
selecționatele R. P. Romme—R. S. F. S. Rm
s-au încheiat cu victoriile echipelor noastre

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă

Așteptate cu interes, 
volei dintre reprezenta ti vel, 
mine și R.S.F.S. Ruse s-au 
victoriile echipelor noastre: 3 
15—12, 13—15, 15—12) 
feminina și 3—0 (10, 4, 
masculină.

Așa cum arată și scorul,

meciurile de 
e R.P. Ro- 

încheiat cu
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partida fe

minina a fost cea mai disputata. După 
don A seturi cîșligate fără eforturi deo
sebite, echipa noastră conduce în cel 

Jueă- 
setul 
fizică

eforturi dci 
conduce I 

de al treilea cu 11—5 și 13—7. 
toacele sovietice nu socotesc însă

pierdut și, avînd o pregătire
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| O nouă ediție

^Spartachiada de iarnă a tineretului
8

3

Ne inai despart puține zile de dala începerii unei rpari competiții de 
mase: Spartachiada de iarnă a tineretului. In actuala ediție se vor des
fășura întreceri la următoarele discipline : gimnastică, șah, tenis de masă, 

trîntă (numaipatiriaj, schi și săniuțe — pentru băieți și îete; haltere și 
pentrii băieți).

Spartachiada de iarnă a tineretului i 
după cum urmează : etapa I, pe asociații, îl 
etapa a fl-a, interasociații, intre 1 februarie și 10 martie; 
raională intre 10 și 20 martie.

In prezent, asociațiile sportive și cluburile au sarcina de _ ___
tirile necesare pentru o cit mai bună mobilizare și organizare a acestor 8 
întreceri îndrăgite de tineret. 8
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se va desfășura în trei etape, 
intre I decembrie și 1 februarie;

etapa a III-a,

a face pregă-

„€. c. E.” la handbal in T feminin

RAPID BUCUREȘTI, ÎNVINGĂTOARE CU 7-3 (3-2) 
IN MECIUL CU LOKOMOTIV RANGSDORF

TG. MUREȘ 22 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Peste 1.500 de 
spectatori au aplaudat miercuri seara 
în sala l.M.l'. din localitate frumoasa 
victorie realizată de echipa feminină 
de handbal în 7 Rapid București în 
întâlnirea cu formația Lokomotiv 
Rangsdorf, din cadrul primului tur al 
„C.C.E.". Rapid a ci.știgat cu 7-3 (3-2).
„In prima parte a îiltîlnirii echipa 

bucure.șteană a avut trac, manifestînd 
o oarecare nesiguranță in finalizarea

acțiunilor ( jucătoarele de la Rapid aii 
tras de trei ori în bară !) și în declan
șarea contraatacurilor. După pauză, 
feroviarele au acționat mult mai bine, 
mai calm, impunîndu-și ritmul lor ra
pid de joc. Golurile att fost marcata 
în ordine de: Hedeșiu (R) min. 2: 
Schenatzky (L) min. 6; Boțan (Rî 
min. 12; Constantinescu (R) din 7 ni 
— min. 14; Scholz (L) min. 10; He- 
deșiti (R) min. 27; Hofbauer ~ 
min. 28; Scholz (L) min. 32; Hede
șiu (R) min. 33; Constantinescu (R) 
min. 36.

Arbitrul Blazic (R.P.F. Iugoslavia) 
a condus bine următoarele formații 
RAPID BUCUREȘTI:Hanek-Consta.ntl- 
nescu, Boțan, Hedeșiu, Keull, Coșug, 
Hofbauer, Roiau, Dumitrescu; LOKO
MOTIV RANGSDORF: Christeleit - 
Noack, Lehmann, Schenatzky, Scholz, 
Meyer, Globisch, Schilk.

Returul acestei îhtilnîri va avea loc 
m ziua de 3 decembrie în localitatea 
Frankfurt pe Oder (R.D. Germană).

ADRIAN VASILIU

(R)

O săritură specluejiloasp. din boga
tul repertoriu pe care îl va prezenta

■ ca în
scena

„23

simbătă seara tinărn. noastră 
pi nanii Cristina J’alraidea pe 
de gheață a țtalijioarului 

Anglist".
.Foto :.,Ț. Roibu

Artiștii gheții

Ropote de aplauze 
au subliniat in repe
tate rinduri specta
culoasele intervenții 
ale voleibalistelor din 
reprezentativele R. P. 
Romine și R.S.F.S. 
Ruse. Cea mai ac
tivă jucătoare din e- 
ehipa oaspe a fost 
Kolmakova, prezentă 
atit in atac cit și in 
apărare, acolo unde 
situația era mai difi
cilă. Iat-o (prima din 
stingă) 
noastră,
in stilul ei caracteris
tic și „scoțtnd o bom
bă" trasă de Ana Mo- 
canu (prima 
dreapta).

în fotografia
intervenind

din

Foto : P. Komoșan
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Juniorii de ia I.T.B.—pentru a treia oară
campioni ai țării la rugbi

De multă vreme competițiile, juniorilor 
nu mai sînt creditate cu... indulgență. 
Excelentele rezultate alt multora dintre 
tinerii noștri sportivi urată că este 
total depășită perioada cînd spectatorul 
anticipa astfel evoluția unei echipe de 
juniori: „N-o să vedem un joc prea bun. 
Ge vrei, sînt atît de tineri !“ Ș7, cu 
toate acestea, uneori mai mergem la 
cîte o asemenea Competiție fără acea 
exigență care ne însoțește la meciurile 
„celor mari**. Cam așa am făcut și du
minică, la finala campionatului tinerilor 
rugbiști. Și 
la îndoială 
tri fruntași 
să ne arate
mian vor avea nuine. înlocuitori de nă
dejde.

ne-a părut rău că am pus 
posibilitățile juniorilor noș* 
de a oferi o partidă care 
că Penciu, Moraru sau Du-

Progresul București
Azi, la Lisabona, pe stadionul 

valade, Progresul București se va 
t.'lni la lumina reflectoarelor cu 
mația portugheză Leixoes din Porto 
în cadrul competiției internaționale 
„Cupa câștigătoarelor de cupe". Meciul 
de la Lisabona și returul întîlnirii ce 
se va disputa la 30 noiembrie în Bucu
rești, vor decide care dintre cele două 

t formații se califică în' sferturile de fi- 
4 nală ale acestei populare competiții. 
| Echipa Leixoes se numără printre 
! bunele echipe portugheze, ea fiind una 
j dintre puținele formații care a pus la 
J încercare chiar și pe Benfica Lisabona

m premiera...

Al- 
în- 

for-

sezon de patinaj și hochei —
— Despre, specialitatea dv. ntt 

ne-ați spus nimici De ce printre spor
tivii eriurtierați mai Sită rid ați pome
nit numele nici until vitezist ?

- • ..... ......... — Pentru
trenorul dinamovist Florin Gămulea, deocamdată

—• Sîmbăta sc ihmigurcaza iioni
După, o așteptare cauzată de rea- 

menajarea patinoarului artificial din 
parcul „23 Augițst", amatorii de pati
naj vor asista simbătă seara la des
chiderea, festivă a noului sezon. An- că .noi, vitegisții sintem 

., .___ ..... ________ ...... ... la discreția... timpului.
cu care, âm stat, de . vpș’bă zilele tre- Totuși, ne-am antrenat la fel de con- 

ne-^ '.spus, printre altele, că știincios ca și'patinafofvi artistici, și 
nu vom ' lipsi nici noi din'programul 

■ de simbătă seara. ■. {» i fața .publicului 
vor evolua cunoscuții yitgziști II. Che- 
laidite, E. Papuc, D. Lăzărescu, Mgg- 
ddteha Udrdă, VirgîWd' Sima '-ș.a.

In program figurează, curse de ur
mărire, meciuri de hochei, demon
strații de patinaj artistic. Dar mai 
bine vă invităm simbătă, la ora ÎS, 
pe patinoarul „23 Kugnst*.

cute, t............
vom fi martorii celei'măi reușite de
monstrații,,de țiceșt gen.

— Ce vă îndreptățește să fiți ațîț 
de optimist :

— Iaiă ce:,„spera.nfeiea noastre 'Ele
na Mok, Cristincț Patraulea, tto.rnna 
<5ăbunga, Carol Hertl. Radu Ionian 
și alții merg cu pași siguri pe 'dru
mul consacrării, iar copiii pe care ii 
cunoașteți și dv. ați mai crescut cu 
un an. In timpul verii cu toții S-au 
antrenat metodic și intr-un ritm deo
sebit de intens. TR. IOANIȚESCU

Duminică di mi iiou-la tie-sin convins 
însă pe deplin că avem juniori excelehl 
pregătiți. I.T.B. și ,fScolarul“ —■ ilouă 
finaliste di' mioare, .locui : o armo
nioasă îmbinare de execuții tehnice și 
scheme, tactice, risipă de energie, di
namism. Echipa campioană, un „Al’" 
care merită toate laudele. I'enlrti că a 
cucerit pentru a treia oară consecutiv 
titlul de campioană a țării. Pentru că 
ne-a arătat că știe să folosească „șii- 
rubilP1', scoțînd baloane din Insă și 
grămezi, sau reținerea balonului în 

grămadă. Sau, pentru că a demonstrat 
importanța atacului pe Ireisferluri îm
pletii cu atacul mijlocașului la grămadă,

șoiariu, kna Mocanii, Doina 1 vîî ne seu,
Sonia (X ceriu EJi.sabcl Goloșie,
\ iorica llerișan i. S.f' .S Ovcra-
n-nka, Kasac’ova, Tanierva, So’ihakova,
l‘iojniko\ a. Semenk rv’ri Parvină.
M YSCri.IX : E.p. R : Corlc-a nn. II. Ni-
colan, Fie: a u, Plocon, CoMe. Diflean —
S' lineidci-, Derzei, (irigorovici. R.S.E.S R .•
Diagenov, Ivanov, Bulatov. sinaelflov.
Gorbaciov. Țrli-cv Kalaciș n. Obblko.

