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Un rezultat bun in „optimile" Cupei Cupelor

LA LISABONA, PROGRESUL BUCUREȘTI
TERMINAT LA EGALITATE (1-1) CU LEIXOES PORTO

Să ne pregătim temeinic 
pentru „Spartachiada de iarnă a tineretului"!

LISABONA 24 (Agerpires). — Echipa 
ogresul București și-a făcut un de- 
t promițător în cea de-a doua edi- 

a „Cupei-Cupetar" la fotbal, ter- 
nînd la egalitate : 1—1 (1—0) meciul 
(ținut joi seara la Lisabona împo- 
va echipei portugheze Leixoes

acest meci 
mai mulți

ros a ținut să asiste la 
în care echipa gazdă cu 
internaționali în formație pornea mare 
favorită. Dar. după cum transmite 
corespondentul agenției „France Pres-

RABOIE

Cînd am aflat că a marcat. 
Ia început m am... speriat ;
Dar Caricaș — ce lucru rar I —

în meciul Progresul — Lei- 
xoes disputat la Lisabona, Cari
caș a marcat un gol.

Marcase-un gol la... adversar I

JACK BERARIU

lontind pentru optimile de finală ale 
npetiție"."intilnirea s-a disputat la 
dionul Alvalade, pe un teren com- 
t desfundat, sub o ploaie măruntă, 
oțită de un vînt puternic. In ciuda 
pului nefavorabil, un public nume-

jucătorii romîni au fost aceia 
care au dat tonul disputei, au domi
nat mai mult, demonstrînd un frumos 
joc de pase, plin de vigoare.

Prima repriză a decurs în nota de 
dominare a echipei Progresul care și-a 
asigurat la pauză un avans de un gol, 
marcat în minutul 19 de Caricaș, cu 
capul, la o lovitură de corner. La în
ceputul reprizei a doua jucătorii por
tughezi lansează mai multe atacuri 
și în minutul 52 reușesc să egaleze 
prin interul dreapta Osvaldo. După 
acest gol portughezii se retrag în apă
rare și suportă o accentuată presiune

A intrat în tradiție ca începutul ul
timei Iutii a fiecărui an să marcheze 
startul uneia dintre cele mai populare 
competiții sportive de mase din țara 
noastră — Spartachiada de iarnă a 
tineretului.

Aceste întreceri oferă, cu fiecare edi
ție, un bun prilej de intensificare a 
activității sportive, de antrenare și mo
bilizare a maselor de tineret intr-o 
activitate sportivă organizată și sis
tematică, dindu-le posibilitatea în același 
timp de a se pregăti in vederea trece
rii normelor complexului G.M.A. Com
petiția are și scopul de a contribui la 
întărirea organizatorică și materială 
a asociațiilor sportive. In întreprinderi, 
instituții, universități, școli, in comune 
etc. organizațiile U.T.M., consiliile a- 
sociațiilor sportive, conducerile câini-

nelor culturale se pregătesc pentru a 
oferi și de această dată participanților 
condiții cit mai bune de concurs. Dar, 
pregătirile trebuie nu numai continuate 
ci și intensificate, pentru că întrecerile... 
bat la ușă.

Ediția 1961 —1962 a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului va fi inaugurată 
la 1 decembrie. Concursurile sint va
riate și atractive, fiind organizate la 
8 ramuri de sport și anume : gimnas
tică, șah, tenis de masă, schi, patinaj, 
săniuțe (pentru băieți și fete), haltere 
și trîntă (pentru băieți). întrecerile 
sint extinse pe o perioadă de aproape 
patru luni, desfășurindu-se în trei 
etape, după cum urmează : ETAPA I,

(Continuare in pag. a 2-a)

La capătul unei întreceri pasionante

Victor Ciocîltea a ciștifiat titlul 
de campion dc șah al țării

A 
fata 
19-a 
șah

ultima rundă I Aseară, în 
asistențe record, cea de a 

de

Desfășurarea campionatelor repu
blicane a s os în evidență spectacu
lozitatea jocului practicat de majo
ritatea echipelor. în fotografie, Vis- 
ner (Dinamo București) ne sferă o 
reușită „mostră* de aruncare la 
coș, plină de dinamism.

Foto: P. Romoșan

decis 
linei 
confruntare în fața tablelor

a desemnat drept campion repu
blican pe maestrul internațional Victor 
Ciocîltea, lider de-a lungul ultimelor 
șase runde. Dar nu fără emoții... Mai 
ales după ce Ghițescu întrerupsese în 
poziție net superioară în fața ultimu
lui său adversar, Mititelu. Lui Ciocîl
tea, pentru evitarea unei egalități în 
clasamentul final îi trebuia neapărat 
victoria în partida cu tenacele Ursea- 
nu. In mare atac, campionul a sacri
ficat calitatea (destul de riscant poa
te), pentru a căuta apoi cu dificultate 
noi căi de continuare a ofensivei pe 
aripa regelui. Intr-un moment cînd a- 
părarea lui Urseanu părea consolidată, 
Ciocîltea 
lovitură 
mutarea

Lupta 
cheiată,

întrerupere, consemnînd remiza în 
partida cu Mititelu.

Florin Gheorghiu, excampiontil, a 
încheiat cu o victorie la Partos, care 
îl trece pe locul III și pe care îl va 
păstra probabil, fiindcă atit Drimer cît 
și Georgescu au poziții inferioare (si 
cîte un pion în minus) la Rădulescu 
și respectiv Soos

In celelalte partide din runda a 
XlX-a : Vaisman—Fischer 1-0, Pușca- 
șu—Szabo 0-1, Pavlov — Bozdoghină

a surprins printr-o frumoasă 
tactică, obținînd decizia la 
43, în aplauzele spectatorilor, 
pentru primul loc fiind în- 

Ghițescu a deschis plicul de

(Continuare în pag. a 4-a)

VICTOR CIOC1I,TEA

După patru etape, lupta pentru cla
sarea în primele patru locuri care 
aduc calificarea în turneele finale ale 
campionatelor republicane de baschet 
este în plină desfășurare. Cu excepția 
unor echipe ca C.C.A., Rapid, Știința 
Cluj, Dinamo București, la băieți,

(Continuare în pag. a 5-a)

Intilnirea
R. P.

LA FOTBAL

I. C. F., Rapid, Mureșul Tg. Mureș, 
Știința București și Știința Cluj, la 
fete, care domină cu autoritate 
trecerile, aproape toate celelalte 
mâții sînt angrenate în această

(Continuare in pag. a 4-a)

Sofioții așteaptă cu un mare interes

de box dintre reprezentativele
Romine
tri-SOFIA, 24 (prin telefon de la 

misul nostru special). — Joi diminea
ța, de cum a pășit pe pămîntul R P. 
Bulgaria, delegația boxerilor romîni 
a fost înconjurată cu multă simpatie

(stadionul Dinamo de laBucurești i Dinamo—Știința Timișoara 
ra 14).

Ploiești : Petrolul—Rapid
Tîrgoviște : Metalul—Jiul Petroșani
Pitești: Dinamo—Știința Cluj
Lupeni: Minerul—U.T.Ă.
Bacău : Dinamo—C.C.A.
In fotografie: Pe un post nou pentru el ,

dat satisfacție în ultimele jocuri susținute de dinamoviștii bucureșteni. 
tă-1 pe Eftimie (în tricou vărgat), într-un meci cu Dinamo Bacău, punînd 

pericol poarta adversă.

(centru înaintaș) Eftimie

Foto : T. Roibu
XXXXXXXXXX>OOOCXXXXX>OOOOOOOOOOOOOOOdOOOOOOOOOOOOOOOOdOOOOOOOOOOOOOOCXX)OC*>3C>-JCOOOOOOOOOOOOOOOO

PE UN DRUM
ale 

spor-

șl R. P. Bulgaria
de către iubitorii acestui sport. In gă
rile Ruse și Pleven, în timpul stațio
nării trenului, grupuri numeroase de 
antrenori, activiști sportivi și boxeri 
ne-au întîmpinat cu flori.

Astă-seară pe patinoarul „23 August"

La Sofia, interesul pentru intilni
rea de astă-seară este foarte mare, 
fapt dovedit și prin aceea că încă 
de marți nu se mai găsesc bilete in 
sala Universiada 
gala și a cărei 
circa 3.500 locuri, 
rației bulgare de 
spunea la sosirea
Sofia ar fi existat o sală de 6.000 
locuri și în acest caz ar fi rămas 
dinafară mulți amatori de box...

Gazdele, după cum ne-a declarat 
cunoscutul arbitru internațional Emil

unde va avea loc 
capacitate este de 
Președintele Fede- 
box, tov. Murcevj 

noastră că; dacă

Deschiderea festivă a noului sezon
De cîteva zile, la patinoarul artifi

cial din parcul „23 August" domnește 
o activitate febrilă : patinatorii artistici, 
viteziștii și hocheiștii se pregătesc asi
duu. Motivul? Astă-seară ei vor parti
cipa la inaugurarea sezonului 1961-—1962 
și doresc să ofere cu acest- prilej pu
blicului bucureștcan un program bogat 
și cît mai plăcut.

„In ultima săptămînă — ne-a spus 
antrenorul Florin Gămulea (Dinamo),

BUN

am 
să 
sânt,

făcut aproape zilnic repetiții. Vrem 
ne prezentăm cu un program intere- 

care să atragă un număr cil mai

TR. IOANIȚESCU

in
de
P«

R. CALARÂȘANU

legerea organelor locale 
F.S. din cadrul asociațiilor 
din raionul nostru a însemnat un 

tent hotăritor în activitatea spor- 
de mase și de performanță. Ana- 

d în spirit critic și autocritic tea- 
ile .obținute pînă în prezent, par- 
anții la conferințe au arătat fap- 
că față de posibilitățile existente 
realizat prea puțin pină acum. Cei 
iu luat cuvintul au subliniat fap- 
că, în asociațiile sportive din ra- 
1 „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din 
tală există incă mari resurse, care 
au fost încă 
t lucru, noile 
• sportive au

planuri de

ALEXANDRU FLOREA 
vicepreședinte al Sfatului Popular al 
raionului „Gh. Gheorghiu-Dej" din 

Capitală

folosite. Cunascînd 
consilii ale asocia- 
trecut la alcătuirea 
muncă judicios în-

tocmite, axate pe posibilitățile locale, 
cuprinzînd și elemente de perspectivă. 
Trecîndu-se la aplicarea hotărîrilor 
luate, în scurt timp, s-au obținut o 
serie de importante succese.

Astfel, în cadrul 
Farma, de pe lingă 
tic al Capitalei au 
400 de noi membri
cru s-a datorat muncii entuziaste duse 
de consiliul asociației (președinte 
Gheorghe Martin), care a știut să

asociației sportive 
Oficiul Farmaceu- 
fost înscriși peste 
U.C.F.S. Acest lu-

antreneze în această muncă un larg 
activ obștesc. In aceeași asociație s-a 
început recrutarea elementelor pentru 
formarea unei secții de gimnastică 
sportivă. La uzinele „Semănătoarea" 
s-a desfășurat o întrecere la nivelul 
asociației sportive care s-a bucurat de 
o largă participare. Intîlnirile celor 
29 de echipe de fotbal, ale celor 15 de 
volei și 4 de handbal, au stîrnit — 
cum era și firesc — interesul tuturor 
membrilor U.C.F.S. din întreprindere.

Asociația sportivă ce activează pe 
lingă Uzina de motoare electrice și-a 
verificat capacitatea organizatorică cu

(Continuare in pag. a 2-a)

(Continuare in pag. a 4-a)
(Continuare in pag. a 6-a)

Rapiditate, dinamism, spectaculozitate — iată principalele caracteristici 
ale hocheiului pe gheață, sport din ce în ce mai îndrăgit de masele tie tineri din 
țara noastră. Astă-seară, spectatorii care vor urmări festivitatea de deschidere de 
pe patinoarul „23 August' vor avea prilejul să vadă în cadrul tutui ini presant 
meci pe cei mal buni hocheiști romîni.

Foto: B. Cioban» , ,



Con£®s?s^țe.I© dc alegeri ale U, C. F. S.

O activitate sportivă de mase 
mai bogată!cit

In orașul IAȘI — așa cum sa a- 
ratat in darea de seamă și in 

discuțiile purtate de delegații la 
recenta conferință a consiliului orășe
nesc U.C.F.S. și a C.S.M.S. lași au 
fost obținute Importante succese. As
tăzi, in acest oraș activează 96 de
asociații sportive organizate in între
prinderi, uzine, scoli și comune, avînd 
peste 30.006 de membri U.C.F.S. 
Creșterea muncii de instruire sportivă 
este ilustrată de cele trei recorduri 
mondiale realizate de parașatiști și 
trăgători, de cele 5 noi recorduri re
publicane obținute în acest an la dife
rite discipline sportive, de victoriile cu
cerite de reprezentanții sportivi ai o- 
rașului lași în campionatele republi
cane și în’ intilnirîle internaționale.

Delegații la conferință nu s-au mul
țumit insă să treacă in revistă succe
sele obținute de mișcarea sportivă lo
cală. Ei au aplaudat rezultatele bune; 
i-au felicitat pe cei. ce le-a-u obținut și 
pe cei ce și-au adus contribuția la rcav 
lizarea lor și apoi au trecut la anali
zarea deficiențelor care frînează încă 
dezvoltarea sportului ieșean, pe măsu
ra condițiilor create și a posibilităților 
existente. Majoritatea discuțiilor au fost 
britice și au avut ca punct de plecare 
rezultatul unui calcul materhatic: di
ferența dintre numărul membrilor 
U.C.F.S. care iși desfășoară activitatea 
in asociațiile sportive din oraș și nu
mărul sportivilor legitimați. (Dintre 
cei 30.123 de membri U.C.F.S. doar 
1.328-sînt legitimați.și numai 1.175,au 
clasificare sportivă). Se desfășoară 
oare cu ceilalți 28.713 de membri 
U.C.F.S. o activitate competițională bo-

gata care să poată să ofere celor ta- 
Icntați posibilitatea de a urca treptele 
măiestriei sportive și de a fi selecțio
nați in echipele de performanță ?

Delegații la conferință au discutat 
ca simț de răspundere această proble
mă, analizînd temeinic toate aspectele 
ei. Tovarășa CAMELIA BRLȘAN — de
legata asociației sportive Țesătura —- 
a arătat că: „O cauză a rezultatului 
slab obținut în acțiunea de ridicare a 
nivelului măiestriei sportive a tinerilor 
din lași este și faptul că nu s-a pus 
un accent deosebit pe dezvoltarea ba
zei de mase a unor ramuri sportive 
prin organizarea unei bogate și multi
laterale activități sportive de mase. Fn 
asociația sportivă Țesătura se organi
zează sporadic întreceri sportive de 
mase deși muncitorii sint dornici să 
facă sport. Un exemplu de formalism

Vechiul consiliu al Asociației 
sportive „Țesătura"-Iași a chel
tuit 35.000 lei pentru fotbal, 
aslfel că pentru toate celelalte 
sportive „Țesătura"-Iași. a; ehel- 
5.000 lei.

Oftind încet contabilul observă 
(De altfel, nu era nici un secret).: 
înaintarea lor, 
înscrise goluri

i
in mare vervă, 
pină și-n... buget !

V. I). POP-A

in muncă eșt^.țap.tul că cu toate că în 
întreprindere^."noastră marea majori
tate (peste 85 ia sută)» silit femei, con
siliul asociației ’sportive .sila îndreptat 
atenția numai spre..: fotbal. Avem trei

R
itccnl, la Turnu Severin, activiștii 

sportivi, instructorii și sportivii 
au discutat pe larg despre acti

vitatea de cultură fizică și sport ce 
desfășoară aci, analizînd totodată sti

lul și metodele de muncă de consiliului 
orășenesc și raional U.C.F.S. Conferința 
a subliniat că în ultimii ani. în orașul 
și salcie raionului Ir. Severin activita
tea sportivii s-a dezvoltat simțitor, ca 
urmare a sprijinului permanent aeoi 
de organele de partid, sindicale și ;de 
U.T.M. Darea de seamă a remarca» fap
tul că la coniijieti(iile s|»oriiv(> de mase 
organizate anul acesta (Spartachiada de 
iarnă a tineretului. Concursul cultura!-' 
sportiv, „Cel niai bun sportj\ din 10 
ele.) s-au înregistrat peste 21.000 de 
participări, cifră superioară anilor tre
cu ți. Ca w ni a re, s-a simțit și o oarecare 
înviorare a activității de performanță, 
o seamă de snortivi (printre care cei de 
la Voința) obținînd -rezti'l taăe remarca
bile la faza raională a campiLHiatulni 
republican de calificare volei, la cam
pionatele' de tenis de masă (e-tapa re- 
gi ona I ă ), la faza fi na 1 ă a c-am pi un a tel* > r 
republicane de hailtere-juniori (prin s-por- 
tivul Coihstar-Uin Cucă) ele.

Toate aceste rezultate fruniioase- au 
fost scoase- în evidență, cu mîndrie. de 
delegații la conferința- raională și oră- 
țeneasca. Dar, totodată, aceștia nu au 
ocolit nici deficiențele care se mai ma
nifestă în activitatea sportivă a orașu
lui și raionului Ir. Severin.

Problema cadrelor proprii 
severinean a fost viu dezbătută, 
combătut cu tărie tendința unor t 

• Ui1 sportive de a aduce din alte 
jucători gala formați', în loc să se 
cupe de descoperirea, creșterea și 
frcționaHea sportivilor din localitate.

• Desigur că față de condițiile 
mâi bune pentru ’ 
lui, de sprijinul a< 
locale, de partid, se i

■ tivitatea sportivă d 
’ Trf» Severin nu s-a ri

tc.ptărilor: Lucrul are 
cab.ilri’ Sportului sev 

1 baza ' de' mase, corn

felul în care au înȘelcs —ă muncească, 
sau mai bine zâst- să nu mnnccașt-ă Ac
tiviștii sportivi din Ir. Severin afirmă 

se ' că sprijinul acordat mișcării de cui
fură fiziCăt și sțtortf de către profesorii 
de educație fizică: din loealitpre. es-tc 
încă slab. Acest lucru l-au relevat și 
delegații la conferința» U.Q.F I». Elevii 
Școlii medii nr. 2, de pildă, sîut îinpii- 
d.icati dese.ftri de diiveția școlii -ă tuae 

rd.-it tieț unele —porturi. Ce au- făcut iu a-
ceasta privința profesorii de educație 

' fizică din școală ? Dar consiliul orășe
nesc U-G-Ea*. ?

