Oradea 4 2 2 161:259 6
6. St. roșu Brașov 3 1 2 186:187 4 6. Voința Oradea 4 1 3 177:182 5
7. C.S.O. Craiova 3 1 2 201:174 4 7. Voința Brașov 4 1 3 178:200 5
8. A.S.A, Bacău 202 87:183 2 8. Voința București 4 0 4 130:220 4

Scriam în cronica noastră de ieri 
că evoluția selecționatei bucureștene 
de hochei pe gheață nu a mulțumit, 
deși la încheierea partidei cu echipa 

1 finlandeză Kalevan Pallo scorul îi era 
favorabil.

Să începem totuși prin a arăta unele 
elemente pozitive. Considerăm că, 
față de alți ani, hocheiștii noștri 
fruntași se prezintă incomparabil mai 
bine pregătiți la acest început de se
zon. Condițiile optime de pregătire ce 
le-au fost asigurate, ca și principiile 
noi, științifice, ce au stat la baza an
trenamentelor efectuate încă din timpul 
verii au început să-și arate roadele. 
Ne referim la pregătirea fizică cores
punzătoare, ce trebuie continuată 
ținîndu-se seama, fără discuție, de 
ponderea pe care o au elementele pro
cesului de instruire în fiecare etapă. 
Așa se explică faptul că, în general, 
jucătorii bucureșteni au putut să men
țină un ritm susținut de-a lungul celor 
trei reprize.

Socotim însă (avînd mereu în vede
re că sîntem totuși la început de se
zon) că lipsurile dovedite în jocul de 
ieri poartă amprenta luptei pentru 
rezultat manifestată, se pare, în tur
neul de pregătire din R. S. Ceho
slovacă. Frecvența ridicată a acestor 
meciuri a contribuit, desigur, la creș
terea pregătirii fizice, dar nu a ajutat 
suficient la desăyîrșirea pregătirii teh
nice. Este vorba de lipsa de siguranță 
în mînuirea crosei și în controlul 
pucului, evidentă în jocul de duminică 
seara. De aci ratările repetate, pasele 
la adversar, ca și pierderea pucului în 
zona neutră, adică acolo unde acțiu
nile ofensive încep să se contureze. 
Iată de ce considerăm necesar ca în 
perioada imediat următoare atenția să 
fie îndreptată spre acest capitol. Nu 
este vorba să se ia lucrurile de la „a, 
b, c“, ci să se repete cu perseverență 
elemente cunoscute, pe care hocheiștii 

O nouă ocazie ratată de Geza Szabo și Ferenczi. Asemenea faze au abundat, 
din păcate, în meciul de duminică seara

Foto : I. Mihăică

noștri le-au dovedit în sezonul trecut.
Este de asemenea necesar să atra

gem atenția (pentru a cita oară ?) 
asupra ușurinței cu care echipa noas
tră își pierde calmul cînd nu-i merge 
jocul. Sînt suficiente cîteva greșeli 
pentru ca jucătorii noștri, cu toată 
experiența internațională pe care o 
au, să se enerveze, să piardă controlul 
jocului. Din cauza unei asemenea lipse, 
duminică seara am asistat la un joc 
dezorganizat, fără orientare tactică, 
cînd 3—4 jucători se repezeau la puc 
încurcîndu-se adesea unul pe altul și 
lăsînd cîmp liber adversarului. Ner
vozitatea excesivă a avut și alte con
secințe : jucătorii noștri au fost pena
lizați cu 12 minute, ce-i drept mai 
puțin decît adversarii, dar cu mult mai 
mult decît ne-au obișnuit. Să nu uităm 
că la campionatele mondiale din Elve
ția selecționata noastră a fost printre

La început de sezon

Credem că nu 
pe scama unei 
evoluție a for-

candidatele la „Cupa Fair-play" 1 
Creșterea valorii echipei noastre, fără 
să ducă la autoliniștire, trebuie să dea 
mai multă încredere componenților ei. 
Pentru aceasta, însă, o mai intensă 
muncă educativă cu hocheiștii noștri 
este imperios necesară. Ar trebui văzut 
și dacă victoriile obținute în cadrul 
ultimei ediții a campionatului mondial, 
precum și unele aprecieri elogioase de 
care s-a bucurat echipa noastră nu au 
dus cumva la mulțumirea de sine a 
hocheiștilor fruntași. “ 
greșim dacă punem și 
asemenea cauze ultima 
mafiei noastre.

Repetăm, sîntem la 
zon, dar un început 
jocuri, cu adversari mai valoroși decît 
în alți ani. Fără să ne impacientăm 
trebuie totuși să atragem atenția că 
hocheiștii noștri fruntași se găsesc în 
fața unor confruntări deosebit im
portante, cum ar fi turneul în R. P- 
Polonă și U.R.S.S., precum și vizita 
în țara noastră a valoroasei reprezen
tative secunde a R. S. Cehoslovace. 
Trebuie să consolidăm continuu presti
giul hocheiului romînesc care, deși 
tînăr, pășește hotărît pe drumul afir
mării pe plan internațional. Campio
natul mondial din 1962 care este în
depărtat numai în aparență, trebuie să 
găsească echipa noastră bine pusă la 
punct, deoarece la această ediție vom 
evolua într-o companie mult mai valo
roasă, ca urmare a aprecierii pe care 
forul internațional a avut-o față de 
dezvoltarea hocheiului nostru. Sîntem 
convinși că jucătorii noștri, avînd și 
timpul necesar la dispoziție, vor ști 
să se pregătească în așa fel îneît 
mișcarea noastră sportivă să se poată 
mîndri și cu rezultatele obținute de ei.

M. COSTEA
C. ANTONESCU

întrecerile tinerilor 
jucători de polo

cu di- 
cu o 

cu re- 
„pitiei-

Bazinul acoperit de la Florcasca a 
găzduit, la sfîrșitul săptămînii trecute, 
numeroase jocuri de polo pe apă, dispu
tate între echipe de juniori și pitici a- 
parlinînd cluburilor sportive din Ca
pitală.

Meciurile juniorilor, din cadrul clapei 
a treia a compctifici dotate cu „Cupa 
de toamnă", s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Progresul — Școala spor
tivă de elevi II 7—1, Rapid — Dinamo 
7—1, Știința — Școala sportivă de 
elevi 1 4—2, Clubul sportiv școlar — 
C.C.A. 12—2.

Cu un deosebit interes au fost urmă
rite întîlnirile echipelor de pitici, dis
putate în competiția „Cupa 30 Decem
brie". Desfășurate pe un teren 
mensiuni mai reduse (25 m), 
minge mai ușoară (de volei) și 
prize de trei minute, meciurile 
lor" au plăcut mult numeroșilor spec
tatori. De remarcat faptul că înaintea 
jocurilor, echipele s-au întrecut în probe 
de ștafetă (7X33 m), timpurile înre
gistrate fiind hotărîtoare în caz de ega
litate de puncte în clasament. Așa de 
pildă, deși echipele Progresul și Școala 
sportivă de elevi I au terminat ncdecis 
(4-—4), prima formație ocupă un loe 
mai bun în clasament, deoarece a cîști
gat proba de ștafetă. In celălalt meci, 
jucătorii Școlii sportive de elevi II, 
mai bine dezvoltați fizicește, au între
cut ne cei de la Rapid (de vîrstă mai 
mică) cu scorul de 10—0.



Buletinul categoriei B

A CELOR MAI VALOROȘI JUCĂTORI DIN CATEGORIA B
Iiine, miercuri, și joi vor continua 
urile de selecție a celor mai va- 
oși fotbaliști din categoria B și — de 
-a aceasta — din campionatul ora- 
ui București.
ii urma partidelor disputate aăptă- 
>a trecută antrenorii au alcătuit ut- 
loarele loturi ale celor trei serii : 
elecționata seriei I (antrenori T. Befa 
E. Gologan) : Ofrretin (C.F.R. Paș- 
i), Mocanu (Prahova Ploiești), Mun- 
nu și Postolache (Poiana Cîmpina), 
ola, Arhire și Asimionaie (Dinamo 
>eava), Pralea și Voicu (Dinamo Ga- 
), Coman și Zgardan (Știința Galați), 
>escu (C.S.M.S. Iași), Dainingher (Ra-

Focșani), Brîndușescu (Flacăra Mo
il. Dumitriu (Carpați Sinaia), 
elecționata seriei a H-a ; (antrenori 
Grosai'u si A. Molnar) : Papuc, Laza- 
ici și Roșea (Tractorul Brașov), Szabo 
imia Făgăraș). Bărbulescu. Bîtlan și 
ton (C.S.O. Craiova). Buzea (Farul 
istanța), Zamfirescu (Dinamo Obor), 
igan .-i Radulescu (Chimia Govora), 
scher, Comisar și Sporea (C.S.M. 
iu), Tăbînră (C.F.R. Roșiori), Popescu 
;talul -Bueu rești).
elecționata seriei a III-a (antrenori : 
Covaci și A. Androvici); Miiller și Trea- 
(C.S.M. Cluj), Suciu. Zahan si Bălu- 
(Arieșul Turda). Petac si Surdan 

?.R. Timișoara), Șchiopu și Zaharia 
5.A. crișul Oradea), Nemeth (Crișana 
dea), Fischer (Recolta Cărei), Sely- 
ii II (Mureșul Tg. Mureș), Zanca 
rvinul Hunedoara), Adam (Ind. Sîr- 
i), Toma si Drăgan (C.S.M.D. Baia 
re).
e de 
i din
larg _ _ , ___ _____

at pentru azi Ia ora 13,45 ne stadio-
Progresul (str. dr. Staieovici) in ve-

altă parte, colegiul de antre- 
orașul București a format un 
de jucători, care este eon-*

NOTE,
Ofsaid !.,

ocul C.C.A. ■— U.T.A., cum scriam 
n cronică, n-a ridicat prea multe pro
te arbitrului. Totuși, acesta a comÎ9 
•c greșeli, mai ales în aprecierea po- 
•i de ofsaid. Cu acest prilej am cou
nt că și unii spectatori nu cunosc 
ciont de bine regulamentul în privința 
ncntului aprecierii poziției de
joc“. De aceea considerăm 

?sar să revenim, pe scurt, 
r prcyederi importante din 
tul db’Joc.----
rt. 11, care - se ocupă de

„afară 
că este 
asupra 
regula-

ofsaid, 
ă clar un jucător este în ofsaid 
i este mai aproape de linia porții 
t mingea în momentul cînd aceasta 
sic pasată, și între el și linia porții 
se
e, 
va 
dd 
ă 
nu 
ndu-se în poziție de

este vorba de „ofsaid pasiv", 
semenca poziții de ofsaid pasiv s-au 
gi strat duminică. Unii spectatori au 
unat ofsaid atunci cînd, de pildă, 
icș sau Țîrlea se aflau în spatele 
lașilor, deși colegii lor de echipă 
iu să le paseze lor tocmai pentru 
u le crea o poziție de ofsaid activ, 
aceste cazuri au greșit spectatorii.

află doi adversari. Pe de altă 
regulamentul stabilește că arbitrul 
sancționa pe un jucător 
dacă prin poziția lui nu 

jocul, nu împiedică un
încearcă să obțină un

afară

aflat în 
influen- 

ad vers ar 
avantaj 

de joc“.

De zece ori 1-0!
derea alcătuirii reprezentativelor Capita
lei. Jucătorii vor aduce cu ei echipament 
complet (ghete, ciorapi, chiloți albi și 
cite un tricou roșu si alb). Cei care 
nu se vor prezenta vor fi suspendați. 
Iată jucătorii convocați : Pândele. Du
mitrescu, Zahiu. Tițeica, Popescu, Cocis, 
(C.P.B.). Sutor (I.O.R.), Miligan (Vulcan), 
Părpăneață, Zamfirescu (Abatorul), Pop, 
Bejan, Ușurelu, Georgescu, Constantl- 
nescu (ICĂR), Mușat (Știința). Cernea, 
Milos, Coconea, Popescu. Mehedinteanu, 
Ștefan (Tehnometal). Richard (Lamlno-

Meciurile de miercuri se vor disputa 
pe terenul Flacăra roșie (C.A.M.), 
dupâ

Ora 
rești.