M TUDORAN

asearL în campionate
DE ȘAH

Azi. la Lisabona

Leixoes Porto
(cîștigătoarea Cupei Campionilor Eii- 
ropeni, ediția 1960—61) in fața căreia 
în actualul campionat a cedat doar 
la un gol diferență (1—2). Noi avem 
însă încredere în jucătorii Progresului 
și, deși în ultimul timp ei au dovedit 
o scădere de formă, sperăm că la Li-

sabona vor .face tot posibilul pentru 
ă obține' im rezultat cit mal bun

Echipa Progresului pentru acest meci 
va fi alcătuită din următorul lot de 
jucători : Mind-ru, Gosmtr—Ncdelcu, 
Caricaș, Soarp—Joii iță, Maior, ■ Pașca
nii— Oaid.'i, Babcx:. Protopopcsc.il, Voi- 
nea, Mafteirță, Marin.

Penultima rundă: Fischer — Ghi- 
țescu 0—1, Georgescu — Pușcașii l— 0, 
Drimer — Ur.seanti 1—0, Szabo — 
Botez, Reicher — Gfinsbe ger, Rado
vici — Vaisman. Mititelli - Partos, 
Gheorghiu — Pavlov, Bozdoghină — 
Radulescu remize. Ciocîltca a între
rupt într-tln final superior la .Sons.

Clasamentul: Ghițescu 13'ta, Ciocîl- 
tea 13 (1), Georgescu, Drimer 11 */•», 
Gheorghiu 10 (1). Mitilelu 10, Radu
lescu 9'/? (1), Radovici, Giinsberger 
9'/2, Soos 9 (2), Vaisman 9 etc.

Astăzi de la ora 9 și 16,30 se joacă 
partidele întrerupte. Mîine — ultima 
rundă (ora 17).

.. ?ȘsȘ;?Ș-
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Cine va îmbrăca tricoul
de campion?

Simbătă dimineață fluierul arbitrilor de centru va 
clienta iri întreceri pe cei mai buni luptători-de „clasice" 
ai țării. Faza finală din acest an va fi găzduită^dc orășu! 
Craiova. Din punct de vedere calitativ va fi col mai bun 
campionat al nostru de pină acum, lată o dovada : un 
campion olimpie, D. Pîrvulescu: un campion mondial, 
V. Billarea; uri vieecampibn olimpic și mondial,. I. Cer
nea; un medaliat olimpic, I. Țăranii ; .un medaliat, mon
dial', Gh. f’opovici ; campionii balcanici M. Cristea și 
Gh. Szabad vor înfrunta o serie de tinere și autentice 
talente în lupta pentru îrrtîietate-

Aspectul calitativ este fără 
precedeuți, dar și din punct de vedere cantitativ s-a făcut 
tui 'apreciabil salt înainte: pentru prima < 
16 regiuni în întreceri. A face pronosticuri

■ privește ocuparea primelor locuri este destul de riscant. 
... Majoritatea participanților aii dovedit o formă bună cu 
..prilejul recentelor înlilniri . ale campionatului republican 

de lupte . pe echipe.
Iată campionii ediției I960,, desfășurata la Cluj: 52 

kg-,-Gh,.Șzabăd (Dinamo Bric;) ; 57 kg. I. Cernea '(Dina
mo. Buc.) ; 6'2 kgf. V. Miculă (A.S.M. Lugoj) ;’ 67 kg. 
Gh. Dumitru (Diîiamo Buc.) ; 73 kg. V. Bi'll’ărCa (Steagul 
,roșu Brașov) ; 79 kg. N. Băciu (Steagul rosti Brașov) : 
.87 kg. I. Țăranu (Dinamo’ Buc.) ; grea Gh. Popovici 
(Dinamo Buc.)

îndoială superior anilor

pentru prima oară participă 
i in ceea ce

O acțiune de o rară frumusețe: Ion Cernea, plecat in
tr-un t,sujdmLi'', se' va răsuci în aer și -'cu toată opoziția 1 
lui Ensile Micula va oofîne două puncte prețioase. 
...... Folo : P. Romoșaa

Protopopcsc.il


Se poate face mult mai mult!
In raportul prezentat de tov. Va- 

sile Clisu cu prilejul conferinței ra
ionale U.C.F.S. Birlad au fost scoase 
in relief succesele obținute de miș
carea de cultură fizică și sport a ora
șului și raionului Birlad. Așa, de pil
dă, de la o echipă de fotbal existentă 
în timpul burgheziei, s-a ajuns ca azi 
să activeze hi campionate organizate 
51 de formații din satele raionului 
Birlad și din orașul Birlad. O serie 
de sporturi ca rugbiul, voleiul, hand
balul și gimnastica au cunoscut o 
largă dezvoltare. Astăzi, in orașui 
Birlad există 27 de asociații sportive 
in care activează 7.117 tineri și ti
nere, iar alți 
mediul sătesc 
ciații sportive 
G.A.S., G.A.C.

Tineretul a 
mare la competițiile sportive. De pil
dă, in comuna Bogdănești, 823 de ti
neri și tinere s-au întrecut la dife
rite discipline sportive 
„Cupei Agriculturii** și

9.987 de sportivi din 
activează

organizate 
și S.M.T. 
participat

in 101 aso- 
pe Ungă

in număr

in cadrul 
Concursului 

cultural-sportiv. Participări numeroase 
au fost remarcate și la Murgeni 
(775) și Tutcani (649). Anul acesta 
numărul membrilor U.C.F.S. a cres
cut cu 970. al purtătorilor insignei 
G. M. A. cu 1.083, al sportivilor cla
sificați cu 524.

Turismul a luat o largă dezvoltare, 
dovadă fiind cei peste 15.000 de oa
meni ai muncii din oraș și din satele 
raionului care au vizitat litoralul. 
Valea Prahovei și alte locuri pitorești.

Elementul feminin a fost prezent 
în permanență in activitatea sportivă, 
totalul participantelor la diferite 
competiții fiind de 3 685.

SOLOMON ELIADE și FLOREA PA- 
coresp.

Elena Genlimir, una delegatele
la oonferința regională U.C.F.S. Iași.

Foto : Gli. Mocan

fila și 
înaintași, 

îndoiala 
„slllpul"

Discuțiile care au urmat raportu
lui conferinței raionale U.C.F.S. au 
scos insă in evidentă și lipsurile ma
nifestate in munca de instruire ți 
antrenament a sportivilor. A fost 
criticată. îndeosebi, slaba activitate a 
profesorilor de educație fizică in mun
ca de creștere a măiestriei sportivi
lor. Majoritatea participanților la 
discuții au arătat că profesorii de 
educație fizică (șase din ei cu cali
ficarea superioară) nu se ocupă de 
instruirea sportivă a tineretului din 
școli, nu se străduiesc să imbunătă-

—-----—=—
Creșterea elementelor tinere—o preocupare de bază a antrenorilor

Avem oare suficiente elemente ti
nere talentate, care să constituie un 
izvor de cadre pentru primele for
mații ale tării? Este pregătirea aces
tora corespunzătoare cerințelor actu
ale? Iată întrebări ridicate firesc la 
sfîrșitul unei competiții cu caracter 
republican, rezervată juniorilor. în
trecerea la gimnastică a celor mai 
buni juniori din toată țara a ridicat 
aceste probleme, atit de importante 
pentru dezvoltarea gimnasticii noastre.

Referindu-ne la numărul elemente
lor tinere talentate putem afirma că 
el a crescut substanțial față de anii 
trecuți. Mai în fiecare echipă au a- 
părut citeva nume necunoscute pină 
acum și care au dat dovadă de reale 
posibilități Alții — remarcați în con
cursuri anterioare — au „crescut" în 
ultimul timp. Considerăm, totuși, că 
numărul lor - in special la băieți — 
nu este suficient. La o finală de cam
pionat unde sînt prezenți cei mai 
buni gimnaști din toată țara, nu este 
de ajuns ca într-o echipă să existe 
numai cite un tinăr talentat; este ne
cesar să avem echipe întregi, alcă
tuite din concurenți foarte bine pre
gătiți. La băieți, creșterea număru
lui cadrelor de rezervă este necesară 
pentru a se forma un lot de tineret 
puternic, iar la fete pentru a întări 
cel existent. Am vrea ca la campio
natul de juniori să vedem evoluînd 
gimnaști care, in orice moment, să fie 

supra- 
și Du
și s-au 
cind au 

lor,

lase să se ocupe de sport, i-a 
să se ocupe de echipele de 
și teatru.
încheierea discuțiilor a 

proiectul de măsuri 
angajează 

membrilor

fost 
în care 
să spo- 
U.C.F.S.

al asociațiilor sportive cu

țească performanțele sportivilor, nu 
conduc antrenamentele echipelor și 
ale sportivilor de performanță, mul- 
țumindu-se cu o activitate de 
față. Profesorii Mircea Lovin 
mitru Vlad au luat cuvintul 
dovedit buni teoreticieni, dar
fost întrebafi de rodul muncii 
nu au putut răspunde mai nimic.

Foarte sever a fost criticată și co
misia de atletism care nu a organizat 
concursuri, nu a urmărit antrenamen
tele atleților și a secțiilor de atle
tism ale asociațiilor sportive și nu 
a făcut nimic pentru ca atletismul 
să aibă o bază de masă.

Participanții la discuții au criticat 
inadivițatea unor membri ai consi
liilor raional și orășenesc U.C.F.S. ca 
de pildă Vasile Circota, care nu nu
mai că nu și-a îndeplinit sarcinile, 
dar a și îngreuiat activitatea spor- , 
tivă. El a desființat Școala sportivă ț 
de elevi care funcționa cu șapte 
grupe pe lingă complexul școlar, iar 
pe profesorii de educație fizică, in 
loc să-i 
obligat 
dansuri

După 
votat 
noul consiliu se 
rească numărul 
cu 6.725, 
10, al purtătorilor insignei G.M.A. cu 
1.500, al sportivilor clasificați cu 598, 
al arbitrilor ți instructorilor cu 100, 
al secțiilor afiliate la federații cu 63 
Și al sportivilor legitimați cu 1.100.

