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PARIS, 27 (prin telefon). Televi
ziunea franceză a făcut duminică 
seara o surpriză abonaților săi: a 
prezentat un film cuprinzînd imagini 
de la întîlnjrea de gimnastică Franța- 
Rornînia —’ film despre care se spune 
acum că a fost o adevărată revelație. 
Iar principala interpretă a acestuia, 
pentru că numai așa poate fi numită 
Elena Leușteanu — cîștigătoarea con
cursului — a căpătat in afara note
lor arbitrilor, admirația numeroșilor 
telespectatori din Franța care au ex
clamat: „Cită măiestrie, siguranță și 
cită grație !“

Același lucru îl subliniază luni zia
rele în frunte cu cel de specialitate, 
L’Equipe, care scrie că îndeosebi 
după amiază „...in fața unui public 
entuziasmat, romincele au demonstrat 
toată virtuozitatea lor, afi.șind o evi
dentă superioritate". Cronicarul de 
gimnastică al ziarului, care nu este

altul decît antrenorul Jaques Ribaud, 
constată în același timp că, net su
perioare, gimnastele romînce „...nu 
și-au forțat talentul". In același articol 
găsim cuvinte de laudă și pentru 
Frederic Orendi, ca și pentru gim
nastele Elena Leușteanu, Sonia lovan, 
Emilia Liță și Elena Niculescu.

In ediția de luni dimineața, ziarul 
din Strasbourg „Les Dernieres Non- 
velîes D’Alsace" consacră 
întregi intilnirii. Fotografii 
tind pe' Etena Leușteanu, 
Orendi și Sonia lovan . ilustrează un 
lung reportaj legat, 
măiestria țrimnAciFUr 
printre altele : 
cu lină

Gimnastele din Rotninia,

Ionel lirimhii a ci$tii*at (unicul tic ilorctd! [«îdhliiii Rohoni
MINSK 27 (prin telefon). — în tur

neul individual din cadrul „triunghiu
larului" de scrimă de la Minsk, tră
gătorii noștri, au avut, în general, o 
comportare foarte bună. O performanță 
excelentă a realizat tînărul floretist 
tonei Drîtnbă, care, evcluînd cu mult 
curaj, să întrunească numă
rul maxim de victorii și să se. situeze 
pe locul 1 I El a fost secondat de un 
rit reprezentant al țării noastre, Ion 
îilahi, cu 6 victorii. Ceilalți trăgători

in nuntâml de uzi:

"alendarul competițiilor
sportive republicane

pe anul 1962

rom ini 
nu), 6 
toți cu

La sabie, cel mai bun trăgător ro- 
mîti, Ladislau Rohoni a avut de în
fruntat patru sabreri de valoare inter
națională, reprezentanți ai R.S.S. Bie
loruse. Rohoni a condus pînă aproape 
de încheierea turneului, dar Modeaev 
(R.S.S. Bielorusă) a avut un finiș mai 
bun și a ocupat primul loc cu 6 vic
torii. Rohoni s-a- clasat pe locul 2 cu 5 
victorii. Dumitru Mustață a tras cu 
mai puțină ’ convingere decît în între
cerea pe echipe și s-a situat pe locul 
4 (5 victorii). Spadasinul Constantin 
Stelian, prezent șt la această probă, 
a... sosit pe locul 5 cu 2 victorii, la 
fel ca și Octavian Vintilă (locul 7).

In turneul rezervat floretistelor, re
prezentantele țării noastre au tras 
foarte bine, reușind să se califice, fără 
emoții, în turneul final. La ora la care

au ocupat locurile 5 (Mureșa- 
(Poenaru) și 7 (Csipler) — 
cite 2 victorii

pc locul 2 la saftic
disputa pentru locul I este 

desfășurare. Pînă acum, cele
telefonez, 
în plină 
mai mari șanse le au Olga Szabo, 
care a obținut 4 victorii, și Marta Vi- 
col, cu 3 victorii. Alai slab evoluează 
Ana Ene și Ecaterina Lazăr, care au 
pierdut, la limită, 3 asalturi

In curs de desfășurare este și turneul 
final al spadasinilor, în care a intrat 
doar Constantin Stelian. Reprezentan
tul nostru a realizat un număr de 2 
victorii și are perspective să se si
tueze pe unul din locurile fruntașe.

RUXANDRA IONESCU
antrenor

F. OHENIH

detentei. _______ _______ ____.___
ales la exercițiile la sol. au demonstrai 
cit de mult s-au perfecționat in i»k- 
timii ani“.

Luni, gimnastele și gimriaștii noștri 
vizitat Strasbourg-ul.

TUDOR VORNJCU

frumoase și rezultate remarcabile 
o parte și de cealaltă, intiinirea 
minină a adus contribuția inajO'ă : 
farmecul, eleganța și chiar muzica 
(u.n. pi.anistul Eugen I-'ilipescu a 
cintaț și pentru sportivele țării gazdă, 
fiind ’ aplaudat pentru excelentul său 
acompaniament) au venit să se 
adauge curajului, supleței, forței și

de 
fe-

Intiinirea feminină a luat sftrșid 
următorul rezultat: R.P. Romînă 

377,15 p, Franța 370,00 p.
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„festivalul filmului <̂
sportiv la sate 1

L>a handbal în 7 feminin
R. P. Romînă—R.S.S. Ucraineană 17-13 (10-9)
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Programul jocurilor de fotbal 
de joi de pe stadionul

ora 11,30 :
ora 13,30:

contmd pentru 
cupe". Jocul va fi condus de trei arbitri austrieci: Mayer la centru, Gola- 
tsch și Zembsch la tușă.

Lotul B (juniori).
„23 August**

Lotul A —
Progresul București — Leixoes (Portugalia) — meci retur 
optimile de finală ale competiției „Cupa câștigătoarelor de

REȘIȚA 27 (prin telefon). — Luai 
seara s-a ’desfășurat în localitate pri
ma intîlnire internațională de handbal 
în 7 feminin dintre reprezentativele 
R.P. Romine și_ R.S.S. Ucrainene. După 
o partida extrem de spectaculoasă, cu 
multe faze palpitante și goluri frumoa
se, handbalistele noastre au ciștigat 
cu scorul de 17—13 (10—9).

Selecționata R.S.S. Ucrainene a con
firmat buna valoare arătată în meciu
rile de ța Brajpy și «Tgj Mureș, opu- 
nind o rezistență d-îriă reprezentativei 
țării noastre. Handbalistele ucrainene 
s-au apărat foarte bine, au contraata
cat periculos, obținind adesea aplauze 
pentru calitatea Jocului prestat.

Cu un plus 
R. P. Romîne 
tidă, dar evoluția ei nu a mulțumit 
decît în parte. In apărare, cu excepția 
J.rjngj Hector, s-a. jucat slab, jucătoa
rele noastre lăsîndu-se ușor depășite. 
Cele 30 de goluri au fost marcate de : 
Boțan 7, Ștef 3, A. Vasile 2. M. Con- 
stantinescu 2, Nemetz, Ștefănescu și 
Leonte pentru echipa noastră și Koro- 
levskaia 6, Rianskaia 3, Maliarenko 2,' 
Vunteșmeri 2 pentru formația ucrai
neană. A condus foarte bine G. Szol- 
noki (R. P. Ungară).

de experiență, echipa 
a cîștigat această par-

I. PLAVIȚ1U și P. BOCȘEANU 
corespondenți

► De Ia începutul lunii noiembrie, în 4 
• regiunea Brașov a pocnit o frumoa-* 
*să initiative menită să contribuie Ia <
► dezvoltarea activității sportive în <
► mediul sătesc. Este vorba de „Festi-« 
►valul filmului sportiv la sate", ac-”
► țiunrt care se desfășoară din initiati-4 
►va Consiliului regional UX.F.S. în”
► colaborare cu întreprinderea cine-«
► matografică regională Bra-șov. ”
► Astfel, in comunele Vulcan. Bran, 4
► Moeciu și Tohan, una din cele trei ”
► caravane existente, a prezentat fii- < 
►mele ,,Eăieții noștri" si ,,Favoritul”
► 13“, iar în comunele Bod. Ilălchiu. o a 
►«altă caravană a prezentat filmul”
► „Unul dintre noi". «
► Paralei cu aceste filme, spectatorii”
► au avut posibilitatea să vizioneze și 
*<> serie de interesante „documentare",” 
►printre care : „Iolanda Balaș*, ,,Ju- < 
►bileul de 50 de ani al schiului romi-”
► nese". „Valeriu Rularea si campio- «
► natele mondiale de lupte de Ia Vo- ”
► kohama11 etc. <
► „Festivalul filmului sportiv la sate", ”
► în regiunea Brașov. se va încheia la ■«
► data de 1 martie 1062. ”

► < 
£ CAROl GRUIA — coresp. regional”

Cu aparatul de fotografiat pe terenurile de sport

laid tlouă aspecte de la festivitatea de deschidere a sezonului de hochei 
i patinaj. în prima imagine sportivii, frumos alintați pe gheață, salută publicul, 
ar în cea de a doua fotografie puteți, vedea o fază din jocul de hochei dintre 
‘elecționata R.P.R. și selecționata de tineret a țării.

Foto : P. Romoșan

O fază palpit aulă la poarta fotbaliștilor din Su
ceava. Aspect de la intiinirea de categoria B dintre 
echipele Prahova Ploiești și Dinamo Suceava (3—0).

Foto : M. Popescu



Conicrînța Clubului sportiv școlar din Capitala

OBIECTIVUL Nr. 1 - INTENSIFICAREA MUNCII EDUCATIVE!
„Spartachiada de iarnă

a tineretului"... bate la ușă!
Un număr de 234 de delegați re

prezentând 42 de asociații sportive și 
aproximativ 20.000 de membri ai 
U.C.F.S. (cifra exactă: 19.768) au 
participat recent la conferința Clubului 
sportiv școlar din Capitală. Conferința 
a însemnat — așa cum au subliniat 
numeroși delegați — un moment de 
cotitură în viața celui mai mare club 
școlar din țara noastră, un prilej bine
venit de trecere în revistă a realizări
lor dobîndite de la începuțul acestui 
an de cei peste 400 de tineri și tinere, 
care practică sportul de performanță 
în cele 14 secții existente.

; Cîteva cifre sînt în această privință 
deosebit de semnificative: reprezentan
ții Clubului sportiv școlar din Bucu
rești au cucerit 10 titluri de campioni 
republicani de juniori pe echipe (atle- 
tism-junîori mari și mici, baschet- 
băieți și fete, caiac, canotaj academic, 
handbal băieți și natație); în plus, 5 
titluri individuale de campioni repu
blicani de juniori la atletism, 11 la 
caiac-canoe, 14 la canotaj academic, 
5 la natație. Trebuie menționat de 
asemenea că talentații sportivi ai ace
stui club au depășit de 25 de ori in

Culese din desfășurarea 
conferințelor U. C. F. S.

• Conferința consiliului raional 
U.C.F.S. CRIȘ a scos în evidență 
amploarea pe care au luat-o com
petițiile de mase desfășurate în satele 
și comunele raionului. Astfel, numai 
ia Concursul cultural-sportiv al tine
retului au participat peste 9.500 de 
tineri și tinere. întrecerile de cros 
care au avut loc în cinstea zilei de 
„7 Noiembrie" au cuprins peste 4.000 
de participant!. Cu prilejul întrece
rilor de mase s-au desfășurat și nu
meroase acțiuni pentru reamenajarea 
unor baze sportive. Tinerii sportivi 
din raionul Criș au efectuat 6.000 de 
ore de muncă patriotică pentru reanie- 
najarea terenurilor de volei, fotbal 
etc.

ION COȚOI, coresp.
• Delegații la conferința consiliu

lui raional U.C.F.S. TG. NEAMȚ, au 
criticat cu tărie slaba activitate des
fășurată de consiliul raional U.C.F.S 
și de consiliile asociațiilor sportive 
in domeniul muncii de educație. Ei 
au subliniat o serie de lipsuri ca de 
pildă un slab control asupra modului 
cum participă sportivii la formele de 
învațăinint politic, faptul că se țin pu
ține conferințe cultural-educative cu 
sportivii, precum și faptul că in munca 
de educare a sportivilor nu este a- 
tras un larg activ obștesc. Conferința 
a trasat sarcini concrete noului organ 
pentru îmbunătățirea muncii de edu
cație cu sportivii.

I). FERFELIUC coresp

• De un succes deosebit s-au bucu
rat, în organizarea activității sportive 
de mase din cadrul raionului PLO
IEȘTI, „duminicile sportive". Mii de 
tineri sportivi de la sate s-au între
cut cu prilejul acestor frumoase ac
țiuni, multi dintre ei reușind să 
realizeze performanțe de valoare. Da
torită succesului realizat în cadrul 
competițiilor desfășurate cu prilejul 
„diimunicilor sportive" precum și celui 
obținut în alte întreceri sportive dema
sc, au putut lua ființă 54 de secții pe 
ramură de sport afiliate la federații. 
Delegații la conferință au scos in 
evidență, rodnica activitate desfășurată 
pe această linie de consiliile asocia
țiilor sportive din comunele Puchenii 
Moșneni, Cornești, Cătunu, Bujoreanca 
și altele.

GH. ALEXANDRESCU, coresp.

• Subliniind succesele obținute de 
sportivii din raionul și orașul BOTO
ȘANI, darea de seamă prezentată la 
conferință a scos in evidență crește
rea numărului asociațiilor sportive 
(cu 19 mai mult decît in )960), a 
numărului de membri U.C.F.S. care 
a- crescut cu 5.000. precum și faptul 
că la întrecerile sportive de mase au 
participat anul acesta mii de tineri 
și tinere, in același timp insă darea 
de seamă și delegații la conferință 
au criticat slaba muncă desfășurată 
de cadrele tehnice, care n-au îndrumat
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cursul acestui an recordurile republi
cane de juniori și copii (5 Ia atle
tism, 19 la natație, unul la ciclism). 
In sfirșit, un număr de 13 sportivi au 
făcut parte din loturile republicane de 
seniori, 25 din loturile de tineret și 
29 din cele de juniori.

Succesele ar fi fost și mai edifica
toare (și aceasta a fost părerea marii 
majorități a delegaților care au luat 
cuvîntul la discuțiile pe marginea 
dării de seamă), dacă consiliul clu
bului, antrenorii și proiesorii de edu
cație fizică ar fi căutat să împletească 
într-un mod mai armonios procesul 
de instruire sportivă cu cel educativ.

N-am vrea să fim înțeleși greșit. 
Fată de anii precedenți, în munca 
educativă s-au făcut multe lucruri 
bune. S-a urmărit, în primul rînd ca 
toți membrii clubului să fie încadrați 
în formele de invățămînt politic 
în cadrul școlilor de bază; au fost 
ținute numeroase conferințe politico- 
educative, dintre care unele difuzate de 
către secția de propagandă a U.C.F.S. 
au avut drept scop îmbogățirea cunoș
tințelor sportive generale. De aseme- 

și pregătit suficient tineretul pentru 
a realiza rezultatele din ce în ce 
mai valoroase. Conferința a luat im
portante hotăriri pentru dezvoltarea 
activității de performanță in cadrul 
asociațiilor sportive din raionul și 
orașul Botoșani.

ȘT. OBOROCEANU coresp.

• Ocupîndu-se de modul necores- 
punzător în care sînt folosite și în
grijite unele baze sportive, prof. Con
stantin Căpățînă — delegat la con
ferința consiliului raional și a con
siliului orășenesc U.C.F.S. BUZĂU a 
spus: „Stadionul din crîngul orașului 
Buzău continuă să se afle intr-o stare 
'îngrijorătoare. Terenul este denivelat, 
gazonul și pista se află într-o stare 
proastă etc. De ce consiliul orășenesc 
U.C.F.S. nu s-a îngrijit de amenaja
rea lui ? Nu a fost urmat nici măcar 
exemplul școlii medii nr. 1 unde ele
vii și-au amenajat prin muncă patrio
tică un frumos teren de spoit pe 
care-l îngrijesc cu atenție și-l folo
sesc judicios". Și alți delegați la 
conferință a-u criticat neglijența pe 
care o dovedesc linele consilii ale a- 
sociațiilor sportive în folosirea și în
grijirea bazelor sportive. In cadrul 
conferinței s-au făcut numeroase pro
puneri prețioase pentru remedierea a- 
cestei uesatisfăcătoare situații.

MARIN DUMITRU, coresp.

DIN ACTIVITATEA ASOCIAȚIEI 
„CULTURA" DIN BRAȘOV

In cadrul acțiunilor de angrenare 
a membrilor U.C.F.S. într-o activi
tate sportivă continuă, consiliul aso- 
ciaței sportive Cultura-Brașov, din 
care fac parte cadrele didactice și per
sonalul administrativ de la Institutul 
Politehnic, a organizat, o interesantă 
competiție la șah, volei și fotbal. Din
tre rezultate, amintim de cele de la 
fotbal : Facultatea de industrializare a 
lemnului — Facultatea de mecanică 
6—3, Facultatea de silvicultură — Fa
cultatea de industrializare a lemnului 
6—4. întrecerile sînt în plină desfășu
rare și se bucură de mult succes,

C. Diaconescu — coresp.

DIN REGIUNEA SUCEAVA

• Recent s-a dat în folosință in 
orașul Câmpulung Moldovenesc o 
nouă ,și modernă popicărie cu două 
piste. Popicăria aparține asociației 
sportive Fulgerul și a lost amenajată 
prin munca voluntară a membrilor 
U.C.F.S. din această asociație. Cali
tatea bună a pistei și iluminatul fluo
rescent asigură o excelentă desfășurare 
a întrecerilor și dau un aspect plăcut 
jiopicăriei. Inaugurarea a fost făcută 
printr-un concurs cîștigat de reprezen
tanții asociației Fulgerul

• Reprezentanții raionului Dorohoi 
au cîștigat toate titlurile de campioni 
regionali la trintă și trei titluri la hal
tere, in cadrul etapei .regionale la care 
au luat parte sportivi din patru raioane 
ale regiunii Suceava. De remarcat că 
toți campionii la trintă fac. pgrte din 
asociația sportivă Biruința din comuna 
Virlul Cimpului. iwită numele cî.știgă-

nea, au fost prezentate lucrări despre 
eroi ai U.T.C. (Vasile Poiată, Con
stantin Godeanu, Vasile Tudose). La 
același capitol, trebuie menționate vi
zitele la muzee și expoziții (Muzeul 
de Istorie a Partidului, Expoziția de 
arte plastice a M.I.C.): s-au organizat 
seri literare cu concursul unor tineri 
scriitori. întîlniri cu sportivi fruntași.