Ora 
seriei

următorul program :
12,15 : Sel. seriei I — Sel. Bucu-

14.00 : Sel. seriei a Il-a — Sel. 
a III-a.

rul), Dumitrică 
Cazac, Ivanov, 
Berezeanu (Gr. . ,, .
Tănase, Ivan (Autobuzul), Dragoș, Stină 
(Ind. Bumbac A), Alexandrescu, Șei'- 
bănoiu (Spic jde Grîu). Marinescu, Ca- 
zacu, Ligore ^Dîmbovița), Militaru, Pan- 
telimon, Zamfir (Metaloglobus), Tureu, 
Iordache (ICAB), ioniță (Metal-Obor). 
Ene, Oprea (Petrolul). Sîrbu (Ulei), Ră- 
doi (Bumbacul), Gănescu (Cuadrat), 01- 
teanu (Luxor), Gră.ideanu, Ojoc. Bucur, 
Anton, Dinu, Săndulescu, Suteu, Codrea
nu (Rapid II), Bobiea (Automatica), 
Sandu, Vancioda. Lupescu, Zevețchi, 
Mămăligă (Constructorul), Covaci (CFR 
Filaret), Jianu (Utilaj Chimic). Sîrbu, 
Boca, Dumitru (Gloria), strîmbu, Neagu, 
Scăunaș, Georgescu (Iprofil), Marinescu, 
Cergan și Dragomirescu (ITB).

(FRB). Popescu, Horvath, 
Barta (ASA), Denișan, 
Roșie), Marian, Oberan,

ȘTIRI
Unde a greșit însă, arbitrul ? Spre 

sfîrșitul primei reprize, la un moment 
dat Mețcas, intrînd în posesia balonului, 
înainta spre central terenului, în timp 
ce Țîrlea se afla în spatele fundașilor, 
deci în ofsaid pasiv. Sesizînd poziția 
lui Țîrlea și știind că în clipa în care 
va pasa mingea spre Țîrlea acesta va fi 
sancționat pentru ofsaid, Mețcas a tri
mis-o pe partea stingă, lui Selymesi, 
care avea în față doi adversari. Totuși, 
arbitrul G. Pop l-a sancționat 
Țîrlea pentru... ofsaid...

Dacă unor spectatori li sc mai... iartă 
astfel de confuzii care decurg din faptul 
că uită sau nu cunosc regulamentul, în 
schimb unui arbitru cu greu i sc poate 
trece cu vederea o asemenea încălcare 
a regulamentului !

Un arbitru trebuie să interpreteze și 
să aplice în mod corect regulile de joc 
pentru că numai în felul acesta poate a- 
vea un efect educativ asupra spectato
rilor și jucătorilor.

pe...

Reprogramarea unor jocuri 
restante

Intîlnirile U.T.A, — Steagul roșu și 
Știința Timișoara —• Progresul (cate
goria A) și CSM Crișana Oradea — 
Arieșul Turda (categoria B), care nu 
s-au putut disputa la datele initial 
fixate, vor avea loc la 3 decembrie.

litrii meciurilor de duminică din categoria Ă și B
iTEGORIA A ; Petrolul — Rapid î 
jițescu, I. Palade — Sibiu, P. Sotir — 
laș (la tineret ; V. Hărătău, T. Leca 
răila, D. Mardare — Galați) ; Metalul 
iul ; V. Pădureanu, Gh. Olteanu, N. 
in - Buc. (ia tineret : I. Simion, V. 
i, L. ștefan — Buc.) ; Dinamo Bucu-

— Știința Timișoara M. Vasiliu, C- 
?u, C. Denghel — Ploiești (Ia tineret ; 
oșnegeanu, Ad. Lencowski. D. Con- 
tinescu — Buc.) ; Dinamo Pitești — 
ița Cluj : I. Ritter, Gh. Osiac — Timi- 
a, Tr. Cruceanu - Arad (Ia tineret : 
Toma, M. Tudor, Gh. Gherasim — 
) ; Minerul — U.T.A. : V. Dumitres- 
N. Mihăilescu, C’ Prelici — Buc. (Ia

: I. Oniga — Teiuș, St. Staron, C.
— Hunedoara) ; Dinamo Bacău — 

A. : c. Geană, G. Pop — Brașov, S. 
i — Medias 
ici, I. Radu 
:ani).

szaros, Ad. Varga - cluj 
C. Turzii - A.S.A. Grisul 
Galamboș - B. Mare, P. 
ghet, D. Ciotoiu - Buc. ; 
Mureș — C.F.R. Timișoara :
N. Cre-țu, c. Mihăilescu —____ _ ____ _
Crișana Oradea — Corvinul Hunedoara :
O. Comșa, V. Grigorescu. FI. Dumitriu
- Craiova : C.S.M. Cluj - C.F.R. Arad : 
I. Constantin, Z. Chifor, C. Mihăilescu
- Brașov ; Vagonul Arad — 
rei : T. Costan; I. Fîrtea;
— Oradea ; Arieșul Turda — 
Mare ; Gh. Dulea. C. Sotir
— Buc.

; Ind. Sîrmei 
Oradea : A. 

Molnar — Si- 
Mureșul Tg.

Fr. Mateescu, 
Buc. ; C.S.M.

Recolta Ca-
Al. Covaci

C.S.O. Baia 
I. Drăghid

(la tineret : N. Micu — 
— Bîrlad, Gh. Danes —

— SERIA I : Carpați Si- 
Galați : E. Martin, Gh.

După o etapă cu dcsiâșurarc pasionanta și inamica alteia, ultima, decisiva pentru
Și penultima etapă a categoriei B a programat meciuri dirz disputate, 

fapt reflectat în rezultatele in general strinse : I" «—‘
la diferență minimă (de zece ori s-a înregistrat același scor de I—0 
alte două la diferență de 2 goluri și

12 victorii au fost obținute

trei la 3 puncte; tiei întîlniri s-au 
terminat la egalitate. Un singur joc s-a încheiat la scor: cel dintre Farul 
și Metalul București (7—0). în această etapă apărările au opus o rezist nță 
vie înaintărilor, cedînd foarte greu. Acest lucru se vede în numărul relativ 
mic de goluri marcate: 50 in 21 de partide (14 în seria I, 23 în a ll-a și 
13 în a 111-a). Cu aceasta, numărul total de goluri s-a urcat la 747, ceea 
ce înseamnă o medie de 2,97 de meci sau 62,25 de etapă.

in general, etapa a fost mai ales in seria a Il-a — favorabilă echi
pelor gazdă, care au obținut victoria in 16 jocuri. .S-au înregistrat insă și 
cîteva surprize: infrîngerea (a doua consecutivă) a fostului lider al seriei 
a III-a, C.S.M. Cluj, la Oradea, victoria echipei A.S.M.D, Satu Mare la 
Hunedoara, meciul nul de la Turda (Arieșul-Mureșul 2—2) și infrîngerea 
Ind. Sîrmei la Arad în fața unei echipe codașe.

în clasament, lupta pentru primul loc' continuă și clarificarea nu va veni 
decât din partea ultimei etape, care programează cîteva jocuri decisive: 
Flacăra Moreni—Poiana Cîmpina în seria I, Farul Constanța—C.S.O. Craiova 
în seria a H-a, Arieșul Turda—C.S.O. B. Mare, Mureșul Tg. Mureș—C.F.R. 
Timișoara și C.S.M. Cluj—C.F.R. Arad. Cum se vede, toți liderii joacă in 
deplasare.

lată cîteva amănunte din etapa de duminică.

SERIA I

Faza dtn partida Dinamo Obor—Chimia Govora (1—0)
Foto : H. Nandi

ROȘIE BACAU — C.S.M.S. 
IAȘI (0—1). Apărarea organizată a 
gazdelor a ținut în șah înaintarea ieșe
nilor timp de 80 de minute. Singurul 
gol a fost înscris de Demien în mi
nutul 80. (Gh. Dalban și Ilie lancu — 
coresp.).

POIANA CÎMPINA - C.F.R. PAȘ
CANI (3—0). Scorul putea lua propor
ții, dacă Munteanu, Iordache, Bălă- 
ceanu și Mungiu ar fi fructificat nu
meroasele ocazii clare de a înscrie. 
Au înscris: Iordache (2) și Munteanu. 
(C. Virjoghe — coresp.).

PRAHOVA PLOIEȘTI - C.S.M. 
BRAILA (1—0). Meci viu disputat, de
cis de punctul înscris în min. 3 de 
Babone. De remarcat că oaspeții au 
ratat un 11 m., în min. 22, prin Coteț. 
(M. Popescu și Șt. Ionescu — coresp.).

ȘTIINȚA GALATI - CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ (1—0). Intîlnire în care 
lupta pentru rezultat a dăunat cali
tății jocului. Studenții, mai activi în 
prima repriză, au învins datorită go
lului marcat de Dragomir, în min. 12. 
(A. Schenkman — coresp.).

DINAMO SUCEVA - FOREST A 
FĂLTICENI (1—0). Localnicii au do
minat mai mult și, cu toate că au 
tras puțin la poartă, au reușit să con
cretizeze o dată prin Dadeș (min. 72). 
(C. Alexa și R. Munteanu — coresp.).

RAPID FOCȘANI - DINAMO GA
LAȚI (2-2). Rezultatul de egalitate 
ilustrează perfect aspectul întrecerii 
ce a avut loc la Brăila. Au marcat:

Daraban (min. 16) și Oprea (min. 28) 
pentru Dinamo, Codreanu (min. 17) 
și Stătescu (min. 30) pentru Rapid. 
(N. Costin — coresp.)

CARPAȚI SINAIA - FLACARA 
MORENI (2—1). Partidă confuză, pre
sărată cu multe durități, de care s-au 
făcut vinovați oaspeții. De altfel, Ivan 
(Flacăra) a și fost eliminat în min. 
48. Punctele au fost realizate de Decu 
și Petrescu pentru Carpați și Capoia- 
nu, din 11 m, pentru Flacăra. 
Zbârcea și M. Bota — coresp.).

SERIA a II-a

(V.

C.S.O. REȘIȚA 
in permanență, 
au trecut prin 
în acest meci,

cei trei lideri
de înaintare 
cîteva ocazii 

înscris în min.
a transformat un 11 m.

nehotărîtă, care 
bune. Unicul gol 

15 de l

al
ul gol <t|
Szekely/ ’

(Gh. ‘

linie 
ratat 
fost 
care 
Cioranu, coresp.).

FARUL CONSTANȚA - METALUL’ 
BUC. (7—0). Net superiori, localnicii - 
au obținut o victorie la scor. Atacul 
a combinat foarte frumos și a dovedit 
multă eficacitate. Oaspeții au fost in- ’ 
disciplinați, vociferind la deciziile ar
bitrului. Au înscris: Stancu (min. 26 
din 11 m și min. 47), Olaru (min. 38 
și 67), Moroianu (min. 85 și 88), Cio- 
sescu (min. 81). (P. Enache — coresp. 
reg.)

C.F.R. ROȘIORI - FL. ROȘIE BUC. • 
(2—1). Gazdele au jucat majoritatea 
timpului în terenul advers, dar nu au 
putut înscrie mal multe goluri. Sco
rul strîns se datorește impreciziei în 
loviturile la poartă a atacului ceferiș
tilor, precum și formei foarte bune j 
a portarului oaspeților. Au înscris : 
Ciofalcă și Milea, respectiv Ciutacu. ' 
(T. Negulescu și A. Popescu — coresp.).

CON
STANȚA (3—0). Victorie clară și meri
tată a craiovenilor, care au creat multe 
faze spectaculoase prin Bîscă și Gan
ga. Constănțenii au pus accentul pe ' 
apărare, depășind uneori limitele spor
tivității. Au marcat : Ganga (2) și 
Popa. (Th. Ștefănescu — coresp.).

C.S.M. SIBIU-CHIMIA FĂGĂRAȘ : 
(3—1). Sibienii au dominat majoritatea 
timpului și au avut un atac, mai efica
ce. Oaspeții au practicat un joc dur 
în repriza a Il-a. Au înscris : Solo
mon (min. 40), Dombrovschi (min. 65 ' 
din 11 m) și Topay (min. 78), respec
tiv Feher (min. 14) pentru Chimia, 
(M. Lupuțiu — coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV-C.S.M. ME
DIAȘ (1—0). Joc de un slab nivel teh
nic, cauzat și de terenul alunecos (a 
nins). Gazdele au ratat numeroase oca
zii de a majora scorul. Unicul punct 
a fost înscris de Petrea in min. 2L‘j 
(Victor Secăreanu — coresp.). <■

C.S.O. CRAIOVAS.N.M.

— coresp.).