Concluziile desprinse din proiectul de 
Tiotăfîri sînt clare și cu perspective tie 
a con-tribui la îmbunătățirea activității 
sportive : în viitor se va pune un accent 
deosebit pe activitatea sțiortivă de mase, 
in scopul descoperirii și promovării ele- 
mcnlelor talentate din localitate, astfel 
ca ecltipele de performanță să- aibă în 
orice moment de unde să recruteze spor
tivi talcntați.

echipe de fotbal pentru care s au chel
tuit 35.000 lei din cel 40.000 cît a a- 
vut ca fond asociația sportivă. Am a- 
vut și o echipă de volei feminină care 
a participat la campionatul categoriei A 
și care, in. prezent, activează la 
C.S.M.S. Pentru a asigura cadrele noi 
necesare acestei formații antrenorul N. 
Roibescu a căutat elemente la Pitești, 
Galați sau Suceava în loc să organi
zeze campionate pe asociație și să se
lecționeze astfel elemente de perspecti
vă din întreprinderea noastră".

Profesorul AL. MERICA. maestru 
al sportului, s-a ocupat pe larg de as
pectele activității sportive de mase a 
studenților. Arătînd că din partea co
legilor săi, profesorii de educație fizică, 
există prea puțină preocupare pentru 
angrenarea studenților in competițiile 
de mase, el a spus: „Trebuie să ne fa
cem o severă autocritică pentru modul 
superficial in care am muncit. Dil 
cei peste 9.0B0 de studenți ai centrului 
universitar 
versitar au 
încercat să 
atletism pe 
de educație 
zinteres și. din această cauză campio
natul nu cunoaște succesul pentru care 
i s-au creat condiții și nu ne oferă 
posibilitatea de a selecționa elemente 
talentate pentrn, wfîî1*> perfor
manță"

Tovarășul b IOVSTIUG, președin
tele comisiei regionale de șah, a cri
ticat cu tărie consiliul orășenesc 
U.C.E.S și consiliile asociațiilor spor
tive pentru dezinteresul eu care au tra
tat problema' angrenării oamenilor 
muncii din asociațiile sportive ieșene 
in practicarea sportului „Numărul mic 
de întreceri sportive populare, lipsa 
de continuitate in organizarea activi
tății sportive de mase și slaba popu
larizare a competițiilor au făcut ca 
din cei peste 30 000 de membri ai 
U.6.F.S. doar 1.300 să fie angrenați 
in competiții sportive oficiale — a spus 
tov. B. Tovstf uc. Dar aspectul* cel mai 
grav il constituie faptul că. timp de trei 
ani, nici un student nu a cucerit in
signa G.M A ! Ce lac profesorii de 
educație fizică ? Ce lac. antrenorii și 
instructorii spori jvi ?“

Și alți delegați la cotiiorință (prof. 
>.V LUPAȘCU, MARCEL FIGA, AU
RICA TALPA, prof. T POPESCU) au 
criticai slaba muncă desfășurată de 
consiliul orășenesc U.C.F.S. și de con
siliile asociațiilor sportive pentru an
grenarea oamenilor muncii în practica
rea sportului: Delegații ia conferință, 
au făcut, în același timp, ' importante 
propuneri pentru Îmbunătățirea muncii, 
propuneri aprobate de conferință, care 
au devenit astfel hotărîri.

Modul curajos de a pune problemele 
cît și spiritul critic și autocritic dove
desc că sarcinile de 'viitor nu vor ră- 
mine. pe hîrtie,.ci vor fi duse la bun 
sf:rșiț I

lași, la campionatul uni- 
participat doar 3.000. Atu 
facem un campionat de 
facultăți. Unii profesori 

fizică au dovedii insă de-
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în. sportul
S-a 

aspri a- 
locuri 

e preo- 
per-

at de organele 
i* aprecia Că. ac- 
irrformantă din 
U la nivelul iș-' 
este însă expli

cau îi lipsește 
(iile eu caracter 

de-' mase fiind in-uficiente ca număr și 
de un nivel netnullumitor. Oare în ora
șul și raionul Tr. Severin nu se găsesc 
suficiente cadre tehnice calificate pen
tru ducerea la bun sfîrși't a ciiiior.. astfel 
de competiții ? Darea -de seama 
un răspuns favorabil în această 
vihț.t : ,,ln cadrul asodiilițlor sportiva 
avem 103 cadre tehnice calificate, după 
cum urmează: 4 antrenorii, 32 profesori 
de educație fizică, :32 de arbitri și 35 
de instructori voluntari**. '

★
Din păcate aceste cadre tehnice cu o 

bună calificare nu au fost ajutate și 
trase din timp la răspundere pentru

a «lat
pri-

Elevul Alexandru Mengoni este hand
balist, Un handbalist eu mult talent, 
deseori aplaudat de către -nsținătorii 
echipei Clubului sportiv școlar, în care 
a jucat pinii tiu de mult. De ce „în care 
a jucat ?". Să încercăm a răspunde la 
întrebare, studiindu-l mai îndeaproape 
pe tîtiăruî handbalist.

Alexandru 
un mare 
Mengoni, 
se poate

■ nibri ! “ 
hnulte 
că o astfel di1 părere nu l-a încîntiit de 
fe| pe .iiitrcnorul echipei, 
Trofin. El știa foarte bine 
de talent, Mengoni nu mai 
Era lin jucător dificil —

'recalcitrant. Și pe deasupra și 
.certat cu cartea.
inej'r,, Meugoni a 

idîilă . și-a

este într-adcvăi ’
2—3 jucători ca 

școlar 
echipă de se~ 

1‘xprimală ■ de niai 
specialiști.. Numai

Meng.oni
talent. .,Cu 

echipa Clubului' sportiv 
măsura cil orice
O. părere 

ori de către

mea : urma sil joace chiar împotriva 
fostului său club !...

In.a-inte de meci, ne-a fost dat sil asis
tam la următorul dialog. tren goni gata 
echipat și arzînd de nerăbdare să joace 
"s-a adresirt la !iin moment ’dat antreno- 
ru'Iîii echipei S.P.C.; ' t.oV. Davidescu : 
:— Nea' Lortcitrle', ce. facem, diwile? 

l:.litd(> dracii? jucăm ? Aici’ sau p<> „Tine
ret ului" ? — Așa șe vofbește ? a încer
cat să-l.,'. fceiifice un- profesor aflat în. 
apropiere. Ib •■pri-mul mid se spune:* 

tovarășe? ’ Șftl reriof

SPORTUL POPULAR
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prof. Eugen 
că, în; afară 
arăta nimic 
nemulțumit, 

uh
O dală, cu ocazia 
insultat arbitrul. 

îmbrîijeLt .-. adversarii. Și 
.între timp — neascultînd de îndrum 
antrenorului său, de• a acorda mai mult 

‘ IJJW 311 Vă țivt.u ri i. ră m a s cori j eu t.
•s-za cerut scoaterea sa temporară din 
^echipă.

Mare trebuie să fi fost niirarea to
varășilor dih conducerea' Clubului Spor
tiv școlar, cînd, la scurt fjiitp după pe
depsirea sa, Mengoni și-a făcii.t apariția 
în tribuna de la „Juridide**, în postură 
de... baschetbalist. Pentru că trebuie a- 
rătat, Mengoni este și un bun jucător 
de baschet. Și, deoarece nu mai avea 
drept de joc pentru Clubul (Sportiv șco
lar, cl a acceptat să facă parte din e- 
chipa asociației sportive S.P.C. Și cui-

Gimnastică in halate albe

La fabrica de medicamente ..Galenica** din Capitală aproape tot 
salariații au fost angrenați in gimnastica in producție. La acest succes n 
contribuit fără îndoială instructoarele voluntare Hilda Tacvorian, Iulian 
Pater și Zoia Dumitrm. Astăzi, la'fabrica de medicamente „G&te»ieS“ sin 
11 instructoare care conduc programul de gimnastică.

1I
E

In fotografie un aspect din timpul gimnasticii in producție intr-o secii 
a fabricii.

Foto : T. Roib

Să ne pregătim temeinic
pentru „Spartachiada de iarnă a tineretului

(Urmare din pag. 1)

pe asociații, între 1 decembrie și 1 fe
bruarie, ETAPA A 11-a, interasoefații, 
intrd 1 febriifffie' și 10 martie. ETAPA 
A III a RAIONALA și ORĂȘENEAS
CA între 10 șt 20 martie. De mențio
nat că regiunile Suceava, Ploiești, 
Bacău, Brașov, Maramureș, Cluj, Mu 
rfeș Autonomă Maghiară. Hunedoara și 
Banat vor organiza și etapa regională 
ta schi intre 2(4—28 martie. Merită a 
fi subliniat din nou caracterul larg, 
popular al competiției, la care pot par
ticipa toți tinerii și tinerele de la orașe 
și sate de la vîrsta de 14 ani, in ge
neral și chiar de la o virstă mai fra
gedă — 13 ani — patinaj și 10 ani 
— săniuțe. Nu intră in concurs -- ca 
de obicei — sportivii clasificați (excep
ție făcind doar șahiștii care se pot în
trece la alte ramuri de sport și schio 
rii de categoria a lli-a, la faza regio
nală) in fine, un ultim amănunt : un 
concurent nu poate fi înscris la 
mult de două discipline

..Așadar, mai sint doar citeva 
pmă cind mii și mii de concurenți plini 
de elan și entuziasm iși vor măsura 
lorțele cu ghidul spre noile titluri de 
campion pe asociație, raional (orășe
nesc) sau regional (la schi) ai Sparta 
chiadei de iarnă. Zilele acestea trebuie 
folosite din plin pentru popularizarea 
competiției, dezbaterea regulamentului 
în adunările generale, pregătirea demon
strațiilor de gimnastică și a jocurilor 
atractiv educative care vor întovărăși 
Spartachiada la nivelul tuturor etape
lor.

Să nu uităm că prin desfășurarea

acestei îndrăgite competiții de mas< 
urmărește dezvoltarea unui mare 
măr de ramuri de sport și imbogăț 
secțiilor cu noi membri. Să du ui 
de asemeni că de la primul pas. ir 
cerile care vor fi inaugurate, in cu 
constituie o trecere in revistă. a . 
vității asociațiilor sportive, activi 
De care o dorini cit mai rodnică I

PE UN DRUM BUN
(Urmare din pag. I)

prilejul recentelor întfdcftSt-de 
Și iată cum asociația sportivă 
tra, unde activitatea sportivă nu

mai

zile

A DAT GREȘ..
1 Surprins de această inte 
teptată, Ateu goni n-a găsit 
punsul. L-a „salvat** însă 
Davi desen :

— De Ce vă amestecați 
.buriic» noastre ?, Eu accept, 
adreseze

dvs. in tre- 
că să mi' se 

și așa. Chestiune vie moral.' 
I rebuie să faci lotul pentru a-ți apropia 
elăvii. Și. o să vedeți că în ■ felul (istă 
bat.' echipa Clubului, sportip școlar lp o 
diferență de "20 de puncte

iȘihnai că .jcoria4* an tren orii lui Davi- 
n-a, rezistat : cei canj ..aveau să 

piardă la ’o (irferenlă d<‘ 20 de puncte 
au lost toeni.ii haschetbali.știi de la

< 
E 
r 

gea prea strălucit înainte, a reuși 
-mobilizeze peste 360 de particip. 
Desigur, acest rezultat bun nu 
decit un început. El a venit să d 
dească un fapt binecunoscut : „n 
cești, ai rezultate". Tot aici. dati 
înviorării activității sportive, au 
înscriși 200 noi membri în U.C 

Și mai sint și alte exemple. De 
dă, la asociația sportivă „Turbina 
recrutează elemente pentru toi 
t:ea unei echipe de handbal in 7 

■la „Spic de grîu“. noua echipă de h 
bal a fetelor participă în câmpiei 
raional. La întreprinderea „Coi 
ția" este în plină desfășurare „< 
Tineretului", o competiție de amp 
la care participă cele 14 asociații i 
tive existente în fabrică. Probei 
care se intrec tinerii și tinerele 
această întreprindere — atletii 
gimnastica, tenisul de masă și v< 
— se bucură de o largă pârtiei 

Toate acestea ne dovedesc încă o 
că in activitatea sportivă se pot 
liza lucruri mult mai frumoase ; 
pe viitor trebuie să acordăm o și 
măre' atenție acestei probleme; tr< 
să dăruim mai mult sprijin' a< 

i'activități.

TIBERlU STAMA

S. Din păcate, mai exista pe 
alocuri antrenori cu „teorii" ase
mănătoare. Ei acceptă, cu o ușu
rință condamnabilă, sa introducă 
în rindul echipelor pe care le pre
gătesc jucători sancționați, prove- 
niți din alte cluburi,, sau elevi cu 
o situație proastă la învățătură. 
Intre unii antrenori și jucători nu 
exisța raporturi de condescendență. 
Indirect, jucătorii sint încurajați să 
vorbească nepoliticos cu arbitrii, 
cu publicul. In goană după rezul
tate, astfel de antrenori se limi
tează —- strict — la funcția de 
tehnicieni, iși neglijează și cealal
tă latura a muncii lor, mult mai. 
importantă, de pedagogi, de edu
catori ai tinerei generații. De ce ?

fie Liuînd,. pe meleagurile dobi 
a luat ființă 6 nouă asociație spo 
în comuni 
nerii muncitori, tehnicieni, 
lucrători 
tiupiți, în 
constituit

■ zatorul".
Tînă-ra 

pe .acum
Consiliul asociației 

:f>ac, parte printre allii comunistul
■ Floreseu (președinte), llie Stoica 
cretar) și Marcel Roșea (membru 
uangajat să muneeasea eu toată,

I
gostea pentru ca *|w»rti»l din c< 
să- cuprindă un număr cit mai 
de sajariali ai S M T

23 Augustlonstrmț 
inline 

administrativi ai S.M.T, 
prima adunar$ generală, 
asociajia sportivă „M

asociație sportivă niini.lr 
peste (>0 de membri' IJ.î 

sportive, din

DfcCEBAJL |QCA-€0i<



a
it

e prea

ceilalți

sim-

despre ce

— îmi răspunde I
bine cutocmai

V. TOFAN

O lectura plăcută

tot campionilor de
Leușteann și Fre-fui de 

ca ită

de piele 
decade !

dis- 
este

Or, lo- 
munci- 
Așa că 
rămine

este 
dru- 
ape, 

le
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CUPA BRADUL" LA POPICE

DE INSTRUCTORI OBȘTEȘTI

Aurel Anton-coresp.

DE. SPORTNOI TERENURI

Ion Turjan-coresp.

O NOUĂ

N. Șbucliea-coresp,Martin Thellmann-coresp,

a luat ființă pe lingă G.A.S 
din raionul Calafat asocia- 
Tractorul, în fruntea căreia 
comunistul Marin Dumagiu*

ASOCIAȚIE SPORTIVA 
SĂTEASCĂ

Și-au dis- 
sportivi 
învcci-

și nu poate ține pasul... 
ține foarte bine !
la ce se referă tovarășul 
spune că tinărul ?...

ii c cutând 
Ctrl a Marc 
(ia sportivă 
a fost ales

sportive Faianța 
în cinstea

bani 
muncii depuse, 

fiindcă are bani 
pe libret CEC. 
spune.

„Fiecare
CEC!".

Icnim început, cei peste 65 dc mun
citori, ingineri și tehnicieni dc la G.A.S. 
care și-au completat adeziunile dc mem
bri ai " 
fotbal.

Acest teren care osie 
locul numit „Aleea 

cu instalație electrica necc- 
focurilc în nocturnă.

mii! 
toji, 
gaz, 
pentru motocicletă... Discutăm
economiile noastre personale, 
pe libret CEC, înțelegi ?

— înțeleg. Și în calitatea 
responsabil, de brigadă, Braț u
să-l convingă pe tînăr că un bun gos
podar la locul de muncă trebuie să 
învețe să economisească, să chibzuiască 
cu aceeași 
ciștigați ca

— Asta o 
economisiți. 
La

dini acestui concurs, 
î« clasamentul genera! 
uu număr dc 46 stafii 
menea, stația Y0.9CN 
I.mescu (Ploiești) —
I în etapa . fonie lucrînd numai 
da de 7 Mc.

întrecerea se va încheia în ziua de 28 
noiembrie, la aceeași oră.

U.C.F.S. activează în secțiile de 
volei și tir

M. Carattleanu-coresp.

Nu ți-arn spus ? La econo- 
Insă nu la economii de pali
ci... pentru pantofi. Pentru ara- 
pentru „Fram“, pentru televizor, 

despre 
depuse

CURS
tn ultima vreme atletismul și voleiul 

au luat o mare dezvoltare în cadrul 
asociațiilor sportive din regiunea Ca
lați. Pentru buna organizare și continua 
dezvoltare a acestor ilouă discipline, 
consiliul regional U.C.F.S. a inițiat un 
curs de instructori pe care îl frecven
tează 45 de tovarăși din raioanele Foc
șani, Panciu, Făurei. Galați etc. Cursan- 
tii acordă o deosebită atenție lecțiilor 
predate, dornici de a acumula cit nlai 
multe cunoștințe în sporturile preferate

Ștefan Constantin-coresp..

Ilie Mătencu (Bradul) cu 218
urmat de M. Atis (Mucava) 217 
și E. Ciocan (Bradul) 212 p.d.

C. Alexa-coresp. rog.

O COMPETIȚIE DE ATLETISM 
REZERVATA JUNIORILOR

p, 4. Orăștie 68 p, 5.
6. Brad 44 p, 7. Ilia 15
P-

...Nu pot, nea Bratule, 
complicat pentru mine!

Pe Constantin Bratu și pe 
sportivi din jurul lui, ii cunosc. Sint 
membrii unor brigăzi fruntașe de la 
fabrica „Flacăra roșie" din Capitală. 
Pe tinărul care afirmă că e prea com
plicat, il văd însă pentru prima dată.

— Fugi, omule ! — exclamă Constan
tin Bratu. Operația este atit de 
plă !...

Mă apropii de grup și-o întreb 
creț pe Maria Preda 
vorba.

— Despre economii 
voleibalista.

— înțeleg, nu stau 
planul pe luna noiembrie.

— Ași, au peste 6.206 imp. 
economisită in ultimele două

— Dar, probabil, tinărul e venit nou 
fn brigadă

— Ba, il
— Atunci 

Bratu cind

Concurs internațional 
pentru radioamatori
Mîine, Iz ora 0.2.00 C.M.T., radioa

matorii din întreaga lume vor lua star
tul iu tradiționalul concurs internațional 
CQ-WW-DX. In această interesantă în
trecere se va lucra în telegrafie, pe 
țoale benzile alocate radioamatorilor. 
Participă toți radioamatorii de ernisie- 
recepție.