Pentru ridicarea elementelor tinere 
se prevede înființarea in orașul Bir
lad a 4 
copii ți 
rugbi ți 
peste 400

In cuvintul său, tovarășul ANDREI 
BALINT. secretar al comitetului ra
ional P.M.R., a făcut o profundă ana
liză a activității desfășurată de orga
nele locale U.C.F.S. și a dat prețioase 
indicații consiliului U.C.F.S. nou ales.

pregătire pentru 
volei, atletism, 

care vor activa

centre de 
juniori ia 
fotbal in 
de copii.

Juniorii de la I. T. B
pentru a treia oara campioni ai țarii

lingă grămadă, eu linia a 
atacul întregului pachet de 
t citeva exemple. Așadar, 

narea ce căuta. A risipit-o 
Goga și frații Poliza din linia a III-a, 
mijlocașii Roiangian și Nica, centrul 
Niculescu sau fundașul Dobrin, a risi
pit-o toată echipa campioană !

„Nea Mitică" (antrenorul I). lonescu) 
ne-a vorbit și despre „filiera" prin care 
se ajunge in echipa I.T.B.: o g’-upă 
de copii între 10—12 ani (care joacă 
rugbi în 7—8), o alta de pitici (12—15 
ani) și apoi echipa de juniori. Numai 
Stroe, al cărui joc pe aripă l-am admi
rat și duminică, a intrat „direct". Toți 
au fost, niui întîi, la... copii. Acum sînt 
la juniori și Niculescu, Rogoi, Pușcașu, 
Goga sau Roiangian au îmbrăcat pentru 
a treia oară tricoul de campion al țării. 
De la juniori la ... „A" nu este decît 

capabili să înlocuiască cu succes un 
titular din echipa națională, care să 
lupte aproape de la egal cu cei din 
prima formație a țării. Dar iată că 
numai o junioară, Suzana Bodor, a 
făcut față acestei cerințe. Sperăm 
însă că, în curind. din rhidurile celor 
„mici" se vor ridica elemente cu o 
pregătire superioară de care avem 
atita nevoie.

Spunem acest lucru bazindu-ne pe 
faptul că nivelul general de pregăti
re a crescut față de campionatul tre
cut. Introducerea obligativității exe
cutării și a unor exerciții liber alese 
la toate categoriile de clasificare a 
constituit un stimulent prețios în a- 
ceastă privință, a îmbogățit mult ba
gajul de cunoștințe al tinerilor gim
naști. O serie de concurenți ca, de 
pildă, gimnaștii din București, Tg. 
Mureș, gimnastele din București, Con
stanța etc. au executat exerciții cu 
multe elemente grele și combinații 
valoroase.

In afară de selecția inițială a gim- 
naștilor, antrenorii noștri trebuie să 
acorde o atenție deosebită pregătirii 
fizice generale a gimnaștilor, în spe
cial a celor mai tineri. Lipsa de forță 
și îndeosebi de mobilitate la băieți 
(care se dezvoltă cu precădere la 
vîrstă fragedă) fac uneori imposibile 
execuția tehnică corectă a elemente
lor grele, duc la o ținută defectuoasă

Restanță in categoria A

Știința București—Progresul 3-3 (3-0)

Ce e mult

O acțiune fermă a Științei București inițiere unui contraatac
Foto : Th. Roibu

Meciul de campionat, restanță, din
tre Știința București și Progresul, dis
putat ieri pe stadionul Progresul s-a 
încheiat cu un echitabil rezultat de 
egalitate: 3—3 (3—0). In ansamblu.

ȘTIINȚA TIMISOARA 
A CÎȘTIGAT CATEGORIC LA CRAIOVA

Duminică, la 
partida Știința 
Lupcni. Știința Timișoara a 
un scor categoric 
ca duminicăr să 
pentru promovarea In 
mafia din Tecuci (pe 
tu lui IV, de la ora 9).

Craiova, s-a re jucat 
Timișoara — Minerul 

cîștigat la 
uimind 
barajul 
A, for- 
Tincre-

-. 25—0 (6—0) 
inlîlncască,. în 

categoria 
stadionul

un pas. Ijwă niuiipești cu hărnicie, 
dacă înveți bine, dacă ești întotdeauna 
prezent la antrenamente și dacă iubești 
rugbiul. Pe drumul acesta a ajuns să 
joace în echipa de seniori 
tineri rugbiști ca Dobrin, 
și Bogoi. Și cîți nu le vor

a ITB-ului 
Go ga, Nica 
urina ?

Campionul se va decide pe... ultimii metri
de acasă Ciocîltea 
ciștiga finalul par-

Încă la analiza 
văzuse că nu poate , ,, 
tidei întrerupte cu Giinsberger. De a- 
ceea, marți dimineață, după numai 
cîteva mutări a fost consemnată re
miza. Și cu o jumătate de punct, însă, 
Ciocîltea prelua șefia clasamentului pe 
care o împărțise o zi cu Ghițescu.

și la un stil incorect. Așa s-a întîm- 
plat, de exemplu, cu gimnaștii din 
regiunile Iași (antrenor Octavian Un
gureanul, Dobrogea (antrenor Ștefan 
Burtoi), cu gimnastele din regiunea 
Ploiești (antrenoare Elena Sima) etc. 
La fete un loc important în pregăti
re trebuie să-l ocupe gimnastica ar
tistică. La majoritatea echipelor din 
provincie am observat lipsă de preo
cupare în acest domeniu. însușirea 
corectă a mișcărilor de bază din gim
nastică trebuie să constituie, de ase
menea, o problemă de primă impor
tanță. Tehnica defectuoasă a elemente
lor simple va frina mai tirziu învă
țarea mișcărilor grele.

Munca cu tineretul este frumoasă 
și poate aduce satisfacții dar numai 
atunci cind antrenorii dovedesc o 
preocupare intensă de a-și ridica ne
contenit nivelul cunoștințelor și de a 
găsi cele mai bune metode de Pre
gătire. In acest sens, putem evidenția 
pe antrenorii Francisc Barabaș (Tg. 
Mureș), Marcel Marășescu (Craiova), 
Alexandru Lup (Brașov), Lili Kerekes 
(Reșița) etc.

Pe viitor toți acei care se ocupă 
de tineret trebuie să acorde o și mai 
mare atenție selecției și pregătirii ju
niorilor, pentru a contribui astfel și 
mai mult, la progresul gimnasticii 
noastre.

1LDICO RUSSL) ȘIR1ANU 

jocul a plăcut spectatorilor, mai ales 
prin dinamismul său și prin dirzenia 
cu care ambele echipe au luptat pen
tru victorie. Nivelul tehnic a fost insă 
de factură modestă; s-a jucat aproa
pe numai pe înaintare, cu destule gre
șeli de execuții tehnice, cu multe ra
tări din poziții lavorabile Pe teren a 
fost, de asemenea, și prea multă... gă
lăgie (proteste, discuții, comentarii).

Primele 20 de minute aparțin in în
tregime rugbișlilor de la Știința care 
atacă mai mult și reușesc o lovitură 
de pedeapsă prin Tudorache. De-abia 
după ce este condusă cu 3—0 echipa 
Progresul contraatacă și. în sfîrșit, 
iese din propriul teren. Ea este însă 
imediat „stopată" avînd de suportat 
handicapul creat de eliminarea lui 
Ghiuzelea.

După pauză jocul devine mult mai 
echilibrat și este rîndul Progresului să 
culeagă mai multe baloane la tușă si 
la grămadă și să fructifice una din nu
meroasele lovituri de pedeapsă acor
date în favoarea 
adusă în min. 60

După acest joc,
39 de puncte iar

sa. Egalarea este 
de P. Niculescu.
Progresul totalizează 
Știința București 38.

D. G.

advers, 
în ace
la nui- 
mutări 
de >/,

Pasionanta lor cursă pentru titlu a 
continuat după-amiază în cadrul run
dei a XVlI-a. Am urmărit o întimplare 
interesantă. Ghițescu, cu albele, tre
buia să combată în partida cu Rado
vici aceeași apărare pe care Ciocîltea 
(cu negrele) o adoptase in întilnirea 
sa cu Pușcașii ce se desfășura la masa 
vecină. După opt mutări pozițiile pe 
cele două table erau identice, prezeu- 
tînd cunoscuta configurație a lanțului 
de pioni din varianta „stonewall" a 
apărării olandeze. „Zidul de piatră" 
s-a arătat mai trainic in poziția lut 
Ciocîltea. In plus, fostul campion n-a 
stat prea mult la adăpostul lui ci 
scoț‘ndu-și „oștenii" din cetate i-a con
dus la atac. Radovici în schimb a a-, 
doptat o tactică pasivă, permițînd lui 
Ghițescu să treacă la ofensivă și să 
străpungă sistemul de apărare 
Ambele partide s-au decis cam 
lași timp. Ciocîltea a cîștigat 
tarea a 28-a, Ghițescu cu patru 
mai tîr'ziu. Si astfel diferența 
punct care îi separă pe fruntași s-â 
menținut in continuare.

Frumoase partide de atac au. rea
lizat Giinsberger la Szabo și Vaisman 
la Fischer.

O serioasă ascensiune în clasament 
a reușit Florin Gheorghiu. El a între
rupt în avantaj la Rădulescu, după ce 
dimineața cîștîgase fără joc partida 
neterminată cu Drimer din runda XV. 
Dar, în ciuda faptului că a acumulat 
6 puncte in ultimele șapte partide, 
campionul țării nu poate spera mi: 
mult decît la locul III. Ciocîltea și 
Ghițescu sîiît aciim prea departe...

lată celelalte rezultate : Pavlov—MJ- 
titelu, parțos—Ffșcher, Botez—Geor
gescu remize (r. XVII), Soos—Botez 
1—0, Vaisman—Georgescu 0—1, Puș
cașii—Soos’ 0—1, Parțos—Georgescu 
1—0, Bozdbdhiîiă—Mîtiteliî 1—0, Ur- 
seanu — Pușcașii 1—0, Drimer—Soos 
1—0, Radovici.—Parțos și Szabo—Par- 
tos remize (partide întrerupte)

VALER1U CHiOSE

nu e bun!
Mai zilele trecute s-a desfășurat 

la Cluj un nou concurs de atletism. 
Cu acest prilej s-a remarcat iarăși 
foarte tinăra sportivă Ana Beșuan 
care, in cele două reuniuni ale Con
cursului, a realizat următoarele 
performanțe : 60 m—7,9 sec. 80 <n 
—10,3 sec — record regional, 
100 m—12,6 sec, 200 in — 25.8 sec 
și 300 m—42,2 sec — record re
gional.