SERIA a III-a
A.S.A. CRIȘUL—C.S.M. CLUJ (1 - 0).’

imprecizie.' 
de Mesza-ș 
regional) 
RECOLTA’

Meci de uzură, 
au dat dovadă 
Unicul punct a 
ros. (Ilie Ghișa

RAPID TG.

ȘTIINȚA BUC. — 
(3—1). Deși au condus 
studenții bucureșteni 
multe momente grele 
deoarece reșițenii au ratat numeroase

■ ocazii clare. Contraatacurile efectuate 
de C.S.O. pe aripa stingă au surprins 
deseori apărarea gazdelor. Știința a 
combinat frumos, a controlat mijlocul 
terenului — mai ales in repriza a 
doua —, iar atacanții au fost mai calmi 
in fazele de finalizare. Au înscris : 
Fl. Dumitrescu (min. 2 și 25) și 
tea (min. 62), respectiv Sporea în 
9 (v. p.)

DINAMO OBOR - CHIMIA 
VOR A (1—0). Dinamoviștii au
mai tehnic și au obținut o victorie 
grea, dar meritată. Chimia a avut o

Ner- 
ruin.

GG- 
juc.at

iTEGORIA B
— Dinamo

>rga, ID. Dimulescu — Buc. ; C.S.M.S.
— Foresta Fălticeni (amînat) : AL 

seu. A. Bentu. I. Triștu - 
M. Brăila — Rapid Focșani ; 
janu. T. Firan. Gh. Bădulescu 
ița Galati - C-F.R. Pașcani : Cr. Po
li, M. Antonescu, M. Dumitrescu — 
. : Flacăra Moreni — Poiana Cîmpina: 
iadea — Brașov, Z. Lustig, E. Kiss — 
Gheorghe ; Ceahlăul P. Neamț - St. 
& Bacău : P. Vamoș,. St. Brassay. I. 
; — Tg, Mureș ; Prahova Ploiești — 
imo Suceava : s. Mîndreș, B. Dumi- 
cu, C. Niculescu — Buc.

Buc. ;
M. Sa-
- Buc.;

1RIA A II-A : Metalul Buc. — C.F.R. 
ori ; Gr. Bîrsan, V. Paladescu, O. 
3itu — Galați ; C.S.M. Sibiu — Trac- 
I Brașov : -- -
Cristescu

O. Craiova
— Bacău,

M. Reșița
•eseu, f. Cristian
;scu - Caracal ; Chimia Govora — Ștî- 

București j a. Pop. R. Pop, AL 
i — Oradea ; C.S.M. Medias — Dinamo 
r t V. loja, Fr. Hubert — Arad. G. 
i - Timișoara ; FI. roșie Buc. - Chi- 

Făgăraș • Gh. Scăriătescu, P. To-
cu, S. Dumitriu — Pitești.

P. Malița, M. Marinciu,
— Ploiești ; Farul C-ța — 

: Ad. Macovei. C. Bubu- 
V. Olariu — P. Neamț ;
- S.N.M. Constanța : I. 

Craiova, V. Bui-

:RIA A ITI-A : A.S.M.D. S. Mare - 
id Tg. Mureș ; I. Baranyai, N. Me-

Ultimul concurs Pronosport al anului cu meciuri din campionatul nostru
Duminică 26 noiembrie, programul 

concursului Pronosport cuprinde me
ciurile ultimei etape din această primă 
„repriză" a campionatului.

Să trecem. fugar în revistă meciu
rile care alcătuiesc programul con
cursului de duminică :

I. Petrolul—Rapid.
După Insuccesul din Cupă, Rapid a 

obținut două victorii consecutive. Plo- 
ieștenii au pierdut duminică la Ba
cău, dar acum, acasă, vor căuta să 
obțină victoria.

II. Dinamo Bacău—C.C.A.
Și una și alta se află în momentul 

de față pe linia reabilitării. Dinamo 
Bacău a cîștigat duminică dar, acum 
militarii și-au revenit, meciul acesta 
este deschis oricărui rezultat.

III. Minerul-U.T.A.
Și Minerul și U.T.A. au pierdut în 

trecută. Cu toate acestea, echipa 
are mai multe șanse în acest 
deoarece joacă pe teren pro- 

cu toate că, duminica trecută,

a pierdut cu 0—3 în fața lui Dinamo 
București.

IV. Dinamo București—Știința Timi
șoara.

Dinamoviștii sînt favoriți. Dar fot
balul e... fotbal.

V. Metalul Tîrgoviște—Jiul.
Metalurgiștii le-au făcut „zile fripte" 

liderilor duminica trecută la Brașov. 
Ei joacă tare pe teren propriu, dar 
Jiul va veni mai mult ca sigur, decis 
să joace la meci nul, așa că trebuie 
luată și această măsură de prevedere 
pe buletinele de joc.

VI. 
CLUJ

Un 
denții
AZI ULTIMA ai LA PRONOEXPRES

DINAMO PITEȘTI—ȘTIINȚ A

meci deschis, chiar dacă stu- 
joacă în deplasare.

etapa 
gazdă 
meci, 
priu,

Spectatorii prezenți duminică la cu
plajul de pe Stadionul 23 August, au 
asistat în pauza meciului Rapid—Știin
ța Cluj la premierea a doi mari cîș- 
tigători ai concursurilor Pronoexpres :

Cristeă Iosif din Brad (120.424 lei) și 
Alexe Moldovanu (autoturismul Wart
burg), ambii cîștigători ai concur
sului special din 8 noiembrie.

Amintindu-vă acest fapt, vă atra
gem atenția că astăzi este ultima zi 
în care vă mai puteți dep&ne buleti
nele pentru concursul Pronoexpres de 
miine.

Și acum, iată premiile concursului 
Pronoexpres nr. 46 din 15 noiembrie.

Categoria I 1 premiu de 65.859 lei; 
Categoria a Il-a 1 premiu de 65.859 lei: 
Categoria a III-a 54 premii a cite 1365 
lei; Categoria a IV-a 309 premii a cite 
306 lei' Categoria a V-a 1289 premii a 
cite 73 lei: Categoria a Vl-a 5232 premii 
a cite 25 lei.

Fond de premii : 526.877 lei.
Premiul de categoria I-a a fost obți

nut de Emil Dragos din București 
premiul de categoria n-a, egal in 
loare cu cel de categoria l-a, a fost 
tigat de Pandrea Liviu din Brașov.

Tragerea următoare va avea

iar 
va

ci ș-

---------------- ___ „ loc
miercuri .22 noiembrie a. c. în București, 
sala din str. Doamnei nr. 2, orele 19.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

în care ambele echipe 
de ’multă 

fost înscris
— coresp.

MUREȘ __________
CĂREI (1—1). Meci echilibrat, desfă
șurat pe un teren alunecos și pe un 
timp neprielnic (în repriza a Il-a, Ia 
un moment dat, a nins atît de puter
nic incit nu se putea urmări mingea).’ 
Au înscris : Szigyarto (min. 10), pen
tru gazde și Hauler (min. 6). pentru 
Recolta. (V. Kadar — coresp.)

CORVINUL HUNEDOARA-A.S.M.D. 
SATU MARE (0—1). Gazdele au pier
dut din nou pe teren propriu, deși au 
avut mai multe perioade de dominare 
decît oaspeții. Singurul gol al acestui 
meci de slabă factură tehnică, a fost 
înscris de Dezso în min. 65, la un con
traatac. (C. Moraru — coresp.)

C.F.R. ARAD—IND. SIRMEI 
TURZII (1—0). In prima repriză, 
echilibrat, desfășurat mai mult 
cîmp. In partea a Il-a a meciului, 
calnicii atacă mai mult, mai insistent^ 
iar oaspeții se apără supranumeric și 
joacă la ofsaid. In min. 80 la o 
centrare a lui Don, Szekely reușește 
să înscrie cu capul. (St. lacob - co
resp.)

C.S.O. BAIA MARE-C.S.M. CRI
ȘANA ORADEA (1—0). Băimărenii au 
asaltat în repetate rînduri poarta oră- 
denilor (raport de cornere 11-3 in fa
voarea lor), dar nu au reușit să mar
cheze decît un singur punct prin Tomaj 
în min. 29. (V. Săsăranu — coresp. 
regional).

ARIEȘUL TURDA-MUREȘUL TG. , 
MUREȘ (2—2). O partidă viu dispu-^ 
tată, cu numeroase acțiuni în vitezăf 
în ciuda terenului alunecos. După ce 
Selimesi (Mureșul) deschide scorul în 
min. 6, proaspeții cîștigători ai Cupei 
R.P.R. preiau inițiativa, mareînd de 
2 ori prin Mărgineanu și Pîrvu. Sco
rul se menține în favoarea localnici
lor pînă în min. 86, cînd Hajdu pro
fită de o greșeală de apărare și ega-» 
lează. (I. Pataki — coresp.)

C.F.R. TIMIȘOARA - VAGON UE’ 
ARAD (3—0). Arădenii, nemaiputind 
rezista — către sfîrșitul meciului —' 
atacurilor jucătorilor timișoreni, au 
pierdut la un scor sever. Golurile au 
fost realizate de Ionescu și Surdari 
(2). Petak (C.F.R.) a ratat un 11 m.' 
în min. 40. Cur tu (Vagonul) și Cirstici 
(C.F.R.) au fost eliminați în repriza 
a doua, pentru lovirea intenționată a 
adversarului. (Al. Gross — coresp. re-*  
gional). '

C. 
joc
în

lo-



CONCURSURI.
REZULTATE...,
• Zilele trecute s-au desfășurat în 

întreaga țară întrecerile din cadrul 
etapei regionale a campionatelor re
publicane de cros. Iată cîteva rezul
tate : PLOIEȘTI. La concurs au luat 
parte 164 de atleți din Ploiești, Plo- 
peni, Buzău, Cîmpina, Tîrgoviște, 
Cislău și Pucioasa. Traseul a fost bine 
ales, dar a fost desfundat de ploaie. 
Junioare 1 : Val. Sorescu (Pucioasa) 
— echipe : Petrolul PI. ; Junioare 11: 
Marg. Nica (Cîmpina) — echipe: Pe
trolul ; Juniori l : C. Ștefănescu (Plo
iești) — echipe : Petrolul ; Juniori II:
V. Mosor (Ploiești) — echipe : Plopeni ; 
Senioare : M. Duță (Petrolul) — echi
pe : Petrolul ; Seniori: T. Chiriliuc 
(Prahova PI.) — echipe : Prahova. 
(Fi. Albu, coresp.). ORADEA. Peste 
120 de concurenți s-au întrecut pe 
aleile parcului Muncitoresc. Junioare 
I: Elisab. Moțica (SSE) — echipe SSE 
Oradea ; Junioare II : Suzana Bor 
(CSM Crișana) — echipe SSE ; Juniori 
I: S. Szabo (SSE) - echipe: SSE; 
Juniori II : V. Boiț (Beiuș) - echipe : 
Beiuș ; Seniori : 1. Szantho (C.S.M. 
Crișana). (llie Ghișa, coresp. regional). 
TIMIȘOARA. In împrejurimile stadio
nului Progresul, prin Pădurea Verde, 
s-au disputat concursurile etapei re
gionale. Au luat parte atleți din Ti
mișoara. Reșița și Arad. Junioare I: 
Gerda Zigler (CSS) - echipe: Inst. 
Politehnic : lunioare II : Rod. Tira 
(CSS) - echipe: CSS Banatul; Se
nioare . Aurora Todor (IPT) — echipe : 
IPT : Juniori I: C. Perju (CSS) - 
echipe Reșița ; Juniori II: D. Să- 
vescu <SSE Timiș.) - echipe: SSE 
Timiș Seniori : I. Veliciu (Progre
sul Timiș). V Popa <Prog.) — echipe: 
Progresul Timiș. (Emil Grozescu — 
coresp. i

• Pe pista stadionului Tineretului 
a avut loc ultimul concurs de marș 
din acest sezon : juniori (5 km): V. 
Sub (Ft. r.) ; copii (1 km): D. Gavri- 
lescu (Fl, r.), C. Zaharia (ITB) ; se
niori (5 km) : N. Toader (FI. r.) 24:24,0 ; 
V. Avram (S-muți) 24:32,0 ; I. Joițeanu 
(S-muHI 26:50.0. (Nicolae D. Nicolae, 
coresp>

• Consiliul regional UCFS Ploiești,
prin comisia de atletism, organizează 
duminică pe hipodromul din localitate 
un interesant concurs de cros pe echipe 
la care au fost invitate să participe 
reprezentativele regiunilor Bacău. Bra
șov Dobrogea. Galati, lași și Ploiești 
și cluburile bucureștene Dinamo, CCA, 
Progresul șl Metalul 23 August. Pro
bele de concurs : junioare — 800 m,
juniori - 2 500 m. senioare — 1.500 m
și seniori ? 000 m. Echipele vor fi for
mate din cite 5 funiori și seniori, și
cîte 4 junioare si senioare.