Menționăm că, anid trecut,, stația Ra- 
dioelubului Central a! ILf'.R. — YO3KAA 
—- a realizat un frumos succes în ea- 

ocupîni locul 6 
care cuprindea 

de club. Dc ase- 
— operator V. 
a cucerit locul 

în ban-

Xii și inline, la (raiova 
Finalele campionatelor republicane 
riîiftr seniori la lupte clasice
Azi și inline la Craiova, cei mai buni 

luptători la „clasice*4 își vor măsura 
forțele cu prilejul finalelor campiona
tului republican dc seniori. în perspec
tivă, un eveniment sportiv deosebit dc 
interesant, cu prilejul căruia vor evolua, 
alături de luptători cu multă experiență 
(V. Rularea, D. Pîrvulescu, 1. Cernea, 
J. I’ăranu, Cli. Popovici etc.) și nume
roși tineri foarte apropia! i de pragul 
consacră rii,

Urîtid Succes deplin participau|ilor la 
Finale, semnalăm totodată, cu satisfacție, 
faptul că actuala edific reunește — 
pentru prima oară — luptători din toate 
regiunile țării. Este aceasta o dovadă 
incontestabilă, atît a valorii ridicate la 
care au ajuns luptele clasice, cit și a 
popularității dc care se bucură această 
disciplină.

IN CINSTEA ALEGERILOR U.C.F.S.

Asociația sportivii din comuna Vullu- 
reni, raionul Gherla, a organizat în
treceri de volei, atletism și fotbal, do
tate cu clipa „In întâmpinarea alegerilor 
organelor regionale U.C.F.S.". 
putat întîietatea peste 140 dc 
din localitate Și din comunele 
natc. Concursurile de volei și atletism 
au fost cîștigate dc echipele „Vulturul* 
Vullurcni, iar turneul de fotbal s-a în
cheiat cu victoria formației Spicul din 
comuna Chidea.

Membrii asociației
in Sighișoara au amenajat 

alegerilor U.C.F.S., un teren de handbal 
în 7 în incinta stadionului „1 Mai“ din 
locali late. De asemenea, sc află în curs 
de amenajare un nou teren de handbal 
în 7, dc către asociația sportivă Voința 
Sighișoara. Acest teren care osie ame
najat pe locul numit „Aleea Teilor 
va fi utilat 
sară pentru 

grijă și propriii lui 
răsplată a 
știe și el,
Insă nu

„ciorap", cum se 
zinca in fabrică este 
tor, un depunător la 
brigada lui Bratu nu poate
in urmă in această importantă ac
țiune, înțelegeți ?

Da, înțelegem. Ca pretutindeni in țara 
noastră, tinerii de la fabrica „Flacăra 
roșie" știu că a economisi bani prin 
depuneri la CEC este și o faptă pa
triotică, deoarece sumele depuse sint 
folosite, in timpul cit se află in pă
strare la CEC, pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale, pentru înflorirea pa
triei noastre. Ei știu că acțiunea de 
economisire este un exemplu de mare 
valoare educativă, o îmbinare a inte
reselor personale cu cele obștești.

Iar cind este vorba de un astfel de 
exemplu, brigada fruntașă a lui Con
stantin Bratu nu poale rămine in 
urmă.

„Almanah turistic 1962
„Almanahul turistic 1962“ atrage 

atenția prin coperta sa lucitoare, în 
culori vii. Și n-au să regrete cei care 
vor lua cartea. Pentru întîiul motiv 
că cele aproape 200 de pagini alcă
tuiesc ceea ce se cheamă un almanah. 
In adevăratul înțeles al cuvîntuiui. 
Fiecare găsește în el ceea ce îi 
pe plac. Dar mai ales iubitorii 
meției, îndrăgostiți! dc munți și 
de peisajele frumoase pe care 
oferă minunata noastră patrie.

Atateriaîc care descriu frumusețile 
țării, reportaje interesante, însem
nări din călătorii, trasee pitorești de 
la noi și de peste hotare, calendarul 
turistului, vînătorului și pescarului 
sportiv, prezentări de stațiuni balneo
climaterice, lista completă a cabane
lor, biografii ale alpiniștilor celebri, 
sfaturi practice, varietăți, scurte știri, 
rubrici de caleidoscop și curiozități, 
toate încadrate de o ilustrație bogată 
și sugestivă vor delecta pe cititorii 
almanahului. Partea umoristică este 
și ea excelent susținută cu epigrame, 
versuri, caricaturi, mici povestiri, 
semnate de cei mai iscusiți mînuitori 
ai peniței satirice.

Din cuprinsul foarte bogat al lu
crării remarcăm „citeva cuvinte" o 
introducere a maestrului Tudor Ar

ANGAJAMENTELE DEVIN FAPTE
Cu prilejul alegerilor noilor organe 

de conducere a asociației Sănătatea 
Bistrița, tov. Cotu a propus înființa
rea unei secții de rugbi, prima de 
acest gen în orașul nostru. Propune
rea a devenit faptă. Conducerea noii 
secții a fost încredințată entuziaștilor 
utemiști O. Cotu, G. Iuga și I. Cenan, 
care au mobilizat 34 de tineri la ședin
țele de antrenament ce se desfășoară 
de trei ori pe săptămînă sub îndruma
rea instructorului voluntar dr. Vaier 
Focor.

Lila și Uite Pore- 
cunoscuie în gimnas- 
altfel, cu foarte pti- 
campionaful maeștoi- 
cei care sc întrec de 
la această categorie 

Și dacă la fete am mai 
unul sau două elemente talen- 
.e se apropie de nivelul pri- 

băieți după primii 
există

La campionatul individual al maeș
trilor pe anul 1961 au participat 20 
de sportivi (12 fete și 8 băieți). Tit
lurile au revenit 
anul trecut, Elena 
deric Orendi. Cei doi campioni abso- 
luți au cucerit și majoritatea titluri
lor pe aparate — Orendi 4 din 6, 
Leușteann 3 din 4. Dacă Orendi nu 
a avut probleme fiind net superior 
celorlalți concurenți, iu schimb Elena 
Leușteanu a trebuii, să depună mari 
eforturi pentru a o întrece pe princi
pala ei adversară, Sonia lovan. Pe 
lingă cei amintiți s-au remarcat în 
această competiție Gli. Tohăneanu, Al. 
Szilagyi, Emilia 
ceami, — nume 
tica noastră. De 
ține excepții, la 
lor, au participat 
mai mulți ani 
superioară, 
„zărit" tn.._ 
tale care 
mei formații, la 
trei-patru concurenți există un mare 
gol. Nu vrem să spunem că fruntașii 
gimnasticii noastre au îmbătrînit. To
tuși, ne-am li așteptat ca pe lingă cei 
cunoscuți să putem aplauda și pe 
alții. De ce din provincie a fost pre
zent un singur gimnast (Cernușca) 
și nici o gimnastă ? Acum cițiva ani 
la campionatul maeștrilor, au evoluat 
cel puțin 30—40 de concurenți. Con
dițiile materiale s-au îmbunătățit de 
atunci. Considerăm că majoritatea an
trenorilor manifestă o condamnabilă 
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ghezi, Turismul — prilej 
de bucurie. Intilnire cu 
Romînia, Vrancea, țară 
de basm. Prin Munții Co 
ziei dc Octavian Manîțiu 
Everestul n-a fost totdea 
tina cel mai înalt niunle 
din lume, Turismul nan 
tic. Călătorie vecină cu 
marea, de Corneliu Leit 
Imagini care rârnin dc Lit 
cia Demetrius, Parcurgind 
Alpii Savoii dc Dan lor- 
dăchesctt, Țara mea de 
Demosterie Botez, Invă 
(ați să vă cățărați dc 
maestrul sportului Emi- 
lian Cristea etc., etc.

l-a a treia sa apariție 
Almanahul turistic sc do 
vedește în real progres 
Conținutul bogat și inte
resant, îmbinarea inspi
rată a materialelor, prezentarea gra
fică excelentă, fac din el o carte va
loroasă care tiu poate lipsi din biblio
teca nici unui sportiv.

ALMANAH
TURISTIC

Ajunsă la a treia ediție, această 
competiție organizată de asociația 
sportivă Bradul din comuna Vama, 
raionul Cîmpulung Moldovenesc, s-a 
bucurat de un frumos succes. Jucătorii 
din echipele participante, care și-au 
disputat înlîietatea la proba de 60 
bile mixte, au oferft întîlniri pasionan
te numeroșilor spectatori. In clasamen
tul final, primul loc a fost ocupat de 
echipa Bradul Vama, urmată în ordine 
de formațiile Mucava Molid, Forestie
rul Vama și Energia Moldovița. Cel 
mai bun rezultat individual l-a reali
zat 
p.d. 
p.d.

La Hunedoara au avut loc întrece
rile tradiționalei competiții dotată cu 
trofeul „Cupa de toamnă" rezervată 
juniorilor. Au participat, peste 120 de 
tinere și tineri atleți din Hațeg, Pe
troșani, Deva, Orăștic, Alba Iulia, 
Ilia, Brad și Hunedoara.

După întreceri viu disputate clasa
mentul final are următoarea înfățișare: 
1. Hunedoara 144 p, 2. Alba Iulia 117 
p, 3. Deva 79 
Petroșani 67 p, 
p, 8. Hațeg 13

PAȘI PE LOC
lipsă de interes față de pregătirea de 
noi gimnaști pentru categorii superi
oare. Tineretul din învățămimtul supe
rior, — care de fapt la această vîrs- 
tă ar trebui să ajungă să lucreze la 
categoria maeștri — a lipsit aproape 
în întregime la concurs. De ce in cen
trele noastre universitare (București, 
Cluj etc., unde gimnastica s-a bucu
rat de veche tradiție) nu sc mai pro
movează noi elemente cu reale pers
pective? In această direcție, conside
răm că Ministerul Invățămîntului și 
Culturii are un cuvint greu de spus.

în mod specia!, 
trebuie să-și ga
in cadrul îuvăță-

are
torță, de rezistență, de mobilitate, 
teză de execuție 
gimnaștii noștri.
suferă
tel.

Educația fizică, și 
gimnastica artistică' 
sească locul cuvenit 
mîntuiui superior.

La acest campionat numărul parti- 
cipanților a fost prea mic, iar nive
la' de pregătire nu •a fost nici el satis
făcător. La băieți, formarea unei „na
ționale" puternice este o problemă de 
ani de zile și iată că nici acum nu 
ne putem declara mulțumiți de ceea 
ce am văzut la campionat. Pregătirea 
fizică are multe carențe. Lipsa de 

vi- 
este pregnantă la 

Din această cauză 
și execuția tehnică a elemen- 

lor grele, ținuta în execuție, stihii. 
Ca să dăm numai cîteva exemple: 
Frederic Orendi nu lucrează cu su
ficientă amplitudine la sol. lui Gh 
Toltăneanu îi lipsește rezistența, Al. 
Sziiagyi rm are destulă forță și mo
bilitate, ținute lui de multe ori nu 
este corespunzătoare.

V. CFI.

CONCURSURI-
REZULTATE-

Turism

Mureș-Autonomă Maghiară41
In acest an s-a desfășurat cea de a 

Xl-a ediție a concursurilor dc orien
tare turistică dotată cu „Cupa regiunii 
Mureș-Autonomă Maghiară". Și-au 
disputat întîietatea 14 echipe. Acestea 
au trebuit să parcurgă un traseu to
tal de peste 50 knt., întrecerile fiind 
de gradul II.

Prima fază a concursului a avut 
loc pe traseul Tg. Mureș — Pădu
rea Beșa, faza a doua pe traseul din
tre Dumbrăvioara și Sîngeorgiti de 
Pădure (raionul Tg. Mureș), iar cea 
de a treia s-a desfășurat pe un tra
seu mai lung, între Sbiiiccni și Nea
gra (raionul Toplița).

Clasamentul general după trei etape:
1. Stăruința I (fabrica „Pctofi San

dor") 261 p. penalizare, 2. Voința I 
440 p p., 3. Mureșul 
p. p., 4. Viitorul 1 
Mureșul Confecții II 
Voința II, 7. Metalul

Confecții 1 562 
1.153 jt. p., 5. 
1.511 p. p., 6. 

ele.

— coresp. reg.IOAN PĂUȘ

Ciclocrosiștii in întreceri
Amatorii întrecerilor de ciclocros 

vor asista mîine la un nou concurs 
organizat de clubul sportiv I.T.B. Aler
gătorii de la Dinamo, C.C.A., Voința, 
Flacăra roșie, Clubul sportiv școlar 
și I.T.B. își vor disputa înlîietatea dc 
data aceasta pe traseul din jurul sta
dionului de pe șoseaua Olteniței. Tn 
program figurează următoarele probe:

„proaspăt" și origt- 
lor suferă de niud'te 

Ezitările 
Leușteann la birui, 

execuția slabă la toa-

mai tineri ca Gh. Condovici, Petre 
Miclăuș etc. s-au avîntat în execuția 
unor elemente prea grele fată dc țio- 
sibiilitățile tor. Sint explicabile deci 
căderile, execuțiile „chinuite".

De dalia aceasta însă nu putem 
fi mulțumiți nici de comportarea gim
nastelor noastre fruntașe. Parcă nici 
publicul rm le-a mai întîmpinat cu 
aceiași entuziasm ca pînă acum. Mo
tivul ? Se pare că gimnastele noastre 
bat pasul pe loc. Nu trebuie să ui
tăm că ne despart numai 7 luni de 
campionatele mondiale de la Praga 
și că echipa noastră are de apărui 
un valoros loc III în această com;ie- 
tiție. Este adevărat că descrierea 
exercițiilor impuse ne-a sosit dc pu
țin timp și din această cauză execu
țiile sint greoaie, lipsite dc continui
tate și amplitudine, iar etementete 
grele nu sînt încă însușite în twd 
corespunzător. Dar cele liber atest-? 
Ele sint aproape aceleași ca și piuă 
acum, fără ceva ~~:~
nai, iar execuția 
ori dc lipsă de siguranță, 
mari ale Elenei 
de exemplu, sau 
te aparatele a Abanasiei ZîmbreșteatM 
sint inadmisibile față de experiența 
lor de concurs.

Și o întrebare: 
pută întotdeauna 
Leușteann și Sonia lovan ? Nit în
seamnă oare aceasta sărăcie de cle
mente de valoare, de perspectivă ? Noi 
spunem că da.

Iată citeva probleme care merită 
mai multă atenție. Timpul scurt care 
rie-a rămas piuă la campionatele mon
diale va fi suficient pentru a ue pre
găti in mod corespunzător, numai în 
cazul în care gimnastele noastre frun
tașe vor lucra cu mai multă seriozi
tate. decit pînă acum

Elementele tinere încă nu sînt pre
gătite la un nivel înalt ca să în'o- 
cuiască sau să întreacă pe titulari. Iar 
gimnaștii' și gimnastele fruntașe nu 
s-au comportat satisfăcător. Aceste 
constatări trebuie să constituie sem
nale de alarmă pentru gimnastica 
noastră, pentru federația de speciali
tate, și biroul ci, îndemn pentru a de 
pune eforturi măi mari în vederea ob
ținerii unor rezultate superioare

ILDICO RUȘSU Ș1RIANU

de ce titlul se dis
imulai intre Ete«ia

•ii

• I’iima ediție a „Gupei celor 4 orașe*
— Cluj. Oradea, Timișoara, Tg. Mureș—• 
s-a încheiat cu victoria reprezentativei 
orașului Timișoara. Cei mai valoroși 
atleți ai acestei echipe au fost: hm 
Mesaro.ș (in cele 4 etape ale compciijiei 
a ocupat dc 18 ori locul I și dc alte 
18 ori locurile II și lli), hm Pricop. 
hm Veliciu, C-tin Nedelea și IJtianm 
V eseli novici, Ana Zgăvîrdea și Ana f’.im- 
poneriu. Dintre cluburile timișorene, con
tribuția cea mai ntare la cucerirea tro
feului au adus-o Știința (996 p). Ba
natul (949,5 p), GFR (550 p) etc. De 
menționat faptul eă echipa Timișoarei 
a fost formată —- în proporție de 80%*
— din juniori. (LIVIUS MICȘAN-core»- 
pondent).

• La Sibiu s-au desfășurat întrecerile 
etapei regionale a campionatelor repu
blicane de cros. Juniori I: I, Calapar 

roșu Brașov) — pe echipe Steagul 
; juniori ll : Th. Pricop (Dinara* 

—■ echipe Dinamo Brașov;
I: Rodica Munteanu (Luceafărul 

— echipe Luceafărul ; junioare St: 
echipe l.u-

(St.
roșu
Br.)
nare
Br.)
Felicia l’op (Luceafărul)
ceafărul ; seniori : Gh. Oprea (Olimpia 
Br.) ; senioare: Paraschiva Boia (Bum
bacul Cisnădie) —■ echipe Bumbacul. 
(II.IE JONESCU-coresp.).

• Mîine se va desfășura la Ploiești • 
competifie de cros pe echipe Ia cafe vor 
participa reprezentativele regiunilor Ka- 
cău, Brașov, Dobrogea, Calați, Iași ș< 
Ploiești și cluburile bucureștene Dinam». 
CCA, Progresul și Metalul 23 August.

biciclete oraș 5 km., juniori cat. a II-i 
10 km, juniori cat. I și tineret 15 knu 
avansați 20 km. Primul start se va 
da la ora 9,30 de pe stadionul I.T.B*

Cicliștii s-au pregătit intens în vede» 
rea acestei competiții, ceea ce ne io* 
dreptățește să sperăm că vom asist# 
la întreceri viii disputate și spectacUMH 
loașe.



IPREGATIREA
j

Echipa icimnină a R.SI.S. Ouse
a învins selecționata orașului Ii>. MureșAntrenamentul în teren natural

1 O caracteristică a sportului modern 
este și faptul că pregătirea fizică 
generală și specială a sportivului a 
devenit un factor dc însemnătate pri
mordială în procesul antrenamentului. 
Subaprecierea rolului pregătirii fizice 
reprezintă o concepție retrogradă în 
metodica antrenamentului din zilele 
noastre și constituie o frână serioasă 
în creșterea performanțelor și a Ktăieș- 
Tr iei sportive. Astăzi nu mai este posî- 

, bilă o îmbunătățire însemnată a nive- 
jlului performanțelor sportive fără o 
creștere generală și complexă a tuturor 
forțelor fizice și psihice ale sportivu
lui.