*

Inegală a fost, în schimb, preocu
parea față de situația la învățătură a 
membrilor clubului. Așa se explică de 
ce, alături de sportivi fruntași la 
învățătură (Dana Iliescu, Mariana Du
mitrescu, Costin Dogaru, Domițian 
Popescu ș.a.) în cadrul clubului mai 
există un procent îngrijorător de elevi 
certați cu cartea ; în același timp mai 
se ivesc cazuri de tineri nediscipli
nați, cu tendință către vedetism, care 
duc o viață nesportivă, nu-și res
pectă antrenorii, profesorii și uneori 
părinții.

Darea de seamă semnala : sportivii 
care, indiferent de performanțele do
bîndite, de posibilitățile lor, nu au o 
comportare disciplinată, sînt exemple 
negative pentru marea majoritate a 
membrilor clubului au fost sancționați. 
Printre ei amintim pe înotătorul Miki 
Za ger, voleibaliștii Mircea Coman și 
Adalbert Kiss, canotorul Adrian
Costin.

Părerea noastră este că nu s-ar fi 
ajuns aici, dacă antrenorii respectivi 
— cărora le revine în egală măsură 
și misiunea de pedagogi — s-ar fi o- 
cupat mai atent de sportivii suscep
tibili de a cădea în greșeală, ar fi 
colaborat, mai strîns cu profesoriî- 
diriginți, cu organizațiile U.T.M., cu 
părinții. S-ar fi tras astfel la timp 
semnalul de alarmă și fără îndoială, 
s-ar fi prevenit abaterile, cei în cauză, 
ar fi putut fi aduși mai. curînd pe 
făgașul cel bun.

Nădăjduim că pe viitor, conducerea 
Clubului sportiv școlar din Capitală, 
antrenorii respectivi vor aborda cu 
mai mult spirit de răspundere TOATE 
aspectele pe care le implică procesul 
complex al muncii educative. Pentru 
aceasta va trebui, in primul rind, sta
tornicită o legătură cit mai eficientă 
între club, școlile de bază ale elevi
lor, profesorii-diriginți, organizațiile 
U.T.M. și părinți. Trebuie făcut totul 
pentru ca în rînduî membrilor Clubu
lui sportiv școlar din Capitală, să au 
mai existe cazuri.de abateri de Ia 
disciplină, de la morală, pentru ca 
toți elevii — fără' excepție.— să fie 
exemple de ținută cetățenească și în 
același timp, fruntași la învățătură..

TIBERIU SEAMA

torilor: Miliai Grigoroșcuță, loan Ri- 
zac, Vasile Tipa, loan Crăciun, Mihai 
Puian și . Ioan Epure. La haltere, titlu
rile de campioni regionali au fost cîș- 
tigate de iMircea Grigoroșcuță .(Doro
hoi), llie Vacareanu (Rădăuți), Ion 
Epure (Dorohoi) și C. Dorneanu (Do
rohoi).

C. Alexa — coresp. regional

INIRK I Rl DE MOTOCICLISM 
LA HUNEDOARA

La reușitul concurs de motocîclism 
pe circuit închis, organizat de Corvi- 
nul Hunedoara. în colaborare cu Voința 
Sibiu, au asistat mii de oameni ai 
muncii. La întreceri au hiat parte a- 
lergători de la Voința Sighișoara, 
Voința Brașov, Crișana Oradea, C.S.O. 
Reșița, Steagul roșu Brașov, Voința 
Tg. Jiu. Corvinul Hunedoara și Voința 
Sibiu, lată ciștigătorii probelor, in or
dinea categoriilor: 125 cmc: Otto Ște
fani (Steagul roși: Brașov), 250 cmc: 
Iosif . Willems (Voința Timișoara), 
500 cmc: Grigore Berenv (Voința Ti
mișoara), 175 cmc: Eugen Szasz 
(Steagul roșu Brașov), 350 cmc: Gri
gore Berenv, ataș: Roland Gauten- 
strach—Fridrich Koch (Voința Sibiu), 
nelimitat: R. Gautenstrach.

C. Moraru — coresp.

Mai sînt doar cîteva zile și mii de tineri și tinere de la orașe și site 
își vor începe tradiționala lor întrecere a „Spartachiadei de iarnă". In întreprin
deri, instituții, școli, la căminele culturale din comunele noastre, pregătirile 
pentru această îndrăgită competiție de mase care începe vineri 1 decembrie, 
desfășurîndu-și etapele pînă la sfirșitul lunii martie, sînt în toi. Ultimele amă
nunte organizatorice au fost puse ia punct pentru ca tinerii competitori să se 
bucure de cele mai bune condiții de concurs.

Imaginea noastră, reprezentînd un aspect de la primele întreceri de șah 
de anul trecut, ta asociația sportivă Spartac din Capitală, redă interesul 
manifestat pentru această populară competiție de către oamenii muncii din 
țara noastră.

Sport la Sivița Galațiului
La o poștă depărtare de Galați, ia 

lunca manoasă a Prutului, se întinde, 
pe zeci de hectare, o așezare cu case 
mici și cochete. Este comuna Sivița. 
Aici, pe aceste frumoase meleaguri, 
sportul era pînă în anii Eliberării un 
lucru aproape necunoscut. La drept 
vorbind, citi i-ar fi ars de sport, cînd 
.fiecare abia putea să-și încropească 
ceva de-aie gurii ?...

In anii regimului nostru democrat- 
popular, cînd viața nouă a intrat și 
în casele șivițenilor. cînd cultura a 
pătruns tot rnai adine în satele patriei 
noastre, sportul este prezent și în preo
cupările tineretului din Șivița. Primul 
nucleu de activitate pe acest tărîm 
se înfiripă pe lingă școală. Acolo nu
meroși copii an deprins tainele atle
tismului' și fotbalului, voleiului și 
trîntei. Unii dintre ei, după absolvi
rea școlii au nărăsit comuna, ple- 
cînd in alte școli, alți au intrat în 

■ fabrici. Cei mai mulți însă au ră
mas la Ștvița. Și cînd a luat 
ființă, în 1958, gospodăria agricolă 
colectivă, ei mau uitat ca o bună 
parte .din/timpul liber, să-l dedice ve
chii pasiuni. Așa s-au pus bazele aso
ciației sportive. Și tot astfel, în ace
lași an, a fost semnat și „actul de 
naștere" a echipei de fotbal din co-

CONCURS
„CINE ȘTIE, CIȘIIGA!"

Consiliul asociației sportive Voința 
Braila a organizat de curind o intîl- 
uire între fruntașii în producție și in 
sport din cadrul cooperației meșteșu
gărești din localitate. Cu acest prilej 
s-a desfășurat și un concurs „Cine 
știe, cîștigă 1“ pe tema „Activitatea 
sportivă". Programul intilnirii a fost 
completat de brigada artistică de agi
tație și orchestra cooperativei înainte, 
care au oferit un frumos spectacol.

N. Costin — coresp.

Dacă l-ar urni cineva pe
| De ce n-am recu- 
, noaște ? înscăunarea
J lui Nicu Petre ca ac-
| tivist salariat al aso-
j ciației sportive Pro-
' presuZ Tîrgoviște n-a
ț fost un eveniment

oarecare. in oraș. 
După felicitările de 
rigoare, un contabil 
de la Sfat i-a insta
lat telefon, cineva a 
muncit cu devotament 
și însuflețire la insta
lație, un altul a trecut 
o panglică albastră 
prin urechea cheii de 
la magazia de echi
pament și materiale 
sportive... Mă rog, tot 
ce ar fi putut concura 
la împlinirea celor 
mai dificile gusturi... 

Numai Nicu Petre 
privea calm și parcă 
puțin meditativ tot ce 
se întimpla. Ce-o fi 
cu maestrul — se 
mirau unii...

— Lăsați băiatu’ in 
pace I Așa-i el. Greu 
de urnit, dar de-1 ur-

microioileion
nești. îi greu de oprit. 
Ca'n nunta Zamfirei...

L-au lăsat. Și Nicu 
Petre-i tot atit de 
calm, de meditativ, 
de neurnit. Echipa de 
fotbal a asociației a 
fost exclusă din cam-

mimă. Mai apoi, tinerii și harnici 
muncitori de la G.A.C. s-au gîndit ci 
ar fi bine Să-și construiască și un mii 
complex sportiv.

Am vizitat și noi, însoțiți de tova 
rășul' C. Pătrașcu directorul Căminu 
lui cultural — despre care am alia 
că este sufletul activității sportive di: 
comună — baza sportivă a șivițeni 
lor, aflată jos, „la baltă". Un terei 
de fotbal, altui pentru volei.

— Deocamdată... atit! ne spune ci 
modestie, tovarășul Pătrașcu. Da 
dacă veți mai trece, peste un an, de 
prin Sivița, poate că . ețr jnai ,'r< 
cunoaște... Băieții noștri Țin colectiv 
sint tare ambițioși. Se gindesc s 
amenajeze și o pistă pentru atlestin 
să mai ridice noi terenuri de volei.

Mîndria șivițenilor sint — aproaf 
ca peste tot — fotbaliștii-. Printre e 
muncitori de nădejde in colectivi 
cum ar fi frații Rădvanu, Șoimu, Di; 
conu, Codreanu și mulți alții. Loci 
2 în campionatul raional reprezint 
un rezultat promițător. Acum, dup 
cum ni s-a dat să înțelegem, fotb; 
liștii din Sivița depun toate strădanii 
pentru a intra în „regiune"...

La înapoierea către centrul comun 
am vizitat șantierul viitorului căm 
cultural. Lucrările sînt destul de 
vansate. De altfel, proiectul prevede < 
noul local să fie dat in folosință chi; 
la începutul anului viitor. Ceea c 
evident, ar bucura . nespus de mult ; 
tinerii din Sivița. l-ar bucura, pent 
ca acolo, la căminul cultural, activ 
tatea sportivă ar putea continua și 
timpul iernii, cu trintă, gimnastă 
tenis de masă.

I-ar  bucura la fel de mult, dacă, 
pildă, sprijinul primit din partea SI 
tului popular și al conducerii G.A. 
Progresul, binevenit pină acum, 
s-ar opri aici. împrejmuirea terenu 
de fotbai (se înțelege, cu mijloace 
cale), la fel ca și montarea unor băi 
simple ia stadion n-ar fi probeme gr 
de rezolvat...

S. TIBERIL

Nicu Petre...
pionat, pentru nepre- 
zentări repetate, bilele 
de la popice au încre
menit. de parcă ar fi... 
Pietrele Doamnei, ma
sa de tenis a devenit 
o mare de praf iar 
tinerii sportivi din a- 
sociație așteaptă ca 
cineva să-l urnească 
din loc pe... Nicu Pe
tre.

Ce-ar fi oare, dacă 
acel cineva, poate 
chiar consiliul raional 
U.C.F.S., l-ar urni pe 
Nicu Petre de pe 
scaunul pe care s-a 
așezat, atit de comod? 
Treburi sint destule. 
Ce-ar fi ?...

M. AVANU 
corespondent

cazuri.de


Bulei? ■reni categorie? B Ia fotbal

Cinci echipe la egalitate de puncte 
în seria a lll-a!

• Situație clară în fruntea clasamentelor celorlalte două serii • Arieșul Turda mai poate 
răsturna socotelile liderului C.S.M. Crișana Oradea

Ultima etapă a turului categoriei B a clarificat, pină la primăvară, situa
ția din fruntea clasamentelor primelor două serii, urinind ca în seria a lll-a 
soarta primului loc. să fie decisă de meciul restanță C.S.M. Crișana Oradea — 
Arieșul Turda. Dar și in această serie situația echipei din Oradea pare nesi
gură doar teoretic, deoarece e greu de presupus ca ea să piardă pe teren 
propriu cu 2—0 sau 3—0 în fața Arieșului. Fiind însă vorba de... deținătoa
rea „Cupei R.P R.“ e mai bine să așteptăm ziua de 3 decembrie, data acestui 
joc restanță.

în seria I, Poiana Cimpina, dovedindu-și calitățile și în ultimul său 
mecfc-a ocupat primul loc in urma unei victorii în deplasare (la Moreni). 
Deși principala sa urmăritoare, C.S..AA.S. lași, mai are un meci restanță cu 
Foresta Fălticeni, echipa din Cimpina termină turul campionatului pe primul 
loc cu cel puțin un punct avans. ,

„Derbiul" seriei a ll-a, între Farul și C.S.O. Craiova, s-a terminat cu 
victoria formației cohstănțene, care și-a asigurat astfel primul loc cu un , 
avantaj de două puncte.

fn seria a lll-a însă, se respectă tradiția anilor trecuți: surprizele din 
ultima etapă, dar mai ales infringerea pe teren propriu a echipei Mureșul Tg. 
Mureș, a făcut ca 5 echipe (C.S.M. Crișana, C.S.O. B. Mare, C.S„M. Cluj, 
"•-re.șui și C.F.R. Timișoara) să ajungă la egalitate de puncte! Dacă mai 

om și faptul că la reluarea campionatului încă alte două formații (Ind. 
Sîrmei și Arieșul) mai pot intra in cursa pentru primul loc, ne putem da ' 
seama cit de pasionantă e întrecerea în această serie.

în legătură cu desfășurarea jocurilor din ultimalată acum amănunte 
etapă a turului:

SERIA I
limitele sportivității, însă în min. 78 
în urma acordării de către arbitrul 
Scărlătescu (Pitești) a golului ...

POIANA 5-lea, marcat din ofsaid, jucătorii Tă- 
ciasamen- nașe. Negrea și Taflan (Chimia) au

Gh. 
al

FLACĂRA MORENI —
CIMPINA (I—2). Fruntașa _ r .___  , .....,
tului s-a menținut pe primul loc și bruscat pe arbitru. Acest gest nespor- 
după ultima etapă, deși a avut de " ................. ...
susținut un meci dificil, în care suc
cesul a stat mult timp în balanță. In 
prima repriză, gazdele sînt mai active, 
dar nu izbutesc să marcheze decît un 
singur gol prin Ștefănescu (min. 6), 
din cauza impreciziei înaintașilor. I.a 
reluare, oaspeții reușesc combinații 
frumoase, își impun superioritatea și 
marchează două goluri, prin Goran 
(min. 57) și Bălăceanu (min. 75). 
De semnalat că golul al doilea a fost 
marcat din poziție de ofsaid, arbitrul 
de tușă Zoltan Lustig (,Sf. Gheorghe) 
nesemnalind această situație. (P. An- 
drel-coresp.).

tiv a umbrit jocul corect și frumos 
desfășurat pînă atunci de ambele echi
pe. Au înscris Radu Tudor (min. 5), 
Stoica (min. 8), Coicea (min. 15 și 
78) și Florescu (min. 75). (v.p.).

METALUL BUC. — C. F. R. RO
ȘIORI (2—3). Neiăslndu-se antrenați 
în jocul dur practicat de gazde, im- 
primînd partidei cu

De semnalat că majoritatea jucătorilor 
constănțeni au protestat în repetate 
rinduri la deciziile arbitrului. (I. Plă- 
vițiu-coresp.).

SERIA A IlI-a
C.S.M. CRIȘANA ORADEA—COR- 

VINUL HUNEDOARA (2—1). Prima 
repriză aparține hunedorenilor, care — 
desfășurind un joc de calitate — reu
șesc să conducă în urma golului mar
cat de lonescu în min. 25. După pau
ză, Crișana joacă mai organizat, își 
domină adversarul și termină victo
rioasă grație golurilor realizate de Sze- 
keli (min. 75 — din II mși min. 80). 
(M_. Pop și

ARIEȘUL 
MARE (2-0). 
mult pentru 
avut perioade mai mari de dominare. 
Au înscris Ursu în min. 8 și Pîrvu 
în min. 43. De remarcat că Suciu 
a fost în deosebită formă și a apărat 
în min. 58 un 11 m.. tras de Vlad. 
Jucătorul Toma (C.S.O.) s-a dedat la 
durități și a fost eliminat în min. 63. 
(I. Pataki-coresp ).

VAGONUL ARAD — RECOLTA 
CĂREI (5—0). In ciuda scorului care 
lua proporții oaspeții n-au cedat lupta. 
Au înscris Chitic (min. 4 și 50), 
Chivu (miri. 20 din II m, 37 și 85). 
(Șt. lacob-coresp.).

IND. SiRMEI C. TURZII — A.S.A. 
CRIȘUL ORADEA (4—0). Scor meri
tat, avînd in vedere forma 
întării' gazdelor. Echipa 
fost. ineficace. Au marcat

A. Jilău-coresp).
TURDA — C.S.O. BAIA 
Ambele echipe au luptat 

victorie. Gazdele însă au

bună a îna- 
orădeană a 
Adam (min.

Viu iniMres pentru programul fotbalistic 
de duminică

• Jocurile se vor disputa dimineața, pe stadionul „23 August"
• Ce ne spun Voinescu și Țîrcovnicu • Un concurs cu premii

în... programul cuplajului

Știrea că activitatea fotbalistică în 
Capitală va continua și după ultima 
etapă a turului categoriei A (și mai 
ales cu un program atît de atractiv 
ca meciul Dinamo București — C.C.A., 
avind in deschidere un original meci 
de tineret) a fost primită cu multă 
satisfacție de iubitorii de fotbal. A- 
lături de partida de joi dintre Pro
gresul și Leixoes, cuplajul de dumi
nică, 3 decembrie, este subiectul pre
ferat de discuții, la ora actuală, in 
cercurile fotbalistice.

Cu un viu interes a fost primită 
organizarea acestui joc și de com- 
ponenții celor două echipe. L-am in- 
tilnit recent pe Voinescu, excelentul 
portar al echipei C.C.A., care ne-a 
spus: „Meciurile dintre Dinamo Bucu
rești și C.C.A., „eternul derbi" al fot
balului nostru, au fost totdeauna pa
sionante. Aproape în toți anii, rezul
tatul acestor partide a atîrnat greu 
în balanța campionatului. Chiar și a- 
tunci cînd una sau aita dintre aceste 
echipe au trecut prin perioade de scă
dere de formă. în întîlnirea respectivă 
echipa care părea lipsită de șanse a 
renăscut parcă și meciul nu și-a pier
dut caracterul de derbi. In meciul cu 
Dinamo București echipa noastră nouă 
va căuta să arate că are toate 
sibilități-le să pășească din nou 
drumul echipei care a cucerit de 
tea ori campionatul republican,
minică ne vom strădui să prestăm un 
joc de calitate, desfășurat într-o de
plină sportivitate".