La „Concursul de toamnă"
ii ri. schiorii de pe Va- 
din Brașov și-au dat 
toamnă intîlnire la 
pentru a-și verifica

Ca. ni neta re 
lea Prahovei și 
și in această 
Poiana Brașov, 
stadiul de pregătire in cadrul tradi
ționalului concurs de control pe... 
uscat Deși nu avea pic de zăpadă, pi
toreasca Poiană a cunoscut sărbăto
reasca atmosferă a întrecerilor... de 
schi Concurenți, antrenori, arbitri și 
duar spectatori au venit pentru a 
participa ia o ntrecere care marchea
ză de lapt o importantă etapă in pre
gătirea schiorilor pentru apropiatul se
zon de iarnă Activitatea din zilele 
de vară crosurile, nenumăratele sprin
turi exercițiile pentru dezvoltarea tor
ței. a vitezei de reacție, și-au găsit 
o temeinică verificare in cele două zile 
fci .care numeroși schiori s-au întrecut 
în probe specifice (alergări pe teren 
Variat, pe pistă, flotări sărituri, exer
ciții la bară fixă etc )

Firește rezultatele întrecerilor pe 
uscat nu indică întocmai ierarhia va
lorică a schiorilor Comparate insă cu 
cele din alți ani ele constituie un se
rios criteriu ae verificare a progresu
lui inregistrat in pregătirea fizică ge
nerală și specifică Și, în general, 
schiorii au obținut performanțe supe
rioare celor realizate in anii trecuți. 
fapt care dovedește că ei au înțeles 
"utilitatea unei activități continue și 
intense în perioada fără zăpadă Mai 
mult chiar, copiii și juniorii, prezenți 
pentru prima dată la un concurs pe 
uscat, au arătat că au‘o bază solidă 
de pregătire fizică, spre deosebire de 
anii trecuți cind schiorii începători și 
chiar mulți din cei frunfșși concurau 
"direct pe zăpadă Ceea ce. normal, in
fluența negativ perlorrtiaiițele.

Aproape, 300 de concurenți au parti
cipat la .concursul de. control pe uscat ceșta, verificarea nu va mai avea un 
majoritatea lor fiind copii și juniori, caracter local, ci va ctiprihde toate cen- 
Rezultatele acestui concurs reflectă trele de schi, iar „Concursul de toam- 
"preocuparea din ultima vreme a clubu- nă“va întruni cu adevărat pe cei mai 

buni schiori din țară.

Asistind la întrecerea celor mai buni juniori
Evoluția celor mai buni juniori și 

junioare de tenis de masă în cadrul 
finalelor campionatelor republicane 
ne-au oferit prilejul să constatăm că, 
în ciuda nivelului încă slab la băieți, 
există o serie de elemente cu perspec
tive reale de a ajunge sportivi frun
tași. Este vorba de noul campion al 
țării Dorin Giurgiucă, șeful necon
testat al tinerei generații, apoi Sen- 
tivani, Hidvegi, Suciu și Dan Negu- 
lescu (care calcă pe urmele fratelui său 
Radu) toți din Cluj, Marin Antonescu 
(București), Demian (încă prea defen
siv) din Arad, timișoreanul Jude și 
puștii Silviu Dumitriu, Gelu Păun, 
Ion Gheorghiu (București), Nicolae 
Belaus (Pitești), Șerban Lăzărici (Is- 
vorul Bocșa Vasiovei) la băieți și cam
pioana republicană Eleonora Mihalca 
(Arad), Judith Krezsek (Cluj), surorile 
Mariana și Victoria Jandrescu (Bucu
rești), urmate la distanță de Carmen 
Crișan (10 ani), Vera Weiss (11 ani), 
Ana Ehrenfeld, toate din Oradea, De- 
metrovici (Isvorul Bocșa Vasiovei), 
Viorica Ivan de 11 ani (Spartac Bucu
rești) la fete. Acești sportivi ca și 
alții, îndrumați cu atenție și compe
tență, pot deveni cadre de nădejde 
care în viitor, să preia cu mină sigură, 
ștafeta de la actualii fruntași.

• Constantă și deosebit de dîrză, 
Eleonora Mihalca a cucerit pe merit 
titlul de campioană. Ea a dovedit si
guranță în apărare șl și-a îmbunătățit 
atacul și contraatacul din ambele părți, 
atit de la distanță cit și de lingă masă. 
Are încă nevoie să lucreze pentru co
rectarea defensivei combinate și pen
tru însușirea topspinului.

• Un progres simțitor a realizat 
Judit Krezsek, care folosește priza toc 
și o paletă numai cu o singură față, 
acoperită cu soft. Clujeanca are re
gularitate în loviturile ofensive din 
forhand, foarte puternice și în apă
rarea din rever. Trebuie să mai exer
seze loviturile de contraatac și stopu
rile. De asemenea, utilizarea unui nu
măr redus de procedee tehnice (din 
cauza prizei toc) pretinde o pregătire 
fizică multilaterală, făcută cu inten
sitate. Ca un element nou, Krezsek a 
început să execute cu destulă efica
citate topsplnuL

Campionatul Capitalei pentru juniori și junioare
Campionatul orașului București in

dividual și pe echipe la armă sport 
pentru țuniori și junioare, desfășurat 
în șase etape, s-a încheiat cu urmă-

rilor și asociațiilor sportive din Bra
șov și de pe Valea Prahovei pentru 
depistarea și creșterea elementelor ti
nere, cadre de nădejde pentru schiul 
de performanță. Dintr-un clasament — 
neoficial — am putut vedea, și cum 
și-au împărțit secțiile de schi preocu
pările pentru apropiatul sezon. Dina- 
moviștii brașoveni și schiorii de la Casa 
Ofițerilor au ocupat locuri fruntașe 
(punctaț pe probe 6—5—4—3—2—1) 
la alpine seniori, fond seniori și sări
turi, cei de la Carpați Sinaia au pre
zentat concurenți bine pregătiți la al
pine seniori și juniori, Caraimanul 
Bușteni la alpine juniori, Olimpia Bra
șov la sărituri. Știința București la 
alpine și fond seniori. Luceafărul Bra
șov la alpine juniori ș.a.m.d.

La „individual", printre cei mai buni 
vom aminti de Ion Zangor la 400 m 
plat Elena Tom la cros 3 km, Mihai 
Bucur la flotări și genuflexiuni. Kurt 
Gohn, Gh. Bălan și N. fovici la 30 m, 
C Tăbăraș la lungime, Zaharia Aile- 
nei, Gh Cincu și Alex. Zangor la 
10 km. Florea Voinea și Vasile Prișcu 
la 15 m, Ilona Micloș la toate pro
bele

Numărul mare de participanți, buna 
lor pregătire și interesul stîrnit în sec
țiile de schi ale cluburilor și asocia
țiilor sportive, au arătat că e cazul 
ca acest eficace mijloc de verificare » 
pregătirii pe uscat să devină o ade
vărată competiție. N-ar fi rău însă 
ca de anul viitor comisiile de specia
litate din regiunile Hunedoara, Mara
mureș, Suceava. Cluj, Mureș-Autonomă 
Maghiară ș.a. să organizeze și ele. 
eventual pe zone, concursuri de ve
rificare, iar cei mai buni să participe 
la concursul de toamnă ce va fi orga
nizat la Poiana Brașov. In felul a-

• J o. ST.

• O surpriză a constituit-o elimi
narea in semifinale a surorilor Jan
drescu și scorurile categorice cu care 
ele au fost învinse. Mariana Jandrescu 
a pierdut la Krezsek pentru că a fost 
prea defensivă, nu a încercat aproape 
deloc să-și incomodeze adversara cu 
atacuri, a lăsat-o pe Krezsek să-și 
pregătească în liniște suita de lovi
turi decisive ofensive. Cît despre, 
Victoria Jandrescu, aceasta a intrat 
la masa de joc, foarte afectată și im
presionată de înfrîngerea surorii sale 
și, ca urmare, nu s-a putut concentra, 
a jucat inegal, descumpănit. Cu tot 
eșecul, Mariana și Victoria Jandrescu 
rămîn pe mai departe, aceleași jucă
toare talentate și cu perspectivă, dar 
pregătirea lor va trebui efectuată mai 
metodic și cu un volum sporit de mun
că. Dar el® au datoria să depună 
strădanii mal mari la antrenamente.

• Dorin Giurgiucă a dominat cate
goric întrecerile băieților. El a deve
nit un adevărat specialist al topspi
nului, lovitură care contribuie 80 la 
sută la succes. Numai cu acest mijloc 
tehnic urmat de atacuri decisive, Giur
giucă nu poate avea încă mari velei
tăți. Dar cu ambiția și 
care îl caracterizează pe 
trenorul său F. Paneth, 
campion de juniori are
ca, pe măsura învățării și a altor pro
cedee tehnice, să ajungă destul de 
curînd un jucător de bază al lotului 
republican de seniori.

• Cu multă simpatie a fost urmărit 
Nicolae Belaus (Pitești) un adevărat... 
titirez blond de 13 ani. Tenace ca un 
jucător matur, pionierul Belaus, a 
pierdut totuși din primele meciuri, dar 
a fost mereu prezent la schimburi de 
mingi, de îndată ce o masă era liberă, 
căutînd să învețe tot timpul cîte ceva. 
Ar fi cazul ca acest băiețaș atît de 
inimos să fie urmărit și stimulat cu 
mingi și palete, pentru că, sintem 
convinși că, dacă va 
ment corespunzător, 
satisfacții iubitorilor 
să din orașul său șl
răm, poate și mișcării noastre spor
tive.

perseverența 
el și pe an- 
noul nostru 
posibilitatea

face un antrena- 
Belaus va aduce 
tenisului de ma
de ce să nu spe-

0. COMARNISCHI

toarele rezultate: juniori: 1. A. Du
mitrescu (Școala sportivă de elevi nr. 
I) 733 p., 2. D Becea (Știința) 710 
p., 3. R. Wainerich (S.S.E.) 704 p.,
4. P. Săvoiu (Știința) 703 p„ 5. G. 
Ciselschi (3.S E.) 697 p. ț pe echipe: 
1. S.S.E.
3.341 p„ 
oare: 1.
ța) 695 
(Știința) 
(S.S.E.) 
(Flacăra 
derdorf (FI. roșie) 591 p., pe echipe: 
1. S.S.E. nr 1 2.671 p., 2. Știința 
2.310 p., 3. Dinamo 1.718 p.

nr I 3.399 p., 2. Știința 
3. Progresul 3.175 p., juni- 

Gabriela Ranghelovici (Știin- 
p., 2. Adela Ranghelovici

642 p., 3. Ana Samoilă
642 p., 4. Maria Andriță 

roșie) 600 p., 5, Rozica Hain-

P. GORETI 
coresp.

MARGINALII LA ETAPA A TREIA
VICTORII CLARE (CU O EXCEPȚIE) 

IN BUCUREȘTI

Cele cinci jocuri disputate sîmbătă 
și duminică în Capitală, s-au înche
iat cu victoria echipelor favorite (cele 
feminine termin:ndu-se cu același scor 
de 3—0). Dacă înfrîngerile la această 
diferență ale formațiilor Olimpia Bra
șov și Progresul București în fața Ju
cătoarelor de la Dinamo și, respectiv, 
C.P.B. nu au mirat pe nimeni, în 
schimb scorul categoric cu care volei
balistele de la Rapid le-au întrecut pe 
cele de la Farul Constanța, a stîrnit 
multe comentarii. Constănțencele erau 
recunoscute ca alcătuind o echipă re
dutabilă. Or, evoluția lor în sala Giu- 
lești nu a arătat decît rareori acest 
lucru. O altă lipsă : alături de antre
norul C. Sîrbu, pe banca Farului nu 
a luat loc, la începutul meciului, nici 
o rezervă I
- Cu excepția primului set, partida 
masculină Dinamo-Progresul a fost 
destul de anostă Ea a scos totodată 
în1 evidență o serie de lipsuri îm edu
cația sportivilor de la Progresul. Ast
fel, Ganciu, Chezăn și Miculescti au 
protestat la unele decizii ale arbitru
lui I. . Niculescu, influențîndu-1 și pe 
antrenorul lor N. Sotir. Astfel, că