Chiar și simpla lectură a acestui 
buchet de performanțe duce la con
cluzia că avem de a face cu o „is
pravă" puțin obișnuită, cu o serie 
de rezultate care nu stau la înde- 
mina oricărei atlete din țara noa
stră. Ei bine, tocmai acestei „is
prăvi" ținem să-i închinăm mate
rialul de față. Dar pentru a înțele
ge cit mai exact situația credem că 
este cei mai bine să începem cu 
prezentarea acestei atlete.

Ana Beșuan s-a născut la 21 ia
nuarie 1946 (deci și in anul vii
tor ea va face parte din categoria 
junioarelor „mici"). A inceput să 
practice atletismul in toamna lui 
1959, iar anul trecut — propriu-zis 

i in primul său an de activitate — a 
* reușit 8,0 sec pe 60 m, 12.6 sec pe 
il00 m și 4,77 m la lungime. In 

acest sezon, ai anului 1961, am no
tat in dreptul numelui său noi suc
cese: 60 m—7,8 sec. 80 ni —10.3 
sec, 100 m—12,2 sec, rec. republi
can de junioare, 200 m—25,5 sec 
— rec. republican junioare egalat, 
300 m—42,2 sec, lungime — 5.07 :» 
înălțime — 1,39 m

Este clar deci că avem de a lai e 
cu un autentic talent, dintre cele 
care nu apar in fiecare zi sau chiar 
in fiecare an. Dar iată că în acest 
sezon s-a exagerat foarte mult in 
ceea ce privește participarea la com
petiții a acestei sportive în “ cale se 
pun atitea și atitea speranțe Cer- 
cetind fișele noastre de rezultate am 
găsit că, in acest an. tinăra atletă 
clujeană a participat la peste 80 de 
curse pe diferite distanțe, in special 
pe 100 și 200 m. Acest total de par
ticipări ni se pare exagerat chiar 
și pentru un sportiv matur, consa
crat, dar mai cu seamă pentru o 
tinăra de 15 ani. Poate că nu este 
lipsit de interes să arătăm că in 
1961 Ana Beșuan a alergat mai 
multe curse decît cele la care au 
participat, luate la un ioc, senioa
rele Ioana Petrescu, Crista Maksai 
și Gabriela Luță (este adevărat că 
ele au participat totuși la prea pu
ține curse!). Aceste zeci de partje'- 
pări, care pot dăuna tinerei atlete, 
arată o nepăsare și o neînțelegere 
a sarcinilor actuale ale antrena
mentului sportiv din partea antre
norului Ion Arnăutu și dovedește 
un total dezinteres al consiliului' de 
conducere al clubului Știința Cluj. 
Ana Beșuan este un mare talent, 
dar să nu uităm că ea se află in 
plină creștere, la început de drum. 
Tocmai de aceea nimeni nu are 
dreptul să o folosească pe această 
tinăra in atitea și atitea curse. Ne 
amintim că, la aceeași virstă, lo- 
landei Balaș i se fixase numai un 
anumit număr de competiții la care 
să participe, pentru a nu se „uza", 
deși este știută deosebirea funda
mentală care există intre săritura 
in înălțime și o cursă de 200 m in 
ceea ce privește solicitările fizio
logice ale organismului.

Federația de atletism s-a sesizat 
de această problemă și. încă din 
primăvară, antrenorul federal Gheor- 
ghe Zimbreșteanu i-a atras atenția 
antrenorului Ion Arnăutu asupra ei. 
Acesta s-a declarat de acord, dar 
— după cum se vede — n-a pro
cedat așa cum ar fi fost de aștep
tat...

„Cazul" Anei Beșuan trebuie să 
constituie un motiv de serioasă a- 
naliză pentru conducerea clubului 
Știința și pentru biroul federației 
de atletism, care au’ datoria să pri
vească această problemă .cu toată 
răspunderea și să iă? măsurile care 1 
se impun. N-am vrețj nicidecum ca 
și cu Ana Beșuan să se repete „po- j 
vestea" Letiției Ivaș; un alt mare 
talent al atletismutții nostru. A- 
ceasta a avut — in 1948 — o apa-1 
riție de cometă, dar forțată irațio
nal in antrenamente și in con-) 
cursuri, a... dispărut după foarte ( 
puțin timp tot ca o... cometă 1

t ROMEO VILARA



In meciul de selecție de ieri, Băluțiu (selecționata seriei a IlI-a) s-a evi
dențiat din nou. Jn fotografie Băluțiu se află in duel aerian cu un adversar 

, Foto : Th. Roibu

Note, știri
DUAMNICA MECI DE. CATEGORIA 

A PE STADIONUL DINAMO

Singura partidă de categoria A, pro
gramată în " 
minică, de 
Dinamo și 
București și 
chidere, de 
echipele de 
plaj biletele 
de mîine la casele obișnuite. Membrii 
susținători ai clubului Dinamo pot 
ridica biletele de la casele stadionului 
Dinamo pe baza tichetului nr. 12.

Capitală, se dispută du- 
la orele 14, pe stadionul 
opune echipele Dinamo 
Știința Timișoara. In des- 
ia ora 
tineret.

se pun in vinzare mcepind

12,15, se intilne.se 
Pentrp acest cu

I

MECIURILE ECHIPELOR BUCUREȘ- 
TENE DE CATEGORIA B

C. C. A. și Metalul 23
și-au împărțit victoriile

August
20-20

Jocuri de selecție

Jocul dintre echipele Metalul Bucu
rești și C.F.R. Roșiori se dispută sîm- 
bătă pe stadionul Gloria, de la ora 14. 
iar cel dintre Flacăra roșie și Chimia 
Făgăraș se va desfășura duminică 
stadionul Flacăra roșie (C.A.M.), 
la ora 10

pe 
de

SELECȚIONATA SERIEI I — SE- 
ECȚIONATA ORAȘ BUCUREȘTI 
—0 (1—0). Au marcat: AAunteanu/(3) 

Zgardan.
SELECȚIONATA SERIEI A II-A — 

ELECȚIONATA SERIEI A lll-a 2—2 
2—0). Au înscris : Comisar și Buzea 
Sel. seria a ll-a). respectiv Toma (2).
Miercuri după-amiază, cei tnai valo- 

>și tineri jucători din categoria B s-au 
îtîlnit din nou pe terenul Flacăra 
ișie (fost C.A.AA.). De data aceasta, 
lături de cele trei selecționate ale ca- 
goriei B a participat și o formație a 
nerilor fotbaliști care activează in 
impionatul orașului București. Am- 
?le partide au iost de un bun nivel 
linii!, oferind iubitorilor de fotbal 
iulie faze frumoase.
In primul meci, am asistat la un 

ic destul de echilibrat în „cimp“ cu 
'ate că s-au intilnit echipe reprezen- 
td categorii diferite. Atacuri frumos 
instruite au alternat cînd la o poartă, 
ud la ccala.ltă. Piuă la sfîrșit, rezul- 
itul a lost favorabil Selecționatei se
ci I, datorită experienței și calmului 
? care a dat dovadă in fazele de fiția- 
zare. Merită a li evidențiată compor- 
rea bună a jucătorilor : Nicola, Ar
re, Munțpanu, Zgardan (Selecționata 
■riei 1), Lupescii, Popescu, Militaru, 
oconca, Oprea și Codrean (Selecțio
na oraș București).
Cel de al doilea joc a relevat și el 
ptul că in categoria B sînt foarte

mulți jucători tineri valoroși. Selec
ționatele seriilor a ll-a și a lll-a au 
practicat un fotbal de un bun nivel 
tehnic, dovedind astfel că îndrumările 
federației privind concepția jocului au 
început să dea roade. In prima repriză. 
Selecționata seriei a ll-a a dominat 
mai mult și ca urmare a superiorității 
sale a înscris două goluri. După pauză, 
beneficiind și de o mai bună condiție 
fizică, Selecționata seriei a lll-a a 
creat numeroase faze de gol însă nu a 
fructificat deci t de două ori. Subliniem 
frumoasa comportare a jucătorilor Pa
puc, Bîtlan (ce) mai bun de pe teren). 
Ratscher. Tăbîrcă, Anton (Selecționata 
seriei a ll-a), Miiler, Zaharia, Sely- 
mesi II, Toma și Băluțiu (Selecționata 
seriei a lll-a).

DINAMO OBOR A CONTESTAT Șl 
CIȘTIGAT CU 3—0 MECIUL 

CU METALUL BUC

A

Folosind pe jucătorul Buzatu in con
diții neregulamentare echipa Metalul 
a pierdut la „masa verde" meciul cu 
Dinamo Obor. Așa incit Dinamo Ober I

V. POMPILIU

acumulează acum 17 puncte (la ega
litate cu C.S.O. Craiova și Farul Con
stanța), iar Metalul București doar 10 
puncte, cu care ocupă locul 12.

★
Consiliul U.C.F.s. al orașului București 

organizează astăzi, ia ora 13,30, un joc 
de trial pe stadionul Progresul (str. Dr. 
Staicovici). Vor lua narte următorii ju
cători aparținind echipelor de categorie 
orășenească: Sirbu, Boblea, sutor, Mi- 
ligan. Stoiciu. Richard, părpăneată. Mu- 
șat, Popescu. Dumitrică, Anton, Alexan- 
dțescu, Cazacu. tJsurelu. Stanciu. Rădoi, 
Sirbu, Gănescu. Georgescu, c.ocis. Ol
teanu. Mămăligă. Codreanu si Ivan.