Analiza metodelor de pregătire ale 
celor mai buni sportivi ne arată tjjj- se 
poate dc clar că creșterea perforrrtahte- 
lor lor a fost posibilă numai printr-o 
mărire gradată și continuă a solici
tărilor în cadrul procesului de antre
nament. Aceste solicitări impuse orga
nismului se realizează, iu mod special, 
în cadrul pregătirii fizice generale 
speciale.

FORMAREA ATLETICA 
A SPORTIVILOR

Pregătirea fizică generală are 
scop asigurarea formării atletice

și

ca 
„ a 

sportivilor prin dezvoltarea multilate
rală. a posibilităților funcționa
te ale organismului. Pregătirea fizi
că specială urmărește dezvoltarea la 
un înalt grad a calităților fizice și a 
deprinderilor caracteristice fiecărei 
ramuri de sport în parte. Raportul din
tre pregătirea fizică generală și cea 
specială se manifestă în funcție de 
obiectivele planului de pregătire, eșalo- 

. uat pe mai mulți ani, și este legat de 
obiectivele fiecărei perioade de antre
nament în parte.

Pregătirea fizică generală a sporti
vului se realizează cu precădere în 
perioada pregătitoare a antrenamentu
lui. Această perioadă pregătitoare a 
căpătat în metodica modernă a antre
namentului o importanță hotărâtoare. 
Ea s-a și extins ca durată și ca nu
măr de mijloace folosite. După 
B. P. Matveev perioada pregătitoare 
a antrenamentului nu trebuie să se 
încheie decît atunci cînd s-a ajuns la 
o pregătire optimă în vederea reali
zării performanțelor. In prima etapă 
a acestei perioade, pregătirea fizică 
generală constituie mijlocul principal

Concurs de clasificare 
și jocuri de polo 

la bazinul Floreasca
'■ Activitatea cotnpefîțională continuă 
în acest sfîrșit de săptămînă la ba
zinul acoperit Floreasca, printr-u-i 
program care cuprinde un concurs de 
înot și jocuri de polo.

înotătorii bucureșteni de categoria 
I și a I l-a se vor întrece mîine, de 
la ora 0,30, -în cadrul unui concurs 
de clasificare organizat de comisia o- 
rășenească de specialitate.

Pentru jucătorii de polo sint progra- 
—-f- ...i.’.ă.i în competiția dotată

T* și deschisă 
Astfel, astă-

mate’ meciuri
cu „Cupa de Toamnă' 

' formațiilor de juniori.
seară de la ora 20,30 se vor întîlni 
«-hirtele Progresul—Clubul sportiv 
școlar și Școala sportivă de elevi II — 
Școala Sportivă de elevi 1. Mîine 
dimineață, după concursul de înot se 
vor desfășura jocurile Rapid—Științi 
și Dinamo—C.C.A.

★
Meciul restanță Dinamo—Știința s-a 

disputat miercuri seara și a’ luat sfîr
șit cu un rezultat nedecis: 4—4.

wăMIi

Campionatul republican de zbor cu Rtolor
Clinceni, cei mai 

din țara noastră 
probă a campiona- 
zbor cu motor .pe

Joi, pe aeroportul 
I*i»ni piloți sportivi 
au decolat în prima 
to lui republican dc 
anul t’tel.

Startul s-a dat la 
aeronave (.mono și 
ral între cursă (te i 
dinccni-Boleni-Gomeni-l llinceni, 
«area făeindu-se într-un 
marent eu laturile dc 40/30 m. 
meniul campionatului 
>»a parte a traseului 
altor fără de viere

întrecerea a fost 
cel care a acumulat 
(199-,25 p) a fost

.Ștefan Calota (singurul care a

orele 11,15. 
bimotoa re) 
regnlarita te

Cele 13 
au zb ți
pe linia 

a teri- 
dreptunghi 

Kegula- 
a prevăzut pe u-lli- 
(Gorneni-Clinceni).

viu disputant, iar 
mai multe puncte 

maestrul spartului 
------ „ ...... a reușit să 

^aterizeze în culoarul de 100 p), l’g locul

ADRIAN VASILIU

al antrenamentului, însumind aproxi
mativ 70% din volumul total al aces
tuia.

Pregătirea fizică generală trebuie să 
asigure multilateralitatea sportivului 
prin dezvoltarea tuturor calităților fizice 
de bază (rezistența, forța, viteza, suple
țea, îndemînarea) și prin îmbogățirea 
continuă a fondului de deprinderi mo
trice.

Mijloacele în care se realizează dez
voltarea calităților fizice de bază sint 
multe și variate. In general, aceste 
mijloace pot fi cuprinse în lecțiile de 
antrenament care se desfășoară 
stadion, în sala de sport, in sala 
haltere și în teren natural.
O INFLUENTĂ POZITIVA ASUPRA 

ORGANISMULUI
Trebuie remarcata, in mod special, 

valoarea deosebită și utilitatea lecțiilor 
de antrenament desfășurate în teren 
natural. Acesta oferă condiții favora
bile de lucru ca : varietatea locurilor 
și a peisajelor, aerul curat .și învioră
tor, atmosfera de destindere. Toate 
acestea au o influență pozitivă asupri 
organismului sportivului și contribuie 
la întărirea sănătății lui, oferind iu 
același timp activității desfășurate — 
oricit de intensă ar fi aceasta 
caracter de 
întotdeauna 
nul natural 
semnate în 
psihologice, 
cițiilor.

Pentru îndeplinirea uimi exercițiu 
obișnuit, consumul de energie crește 
în cazul efectuării lui în teren natural, 
datorită mediului și a condițiilor mai 
dificile în care se execută. Din punct 
de vedere fiziologic sint do remarcat

pe 
de

tai 
odihnă activă. Condițiile 

noi pe care le oferă tere- 
favorizează schimbări îu- 
proceseie fiziologice și 
mărind eficacitatea exer-

cerințele crescute, stimularea 
funcțiuni și a sistemului nervos.

</]
. -■ b v

UN MIJLOC DE BAZĂ : 
\LERGXRF \

Unul din principalele mijloace de 
antrenament în teren natural este aler

secund s-a clasat Simian Oloin (177,75 
p) — câștigătorul campionatului repu
blican. de anul trecut — urmat de pilo
tul Iile Cîrșrnaru (i 73,2.5 p) ș.a

Cea (le a doua probă de regularitate 
s-a desfășurat ieri, pc linia București- 
Roșiori-Bălăci. De aici s-a zburat pc un 
arc dc cere, stabilit de comisia sportivă, 
apoi în linie dreaptă la aeroportul Clin- 
Bcni. Pînă la Bălăci, piloții sportivi au 
zburat cu o viteză impusă, iar la înapo
iere (pe traseul în linie dreaptă), difi
cultatea a constat 
mitor senine de pe

Proba eea mai 
fi ultima. Ea 
pe un traseu 
tiv; la decolare, 
ti«ate in plicuri îitchis*.

anu-in identificarea i 
parcurs.
interesantă însă, va 
consta «lintr-un zbor 

necunoscut piloților spvr- 
tetuelc fiindu-le repar-

va

și 
fi 

de
Și

garea executată sub diferite forme 
în condiții diferite. Alergarea poate 
considerată ca un exercițiu de bază 
cea mai mare utilitate. Ușurința 
eficacitatea alergării reprezintă cali
tăți ale mișcării, care trebuie însușite 
de toți sportivii.

Alături de alergare, exercițiile de 
sărituri pot fi folosite cu succes în 
teren natural, profifind dc varietatea 
solului și a obstacolelor naturale pe 
care le întîlnim Ia tot pasul.

Dezvoltarea forței poate fi realizată 
prin mijloace variate: cățătări, aler
gări și sărituri pe pante abrupte, prin 
zăpadă mare, urcușuri wi lin partener 
în spate, urcări ții exerciții dc suspen- 
simte folosind crengile copacilor, dife
rite aruncări cu pietroaie, birne, butu
rugi etc.

Dezvoltarea 
prin folosirea 
cxercițiilor cu 
exerciții cu sprijin la copaci. Indemîna. 
rea are și ea în terenul natural largi 
posibilități de dezvoltare.

Antrenamentul in teren natural oferă 
deci sportivului o sursă de mijloace 
numeroase și variate care se desfășoa
ră întotdeauna in condiții noi, lărgin- 
du-se astfel atit conținutul cit și ca
drul în care se face pregătirea sa mul
tilaterală.

supleței se realizează 
exerciții lor

partener și a diferitelor
libere, a

ZENO DRAGOMIR 
șef de lucrări la Institutul

Cultură Fizică

ETAPA A V-A A CAMPIONATULUI REPUBLICAN
(Urmare din pag. i>

pintef cin- 
alcăfuirea fi- 

Azi și

sionantă dispută, fiecare 
tăriud foarte greu in 
nală a clasamentelor. Azi și mîine, 
participantele la campionatele repu
blicane susțin a V-a etapă, in care 
figurează cîteva jocuri deosebit de echi
librate și de interesante, Lțt .Craiova, 
echipa masculină locală C.S.O. va în
cerca să-și îmbunătățească situația în 
clasament, infruirtind pe Rapid Bucu
rești, neînvinsă pînă acum. La fele, 
derbiul etapei are loc. la Tg. Mureș, 
unde Mureșul primește replica Știin
ței București.

Iată de altfel programul complet ăl- 
etapei : MASCULIN, SERIA I :

Deschiderea, festivă a noului sezon
(Urmare din pag. 1)

mare de spectatori la viitoarele concur
suri și spectacole pe gheață. Sperăm 
să satisfacem așteptările și exigenta 
publicului. Spre deosebire de anii trecufi 
avem un lot mai mare de patinatori care 
au progresat văzind cu ocliii“.

Cercetînd programul care se va des
fășura cu )>ril<jul deschiderii festive a 
sezonului am reținut o serie de numere 
noi ca „liwhel de culori“, „Toate spor
turile pe gheată*, „Piticii pornesc pe 
gheată", „Momente vesele* și altele. în 
plus, „speranțele" noastre Cristina Pa- 
traulea, Elena Moiș, surorile Seivarlb, 
Irina Zabaresvu, Radu Iiinian, Petri» 
Gall etc. ne vor Incinta privirile cu evo
luțiile lor individuale. Cei peste 40 de 
patinatori se vor strădui să ne arate ce 
au învățat in școala deschisă o dată eu 
patinoarul artificial „23 August".

Programul de astă-seaiă va mai cu
prinde curse dc urmărire ale patinato
rilor vilez.iști și un important joc de 
boeb.ei între două eclt-pc ale lotului 
republican. F^derafia de specialitate ne-a

TG. MUREȘ 24 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — După ce au con
dus timp de 37 de minute, handba
listele din selecționata orașului Tg. 
Mureș au fost nevoite să părăsească 
terenul învinse în partida cu echipa 
R.S.F.S. Ruse. Scor final : 9-8 (4-6) 
pentru echipa oaspe. In prima parte 
a întâlnirii, disputată vineri seara în • prin 
sala I.M.F. din localitate, selecționata 
mureșeană a acționat mai rapid, mai 
decis in fața semicercului și a avut 
astfel tot timpul avantajul scorului. 
După pauză, handbalistele sovietice 
au început jocul hotărâte să schimbe

victor Ciociltca o ciștigat jiUul 
dc campion al țârii

(Urmare din pag. I)

Runda a XVlII-a, penultima, era 
să clarifice cu două zile înainte pro
blema primului loc in clasament și 
să ne scutească de emoțiile unui fi
niș „cap la cap“ între Ciocîltea și Ghi- 
țescu. Miercuri seara, după trei ore 
de joc, piesele albe conduse de lide
rul turneului (Ciocîltea menținea 
p. avans) împresuraseră amenințător 
poziția lui Soos, în timp ce Ghițescu 
— surprinzător — întîmpina mari difi
cultăți in fața ultimului clasat, Fi
scher. Părea că rivalitatea este tran
șată. Dar, mutare cu mutare, aspectul 
ambelor partide s-a modificat simți
tor, o dată cu apropierea controlu
lui dinainte de întrerupere.

Intr-un moment hotărîtor al parti
dei sale, Ghițescu (eu negrul) a ales 
curajos rocada mare, permițînd albu
lui să invadeze total aripa regelui și 
să cîștige un pion. In schimbul aces
tui sacrificiu pozițional, negrul își 
punea in valoare perechea de nebuni, 
luînd „sub foc“ regele advers. ~ 
n-a găsit continuări eficace, 
sa a slăbit vizibil și la un 
dat a fost pe punctul de a se 
Aci: o lovitură de teatru...
să încheie partida cu o combinație 
scânteietoare, Ghițescu a dat o ulti
mă șansă de salvare adversarului, 
neobservată insă de acesta... Intr-o

Fischer 
Poziția 

moment 
prăbuși.
Dorind

C.S.M. Galați — Știința Timișoara, 
Știința Cluj — Constructorul Arad, 
Dinamo Oradea — C.C.A., Dinamo 
București — Progresul București; 
SERIA A II-A : Steagul roșu Brașov
— Voința Tg. Mureș, Dinamo Tg. 
Mureș — Voința lași, C.S.O. Craiova
— Rapid București, Știinta București
— A. S. A. Bacău: FEMININ, SE
RIA I : Agronomia lași — Voința Tg. 
Mureș, I. C. F. — Crișana Oradea, 
Știința Timișoara — Rapid București, 
Petrolul Ploiești — L.T.B.; SERIA A 
II-A : Voința Oradea — Știința Cliij, 
Progresul București — Voința Bucu
rești, Mureșul Tg. Mureș — Știința 
București, Voința Brașov — Blănuri 
Oradea.

comunicat urmă toatele formații : LOTUL 
A : Safian, C. Itadu, lonescu, C.zaka, 
Varga, Pană, 1. Szabo, Ferencz, Gh. 
Szabo, Biro, Andrei, Takacs I, loano- 
viei, Kalumar, Ciobotaru. LOTUL B: 
Pușcaș, Crișun, Țiriuc, Sulinuui. Vakar, 
Barbu, Balint, Otvos, Florescu, Nifă, 
'Ialtars If, Antal, Peter, Ciorbă, Riga, 
Cazan 11, Tăbăcant, Ivănescu, Patraulea. 
Această întâlnire va constitui un criteriu 
de verificare a pregătirilor echipei care 
ne va reprezenta in turneul din R.P. 
Polonă.

Programul manifestărilor sportive de 
astă-seară începe la ora lo și se va 
încheia eu invitația adresată publicului 
pc... gheață dc a patina la ritului lui. 
Intr-adevăr, gheata patinoarului artificial 
,,23 Aiigt>-.l“ va sta la dispoziția spec
tatorilor pînă la miezul nopții I 

rezultatul în favoarea lor. Ele au tras 
mai mult la poartă, folosind bine 
numeroasele greșeli comise în apă
rare de formația gazdă. Ca urmare 
a acestui fapt în mln. 37 echipa 
R.S.F.S. Ruse a obținut egalarea 
(8—8), iar în ultimul minut de joc 
a reușit să înscrie golul victoriei, 

Mișina. Foarte bun arbitrajul 
lui G. Szolnoky (R. P. Ungară).

Echipa R.S.F.S. Ruse pleacă spre 
Reșița unde luni va întîlni selecțio
nata țării noastre.

Soos se repeta o situație des 
Un avantaj pozițional con- 
se transformă într-un eîștig 
și apoi urmează o luptă lun-

poziție teoretică de remiză, Fischer 
s-a declarat... învins !

In acest timp, pe tabla partidei Cio- 
cîltea — 
intîlnîtă. 
siderabil 
de pion 
gă în linal pentru realizarea acestei 
minime superiorități. Va mai cîștiga 
Ciocîltea? — se întrebau spectatorii 
la ieșirea din sală. A cîștigat. Mai 
ușor chiar decît prevedeau suporterii 
săi cei mai optimiști.

Cum Drimer l-a învins pe Urseanu, 
iar Georgescu pe Pușcașu (lupta pen
tru locul 3 răminea deschisă), era de 
așteptat că și Florin Gheorghiu va 
încerca să rămină în cursă, căutînd 
să obțină un punct întreg la Pavlov. 
Acesta îi ușurase considerabil calea 
intrând într-o fantastică criză de timp: 
24 mutări pentru 14 minute I Gheor
ghiu avea la dispoziție mai mult de 
o oră de gîndîre. Cum să nu încerci

CLASAMENTUL
I. Ciocîltea 15 p. (din 19), 2. 

Ghițescu 14 p., 3. Glieorghtwt^p., 
4—5. Georgescu, Drimer II1/-’ P- 
(1), 6. Mititelu 10»/2 P- 7- S®05 
10 p. (1), 8. Vaisman 10 p., 9—11. 
Radovici, Radulescu, G.iinsberger 
9r/2 p. (1), 12—13. Bozdoghină,
Urseanu 8'/2 p.. 14. Botez 7'/2 p. 
(I), 15—16. Szabo. Partos 7>/2 p.. 
17. Reicher 7 p. (1), 18. Pavlov 
6’/2 p., 19. Fischer 5’/2 p., 20. Puș
cașu 4',/2 p.

(Ultimele partide întrerupte se 
reiau azi dtipă-amiază Ia ora 17).

a transforma în victorie o asemenea 
șansă? Fostul campion a surprins pe 
toată lumea, alegînd cu inocență cea 
mai simplă variantă de schimb, ceea 
ce l-a ajutat pe Pavlov să ajungă la 
o poziție de netă egalitate în care nici 
dezavantajul de timp nu putea consti
tui un pericol. Remiză ! Aceeași ega
litate a fost consemnată și în toate 
celelalte partide, ale penultimei run
de. Nimic deosebit in întreruptele de 
joi: Gheorghiu l-a învins pe Rădules- 
cu (într-o tăioasă poziție de joc de 
mijloc), Soos a ciștigat finalul de tur
nuri cu Urseanu, in timp ce Drimer 
a căzut de acord cu Bozdoghină asu
pra remizei fără să măi reia jocul.

VALERIU CHIOSE 
RADU VOIA

Talentata patinatoare Elena Moiș, în
tr-o grațioasă săritură.