W- GIMNASTICA

Unele observații după finala
campionatului republican de juniori
Fînala campionatului de juniori pe 

anul 1961 a reunit peste 160 de srimnaști 
și gimnaste din toată (ara. O constatare 
îmbucurătoare : nivelul tehnic al acestei 
competiții a crescut substanțial față de 
anul trecut. O serie de echipe s-au pre
zentat cu elemente talentate, bine pre
gătite. Primele locuri, printre acestea, 
le ocupă reprezentantele și reprezentanții 
orașului București, care — de altfel — 
au și cucerit titlurile de campioni 0 
comportare demnă de laudă au avut 
și echipele reprezentative ale regiunilor 
Dobrogea, Banat, Brașov (la fete), Mureș 
Autonomă Maghiară. Brașov. Ranat. Plo

Tinărul gimnast Tudor Costache 
(Ploiești) lucrlnd la cal cu minere

Foto : T. Roibu

iești și Cluj (1« băieți). Unele echipe 
— cu toate că nu s-* *u  clasat pe pri
mele locuri — au fost apreciate pentru 
faptul că s au ocupat cu toată seriozi
tatea de creșterea elementelor tinere, ea 
de exemplu Galați (la fete) care s-a 
prezentat bine, în special, la unele apa
rate (sol). Din păcate însă, au existat 
și unele formații care au prezentat la 
finală concurenti slab pregătiți, mult 
sub nivelul cerințelor actuale ale gim
nasticii noastre. Putem cita în acest 
sens echipele regiunilor Iași. Dobrogea. 
Crișana (la băieți). Iași. Ploiești și 
Argeș (la fete). Unele regiuni nu au 
participat la aceste importante între
ceri, ca de exemplu București (riu » 
fost invitată din cauza scăzutului nivel 
de pregătire), sau Hunedoara (care 
nu a fost reprezentată nici anul trecut). 
Acest fapt dovedește că respectivele co
misii regionale au lucrat foarte slab In 
domeniul stimulării dezvoltării gimnas
ticii. Oare specialiștii care lucrează In 
regiunea Hunedoara, ca Vasile Murgu-

• UN FINAL PASIONANT (in < 
timișorenii au condus cu 14—12 
apoi brașovenii cu 15—14, pentru 
pină la urmă, victoria în setul V 
revină Științei Timișoara cu 19— 
a caracterizat partida Tractorul 1 
șov—Știința Timișoara (2—3). 
ioria Științei se datorește calmului 
care a acționat in momentele d 
sive. (Gh. Corcodel-coresp.).

• PARTIDA PETROLUL PLO1E 
-RAPID BUCUREȘTI (1—3) 
fost foarte disputată. Spectatorii 
ieșteni au văzut echipa lor favc 
luptînd aproape de la egal la egal 
Rapid București. Primele două st 
au fost deosebit de spectaculo 
(Amalia Kreiss-coresp.).
• JOCUL C.S.M. SIBIU—SA 

TATEA BUCUREȘTI (3-0) a 
tot timpul la discreția sibiencelor. 
cestea au realizat maioritatea pui 
lor din serviciile puternice ale j 
toarelor Livia Pavel și Elena Ror 
(C. Luputiu-eoresp ).

• CU EXCEPȚIA ULTIMULUI f 
pierdut cu 14—16. l.F.A. București 
prezentat foarte slab in meciul d

arbitrul meciului a trebuit să impar’,ă 
avertismente în dreapta și în stingă

Dintre jocurile care au avut loc in 
Capitală, cel mai disputat („excepția" 
de care ' vorbeam mai sus) a fost 
C.C.A.—Minerul Orașul Dr Petru 
Groza, o partidă specifică de campio
nat, ca să folosim un termen întrebu
ințat mai mult în cronicile de fotbal. 
Minerii au dat o replică neașteptat 
de dîrză echipei bucureștene, care a 
ciștigat numai datorită jocului mai 
atent in final și a experienței mai bo
gate. Echipa din Orașul Dr. Petru 
Groza este o formație de viitor a vo
leiului nostru. Partida a fost condusă 
de arbitrul I. Jantovan — Sibiu Une
ori el a fost depășit de meci, arătin- 
du-se nehotărît și neautoritar. (M. T ).

CITEVA AMĂNUNTE 
DIN PROVINCIE

SURPRIZA ETAPEI s-a inregis- 
la Constanta, unde Farul a in

formația bucureșteană Flacăra 
cu 3—0. Pornită pe un drum

în acest campionat. Farul- a ,--------
__ 1 j.j excelent și a do-. Cluj, cu Știința și a cedat cu ( 

vedit o mare putere de luptă. S-a re- De remarcat că Știința, a prezt 
marcat întreaga echipă, în timp ce de; în formație două junioare, pe A 
la bucureșteni a corespuns parțial doar lena Cucu și Maria .Dima, ambele 
Dragomir.. (Gh. Goldenberg-coresp.). satisfacție. (Șt. Tamaș-corespȚ.

•
trat 
trecut 
roșie 
nou 
desfășurat un joc

leț, Gheorghe Lepăduș sau Eugen P- 
terfi nu au fost în stare să pregă teasc 
o echipă ? Sau oare cearta dintre ai 
tren orii din regiunea Maramureș (V asi 
Pop, losif Pongiacz, Paul Papp) poa 
să constituie un motiv pentru care 
să nu sc ocupe de pregătirea gimna. 
tilor ? Relevăm, de asemenea, ca u 
fapt negativ că unde centre, cu veci 
tradiție în gimnastică, au prezentat i 
număr extrem de redus de concuren] 
Timișoara, de exemplu, nu a avut cler 
o singură reprezentantă în echipa < 
rfete a regiunii Banat. De acest fapt 
cac vinovați în primul rînd anlrenoi 
Cornel Baliță și Silvia Mihăilescu, ca 
nu au pregătit tinerii gimnaști în m» 
corespunzător, iar în al doilea rînd c 
misia orășenească care nu i-a tras 
’•ă spundere.

bazîndu-se pe aprecierea justa 
ale vii to 

Este adevărat c# prim 
participant! la finala au n
unii cu o statura prea mi 
structura corporala neeorespt 
pentru gimnastică. Este vor 
cazuri izolate. în ceea ce p

lAudab
0 zlri

★
La finala acestui campionat al juni 

rilor am putut urinari o scrie "de gimnas 
și gimnaști talentați. care au frumoa 
perspective, ca Suzana Bodor. Marg 
reta David. Viorica Pleavă, Rodica Ap 
teanu, Zoia Șlirbu, Ion Cristache. Co 
tachis Harisis, Nicolae Berha, Pel 
Mihaiuc, Gabriel Cad ide (București 
Maria Frănkel, Ferdinand Ghcnade (B 
nat). Ion Olah, Levente Gagvi (Mure 
Autonomă Maghiară), frații Costaci 
(Ploiești), Aurel Mic. Gheorghr Păune 
cu (Oltenia) etc.

în ce privește pregătirea s-a îm 
gistrat un progres îmbucurător. P< 
nind de la selecționarea sportivul*  
trebuie să arătăm că maioritatea ani 
norilor s-au orientat bine în această p 
vință.
călită iilor morfo-f iziologice 
lor gimnaști.
tinerii 
existat 
sau cu 
zătoare 
însă de 
vește vîrsta concurenți!or. de «semen 
există, în general, orientarea 
de a începe specializarea la 
timpurie — bineînțeles cu mijj^ace < 
respunzfitoare. Se ridică însă o p 
blemă importantă î în multecaruri 
concurat la aceeași categorie gimnaști 
17—13 ani alături de alții de 13— 
ani. Pe de altă parte, mulți juni 
„mari*  — care ar trebui să fie <i 
în orice clipă pentru a intra în lo 
de seniori — au dovedit lipsuri în o 
vința anumitor calități fizice preci 
și o slabă pregătire tehnică. Credem 
Federația de gimnastica ar trebui 
se ocupe de stabilirea limitelor de vîr 
pentru diferitele categorii de clasific 
șt sa ceară ca gimnașlii de 17—18 
sau gimnastele de 15—76 ani să a 
un nivel de pregătire echivalent cate 
riei a IJ-a seniori sau chiar categoriei 
De asemenea, este necesar ca organ 
competente, pe baza experienței am 
norilor, sâ~ stabilească vîrsta optimă 
începere a specializării și să elabor 
cele mai bune metode de pregătire.

ILDICO RUSSU ȘIRIANl



Se apropie finișul • • • „Triunghiularul**  R. s. s. Bielorusa—R. S. S. lituaniană— R. P. Romin#

Pînă azi dimineața, cînd se reia o 
erie de partide întrerupte, clasamentul 
inalei conține multe paranteze... Fie- 
are poate constitui un semn de între- 
are, căci adesea un avantaj minim 
i poziția înscrisă pe plic devine rea- 
izabil în urma analizei de acasă, 
llleori, poziții în aparență pierdute, 
duc revelația unor contrașanse neaș- 
eptate.

Așa s-a întimplat cu partidele în- 
-erupte de Ciocîltea la ploieștenii 
iheorghiu și Radovici (actualul cam
ion și... secundanții! său), în care 
derul a acumulat un punct nesperat. 

>e actualitate este acum întrebarea : 
e face Ciocîltea în întrerupta cu 
Junsberger ? Dacă avantajul de o c.ali- 
ate (pentru pion) se va dovedi deci- 
iv, Ciocîltea poate menține avansul 
e un punct asupra lui Ghițescu.
Oricum, între aceștia doi se anunță 

niștib-rfltcisiv, deoarece Drimer — 
are Ia un moment dat se anunțase 
1 treilea pretendent la titlu — va Ii 
prit de Gheorghiu. Acesta trebuie să 
iștige finalul partidei rămasă neter- 
îinată din runda XV, în ciuda pre- 
enței pe tablă a nebunilor de culori 
iferite. Pionului în plus deținut la 
itrerupere de mezinul finalei i se 
daugă forțat cel puțin încă unul, cu 
une șanse de transformare...
Un cuvînf despre întreruptele celor 

are — deși practic scoși din lupta 
entru titlu — aspiră la următoarele 
icuri în clasament. Mititelu n-are de- 
t egalitate în fața lui Bozdoghină, 
■upă ce acesta pare să fi pierdut oca- 
ia de a rămîne chiar în avantaj.

Georgescu, una din revelațiile finalei 
are cu Vaisman un final demn de o 
rubrică de... curiozități șahiste: 2 
turnuri, nebun și cal contra damă și 
doi pioni. Poate cîștiga negrul (Geor
gescu) ? In mod normal, un atac de 
mat îi va permite să captureze dama, 
după care decizia devine o chestiune 
de tehnică. In schimb, in partida în
treruptă cu Partos, calitatea în minus 
îl va obliga pe Georgescu la o apărare 
grea în căutarea salvării. Lui Radu
lescu, Georgescu, Radovici, Mititelu, 
Giinsberger și Gheorghiu (primul plu
ton) li se va adăuga probabil Soos, 
care poale cîștiga întreruptele cu Bo
tez și Pușcașu.

Astfel se profilează configurația 
clasamentului fruntașilor înaintea ulti
melor trei runde ale întrecerii care 
trebuie să desemneze pe noul 
de șah al țării.

PARTIDA DERBI

GHIȚESCU—CIOCÎLTEA 
XIII) Apărarea Nimzovici 1. 
2. c4 e6 3. Gc3 Nb4 4. e3

campion

V. V.

(Runda 
d4 Cf6 

_. _ __ _ ____  .. __ Cc6 5.
Ce2 d5 6. a3 Ne7 7. c:d c:d 8. g3 
0—0 9. Ng2 Cb8 10. 0—0 c6 11. f3 
a5 12. e-1 Ca6 13. e5 Ce8 14. Nc3 16 
15. f4 15. 16. Nf3 g6 17. Tf2 Cg7 18. 
113 Ne6 19. g4 b5 20 g5 Rf7 21. 114 
Th8 22. h5 116 23. h:g+ R:g6 24. Tg2 
h:g 25. f:g Cc7 26. Cf44- Rf7 27. Ch5 
C:h5 28. N:h5+ Rg7 29. D13 f4 30. 
N:f4 Dd7 31. Ce2 Taf8 32. Cg3 c5 33. 
Dd3 Nf5 34. e61 D:e6 35. C:I5 D:f5 
36. Ne5.+ Rg8 37. Dc2 Negrul cedează.