Și în rîndurile dinamoviștilor, inte
res major pentru acest joc. 
spune Țîrcovnicu:
nîzarea acestui meci, care ne dă po
sibilitatea ca împreună cu jucătorii de 
la C.G.A. să oferim spectatorilor

po
pe 

atî- 
Du-

bucureșteiii un meci de calitate. Iu
bitorii fotbalului așteaptă, de la două 
echipe, care numără atîția internațio
nali, mai mult decît au oferit ele în 
Ultima întîlmre de campionat. Jucătorii 

această direcție, toate

ȘTIINȚA GALAȚI — C.F.R. PAȘ
CANI (3—2) Localnicii au dominat 
mai mult, meritînd victoria. Oaspeții, 

■ au contraatacat periculos. Golurile au 
fost Înscrise de Voicu II (min. 7 și 
87Ț, Zgardati țmin. '44) pentru Știința 
și Vornicii (min. 33 și 63) pentru 
C.F.R. In miri. 88 Vornicii (C.F.R.) a 
fost eliminat 
bitriifui. (A.

pentru injurii aduse ar- 
Schenkman-coresp ).

SINAIA DINAMOCARPAȚI
GALAȚI (3—2). Forma excepțională 
a portarului Adamache a salvat pe gă- 
lățeui de la o înfrîngere la scor. Deși 
s-a disputat pe un teren alunecos, me
ciul s-a ridicat la un bun nivel tehnic.

■ Au înscris Petrescu (min. 5 și 68) șl 
Dumitriu (min. 65), pentru învingători 
și Dărăban (min. 75) și Dudaș (min. 
85) pentru învinși. (V. Zbarcea și M. 
Bota-coresp.).

Iată ce
„Ne bucură orga-

vor depune în 
eforturile".

Vii discuții provoacă printre ama
torii de fotbal, antrenori și jucători 
și originalitatea „deschiderii", in care 
vor fi experimentate două derogări de 
la regulamentul de joc, aflate in ul
timul timp in atenția specialiștilor și 
presei internaționale. Cum va arăta 
jocul fără ofsaid? Va contribui exe
cutarea cu piciorul a repunerii mingii 
in joc de la tușă la dinamizarea jo
cului? Iată întrebări cărora jocul de 
duminică le va da răspuns.

Cu ocazia cuplajului de (>e „23 Au
gust", organizat de „Sportul popular", 
se va difuza și un program editat în 
colaborare cu I. S. Loto-Pronosport. 
In afara prezentării echipelor, a unor 
știri, statistici, comentarii fotbalistice 
interesante, programul cuprinde și în
trebările unui concurs gen „Cine știe 
sport, câștigă !“, dotat cu importante 
premii. Spectatorii care doresc să par
ticipe la concurs vor răspunde la a- 
ceste întrebări si vor trimite răspun
surile lor. însoțite de un cupon de 
participare pe care-l vor găsi in in
teriorul programului, pe adresa zia
rului „Sportul popular". Asupra aces
tui concurs, vom reveni cu amănunte.

Programul cuplajului a fost astfel 
stabilit : ora 10,30: Dinamo București 
— C.C.A. (tineret), meci experimen
tal; ora 12,15: Dinamo București — 
C.C.A. (echipele de cat. A).

Biletele pentru acest cuplaj 
în vînzare de azi, la aceleași 

.care se vînd bilete și pentru 
Progresul — Leixoes.

se pun 
case la 
meciul

R. U.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — ST. 
ROȘIE BACĂU (t—0). Joc echilibrat, 
decis de golul marcat în min. 26 de 
Macri. In min. 37 Dobrin (St. roșie) 
a fost eliminat pentru lovirea adversa
rului. (C. Nemțeanu-coresp ).

/<*« C. Ion (Metalul) a trecut 
rata o mare (teorie de a înscrie, 
Metalul Rucureșii — CIR. Roșiori

C.S.M. BRĂILA — RAPID FOC
ȘANI (1 — 1). In prima repriză domi
narea gazdelor rămîne infructuoasă 
din cauza numeroaselor ratări, 
priza a doua oaspeții stăpînesc 
și trec pe lingă victorie. Au 
Gh. Vasile (min. 64) pentru 
și Codreanu (min. 70) pentru 
(N. Costin-coresp.).

PRAHOVA PLOIEȘTI — DINAMO 
SUCEAVA (3—0). Un meci de un 
slab nivel tehnic. După numeroase ra
tări, înaintarea Prahovei înscrie tîrziu, 
dar... de trei ori în poarta echipei 
oaspe prin Văcărețu (min. 70), George 
Marin (min. 73) și ~ 
(Șt. lonescu și M.

I n re- 
terenul 
marcat 
C.S.M. 
Rapid.

Babone (min. 90).
Popescu-coresp.).

SERIA A Il-a

comentariiNote și
CȚ alitatea. unor jocuri (Dinamo Ba- 

i cău — C.C.A., Petrolul — Ra
pid, Metalul —: Jiul), pe de o 

parte, și surprizele înregistrate (victo
riile în deplasare ale celor două echi
pe Știința .și meciul nul de la Tîrgo- 
viște), pe de altă parte, au caracteri
zat etapa de duminică cu care s-a în
cheiat prima parte a campionatului ca
tegoriei A. De fapt, nu toate partidele 
s-au disputat. Au mai rămas trei 
jocuri restante care mai pot aduce 
unele modificări în clasament. Desi
gur, rtu-i vorba de modificări esen
țiale, care să provoace răsturnări mari 
îu clasament. Rezultatele meciurilor 
U.T.A. — Steagul roșu. Știința Timi
șoara — Progresul și Progresul — 
Steagul roșu pot îmbunătățit pozițiile 
îu clasament ale celor patru echipe- 
Teoretic, fiecare echipă își păstrează 
intacte șansele, mai ales cele care 
joacă pe teren propriu. Ținînd seama 
insă de forma manifestată în ultimul 
timp, aceasta avantajează mai muit 
pe Știința Timișoara și Steagul roșu, 
deși liderul susține ambele meciuri în 
deplasare.

Doua penaltiuri — două atitudini 
diferite. L.a Ploiești, în min. 34, 
la scorul de 1—0 pentru Petrolul, 

Dridea 1 a fost trîntit în careu de 
Greavu. Arbitrul a acordat 11 m. Deși 
unora ii s-a părut că infracțiunea lui 
Greavu nu a fost comisă intenționat, 
ci s-a datorat mai de grabă faptului 
că fundașul rapidist venea în viteză, 
totuși jucătorii echipei bucureștene nu 
au protestat cituși de puțin, scutindu-ne 
de o scenă pe cît de penibilă, pe atît 
de inutilă, pentru că nu ar fi schim
bat cu nimic situația. Am apreciat, 
de asemenea, faptul că rapidiștii nu 
s-au simțit „datori" să devină nervoși 
în continuarea jocului. 
mai departe calm, iar 
doua — după cum am 
avut chiar inițiativa.

Și la Pitești a fost acordat dumini
că un pșna.lti, tot la un .fault. Numai 
că aici, după cum ne-a informat ob
servatorul federal, antrenorul A. Ni- 
eulescu, jucătorii, echipei Știința Cluj 
au protestat îndelung, iar cei de- la 
Dinamo Pitești în loc să aștepte,, ca 
spiritele să se calmeze, s-au strips și 
ei în jurul ................
cindu-i pe 
că aceste 
o impresie 
meci, care, 
șurare normală. In ceea' ce-i privește 
pe jucătorii piteșteni, se vede că ei 
au uitat prea repede faptul că au fost 
sancționați cu pierderea dreptului de 
organizare pe teren propriu timp de 
două etape, din cauza unor fapte ne
sportive, ei contiiiuiikt să se maniieste 
reprobabil pe terenul de sport.

Conducerile celor două secții de fot
bal trebuie să analizeze 
portare a jucătorilor și să ia 
corespunzătoare

Studenții timișoreni 
plece „acasă" 
planificate", i

arbitrului 1. Riter, îmbrin- 
fofbaliștii clujeni. Firește 

ieșiri nesportive au produs 
cu totul, neplăcută într-uh 

în. general, a.avut o desfă-

de apărarea echipei C.I.R.. Roșiori dar va 
tragi nd
(2-3).
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alături de poartă, Fază din
: II.

meciul 
Nandi

depase precise și reușite schimburi 
locuri, ceferiștii au realizat în deplasare 
o surprinzătoare, dar pe deplin meri
tată, victorie. De menționat că succe
sul oaspeților ar fi fost mai clar dacă 
portarul lor, Raicu, n-ar fi primit în 
prima repriză goluri para bile. (în re
priza a doua a fost înlocuit cu Bir- 
tașu). De la gazde s-au „remarcat" 
prin... durități Erie, Malschi (care a 
fost eliminat în min. 82) , și în spe
cial Szabi — acesta din urmă făcîn- 
du-se vinovat și de alte atitudini ne
sportive. Golurile au. fost înscrise de 
Năsturescu (min. 8), Capatos (min. 
41) și Tăbircă (min. 80) pentru C.F.R. 
și Ion C. ion (min. 12 și 31) pentru 
Metalul. (Gh. Cioranu-coresp.).

C.S.M. SIBIU—TRACTORUL BRA
ȘOV (t — I). A fost un meci de uzură 
încheiat cu un rezultat de egalitate 
jușt. Au marcat Petre Viorel (min. 
29) pentru Tractorul, respectiv Dom- 
brovski. (Ion Pantelimon-coresp.).

și-37), Cliițan (min. 70 din 
Drăgliici (min. 82). (P.

eoresp.).

11 m)
Tonea-

C.F.R.
au 

cu pase

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
TIMIȘOARA (0—1). Feroviarii 
practicat un ioc organizat, 
precise. Jucătorii mureșeni au fost im- 
preciși și fără orizont tactic. De re
marcat că Osie primul jrjc pierdut pe 
teren propriu de Mureșul. Golul vic
toriei a fost înscris de Fodor in ulti
ma secundă a primei reprize. (V. Ka- 
dar-coresp.).

C.S.M. CLUJ 
(1 — 1). Partidă 
modestă factură 
Vlad (C.F.R. — 
(C.S.M. 
eoresp).

— C.F.R. ARAD 
echilibrată, dar de 
tehnică. Au înscris 
în min. 75) și Oprea 

în min. 82) (V. Godja-

FARUL CONSTANȚA — C.S.O. 
CRAIOVA (I—0). Derbiul seriei a 
doua a dat cîștig de cauză echipei lo
cale, care a fost superioară. Prezen- 
tînd o apărare fermă, bine organizată, 
gazdele au anihilat ușor rarele in
cursiuni ale oaspeților, au stăpînit mij
locul terenului și au inițiat numeroase 
atacuri. Dar, înaintașii Farului —.mai 
ales cele două extreme. Vasilescu și 
Moroianu — au jucat sub valoarea 
lor ăstfcl că n-au marcat He»*îf'iți-gol 
prin" Olarii în rrtfn. 17. Farul a ratat 
si" un' II iti prin Stancu ia ntlo.: 60. 
De remarcat că C.S.O. a insistat mai 
rrtttlt pe’ atac de-abia spre sfîrșitiil jo
cului. (P. Enache-cbresp. regional).

C.S.O MEDIAȘ — DINAMO OBOR 
(3—1). Medieșenii au făcut cea mai 
bună partidă din acest campionat, deși 
ei s-au „încălzit" greu, de-abia după 
golul marcat de Ristea (Dinamo) în 
min. 7. Au urmat golurile gazdelor 
realizate de Feurdean (min. 14), Matei 
(min. 53) și Sțaudt (min. 63). (Dan 
Vintilă și Gh. Briotă-coresp.).

CHIMIA GOVORA—ȘTIINȚA BUC 
(2î-l). Partidă viu disputată, cîștiga- 
tă de locâlnici' care în majoritatea 

Au
' Stelian

A.S.M.D. SATU MARE — RAPID 
TG. MUREȘ (2—0). Localnicii au 
desfășurat un joc bun și și-au impus 
superioritatea, deși din multele ocazii 
avute n-au fructificat decît două: în 
min. 24 prin Vadasz și min. 62 prin 
Rusu. (M. Dumitrașcu-coresp.).

ȘTIRI9

își con- 
Turneul 

lotul va 
u-

Ei au jucat 
în repriza a 
arătat — au

FL ROȘIE BUC. — CHIMIA FĂ
GĂRAȘ (5—0).. Desfășurind un joc 
simplu, cu pase precise, gazdele și-au 
depășit net adversarii. Numeroasele a- 
tacuri, susținute in permanență de hal- 
fie, s-au terminat eu șuturi pe poartă.

Jocul ș-a desfășurat în general în

timpului aii acționat mai clar, 
marcat Larnbru (min. 63), G 
(min. 89) pentru Chimia și Zăineseu 
(min. 49) pentru Știința.’ (D. Roșianu- 
coresp.).

altceva în această eventualitate : ME
CIUL AL DOILEA VA FI PRELUN
GIT CU DOUA REPRIZE A 15 MI
NUTE. In cazul cind și după aceste 
prelungiri se va menține egalitatea, 
atunci echipa calificată va fi d&sem-

CONS- 
dominat 
golurile

C.S.O. REȘIȚA — S.N.M. 
TANȚA (3—1). Gazdele au 
și au cîștigat pe merit prin 
înscrise de Sfirlogea (min. 51 și 60), 
și Sporea (min. 38). Golul oaspeților 
a fost realizat de Ernest în min. 38.

• Lotul nostru de juniori 
tinuă pregătirile pentru 
U.E.F.A. Săptămîna aceasta 
susține două jocuri de pregătire : 
nul joi, în deschidere la meciul Pro-
gresuI-Leixoes din cadrul ,;Cupei cîș- 
tigătorilor de cupe" ; al doilea du-, nată prin tragere la sorți. 
minică. Din lotul de 30 de jucători 
vor fi alcătuite două formații care 
vor juca între ele.

o Spre deosebire de „Cupa Cam
pionilor Europeni", în „Cupa cîștigă- 
torilor de cupe" în caz de egalitate 
după două meciuri nu se dispută o a 
treia partidă, pe teren neutru. Regu- 
lamentul acestei competiții prevede

Pentru acest motiv meciul Progre- 
sul-Leixoes de joi va începe la ora 
13.30. Noi sperăm însă ca jucătorii 
Progresului vor ști să-și impună jocul, 
obținind calificarea după 90 de minute.

• Biletele pentru partida Progre- 
sul-Leixoes se găsesc de vînzare la 
casele obișnuite.

această com- 
măswri 

(£• b ) 
au reușit să 

‘ cu 2 puncte „ue- 
mari cit roata ca

rului, care le ameliorează situația in 
zona inferioară a clasamentului.

Este drept că partenerul ior de luptă 
sportivă, fotbaliștii de la Dinamo, 
s-au comportat duminică sub nivelul 
obișnuit, dar aceasta nu scade cu ni
mic din meritele învingătorilor. Oas
peții au dat dovadă de multă voință 
pentru a obține un rezultat favora
bil și, spre deosebire de adversari, 
au jucat INTR-UN MOD ORGANI
ZAT, după indicațiile antrenorului 
Gain. Intr-adevăr, conștienți de valoa
rea adversarului, timișorenii s-au pre
ocupat de întărirea potențialului de
fensiv. In acest scop ei n-au trecut 
însă la un joc destructiv, ci la o a- 
șezare judicioasă în spațiul de |oc, 
mijlocașii au ajutat, rînd pe rind, a- 
părarea imediata (folosind in funcție 
de fază așezarea în scara), in timp ce 
interii Remus Lazăr și Lereter au ac
ționat mai mult înapoi pentru a aco
peri importanta zonă de la mijlocul- 
terenului, zona de pregătire a atacu
rilor.

După 1—0, cînd victoria lor era încă 
incertă, oaspeții ,s-au. dovedit foarte 
pricepuți în păstrarea rezultatului: au 
pasat mult la mijlocul terenului, țiuui- 
dti-și adversarul departe de poifrtă, 
(odihnind in acest fel . apărarea) și 
inițiind xleseori contraatacuri pericu
loase.

lată meritele jucătorilor timișoreni 
care' au cîntărjt 
toriei.

contraatacuri pericu-

greu în balanța vic-
(gh- n.)
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Calendarul competițiilor spo
Peste puțină vreme calendarul competițiilor sportive 

republicane pe anul 1961 se va încheia, A fost un an 
bogat în rezultate valoroase, care au marcat în mod 
evident creșterea cantitativă și calitativă a activității 
sportive de mase și de performanță. Nenumăratele com
petiții sportive, desfășurate atît la nivel republican cil 
și pe plan orășenesc, raional sau regional, au atras pe 
terenuri și in sălile de sport sute de mii de oameni ai 
muncii, tineri și vîrstnici, bărbați și femei, care au avut 
astfel posibilitatea să cunoască — in număr tot mai 
mare — frumusețea practicării sportului, caracterul 
atractiv-recreativ al acestei activități atît de indrăgite.

Sistemul competițional a asigurat desfășurarea compe
tițiilor sportive intr-un cadru bine organizat, a contri
buit la lărgirea continuă a caracterului de mase al 
sportului creînd, in același timp, o bază solidă de 
selecție pentru sportul de performanță, lată de ce, calen
darul sportiv pe anul 1961 a adus o însemnată contri
buție la îndeplinirea importantelor sarcini trasate de 
către partid și guvern mișcării de cultură fizică și sport, 
a creat posibilitatea îndeplinirii în bune condițîuni a 
obiectivelor U.C.F.S.

Sarcini de și mai mare răspundere revin mișcării 
sportive în anul viitor. Pentru consolidarea succeselor 
dobîndite pină acum pe plan intern și internațional, 
pentru a ridica activitatea sportivă la nivelul realizărilor 
obținute de oamenii muncii din țara noastră în celelalte 
domenii de activitate, pentru ca sportul să contribuie 
și mai mult la întărirea sănătății oamenilor muncii, la 
educația comunistă a membrilor U.C.F.S., calendarul 
competițiilor republicane pe anul 1962 — pe care-1 publi
căm în aceste pagini — trebuie să fie studiat cu grijă 
și răspundere de activiștii sportivi, de organele și orga
nizațiile U.C.F.S. a căror datorie principală este de a-și 
mobiliza forțele penlru îndeplinirea lui integrală.

Pe baza competițiilor republicane prevăzute în acest 
calendar, completat cu competițiile departamentale, cu 
cele organizate în cadrul campionatelor școlare și uni
versitare etc., consiliile regionale, raionale și orășenești 
U.C.F.S. precum și cele ale cluburilor și asociațiilor 
sportive sînt datoare să treacă Ia întocmirea calendare
lor sportive proprii, care să reflecte necesitățile de dez
voltare a mișcării noastre sportive în raport direct cu 
condițiile create.

Intrucit caracteristica majorității competițiilor cuprinse

I. SPARTACHIADA DE IARNA 
A TINERETULUI

•— Etapa I pe asociații sportive
LXII. 1961—1.11.1962

— Etapa a II-a interasociații și pe 
localități. LII.—10.III.