Foto: B. Ciubanu



Un frumos sucres ui totbnliștiîor gâfâțeni

1 • Știința Timișoara a jucat miercuri
ie. la Jimbolia cu echipa locală Recolta 

de care a dispus’ cu 5—0 prin golu
rile marcate de Mițaru (3) și Ma-

impul trece repede, mai ales cînd 
mrba de ... fotbal. Nici nu-ți vine 
crezi că de la începutul campiona- 
li au trecut 12 etape și că mîine 
va disputa ultima (rămimnd să se nolache (2). In meciul de ia București 
ce ulterior încă trei restanțe; Pro- cu Diuanio, antrenorul Gain va aliniacu Dina mo, antrenorul Gain va alinia

rul de 3—2, in fața formației Minerul 
Vulcan.

• I.a Bacău, C.C.A. va folosi for
mația care a jucat duminica trecută 
în compania textiliști-lor din Arad.

înaintea ultimei etape din tur

\£TAW

vă

„Zău, draga numai inline,
și-fi jur cu pe urmii trei luni de sila 
nu mă huu duc lu nici un meci I ! I"

Si cu aceasta se termină primul 
al spectacolului nostru. Sperăm că 
de al doilea să fie mai bun și să 
placă mai mult.

— Pretcndcnții —
— Lanterna roșie : — „.Știu că uu vă 
U pe plac, totuși unul dintre voi tre- 
ie să mă iu, cel puțin pină la primă, 
ră ! ! !“

GALAȚI (prin telefon). — Peste 
10.000 de spectatori au aplaudat joi 
după-amiază pe 
calitate victoria 
în întîlnirea cu 
prima categorie, 
Partida a prilejuit un joe de bun 
nivel tehnic, spectaculos, care a ținut 
încordată atenția spectatorilor de la 
primul și pină la ultimul minut. Oas
peții au impresionat prin jocul lor 
tehnic. Dinamoviștii, în schimb, iup- 
lind eu o voință extraordinară pentru 
fiecare minge, au reușit să suplineas
că lipsurile în pregătirea lor tehnică 
printr-o putere de luptă exemplară.

Repriza întîi a aparținut în gene
ral formației locale, care a deschis 
scorul în min. 2: Dogan a pasat „prin
tre" lui Voicu I. care a trimis balo
nul la „păianjen" 1—0. In min. 9 Mol
dova Chișinău egalează dintr~o lovitură 
de colț executată cu efect de Kolesov 
1—1. In min. 21 Matei îl deschide pe

noul stadion din lo- 
echipei dinamoviste 
echipa sovietică de 

Moldova Chișinău.

Dărăban, care înscrie dintr-un unghi 
dificil 2-1.

In repriza secundă inițiativa a apar
ținut oaspeților care au ratat citeva 
ocazii clare (au avut și două bare). 
De remarcat forma excepțională a 
portarului dinamovist Adamache, care 
a salvat 3 goluri ca și gata făcute.

La sfîrșit, publicul a aplaudat cu 
căldură ambele echipe.

I. Chirițescu (București) a condus 
foarte bine formațiile:

DINAMO: ADAMACHE - Halea,
Hulea, Potolea — DOGAN, Weber — 
Pătrașcu, Oprea, Dărăban, Matei, 
VOICU I.

MOLDOVA: Sapovalenko — Burd, 
LAPON. JELENJAEV - KOLBASIUK, 
ESIN — Kolesov, Mironov (Pruhidu- 
hin), Gorskov (Korotkov), TINKLER, 
DUBROVSKI.

Duminică, Moldova Chișinău va juca 
Iași cu C.SM.S.
SCHENKMAN și V. PALADESCU 

coresp.

la 
A.

După jocurile de selecție
Inițiativa federației, de fotbal de a 

organiza jocuri «le selecție a celor mai 
buni jucători tineri care activează >n 
categoria B s-a dovedit a fi deosebit 
de valoroasă. Jocurile disputate în Ca
pitală au scos din nou în evidență faptul 
că dispunem de o bogată rezervă de e- 
leniente tinere capabile să practice un 
joc niotlem, să contribuie la ridicarea

esul—St. roșu, Știința Timișoara— 
ogresul și U.T.A.—St. roșu). In 
țintirea multora s-au șters unele 
tire imaginile întîlnirilor directe, 
nmind doar o impresie dc ansamblu 
cursei pentru întiiettite dintre Stea- 
l roșu, Dinamo București, Petrolul 
Progresul și a luptei pentru ocupa- 

1 unui loc cit mai onorabil în cla- 
ment a celorlalte formații partici- 
ntc în această mare întrecere fotba- 
tică.
Duminică iubitorii sportului cu ba
nul rotund uor avea iarăși ocazia să-i 
dă Ir .',incru“ pe fotbaliștii noștri 
intași. Și fiind vorba — in ma- 
ritatea cazurilor — de ultimul joc 
icial în acest sezon, sperăm că fie
re echipă va căuta să-și ia rămas 
in.' oferind un spectacol care să ru
ină întipărit multă vreme în min
ți iubitorilor acestui frumos sport.
Ce ne rezervă etapa de mîine ? Fiind 
>rba de ultima, ar trebui să decidă 
■arta primului loc, să desemneze e- 
tipa „campioană de toamnă", dar 
tind în vedere restanțele ce le are 
cagul roșu, 
imine 
ie.
ogramează o serie de jocuri (Mefa- 
1—Jiul, Dinamo Pitești—Știința Cluj, 
inerul—U.T.A., Dinamo Bacău—
C.A.) ce contează din punct de ve- 
*re al ameliorării situației în clasa- 
ent a unor formații, iar altele (Pe- 
ol.ul—Rapid și Dinamo București— 
tiința Timișoara) pot fi,decisive pen- 
u desemnarea cîștigătoarei turului 

cazul unui eventual eșec al bra- 
w.eniloiț în meciurile restanță.
lată acum linele amănunte in le- 

aturii cu pregătirea echipelor:

formația : Curcan—Jenei, Țurcan, llăl- 
niăgeanu—Petescu, Tunase — Igna (Gîr- 
leanu), R. Lazăr, AAanolache, Lereter, 
Mițaru. (Al. Gross, coresp. regional).

Ziarul „SPORTUL POPULAR" oferă o surpriză amatorilor de fotbal

problema întîictății va 
încă deschisă. Această eta- 
totnși interesantă, deoarece

antrenat 
Dinamo

• Diuanio București s-a 
>i in compania formațiilor 
bor și Dinamo—tineret. Durninică di- 
amovi.știi vor alinia formația care a 
nat și împotriva Minerului.

• Pregătindu-se pentru meciul cu 
Știința Cluj, Dinamo Pitești a jucat 
joi 2x30 minute cu formația de tineret 
cîștigind cu scorul de 4—1.

• Știința Cluj a susținut joi un
meci de antrenament cu echipa Tehno- 
frig din campionatul regional. Stu
denții au ciștigat cu scorul de 4—1 
prin golurile înscrise de P. Emil, Po
pescu, Marcu și Constantin. La Pitești, 
Știința va folosi formația : Moguț—• 
Kromeiy, Georgescu, ■■ ■ -
Emil, Popescu—Ivansuc, 
(Constantin), Mateianu, 
(N. Todoran, coresp.).

• Metalul a jucat joi 
(3x30 minute) obținînd 
rezultate: 4—0 cu Turbina Doiceșt: ; 
5—0 cu Petrolul Ochiuri și 4—2 cu 
echipa de tineret. Formația probabilă 
pentru partida eu Jiul : Andrei-—Ba- 
rac, Popescu, Georgescu—Nițescu, Pe
trescu—Al. Lazăr, Mureșan, Cazacu. 
Nieulescu, Crtițiu. (M. Avanii, coresp.).

• Jiul s-a antrenat joi cu echipa 
de tineret. Scor 2—2. Au marcat Pav- 
lovici (2) respectiv Melinte și Ghi- 
bea. Din cauza unor indisponibilități, 
formația pentru meciul de mîine încă 
nu s-a stabilit. (S. Băloiu, coresp.).

• In. meciul cu U.T.A., Minerul va 
alinia formația : Szilaghi—Stanciu, 
Vasiu. Dan—Mrhaly, Mihăilă—Oltea- 
uu, Coman, Cucu, Szoke, Sima II. In 
partida de antrenament de joi forma
ția din Lupeni a terminat la egalitate 
(4—4) cu echipa sa de tineret. (I. 
Ciortea, coresp.).

• U.T.A. s-a pregătit pentru jocul 
de la Lupeni, la Vulcan, unde în 
meciul amical de joi a pierdut cu sco-

Mardan—P. 
Marcu, Gane 

Hi Moldovan.

cu trei echipe 
următoarele

♦

i r

DUMINICA VIITOARE „MECIUL DERBI”
C. C. A. DINAMO BUCUREȘTI!

In tksihitftrr, uii meci de tineret, care se va desfășură 
tințMi reguli... originale —

Amatorilor de fotbal din Capi
tală li se rezervă, pentru dumi
nica viitoare, o mare surpriză : un 
atractiv program cuplat fie stadio
nul „23 August*4, care asigură o 
pasionantă prelungire a activită
ții fotbalistice, după încheierea tu
rului campionatului republican. 
Este vorba de „eternul derbi44 al 
fotbalului nostru, meciul Dinamo 
București—C.C.A., care va avea în 
deschidere o întîlnîre originală în
tre formațiile de tineret ale celor 
două cluburi.

Fără îndoială, un meci Dinamo 
București—C.C.A. nu mai are ne
voie de prezentare. „Cărțile de vi
zită44 ale acestor două echipe sînt 
atît de grăitoare, îneît simpla anun
țare a partidei stîrneștc totdeauna 
interesul major al amatorilor de 
fotbal. Un singur amănunt dorim 
să mai adăugăm în legătură cu 
acest joc: atît dinamoviștii cît și 
actualii campioni, dornici și unii 
și alții să obțină un rezultat cît 
mai bun în această partidă de

mare tradiție,, vor prezenta cele 
mai bune garnituri.

Și acum, o noutate 1 Meciul 
dintre echipele de tineret se va 
disputa după o formulă originală, 
care va stîrni desigur un mare in
teres în rîndul publicului : nu se 
va aplica regula de ofsaid iar re
punerea mingii în joc după ieșirile 
in aut nu se va face prin 
cu mina, ci prin lovitură 
rul. Spectatorii de fotbal 
seama, fără îndoială, de 
inedite pe care Ic poate 
meci desfășurat după aceste pre-

în-

aruncare 
cu picio- 
își dan 
aspectele 
oferi uu

vederi, care vor face ca jocul 
fie mai dinamic, iar scorni să 
registreze cifre record.

Inițiativa ziarului nostru de 
organiza acest cuplaj 
fost primită cu mult 
jucătorii echipelor de 
Dinamo București și 
nici și ei să ofere publicului bttcu- 
reștean un meci de calitate. T

a
fotbalistic a 
interes de 
fotbal de 13 
C.C.A, dor-

+

in 
nostru.
S-a 
tineri, 
De t 
sie < 
o
Putem 
ca re ,i 
eit lori 
Viorel 
teanu. 
bună condiție fizică și eficacitate, Bălu- 
țiu, Comisar, Zgarilan și Drăgan, din 
linia «le înainlare. Mai slabă este situa
ția compartimentului de apărare : încă 
uu avem destule elemente bine pregătite 
ca fundași. An plăcut prin jocul bun 
practicat doar Postolache, Zaharia și 
Bă rbtrbseu. Desigur că această lipsă 
poale fi re»nc«!ială dacă antrenorii echi
pelor de categoria B își vor îndrept» 
preocupările și spre pregătirea eu aten
ție și răbilare a elementelor pe care le 
au in formații pentru aceste posturi. 
De aceea, este necesar să-și întocmească 
un program special de pregătire a a- 
cestor jiu'ători care să ducă cît mai 
etirînd la remedierea situației actuale.

Relevăm cu deosebită satisfacție că 
începe să fie «Timinată o carență a e- 
chipelor noastre : aceea a fizicului neeo- 
respunzător al jueă'orilor. Antrenorii 
echipelor de categoria B au aplicat cu 
mai mult simț «Ic răspumlcre criteriile 
«ie selecție și ea rezultat, am văzut in 
recentele meciuri, jucători bine dotați 
fizic. De asemenea, nivelul tclmic ai 
jucătorilor este corespunzător cerințelor 
jocului în mișcarr. Deficiența mare prt 
care ani observat-o constă în orientarea 
lor individuală pe teren. De multe ori 
ei nu reușesc «ă anticipeze desfășura
rea fazei și astfel rămîn surprinși. Iu 
aeest fel nu mai au posibilitatea de a. | 
participa decît cu înfîrziere la joc și ' 
atunci aportul lor «-sțe minim.

Sperăm eă recentele jocuri de selce-’ : 
ție ale celor mai valoroși tineri jucă
tori care activează în categoria .B vor 
constitui un nou imbold în munca an
trenorilor.

timp i
In UFIHJ 

constatat că 
, unul mai 
asemenea, au 
deosebită. pr 

serie de mij 
evidenția ca 
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SCUTI clasei
i acestor
avem portari 

buu 
lăsat

in jocul 
locași și

ea
o

fotbalului 
mecitrri 

buni, 
altul, 

impre-
praclicat, 
ataeanți. 

pe Bîtlan, 
st unu! dintre cei mai buni iu- 
pariidt-li.r de selecție, Ratseher,

Popescu. S-ali mai remarcat M«rn- 
inier, care a arătat că posedă o

POMPILIU VINTILA

Un concurs Pronosport cu meciuri atractive

I

I

i

Dintre celelalte echipe participante 
în optimile de finală s-au calificat în 
sferturi : Fiorentina (Italia), Motor 
Jena (R.D. Germană), Atletico Madrid 
(Spania), Dunferline (Scoția), Werder 

iltim moment ale portarului Roldao Bremen 
-au salvat de la înfringere pe jucă- 
otrii de la Leixoes. Comentind evo- 
uția celor două echipe, agenția „Fran- 
e Presse" subliniază că Progresul a 
►rezentat o echipă bine pregătită, cu 
> apărare solidă și posedind o condi- 
ie fizică net superioară celei portu- 
;heze.

Au jucat următoarele formații : 
Progresul București : Mîndru—Nedelcu, 
Taricaș, Soare—Ioniță, Pașcanu—Oaidă, 
’rotopopescu, Voinea, Marin, Baboie.

Leixoes Porto: Roldao—Santana, 
iaul, Pacheco— Ventura, Jacinto—Ma- 
leiros, Osvaldo, Oliveira, Gomez, Pa- 
ela.

Progresul București a obținut un 
ezultat bun în prima sa confruntare 
•u Leixoes și acum are șanse sporite 
le a se califica pentru sferturile de 
inală ale competiției,

(Urmare din tmtț. 1)

echipei Progresul, care de mai multe 
ri este pe punctul de a mări scorul, 
lumai intervențiile inspirate și de

Programul concursului Pronosport de 
mîine este marcat de disputarea ultime
lor etape din turul campionatelor cate
goriilor A și B. Este neîndoios că, cu 
acest ultim prilej, echipele vor căuta 
ca printr-o comportare cît mai bună, 
să obțină și rezultate favorabile care 
să le îmbunătățească situația în cla
sament.

Așa fiind, și concursul 
capătă un plus dc interes, 
acordarea de noi și frumoase

Programul concursului de 
următorul ;

trolul — Rapid, Dinamo Bacău —■ CCA 
Arieșul Turda —- CSMD Baia Maro 
Mureșul — Cili Timișoara. Iată ș 
pronosticurile Iui PETRU EMIL (Șliințt 
Cluj) pentru concursul Pronosport <l« 
mîi ne.

Monaco (camp.

Pronosport 
pronii țind 

premii. 
mîine este

X ; U - X, 
X ; V - 1 ;
X ; VIII — 1

XI —

(R.F. Germană). Au mai ră- 
jucat meciurile retur : Ujpesti 
Budapesta—Ajax Amsterdam.

Zilina— Oîimpiakos Pireu și

mas de 
Dozsa 
Dinamo 
Progresul—Leixoes.

★
La 30 noiembrie va avea loc la 

Budapesta tragerea la sorți pentru 
sferturile de finală ale competiției 
„Cupa cîștigătoarelor de cupe".

★
La aflarea rezultatului de la Lisa

bona, unde după cum se știe Progre
sul București a realizat un valoros 
rezultat de egalitate (1 —I cu Leixoes 
Porto) în „Cupa cîștigătoarelor de 
cupe", cererea de bilete pentru meciul 
revanșă programat pentru joi 30 no
iembrie a.c. a crescut considerabil. 
Biletele se pot procura din timp la 
casele obișnuite.

V. 
VI.

VII.

VIII.
IX.

X.

XI.

A)

Ti»n.

CSMD Baia

Minerul — UTA (cat. A) 
Dinamo Buc. — Știința 
(cat. A)

Metalul Tîrgoviștc — Jiul (cat. A) 
Dinamo Pitești — Știința Cluj 
(cat. A)
Arieșul Turd'n
Mare (cat. B)

CSM Sibiu — Tractorul (cat. B) 
Flacăra Moreni — Poiana Cîm- 
pina (cat. B)
Mureșul Tg. Mureș ■—• CFR Ti
mișoara (cat. B)
Carpați Sinaia — Dinamo Galați 
(cat. B)

Vagonul Arad
B)

XII.
(cat.

foarte echilibrate apar partidele l’e-

I — L 
iv — i, 
vii _ i,
X - 1, X; XI - x.

Depuneți chiar astăzi 
variante 
mîine1

I; III — 1; 
VI — 2, X ; 
: IX — 1, 2 ;
1 ; XII — 1. 
cit mai multe 

la concursul Pronosport de

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 50. ETAPA DIN 

3 DEC. 1961.

— Steagul roșu (cat. A) 
Timișoara — Progresul

(cat.
IV. 

(cat.
V. 

italian)

Crișana Arieșul

I. U.T.A.
11. Știința 

(cat. A)
HI. C.S.M.

B)
C.S.M.S. Iași — Foresta Fălticeni

B)
lnternazionale — Bologna (camp.

X. Toulouse - 
francez)

XI. Strasbourg 
francez)
XII. G.C.A. — Dinamo București

Pe fluturașii și afișele de concurs, 
meciul XII. Sedan — Rennes, se inlo- 
rtnește cu partida amicală dintre echi
pele bucureștene C.C.A. și Dinamo.

NU UITAT! PRONOEXPRESUL

Nice (camp.

Ultimele concursuri Pronoexpres au 
distribuit premii multe și mari. Nu
ma' ia cm ursul de h i 5 noiembrie 
au lost atribuite aproape 7.000 de pre-, 
mii. In fruntea listei cele două premii 
de categoria I și a ll-a, egale ca va
loare — cile 65.859 lei — obținute det 
partieipimții Emil Dragoș din Bucu
rești și, respectiv, Livin Pandrea din 
Brașov.