Scrimerii noștri fruntași

Datorită pregătirii lor excelente, floretistele noastre fruntașe Maria 
Vicol și Olga Szabo — pe care le vedeți in fotografie — promit să aibă, la 
apropiatul „triunghiular" de la Minsk, o comportare pe măsura prestigiului 
cucerit pe plan internațional de scrima românească.

De cîtva timp scrimerii noștri frun
tași se află în plină febră a pregăti
rilor, atît ta vederea finalelor cam
pionatelor republicane, dar mai ales,

Ultimul „examen" al reprezentativei R. P. Romine
(Urmare din pag. 1)

ie, semigreul Spasov, eternul rival 
l lui Negrea. Alături de el, Traikov, 
•ilicev, Paparizov sint boxeri peste 
are cu greu se poate trece, mai cu 
samă că vor evolua in fața publicu- 
li propriu.

de zor. 
atenție 
Victor 
multă

Dobrescu a fost reținut 
timp de examene dar nu 
principalul motiv al lipsei

Foto : T. Roibu

un fapt frecvent, după cuni 
neglijată nici preocuparea:- 
mai judicioasă dozare a e» 
Retușuri absolut necesare 
preveni surprizele...

in primăvară, 
bieloruși ne-au 
luptă și ne-au 
asalturi in

capitolul ex- 
la Bucureștii 
opus o mare 
ținut in șah

care porneamj 
la ei a- 
scrimerii

etar Stankov-Spasov il va intîlni din 
ou pe Negrea, Cine va invinge de 

data aceasta ?
Foto :

...Iată-ne acum in sala unde repre
zentanții noștri se antrenează 
Pugiliștii romîni, urmăriți cu 
de antrenorii Ion Chiriac și 
Alexandru, se pregătesc cu 
grijă.

Toți componenții lotului manifestă 
o excelentă dispoziție. Ciucă, Olteanu, 
Dinu, Stoenescu, Mariuțan și ceilalți 
reprezentanți de bază ai echipei noas
tre se numără printre cei mai „zeloși" 
boxeri.

Din sală lipsește... Dobrescu ! Sur
prins, l-am întrebat pe antrenorul 
Chiriac care este motivul absenței 
multiplului campion?

— Mircea 
in ultimul 
acesta este 
sale din echipă. Orientarea federației
e, după cum se știe, aceea de a folosi 
și tineri. Iată de ce Ciucă, socotit 
„omul nr. 2“, poate fi văzut acum in 
această sală, in locul lui Dobrescu.

— Ce formație se va deplasa în ca
pitala Bulgariei?

— Din cei aproape 20 de boxeri care 
s-au pregătit pentru „ultimul examen" 
al anului, cred că printre alții vor 
îmbrăca tricoul reprezentativei boxerii: 
Ciucă, Olteanu, Gheorghiu, Dinu, Mi- 
halic, Negrea și alții.

R. CALĂRAȘANU

pentru a fi în plenitudinea 
în intîlnirea de săptămîna 
de la Minsk :. „triunghiularul' 
sportivii R.S.S. Bieloruse 
Lituaniene...

Pe cei mai mulți dintre 
ții lotului l-am urmărit, 
rînduri, la antrenamente. In general, 
activitate în regim sporit de efort, 
pentru desăvirșirea pregătirii fizice. 
Totodată, exerciții pentru o cît mai 
perfectă finisare a mișcărilor. In com
pletare — lucru individual, lecții cu 
antrenorii și asalturi libere cu parte
neri. In totul, muncă intensă, con
știincioasă, pasionantă. Am citit de 
fiecare dată pe fețele scrimerilor 
noștri fruntași, dorința de a contribui 
la realizarea integrală a planului de 
pregătire. Nu este, firește, un lucru 
ușor. Cu cît se apropie data plecării, 
colectivul de antrenori (Angelo Pele
grini, A. Vilcea și Ad. Pelegrini), ma
nifestă o tot mai mare exigentă. Re
petarea unor procedee tehnice de

forțelor, 
viitoare 
1“ cu 

și R.S.S.

componen
ta cîteva

bază este 
nu este 
pentru o 
fortului, 
pentru a

— La Minsk, ne spunea antrenorul 
Vîlcea, ne așteaptă meciuri grele. Ar 
fi imprudent să mizăm prea mult pe 
superioritatea noastră la 
periență ; 
trăgătorii 
putere de 
in unele
teoretic, învingători... Acum, 
casă este de presupus că 
sovietici ne vor pune la și mai grea 
încercare.

— La triunghiular participă scrime- 
ri din R.S.S. Lituaniană. Este primul 
nostru contact cu sportivii din această 
țară. Ce caracteristici prezintă scri
ma lituaniană ?

— După cite știm, lituanienii sint 
posesorii unui stil ofensiv. Ei caută 
să-și impună inițiativa și s-o păstre
ze tot timpul cit se află pe planșă.

Colectivul de antrenori este opti
mist în ceea ce privește fetele. Miș
carea lor pe planșă este mai sigură; 
mai aproape de cerințele tehnicii mo
derne. Olga Szăbo se impune prin 
explozia din finalul atacurilor, la fel 
ca și Ana Ene. Maria Vicol, excelează 
prin pregătire fizică, Ecaterina Lazăr, 
printr-o mai bună mobilitate.

La băieți, in schimb, mai sint pro- 
bleme. In mod special, la capitolul 
omogenitate. Se disting floretiștii T. 
Mureșanu, I. Zilahi și I. Drimbă, care 
dovedesc mai multă constanță în ata
curi. O mențiune pentru Constantin 
Stelian. Cunoscut ca spadasin defen
siv, specialist al tacticii de așteptare;' 
C. Stelian, tinde să-și schimbe stilul; 
optînd și el pentru ofensivă. Dintre 
sabreri, Ladislau Rohoni și Octavian 
Vintilă se dovedesc a fi cei mai în 
formă.

TIBER1U STAMA
I

Toma Hristov

Astă-seară

Pregătirea de iarnă a sălilor
ultimul timp, la Jocurile Olim- 
ca și la diferitele campionate

'. C. A. — Metalul 23 August
in campionatul pe echipe
O nouă întîlnire de 

astă-seară ...
dintre
METALUL 23 AU- 
avea loc în sala 
noi * începînd de 

evolua, printre alții

atracție este pro- 
în Capitală. E 

puternicele
amată

>rba de partida 
rmații C.C.A. și 
UST, care va 
linelor „Timpuri 

ora 18,30. Vor
>xeri cunoscuți ca Dobrescu, Cristea, 
indreanu, Gll. Dumitru, Baciu, Rizea, 
egrea etc.
• Intîlnirea de campionat disputată 
Cluj intre echipele C.S.M. din loca-

late și Mureșul a luat sfir.șit cu vic- 
•ria clujenilor cu scorul de 25—13.
• In Cupa Federației, echipa ieșeană 

.S.M.S. a dispus de formația I.T.B. 
i scorni de 21—18. In cel mai pa- 
onant meci, Eugen Spulber (C.S.M.S.) 
a întrecut la puncte pe FI. Mihalache
T.B.) Buciireșteaniil a recepționat 
primul rund un croșeu la bărbie și 

fost numărat. Apoi, lupta a devenit 
mai îndirjită, Spulber evidențiindu-se 

:intr-un box mai tehnic, și obținind
• merit decizia.

N. TOKACEK-coresp.

In celălalt meci de Cupă, Flacăra 
■șie a cedat echipei C.S.M. Brăila cu 
ornl de 18—21. Meciurile au lost de 
aba factură tehnică. (V. DUMITRES- 
U-coresp.) - ■

In 
pice, 
mondiale și europene, lupta pentru pri
mele locuri s-a dat intre țările care 
»u făcut o pregătire intensă, pe toată 
durata 
loarea 
funcție 
muncii

Pină 
ția — 
astăzi 
sezonului de vară sau de toamnă, ma
terialul sportiv să fie pus „in cui*  iar 
sportivii să treacă la odihnă totală. 
Or, în concepția modernă a antrena
mentului sportiv, bazat pe experiența 
multor sportivi de valoare mondială, 
dezvoltarea performanțelor este deter
minată in mare măsură de antrena
mentul desfășurat in timpul iernii.

Bazele sportive acoperite sint che
mate să contribuie la desăvirșirea aces
tor pregătiri.

In rindurile de față ne adresăm 
consiliilor asociațiilor și cluburilor 
sportive, conducerilor din întreprinderi 
și instituții, direcțiunilor de școli și 
facultăți, care sint posesoare de baze 
sportive. Vrem să dăm citeva indicații 
menite să asigure o pregătire judi
cioasă a acestor baze în vederea sezo
nului de iarnă care a început.

Este știut că, incepind de acum și 
pină către sfirșitul perioadei pregăti
toare (perioadă care are o durată 
intre 4—6 luni) trebuie să se pună 
accentul pe pregătirea fizică multila
terală, într-o pondere de 70—80 la 
sută.

Este clar deci că sălile și halele 
spoțitive trebuie să satisfacă unele 
norme igienico-sariitare și tehnice pen
tru a corespunde cerințelor nivelului 
actual de pregătire.

In pregătirea și îngrijirea perma
nentă a bazelor deosebim trei aspec
te importante: 1. pregătirea adtninis- referim la bazele existente, 
trativă — gospodărească, 2 mobila
rea tehnică și 3. exploatarea.

In cadrul primului capitol amin
tim: a) pregătirea interiorului sălii, 
b) pregătirea anexelor nespecifice. In

anului. In ceea ce privește va- 
rezultatelor, ea a variaf in

de calitatea și de cantitatea
depuse in pregătire.
nu de mult domnea concep-
și dm păcate mai apare și

— că o dată cu terminarea

privința interiorului sălii ne vom referi 
la cîteva norme generale:

Podeaua. Trebuie verificată cu aten
ție starea ei, iar in cazul cînd se 
constată deteriorări sau slăbirea elas
ticității, este necesar să se facă repa
rații parțiale. Acolo unde podeaua este 
construită din material lemnos, ea 
poate fi vopsită in ulei, intr-o culoare 
(verde, maro) care nu reflectă lumina.

In ceea ce privește întreținerea 
podelei este contraindicată tratarea ei 
cu bradolină sau ceară, care favori
zează pe de o parte alunecările și cil 
acestea ivirea traumatismelor, iar pe 
de altă parte prin amestecul lor cu 
praful formează o crustă de murdă
rie pe dușumea. Se recomandă cură
țirea podelei după fiecare antrenament 
eu aspiratorul electric sau cu cirpe 
umede.

Pereții șr tavanul trebuie de ase
menea curățați, eventual zugrăviți. Se 
recomandă ca partea inferioară, de 
la podea pină la înălțimea de 1,5—2 
m să fie vopsită in ulei. Culorile tre
buie să fie deschise pentru a favoriza 
iluminatul. Culoarea albă asigură cea 
mai bună reflectare a luminii

Microclima în încăperi. Norma medie 
a temperaturii în sălile de sport tre
buie să fie de 14 —16 grade. Apara
tele de încălzire nu trebuie să vicie
ze aerul cu praf, funingine, fum etc. 
In cazul încălzirilor locale este bine 
ca gura sobei să fie in afara sălii. în 
coridor sau in vestiar etc.

Ventilația in sălile unde, se pregă
tesc și se întrec sportivii sau în cele 
în care vin și spectatori, compoziția 
chimică a aerului se schimbă foarte 
mult după o activitate de citpva ore, 
Aceste schimbări sint de regulă mai 
mari acolo unde există activitate mus
culară intensă. In aceste situații ven- capacității funcționale a organismului. 

Astfel trebuie să existe mingi medici
nale, corzi și benzi de cauciuc, corzi de 
sărituri, saci cu nisip de diferite mă
rimi și greutăți, gantere. haltere și 
puduri.

O problemă importantă in legătură 
cu folosirea bazelor noastre acoperi
te o constituie planificarea judicioasă 
a activității secțiilor din cadru! asocia-

ca lumina 
apropiată de 
tul fluorescent este cel mai indicat’.

★
In afara condițiilor de mai sus, 

referitoare la interior, mai recomandăm 
ca instalațiile interioare (aparatele) 
să fie curățate după fiecare antrena
ment sau lecție de educație fizică In 
privința saltelelor, ele se vor scoate 
la aer liber și se vor curăța cel puțin 
o dată pe săptăinină. E bine ca ele 
să aibă huse mobile, care să 
bate săptăminal.