REZULTATE TEHNICE M. Dobres- 
cu (C.C.A.) b.p. M. Cristea (M). N 
Alindreanu (C.C.A.) b.p. D Enache 
(M). Cișmaș (C.C.A.) b.ab 3 L 
Fereșteanu (M), D Done (M) b.p V 
Czegeli (C.C.A.), O Baciu (C.C.A.) 
egal cu Gh 
(M) b.p. M. 
goi (C.C.A.) 
H Low (M)
V. Ghețu (M) b.p. M. Peiti (C.C.A 1. 
Gh. Negrea (C.C.A.) b.p T.
(M)

Perspectiva vizionării unor 
de atracție a făcut pe mulți 
de box să meargă marți seara 
nele „Timpuri Noi", pentru a 
intîlnirea dintre
C.C.A. și Metalul 23 August.

In ceea ce privește meciurile, trebuie 
spus că ele au plăcut spectatorilor sub 
aspectul combativității celor 20 de pu- 
giliști. Boxerii militari au luat un stări 
bun :n primele 3 partide, pe care Do- 
brescu, Alindreanu și Cișmaș le-au ciș- 
tigat destul de ușor. Se părea că vic
toria finală nu le putea scăpa Dar, in- 
cepind.cu categoria semiușoară lucru
rile au început să se complice, metalur- 
giștii luptînd de la egal cu adversarii 
lor. Dănilă Dorie a dominat autorii ir 
in partida cu Czegeli, a punctat de
seori in forță și variat, făcînd, in ge
neral, un box plăcut. Czegeli nu a 
putut să țină pasul cu adversarul său. 
făcînd un box static și netrimițmd a- 
proape nici o lovitură de intimpiriare 
pentru a contracara acțiunile hotărite 
ale metalurgistului. Baciu și Gh. Du-

Baciu (C.C.A.)
Dumitru (M), I) Emit. 
Rinjeu (C.C.A ), I 
egal cu I. Olteanu (Mt. 
b.p A Ghirșik (C.C.A ),

Piti

Basarab

partide 
amatori 
la uzi- 
urmări 

puternicele formații

unei dispute aprige.mitru au dat loc i..;_î „r.î
dar partida a fost de un nivel medio
cru,
ori asupra adversarului. Din 
atacurile sale an fost confuze 
strucționiste. Baciu a avut o 
(a treia) mai clară, cind a și 
mai mult și, in concluzie, ar fi 
decizia : juriul 
împace" pe cei doi boxeri cu un meci 
nul. O plăcută surpriză ne-a rezervat-q 
tinărul Glnrșik care, deși se anticipa că 
va Ji întrecut cu ușurință de „bătăio
sul" Low, a reușit să țină piept meta
lurgistului. A nvins Low datorită j- 
vantajului acumulat in prima repriză, 
dar considerăm că el nu poate da ran
damentul obișnuit la categoria mijlo
cie

Dumitru s-a aruncat in repetate 
păcate, 
și ob- 
repriză 
atacat 

meritat 
a preferat însă „să-i

R CÂLARAȘANU

• De curînd s-a disputat in Capi
tală. intîlnirea de Cupă dintre echi
pele Flacăra roșie și C.S.M. Brăila, 
cîștigată de brăileni cu 21—18. Cum 
insă oaspeții folosiseră pe boxerul 
I. Rodicenco (care, de fapt, activează 
la CSM Galați),, rezultatul final a fost 
omologat în favoarea... bucureșteni- 
Ior. cu același scor: 21—18,

Start în Cupa
orașului București

Turneul echipei Moldova (iiișinau
După cum am mai anunțat, fotbaliș

tii de la Moldova Chișinău întreprind 
un. turneu în țara noastră, susținînd 
trei jocuri. Primul va avea loc azi la 
Galați, unde formația oaspe se întîl- 
nește cu echipa locală Dinamo. Cel de 
al doilea joc al fotbaliștilor din Chi- 
șinău se dispută duminică la Iași în 
compania formației de categorie se
cundă C.S.M.S. Iași. Pentru cel de al

treilea joc federația de specialitate nu 
s-a fixat încă, ea avîrid de ales intre 
Dinamo Suceava și Dinamo Bacău.

Astă-seară are loc in sala clubului 
„Grivița Roșie" prima gală în cadrul 
competiției dotată cu Cupa orașului 
București. Vor participa boxeri de la 
toate cluburile și asociațiile sportive 
din Capitală. Reuniunea va începe la 
ora 19.30.

Știința Cluj a învins greu 
pe C.S.M.S. lași

CLUJ 22 (prin telefon). — Restanță 
din etapa de duminică a campiotiatu-i 
lui masculin, intîlnirea dintre forma-; 
țiile Știința Cluj și C.S.A1.S. lași a re-, 
venit echipei locale mult mai greu de- 
cîte se aștepta, cu 3—2 (15—10, 
19—17. 12—15, 15—17, 15—4).

\ DUMITRIU-cqresp4
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Marginalii la finalele campionatelor republicane

Progres in floreta masculină
Floretițtii și-au desemnat, așadar, 

impionii anului 1961 și cel mai' im- 
xrțant aspect evidențiat de actuala 
lițîe a „finalelor" de floreta este că la 
■eastă armă se poate — în sfîrșit — 
>rbi de un vizibil progres. Ce ne 
ce să apreciem astfel lucrurile? Mai 
tii, faptul că marea majoritate â 
ăgătorilor au dat dovadă că și-au 
ibUnătățit simțitor pregătirea fizică 
apitol deficilar pină acum), și au 
irticipat activ la lupta care avea să 
rtărască pe cel mai bun dintre ei. 
i acest fel, am fost martorii unor 
alturi care ne-au ținut atenția con- 
ntrată permanent și ne-au făcut — 
leori — să participăm la... emoțiile 
lor de pe planșă. Exemplele vin 

întărească afirmația noastră: asal- 
rile Mureșanu — Drîmbă, Pascu — 
ray, Drîmbă — Csipler, Drîmbă — 
iscu, dar mai ales cel care avea să 
abilească pe cîștigătorul titlului de 
mpion republican, Mureșanu — 
lahi.

Un nou concurs 
de ciclocros

Deși campionatul republican s-a în- 
eiat de aproape două săptătnîni, ciclo- 
asiștii bucure steni continuă să se afle 

întrecere. Duminică ei silit chemați 
a. nou .să participe la concursul des
iș tuturor posesorilor de biciclete, 
gailizat de eliibid l.T.B. pe traseul 
■1 jurul stadionului din șoseaua 01- 
1 iței.
Recunoașterea traseului va avea loc 
tăzi, înccpînd dc la ora 15. Plecările 
sosirile vor fi marcate pe stadionul 

r.B. Înscrierile se primesc la sediul 
ibului l.T.B. din strada Bibliotecii 
. 6 fin spatele Muzeului de Istorie a 
tșului București).

In al doilea rind, trebuie arătat că, 
în foarte multe cazuri, învingătorii 
n-au putut fi anticipați, asalturile 
încheindu-se cu scoruri foarte strin- 
se. Rezultă de aici o echilibrare a 
forțelor. Am văzut „la lucru" flore- 
tișți aproape anonimi — ne referim 
la Alexandru Pascu, dar mai ales la 
Nicolae Rooșz, prezent pentru prima 
oară într-un turneu final — care au e- 
voluat foarte bine intr-o serie de a- 
salturi, deși prima șansă o aveau de 
departe adversarii lor (Poenaru. Csi
pler, Paisie). Așa cum remarcau și 
specialiștii, valoarea floretiștilor noș
tri tineri este sensibil apropiată de 
cea a fruntașilor. Singurul atu al 
consacraților asupra celor „care vin" 
a rămas doar rutina.

Ar mai fi de amintit. în sfîrșit, de 
grija tot mai mare a trăgătorilor 
specialiști în această armă față de 
îmbunătățirea tehnicii. Observația este 
aproape generală. Prin urmare, flo- 
retiștii noștri s-au străduit (și au 
reușit) să elimine multe din impuri
tățile stilului lor, să stăpînească tot 
mai bine parada ripostă, element de 
foarte multe ori hotăritor in obținerea 
victoriei.

Semnalînd cu satisfacție toate aces
te aspecte, ne facem, în același timp, 
datoria să scoatem în evidență, munca 
conștiincioasă a unor antrenori (Mir
cea Vîlcea, Tiberiu Bartoș. Hie Tu
dor, Vasile Chelaru. Cornel Georges
cu) cărora cluburile respective ar tre
bui să le acorde mai mult sprijin, mai 
multă înțelegere, în special, în proble
ma procurării de echipament și arma
ment corespunzător. (In această di
recție, singura excepție o constituie 
C.C.A.). Căci este știut doar, în scri
mă, succesul este condiționat nu nu
mai de buna pregătire fizică și tehni
că, a sportivului, ci — în egală mă
sură — de starea materialului cu care 
se prezintă în concurs...

TIBERIU STAMA

PRONOSPORT
După cum se știe, programul con

cursului Pronosport de duminică 25 
noiembrie conține meciuri din ultima 
etapă a turului campionatului de fot
bal al R.P.R. Pentru o bună documen
tare a participanților dăm mai jos re
zultatele înregistrate de echipele cu
prinse în program, în ultimele trei me
ciuri susținute.

I. Petrolul: 1—3 Dinamo Bacău 
(d), 0—0 Dinamo Pitești (a), 2—0 
Dinamo București (d). Rapid: I—0 
■Știința Cluj (a), 1—1 U.T.A. (d). 
0—2 Dinamo Bacău (a).

II. Dinamo Bacău: 3—1 Petrolul 
(a), 0—1 Jiul (cî), 4—1 Știința Cluj 
(a). C.C.A.: 4—2 U.T.A. (a), 0—1 St 
roșu (d), 6—2 Știința Timișoara (a).

III. Minerul: 0—3 Dinamo Buc. (a), 
1—4 Știința Cluj (d), 2—0 Met. Tir- 
goviște (a). U.T.A.: 2-4 C.C.A. (d).
1— 1 Rapid (a), 1—3 Dinamo Pitești 
(d).