Fiți prezenți cu cit mai multe bule
tine la concursul Pronoexpres de1 
miercuri 29 noiembrie.

Recolta Cărei

PREMIILE CONCURSULUI PRONO-. 
SPORT Nr. 48 DIN 19.XI.196I

VI. Fiorentina - Torino (camp. 39,30 variante cu 12 rezultate a 1.62® |
italian). lei fiecare.
VII. Padova — Atalanta (camp. 584,20 variante cu 

fiecare.
11 rezultate a 130 lei 1

italian). 4.294,70 variante cu 10 rezultate » 2® 1
VIII. Lanerossi — 
italian).

IX. St. Etienne -

Juventus (camp. lei fiecare.
Fond de premii : 254.689 lei.

— Reims (camp. SPORTUL popular
Nr. 3934francez} Pag. a 5<L



Să nu neglijăm
COLȚUL SPECIALISTULUI

tactica !
Urmărind ultimele etape ale 

pionatului republican de lupte 
chipe mi-am dat seama, mai bine cu 
orieînd. că, deși am făcut însemnate 
progrese în ceea ce privește pregăti
rea tehnică, sub aspect tactic mai avem 
încă multe de corectat. Această obser
vație se referă desigur la marea ma
joritate a sportivilor și nu la c.îteva 
individualități. Acum, cînd problema 
obținerii unor înalte perfomanțe la lup
te se pttne mai mult ca în trecut, 
trebuie neapărat să ne preocupăm, in 
mai mare măsură, de capitolul tacticii, nea, 
Antrenorii trebuie să imprime sporti
vilor o tactică adecvată, în funcție de 
fiecare adversar; de calitățile și defec
tele partenerului. Aceste pregătiri tac
tice se stabilesc în funcție de posibi
litățile fizice și tehnice ale fiecărui 
sportiv, de pradul său de antrenament, 
de pregătirea sa de voință etc.

Cum se pot stabili schemele tactice? 
Cunoscând calitățile adversarului, pre
gătirea sa tehnică și tactică, se poale 
începe pregătirea 
Să dăm citeva 
înaintea înt.lnirr 
și Steagul roșu 
chinei militare Vascttl Popovici și Gh. 
Șuteu știau' că la categoria de 57 kg 
metalurgiștii îl vor întrebuința pe Du
mitru Pîrvulescu. Sarcina de a con
cura în fața campionului olimpic și 
vicecampionului mondial se anunța 
deosebit de dificilă. De aceea, ei au 
acordat o foarte mare atenție pregă
tirii tactice a lui Cristea Marin. Nu 
mai era necesar să i se explice tui 
Criștea Marin felul cum luptă pe sal
tea campionul olimpic și nici proce
deele tehnice pe care le aplică deo- 
bicei Aceste lucruri sînt prea binecu
noscute. In schimb, i s-a arătat cum 
poate anihila, la lupta din picioare, 
procedeele „șurub", „trecerea la spa
te" și „turul de cap". In timpul în- 
tîlnirii ,m văzut că tactica aplicată 
s-a dovedit loarte bună și n-a lipsit 
mult ca D Pîrvulescu să piardă a- 
ceastă intîlnire, dacă Cristea Marin 
s-ar fi pregătit și pentru contraatacuri.

Să arătăm însă acum cazuri cînd 
tactica nu a fost respectată, fapt care 
a dus la pierderea unor întîlniri ex
trem de importante. Astfel, cu prile
jul finalei 
Popovici 
(R.P.U.). 
s-a atras 
siv <•’ adversarului său, 
orice acțiune tehnică și imprima lup
tei un ritm foarte vioi, el nu a res-

cam- 
pe e-

sportivului din timp, 
exemple concludente, 
dintre echipele C.C.A. 
Brașov, antrenorii e-

pectat recomandațiile tactice 
ce a condus cu două puncte, 
să se apere, rcfuzînd primirea luptei 
Urmarea ? După ce timp de 8 minute 
concurentul nostru s-a putut socoti 
campion mondial, a pierdut intilnirea 
primind două avertismente pentru pa
sivitate, avertismente pe care putea 
să le evite foarte ușor dacă 
să se comporte în ultimele

In campionatul republicați 
de exemplu ni l-a oferit 
Micula, campionul categoriei 
El urma să-l intîlnească pe 

un luptător activ,

și dună 
a căutat

știa cum 
minute.
un astfel 

și Vasile 
de 63 kg.
Ion Cer-

înzestrat cu 
un „arsenal" tehnic loarte bogat. Cum 
s-a pregătit tactic V. Micula ? In pri
mul rînd trebuie să arătăm că pen
tru antrenorul săli acest lucru nu a 
constituit o preocupare aparte. însuși 
faptul că in timpul întilnirii el

striga de pe margine „Fii atent I", 
„Nu lăsa !“ etc. ne dovedea că a 
lăsat totul în voia întîmplării. Este 
adevărat că Vasile Micula a încer
cat să evite trecerile pe sub braț pe 
partea stingă — deci „mijea" un oare
care gînd tactic — dar a uitat că Ion 
Cernea poate să facă acest lucru și 
pe partea dreaptă.
făcut de două trei 
vorit învingîndti-1 
pionul categoriei.

Pentru antrenori 
tactice a 
constituie 
rioasă. 
dar fără o 
zătoare, nu 
de o înaltă 
pînă acuma 
lucru I...

Și dinamovistul a 
ori procedeul fa- 

deta.șat pe cam-

problema pregătirii 
sportivilor trebuie să 

o peroeupare f darie se- 
Nttmai cu pregătirea tehnică 

pregătite tactică corespun
se pot obține performanțe 
valoare. Or, rezultatele de 
ne obligă să facem acest

ION CORNEANU 
antrenor emerit la lupte

PREGĂTIRI DE SEZON.

S-A ÎNCHEIAT TURUL CAMPIONATULUI
DE CALIFICARE AL

Au fost consemnate jocurile restan
te din turul campionatului de volei 
al orașului București, rezervat echi
pelor din categoria de calificare: 
masculin: Aurora — Radio 3—1, I.O.R. 
- I.F.A. 3-0, Aurora - I.S.P.E. 3-1, 
Voința — U.C.R. 3—0 (neprezentare); 
feminin: Știința — Unirea 3—0. Dina
mo — P.T.T. 3—2, C.F.R. — Sănătatea 
3—1, Flacăra roșie — Geotehnica 3—1.

La sfirșitul turului clasamentele se 
prezintă astfel: MASCULIN, seria 
1. Știința 18 p., 2. Aurora 17 p., 
Semănătoarea 16 p., 4. I.O.R. 14
(18-12), 5. Metalul 14 p. (20-15), 6. Ra
dio 13 p., 7. I.F.A. 12 p., 8. I.S.P.E. 11 
p., 9. Progresul Muncii 10 p. (5:26), 
10. I.T.B. 10 p. (5-25); seria a II-a: 1. 
Dinamo 16 p. (22:12). 2. Oțelul 16 p. 
(24:14), 3. Voința 15 p. (24:13), 4.
IPROMET 15 p. (23-17), 5. Sănătatea 
14 p., 6. Recolta 12 p. (15:20), 7. Con
fecția 12 p. (14:20), 8. Solex 12 p. 
(12-24). 9. IPROFIL 11 p., 
10 p. FEMININ, seria I: 1. 
p., 2. Banca de Investiții 
Confecția 11 p. (16:12), 4.
roșu 11 p. (14:12), 5. P.T.T. 11 p. (14: 
12), 6. Dinamo 9 p. (9:17), 7. Unirea 
9 p. (8:17), 8. I.S.P.E. 7 p.; seria a II-a: 
1. Chimia 12 p., 2. Flacăra roșie 11 
p., 3, I.T.B. 10 p., 4. Aurora 9 p., 5. 
Sănătatea 8 p., 6. C.F.R. 7 p., 7. Geo
tehnica 6 p.

Jocurile desfășurate în 
turului au scos în evidență 
gătire la băieți a echipelor 
care a terminat neînvinsă 
rora din seria I, Dinamo

I:
3.
P-

ORAȘULUI BUCUREȘTI

campionatului mondial, Gh. 
a întîlnit pe G. Gtirics 
Deși concurentului romîn i 
atenția asupra stilului ofen- 

care anihila

Zăpada căzută in ultima vreme în 
munți a grăbit ritmul pregătirilor 
schiorilor în vederea apropiatului se
zon. In Bucegi, la Predeal și în Po
stăvar schiorii fondiști au și început 
lucrul pe zăpadă, fapt care îi va ajuta 
fără îndoială ca la întrecerile interne 
și internaționale la care vor lua parte 
să se prezinte la un nivel de pregă
tire cît mai ridicat.

O NOUTATE : CUPA R.P.R. 
PE ECHIPE

să anunțăm 
1962 schiorii 
într-o nouă

De la început dorim 
că în cursul sezonului 
fruntași vor lua startul 
și foarte importantă competiție : Cupa
R.P.R. pe echipe. Pentru a cuprinde 
un număr cît mai mare de schiori, 
federația a stabilit ca echipele să fie 
alcătuite din seniori, senioare, juni
ori și junioare, iar pentru a se asi
gura popularizarea schiului în diferite 
centre concursul va avea loc la date 
diferite în Bucegi, Poiana Brașov, Pa
ring și Semenic. Pentru Cupa R.P.R. 
vor fi alcătuite două clasamente : 
unul pentru probele alpine și unul 
pentru cele nordice. La Cupa R.P.R. 
vor participa echipe formate din spor
tivi ai aceluiași club sau asociație 
sportivă, precum și echipele selecțio
nate ale orașelor Reșița, Petroșani, 
Cluj (la probele alpine), Gheorghieni, 
Vatra Dornei și Rișnov (la probele 
nordice).

Deschiderea oficială a sezonului va 
fi făcută prin tradiționalul Concurs de 
deschidere programat in fiecare an la 
Predeal. Ca de fiecare dată, el va cu
prinde probele de slalom special (se
niori, senioare, juniori și junioare) și 
fond 10 km seniori, 5 km senioare și 
juniori și 3 km junioare. El se va 
desfășura în ziua de 31 decembrie Ia 
Predeal, în organizarea F.R.S.B.A.

Campionatele republicane, desigur 
cea mai importantă competiție cu ca
racter Intern, se vor desfășura între 
28 februarie—4 martie la Poiana Bra
șov, pentru toate probele și la toate 
categoriile de concurenți. In sfirșit, 
dintre competițiile organizate de 
F.R.S.B.A. mai amintim de Cupa Fe
derației și de Concursul republican 
al centrelor de schi, care va cunoaște 
în acest an o amploare deosebită.

Calendarul intern al sezonului 1962 
va fi completat de obișnuitele concur-' 
suri săptămînale cu caracter republi
can organizate de comisiile regionale, 
cluburile și asociațiile sportive cu 
secții de schi fruntașe.

din seria a II-a. Comportări bune 
avut noile promovate Semănăto; 
și IPROMET. La fete, în prima st 
Știința nu a pierdut în cele șapte ] 
tide disputate decit un set, ceea 
constituie o performanță remarcai 
Comportări foarte bune au avut e 
pele nou promovate, Banca de In’ 
tiții și Tricotajul roșu. In seria a 
— din care Metalul a fost elimir 
pentru două neprezentări — Chi 
a dovedit o formă bună cîștigînd t< 
jocurile. A urmat-o Flacăra roșie, 
valoare foarte apropiată, neinvi 
decit de fruntașa clasamentului.

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
ȘI CUPA SPERANȚELOR 
IN CALENDARUL F.I.S.

Ca urmare a importanței crescînde 
tradiționalelor întreceri internațio- 

Concursul internațional al

10. U.C.R. 
Știința 14 
12 p., 3. 
Tricotajul

La sfirșit 
de săptămină

Campionatele de volei programe 
la sfîrșitul acestei săptămîni o el 
incompletă; trei partide 
Este vorba de jocurile 
talul București—Știința 
nătatea—Progresul, ca
masculin Știința Timișoara—Progr 
București.

Din restul partidelor ies în 
dență meciurile 
Orașul Dr.

C.S.O. 
același 
anunță
Constanța, pentru că echipa dc 

malul mării pare în totală schimb
In campionatul feminin mai eci 

brată este intilnirea Voința Mierci 
Ciuc—C.S.M.S. Iași.

sînt amin 
feminine 
Cluj și 

și de me

Joc decisiv în etapa de

ast-
vor

des-

mime:
Grivița Roșie - C. C. A.

Intensa activitate competitională des
fășurată în ultima vreme a făcut, desi
gur, să crească interesul iubitorilor de 
rugbi care, de fiecare dată, așteaptă 
cu nerăbdare evoluția echipelor noastre 
și bineînțeles. în primul rînd, a celor 
fruntașe. Cu atît mai mult atunci cînd 
este vorba de o partidă decisivă pentru 
desemnarea echipe! campioane, așa cum 
este partida programată mîine pe terenul 
G.C.A. și care va fi disputată de către

„Capa Clubului sportiv școlar”
O frumoasă inițiativă a Clubului spor

tiv școlar întregește cum nu se poate mai 
nimerit programul competițional al tine
rilor rugbiști care au încheiat recent 
campionatul republican de juniori. La 
„Cupa Clubului sportiv școlar" din Bucu
rești vor participa următoarele echipe : 
Clubul sportiv școlar București, Clubul 
sportiv școlar Banatul Timișoara. Clu
bul sportiv școlar Cluj și o combinată 
a școlilor sportive de elevi din București 
(șc. m I și șe. m. 2). Astupi se dispută 
meciurile: C.S.S. Banalul—Combinata 
șc. sp. elevi Buc. (ora L1.15) și CI, sp. 
șc. Cluj—CI. sp. șc. Buc. (ora 15,45). 
Ambele partide au loc pe terenul Tine
retului IV. Mîine, pe terenul Tineretului 
II, de la ora 10, se vor întîlni învinșii 
iar pe terenul Tineretului IV, de la ora 
II, învingătorii.

fruntașele clasamentului GRIVIȚA 
ȘIE și C.C.A. Meci de tradiție, dc 
atracție, jocul dc mîine dă acestui final 
dc campionat (rămîne dc disputat o sin
gură etapă care în mod normal nu mai 
poate influența poziția celor două c- 
cliipe) un interes deosebit. Vom revedea 
pc mulți dintre cei mai buni jucători ai 
țării; vom asista la o întrecere între 
formații dc valoare. Teoretic, Grivița de
ține un avantaj dc două puncte (ținînd 
Seama de jocul restanță pe care îl are) 
și păstrează prima șansă de a cuceri și 
în acest an titlul de campioană a țării 
dar în cazul cînd va fi învinsă de C.C.A., 
va decide golaverajul dintre ele. 
dar, cît de strînsă 
pentru primul loc 
blican.

Etapa a XXI-a 
partide echilibrate, 
'a primi replica rapidiștilof iar mîine se 
vor disputa următoarele meciuri : Dina
mo—Știinta București, Olimpia Bra
șov—C.S.M.S. lași, Știinta Cluj—Meta
lul Rucurești, Știinta Petroșani—Pro
gresul.

RO-
mare

Ia 1.1 
este în acest an lupta 
în campionatul repu-

programează și alte 
Astfel, sîmbătă LT.lt.

MECI DE BARAJ PENTRU 
CATEGORIA A

SPORTUL POPULAR
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După victoria netă realizată în compa
nia Minerului Lupeni, echipa studenților 
din Timișoara întîlncște mîine A. S. 
Tecuci într-o partidă care va desemna 
pe cea de a doua echipă promovată în 
campionatul categorici A. Jocul va avea 
loc pe terenul Tineretului IV, de la 
ora 9.

decursul 
buna pre- 
Știința — 

— și Au- 
și Oțelul

și 
In
se
rul

masculine Din;
Petru Groza—Știința ( 

Craiova—Tractorul Bra 
timp, o partidă interes; 
și Dinamo București—

întreceri in cadrul campionatul
PE ECHIPE Șl AL „CUPEI F. R. BOX4
Azi și mîine iubitorii 

mănuși din Capitală vor 
să asiste la două întreceri de box care 
vor avea loc la Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii". Astă-seară, la ora 19, 
se va disputa cea de a doua reuniune 
din cadrul „Cupei orașului București*, 
iar mîine dimineață, înccpînd de la ora 
10, va avea loc intilnirea dintre Voința 
București și A.S.A. Bacău, contînrl pentru 
„Cupa F.R. Box', l’ugiliștii băcăuani 
vor căuta să obțină victoria în fața 
boxerilor dc la Voința, lucru deosebit 
dc dificil dacă ținem seama de faptul 
că buciireștenii sînt hotărîți să nu cedeze

sportului cu 
avea prilejul

locul de fruntași 
a doua.

In tară se vor 
tînd atît pentru campionatul pe 
cît și pentru „Cupa F.R. Box*, 
la Craiova, puternica formație din I 
litate va întîlni echipa Energia din ( 
pina. Im Oradea, formația J.S. Ci 
va primi replica boxerilor dc la R< 
București, iar la Constanta pugiliști 
la Farul se vor întîlni cu cei dc 
Metalul Bocșa. O gală deosebit dc 
teresantă va avea loc și la Brăila, t 
sportivii dc la Progresul vor boxa 
cei de la C.S.M.S. Iași.

disputa meciuri < 
ccli
Asi

a 
nale 
R.P.R. și Cupa Speranțelor — Federa
ția Internațională de Schi a hotărît 
înscrierea lor în calendarul F.I.S., 
fel că numeroase țări europene 
participa la aceste competiții.

Concursul internațional își va
fășura a IV-a ediție pe pîrtiile Postă
varului și în Poiana Brașov în zilele 
de 24 și 25 februarie.

Cupa Speranțelor, care a cucerit 
la primele două ediții numai elogii 
din partea antrenorilor și schiorilor 
oaspeți, își va disputa în zilele de 10 
și 11 februarie a IlI-a ediție. De re
marcat că de astă dată pe lingă pro
bele alpine vor 
fond.

Pentru toate 
schiori ai țării
intens, fiind animați de dorința de 
a avea o comportare prin care să răs
plătească condițiile create.

Intilnirea dintre reprezentativele
R. P. Romine și R. P. Bulgarie

(Urmare din pag. 1)

avea loc și

acestea, cei 
noastre se

probe de

mai buni 
pregătesc

D. STĂNCULESCU

AZI 
IN CAPITALA

Bascliet. Sala Dinamo, ora 
Dinamo.— Progresul (m).