Am amintit la început că 
pregătirii administrative, pe 
gătirea interiorului sălii, intră și pre
gătirea anexelor nespecifice. Acestea 
sint: cabinetul medico-sportiv, sălile 
de masaj, vestiare, dușuri cu apă 
caldă și rece cabinete pentru profe
sori, antrenori sau instructori, încăperi 
pentru depozitarea materialelor spor
tive. Din cele de mai sus vom insista 
doar asupra uneia singure : grupul so
cial—sanitar (vestiare, dușuri, băițe 
pentru picioare. W.C. etc.). In 
afară de maturatul sau spălatul 
zilnic, ce! puțin o dată pe lună pereții 
și plafonul trebuie pulverizați cu insec
ticid remanent (nitroxan). Trebuie 
să se acorde o atenție mai mare mo
bilierului interior. In vestiar să fie 
bănci, cuiere (nu cuie bătute în pereți) 
și pe cît posibil să existe dulăpioare 
din material lemnos sau metalic pen
tru depusul hainelor.

Capitolul al doilea — pregătirea .teh
nică a bazelor are astăzi o mare 
importanță. Nu se poate concepe exis
tența unei baze sportive fără utilarea 
ei cu un minim de aparate ajutătoare 
necesare dezvoltării fizice și ridicării

interioară să fie cit mai 
lumina solară. Ilumina-

fie schirn-

in cadrul 
lingă pre-

tilația trebuie intensificată.
Iluminatul. Despre cel natural nu 

putem face recomandări, deoarece ne 
în ceea 

ce privește iluminatul artificial, izvoa
rele de lumină trebuie așezate pe pla
fon deasupra suspensiilor utilajului 
sportiv, și trebuie să fie prevăzute cu 
rețele de protecție. Este recomandăbif

Colțul specialistului

de sport
ției sau clubului respectiv sau a diferi
telor secții aparținind mai mullor clu
buri.

Pentru a se asigura un proces de in
struire la un înalt nivel nu este bine 
să se planifice lucrul a cite trei-patru 
secții deodată, așa cum se întimplă de 
exemplu ta sala C.S.O. Craiova, unde 
— simultan — se fac antrenamente la 
gimnastică (băieți și fete), lupte, scri
mă, box, haltere. O asemenea plani
ficare a activității este complet gre
șită.

O altă cliestiune foarte importantă: 
in scopul îngrijirii și păstrării baze
lor sportive acoperite, nu trebuie să 
se admită organizarea in aceste săli 
a balurilor, seratelor dansante. Aceas
ta contravine de altfel cu H.C.M. 
nr. 2190/16.X. 1952 care prevede inter
zicerea folosirii bazelor sportive în 
alte scopuri. ,

Important de reținut este și faptul 
că actualele săli pol fi pregălile com
plex. pentru deservirea mai multor 
ramuri sportive. Pornind numai de la 
ideea posibilităților de repliere a insta
lațiilor și a aparatelor pot fi asigurate 
spații prețioase. Astfel, onticii speciale, 
făcute in pardoseală pentru stilpii de 
volei, permit instalarea și replierea 
lor rapidă. Pentru handbal se pot eli- 
inina porțile propriu-zise și se pol 
desena pe perete, eliberind astfel spații 
la ambele capete ale sălii. Pentru gim
nastică de asemenea se pot face on
ticii în pardoseală pentru instalarea 
barelor fixe. Acelșși lucru este valabil 
și pentru box; intr-un colț al sălii »e 
poate instala un ring demontabil. 
Toate acestea se pot amenaja ușor și 
fără prea mari clieltuieli

Am făcut aceste observații și reco
mandări in dorința ca măsurile teh
nice și administrative ce se vor lua, 
să contribuie la îmbunătățirea per
formanțelor sportivilor noștri

Prof. CORNELIU RÂDUȚ
din sectorul metodic U.C.F.S,



Două victorii consecutive ale Alexandrei Nicolau Actualități din sportul sovietic
în Turneul candidatelor

VRNJACKA BANJA 20 (prin telefon).
— Duminică seara, la jucarea ultimelor 
partide întrerupte dinaintea celei de a 
XV-a runde a turneului candidatelor, 
șahista romînă Alexandra Nicolau a ob
ținut a doua victorie consecutivă, între- 
cînd pe redutabila jucătoare maghiară 
Eva Karakas. Intr-un final cu nebuni 
de culori diferite, în care căile de cîștig 
erau foarte greu de găsit, campioana 
R. P. Ronîne a reușit totuși să-și im
pună superioritatea, obligîndu-și adver
sara să cedeze la mutarea 54 a partidei. 
Bine s-a comportat și cealaltă jucătoare 
romînă, Elisabeta Polihroniade. Ea s-a 
apărat cu succes într-un sfîrșit de par
tidă inferior în fața șahistei sovietice 
Tatiana Zatulovskaia, obținînd remiza.

FOiriB^IL
5- A ÎNCHEIAT turul campio

natului UNGAR

Liderul campionatului R. P. Unga
re, echipa Vasas, a încheiat turul în
trecerii cu o victorie la limită în de- 

'plasare : 1—0 cu Salgotarjan. In
celelalte partide ale etapei a XllI-a 
s-au înregistrat următoarele rezultate: 
Csepel-Ozd 2—3, Ferencvaros—Dorog 
2—0, Honved-Szeged 1—2 (I), Komlo— 
Pecs 1—0, Tatabanya—M.T.K. 3—0, 
Gydr—Ujpesti Dozsa 2—5. Clasament: 
Vasas i9 p., Ujpesti Dozsa și Tataba- 
nya — cîte 17, Dorog 16. M.T.K., Fe
rencvaros și Honved — 14, Pecs și 
Ozd 12, Salgotarjan și Komlo 11, Cse- 
pel 9, Gydr și Szeged 8 p.

PENULTIMA ETAPA 
IN R P. POLONA

Campionatul R. P. Polone, în care 
echipa campioană — Gornik Zabrze — 
a fost desemnată cu multe etape in 
urmă se apropie de sfîrșit. In penulti
ma etapă, ( 25-a), Gornik a obținut 
o nouă victorie: 4—2 cu Odra. Alte 
rezultate: Lechia—Polonia Bydgoszcz
6— 1. Legia—Stal Sosnowiec 1—1, 
Cracovia—L.K.S, 2—1, Stal Mielec— 
Ruch 1—2, Zawisza—Wisla 1—4, 
Polonia Bytom—Lech 1—1. In clasa
ment: Gornik 43, Polonia Bytom 35, 
Wisla 31, Legia 30 etc

DUKLA PR AGA ARE PATRU 
PUNCTE AVANS

Terminînd la egalitate cu Spartak 
Trnava in etapa a Xl-a (0—0) și în- 
trecînd la un scor sever (9—0) pe 
Snop Kladno în etapa a Xll-a, cam
pioana R. S. Cehoslovace, Dukla Pra- 
ga, are înaintea ultimei etape a turu
lui un avans de 4 puncte în fruntea 
clasamentului, lată celelalte rezultatei 
etapa Xl-a : Slovan Bratislava—Dina
mo Zilina 4—1, Spartak Sokolovo— 
Spartak Plsen 5—1, Spartak Hradec 
Kralove—Spartak Brno 3—0, Bănie— 
Tatran 2—0, Slovan Nitra—Spar
tak Stalingrad 4—2, Snop Klad
no—Ruda Hvezda Bratislava 3—lț 
etapa a Xll-a: Dinamo—R. H. Bra
tislava 3—2, Spartak Stalingrad— 
Spartak Trnava 4—0, Tatran—Slovan 
Nitra 3—4, Spartak Brno—Banik 2—2, 
Spartak Plsen — Spartak Hradec 3—0, 
61ovan Bratislava—Spartak Sokolovo 
4—0 In clasament: Dukla 19 p.,
Spartak Stalingrad și Spartak Plsen — 
cite 15 p„ Slovan Bratislava și Banik 
— cite 14 etc

RACING — METZ 11—2!
Intr-adevăr, acest scor nu pare a 

fi înregistrat într-un meci de fotbal. 
Și totuși, în etapa a XlX-a a campio
natului francez Racing a reușit cel 
mai mare scor înregistrat vreodată în 

De pe trambulina

In urma acestor rezultate, reprezentan
tele R. P. Romînc se află pe locurile 
7—9 ale clasamentului turneului.

Dintre celelalte rezultate este de men
ționat că fruntașa clasamentului Nona 
Gaprindașvili (U.R.S.S.) a făcut remiză 
(a patra în concurs) cn Vera Nedelko- 
vici (Iugoslavia), continuînd să fie ne
învinsă.

Iată clasamentul înaintea ultimelor 
trei runde : Gaprindașvili 11, Borisenko 
9* */ 2, V olpert 8l/2, Nedelkovici 8, Zatu
lovskaia fi Zvorîkina 7l/2, Nicolau și 
I.azarevici 7, Polihroniade fi Karakas 
6'/2, Konarkowska 5*/ 2, Grasser, Lane 
și Silans 5, Heemskerk 4l/2, Rinder 4, 
Hundsuren 2. Jucătoarele Heemskerk și 
Volpert au cîte o partidă în plus.

• Pentru a treia oară in decurs i 
o săptămină, halterofilul maghi 
G.eza Veres a corectat recordul mo 
dial la categoria semimijlocie—stil 
„împins". Duminică seara, la Bud 
pesta, el a ridicat o halteră de 148 k 
Recordul mondial oficial deținut 
Bogdanovski (U.R.S.S.) este de 111 k
• Echipa cehoslovacă de handb 

in 7, Dukla Praga, s-a calificat pent 
turul următor al „Cupei campionii 
europeni". Duminică, la Praga. han 
balișlii cehoslovaci au învins cu sc 
rul de 39—16 (14—5) echipa polone 
Slask Wroclaw. Cei mai buni jucătt 
cehoslovaci au fost Mares. Havl 
Trojan și Rada

• In cadrul „Cupei campionilor e 
ropeni" la baschet echipa finlande 
Kisa Toverit a învins cu scorul 
70—57 (29—20) echipa daneză Sis 
Returul acestui meci se va disputa 
17 decembrie la Helsinki
• Selecționatele de baschet t 

R.S S Ucrainene au susținui in sa 
„Sportcsarnok" din Budapesta 
dublă întîlnire cu reprezentativele R. 
Ungare. Victoriile au fost împărți 
la masculin au cîștigat oaspeții
63—62 ( 25—24). iar la feminin gazdt 
cu 75—64 (37—20)

• Turneul internațional universit 
masculin de volei de la Praga a la 
sfîrșit cu victoria echipei R.P. Polot 
care în ultimul meci a întrecut cu 3- 
echipa U.R.S-S- Echipa R.S Ceh 
slovace a învins cu 3—0 echipa II 
liei.

IP IE GLOB
prima categorie a campionatului Fran
ței: 11—2 cu Metz. Fostul lider al 
clasamentului, echipa Nîmes, după ce 
a pierdut cu 5—1 jocul restanță cu 
Sedan a fost învinsă duminică cu 3—1 
de Lens, cedînd primul loc echipei 
Sedan, cîștigătoare cu 3—0 în partida 
cu Strasbourg. Alte rezultate: Nancy— 
Rouen 2—1, Sochaux—Rennes 1—2, 
Angers—St. Etienne 2—1, Le Havre— 
Toulouse 2—0. Lyon—Stade Francais
1— 2, Monaco—Reims 0—1. Montpel
lier—Nice 3—2. Din cauza meciului 
internațional R. P. Bulgaria—Franța 
disputat la 12 noiembrie la Sofia, din 
etapa a XVIJl-a s-au jucat doar 6 
partide (Metz—Sochaux 1—1, Stras
bourg—Montpellier 1—2, Stade Fran
cais—Toulouse 3—4, Rouen—Angers
2— 1, Nice—Lyon 0—2, Lens — Le 
Havre 2—0), iar etapa a XVIl-a a 
fost în întregime amînată. Deocamdată, 
pe primul loc a) clasamentului a trecut 
Sedan cu 25 p., urmată de Nîmes 24, 
Reims, Rennes — cîte 23. Lens 22 etc.