— Etapa a III-a raională 10—20.III. 
Regiunile: Suceava, Ploiești, Bacău, 

Brașov, Maramureș, Cluj, Mureș-Au- 
tonomă Maghiară, Hunedoara și Ba
nat vor organiza la schi și etape re
gionale între 20—28.111.1962.

U CONCURSUL CULTURAL 
SPORTIV AL TINERETULUI

— Etapa I pe asociații sportive 
15.1V.-3.VI.

— Etapa a II-a interasociații spor
tive 3.VL—5.VIII.

— Etapa a III-a raională-orășenea- 
seă 19—24.VIII.

III. „CUPA AGRICULTURII"

— Etapa I pe asociații sportive și
— Etapa a 11-a interasociații spor

tive și pe centre de comune LVII—2.1X.
— Etapa a 111-a raională și inter- 

raională (handbal, volei, oină, gim
nastică și fotbal) 2—16.IX.

— Etapa a IV-a regională 23—30.IX
— Etapa a V-a interregională (zo

na) 12—14.X.

IV. CROSUL
„SA INTIMPINAM I MAI"

— Etapa I pe asociații sportive și 
comune (sate) 1—15.IV-a.

— Oraș București 1—8.1V.
— Etapa a 11-a pe localități și cen

tre de comune în mediul rural 
23.IV

Orașul București organizează etapa 
a II-a pe cluburi sportive raionale în 
ziua de 15.1V.

— Etapa a III-a mimai pentru ora
șul București (intercluburi sportive ra
ionale) ' 22.IV.

V. CROSUL
„SA INTIMPINAM 7 NOIEMBRIE"

— Etapa I pe asociații sportive și 
comune (sate) 16.IX—14.X.

— Etapa a il-a pe localități și pe 
centre de comună in mediul rural ; o- 
ra.șul București organizează etapa a
Il-a pe cluburi sportive raionale

21.X.
— Etapa a IIl-a intercluburi spor

tive raionale pentru orașul București
4.XI.

VI. ȘTAFETA PRII TENIEI ROMINO 
SOVIETICE 30.X.—6.XI.

HTLEIISM
; 1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL SENIORILOR
Etapa I pe asociații sportive și clu-

iburi pînă la 13.V.
Etapa a ll-a pe raioane 2—3.VI.
Etapa a III-a pe regiuni 16.—17.VI.

a IV-a finala Galați,

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE CROS INDIVIDUAL 

ȘI PE ECHIPE
Etapa I pe asociații sportive, cluburi 

și comune 16.IX—14.X.
Etapa a II-a pe localități, centre de 

comună și cluburi sportive raionale în 
București 21.X.

Etapa a III-a pe raioane 28.X.
Etapa a IV-a pe regiuni și oraș 

București '4.XI
Etapa a V-a finala 12.111.1963 Cra

iova.
3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL JUNIORILOR

Etapa I pe asociații, cluburi sbortive 
pînă la 29. IV

Etapa a II-a pe raioane 12—13.V.
Etapa a IlI-a pe regiuni 9—10.VI. 
Etapa a IV-a finala 21-—22.VII.

București.

4. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE SALA AL JUNIORILOR

27—28.1. București
5. CONCURSUL REPUBLICAN 

DE SALA AL SENIORILOR

17—18.11. București

6. CONCURSUL REPUBLICAN 
PENTRU PROBELE DE ALERGĂRI

VITEZA

Etapa I pînă la 15.IV.
Etapa a Ii-a 5—6.V. Constanța

7. CONCURSUL REPUBLICAN 
PENTRU PROBELE DE ARUNCĂRI

Etapa I pînă la 15.IV.
Etapa â ll-a 5—6.V. Galați.

8. CONCURSUL REPUBLICAN 
PENTRU PROBELE DE SĂRITURI

Etapa I pînă Ia 15.IV.
Etapa a II-a 5—6.V. Ploiești

9. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE PRIMAVARA AL JUNIORILOR

21—22.IV. București

10. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE PRIMAVARA AL SENIORILOR

19.—20.V. Timișoara

11. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE TRIATLON (juniori-tineret)

Etapa I pe localități 12.VIII.
Etapa a II-a pe raioane 19.VIII.
Etapa a III-a pe regiuni 16.1X. 
Etapa a IV-a finala 7.X. Brașov

12. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE ȘTAFETE PE ECHIPE

Etapa I pe regiuni pină ia 16.IX.
Etapa a II-a 13—14.X. București

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE MICROMODELE

Etapa I pe asociații (cluburi),
17. XII. 1961-7.1.1962

in calendarul nostru sportiv o formează etapele de mase 
ale competițiilor republicane, etape pe asociații și cluburi 
sportive, pe localități și raioane — consiliile asociațiilor 
și cluburilor sportive, consiliile U.C.F.S. sînt datoare să 
prevadă includerea în calendarele sportive respective a 
acestei etape la un număr cit mai mare de ramuri spor
tive, din care să nu lipsească. îndeosebi, atletismul.

Introducerea calendarului sportiv pe anul 1962 trebuie 
să constituie pentru asociațiile sportive, cluburile noastre, 
pentru consiliile U.C.F.S. un prilej de analiză a activi
tății lor de pină acum. Ele trebuie să-și facă bilanțul 
realizărilor obținute și să caute noi căi pentru înlătu
rarea lipsurilor in muncă, noi căi care să ducă la și mai 
importante succese în sport. Cu atît mai mult, cu cit 
noul calendar prevede o serie de îmbunătățiri printre 
care: cuprinderea unui număr sporit de centre din 
toate regiunile țării pentru disputarea etapelor supe
rioare ale campionatelor republicane; introducerea unor 
concursuri republicane pe probe și categorii de greutate 
(la atletism, lupte, haltere și inot) și introducerea pro
belor de control pentru pregătirea fizică a participanți- 
lor la campionate.

De asemenea, comisiile locale pe ramură de sport, 
cluburile și asociațiile sportive, antrenorii, maeștrii spor
tului, cadrele de specialitate, sportivii noștri fruntași au 
obligația să muncească cu și mai multă hotărire pentru 
indeplinirea acțiunilor prevăzute in calendarul sportiv 
republican, să se mobilizeze pentru a înlătura toate greu
tățile care se pot ivi. Ținînd seama de faptul că noul 
calendar constituie — în același timp — un mijloc 
puternic de dezvoltare a activității sportive de mase, de 
verificare a muncii de instruire și educație desfășurată 
in cadrul cluburilor și asociațiilor sportive, un mijloc 
de întărire a tuturor ramurilor sportive, organele și 
organizațiile U.C.F.S. sînt datoare să urmărească pas 
cu pas, indeplinirea sa integrală. Activiștii U.C.F.S., 
toți factorii de răspundere, au obligația să muncească în 
așa fel incit activitatea sportivă să se desfășoare pe un 
front larg, de jos in sus, iar sportului nostru de per
formanță să i se asigure permanent o solidă bază de 
mase, care să permită selecționarea normală a celor mai 
bune cadre de sportivi din oraș, raion sau din regiune, din 
întreaga țară. Numai așa mișcarea noastră sportivă va 
putea realiza sarcinile trasate de partid, va face noi 
pași pe drumul dezvoltării sale neîncetate.

Etapa a II-a pe raioane 14.1.—28.1. 
Etapa a III-a pe regiuni și oraș Bucu
rești 11—25.11.
Etapa a IV-a finală 16—18.111. Dej

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE AEROMODELE

Etapa I pe asociații (cluburi)
24.VI—8.VII.

Etapa a II-a pe raioane (orașe)
15—22. VII.

Etapa a III-a pe regiuni și oraș
București 29.VII-5.V11I.

Etapa a IV-a finală II—16.VIII.
București (Brașov).

3. „CUPA AUREL VLAICU"
Etapa 1 pe asociații (cluburi) 

25.111-8.IV
Etapa a II-a pe raioane 22.1V—6.V. 
Etapa a IIl-a pe regiuni și oraș 

București 20—27.V.
Etapa a IV-a finala 14—17.V1. Bucu

rești

[HLffMIXilSIMI

1. ALPINIADA REPUBLICANA

Etapa I de iarnă 10—19.111. Munții 
Făgăraș

Etapa a II-a de vară
a) 22—23.VI. Munții Bucegi.
b) 20—21 .Vil. Retezat, Cheile Tur- 

zii, Cheile Dîmbovicioarei
c) 20—22.IX. Piatra Craiului
d) 26—27.X. Bucegi

2. ALPINIADA „23 AUGUST"
Trasee gradul V și VI 21—24.VIII. 

Bicaz, Piatra Craiului

gEj'MdJWji
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

CATEGORIA A 1961 — 1962
Retur: masculin 11.11—25.111.
Retur: feminin 4.III—15.IV
Turneul final : masculin 10—18.JV. 

București: pentru locurile I—VIII și 
Oradea : pentru locurile IX—XVI. 
Turneul final : feminin 6—14.V. Cluj: 
pentru locurile I—VIII și Iași: pentru 
locurile IX—XVI.

2. CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
1962 (masculin și feminin)

Etapa I pe raioane 1.1—l.V.
Etapa a ll-a pe regiuni 10.V—ÎO'.VI.
Etapa a Ill-a interregiuni LVII—I. 

IX.
Etapa a IV-a finală 1—15.1X mascu

lin: Constanța: feminin : Gheorghieni.

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR 1962 
(masculin și feminin)

Etapa 1 pe raioane LI- 31.III.
Etapa a Il-a pe regiuni 5—11. IV
Etapa a 111-a pe zone 2—6.V.
Zona 1 Constanta (masculin), lași

(feminin).
Zona a II-a Petroșeni (masculin),

Craiova (feminin).
Etapa I pe orașe 8—9.IX
Etapa a Il-a finala 21—23.1X. Bucu

rești

Etapa a IV-a finală
feminin 14—17.VI. Brașov
masculin 14—17.V1 Galați

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
CATEGORIA A 1962—1963 

(masculin și feminin)

Tur 14.X—30.XI1

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE BOB 2 PERSOANE

1—5.11. Poiana

2. CUPA F.R.S.B.A. 1—5.11. Poiana

3. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE SANIE Șl SCHELETON

3—4.11. Poiana

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL SENIORILOR

Etapa I pe zone (Timișoara, Oradea, 
Sibiu, Cluj, Bacău, Constanța, Brasov, 
lași) 8—11.VI.

Etapa a II-a finală 22.VI—LVII 
București.

2. CAMPIONATUL republican 
PE ECHIPE SENIORI

Tur
Retur
Turneu final

8—22. IX.
13—27.X

10.X1—1.X1L

3. CAMPIONATUL INDIVIDUAL 
DE CALIFICARE

Etapa I pe raioane (orașe) 15—28.1.
Etapa a II-a pe regiuni 5—11.11.
Etapa a III-a pe zone (Pitești, Ba

cău, Tg. Mureș, Reșița) 27.11—4.III.
Etapa a IV-a finala 26.111—LIV. 

Galați.

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

Etapa I pe orașe 15—28.1.
Etapa a II-a pe regiuni 10—18.11. 
Etapa a III-a pe zone (Baia Mare, 

Oltenița, Mediaș, Cîmpia Turzii) 
6—11.111.

Etapa a IV-a finală 11—16.1V. Tg. 
Mureș.

5. „CUPA ELIBERĂRII"

Etapa I 22.V11-12.V111
Etapa a II-a finală 19.VIIL

jjffi.4:k<I.H!J.Ji
I. CAMPIONATUL REPUBLICAN

AL SENIORILOR

Feminin
I. Proba de simplu

Etapa 1 pe orașe 25—27.V.
Etapa a II-a finala 7—10.VI. Snagov

II. Probele de echipă

Etapa 1 pe orașe 21—23. IX.
Etapa a II-a finala 12—14.X. Snagov

Masculin
I. Proba de simplu

Etapa I pe orașe 21—23. IX.
Etapa a ll-a iinala 12—14 X. Sna

gov.

11. Probele de echipă

Etapa I pe oraș 14—16.IX.
Etapa a Il-a finala 5—7.X. Snagov

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR 

masculin și feminin

Etapa I pe orașe 21—22.VII
Etapa a ll-a finala 3—5.V11I. Sna

gov.

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN
AL SENIORILOR

Etapa I pe orașe 23—24 VI
Etapa a ll-a finala 13—15.V11. Sna

gov.

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

Etapa I pe orașe? 28—29.VII.
Etapa a II-a finala 17—19.VI11. Re

șița

3. CONCURSUL REPUBLICAN 
AL TINERETULUI

Bfc rn: I I ■ I; | Id
1. CAMPIONATUL REPUBLICA 

Obstacole, dresaj șî probă compl

Etapa I zona I 14—17.VJ. R. S 
zona a ll-a 28.VL— LVII. Tg. M

Etapa a II-a 2—5.V1I1. Lugoj
Etapa a IIl-a finală obstacole și 

saj 26—30.1X. București, proba < 
pletă 10—14.X. Sibiu.

CICLISM

1. CAMPIONATUL REPUBLICA 
DE SEMIFOND INDIVIDUAL 
Șl CONTRA TIMP PE ECHIPI 

(seniori și juniori)

Etapa I pe regiuni 26—'""V. 
Etapa a ll-a finală _ ...VI.

iova

2. CAMPIONATUL REPUBLICA
DE FOND Șl CONTRATIMI 
INDIVIDUAL (seniori și juniori

Etapa I pe regiuni 9—IO.VI. 
Etapa a II-a finala 28—29.VII.

3. CAMPIONATUL REPUBLICA 
DE PISTA

(seniori și juniori)

I. Viteză și urmai ire pe echip

Etapa I pe regiuni 2—3.VI.
Etapa a II-a finala (viteză)

29.VII. București

II. Celelalte probe
Etapa I pe regiuni 12—15.VII.
Etapa a II-a finala 9— 16-IX. E 

re.ști

4. CAMPIONATUL REPUBLIC.
DE CICLOCROS

(seniori și juniori)

Etapa I pe regiuni 28.X.
Etapa a II-a finală 11.XI. Bucii

5. „CUPA CELOR 6 REGIUNI
Etapa 1 7—8.IV. București
Etapa a II-a 5—6.V Ploiești
Etapa a III-a 19—20.V. Brasov
Etapa a IV-a 7-8.VII. Cluj'
Etapa a V-a 1—2.1X Banat
Etapa a Vl-a 29—30.1X. Brăila

6. CRITERIUL JUNIORILOR 2—5
București

7. CONCURSUL REPUBLICA 
DE BICICLETE DE ORAȘ

Elapa 1 pe asociații 1.1V.—6.V.
Etapa a II-a pe orașe și co: 

7.V.-14.VI.
Etapa a III-a pe raioane 24.V1—
Etapa a IV-a pe regiuni 8—II
Etapa a V-a finala 28—29.V11.

FDTH n L

1. CAMPIONATUL REPUBLIC 
CATEGORIA A 1961/1962

Retur 18.111—24.VI.

2. CAMPIONATUL DE TINER

Retur 18.111—24.VJ.

3. CAMPIONATUL REPUBLIC 
CATEGORIA B 1961/1962

Retur LIV.—24.VI.

4. „CUPA R.P.R." 1961 — 196 
Faza finală 4.IV.—28 X.

5. CAMPIONATUL REPUBLIC
AL JUNIORILOR 1961/1962

Etapa regională HUI—27.V.
Turneul final 3.VI.—24.VI.

6 BARAJUL DE CALIFICAI; 
PENTRU CATEGORIA B

8—22.VII.

7. CAMPIONATUL REPUBLIC
CATEGORIA A 1962/1963

Tur 19.V111-9.XI1.
8. CAMPIONATUL DE TINEF 
1962/1963.
Tur 19 VIII—9.X11.
9. CAMPIONATUL REPUBLIC

CATEGORIA B 1962/1963
Tur 2.1X.-9.XII

10. „CUPA R.P.R." 1962/196 
Faza raională LVII—9.XII.

11. CAMPIONATUL REPUBLII 
AL JUNIORILOR 1962/196Î

Etapa raională tur 2.1X—2.XI1,



GIMIVRSTICH [

IPIONATUL REPUBLICAN 
HIPE (masculin și feminin)

I pe localități 29—30.1X. 
a il-a pe regiuni 13—14.X. 
a IlI-a finală 9—12.X1. Con-

IPIONATUL REPUBLICAN
ȘTRILOR (masculin)
I pe localități 13-—14.X. 
a 11-a finală 9—11.XI. Con-

ĂPIONATUL REPUBLICAN 
IDUAL AL MAEȘTRILOR 

(feminin)

I pe localități 31.111—1.IV. 
a Il-a finală 26—28.V. Bucu-

APIO*,. >L REPUBLICAN 
UNIORILOR INDIVIDUAL 
(masculin și feminin)

I pe localități 5—6.V. 
a Il-a pe regiuni 19—20.V. 
a IlI-a finală 22—24.VI. Cluj

A TINERETULUI" (masculin' 
feminin) CU INVITAȚII
I pe localități 2.XII.
a Il-a finală 16.X1I Craiova

JNCURSUL REPUBLICAN 
iIMNASTICA ACROBATICA 
ARTISTICA PE ECHIPE 

Șl INDIVIDUAL
I pe localități 2.VI.
a Il-a finală 27—28.X. Bucu-

HHLTERE

MPIONATUL REPUBLICAN 
IVIDUAL AL SENIORILOR
i I pe regiuni 13.V.
3 a ll-a finală 2—3.VJ. Cluj
iMPIONATUL REPUBLICAN

PE ECHIPE
XI. București
VMPIC..ATIL REPUBLICAN 
HVIDUAL AL JUNIORILOR

a I pe orașe 5.VIII.
a a H-a finală 9.1X. Cimpuîung

CONCURS PE CATEGORII
•ENTRU POPULARIZARE
goria 60 și 67,5 kg. 25.1 H. Sibiu 
goria 75 și 82,5 kg. 1.V1I. Con- 

goria 90 și peste 90 kg. 22.VII.

□!I: k"l■ I = 1:1 ll
AMPIONATUL REPUBLICAN 
ATEGORIA A MASCULIN 

DE HANDBAL IN II 
1961/1962

ir 8.IV— 27.V.
AMPIONATUL REPUBLICAN 

FEMININ 1961/1962

ia inter-regiuni 24—26.V1JI. 
pa finală 31.V1II.-2.1X Reșița.

iAMPIONATUL REPUBLICAN 
iULIN ȘI FEMININ 1962/1963

pa pe iraioane 8.IV—27.V. 
pa pe regiuni 3—IOVI.

'AMPIONATUL REPUBLICAN 
GORIA A MASCULIN 1961/1962 
ur 15.IV.—20.V.
î tur 27—29.V. Sibiu.
ur 1—3.VI. Ploiești.