Volei. Sala Dinamo, 17.30:
— Dinamo (f).

Natație. 2....Î....Î . \......—
ora 20,30: Jocuri de polo în „Cupa de 
toamnă".

Fotbal Teren Gloria, ora 14 : Me
talul — C.F.R. Roșiori.

Rugbi. Teren I.TB., ora 14,45: I.T.B.
— Rapid (campionatul republican).

Ilochei-patiiiaj. Patinoarul artificial 
„23 August", ora 18: deschiderea festi
vă a sezonului.

Bazinul Flcțreasca.

Ml INE 
IN CAPITALA

dc la

Fotbal. Stadionul Dinamo, ora 14: 
Dinamo București — Știința Timișoara

Jecev, ar fi mulțumite dacă ar obține 
un rezultat de egalitate. In orice caz, 
partidele de astă-seară promit dis
pute dirze. Antrenorul reprezentativei 
bulgare. Stoian Ațev, ne-a declarat: 
„Intilnirea va fi foarte dificilă pentru 
noi. Ne vom strădui totuși să scoatem 
un rezultat onorabil in fata valoroși
lor boxeri romîni“.

Intilnirea va fi condusă de arbitrii

(cat. A); ora 12,15; Dinamo Bucu
rești — Știința Timișoara (tineret); 
stadionul Flacăra Roșie (C.A.M.), ora 
10: Flacăra Roșie — Chimia Făgăraș.

Natație. Bazinul Floreasca, de la 
ora 9,30: Concurs de clasificare și 
jocuri de polo în „Cupa de toamnă".

Baschet. Sala Dinamo, de la ora 16: 
Progresul — Voința București (f). 
I.C.F. — C.rișana Oradea (f), 
— A.S.A. Bacău (m).

Rugbi. Teren C.C.A., ora 
C.C.A. — Grivița Roșie; teren 
tiilui III, ora 9,30: Dinamo —

Știința

neutri Kankov (U.R.S.S.) și Pos, 
(R.S.C.), precum și de Tarpov, S 
dinov (R.P.B.), C. Paraschivescu ș 
Chiriac (R.P.R ).

Iată acum și programul celor 
partide, în ordinea categoriilor: C 
— Panaiotov. Olteana — GheorgT. 
Gheorghiu — Iuseinov, Dinu — 
ghelov, Mihdlic — Al. Mifev, Mirz 
S. Mițev, Stoenescu — Nikolov, 
nea — Manolov, Negrea — Stan 
Mariuțan — Pandov.

Volei. Sala Dinamo, ora 9: Din 
—• Farul (in) : sala Ciulești, ora 
Rapid — Știința Galați (m).

IN ȚARA
Volei. Campionatul republican, n 

culin : iași : C.S.M.S. — Știința Pc 
șani; Orașul Dr. Petru Groza: D 
mo — Știinta Cluj: Ploiești: " 
Iul — C.C.A.; Cluj: C.S.M. 
căra Roșie București; Craiova : C., 
— Tractorul Brașov; feminin : ( 
C.S.M. — Olimpia Brașov; Mierci 
Ciuc: Voința — C.S.M.S. Iași; < 
iova : C.S.O. — C.P. București; Si 
C.S.M. — Rapid București ; Consta 
Farul — C.F.R. Timișoara.

Rugbi. Olimpia Brașov — C.S.l 
Iași; Știința Cluj — Metalul B

Știința Petroșani — Progr

P<

11,30:
Tinere-

........ Știința rești. .
Buc. (jocuri în campionatul republi- București (jocuri în campionatul r 
can). blican).



Interviu! nostru

scrimerul Jean MaraisCunoștință cu

TRUȚA II
de AUREL FELEA

GHIȚESCU

FISCHER

ca-as ta

Mașina zburătoare

în 4 rînduri

In semi- 
întrecuse 
pugîlistul

îrdocuiți-mă

tun**
mofluzi,)

Si U.T.A. a fost 
acum trei-patru 

pe stadionul „23 
cînd petroliștii au 

un scor puțin

(Parafrază la ureche, 
Dup-o anecdotă veche)

STANESCUj
- C.S.M.
urmașa

aduc aminte ce 
calificat,

V -ar 
intra

mima o 
cică duc

de pe teren, 
pe tricouri, 
semene unul

tură a 
mașinii

mari ci- 
a, devepil, 

spoi;tiv.
participiu^ 

de

scrie ne 
strada
Am citit
riî dv. : .. ..
’mult să primesc răspunsul 
cerut și promit că voi a- 
junge o patinatoare destul 
de bună“. Noi v-am răs
puns. Rămine acum ca dv. 
să vă țineți de cuvmt !

NICOLAIE BICA, CON
STANTA. - 1) Nu există 
nici o legătură de rudenie 
între fotbalistul Varga de. 
la Dinam-o si jucătorul cu 
același nume din centrul

aveam 12 ani. 
antren a- 
,College 
-au do-

Cristo*.
, Căpitanul

Fără cuvinte...
(Din SPORTOWIEC—Varșovia}

- 1>
Raymond 

octombrie 30 
\ relativ, mic 
1.69 m si cîn- 

de kilograme, 
care s-a consâ- 
iueat cel mai 
cel de centru

ha !... La noapte nici n-o să mănînc 
supărare !...

Stiati că

LAURA BUZESCU. BUCU
REȘTI. — Roxana Găbunea 
(I.T.B.) este campioană re
publicană de junioare Ia 
patinaj artistic. li outeti 

adresa clubului ? 
Bibliotecii nr. 2. 
si P.S.-ul seriso- 
.,Aș dori foarte

AUREL COL ARI U, SiNl- 
COLAUL MARE. - T nVi- 
tura cu care se sancțio
nează poziția de ofsaid 
este o lovitură liberă in
directă, din care 'U se 
poate marca un gol... di
rect. Dar chiar dacă s^kr 
putea, îi vedeți dv. pe 
înaintașii noștri devenind... 
golgheteri din executarea 
unor astfel de lovituri de 
Ia distanță, cind nu nime
resc poarta uneori de la 
citi va metri ? Dacă ar li 
așa, ne facem forte să in
tervenim Ia F.I.F.A. pentru 
schimbarea regulamentului!

Ăștia sînt nebuni !

Altminteri
Inter între interi,
Supranumit „Picior de
(Că las fundașii toți
Am o chestiune să vă spun.

BARBU CONSTANTIN, 
MAMAIA. - La J.O. de Ia 
Helsinki din 1952, Vasile 
Tiță a boxat cu 'Flby<f Pat
terson in finala categoriei 
mijlocii, pierzînd prin K.O. 
în prima repriză, 
finală, Tită îl 
net la puncte pe 
bulgar Nicolov.

fluiera mulțimea,
în logul meu... puști mea

zău că ard de nerăbdare
văd ce mamă de bătaie căpătați l

j.. G i i.io Barta li
dintre cei mai 
cliști -.ai luniiL. 
radiorepprter 
Intr-adevăr 
recent, te 'tin-concurs 
crainici organizat de ra- 
diod.iftiZi.tinca ’ italiană, 
Bartâli: s-a clasat pe pri
mul loc, cîștigîndd-și' 
astfel . un loc în echipa 
de ' radioreporteri italieni 
care va asigur,ș transmi
terea meciurilor de fotbal 
din cadrul campionatului 
mondial de anul viitor, 
din Gliile.

...„recordul ;jiiondial“ în 
materie de asistentă la 
un meci de fotbal este 
cel stabilii în 1950, pe 
stadionul Mațacana, te 
finala campionatului mon
dial de fotbal dintre Bra
zilia și Uruguay ? Parti
da a fost urmărită de 
212.500 spectatori plăti
tori, dintre care-30.000 au 
stat în picioare.

— Desigur, fac sport ! 
Nu sînt un as. bineînțe
les. Dar practic sportul 
nu numai ca divertis
ment obișnuit. Profesiu
nea îmi cere de multe 
ori să apar in roluri de... 
campion imbatabil. Și 
chiar dacă scenaristul 
mă pune uneori să stră
pung cu spada neverosi
mil de multi adversari, o 
minute sc totuși binișor, 
sînt „la mine acasă1' in 
ale scrimei. Practica mea 
începe de mult, de cind 
nici nu mă gîndeam că 
floreta îmi va folosi vre
odată la altceva decît 
pentru a obține note bune 
în catalog, la ora de e- 
ducație fizică. Eram elev 
de școală, 
Mult mai tîrziu, 
mentele de la 
Louis le Grand'1 
'Vedit binevenite.
Bias*, „Monte 
„Coco șutul*

Liniei de atac a echipei 
C.C.A. — 2> In ultimele 
două campionate de fotbal. 
Steagul roșu n-a pierdut 
nici un meci pe teren pro
priu. A avut emoții în 
unele meciuri, datr... atît»

NTCOLATE SEMACA. BO
TOȘANI - 1) Fotbalistul
francez Raymond Kopa _a 
împlinit în 
de ani. Este, 
de statură 
tăreste 68 
Postul în 
crat si a 
mult este 
înaintaș. In unele meciuri, 
în funcție de nevoile echi
pei sale, a deținut însă si 
alte posturi în linia de 
atac. Astfel, a jucat de 
multe ori aripă" stingă. — 
2) Cel mai mare, scor între 
Petrolul 
cel de 
ani, de 
August", 
învins la 
obișnuit ;

DUMITRU 
BUCUREȘTI. -.C.S.M. M-U- 
r.eșu'l cște... urmașa fostei1 

•'eâtiipe murc^One,’ dătt’-suti 
.puntele. de. Dermagant, 
R.A.T.A. sau locomotiva 
Țg. Mures a activat multă 
vreme în categoria A. In 
1957, această echipă a re
trogradat în • B, iar în anul 
următor a „căzut“ si diii 
B. cuțn promovase însă în 
B, Voința Țg. Mureș, s-a 
ajuns ia o fttziune si. ; oua 
echipă — cu forte unite — 

• a început să joace îh B, 
iar acum, (jupă ...cum.«se 
vede, dă... țîrcoale catego
riei' A. ■■■>••■

C
u Jean Marais des
pre sport ?... Tema 
pare totuși fireas

că. Doar l-am văzut de 
atîtea ori mînuind spada 

și floreta cu dexteritatea 
unui campion, sărind că
lare peste obstacole care 
ar intimida și un călăreț 
temerar, trecînd înot riuri 

înspumate, 
la îndemînă 
un sportiv 
penta tlonist

doua picături de... noroi. 
Oricum, sesizarea dv. este 
justă, iar echipele noa tre 
de fotoa! ar trebui să se 
fixeze, din vreme, asupra 
tricourilor pp care le vor 
purta, pentru a nu îngreu
na urmărirea meciului res
pectiv Ia televiziune, cînd 
«ste cazul.

veți, nu pot să spun, 
.serviciu* cit mai bun 
țipfnd așa, ce zici : 
tei. oare un... servi ci ?

ION COSMIN

Eu nu mai înțeleg nimic și 
Păi mie să „neu facă una 
Kor să „ne* lase de căruță 
Ce facem, Truță ?... 
Urgent,
La treabă, la antrenament I
Chiar de la ora șapte, rnîine luni !

Fracasse* nu s-ar fi des
curcat atît de bine in fața 
dușmanilor săi de moar
te, fără o bună spadă în 
mină... E clar.

— Știm că șederea dvs. 
la București este scurtă. 
Totuși, doriți poate să 
faceți cunoștință cu as
pecte din viața sportivă 
de la noi ? a fost ur
mătoarea noastră între
bare.

— Dar cunoștința s-a și 
făcut ! ne surprinde Jean 
Marais. Chiar ieri am 
vizitat matele stadion

(n. r. ^stadionul „23 Au
gust") a cărei priveliște 
m-a încântat pur și sim
plu. V-0 spun deschis : aș 
dori ca ■< Parisul- să aibă 
o asemenea bază spor
tivă, atît de bine utilată, 
modernă. De altfel, toate 
cele văzute pînă acum 
în capitala României sînt 
motiv de admirație. A- 
cest oraș care crește pă
zind cu ochii, în care 
noul arhitectonic, abia 
dezbrăcat de țesătura 
schelăriei, se ridică de 
pretutindeni, nu poate să 
nu te impresioneze, să 
nu-ți lase o imagine de 
neuitat. Casele sînt noi

ne lasă însă timp doar 
pentru o ultimă .. Între
bare :

— Revenind la sport, 
cum apreciați rezultatul 
de egalitate obținut re
cent de rugbiștii romîni 
în fața celor francezi ?

— A fost desigur un e- 
veniment în lumea spor
tului nostru, răspunde 
Jean Marais. Egalitate cu 
rugbiul francez și încă 
la Bayonne, in fieful lui, 
înseamnă foarte mult. 
Este o dovadă a valorii 
sportivilor romîni, cărora 
le doresc și pe mai de
parte succese din ce in 
Ce mai frumoase !

Ne-am luat rămas bun 
de la oaspetele nostru, 
grăbit spre o altă etapă 
a vizitei sale — studiou
rile de la Buftea. Cine
matograful reintra in 
toate drepturile...

Interviu luat de 
RADU VOIA 

MIRCEA TUDORAN

cu valuri 
Performanțe 
doar pentru 
complet, un 
în toată puterea cuvîntu- 
lui...

Ei, bine ! veți spune. 
Asta e la cinema !... Mai 
sînt trucajele, fotografiile 
combinate...

$i totuși, primul răs
puns din interviul acor
dat, cu amabilitate de cu
noscutul actor al filmu
lui. francez ne-a confir
mat așteptările (și dorin
țele) :

‘an Marais demonstrează (chiar 
) poziție corectă de sc rimer. în

Foto: P. Ronlbșari

limbă guralivă 
o viață... nesportivă 
rd vremea doar cu... nu 

știu ce !...
>-i treaba voastră, bre ?
în viața mea?... Nu vă 

convine ?
... Să văd ce faceți fără 

mine !

NELU LUPOVICI, BA- 
CAU. - „Am viziona., nu 
de mult, partida de fot
bal dintre Rapid și C.C.A.. 
transmisă 'de studioul de 
televiziune. In . repriza a 
doua, din păcate, cele 
doua echipe au apărut în 
tricouri închise, astfel că 
pe ecranul televizorului nu 
mai era nici, o deosebire 
între una și alta. D.e altfel, 
crainicul ne-a spus că sin
gura indicație ce ■ r --o 

. p.oate\ furniza este că Ra
pidul a,tacă de la stingă la 
drteapta și C.C.A. invers. 
Această . indicație . nu ne 
putea fi >,utilă. întotdeauna, 
fiindcă, așa cum e la fot
bal, se formau si „pachete1* 
de: jticăto-ri „și nu-i pu
team ..deosebi pe unii de 

• alții,**. Poate că. Li cazul 
meciului Rapid — :-..C.A.
de vină, a fost și««. noroiul 

care s-” lipit 
făcîndu-Ie sâ 
cu altul» ca

picioare-inteligente, 
și la antrenamente, 
eau ei — într-o zi,

In ultima, vreme unii 
fotbaliști ‘au purtat tri4 
couti cu alte n umere 
dec,ît cele ale posturilor 
în care jucau. , !:

și frumoase, iar oamenii 
de pe aci, simpatici, a- 
tenți, gentili. La Bucu
rești .n-am avut decît sur^ 
prize plăcute..,.

Dar profesiunea de ac
tor de cinema rezervă și 
momente mai dificile. De 
pildă : atacul amatorilor 
de autografe... Descope- 
riți prin vitrina holului 
de hotel, un grup de ci
nefili întrerupe firul in
terviului riostru cu obiș
nuitul :

— Un autograf, vă 
rog !...

Iar Jean Marais nu re
fuză pe nici unul din 
noii săi cunoscuți. Deci, 
așteptăm epuizarea ace
stui. . _ „intermezzo4*,.-, care

Fotografia a fost luată undeva peste Ocean. Nu 
este nici prima nici ultima. „Cursele morții* continuă 
cu febrilitate. Fabricile de automobile de curse, au 
nevoie de reclame, de viteze din. be în Ce mai ameți
toare. Mașina nr. 3 a intrat în viraj cu peste 200 
la oră, a derapat și a... decolat de pe pistă. De data 
aceasta pilotul IFaine IFeilert a scăpat doar cu o Jrac- 

maxilarului... Trebuie să recunoaștem, pilotul 
cu nr. 3 e un om norocos...
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Sportivi romîni peste hotare „Avem nevoie de aceste jocuri!“
— De vorbă cu un oaspete grec —

MARIA ALEXANDRU Șl GETA PITICA 
AU PLECAT ÎN SUEDIA

Una din cele mai importante com
petiții internaționale de tenis de masă 
din Europa, campionatele internațio
nale ale Scandinavici, încep mîine și 
se vor încheia marți. La această în
trecere la care vor participa o serie 
dintre cei mai buni jucători și jucă
toare de pe continent, țara noastră va 
fi reprezentată de campioanele mon
diale, maestrele emerite ale sportului 
Maria Alexandru și Geta Pitică. Spor
tivele romînce au
cu avionul și după cite o escală făcută 
la Praga și Copenhaga, ele urmau să 
sosească aseară la Stockholm.

După cum s-a mai anunțat, la pro
ba de dublu mixt, jucătoarele noastre 
vor face pereche cu suedezul Alser 
(Maria Alexandru) și cehoslovacul An
dreadis (Geta Pitică).

ieri Capitalapărăsit

In preajma intilnirii de gimnastică 
Franța — R. P. Romină

■ STRASSBOURG (De la corespon
dentul Agerpres — T. Vornicul.