IV. Dinamo București : 3—0 Mine
rul (d), 4—1 Progresul, 0—2 Pe
trolul (a). Știința Timișoara : 3—4 
Metalul Tîrgoviște (d), 3—0 Jiul (a),
2— 6 C.C.A. (d).

V. Metalul Tîrgoviște: 2—3 St. ro
șu (d), 4—3 Șt. Tim. (a), 0—2 Mi
nerul (d). Jiul : 0—3 Dinamo Pitești 
(d), 1—0 Dinamo Bacău (a), 0—3 
Știința Timișoara (d).

VI. Dinamo Pitești: 3—0 Jiul 
0—0 Petrolul (d), 0—2 Progresul 
Știința Cluj: 0—1 Rapid (d), 
Minerul (a), 1—4 Dinamo Bacău

VII. Arieșul: 2—2 Mureșul 
2—0 Vagonul (a), 0—2 Recolta 
rei (d), C. S. O. B. Mare: _

este ultima 
la tragerea 
din 24 oo-

Tg. Mureș (a), 1—1 A.S. Crișul (a), 
2—1 A.S.M.D. Sălii Mare (d).

TRAGEREA SPECIALA LOTO- 
CENTRAL

Vă reamintim că astăzi 
zi în care mai puteți juca 
specială LOTO CENTRAL
iembrie. La această tragere lista pre
miilor suplimentare este mai bogată 
decit la tragerile speciale anterioare. 
Astfel, în loc de un autoturism, se 
distribuie două autoturisme „Mosk- 
vici". In rest întîlnim: motociclete, 
scutere, motorete, aragazuri, frigidere, 
televizoare și alte premii importante.

„PRONOEXPRES"
La tragerea PronoeXpres din 22 

noiembrie a. c., au lost extrase din 
urnă următoarele numere:

16 19 12 31 20 18
Numere de rezervă 22 28.
Fond de premii : 482,639 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 29 noiembrie 1961, in Bucu
rești, în. sala din Str. Dpamnei nr. 2, 
ora 19.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport. L

Săptămina economiei
Fiecare sportiv un depu

nător la C. E. C. !

<

I 
L

^depunerile 
F c

//ca? |
CONSIMTÂMÎNT/ !g I

ta), 
(d).

4—1
(d). 
(a). 
Ca- 

•—o 
C.S.M. Crișana (a). 2—0 Rapid Tg. Al. 
(a), 3—1 C.F.R. Arad (d).

VIII. C.S.M. Sibiu: 3—1 Chimia 
Făgăraș (a), 1—3 S.N.M. Constanța 
(d), 0—1 FI. roșie Buc. (d) Tracto
rul : 1—0 C.S.M. Mediaș (a), 1—1 
C.S.O. Craiova (a), l — l Met. Buc. (d).

IX. Flacăra Moreni : 1—2 Carpăți 
Sinaia (d). 0—2 CER Pașcani 
6—1 St. roșie Bacău (a). Poiana 
pina : 3—0 C.F.R. Pașcani (a), 
Știința Galați (a), 1—2 Foresfa

X. Mureșul: 2—2 Arieșul (d),
C.S.M. Cluj (a) 
na ,i,.._ . ... ,
gonul Arad (a), 0—3 ind. Sirenei (d), 
2—3 C.S.M. Cluj (d).

XI. Carpați Sinaia : 2—1 Flacăra 
Moreni (a), 0—2 Foresta (d), 6—1 
Dinamo Suceava (a). Dinamo Galați : 
2—2 Rapid Focșani (d), 4—1 Prahova 
(a). 1—1 C.S.M.S. Iași (d).

XII. Vagonul Arad : 0—3 C.F.R. Ti
mișoara (d), 1 — 0 Corvinul (a), 0—2 
Arieșul (d). Recolta Cărei: 1—1 Rapid

2

• 1

A apărut

ALMANAHUL TURISTIC
pe anul 1962

(d). 
Cim- 
2—1 ‘
(d).
5-0

.M. Cluj (a), 2—5 C.S.M.. Cri.șt-
(d). C.F.R. Timișohra : 3—0 Va-

N. T. Carpați
fotografii ți hărți, instructiv ți

semnate de scriitori și publiciști

editat de O.
Un volum bogat ilustrat cu 
amuzant pentru toți cititorii

Numeroase pagini de lectură,

Reportaje și monografii turistice
Sfaturi utile, curiozități, excursii și programe turistice

w 125 cabane cu căile de acces

Numeroase desene și caricaturi

Dc vinzare la toate agențiile O.N.T., Carpați, la librării, la centrele de 
difuzare a presei și la debite.

EXEMPLARUL 11 LEI

intilne.se


Twneul balcanic inter-cluburi Ia Cotbal 1 

„Prieteca țărilor balcanice este un obiectiv 
de seamă al competiției noastre"

Scrisoare din Sofia

In preajma întîlmrli de box
R. P. Bulgaria—R. P. Romînă

Selecționata orsșuiuî Bra<
—R.S.S. Ucraineană 

12-12(9-10), la hanMî
— Bc vorbă cti dl. laruh Ilgaz, secretar general 

al clubului fenerbahee Istanbul —
Printre oaspeții capitalei noastre, so

siți pentru a lua parte la lucrările con
sfătuirii reprezentanților federațiilor și 
cluburilor de fotbal participante la 
Turneul balcanic inter-cluburi, s-a a- 
flat și dl. Faruk llgaz, secretar 
general al clubului Fenerbahee din 
Istanbul. Dl. Faruk a deținut și funcția 
de secretar general al primei ediții a 
Turneului, funcție pentru îndeplinirea 
căreia a depus multe eforturi, încu
nunate de succes.

Profitind de prezența sa în Bucu
rești, i-am pus cîteva întrebări legate 
de turneul și de vizita făcută în Romî- 
nia.

— Cum s-a născut ideea orga
nizării Turneului balcanic inter- 
cluburi ?

— Ideea acestui turneu — și-a în
ceput oaspetele turc răspunsul — a- 
parține clubului Fenerbahee. Noi am 
constatat că meciurile internaționale 
amicale nu suscită prea mult interes 
în Turcia. In schimb, întîlnirile din 
cadrul Cupei Campionilor Europeni, a 
Cupei cîștigătoarelor de Cupe sau a 
altor competiții in care se joacă pe 
puncte sau eliminatoriu, prezintă mai 
multă atracție. Publicului nostru îi 
place să asiste la meciuri în care este 
o miză oarecare, în care jucătorii tre
buie să lupte fie pentru puncte, fie 
pentru calificarea într-o etapă supe
rioară. In aceste condiții, ne-am dat 
seama că cel mai ușor era de „pus 
pe pkioarc" un turneu ca cel balca
nic. In același timp, ne-am gîndit 
și la faptul că Turneul balcanic inter- 
cluburi prilejuiește șl un excelent mij
loc de schimb de experiență, cu atît 
mai util cu c:t este vorba de echipe 
vice-campioane, deci de reprezentante 
de frunte ale fotbalului țărilor respec
tive. Posibilitatea strîngerii legături
lor de prietenie dintre sportivii și ti
neretul acestor țări a fost, de aseme
nea, in vederile noastre, atunci cind 
am elaborat proiectul turneului a că
rui primă ediție s-a încheiat nu de 
mult.

— Cum apreciați desfășurarea 
primei ediții ?

— De la început trebuie să spun 
că am fost foarte bucuroși să consta
tăm că federațiile de fotbal ale țări
lor balcanice — și în special cea ro- 
rniuă și bulgară, care au fost.elemente 
dinamice in buna organizare și des
fășurare a compel iției — au primit cu 
î'nțeres și simpatie această idee. Ast
fel' îneît, în ciuda unor dificultăți, pot 
.țrfirnia câ prima ediție, a turneului s-a 
terminat- cu un mare succes. Țările 
balcanice și-au ' putut cunoaște reci
proc fotbalul, s-au stabilit, trainice le- 

‘ gâturi de prietenie. Din fotbalul. dv„ 
noi cunoaștem numai echipele C.C.A. 
și Dinamo, pe care le apreciam și de 
a căror valoare rre-am dat seama...

„pe pielea noastră". Ei bine, acum am 
făcut cunoștință și cu o altă echipă 
romînească de valoare, Steagul roșu 
Brașov. Despre succesul competiției 
vorbește de asemenea și interesul ma
nifestat de public și de presă, care au 
creat o ambianță foarte favorabilă 
competiției. Remarc, de asemenea, și 
deplina sportivitate în care s-au des
fășurat întîlnirile primei ediții, ceea 
ce a contribuit la atingerea unuia din 
scopurile turneului, acela al strîngerii 
relațiilor de prietenie dintre sportivii 
țărilor noastre.

— Care este părerea dv. despre 
echipa Steagul roșu?

— Pentru noi, Steagul roșu era ca 
o cutie închisă, în care este o surpri
ză, și pe care arzi de nerăbdare s-o 
deschizi. Nu știam nimic despre ea. 
Primele jocuri ale turneului au fost 
revelatoare. Steagul roșu s-a instalat 
de la început în frunte și a mers con
stant spre victoria finală. E o echipă 
matură, care practică un joc colectiv, 
modern. Cîștigarea primului loc, fără 
înfrîngere, e foarte prețios pentru pal
maresul acestui club. Personal, feli
cit din toată inima pe conducătorii e- 
chipei, pe antrenorul Ploeșteanu și pe 
jucători. Vom fi foarte bucuroși să-i 
revedem pe brașoveni în Turcia, cu 
ocazia ediției a doua.

—- Ce alte lucruri doriți să ne 
mai spuneți în legătură cu confe
rința de la București și vizita în 
țara noastră?

— Țin foarte mult să arăt că lu
crările conferinței organizată de F.R.F. 
la București au fost foarte rodnice. 
Noua formulă va contribui la crește
rea interesului pentru competiție. De 
asemenea, vreau să arăt că am fost 
deosebit de impresionat de primirea 
ce ni s-a făcut aici, de felul cum a 
fost organizată conferința.

Sînt pentru a treia oară în țara dv. 
și de fiecare dată am putut remarca 
marile progrese ce se fac nu numai 
în mișcarea sportivă, ci și în toate 
domeniile de activitate.