CAMPIONATUL REPUBLICAN
HNIN CATEGORIA A 1961/1962

1 IV—6.V.
XMPIONATUL DE CALIFICARE 
SCULIN Șl FEMININ 1961/1962 
ipa inter-regiuni 15.IV.—27.V.

CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE JUNIORI 1961/1962 

(masculin și feminin)

apa inter-regiuni 15—29.IV.
apa finală feminin 11—13.V. Ba-

apa finală masculin 11 —13. V. 
adoara

UPA DE IARNA F.R.H. 1961/1962 
(masculin și feminin) 

seniori și juniori

apa I pe centre seniori 19.XI.1961 — 
.1962; juniori 19.X1.1961 — 28.1.

Etapa a H-a inter-centre seniori
18—25.11; juniori 4—11.11.

Etapa a 111-a finală seniori 2—4.111. 
București; juniori 23—25.11. București.

6. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
CATEGORIA A (masculin) 1962/1963

Tur 9.IX.—21.X.

7. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
CATEGORIA A (feminin) 1962/1963

Tur 9.1X.— 21.X.

8. CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
(masculin și feminin) 1962/1963

Etapa I pe raioane 19 VIII—28.X. 
Etapa a Il-a pe regiuni 4—11.XI.

9. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI 1962/1963 

(masculin și feminin)

Etapa I pe raioane 2.1X—28.X.
Etapa a Il-a pe regiuni 4—11.XI.

10. „CUPA DE IARNA A F.R.H." 
1962/1963 

(masculin și feminin) 
seniori și juniori

Etapa I pe centre 11.XI.1962—10.II. 
1963 seniori; 11.XI. 1962—27.1.1963
juniori.

I. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
1961 — 1962

Etapa I pe regiuni 1.XII.1961—15.1.
1962.

Etapa a Il-a finală 18—31.1. Bucu
rești.

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR 1961 — 1962

Etapa I pe regiuni 1.XII.1961—25.1.
1962.

Etapa a Il-a finală 6—12.11. M. Ciuc 
sau Brașov.

3. „CUPA F.R.H.P.“ 18—23.X1I.
București.

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN
1962/1963

Etapa pe regiuni 1.XII.1962—15.1.
1963.

5. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR 1962—1963

Etapa pe regiuni 1.XII.1962—25.1.
1963.

. Pfi - 
IARBA

CAMPIONATUL REPUBLICAN

Etapa I pe regiuni 8.V,—9.X.
Etapa a Il-a finală 25—31.X. Gheor- 

gliieni.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL SENIORILOR

Etapa I pe orașe pînă la 27.VJI1.
Etapa a Il-a finală 10—16.1X. Man

galia.

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL SENIORILOR 

LUPTE CLASICE

Etapa 1 pe raioane 19—26.VI1I.
Etapa a 11-a pe regiuni 9—16.IX
Etapa a IlI-a finală 12—14.X. Timi

șoara (Cluj).

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL JUNIORILOR

LUPTE CLASICE

Etapa 1 pe raioane 23—30.IX.
Etapa a 11-a pe regiuni 14—21.X.
Etapa a IlI-a finală 16—18.XI. Re

șița.

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE LUPTE CLASICE SI

LIBERE

Turul 24—25:11; 10—11.111; 7—8.JV; 
21—22.IV; 5—6.V

Retur 1—2.1X: 15—16.IX; 22—23.1X;
27—28.X; 3—4.XI.

4. CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
PE ECHIPE

Etapa inter-asocîații tur I 9—10.VI; 
tur II 30.VI.-1.VII.

Etapa finală 14—15.VI1. Hunedoara»

5. CONCURS PE CATEGORII : 87,
97, +97 kg. CLASICE Șl LIBERE

I. 24—25411. Iași.
II. 2—3.VI. Rădăuți.

6. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL SENIORILOR

LUPTE LIBERE

Etapa 1 pe raioane 12—19.VI1I.
Etapa a Jl-a pe regiuni 2—9.IX.
Etapa a Jll-a finală 5—7.X. Galați.

7. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL JUNIORILOR

LUPTE LIBERE

Etapa I pe raioane 4—11.111.
Etapa a Il-a pe regiuni 8—15.IV.
Eiapa a IlI-a finală 11—13.V. Tg. 

Mureș.

I. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
4—IOVI.

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE MOTOCROS

Etapa pregătitoare 25.11. București.
Etapa I 1 1 .III. Cîmpina.
Etapa a Il-a 25.111. Brașov.
Etapa r IlI-a l.IV. Cîmpina.
Etapa a IV-a 8.IV. Brașov.
Etapa a V-a 22.IV. Brașov.

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE REGULARITATE Șl REZISTEN

ȚA DE 6 ZILE

26.VIII—3.IX. Reg. Mureș-A. M.

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE ÎNOT ȘI SĂRITURI AL SENIO

RILOR

Etapa I pe cluburi și asociații pînă 
la 3.VI

Etapa a Il-a pe oraș 16—19.VIII.
Etapa a IlI-a finală 13—16.IX. în 

București.

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE ÎNOT Șl SĂRITURI AL JUNIO

RILOR

Etapa 1 pe cluburi și asociații pînă 
la 3.VI.

Etapa a Il-a pe orașe 14—17.VI.
Etapa a IlI-a pe regiuni 5—8.VII.
Etapa a IV-a finală 2—5.VII1 în 

București.

3. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE HALA AL JUNIORILOR Șl SE

NIORILOR

6 — 9.1 V.- București.

4. „CUPA FEDERAȚIEI"
LA SĂRITURI

7—8.V1I. Baia Mare.

5. „CUPA ORAȘELOR" (PRIN 
CORESPONDENȚĂ)

Etapa I 4—6.V.
Etapa a Il-a 26—27.V.
Etapa a 111-a 22—24.VI.
Etapa a IV-a 28—29.VII.
Etapa a V-a 22—23.1X.

6. CONCURSUL REPUBLICAN AL 
PROBELOR DE VITEZĂ

25—26.VIII. Tg. Mureș.

ELISM

CAMPIONATUL REPUBLICAN
Etapa I pe asociații (cluburi) 18.

Ill—15.IV.
Etapa a H-a pe raioane 29.IV—20.V.
Etapa a 111-a pe regiuni și oraș 

București 24.VI— 15.VI1.
Etapa a IV-a finală 2—5.V1I1. Bucu

rești.

I. CAMPIONATUL REPUBLICAN

Etapa I pe raioane 15.IV. — 20.V.
Etapa a 11-a pe regiuni 20.V.— 

15.V1J. /
Etapa a IlI-a inter-regiuni 2—9.IX
Etapa a IV-a finală 23.IX.—28.X.

2. „CUPA REGIUNILOR"

Etapa 1 inter-raioane 22.1V—13.V.
Etapa a 11-a inter-regiuni 27.V.—

10.VI-
Etapa a 111-a finala 23—24.VI,

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
(artistic)

Etapa I pe regiuni pină la 201.
Etapa a H-a finală 2—6.111. Bucu

rești.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
(viteză)

Etapa I pe regiuni pînă la 20.1.
Etapa a 11-a finală 3—9.11. Tușnad 

(M. Ciuc).

PRROSUTJSM i

2. „CUPA 8 MAI" 8.IV—6.V.

3. „CUPA 7 NOIEMBRIE" 14.X. —
4.XI.

PENTATLON**?^
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

li—15.VIII. Cluj

2. „CUPA 1 MAI" 4—9.JV. Bucu
rești.

3. CONCURS REPUBLICAN INDI
VIDUAL 20—25.X. București

4. CONCURSUL REPUBLICAN DE 
TRIATLON

Etapa I pe raioane 20.VII—5.VIII. 
Etapa a ll-a pe regiuni 24—26.V1II. 
Etapa a IlI-a finală21—23.IX. Bra

șov.

I. CAMPIONATUL REPUBLICAN
Etapa I pe asociație (cluburi) 

3—10-VI.
Etapa a Il-a pe raion 10—17.V1.
Etapa a lll-a pe regiuni și oraș 

Bucureșfi 17—24.VI.
Etapa a IV-a finala 15—29.VI1. 

București (lași)

2. CONCURS PENTRU RECORDURI 
DE DISTANȚA

5—9.1V. Darabani

3. CONCURS PENTRU RECORD 
DE ÎNĂLȚIME

23.IX. — 14.X. Brașov

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
CATEGORIA A

Turul 29.1V. — 24.VI 
Returul 9.IX—2UX.

2. CAMPIONATUL DE CALIFICARE

Turul 27.V. — 15.VII.
Returul 22.Vil—9.IX.

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

Turul 17.VI. — 29-V1I.
Returul 12—19.VIH.
Finala 2—9.IX. Arad

4. „CUPA F.R.N." PENTRU 
SELECȚIONATE DE REGIUNI

31.VI! — 5-VI1I. Cluj

ami-jTTtriCE
if S CRI MB I

t. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE «9601962 
(masculin și feminin)

Etapa pe raioane, orașe
— Tur I5.X196I — 1511.1962
— Retur 15.11. — 15.V 
Etapa regională 25—29.V.
Etapa interregională:
Etapa I tur 16—17 VI. 
Retur 23—24.VI.
Etapa a H-a tur 7—8.VII.
Retur 14 — 15.VH
Finala feminin 11-—14.VIII. Cîmpini 
Masculin 18—2EVHI. Brașov.

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL 

(masculin și feminin)

Etapa pe asociație LVI. — 1.V1II.
Etapa pe raioane-orase 1.V1II — 

31 VH1.

Etapa pe regiuni 9—12.IX.
Etapa pe zone 6—8.X. Roman, Reșița
Finala feminin 11—14. X. Odorhei
Finala masculin 18—21.X. Rm. Vili 

cea.

3 CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE 1962/1963

Etapa 1 pe raioane tur 1.X.1962 —• 
15.1.1963.

rRnDIORMflTORISM

I CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE UNDE ULTRASCURTE Vil

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE POLIAILON RADIO

Etapa I pc regiuni pînă la l.VI.
Etapa a H-a inter-regiuni pînă la

15 VI
Etapa a lll-a finală pînă la l.VIt 

București.
I

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN
„VlNĂTOARE DE VULPI"

I
Etapa 1 pe regiuni VI.
Etapa a ll-a finală VIII. București 

(Craiova).

4. „CUPA PRIMĂVERII" 15.1V.— |
5.V.

5. „CUPA 30 DECEMBRIE" 24—3f 
XII

n U G B ■ [
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN , 

CATEGORIA A II
» Ț 

Tur II.HI.—I VII.
Retur 9.1X.-9.XH.

2. CAMPIONATUL DE CALIFICARB

Tur 18.111 -13.V
Retur 16.IX.-11.XI.
Turneul lina] 18—25.XI.

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN
AL JUNIORILOR

Etapa pe orașe * ' j
Tur 25.111.— 3.VI. Vj
Retur 26 VHI —21.X.
Turneu) final 28.X.; 4.X1 ; 11X1.»

18.XI.

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PROBE ALPINE Șl NORDICE

(seniori si juniori)

Etapa I pe raioane, pină la 5.II.
Etapa a ll-a pe regiuni, pînă !■ 

18.11.
Etapa a lll-a finala, 28.11—4.1IJ, 

Poiana.

2 „CUPA R.P.R." (ECHIPE DE 
CLUB SAU ASOCIAȚIE SPORTIVA)'

Concursul 1 27—28.1. Poiană
Concursul II 10—11.HI. Paring,

Semenic.
Concursul III 24—25.111. Bucegi.

3. CONCURSUL DE DESCHIDERE 
(alpine și fond)

La Predai 31.XI 1.1961.

4. CONCURSUL REPUBLICAN 
AL CENTRELOR DE SCHI

17—18.11. la Predeal.

5. „CUPA F.R.S.B.A."

7—8.1V. Bucegi.

1 CAMPIONATUL PEPUBLICAN 
INDIVIDUAL Șl PE ECHIPE

Etapa I pe asociații și cluburi 
151— 31. Hi.

Etapa a H-a pe orașe 1.11—31 111.
Etapa a lll-a pe zone 28.1V—6.V.
Floretă bărbați și spadă 28—29.IV. 
Zona I Satu Mare
Zona a Il-a Ploiești.
Floretă femei • și sabie 5—6.V.
Zona I Cluj
Zona a ll-a București.

Etapa a IV-a pe cluburi și asociații 
15.V— 1 IX.

Etapa a V-a pe orașe individual 
1—30.IX.

Etapa a V-a pe echipe 15.V.—15.VII, 
Etapa V) pe zone 13—29.X. 
Floretă bărbați.

Zona 1 Oradea.

(Continuare în pag. a 6-a)



Calendarul competițiilor sportive
republicane pe anul 1962

Despre ultimele jocuri de rugbi

(Urmare din pag. a 5-a)

Zona a fl-a Craiova.
Floretă femei 20—21 X
Zona I Tg. Mureș.
Zona a Il-a Galați.
Spadă 20—21X.
Zona 1 Cluj.
Zona a II-a Ploiești.
Sabie 27—29.X.
Zona I Satu Mare.
Zona a ll-a Timișoara.
Etapa VII finala
Floretă bărbați 17—18.XI. Bucu

rești.
Floretă femei 17—18.X1. Ploiești.
Spadă 24—25.X1. Constanța.
Sabie 1—2.XII. Cluj.

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL JUNIORILOR

Etapa I pe asociații și cluburi 
I5.XI1.1961—14.1.1962.

Etapa a Il-a pe orașe 15—31.1.
Etapa a IlI-a finală 15—18.11. Bucu

rești.

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE MIXTE

Etapa I pe raioane 1.XII.1961 — 
LII.1962.

Etapa a Il-a pe regiuni 15.11—31.111.
Semifinale 15—22.V. București, Cra

iova, Constanța, P. Neamț.
Finala 1—10.V1I. Arad.

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN
INDIVIDUAL MASCULIN

Șaisprezecitni de finală l.IX.—l.XII.
1961.

Optimi de finală 15.XII.1961—15.111.
1962.

Sferturi de finală l.IV.—31 .V.
Semifinale l.IX.—18.IX. București, 

Oradea, Tg. Mureș.
Finala ' 1—23.X1I. București.

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN
INDIVIDUAL FEMININ

Optimi de finală l'.l.—15.111.
Sferturi de finală l.IV.—3.V.
Semifinale 12—27.V11I. București, 

Cluj,- Galați.
Finala 25.1X.—12.X. Brașov.

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PRIN CORESPONDENȚA 1961 — 1963

5. CAMPIONATUL REPUBLICAN
. DE DESLEGĂRI Șl DE COMPOZIȚIE 
■ (in toată țara)

MujuuLat
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL SENIORILOR

(Maeștri, categoria I și a ll-a)

Etapa I pe orașe 15.VII.—15.VIII.
Etapa a Il-a finală 3—9.IX. Bucu

rești.

2 CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL JUNIORILOR

Etapa I pe orașe 18.VI.—15.VII.
Etapa a Il-a finală 27 — 3I.VII1. 

Cluj.

J CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE MIXTE

Etapa I pe regiuni 7.V.—3.VI.
Etapa a ll-a pe zone II.VI.—22.VI1.
Etapa a III-a finală, 24—30.IX. Bucu

rești.

4. „CUPA DE IARNA"

b) Pe echipe

Etapa I pe orașe, cu tur și reur, 
1 III.-1.XH.

Etapa a Il-a finală 19—20.XII. Bucu
rești.

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

Etapa 1 pe raioane 31.1.—25.11.
Etapa a Il-a pe regiuni 10—11.III.
Etapa a III-a finală 23—25.111. Re

șița.

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL SENIORILOR 

(individual și pe echipe)

14—19.VIII. București.

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR 

(individual și pe echipe)

12—14.VIII. București.

3. „CUPA PRIMĂVERII", CONCURS 
INDIVIDUAL PRIN CORESPON

DENȚA

23—25.111.

4. „CUPA 1 MAI" PRIN CORES
PONDENȚĂ

(individual și pe echipe) 
22.IV.

5. „CUPA 2 IULIE" PRIN CORES
PONDENȚA 
(individual)

16-17.VI.

6. „CUPA F. R. TIR"

(individual și pe echipe)

Etapa I pe asociații pînă la 14.111. 
inter-asocia ții 18 III.— l.IV.
Etapa a ll-a raională (coresponden

tă) 8.IV.
Raională 15.IV. (corespondență). 
Regională 29.1V; (corespondență). 
Finala 6.V. București.

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN
CATEGORIA A 1961/1962 

(masculin și feminin)
Retur 18.111.—29.IV.
Turneul final feminin 5—12.V. Bucu

rești și Craiova.
Turneul final masculin 13—20.V. 

București și Constanța.

2. CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
SENIORI 1961/1962

(masculin și feminin)

Etapa I pe raioane (orașe) retur 
l.IV.—3.VI.

Etapă a Il-a pe regiuni (turneu) 
24—27.V.

Etapa a IlI-a inter-regiurti: a) grupa 
I; a Il-a; a 111-a 8.V1I.—12.VI1I; 
b) grupa a IV-a IOVI.—12.VIII.

Etapa a IV-a finală 24—26.V1II.

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR 1961/1962

(masculin și feminin)
Etapa I pe raioane (orașe) retur pînă 

la 15.IV.
Etapa a Il-a pe regiuni 2—6.V.
Etapa a III-a pe zone 22—24.VI.
Etapa a IV-a finală 26-—29.V1I.

ȘTIINTA TIMIȘOARA DIN NOU IN 
CATEGORIA A

Joc frumos, pasionant. In prima re
priză a dominat mai mult echipa din 
Tecuci, dar cei care inseriu sînt stu
denții : Iliescu reușește o încercare. 
In minutul 43, Celea execută o lovi
tură de pedeapsă de la 45 de metri 
și majorează scorul. Jocul ciștigă în 
intensitate și A. S. Tecuci reduce 
scorul prin Glavadski. care înscrie 
după o grămadă la 5 metri de but. 
După 5 minute, în plină dominare a 
jucătorilor din Tecuci, Iliescu inter
ceptează balonul și după o cursă spec
taculoasă îl transmite lui Grosu. A- 
cesfa înscrie. A. S. Tecuci forțează 
nota dar nu reușește decit o singură 
dată să realizeze o încercare (DeCu- 
șearfl). Scor final: 9—6.