Cu siguranță că Federația fran
ceză de gimnastică a ales orașul 
Strassbourg ca loc de desfășurare 
a meciului de gimnastică Franța— 
Rominia, finind seamă de tradițiile 
sportive ale marelui oraș de pe 

' malurile Rinului. Este suficient șă 
parcurgi paginile de sport ale zii- 

\ rului „Dernier Nouvelles d’Alsace", 
ca să-ți dai seama de aceasta : în- 
cepind cu fotbalul, continuînd cu 
luptele, baschetul, voleiul, hand- 

' balul, iar in ultimele zile cu schiul, 
' numeroase discipline sportive își
' au reprezentanții mobilizați in di-
i ferite competiții. Cum este și fi-
■ resc insă, duminică onorurile vor 
' fi acordate gimnasticii. Afișe mari

anunță in întregul oraș intilnirea 
dintre sportivii francezi și oaspeții 

\ lor din Rominia, unele dintre ele 
avind in centru un desen foarte 
reușit, reprezentând o tinără spor
tivă in exercițiu la sol. Afișele a- 
trag atenția mai ales prin culorile 

I ' lor vii, intr-un oraș ca Strassbourg- 
ul, clădit din piatră inegrită și cu 

, străzi înguste.
j ' Faptul că intilnirea se desfășoară 

sub patronajul ministrului Educa-
I ' ției Naționale și a marelui cotidian 

, I , alsacian amintit, este și el o măr-
i • turie c, interesului ce se acordă
1 j aici competiției. Presa franceză se 
I ocupă de mai multe zile de spor- 
j tivii celor două echipe, acordind — 
; bine înțeles — prima șansă repre- 
j zentanților noștri. Ziarul de sport
I ' „L’Equipe" a fost foarte măgulitor

• ■ mai ales, la adresa echipei noastre 
I ‘ feminine, invitind pe strassbour- 
j < ghezi să vină să admire precizia
I' și totodată grația — vecină cu a-
j. ceea a balerinelor — cu care vor 

evo’ua Sonia Iovan, Elena Leuștea- 
nu și colegele lor de echipă. Ziarul 
arată că dintre adversarele romîn-' 
celo-, singura care se apropie de 
valoarea oaspetelor este campioana ,

U.R.S.S.—CHILE 1—0 (0—0)

Pe stadionul „Nacional" din San
tiago de Chile, unde se va desfășura 
anul viitor turneul final al campiona
tului mondial de fotbal, selecționata 
U.R.S.S. a învins miercuri cu 1—0 
(0—0) reprezentativa statului Chile, 
repurtînd a doua victorie în cadrul 
turneului pe care îl întreprinde în 
America de Sud. Golul victoriei a 
fost înscris în cea de a doua repri
ză de către Valentin Ivanov. Ca și 
la Buenos Aires, unde au întrecut cu 
2—1 echipa Argentinei, fotbaliștii so
vietici au practicat un joc de înaltă 
clasă. Ei au fost aplaudați călduros 
de cei peste 70.000 de spectatori pre- 
zenți la meci. Mîine, 26 noiembrie, se
lecționata Uniunii Sovietice va întîlni 
la Montevideo echipa Uruguayului, 
calificată la turneul final al campiona
tului mondial.

IN PRELIMINARIILE 
CAMPIONATULUI MONDIAL

în meci retur contind pentru pre
liminariile campionatului mondial, e- 
chipa Spaniei a învins greu cu 3—2 
'(2—1) reprezentativa Marocului. După 
cum se știe, fotbaliștii spanioli cîști- 
gaseră și primul meci, cu 1—0. In

A început „triunghi^rul1' de scrimă 
R.S.S. Bielorusă—R-S-S- Lituaniană 

- L F. Aomînă
MINSK 21 (prin telefon). Azi dinii- 

neață, în, sala Sparturilor din localitate 
a început, într-an cadru festiv „triun
ghiularul* dc scrieți R.S.S. Bielorusă — 
R..S.S Lituaniană — R.P. Romînă. Con
form înțelegerii, concursul a fost inau
gurat cu întrecerile de sabie și floreta 
băieți (echipe). Formația de sabie a 
țării noastre are ea adversară, echipa 
R.S.S. Lituanian! pe care — la ora cînd 
transmit această știre — o conduce cu 
2—0. După amiază, în concurs vor intra 

noștri. Ei vor apare pe 
planșe în compania sportivilor bieloruși.

Mîine (n.r. astăzi) „triunghiularul* 
va continua cu întrecerile de spadă și 
floretă fele (echipe).

în ultimele zile ale concursului — 
duminică și luni — vor avea loc între
cerile individuale.

RUXANDRA IONESCU
antrenor

floreliștijȘi

Franței, Jaqueline Dieudonnd In 
schimb, există mai puține amă
nunte despre echipa masculină a 
Franței. Știm totuși că împreună 
cu selecționata feminină ea s-a 
pregătit foarte serios la Institutul 
național de sport din Paris.

Dacă examinăm programul in
ternațional fixat pentru gimnaștii 
francezi în acest sezon, vedem că 
ei este extrem de bogat. După in
tilnirea de duminică urmează me
ciurile cu echipele Spaniei, R. P. 
Ungare, Italiei și Elveției.

Programul meciului Franța—R.P. 
Romină prevede ca întrecerile de 
la Strassbourg să aibă loc într-o 
singură zi, cu exercițiile impuse 
pentru echipele feminine diminea
ța, iar cele libere-femei și bărbați, 
după amiaza.

In ceea ce privește interesul 
pentru meci, un singur amănunt: 
astăzi dimineață m-am oprit în 
Piața Gutemberg — unde părintele 
literelor de tipar își are, la loc de 
cinste, statuia de bronz — și am 
cerut la casa de bilete din apro
piere un loc.

— Este aproape ultimul — mi-a 
spus casierița. Foarte multă lume 
se interesează de meci. Gimnastele 
din România, se spune, sint extra
ordinare, exercițiile lor sint tot 
atît de frumoase ca baletul. Nu vă 
vine să credeți ? O să vedeți !...

Vorbea casierița cu atita pasiune 
incit am... crezut-o fi m-am bucurat 
in același timp.

★
Delegația sportivilor romîni a pără

sit Capitala vineri dimineața. Iată și 
lormațiile țării noastre: Elena Leuștea- 
nu, Sonia Iovan, Emilia Liță, Utta Pore- 
ceanu, Elena Niculescu, Suzana Bo- 
dor (rezervă Atanasia Zimbreșteanu) 1 
Frederic Orendi, Gheorglie Tohănea- 
nu, Cezar Cerrmșca, Anton Kadar, 
Petre Miclăuș, Drago; Simionescu.

felul acesta echipa Spaniei s-a cali
ficat pentru turneul final al campio
natului mondial, alături de reprezen
tativele U.R.S.S., Braziliei, Italiei, An
gliei, Elveției, R. P. Ungare, Argen
tinei, Mexicului, Columbiei, Uruguayu
lui, R. F. Germane și statului Chile.

COMPETIȚII EUROPENE

In orașul suedez Malmoe s-au întîl
nit în med retur contînd pentru opti
mile de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" echipele campioane ale R.D. 
Germane și Scoției. Glasgow Rangers 
a întrecut pe Vorwârts Berlin cu sco
rul de 4—1 (in tur 2—1), calificîn- 
du-se pentru sferturile de finală ale 
competiției. Iată celelalte echipe cali
ficate pentru această etapă: Benfica 
Lisabona, Juventus Torino, Tottenham 
Londra, Real Madrid. Dukla Praga, 
Standard Lifge. Cea de a opta echipă 
va fi desemnată în meciul retur F. C. 
Niirnberg-Fenerbahce Istanbul.

Alte două rezultate înregistrate în

Turneul echipelor de volei 
ale clubului Progresul București 

in U. R. $. S.
Echipele de volei ale clubului Pro

gresul București, aflate în turneu îi 
U.R.S.S;, au evoluat joi în orașul Go
mei. In meciul masculin Progresul a 
învins cu 3—1 echipa sindicatelor din 
R.S.S. Bielorusă, iar în. cel feminin 
Spartak Minsk a învins cu același 
scor echipa romînă.

In continuare, voleibaliștii și volei
balistele de la Progresul București ver 
evolua la Leningrad (26 noiembrie) 
și Irkutsk (29 noiembrie).

HANDBALIȘTII DE LA DINAMO 
AU PLECAT IN R. P. POLONĂ 

Șl ÎN R. D. GERMANĂ
Ieri a părăsit Capitala, îhdreptîndu-se 

spre R. P. Polonă, echipa masculină 
de handbal în 7 DINAMO BUCUREȘTI, 
care va participa la un turneu în lo
calitatea Gdansk. De acolo, handbaliștii 
dinamoviști vor pleca direct la Leipzig, 
oraș în care vor întîlni în ziua de 3 
decembrie echipa D.li.E.K., în cadrul 
primului tur al „C.C.E.".

Au făcut deplasarea 13 jucători și 
antrenorul emerit Oprea Vlase, care 
înainte de plecare ne-a declarat: „Sîn- 
tem hotăriți, deși partida de la Leip
zig se anunță deosebit de dificilă, să 
depunem toate eforturile pentru a rea
liza un rezultat valoros". Lotul este 
condus de tov. Ion Antoniade din con
siliul clubului Dinamo.

Victorii romînești și în meciurile de joi
Evoluînd joi după-amiază în sala 

Dinamo din Capitală, selecționatele 
de volei ale R.S.F.S. Ruse și-au în
cheiat turneul întreprins în țara noa
stră.

Jocul feminin, încheiat cu victoria 
reprezentativei noastre la scorul de 
3-1 (15-7, 15-13, 10-15, 15-9) a avut 
o desfășurare interesantă. Să amintim 
doar de setul al doilea, urmărit cu 
interes datorită unor spectaculoase 
răsturnări de scor: Echipa sovietică 
a condus la un moment dat cu 13—7. 
Dar, voleibalistele noastre au cîștigat 
punct după punct, cucerind setul cu 
15-13 !

De astă dată, în prima formație au 
fost folosite cu succes jucătoare mai 
puțin întrebuințate în jocul de marți 
și anume Ada Ionaș și Viorica Heri- 
șanu. Pe parcursul intilnirii, au evo
luat și alte voleibaliste, cu mai puțină 
experiență internațională, ca Alexan
drina Berezeanu și Elisabeta Goloșie, 
care au dat satisfacție. Menționăm și 
jocul bun practicat de Ana Mocanu 
și Doina Ivănescu. Din formația 
R.S.F.S. Ruse, Ovcearenka, Taniceva 
și Kolmakova au fost cele mai în 
formă.

Intr-o alcătuire nouă a intrat pe 
teren și echipa noastră masculină : 
Coste, Grigorovici, Drăgan, Derzei, 
Schneider, Fieraru. In formă de zile 
mari, Derzei, secondat cu succes de 
tînărul Schneider (care a debutat în 
echipa R.P. Romine cu prilejul ace
stor jocuri), a tras necruțător. Unui 
astfel de „tir", voleibaliștii oaspeți, 
mai puțin experimentați în apărare,

cadrul optimilor de finală ale „Cupei 
cupelor" : Olimpiakos Pireu—Dinamo 
Zilina 2—3 (1—2); Rapid Viena—Fio
rentina 2—6. .

• Uniunea Europeană de fotbal 
(U.E.F.A.) va organiza și anul viitor 
un curs internațional pentru antreno
rii europeni. In prima jumătate a lunii 
decembrie va pleca în Elveția o de
legație de antrenori desemnați de 
U.E.F.A., care va stabili programul 
de desfășurare a acestui curs. Dele
gația este alcătuită din Rudolf Vytla- 
cil (R. S. Ceh.), Winterbotom (An
glia) și LIerberger (R.F.G.).

Spasski—lider in campionatul de șah al U.R.S.S.
BAKU (Agerpres). — Marii maeștri 

Boris Spasski și Vasili Smîslov s-au 
întîlnit în cea mai importantă partidă 
a rundei a 5-a a campionatului unional 
de șah. Jitcînd cu albele, fostul cam
pion mondial a ales o deschidere ori
ginală, dar Spasski a contracarat ma
nevrele adversarului său, și printr-un 
sacrificiu de pion, a obținut inițiativa. 
Pus în dificultate, la mutarea a 38-a 
Smîslov a pierdut prin depășirea timpu
lui dc gîndire. In acest fel, Spasski a 
devenit liderul turneului cu 4 puncte

Pe dl. Aristide Chryssafopoulos l-am 
identificat cu ajutorul unei litere. O 
„deltă" care mă privea grav de pe 
un ziar din buzunarul hainei lui, in 
holul hotelului Ambasador... Și astfel, 
reprezentantul federației de fotbal din 
Grecia și al clubului Olimpiakos din 
Pireu, m-a poftit în cofetăria de ală
turi, susținând că intr-un hol de ho
tel oaspetele devine... amfitrion. „La 
dispoziție".

— Citeva cuvinte despre rolul Tur
neului balcanic în creșterea nive
lului tehnic al fotbalului din țările 
noastre...

— Bineînțeles că Turneul balcanic 
contribuie nu numai la o mai bună 
înțelegere între popoarele noastre, ci 
și la ridicarea nivelului tehnic al ce
lui mai popular sport din Balcani. 
Nu mă jenez să spun că noi, grecii, 
avem cel mai mult de cîștigat, știind 
că fotbalul dv., ca și cel din Bulgaria 
sau Iugoslavia, este evident superior. 
Totodată, sper că aceste turnee inter- 
cluburi vor duce, în cele din urmă, 
la reluarea tradiționalului Turneu bal
canic al selecționatelor.

— Cum explicați atunci nepre- 
zentarea echipei A.E.K.?

— O mare greșeală. E drept A.E.K. 
nu prea putea face față turneului, 
datorită sezonului nepotrivit și al e- 
clipsei de formă, dar...

...îmi arunc ochii pe un ziar aflat 
pe masă. Se numește „Ornada" (n. r. 
Echipa). Citesc un titlu pe mai multe 
coloane: „O SA NI SE ÎNCHIDĂ UȘA 
IN NAS !“ și subtitlul: „Avem nu 
numai obligația de a participa la a- 
ceste jocuri. Avem nevoie de aceste 
jocuri".

Oaspetele îmi întrerupe lectura: 

S-a încheiat turneul echipelor R.S. F. S.R.

O spectaculoasă săritură a lui Diagenov. Secundat de coechipierii săi 
Klimov, Gorbaciov și Ivanov, el reușește să salveze o situație dificilă.

îi fac cu greu față. La fileu însă, ei 
acționează cu succes, în special prin 
Bulatov, care a realizat multe puncte 
din mingi „puse". Oaspeții cîștigă 
setul al doilea, dar următoarele două 
revin formației noastre. Rezultat fi-

Nona Gaprindașvili a devenit șalangeră 
la titlul mondial feminin de șah

Cu o rundă înainte de sfîrșit, cîști- 
gătoarea turneului candidatelor la titlul 
mondial feminin de șah este cunoscută. 
Acumulînd 12‘/2 puncte din 15 partide 
și avînd 2 puncte avans asupra celei 
de a doua clasate, tînăra maestră 
internațională Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) și-a asigurat primul loc în 
turneu. Ea este viitoarea adversară a 
Elisabetei Bîkova. deținătoarea titlului.

Partida întreruptă Rinder — Nicolau 
s-a încheiat remiză.

Iată cum arată clasamentul turneu
lui, înaintea ultimei runde (a XVll-a) : 
Gaprindașvili 12‘/s, Borisenko 10‘/2, 
Zvorîkina, Nedelkovîci și Volpert 9, 

și o partidă întreruptă în poziție fa
vorabilă. O mare surpriză a produs 
maestrul Hasin care, jucînd cu ne
grele, l-a învins pe Paul Keres, unul 
din favoriții campionatului. Ratmir 
Holmov a obținut a treia victorie con
secutivă, cîștigînd în 47 de mutări la 
Gurghenidze.

Koț a pierdut la Șamkovici, în timp 
ce partidele Gipslis—Vladimirov și 
Bronștein—Nejmetdinov s-au terminat 
remiză. Restul partidelor au fost în
trerupte.

— Și sîntem hotăriți să reparăm 
greșeala. In turneul care va începe, 
echipa noastră, Olimpiakos, vrea să 
joace in primul rînd în deplasare, la 
București și la Sofia...

— Două vorbe despre Olim
piakos.

— Chiar mai multe. Sint doar re
prezentantul echipei. A cîștigat 14 
campionate din 27. O echipă de elan, 
căreia antrenorul iugoslav Simonovski 
caută să-i facă o transfuzie de teh
nică. O echipă tinără, cu 7 internațio
nali: portarul (Theodoridis), jucătorul 
cu nr. 3 (Stefanakos), nr. 4 (Simandi- 
ris), 6 (Polihroniu, căpitanul naționa
lei), 7 (Sideris), 10 (Bebis, singurul 
candidat la.... geriatrie, are 30 de ani) 
și extremul stingă... Poseidon.

— Cum a fost apreciat Steagul 
roșu de către publicul atenian?

— Bine. S-a vorbit mult despre 
omogenitatea echipei și despre am
prenta muncii antrenorului.

— Ați mai fost în Rominia?
— Da. Chiar anul trecut. Te rog să 

mă crezi că de astă dată m-au im
presionat, mai mult ca oricînd, sche
lăria infinită a Capitalei dv. și magni
fica performanță de la Bayonne. De
sigur că progresele sportului romî- 
nesc au devenit un lucru comun pe 
tot globul, dar vestea de la Bayonne 
ține de miracol.

Și acum, vreau să te mai rog să 
scrii că opinia publică sportivă din 
Grecia privește cu mare simpatie 
stringerea relațiilor sportive cu țările 
balcanice. Sper să ne întîlnim Ia masa 
presei, pe stadionul 23 August, la 
primul joc al echipei mele.

Așadar, pe curind !
IOAN CHIRILA

Foto : P. Romoșan 
nai: 3-1 (15-10, 9-15, 15-8, 15-10) 
pentru R.P. Romînă.

Cele două jocuri au fost conduse cu 
competență de arbitrii Jebacek și Je
linek (R.S. Cehoslovacă!.

M. TUDORAN

Nicolau, Lazarevici și Zatulovskaia 
8*/2, Karakas 8, Polihroniade și Konar- 
kowska 7, Rinder, Gresser, Silans, 
Heemskerk și Lane 5’/2, Hundsuren 
2*/2. In ultima rundă. Alexandra 
Nicolau joacă împotriva șahistei iu
goslave Vera Nedelkovici, iar Elisa
beta Polihroniade cu americana Lisa 
Lane.

Pe scurt =
• La Palatul Sporturilor din Mos

cova s-a desfășurat un mare festival 
artistic pe gheață, cu concursul celor 
mai buni patinatori artistici din Uniu
nea Sovietică, Austria, R.D. Germană, 
R.P. Polonă și R.S. Cehoslovacă. De 
un mare succes s-au bucurat patina
torii Bokenauer (R. D. Germană), Ta
tiana Nemțova, Ludmila Belușova și 
Oleg Protopopov (U.R.S.S.).

• Intr-un meci contind pentru „Cupa 
campionilor europeni" la handbal în 
7, echipa masculină Burevestnik Kiev 
a învins cu scorul de 26—II echipa 
Arsenal Helsinki.

• La Lausanne s-a desfășurat me
ciul internațional de tenis de masă 
dintre echipele reprezentative mascu
line ale Iugoslaviei și Elveției. Oaspe
ții au obtinut victoria cu scorul dc 
5—2.
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