Federația dv. ne-a arătat o ospi
talitate care ne-a mișcat. Noi, turcii, 
ne mîndrim cu ospitalitatea noastră, 
dar pot spune că primirea dv., prie
tenia pe care am găsit-o aici, într-un 
ciivînt ospitalitatea romînească ne-a 
întrecut. In timpul șederii în Romînia, 
între delegații federațiilor și cluburi
lor balcanice s-au stabilit strînse le
gături de prietenie. Turneul balcanic 
inter-cluburi a arătat că sportul este 
un minunat mijloc pentru întărirea 
prieteniei între popoare. Nu trebuie să 
uităm acest lucru: prietenia țărilor 
balcanice este un obiectiv de seamă 
al competiției noastre.

R. U.

Deși în ultimii ani pugiliștii bulgari 
și romîni au încrucișat de mai multe 
ori mănușile (în cadrul campionatelor 
europene, întrecerilor olimpice sau bal
canice), o întîlnire directă la mai multe 
categorii nu a avut loc între selecționa
tele R. P. Bulgaria și R. P. Romînă. 
Tocmai de aceea opinia publică sportivă 
bulgară așteaptă cu mult interes con
fruntarea care va avea Ioc peste cîteva 
zile la Sofia între primele garnituri ale 
celor două țări vecine și prietene.

Specialiștii și amatorii de box din 
Bulgaria cunosc destul de bine marile, 
succese pe care le-au obținut boxerii 
romîni în ultimii ani. Numele lui Do- 
brescu, Mihalic, Negrea sau Mariuțan 
se bucură de o mare popularitate aici. 
Nici nu e de mirare, de aceea, că sala 
de sport „Universiada" din Sofia, cu <> 
Capacitate de 3.500 loCuri, este neîncă
pătoare pentru doritorii să asiste la 
această reuniune.

Antrenorii selecționatei bulgare au 
privit cu multă seriozitate această în
tîlnire, pregătind cu multă atenție pe 
fiecare component al echipei. Antrenorul 
St. Ațev a Selecționat un lot de 30 de 
pugiliști, printre ei toți campionii din 
acest an — în ordinea categoriilor: 
St. Panaiotov, M. Mițev, I. Traikov, St. 
Pîlicev, Al. Mitev, S. Mițev, C. Alip'-ev, 
Gh. Paparizov, P. Stancov, II. Lotsanov. 
Acestora li s-au adăugat mai mulți boxeri 
tineri care s-au remarcat cu ocazia unui 
turneu de selecție desfășurat la Sofia în 
zilele de 6 și 7 noiembrie. Cu prilejul a- 
cestui turneu juniorul I. Railev a dispus 
la puncte de multiplul campion Al. Mițev 
iar alți tineri au dat mult de lucru 
„consacraților".

în mod firesc se pune întrebarea : 
cine va îmbrăca tricourile echipei na
ționale bulgare ? Credem că la „muscă

(ampionntul tic șah 
al ll. R. S. S.

BAKU 22 (Agerpres). —
Partida Tal — Averbach s-a si

tuat în centrul rundei a 4-a a cam
pionatului unional de șah. Jucînd cu 
albele, fostul campion mondial a ob
ținut avantaj pozițional într-o va
riantă a apărării Karo-Kănn, dar par
tenerul său s-a apărat cu exactitate, 
astfel că la mutarea 28-a pe tablă 
a apărut o poziție de perfectă egali
tate și arbitrii au consemnat remiza. 
Cu același rezultat s-au terminat par
tidele Lein-Bronstein; Taimanov — 
Gipslis și Vladimirov—Koț. Holmov 
a cîștigat în 36 de mutări cu' negrele 
la Nejmetdinov. Smîslov a întrerupt 
cu avantaj partida cu Gurghenidze. 
Partida aminată din runda a 3-a din
tre Hasin și Koț s-a terminat cu vic
toria albelor. Marii maeștri Smîslov 
și Spasski, cu cîte 3 puncte și o par
tidă întreruptă, se află pe primul loc 
în clasament.

i;
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• IN ANII MARELUI RĂZBOI pentru 

APARAREA PATRIEI, boxerul sovietic 
Konstantin Korotkov, campion al Spar-

. tachiadei sindicatelor pe anul 1940 la 
categoria muscă, de mai multe ori cam
pion. al asociației ,,Stroitel“ (Constructo
rul) si al regiunilor Extremului Orient, 
s-a acoperit de slorie rye eîmpui de luptă, 
fiindu-i decernat titlul de Erou al Uniunii 
Sovietice. In luna martie 1945. Korotkov a 
căzut pe cîmpul de luptă. Pentru cinsti
rea memoriei sale. în Palatul Sporturi
lor din Habarovsk s-a desfășurat un tur
neu al celor mai buni pugiliști sovietici 
din regiunile Extremului Orient, dotat cu 
premiul ..Konstantin Korotkov". Compe
tiția. la care au luat parte 40 de boxeri 
reprezentînd ținuturile Habarovsk. Pri- 
morie și regiunile Kamciatka și Sahalin, 
printre care si sase maeștri ai sportului, 

-va-fost cîștigată de reprezentanții ținu
tului Habarovsk

• FEDERAȚIA POLONEZA de tenis a 
făcut propunerea ca în fiecare an să .se 
organizeze o competiție intitulată ..Cupa 
Națiunilor", si rezervată jucătorilor frun
tași de tenis din țările socialiste.

• GOEGETERVL campionatului de fot
bal al Franței din anul 1958 1959. Just 
Fontaine (Reims), a jucat pentru prima 
oară juna ‘ această după accidentarea sa

i. gravă la începutul acestui an. cînd a 
5 foot internat in spital în urma unei du- 
>ble fracturi.

kr .. . : . . ._• . : ■ .
9 PESTE 2.000 de studenți de la Insti

tutul Pedagogic din Krasnodar, printre 
care si numeroși sportivi fruntași, -Vor 
pleca în curînd în cele mai depărtate 
colțuri , Uniunii Sovietice perjtru ca 
prin practică să-și" ’perfecționezi cuno
ștințele teoretice privitoare la cultura 
fizică. < „

9 SIMBATA trecută. Ia Northampton, 
echipele de rttbgi din Bedford si Nor
thampton au aplicat. în cursul unui 
meci, noua regulă britanică după care 
la repunerea mingii in ioc de Ia tușă cele 
doiiA linii de înaintare trebuie să păs
treze între ele distanta de un yard, adică 
91.4 centimetri. Scopul acestei reguli este

de a permite o mai ușoară scoatere a 
balonului și de a împiedica dezvoltai»©* 
grămezilor deschise.

• FEDERAȚIA internațională de fot
bal a ratificat hotărîrea ca meciul de 
baraj pentru campionatul mondial din
tre Franța și Bulgaria să se dispute la 
Milano, la 16 decembrie. Totodată, 
F.I.F.A, a decis ca întîlnirea să fie ar
bitrată de un italian, pe care rămine 
să-1 desemneze federația peninsulară.
• IN CADRUL pregătirilor atletilor 

cehoslovaci pentru viitoarea ediție a 
•I. O. de la Tokio, la sfîrșitul acestei 
luni va avea loc la Praga un concurs 
de atletism la care vor participa atleți 
nă,scuti între anii 1940-1944.

• LA ÎNCEPUTUL lunii decembrie 
echipa canadiană de hochei pe gheată 
..Porth Arthur Bear Cats" va întreprinde 
un turneu de șase" meciuri în R. S. 
Cehoslovacă.

• ARBITRUL ELVEȚIAN de hochei pe 
gheață Kurt Ilausner a fo<st numit în 
funcția de arbitru principal la viitoarele 
campionate mondiale de hochei pe 
gheață de la Colorado Springs (S.U.A.). 
El a deținut această funcție si anul 
acesta, ia Campionatele mondiale desfă
șurate în Elveția.

9 LA MOSCOVA a avut loc săptămîna 
trecută festivitatea înmînării diplomei si 
marii medalii de »ur a Federației inter
naționale de aviație sportivă (F.A.I.) pi
lotului; cosmonaut sovietip -Iuri Gagarin. 
Această distincție este acordată anual 
drjept răsplată pentru cea mai deosebită 
perTormanță în domeniul aViației. Luînd 
cuvîntul cu acest prilej, Iuri Gagarin a 

..șpufc : „Sînt foarte fericit că am primit 
această înaltă distincție. In ea văd o 
cinstire a succeselor strălucite ale între
gii' aviații «sovietice, a inginerilor si teh
nicienilor noștri, a oamenilor de știință 
și a întregului popor sovietic?.

• ASOCIAȚIA ziariștilor sportivi en
glezi a desemnat pe campionul mondial 
profesionist de box la categoria mijlo

— St. Paftaiotov, un boxer cu bogată 
experiență, deși el a fost învins recent 
de Okeșliiski. în limitele categoriei gtea 
va evolua probabil din nou... uriașul 
B. Lozanov, care are o înălțime de 2,10 
m și o greu laie de 130 kg. în rest, 
antrenorul are încă rezerve. De altfel, 
iată ce ne-a declarat antrenorul St. Ațev: 
„Cunosc bine valoarea boxerilor romîni, 
deoarece am avui posibilitatea să-i ur
măresc în mai multe competiții interna
ționale. Boxerii romîni au o bună pre
gătire fizică, lucru care le-a permis să 
obțină- succese remarcabile. Ne așteaptă 
un examen dificil. în orice caz, întîl
nirea dintre boxerii romîni și bulgari va 
fi un bun prilej pentru un util schimb 
de experiență, pentru strîngerea legătu
rilor de prietenie dintre sportivii din 
R.P. Romînă și R.P. Bulgaria*.

TO M A HR ISTOV 
corespondentul nostru la Sofia

cie, Terry Downes si pe cistigătoarea 
turneului feminin de tenis de la 
Wimbledon. Angela Mortimer. drept 
cei mai buni sportivi englezi ai 
anului 1961. Pe locul doi, la bărbați, s-a 
clasat fotbalistul Johnny Haynes.