Valentin Hossu-coresp.
OLIMPIA BRAȘOV A REALIZAT 
CEL MAI BUN MECI AL SAU DIN 

CAMPIONAT

După o repriză în care ieșenii au 
dominat, înscriind de două ori prin 
Constantinescu și Gîdei (încercări), 
Olimpia Brașov și-a impus superiori
tatea făcînd un joc foarte bun și re- 
ducîrid scorul la 3—6 prin Parfenie 
(lovitură de pedeapsă). Rugbiștii de 
la Olimpia au făcut cel mai bun joc 
din campionat

V. Secăreanu-coresp.
UN MECI SUB AȘTEPTĂRI : 

I.T.B. — RAPID
Un meci cu puține faze interesante 

așa poate fi caracterizată întifnirea 
dintre l.T-B. și Rapid... Mai experi
mentați rugbiștii de la l.T-B. au cu
cerit victoria, speculînd în trei [în
duri, greșelile elementare, ale apărării 
XV-lui advers. Scorul este deschis în 
min. 11, cînd Jabin complet nemarcat

Inaugurarea festivă a sezonului 
de patinaj șl hochei

Patinatorii Și jucătorii de hochei 
ne-au oferit sîmbătă seara la patinoa
rul artificial, tradiționala „avanpre
mieră" a unui sezon, ce se anunță 
bogat in întilniri interne ți interna
ționale. Publicul, mai numeros ca ari
cind, a putut să urmărească evoluțiile 
interesante, a tot ce are mai bun pa
tinajul artistic și de viteză din Capi
tală. Din punct de vedere ai bogăției 
programului, organizatorii merită toate 
felicitările : au reușit să ne dea o 
imagine despre popularitatea mereu 
crescîndă a patinajului, fapt exprimat 
prin numărul mare al celor care au 
apărut pe gheață.

Repetăm, intenția a fost foarte bună. 
Dar ar fi fost mai bine să fi existat 
ceva mai multă exigență in selecțio
narea participanților, deoarece unele 
numere prezentate au lăsat de dorit 
și in ceea ce privește ținuta, dar — 
mai ales — în ceea ce privește pregă
tirea patinatorilor. Ne referim, in mod 
deosebit la grupul de patinatoare de 
la I.T.B. care la prima demonstrație 
de patinaj ne-a... „demonstrat" cum 
NU trebuie patinat in grup ! Și ase
menea evoluții .nedorite au ieșit și 
mai mult in evidență față de incîn- 
tătoarele apariții ale unor patinatori 
și patinatoare, la care am remarcat 
cu acest prilej un îmbucurător pro
gres. Am aplaudat cu căldură alături 
de ceilalți spectatori pe Elena 
Moiș. Dana Gheorghiu, Aurica Ion, 
Gabriela Mantu, Nicolae Belu, Carol 
Hertl- Radu Ionian și alții. Ionian, din 
păcate, continuă să-și compună exer
cițiul mai mult din elemente acroba
tice, spectaculoase, pe care nu le stă- 
pinește încă bine. Deci, pentru viitor 
considerăm că la organizarea unei ast

iese dintr-o grămadă ordonată in 
apropierea buturilor rapidiste, și culcă 
sigur în spațiul de țintă. în min. 50, 
Nica transformă impecabil o lovitură 
de pedeapsă. Scorul final este sta
bilit in min, 77: la un contraatac al 
echipei I.T.B., Ion Sava înscrie o în
cercare de toată frumusețea (deși din- 
tr-un unghi dificil, Nica transformă 
din nou).

După aspectul general al întîlnirii, 
rezultatul nedreptățește — oarecum — 
formația Rapidului care a avut unele 
perioade de joc mai clar și chiar a 
dominat. Acesteia i-a lipsit însă fina
litatea necesară. Arbitrul V. Vardela 
a condus bine. (T. St.)
MECI ECHILIBRAT LA PETROȘENI

După ce gazdele au dominat mai 
bine de 30 de minute, Progresul reu
șește să ia inițiativa și practică un 
joc bun pe înaintare. Totuși, studenții 
sînt aceia care fructifică și obțin vic
toria cu 3—0 (3—0).

I. Zamora-coresp.
METALUL ÎNVINGĂTOR LA CLUJ

Bucureștenii au furnizat o surpriză 
în jocul cu Știința Cluj de care au dis
pus cu 5—0 (0—0), după o partidă 
foarte disputată. Oaspeții au evoluat 
cu un plus de vigoare și voință, au 
urmărit cu atenție fiecare fază și au 
luptat mai mult pentru balon. Știința 
Cluj, din formația căreia au lipsit 
patru titulari, a jucat fără orizont. 
Au înscris: Craiovcanu (încercare) 
și Negîilescu (transformare).

V, Cacoveanu-coresp.
ȘTIINȚA BUCUREȘTI A OBTINUT 

O FRUMOASA VICTORIE
La sfîrșitul partidei dintre Știința 

Buc. și Dinamo spectatorii- au aplau
dat cu căldură victoria meritată a 
studenților. Știința a reușit să stă- 
pinească jocul în ambele reprize.

fel de festivități trebuie să se aibă in 
vedere și calitatea, nu numai canti
tatea. Astfel, spectacolul se va bucura 
de o și mai frumoasă apreciere din 
partea publicului spectator, care — 
să nu uităm .' — este din ari în an mai 
exțgent.

In încheierea programului s-a dis
putat Un joc de hochei pe gheață, la 
capătul căruia selecționata țării a în
vins selecționata de tineret cu 11-0 
(1-0, 7-0, 3-0). Am reținut progresul 
echipei de tineret care, în prima re
priză, tind l-a avut pe Pușcaș in 
poartă, a dat o replică neașteptat de 
bună reprezentativei țării noastre.

A luat sfirșit campionatul
Ultima probă, cea de duminică, a 

definitivat poziția în clasament a pi- 
loților sportivi, participanți la campio
natul republican de zbor cu motor e- 
diția 1961. Ea a constat dintr-un zbor 
de navigație cu rezolvarea temelor în 
timpul zborului și cu identificarea 
unor semne de pe sol. Concurenții, au 
dovedit o bună pregătire tehnică, fă
cînd față cu succes problemelor de na
vigație și pilotaj.

Participarea piloților sportivi dina- 
moviștf la acest campionat, a impri
mat întrecerii — prin comportarea și 
pregătirea lor — o . frumoasă dispută. 
Concursul ar fi fost însă și mai pa
sionant dacă la startul probelor, s-ar ii 
prezentat și maeștrii sportului Octa
vian Băcanu, Traian Rotaru, precum 
și alți sportivi aviatori fruntași.

Cel care a știut să-și valorifice mai 
bine pregătirea în acest concurs a fost 

Dinamovi.știi au privit cu ușuri 
faptul că erau conduși cu 3—0 
apoi cu 6—0 și cînd și-au dat sea 
că este foarte greu de refăcut ac 
handicap, era prea tîrziu. Au înscr 
Rădulescu (încercare) și Teodore: 
(incercare). Scor : 6—0 (3—0).

N. B

„CUPA CLUBULUI SPORTIV 
ȘCOLAR" A FOST CIȘTIGATA 

DE C.S.S. BUCUREȘTI

întîlnirile din cadrul „Cupei C 
bultii sportiv școlar" disputate sîml 
tă și duminică pe stadionul Tinere 
lui s-au ridicat în general la un i 
vel promițător. In primul meci C.S 
Buc. a întrecut cu 11—0 (6—0) ecl 
pa C.S.S. Cluj. Un rezultat foai 
bun au realizat rugbiștii din selecți 
nata S.S.E. București: 9—3 (3— 
cu C.S.S. Banatul Timișoara. In 
na Ia competiției. C.S.S. București 
întrecut selecționata S.S.E. Buc. ■
13—3 (8—0). Pe locul III, echi| 
C.S.S. Banatul Timișoara care a î 
vins C.S.S. Cluj cu 5—< '—0).

Liviu . tesp.

C.S.O. Craiova—Tractorul Brașov s-l
(15—13. 15-12. 11-15. 14-16. 16-14).

Clasamentele campionatelor
republicane de volei

FEMININ
Seria 1

1. Dinamo București 4 4 0 12: 1 (193:136)
2. Metalul București 3 3 0 9: 2 (151: 99)
3. C.S.M. Cluj 4 2 2 7: 8 (186:179)
4. I.F.A. București 4 2 2 6: 7 (154:168)
5. știința Cluj 3 2 1 7: 4 (145:123)
6. Olimpia Brasov 4 1 3 6: 9 (168:185)
7. Voința M. Ciuc 4 1 3 4:10 (139:193)
8. C.S.M.S. Iași 4 0 4 2:12 (14.3:199)

Seria II -a

1- C.P. București 4 3 1 11: 3 (192:146)
Z- Farul Constanța 4 3 1 9: 3 (152:191)
3. C.S.M. Sibiu 4 3 l 9: 4 (16.3:116)
4. Rapid București 4 3 1 9: 4 (167:122)
5. C.S.O. Craiova 4 1 3 6:11 (173:209)
6. C.F.R. Timisoara 4 1 3 3:10 (119:182)
7- Progresul Buc. 3 1 2 3: 6 ( 91:109)
8. Sănătatea Buc. 3 0 3 0: 9 ( 63:135)

MASCULIN
Seria 1

1. Rapid București 4 4 0 12: 3 (219:145)
2. C.C.A. 4 4 0 12: 5 (233:190)
3. Dinamo Orașul Dr.

Petru Groza 4 2 2 10: 7 <328:209)
4. C.S.M.S. Iași 4 ? 3 •î * ’ 10:2-35)
5. știința Cluj 4 2 2 8: »NrK.:tSS)
6. Știința Galati 4 2 2' 6: 8 (1G9:192>
7. Petrolul Ploiești 4 0 4 5:12 (183:234)
8. Știința Petroșeni 4 0 4 1:12 ( 89:194)

Seria a II -a
1- Dinamo București 4 4 0 12: 2 (205:138)
2. Știința Timișoara 3 3 (1 9: 4 (182:131) •
3. C.S.6. Craiova 4 2 2 8: 8 (191:218) (
4. Farul Constanța 4 2 2 7: 8 (181:187) 1
5. Progresul Buc. 3 2 1 7: 5 (150:148) !
6. Flacăra loșie Buc. 4 1 3 6: 9 (183:195) 1
7. Tractorul Brașov 4 1 3 7:10 (209:226) '
8. C.S.M. Cluj 4 0 4 2:12 (143:201) <

republican de zbor cu motor
maestrul sportului Constantin Mano- 
lache de la Aeroclubul Central Bucu
rești. El a reușit — printr-o judicioasa 
dozare a eforturilor și prin calm î« 
timpul probelor — să se situeze in 
fruntea întrecerii.

Iată clasamentul general: 1. Con 
stantin Manolaclie 1302.75 p. — cam
pion al R.P.R., 2. Tăuase Gheorghe 
1211.25 p., 3- Constantin Olteana
1203.50 p., 4: Ilie Crișmaru 1173,25 p.,
5. Ștefan Calotă 1119,25 p., 6. N. Con
stantinescu 1090,75 p., 7. Mihai lo- 
nescu 1085,00 p., 8. Ioan Giorgi 1076,00 
p., 9. Ilie Cîrstea 902,75 p., 10. Nico- 
lae Vulpoi 886,50 p., 11. Tudor Comă- 
nescu 770,25 p.. 12. Samoită Haidău
676.50 p., 13. Simion Oțoi 609.75 p. 
Campionul de anul trecut, Simion O- 
țoi, a abandonat din cauza unei de
fecțiuni tehnice, după proba a doua.

5—11.II. București.

5. „CUPA DE PRIMĂVARA"

23-29.IV. Oradea.

TEIlilS de masa

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDAUL Șl PE ECHIPE

a) Individual

Etapa I pe asociații l.XII.1961 — 
21.i.1962.

Etapa a 11-a pe raioane 3—11,11.
Etapa a III-a pe regiuni 24—25.11.
Etapa a IV-a finala :
primul concurs 9:—11.III. Craiova.

' al doilea concurs .27—29.IV. Bucu
rești.

al treilea concurs 26—28.X. Baia 
Mare.

al patrulea concurs 19—23.XII.
București.
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4. CAMPIONATUL REPUBLICAN
CATEGORIA A 1962/1963 

(masculin și feminin)

Tur 25.XI. 1962—6.T. 1963.

5. CAMPIONATUL de calificare 
1962/1963

(masculin șî feminin)

Etapa I pe raioane. Turul începe la 
9.IX.

6. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR 1962/1963

(masculin și feminin)

Etapa I pc.raioane. Turul începe la 
23.IX. ■’

CAMPIONATUL REPUBLICAN

30.1X.-7.X.

MARI AVANTAJE PENTRU PARTICIPANT!! LA PRONOSPORT IN LUNA DECEMBRIE
Cele cinci concursuri Pronosport ale 

lunii decembrie vor beneficia de impoiu 
tante avantaje deoarece, în afară de 
premiile care se atribuie pentru rezul
tatele meciurilor de pe teren, se acordă 
premii — tot în bani — și pentru pro
nosticurile extrase din urnă.

In acest scop, în fiecare duminică 
după amiază va avea loc o tragere din 
urnă, extrăgîndu-se pentru fiecare meci 
cite un pronostic (1. x sau 2).

Deci, prin depunerea unei variante, 
participanții țx>t cîștiga :

premii în bani pentru 12., H . sau 
lli rezultate . pe baza pronosticuților me
ciurilor de pe teren. , C -5

2) premii în baliî pentru 12, II. 10 sau 
9 rezultate pe baza pronosticurilor; ex
trase di» urnă. ■'î:

.3) premii cumulate (pentru ,.protiOșticu- 
rile meciurilor de pe terenși pentru 
pronosticurile extease din urnă).

Taxa de pa IM; ici re la fiecare concurs 
este de 2 lei varianta, participantii pu
țind depune chiar o variantă.

Fondul pentru premiile prin extrage
rea din urnă se constituie din diferența 
de O.ȘO lei. -.

Fondul premiilor pentru tragerea din 
urnă, considerat 100’/«, se împarte la >a- 
tru categorii :

Categoria I : 12 rezultate (10'’/®).

Categoria a Il-a . 11 rezultate (20*/»). 
Categoria a III-a ; 10 rezultate (30*/«). 
Categoria a IV-a : 9 rezultate (4O°/o).
De subliniat că în luna decembrie se 

atribuie premii în bani și pentru varian
tele cu 9 rezultate (Ia tragerile din urnă). 
In cazul cînd, în urma tragerii din urnă, 
la vreuna din categorii nu se vor înre
gistra buletine cîștigătoare, fondul ca
tegoriei respective se va reporta — la 
aceeași categorie — la concursul urmă
tor. Buletinele cîștigătoare se depun la 
agențiile autorizate pînă în joia urmă
toare concursului, ora 13.

Primul concurs caje beneficiază de 
noile și importantele avantaje este cel 
de duminică 3 decembrie. El are urmă
torul program ;

I. U.T.A.—steagul roșu (cat. A)
II. Știință Tim.—Progresul (cat. A)
III. C.S.M. Ctișana—Arieșul (cat. B)
IV. C.S.M.S. Iași - Foresta Fălticeni 

(cat. B)
V. internazionale — Bologna (camp, 

italian)
VI. Fiorentina — Torino (camp, italian)
VII. Padova — Atalanta (camp, ita

lian)
Vin. Juventus — Lanerossi (camp, ita

lian»

IX. St. Etienne — Reims (camp, fran
cez)

X. Toulouse — Monaco (camp, francez)
XI. Strasbourg — Nice (camp, francez)
XII. C.C.A.—Dinamo București

NU UITATI PRONOEXPRESUL !

Numai astăzi mai puteți depune bule
tinele pentru concursul PRONOEXPRES 
de miercuri 29 noiembrie.

Tragerea concursului Pronoexpres de 
miercuri 29 noiembrie are Ioc in oașul 
Ploiești.

PREMIILE CONCURSULUI ..PRONO
EXPRES" NR. 47 DIN 22.XI.1961

Categoria I 1 variantă a 57.017 lei.
Categoria a Il-a 9 variante a 6.971 lei 

fiecare.
Categoria a III-a 75 variapte a 900 lei 

fiecare. ,
Categoria a IV-a 350 variante a 248 lei 

fiecare.
Categoria a V-a 1.373 variante a 63 lei 

fiecare.
Categoria a Vl-a 4.780 variante 3 25 lei 

fiecare.
Premiul de categoria I a fost obținut 

de un participant din Oradea.

-Rubrică redactată de Loto-Pronosport.



Notații după campionatele republicane A fost clepășită granița

de lupte clasice-seniori celor 1.000 de popice doborite

Primele impresii după campionatele 
publicație 
)t rezuma

masivă, 
rze și o 
itoare, cu ...
Gîridindu-ne la viitoarele întîlnîri 
ternaționale ce stau în fața sporti- 
lor noștri, putem afirma că s-a îa- 
it un mare pas înainte. Alături de 
jortivi corisacrați s-au ridicat o serie 
? tinere elemente ce se apropie de 
iloarea fruntașilor în acest sport, 
el mai complet sportiv al campiona- 
lor a " 
londial 
v, pe 
istului 
ila, el 
irvulescu, 
u a întâlnit o opoziție mai puternică 
ecît din partea lui C. Ofițerescu. 
. Bularca ne-a plăcut piua la meciul 
nai. Atunci, întâlnind pe tânărul și 
i lenta4' ’ Bolovan, timp de 8 mi
nte >. fșit-să inițieze nici un pro- 
edeti. Cu acest prilej. M. Bolocan 
e-a dovedit un fapt care nu poate 
ecît să ne bucure : i-a dispărut teama 
iță de adversarii cu renume.
Cum aminteam și în ziarul nostru 

e ieri, cea 
irnizat-o Iosif 
ul sportiv 
otat 
in ut, 
.una 
u N. Baciu (campion pe anul 1960), 
1 a știut să se orienteze foarte bine 
i atacînd pină în ultimele secunde 
i-a .adjudecat victoria.
Gheorglie Popov.ici a cucerit titlul 

n nota sa obișnuită: agresiv, atent

la lupte clasice seniori se 
la următoarele : participa- 

întilniri de calitate, dispute 
pregătire tactică corespun- 
unele excepții.

la

și cu multe execuții tehnice. Spre deo
sebire de anii trecuți, in această finală 
a avut un adversar de talia sa. pe 
N. Pavel (C.C.A.). Acesta, in real 
progres, ne-a arătat că poate concura 
cu mult peste valoarea arătată pină 
acum. Ca niciodată, una dintre cele 
mai disputate categorii a fost cea de 
la grea. Șase concurenți, de valori 
foarte apropiate, și-au

norii vor trebui să acorde mai multă 
atenție pregătirii acestui luptător.

AMlNAREA FINALELOR DE LA
CONSTANȚA

disputat titlul

fost vicecampionul olimpic și
Ion Cernea. In meciul deci- 

c.are l-a susținut în compania 
campion de anul trecut, V. Mi- 
s-a depășit pe sine. Dumitru ■ 

mai subtil ce de obicei,

s-a 
cti foarte 
mai ales, 
orientare

mai mare surpriză a 
Moca (C.C.A.). Tînă- 

dovedit un element 
multe calități. Am re- 
viteza în execuție și 

pe saltea. In meciul
ZON CERNEA (Dinamo)

multă ardoare. Cel mai bine

Finalele campionatelor de lupte li- 
bere-seniori ce trebuiau să se desfă
șoare în zilele de 2-3 decembrie a.c. 
la Constanța se amină pentru datele 
de 9-10 decembrie 1961, localitatea râ- 
mînînd aceeași.