AUSTRIA VIENA LA PRIMA 
INFRINGERE

Etapa a X-a a campionatului austriac 
a fost marcată de înfrîngerea (severă) 
suferită de către campioana Austriei, 
Austria Viena : Graz—Austria 5—1. 
Celelalte rezultate ale etapei: Sieme- 
ring—Klagenfurth 2—0, W.A.C.— 
Rapid 1—1, Wiener Neustadt—Kapfen
berg 1—0, Wiener Sport Klub—Admira 
0—0, LASK—Schwechat 4—0, Vien
na—S.V.S. Linz 4—2. Clasament: 
LASK 15 p., Austria 14, Graz 13,
W.S.K. 12 etc.

Politica provocatoare a Bonn-ului 
torpilează întrecerile sportive internaționale
Recent, presa mondială a condam

nat acțiunea arbitrară a autorităților 
vest-germane, care au refuzat să a- 
corde vize de intrare in R. F. Ger
mană echipei sovietice de fotbal Spar
tak Moscova, care urma să susțină 
mai multe meciuri amicale in com
pania unor formații din Germania oc
cidentală.

Au invățat oare ceva diriguitorii 
sportului vest-german din protestele 
exprimate pe marginea acestei mă
suri, de către numeroase ziare și per
sonalități sportive din lumea întreagă?

Alte și alte fapte vin să arate că 
autoritățile de la Bonn se străduiesc 
in fel și chip să imprime și activității 
sportive amprenta „războiului rece", 
sd torpileze intilnirile prietenești din
tre sportivii vest-germani și cei din 
țările socialiste.

„războiului rece"
Desen de 8. NOVAC

In prezent este în plină desfășurare meciul pentru titlul mondial la șașki 
(dame) între sportivii sovietici V. Șcegolev j actual campion al lumii, și I. Ku- 
perman, fost deținător al titlului.

In fotografie: aspect din timpul unei partide care a avut loc la Moscova. 
In stingă V. Șcegolev.

Foto : TASS

MECIUL PENTRU TITLUL DE CAM
PION MONDIAL LA ȘAȘKI

După cum se știe. Federația interna
țională de șașki a hotărît ca in acest 
an să se desfășoare meciul revanșă pen
tru titlul de campion mondial între în
vingătorul celui de al patrulea turneu 
olimpic și campionul lumii, Viaceslav 
Șcegolev, și fostul campion mondial I. 
Kuperman, primul din Moscova iar cel 
de al doilea din Kiev. Primele trei par
tide ale acestui meci s-au desfășurat la 
Moscova. In primele două a fost con
semnat un rezultat de egalitate iar tn 
cea de a treia victoria a revenit Iul Ku
perman. Astfel, înaintea celei de a patra 
partide scorul este favorabil cu 2—1 
jucătorului din Kiev. Următoarele cină 
partide se vor desfășura la Kiev, alte 
trei la Minsk, trei la Vilnius, trei la 
Leningrad, și ultimele trei la Moscova.

LOKOMOTIV MOSCOVA NEÎNVINSĂ 
IN CAMPIONATUL DE HOCHEI

Campionatul de hochei pe gheată al 
Uniunii Sovietice este în plină desfășu
rare. Zilele trecute au intrat în între
cere ultimele două echipe care nu sus
ținuseră încă nici o partidă — Dinamo 
Novosibirsk (2—1 cu S.K.A. Kalinin) 
și Spartak Sverdlovsk (3—3 cu Dau
gava Riga). In felul acesta, toate cele 
20 de echipe participante la competiție 
au intrat în focul întrecerii. In prezent, 
în fruntea clasamentului se află echipa

Sezonul sporturilor de iarnă se a- 
propie. In toate țările, schiorii, pati
natorii fi hocheiștii fie că au și par
ticipat la primele întreceri, fie că sînt 
gata să ia startul. Una dintre impor
tantele Și tradiționalele întreceri ale 
schiorilor este, fără îndoială, „Tur
neul celor patru trambuline". Iată 
insă că in acest sezon „Turneul celor 
patru trambuline", care trebuie să 
inceapă la 28 decembrie la Obersdorf 
(R.F.G.), stă sub semnul întrebării.

Politica provocatoare a cercurilor 
conducătoare de la Bonn este din nou 
pe punctul de a lovi intr-o întrecere 
sportivă. In presa vest-germană a a- 
părut zilele trecute un comunicat care 
făcea cunoscut că printre schiorii care 
și-au anunțat participarea la „Tur
neul celor patru trambuline" se află 
și sportivii din R. D. Germană, în 
frunte cu Helmut Recknagel, campion 
olimpic. Se arăta, de asemenea, că U- 
niunea de schi din R.F.G. refuză să 
accepte participarea schiorilor din 
R.D.G. la întrecerile de la Obersdorf 
și Garmisch-Partenkirchen ți ianua
rie).

Această hotărîre a stirnit nemulțu
mire in rîndurile sportivilor cinstiți 
din toate țările. „Germania occidenta
lă torpilează cele mai mari întreceri 
sportive ale săritorilor de la trambu
lină — scria ziarul austriac „Volks- 
timme". Și acesta nu e singurul caz 
cind politicienii provocatori din R.F.G. 
se amestecă în sport". Ziarul se re
feră fi la presiunile pe care Uniunea 
de schi din Germania occidentală le-a 
făcut asupra organizațiilor sportive 
austriace pentru ca acestea să nu ad- 

moscovită Lokomotiv, care în cinci jocuri 
a obținut tot atîtea victorii : țn ultimele 
două meciuri feroviarii au întrecut cu 
7—1 pe LI1JT și cu 5—2 pe S.K.A.

Primele rezultate din campionatul de șah al U.R.S.S.
In orașul Baku a început cel de 

al 29-lea campionat de șah al Uniunii 
Sovietice, care reunește 20 de jucă
tori printre care 10 mari maeștri.

Marele maestru Smîslov l-a învins 
în prima rundă în 42 de mutări pe 
Poiugaevski. Deși a avut negrele, Bo
ris Spasski l-a învins ușor pe tî- 
nărul campion al R.S.S. Ucrainene 
Iurj Koț, care a cedat la mutarea 
24-a. Gipslis a cîștigat în fața lui 
Gurghenidze, acestuia din urmă „că- 
zîndu-i steagul" la mutarea 28-a. Cel 
mai tînăr participant al campionatu
lui, maestrul V. Savon, din Harkov, 
a întilnit în prima rundă pe Nejmet- 
dinov cu care a terminat remiză. Alte 
rezultate : Șamkovici — Baghirov 1—0. 
Averbach — Taimanov */ 2—1/2, Vasiu- 
kov—Hasin */ 2—>/2, Holmov — Brons
tein */ 2— >/2. Două partide s-au între
rupt : Șianovski — Vladimirov, Ke- 
res — Lein.

In cea de a doua rundă Spasski 
l-a învins pe Gipslis, Averhach pe 
Vladimirov. Partidele Șamkovici — 
Șianovski și Nejmetdinov — Keres 
s-au încheiat cu remiză.

mită participarea sportivilor din R.D. 
Germană la concursurile de la Inns
bruck (30 decembrie) și Bischof shofen- 
Austria, presiuni care au rămas insă 
fără rezultat.

Acțiunile arbitrare, provocatoare, ale 
cercurilor guvernante de la Bonn, care 
contravin intereselor marii majorități 
a sportivilor din R.F. Germană și în
veninează bunele relații statornicite 
intre sportivii din intreaga lume, sint 
condamnate de toți aceia care văd in 
întrecerea sportivă un mijloc de în
tărire a prieteniei intre popoare, de 
întărire a păcii.

De ce se petrec toate aceste fapte 
și evenimente în prezent in R.F. Ger
mană ?... Nu-i greu de ghicit. Cel mai 
semnificativ lucru iste acela că in tre
burile sportive se amestecă tot mai 
mult cunoscutul adept al „războiului 
rece", Willy Brandt, cocoțat in func
ția de primar al Berlinului occidental. 
Recent, la o ședință a Uniunii sporti
ve din R.F.G., organizată demonstra
tiv in Berlinul occidental, războinicul 
Willy Brandt a participat personal, 
cerind nici mai mult nici mai puțin, 
ruperea definitivă a relațiilor sportive 
cu toate țările socialiste. Iar slugoii 
Bonn-ului din „Uniunea sportivă" s-au 
plecat pină la pămint, aprobind poli
tica reacționară a acelora care au in
terzis intrarea in R.F. Germană a fot
baliștilor sovietici, fotbaliștilor și bo
xerilor polonezi, handbaliștilor și ho- 
cheiștilor din R. S. Cehoslovacă, ca
notorilor și luptătorilor maghiari, spor
tivilor bulgari.

Dar nici eforturile disperate ale lui 
Brandt și nici ale adepților „războiu
lui rece" din Uniunea sportivă a R.F. 
Germane nu au vreo șansă de reu
șită. Marea majoritate a sportivilor 
vest-germani, opinia publică sportivă 
din R.F.G., care militează pentru re
lații cu sportivii din toate țările, vor 
ști să-și impună punctul lor de ve
dere.

CONST. MACOVE1 

Leningrad. Pe locul doi se află Sparta1 
Moscova : 2—2 cu Traktor Celeabîns! 
Și 8—2 cu L1IJT. Alte rezultate: Di 
namo Moscova — Torpedo Gorki 7—3
S.K.A. Kuibîșev — S.K.A. Kalinin 3—2 
Daugava Riga — S.K.A. Kuibîșev I—3 
Ț.Ș.K.A. — S.K.A. Kalinin 4—2. Di 
namo Moscova — Kiroveț Leningra 
6—3, Aripile Sovietelor — Kiroveț 6—0 
Daugava — S.K.A. Leningrad 2—3 
r.S.K.A, — Ilimik Voskresensk 3—1 
Metalurg — S.K.A. Kalinin 1—3, Di 
namo Moscova — LIIJT 11—1, Ț.S.K.Ă
— Elektrostal 9—1, Spartak Omsk — 
Torpedo 0—5, Metalurg — S.K.A, Kui 
bîșev 2—2, Aripile Sovietelor — Trakto 
3—3, Metalurg — Ilimik 2—2 Ț.S.K.A
— Aripile Sovietelor 2—2, Dinamo No 
vosibirsk — Tlimik 2—3, Spartak Omsl
— S.K.A. Kalinin 1—5.

PENTRU PRIMA OARĂ ÎN U.R.S.S

Moscoviții, care au umplut zilele tre 
cute tribunele bazinului de îno-t di 
capitala Uniunii Sovietice, au fost mai 
lorii inaugurării oficiale în U.R.S.S. 
unei noi discipline sportive — înotr 
artistic. Peste 30 de sportive s-au în 
trecut la acest prim concurs de înot at 
tistic desfășurat la Moscova, care a fos 
urmărit cu mult interes de spectator 
prezon ți. Potrivit regulamentului, pa’ 
ticipantele la întrecere au executat nu 
întîi un grup de exerciții obligatorii, in 
apoi — exerciții liber alese.

In runda a 3-a Smîslov a ciștigi 
în 30 de mutări la Nejmetdinov, k 
Spasski l-a învins în 45 de mutai 
pe Savon. Vasiukov a cîștigat partid 
cu Vladimirov. S-au terminat remiz 
partidele: Averbach — Șamkovici 
Poiugaevski - Bronstein. Fără s 
reia jocul, Lein s-a recunoscut îi 
vins în partida întreruptă din rund 
a 2-a cu Smîslov. Fostul câmpie 
mondial Mihail Tal a întrerupt î 
poziții complicate cu Șianovski și B; 
ghirov.

înaintea terminării tuturor part 
delor întrerupte, după 3 runde în elf 
sament conduc marii maeștri Smif 
Iov și Spasski cu cîte 3 puncte di 
tot atîtea posibile

AL TREILEA MECI DE FOTBAL 
R. S. CEHOSLOVACĂ-SCOTIA 
VA AVEA LOC LA BRUXELLES, 

LA 29 NOIEMBRIE
PRAGA 20 (Agerpres). — După cu: 

s-a mai anunțat, la 29 noiembrie \ 
«'ivea loc la Bruxelles meciul de b; 
raj dintre echipele selecționate < 
fotbal ale R. S. Cehoslovace și Se 
(iei contînd pentru preliminarii 
campionatului mondial. Echipa cișt 
gătoare a acestei întilniri se va cal 
fica pentru turneul final din Chil 
Fotbaliștii cehoslovaci și-au Începi 
pregătirile. Din lot fac parte prinți 
alții Schroiff, Pluskal, Masoput 
Hledik, Kucera și Kvasnak.

Pe scurt g
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