• IN CADRUL pregătirilor pentru vii
toarele campionate mondiale, echipa de 
hochei,ne gheață a Suediei va susține la 
5 și 6 decembrie două partide la Mos
cova, cu reprezentativa Uniunii Sovie
tice, iar Ia 8 și 10 decembrie hocheistii 
suedezi vor primi la Stockholm vizita 
selecționatei R. S. Cehoslovace.

• AU FOST desemnați cei mai buni 
jucători de tenis de masă ai anului din 
R. P. Ungară : MASCULIN — Benczik, 
F3Mv, Sido. Rozsas. Peterfv; FEMININ: 
E. Foldy, Lukacs, Kerekes, Marosvolgyî» 
Hevesi.

• 33 ATLETI francezi au îndeplinit în 
acest an standardurile fixate pentru 
campionatele europene, care vor avea 
loc anul viitor la Belgrad. Printre aceș
tia se află : Delecour (10,3 sec), Piquemal 
(10.3 sec.), Jazy (1:49,4 și 3:42,5). Bogey 
(13:53,8 și 29:09,0), Idriss (2,10 m). Veron 
(7,62 m), Battista (lfi.96 m), Macquet 
(83,36 m), Husson (64,69 m) etc.

9 TRIPLUL CAMPION olimpic Emil 
Zatopek, care se află în prezent în Cuba, 
unde contribuie la pregătirea atleților 
cubani. oferă un frumos exemplu per
sonal de perseverentă sportivă. Lyînd 
startul în proba de 15.000 m cu prilejul 
unui concurs desfășurat la Havana, 
Zatopek a sosit primul, fiind cronome
trat cu timnul de 55:30,0. Locul doi a 
revenit fondistuiui cuban Diaz, cu ace
lași timp.

• VIITORUL meci al 'boxerului ma
ghiar Laszlo Papp va avea loc la 2 de
cembrie în orașul vest-german Kdln. 
Drept adversar al pugilistului maghiar 
urmează să fie desemnat campionul eu
ropean profesionist, olandezul Harko 
Kokmayer. sau compatriotul său Tommy 
Baabs.

BRAȘOV 22 (prin telefon). In 
drill turneului întreprins în tara n 
tră, selecționata feminină de hau 
în 7 a R.S.S. Ucrainene a întilni 
primul sau meci selecționata ora; 
Brașov, formată pe scheletul ecl 
Tractorul. Intilnij-ca a prilejuit o 
pută atractivă, de un nivel tehnic 
și a fost călduros aplaudată de j 
tatori. Rezultatul de egalitate, ți 
seamă de perioadele de dominare, 
echitabil. Selecționata orașului Br 
s-a apărat organizat mai ales îi 
priza 1 și a contraatacat marcîrid n 
goluri. Bun arbitrajul lui G. Szo' 
(R.P.U.), Au marcat Melinte (5), 
roianu (2 din 7 ni), Bugl (3) și E 
dorfer (2) pentru selecționata ora 
Brașov și W’untersmeri (4), Kor 
kaia (3), Ataliaronko (3), Rjatt' 
(2) pentru R.S.S. Ucraineană

Lotul echipei sovietice pleacă 
Tg. AAur.eș unde va întilni vineri ; 
selecționata locală. ■ *’

C. GRUIA și P. I)(JMITRES(
corespondenți

Nona Gapnndașviii (U. R.S.S.)— 
virtuală învingătoare a Turneului candidate!
Alexandra Nicolau (R.P.R.) la a treia victorie consecu

In runda a XV-a a turneului can
didatelor la titlul mondial feminin de 
șah campioana R.P. Romine, Alexan
dra Nicolau. a înregistrat o nouă vic
torie, dispunînd de șanista mongolă 
Sei Hundsuren după o frumoasă par
tidă de atac. Prin punctul acumulat, 
Nicolau se menține în plutonul frun
tașelor. Elisabeta Polihroniade a fost 
învinsă de Nona Gaprindașvili, care 
își menține avansul de 2 puncte asu
pra celei de a doua clasate, fiind vir
tuală cîștigătoare a turneului.

Alte rezultate din runda XV : Laza- 
revici—Karakas 1—0, Rinder—-Lane 
1—0, Borisenko—Nedelkovici */2-

lată clasamentul -înaintea ultimelor 
două runde: Gaprindașvili 12, Bori
senko 10, Volpert 8*/, (1), Nedelkovici 
8'/2, Nicolau și Lazarevicl 8, Karakas 
7>/2 (2), Zvorikina și Zatulovskaia
71/, (1), Polihroniade 6‘/2, Konarkow- 
ska 5'/2, Gresser, Lane și Silans 5(1), 
Rinder 5, Heemskerk 4’/2, Hundsuren?.

Reprezentativele ds scrimă 
aie R. P. Romîne pleacă 

astăzi ia Minsk
In cursul zilei de fazi vor părăsi Capi

tala, pe Calea aerului, îndreptîndu-se spre 
Minsk, reprezentativele de scrimă ale 
țării noastre care vor participa la o 
întîlnire triunghiulară (la toate ar
mele) în compania trădătorilor din 
R.S.S. Bielorusă și R.S.S. Lituaniană.

Au făcut deplasarea următorii spor
tivi : Măria Vicol, Oljra Szabo, Ana 
Ene, Ecaterina Lazăr, Tănase Mure- 
șanu, Ion Zilahi, Ionel Drîmbă, So
rin Poenaru, Atila Csiplef (floretă), 
Constantin Stelian, Dumitru Popescu, 
Stefan Simko (spadă), OctaVian Vin- 
tilă, Ladislau Rohoni, Dumitru Mus
tață și Gheorghe Culcea (sabie).

Lotul scrimerilor noștri este condus 
de tov. Florin Panaitescu, membru al. 
biroului F.R.S., și de antrenorii An
gelo Pelegrini, Ruxandra lonescu j: 
Mircea Vilcea.

VRNJACKÂ BANJA 22 (prii 
leton). — In runda a XVI-a, pe 
ma, a .turneului (dc miercuri s 
s-au înregistrat rezultatele: Politii 
de — Borisenko */2—‘A, Gresst 
Gaprindașvili */2—‘/2, Silans — z 
kina */2—*/2, Konarkowska — Za 
skaia 1—0. Alexandra Nicolau, c 
grele, a întrerupt cu avantaj d 
la Rinder.

FOTBAL PE GLC
• Iii cadrul „optimilor” „C.C.E 

la Praga, Dukla a întrecut cu 
(2—0) pe Servette Geneva (ii 
3—4), calificîndu-se pTMtrn stei 
de finală în care va întilni pe T 
ham Londra .

© Ieri la Londra: Anglia — Ir 
de Nord I—1 (1—0).

• Etapa de duniinicA din cam 
tul italian a fost favorabila lui 
nazionale. Deși echipa din Milano 
pus destul de greu de Lancrossi 
mai cu 2—1) ea și-a mărit avani 
lider al clasamentului la 4 puncte 
fitînd de faptul că principalii săi 
ritori, Roma și Torino au făcut 
nul înfre ei (2 — 2) iar Bologna s-t 
țiunit, pe teren propriu, cu un 
în fața codașe} Vene/.ia, După 13 
IhTernazjonale are 21 p. De noi 
Juventus o.cupă locul 14, cu 10 
mai puțin ca liderul !

O Duminică, la Zagreb, echipa 
niori. a R.P.F. Iugoslavia a întret 
lecționata de juniori a Austriei eu 
(3-0).

• In semi-finalele „Cupei Bra 
echipa F. C. Santos a întrecut pe 
riea cu 6—2. Punctele învingători 
fost înscrise de Bele (3), Pope. 
Cu finii o

• Duminică s-a încheiat campi 
R. P. Polone pe 1961. Deși a pier 
ultima etapă cu 2—1 în fața Iu 
Lodz, Cornik Zabrze a cucerit til 
campioană acuniulînd 43 puncte. P 
rile următoare s-au clasat în o 
Polonia Bvlom (35). I.egiu IC 
(32), Rudi Chorzow (31), II isla 
Odra Opole (28).

9 Echipa iugoslavă Beogradski, 
in lumen în \nglia, a fost învi> 
3—1 de Oldham \.C., o echipa 
liga a IV engleză !

Pe scurt Pe seu
• In cadrul meciului revanșă; pentru 

titlul mondial la șașki (dame) dintre 
campionul lumii Scegolev și șalanje- 
rul său Kuperman, s-a- disputat cea 
de a 7-a partidă,- încheiată remiză la 
mutarea 56-a. Rină în prezent scorul 
este de 4-3 în favoarea lui Kuperman.

.» Selecționatele de lupte ale Japo-. 
niei și-ati continuat turneul in U.R.S.S. 
I.voluind la Erevan, echipa de lupte 
clasice a fost învinsă cu 7-1 de se-, 
.lecționata R.S.S. Armene, in timp ce 
echipa de lupte libere a terminat )a 
egalitate: 4-4 cu cea a RiS.S'. Ucrai
nene.

• Mărșăluitorul italian A. Pamich 
a stabilit recent doua noi recorduri 
mondiale. Pe 50 km. mârș, el a rea
lizat timpul de 4 ore 14 minute 2 sec.

si-4 zecimi iar pe 30 de .mile 
tnanța. de 4 h 4,;56,‘8.

• Echipa campioană a R.F 
handbal în 7 (fete) a întrecut 
drul „Clipei Campionilor Fui 
pe Danubia Viena cu 6 ! (3-0 
ciul a avut loc la Essen

• l:i campionatele internațio
tenis de cîmn ale' Australi'e'i,' e 
loc lă Adelaida, jucătoriil india 
keijea a obțimlt două victorii' s 
zătbăre, oltminutd ’ din cbm'petțț 
australienii Bob Ifewitt și Kei 
cher, care fac pafte difi bchip'a 
liăTlă pentru ' „‘Cupa* DaVis".' A 
zuitale înregistrate ’ în sierturiTd' 
nala : Laver (Australia) — Joi 
(Iugoslaviaj 7-5; 8-6; Emerson 
tratia)—Bungert (R.F. Germani 
6-4.' ’
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