Dacă într-unul din numerek noastre 
trecute spuneam că popicarii de la I.T.B. 
se pare că s-au specializat în jocurile 
susținute pe arena lor (au depășit de 
mai multe ori recordurile republicane), 
acum avem certitudinea acestei afirmații. 
Astfel, după ce a doborît din 200 bile 
mixte 992 popice, Constantin Rudău a 
realizat duminică pe arena I.T.B. 1024 
p.d. Rezultatul acesta constituie cea mai 
bună performantă mondială, și ea în
trece cu 11 p. cel mai mare scor de piuă 
acum, înregistrat anul trecut de canipio-

un alt coleg al Iui 6. 
N. Moldoveanu, a (ost 
p.d. iar echipa clubului 
sîmbătă și duminicii In

nul mondial Eberhart Luther (R.D.G.) 
în întâlnirea cit echipa R.S. Cehoslovace.

De asemenea, 
Rudău, tînărul 
marcat cu 1011 
I.T.B. a învins
cadrul campionatului Capitalei formația 
Recolta cu 5615—5045, rezultat ce re
prezintă cca mai bună performanță pe 
echipe din țara noastră.

S-au mai remarcat C. Preda (9.64), 
de la învingători și V. Martin (904) 
dc la învinși.

Retrospective la campionatul republican de șah

ACTIVITATEA
In campionatul republican...
FARUL CONSTANȚA —METALUL 

4OCȘA : 19—20. întrecerea dintre Farul 
și Metalul a programat meciuri de slab 
iiivel tehnic. Șase întîlnîri s-ati terminat 
prin abandon. 
Roeșa au 
orită absenței din 

< rejtre‘7^- jiijlHhiL 
•-ie.—

Șase întîlnîri
Pugiliștii de la Metalul 

reușit să obțină victoria da- 
eebipa constănțenilor 
categoriei semimijlo-

Oi. Goldenberg-coresp.

Sînt multe motive de satisfacție

cu
gătit s-a dovedit N. Martinescu. 
prinzătoare a fost comportarea concu
rentului Tudor Țarbă (C.C.A.). Com
bativ și tehnic el ri-a finalizat insă, 
corect, toate procedeele aplicate. Antre-

PUGILISTICA
întâlnire s-ar fi terminat la egalitate 
dacă rapidislul P. Zaliaria ar fi avut 
posibilitatea să boxeze, dar la categoria 
semigrea oră denii l-au avut ca repre
zentat pe Al. Zaharia, fratele sportivului 
de la Rapid și regulamentul de box 
(articolul 9 par. 
nirile mire frați.

permite întâl
nii 9

7) nu
Astfel, meciul

avut loc. și nici 0 echipă nu a primit
plinele.

llie Ghișa-coresp. reg.

...și în „Cupa F.R. Box"

C.S.M. BRĂILA — C.S.M.S. IAȘI:
23-1' ■ Ih întilniree ce a avut loc

C.S.O. CRAIOVA — ENERGIA CÎM- 
'^INA : 28 —10. Cel mai disputat meci 
il reuniunii l-au furnizat sportivii Gh. 
8uzatu (C.S.O.) și I. Păduraru (Ener- 
<ia). Cu un finiș mai bun. Buzata a 
ibfinut o meritată victorie la puncte. , . .intre aceste două echipe victoria a re

venit pe merit localnicilor. Totuși, 
C.S.M.S. ocupă locul I în seria I a 
corn pe tijei.

A fost cel mai interesant campionat 
de șah al țării... Asupra acestui punct 
concordă părerile spectatorilor, croni
carilor de specialitate și ale celor 20 
de participant la pasionanta întrecere 
încheiată sîmbălă. Prin desfășurarea 
plină 
prin 
cale, 
țării 
ții, constituind un etalon fidel al nive
lului atins de șahul masculin în țara 
noastră.

Intr-adevăr sînt multe motive de sa
tisfacție. De dala aceasta avem un în
vingător autoritar, un campion autentic, 
(V. Ciocîltea) urmat în clasament de 
un învins glorios (Gh. Ghițeșcu), aflat 
la cea mai hună valoare a sa, și de un 
al treilea, de forță definitiv confirmată 
(Fl. Gheorghiu). De asemenea, la acest 
campionat „derbiurile*4 n-au mai fost 
ratate prin greșeli grave ci, dimpotrivă, 
s-au rezolvat la un nivel de joc supe
rior, învingătorul trebuind să se Ispă
șească pe sine pentru a întrece pe ad
versar. Procentajul partidelor bum- pre
zentând interes teoretic și atestând ta
lentul și forța de joc a particip;'nlilor, 
a fost mult mai ridicat la actuala ediție, 
în sfîrșit, am văzut din nou săli pline, 
chiar arhipline, d ova/Ta faptului eă 
atunci cînd 9e joacă șah de calitate, 
spectatorii nu lipsesc.

Pentru a treia oară titlul republican re
vine maestrului internațional Victor Cio
cîltea (campion în 1952 și 1959) în 
condiții de superioritate mult mai netă. 
Să nc amintim că precedentele sale vic
torii au fost obținute doar în urma unor 
meciuri de baraj eu egalii săi în clasa
ment (Troianescu. respectiv, Mititelu).

de momente spectaculoase, ca 
valoarea ridicată a partidelor 
acest al XlV-lea campionat 

a întrecut toate precedentele

sa
«i 

îu- 
al 

edi-

9e

St. Gurgiii-coresp.

A.S.A. CRIȘIÎb, ORADEA — RAPID 
BU.CUREfjTl : 18—16. Poate că această .

N. Costin-coresp. .

de astăzi este 
și, mai ales,

Pentru jocul lui Ciocîltea 
caracteristică maturitatea 
ponderea de care avea atîta nevoie altă
dată. lată de ce riscul luat în ultima 
partidă, cea cu Urscanu, cînd a sacri
ficat (pentru spectacol...) calitatea 
deși păslrînd-o ar fi menținut un avan
taj mult mai clar — este, desigur, un 
semna! de alarmă pentru campion, care 
trebuie să se ferească de a cădea In 
vechea greșeală. Și o ultimă mențiune. 
Ciocîltea și-a depășit adversarii nu numai 
în fața 
zi (iilor 
tepta te 
aparent

Theodor Ghițeșcu n'a 
dala aceasta să cîștige 
rit... Deși, poate, n-a 
niai aproape. învingător 
directă cu campionul, 
bun procentaj la primii clasați 
din 5). 
tide în 
pînă la 
cîtorva 
titlul de maestru internațional, ce i-a fost 
acordat cu putină vreme înainte.

Ne-am oprit asupra acestor doi jucă
tori, fiindcă ei s-au detașat net de restul 
competitorilor, dînd prin spectaculosul 
lor Mduel“ prelungit o strălucire deose
bită finalei. Mențiuni speciale se cuvin 
de asemenea fostului campion Fl. Gheor
ghiu (revenit puternic în ultimele runde), 
V. Georgescu (un tactician de prima 
mînă, dar încă fragil în apărare), B. 
Soos (care continuă să fie wn adversar 
redutabil pentru oricine). V. Vaisman 
(revelația finalei, în oare debutează rea- 
lizînd punctaj de maestru) și M. Rădu- 
leseu (același șahist valoios, care însă

tablei, ci și în analizarea po- 
întrerupte. găsind resurse neaș- 
și noi idei de 
fără secrete.

special. munca

joc în variante

Concursul de notație
din Capitală

Piscina de 
un interesant 
nizat de comisia orășenească de spe
cialitate pentru clasificarea înotăto
rilor la categoria a II-a și I. Clubu
rile bucureștene a-u prezentat la star
tul întrecerilor numeroși sportivi și 
sportive. Cu excepția Științei, care-nu 
a avut nici un concurent !... De ase
menea, Clubul sportiv școlar a înscris 
in concurs doar 5, fete.

Rezultate mai bune au obținut Eu
genia Botezat,u (Progresul), Ion Preda 
(C.S.Ș.), Sanda Tudora (S.S.E. II). 
Iată rezultatele înregistrate : FETE: 
33>33 m spate :. 1. Eugenia Botezatu 
26.7 ; 2. Sanda Tudora (S.S.E. II) 27.0; 
100 m liber: 1. H. Țincoca (Dinamo) 
1:11.9 :
1:14.9: 400 m liber: 1. Cristina Bala- 
ban (Dinamo) 5:53.9 : 2. M. Munteanu 
(Progr.) 6:29,5 ; 100 m delfin : A. Ster
ner (I.T.B.) 1:43,2 ; 100 m bras : M. 
Dristoreanu (Dinamo) 1:35,2; 200 m 
bras : Sanda Iordan (Dinamo) 3:06,0 ; 
100 m spate: E. Botezatu 1:37,3. BĂ
IEȚI : 3.3 33 m spate : 1. Ion Preda
24.9 : 2. Ion Kende (C.S.Ș.) 25,4 ; 100 
m liber: Iosif Covaci (Dinamo) 
1:03.9 ; 400 rn liber : G. Gotter (Dinamo)
5.15.9 ; 100 m bras : 1. Grigore Săru- 
leanu (C.S.Ș.) 1:25.2: 2. R. Nussbaum 
(C.S.Ș.) 1:25.4; 100 rn delfin: G. Nagy 
(C.C.A.) 1:17,5; 100 m spate: Liviu 
Berea (Dinamo) 1:16.2; 200 m bras:
1. Victor Ștefănescu (Rapid) 2:58,5 ;
2. G. Săruleanu 3:01.9.

La polo, in „Cupa de toamnă**, com
petiție rezervată echipelor de juniori, 
Rapid a surclasat Știința cu 12-1. iar 
Progresul a învins greu Clubul spor
tiv școlar cu 3-2. Alte rezultate : 
S.S.E. II - S.S.E. I 4-1, C.C.A.-Dina- 
mo 5-5.

AURELIAN AXENTE-coresp.

la Floreasca a găzduit 
concurs de natație orga-

2. M. Zarchievici (Progr.)

VOINȚA BUCUREȘTI —.A.S.A. 
BACĂU : 24-T-16. Reuniunea a avut loc 
duminică dimineața în sala Combinatu
lui poligrafic din Capitală în fața unui 
public numeros. întâlnirile au fost de 
nn nivel tehnic mulțumitor. Rezultatul 
final dezavantajează oarecum echipa 
oaspe. întâlnirile I. Militam (Vo
ința) — A. Spătarii (Bacău), M. Stângă 
(Voința) — Gh. Gologan (Bacău) și 
Gh. Lache (Voința) —- ■ Gh. Răileanu 
(Bacău) au fost cele mai specta
culoase și echilibrate.

N. Tokacek-coresp.

Pentru 
treilea 

poate constitui o 
avea nevoie de 
ram aspră, ca 
partidă de con- 
în... 45 de roi
ește bine să-și

: nici de 
mult do- 
niciodaltl 
tntllnirea 

cel mai 
(4 puncte 
serie par
ia început 

Cu excepția 
confirmat public

reușit 
titlul 
fost 

în 
avînd

Ghijescu a cîștigat în 
care si-a dominat de 
sfîrșit adversarii, 

scăpări, el a

prezintă fluctuații prea mari de formă 
și... tenacitate). Oarecum sub forța de 
joc cu care sînt creditați au evoluat 
Drimer, Mititelu, Giinsberger, Radovici. 
Adevărate deziluzii : Botez, Bozdoghină, 
Pavlov, Reichcr. Ultimul, e drept, a 
jucat cîtcva runde bolnav. Oricum. însă, 
clasamentul reflectă destul de fidel va
loarea concurenților și, în 
depusă pentru pregătite.

Un caz aparte: luliu 
mulți locul XVI ocupat 
clasat anul trecut
surpriză. Totuși, Szabo 
această lecție, e drept 
să învețe în sfîrșit că o 
curs nn poate fi jucată 
nule. După cum Botez
amintească amănuntul că pentru 40 de 
mutări sînt afectate 2 ore și jumătate. ■ 
Nici o secundă mai mult !...

Pentru încheiere, o notă asupra or
ganizării, în general la înălțime. E.a șî 
arbitrajul prestat de Gh. Moldoveanu 
și T. Nicoară. Ne facem ecoul unei 
doleanțe mai vechi a publicului (și pre
sei), sugcrînd pentru viitor ca rundele 
să ia sfîrșit mai de vreme. Pentru a- 
ceasta ar fi nevoie de programarea în
ceperii jocului la ora 16, câ în multe 
turnee din străinătate.

VALI.RIH CHIOSE
RADU VOIA

Vești turistice

Dinamo București a cîștigat 
„Cupa 30 Decembrie" la cros

Ionnamo 17 p ; juniori (2.500 m): 1. 
Buiachi (Dobrogea), 2. C-tin Voivo- 
zeanu (Dinamo), 3. Gostin Ștefănescu 
(Ploiești) ; echipe-Dinamo 19 p ; seni
oare (1.500 m) : 1. Maria Duță (Plo-

• In incinta hipodromului din Plo
iești s-a desfășurat duminică com
petiția de cros dotată cu „Cupa 30 
Decembrie**. La start au fost prezenți 
concurenți din regiunile Bacău, Bra
șov, Dobrogea. Ploiești, din cluburile iești), 2, Elisab. Bucur (PI.). 3. Ioana 
bucureștene Dinamo, Metalul, Progre
sul și din asociația Vulcan.

La terminarea competiției, totali- 
zîndu-se locurile ocupate la cele 4 
probe, echipa dinamoviștilor bucureș- 
teni a ocupat primul loc în clasamen
tul general cu 6 p. Pe locul doi, echi
pa regiunii Bacău (9 p). Celelalte for
mații descompletîndu-se n-au mai 
contat în clasament. Iată rezultatele: 
Junioare (800 m): 1. Victoria Coșa (Do- 
brogea), 2. Ana Pivoda (Brașov), 3. 
Doina Birsan (Dinamo) ; echipe-Di-

• Cu ocazia alegerilor organelor 
locale ale U.C.F.S. în majoritatea ce
lor 69 de asociații sportive din raio
nul Ploiești s-au înființat secții d« 
turism. In perioada care a trecut o 
rodnică activitate au avut secțiile din 
cadrul asociaților Recolta G.A.C.-Ari
cești și Rapid, care au organizat o 
serie de excursii pe Valea Prahovei, 
vizitîndu-se muzeele de la Doflana, 
Peleș și Bran. Trebuie să menționăm 
și inițiativa unui colectiv de la A. S. 
Tinerețea Stoenești oare timp de o 
săptăniînă 
cuit.

a făcut o excursie în cir.

A. Vlăsceanu — coresp.

Tuțică (PI.) ; echipe-Ploîești 6 p ; se
niori (7.000 in): 1. Vasile Florea (Ba
cău), 2. Alex. Arnăutu (Met.), 3. llie 
Popa (Dinamo), 4. Radu Iliescu (Prog.), 
5. Victor Diaconescu (Bacău), 6. Teo
dor Haș (Dinamo) ; echipe-Bacău 24 
p. (NICOLAE D. NICOLAE, coresp.)

• Miercuri, de la ora 19, la sediul 
comisiei orășenești de atletism 
Buzești) va avea loc ședința de 
liză a diviziei Capitalei și se va 
premierea echipelor cîștigătoare.

(str. 
ana- 
lace

Practicați sporturile de iarnă în vacanțe ideale!

• Clujul este un vechi oraș și la 
tot pasul se întâlnesc monumente is
torice. Ele se împletesc cu nenumă
ratele construcții ridicate 
ani. Acest fapt a făcut 
locală O.N.T. „Carpați" 
zeze „Circuitul Clujului44, 
sub conducerea unor ghizi 
in comodele și elegantele autocare ale 
O.N.T. „Ca-rpați44, clujenii... cunosc 
Clujul 1 AAulți dintre cei care au par
ticipat la aceste excursii și-au expri
mat satisfacția de a putea cunoaște 
cele mai atrăgătoare și mai intere
sante locuri ale orașului. Printre cei 
care iau parte la aceste excursii se 
numără muncHori de la întreprinderile 
clujene, studenți, elevi etc.

în ultimii 
ca agenția 
să. organi- 
Săptăminaî, 
cunoscători.

Agențiile si filialele

organizează
TABERE

pentru elevi 
și studenți 

în stațiunile de munte
Se asigură transportul, masa și 
cazarea la hoteluri, vile Bau cabane

Gh. Benga — coresp.

• După o serie de lecții teoretice 
ținute de turiști experimentați, săptă- 
tnina trecută a fost organizat de Cas.a 
studenților din Timișoara un concurs 
de orientare turistică de gradul III. 
Au luat parte studenți și studente 
din centrul, universitar Timișoara, im- 
părțiți în 13 grupe a cile patru. Con
cursul a avut loc în împrejurimile 
orașului Arad și a avut ca scop a- 
plicarea în practică a celor învățate 
la cursuri. Majoritatea echipelor au 
avut o comportare frumoasă. Primul 
loc a revenit formației condusă 
Konrad Petrilă, urmată dej cea 
dusă de Nicolae Stanciu, iar pe 
III formația condusă de Harold 
Primelor trei echipe clasate li 
acordat premii în cărți.

Ion Ioana

de 
con
locui 

Roth.
s-au

coresp.
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Antrenorul L Lupaș despre 
adversarii de joi ai Progresului

Leixoes sosește
Fotbaliștii de la „Leixoes", prima e- 

chipă portugheză care va evolua în 
țara noastră, urmează să sosească azi 
după amiază în Capitală Pentru a-i 
prezenta cititorilor noștri pe adversarii 
de joi ai Progresului din cadrul com
petiției „Cupa cîștigătorilor de .cupe", 
ne-am adresat antrenorului I. Lnpaș. 
Iată ce ne-a spus acesta :

„Echipa Leixoes, care in prezent o- 
cupă locul 10 in campionatul catego
riei A al Portugaliei, dar are 2 me
ciuri restanță, este o formație tehnică, 
bine sudată și punctul ei „forte" îl 
constituie partea dreaptă (mijlocașul 
Ventura, interul Osvaldo da Silva, ex
trema Modeira și centrul inaintaș Oli- 
viera, plus portarul Roldao). Primii 
patru sini brazilieni și practică un joc 
cu multe subtilități, imprimind echipei 
stilul fotbalului sud-american Majori
tatea componenților echipei sînt bine 
dezvoltați din punct de vedere fizic, 
fiind adevărați atleti. in meciul de la 
Lisabona jocul lor rapid a ridicat multe 
probleme in fața apărătorilor noștri, in

azi in Capitală
formă bună și jucînd cu o voință dem
nă de subliniat, apărătorii noștri au 
reușit insă, in majoritatea cazurilor, 
să-i țină departe de poartă și astlel 
șuturile lor puternice, au putut fi re
ținute de Mindru".

Cele spuse de antrenorul Progresului 
au fost completate de Soare, care — 
fiind accidentat din meciul cu Leixoes 
(are o ruptură musculară) — la par
tida de joi va participa ca... specta
tor :

„Pe terenul complet desfundat de Ia 
Lisabona, adversarii noștri nu și-au 
putut desfășura jocul lor tehnic. Cred 
că la București își vor putea etala mai 
bine calitățile lor, fapt ceea ce va în
greuna misiunea colegilor mei".

Continu'mdii-și pregătirile pentru par
tida de joi. Progresul a jucat ieri la 
două porți cu formația Pielari, folo
sind pe următorii jucători : Mindru 
(Cosma) — Smărăndescu II, Caricaș, 
Ned.elcu (Gheghi) — loniță, Pașcanu 
— Oaidă, Protopopescu, Voinea, Marin 
(Mafteuță), Baboie.

Campionatele internaționale de tenis 
de masă ale Scandinaviei

STOCKHOLM 27 (prin telefon). — 
Plecate pe calea aerului vineri dimi
neață din București, sportivele noastre 
Maria Alexandru și Geta Pitică au 
ajuns — din cauza condițiilor atmo
sferice nefavorabile — abia duminică 
seara în capitala Suediei. Deoarece în 
momentul sosirii, campionatele inter
naționale de ' tenis de masă ale Scan
dinaviei erau în plină desfășurare (în 
proba de simplu femei se jucase pină 
în semi-finalc,'iar la dublu femei pînă 
în finală), Maria Alexandru și Geta 
Pitică urmează să participe la dublu- 
mixt.

La competiție participă jucători și ju
cătoare din următoarele țări : R. P. 
Ungară (Eva Foldi, Berczik, Peterfi), 
R. S. Cehoslovacă (Miko, Stanek, An
dreadis), R. P. Polonă (Ku'zinski, Ca- 
linski), Anglia (Diana Rowe, Harri
son), R. P. F. Iugoslavia (Vogrinc, 
Hrbud, Teran), R. D. Germană (Pieuse, 
Kunz, Bannach), Belgia, Danemarca, 
Finlanda, Franța, Olanda, R.F.G., Sue
dia și R. P. Romînă. în semi-finalele 
probei de simplu femei se vor intilni 
Eva Foldi cu Diana Rowe și A. Simon

cu L. Guntsch, iar în finala de dublu 
femei se va juca partida Foldi, Rowc— 
Andersson, B. Tcgner. Proba mascu
lină pe echipe a revenit formației 
R. P. Ungare, care a învins în finală 
echipa Suediei cu scorul de 3—1.

In proba de dublu mixt perechile 
Alexandru—Alser și Pitică—Andreadis 
joaca direct în al doilea tur, unde 
Alexandru—Alser vor primi replica 
perechii învingătoare din meciul Harst,

Harst—Johansson, Rcmte, iar Pitică 
Andreadis se vor intilni cu cîștigătoi 
partidei Johansson, Johansson—Ben 
sten, L. Guntsch. Alexandru—Alser 
află în aceeași jumătate a tabloul 
cu Rowe—Harrison, iar Pitică—A 
dreadis se găsesc în cealaltă jumăta 
a tabloului cu Foldi—Peterfi. Alexa 
dru—Alser și. Pitică—Andreadis susț 
primul joc marți la prînz, scara u 
mînd să ia sfirșit întreaga comp 
tiție.

Sosesc partrcipaații la Turneul international 
de șah al R. P. Romîne

NARODEN SPORT-Sof a:

La numai o săptămînă de la în
cheierea campionatului republican, iu
bitorii de șah din Capitală vor fi mar
torii unei noi competiții de mare an
vergură. Duminică începe Turneul in
ternațional de șah al R. P. Romîne. 
La cea de a V-a ediție a marii în
treceri și-au anunțat participarea o 
serie de maeștri de renume, în frun-

Țara noastră va fi reprezentată S 
întrecere de un lot puternic de juc; 
tori, desemnați dintre pripii! clasa 
la ultimul campionat re; : Cu
ciltea, Ghițeseu, Ghrofg)'■ _ j ime
Georgescu, Soos, Mititelil; Rădulesc 
și Radovici.

„O infringere indiscutabilă..."
presei bulgare și ale specialiștilor, după intilnirea de box

P. Romină

Comer, tăriile

R R. P. Bulgaria
la

au
tri- 
tre-

unui public care 
echipa este, fără 
care spune mult, 
vedere faptul că 
pe boxerii noștri

SOFIA 27 (prin telefon de 
mistil nostru special). — Deși 
cui aproape 48 de ore de la intilnirea 
internațională de box dintre echipele 
IR. P. Romîne și R. P. Bulgaria, to- 
,tuși comentariile cu privire la evoluția 
(boxerilor romrni pe ringul din sala 
.„Universiada" continuă. Lucru firesc. 
Reprezentanții noștri au lăsat o pro- 

iftmdă impresie, datorită boxului lor 
spectaculos și eficace. 7—3 obținut în 

»'deplasare, în fața unei echipe decisă 
să realizeze un rezultat cit mai bun 
șt, îndeosebi, in fața 
știe să-și încurajeze 

. îndoială, un rezultat
•Dar, dacă se are în 
.idouă decizii au lipsit
de victorii meritate (ne r-Lrim fa Ne
grea și Mariuțan) reiese că rezultatul 
real al întilnirii este — fără exage
rare — de 9—1.

Indiferent insă de scorul final, lucrul 
principal este că presa bulgară pre
cum și arbitrii care au condus parti
dele au evidențiat pe reprezentanții 
țării itoastre, acordiridu-le calificative 
superioare.

Iată de altfel, ce scrie ziarul „Naro- 
den Sport" : „Prietenii boxului au pă
răsit amărîți, sirnbătă seara, sala „Uni
versiada". Ei au fost martorii inîrin- 
gerii echipei naționale a Bulgariei. O 
înfrîngere indiscutabilă, care reflectă 
diferența

, ficat in 
i ria. Cei 
, par le in
însușit tot ce este mai fin și mai fru-

vor munci in continuare cu și 
multă perseverență. Este singurul 
toc în stare să le asigure progresul.

mai 
mij-

te cu L. Stein, clasat pe locul III la 
ultimul campionat de șah al Uniunii 
Sovietice, viitor participant la turneul 
interzonal. Reprezentantul R. P. Un
gare este Bilek, calificat și el pentru 
„interzonal". De asemenea, vor juca 
la București maeștrii 
Germană), Mars ale k
slovacă) și KaraJclaici, 
al R. P. F. Iugoslavia.
de peste hotare la turneu sosit în 
Capitală este Tarnowski, campionul 
R. P. Polone.

Mal ic h (R. D. 
(R. S. Ceho- 
fost campion 

Primul invitat

R. CALARAȘANU

RELUAREA CAMPIONATULUI 
BULGAR

detașată a echi- 
în ultima etapă.

dovedit o foarte bună pregătire 
și de voință. Mi-a plăcut, in 

deosebit, tînăruf și talentatul 
pe care-l consider un bo^er cu

de valoare dintre boxul prac- 
Rominia și cel din Bulga- 

care au învins au ajuns de- 
privința măiestriei ; ei și-au

Noi performanțe remarcabile 
ale aviatorilor sovietici

MOSCOVA (Agerpi-es). — TASS
, transmite : Pe bordul unui avion-elreop- 
ter de model Nikolai Kamov au fost 
stabilite performante remarcabile. Cu o 
încărcătură comercială de 16.485 tone 
aparatul s-a ridicat la o altitudine de 
2.557 m. Pînă în prezent nici un anarat 
dc zburat cu etice portantă din liwnc nu 
a ridicat o asemenea încărcătură la o 
altitudine de peste 2.000 m.

Prin acest zbo>r aviatorii sovietici
Dmitri Efremov,- Vladislav Gramov și in- 

n ■ ;■
ginerul dc bord Evgheni Filatov au în
trecut șase recorduri mondiale .prevăzute 
4e ' Federația Internațională dc Aviație: 
ia ridicarea greutății maxime la o alti
tudine dc peste 2.000 m, la ridicarea 
încărcătorilor dc. cîte 1, 2., 5, 10 șî f5

• tone respectiv.
, Materialele referitoare la zbor au fost 
trimise Comisiei de aviație- sportivă a 
Aeroclubului central al U.R.S.S. pentru 
omologare ca recorduri unionale. Apoi 

i vor fi transmise Federației Internaționale 
dc Aviație pentru omologarea performan
telor aviatorilor sovietici ca recorduri 
mondiale.

inos in boxul amator, iar acum culeg, 
pe merit, roadele muncii lor stăruitoare 
și creatoare. E greu să suporți infrin- 
gerea, dar atunci cînd adversarul îți 
este superior cu o clasă, este folositor 
să tragi învățăminte din infringere".

„Romînii — scrie ziarul „Otecesven 
Front" — au înregistrat un vădit pro
gres in privința pregătirii fizice, a a- 
părării și a boxului curat. Putem spune 
acum că boxerii romîni se situează 
pe locul III în Europa, după sovietici 
și polonezi, in echipa oaspeților ara 
văzut boxeri experimentați (Gheorghiu. 
Mihalic), reprezentanți clasici ai boxu
lui amator (Monea), talente noi 
(Mirza)".

Am stat de vorbă cu arbitrii neutri, 
care au condus întîlnirîîe... Arbitrul 
sovietic Kankov ne-a spus : „Rominri 
au
fizică 
mod 
Dinu, 
mare viitor. Sîrit de părere că in eehF 
pa Rominiei trebuie să-și găsească loc 
mai mulți tineri./ iar antrenorii să 
insiste pentru perfecționarea tehnicii".

/.Apreciez boxul rotninesc — ne-a 
spus arbitrul cehoslovac Pospișil — ea 
fiind cel mai bun din Balcani. In ceea 
ce privește meciul de sirnbătă seara, 
echipa mai bine pregătită a fost cea 
romină, boxerii ei excelind mai ales 
la capitolul pregătire moral-volitivă. 
Vreau să remarc insă că în 
Rominiei sint boxeri care ar 
să lase locul altora mai tineri, 
să devină antrenori. Fac această 
vație, intrucit aceștia nu vor mai 
in stare să concureze cu. succes 
viitoarele J.O. și la „europene" ; și 
atare cei tineri trebuie să capete < 
periența necesară".

Sîrrtem convinși însă că boxerii noștri • 
nu se vor culca pe laurii victoriei, ci 
------ ■------—...-----------  -. . ;------  

Pregătiri in vederea campionatelor 
mondale de patinaj artistic 

PRAGA (Agerpres).
terviu 
Dedic, 
nice

După partida internațională R.. P. 
Bulgaria — Franța, contind pentru pre
liminariile campionatului mondial, 
campionatul bulgar a fost reluat eu 
disputarea jocurilor din etapa a Xl-a. 
Echipa ț.D.N.A., campioana țării și li
derul clasamentului, a obținut o nouă 
victorie (3—I cu Spartak Pleven în 
deplasare), cohsolidintfu-și poziția de 
lider. Alte rezultate: Levski — Mi- 
nior 1—0, Botev — Marek 2—2, Spar
tak Ploydiv — Ciorrio Morț 2—4, Sla
via — Lokontxtiv 7^)1 ri 3—1, Beroe — 
Dunav 2—0, Spartak Varna — Loko- 

.. motiv i Playdiv- 1—0. îp ^clasament: 
‘I'.ilN.’A. 21, urmată .<L> Ciotiio More 
13, Botev și Spartak Plovdiv cite 12 p.

IN CAMPIONATUL MAGHIAR*

echipa 
trebui 
iar ei 
obser-

i fi 
la 
ca 

ex-

Intr-un in- 
acordat presei sportive, prof, 
președintele comisiei teh- 

Uniiiiiii internaționale de 
a declarat că la Praga 

intense pregătiri în vederea

a 
patinaj, 
se fac 
organizării. campionatelor mondiale de 
patinaj artistic din 1962. Campiona
tele se vor desfășura pe riout pati
noar artificial, construit in parcul „Ju
lius Fueik" din Praga, in tribunele 
căruia pot lua loc 18.000 de specta
tori. Această nouă construcție esle 
ui «a din cele mai moderne din Eu- 
ro|>a. Prof. Dedic a arătat că ta 
campionate sînt așteptați să participe 
130 de patinatori din lumea întreagă. 
Cu prilejul acestui important eveni
ment! sportiv, la Praga vor sosi 2W) 
de turiști de peste hotare, in ceea ce 
privește echipa cehoslovacă, aceasta 
va- cuprinde pe Karol Divin, Mraz- 
kova, Groza jova, Kubikova și alții.

jiuiiid seama de faptul că repre
zentativa R. P. Ungare s-a calificat 
pentru turneul final al campionatului 
mondial din Citite, campionatul ma
ghiar a continuat imediat după în
cheierea turului cu primele două etape 
ale returului. Ujpesti Dozsa, învingă
toare în ambele partide susținute (4—0 
cu Szeged și 1—0 cu Dorog) s-a apro
piat la numai tui punct de liderul cla
samentului, Vasas Budapesta, care a 
întrecut cu 4—2 pe I’ecs și a termi
nat la egalitate (0—0) cu Szeged, ul
tima clasată. Alte rezultate: etapa a 
XI V-a : Tatabanya — Eerencvaros 0—0, 
Gyor — Dorog 1—1, Salgotarjan — 
Csepel 1—0, M.T.K. — Ozd 3—0, 
K-orrrlo •— Horived 0—0; etapa a. XV-a: 
Csepel — Gyor l — 1, Ozd — Komlo

3, I’ecs-.— M.T.IG. ;2—0,. Ferenc- 
varos —i"Shlg©farj.in 2—0, Horîved. 
Tatabanya 2—I. Clasament: Vasas 
p., Ujpesti Dozsa 21, Tatabanya 
p. etc. ..«- „,.

încheiat cu victoria 
;>ei Gornik Zabrze. 
a 26-a, campioana a fost întrecută eu 
2—1 de către L.K.S. Alte rezultate: 
Polonia Bytom — Lechia 0—1, Wisia 
— Lech 2—2, Rțich — Zawisza 4—1, 
Odra — Stal Mielec 0—0, Stal Sos- 
nowiec — Cracovia 3—0, Polonia 
Bydgq^e^ — -,Legia. 2—4,..CUsament 
final: ‘Gornik 43 p' ' Polonia Bvtom 
35, Legia, Wisia — 32, Ruch 31, Odra 
28, Stal. .Sosnowiec, Lechia — 24. 
L.K.S., Lech — 22, Cracovia, Stat Mie
lec 21, Polonia Bydgoszcz 19, Zawisza 
10. Ultimele două formații retrogra
dează —----- 1» 5-
locul lor vpr activa anul viitor 
prima .
Szczecin și Gwardia Varșovia.

REGRUPARE
IN CAMPIONATUL FRANCEZ

învinsă cu 4—-2 de Stade Franțais, 
Sedan, liderul de o etapă al campiona
tului francez, a fost egalat la punctaj 
de către Reims, învingătoare cu 3—t) 
în partida c.u Le Havre din prima 
etapă a returului campionatului Fran
ței. Nimes se află la cea de a treia 
infringere consecutivă: duminică ea 
a fost întrecută cu 3—1 de Sochaux. 
Celelalte rezultate ale etapei a XX-a : 
Nancy — Strasbourg 3—1, Rennes — 
Metz 1—2. Rouen — St. Etienne 3—1, 
Lyon — Monaco 2—4, Nice — Lens 
2—0, Montpellier — Racing 2—1, Tou
louse — Angers 2—0. In două me
ciuri contind pentru etapa a XVII-a 
Nancy a întrecut pe Lens cu 4—1, iar 
Rouen pe Sedan cu 1—0. Clasament : 
Reims și Sedan — cite-25 p.; Nirrres 
24, Rennes 23, Monaco Rouen, .Nancy 
și Ueus — cit<Așa p. -

22 ' CAMPIONATUL ITALIAN'
18

în categoria secundă, iar în 
în 

categorie echipele Arconia

Competiții cicliste internațional- 
psntru amatori in amil 196z

Uniunea internațională de ciclism 
stabilit calendarul curselor intern; 
țîonale de amatori pe anul 1962. Prit 
cipala competiție va fi cea de-a 15- 
ediție jubiliară a „Cursei Păcii" - 
Berlin-Praga-Varșovia, care se v 
disputa în 14 etape de lă 2 la 17 ma 
Campionatul mondial contracronc 
metru pe echipe va avea loc la 3 
august la Brescia, cantpionatul moi 
dial individual pe șosea la 1 septeir 
brie pe circuitul de la Salo, iar Turt 
Franței pentru amatori intre 2 și 1 
iulie (cu startul de la Bordeaux) 
Alte competiții înscrise în calendar 
Turul ciclist at Tunisiei (20 martie 
1 aprilie); Turul Marocului (11 —11 
aprilie) ; Turul Iugoslaviei (29 iulie 
10 august) ; Turul R.S. Cehoslovac 
(23—29 august). (Aggcpreiș'’ '

Campionat ui ll.R.S.S. 
dc șah

învîngîndu-l pe Hașin în cea de-. 
7-a rundă a campionatului uniona 
de șah, marele maestru Holmov .1.-' 
ajuns pe Spasski în fruntea clasa 
meritului. Amindoi totalizează acun 
cite 5% puncte. Spasski a remiza 
cu, Bronstein, rezultat cu care s-a în 
chciat șî partida dintre Grpslis și Tal 
I-'ostnl campion mondial, Smîsiov, ; 
suferit a dona înfrîngere de la în 
ceputul campionatului, cedînd cu al 
bele în 37 de mutări la Taimartov 
Kerei 'a cijtigat Ja Vkrdifiiiroiv, Poju 
gaevski la Gurghenidze, iar Savor 
și Șamkovici. au convenit la remizi 
după 35 de ntriări. ?Fără dă mai rci; 
jocul, Taîmanov și Keres au căzu 
de acord asupra remizei în partid: 
întreruptă din runda a 6-a,

Pe scurt a

des-
care

SFIRȘIT DE TUR
IN R S. CEHOSLOVACA

In campionatul cehoslovac s-a 
fășurat ultima etapă a turului, in
s-au înregistrat următoarele rezultate: 
Ruda Hvezda Bratislava —Dukla 2—0, 
Spartak Sokolovo — Dinamo Zilitia 
1—1, Spartak Hradec Kralove — Slo
van Bratislava 2—2, Bartik Ostrava — 
Spartak Plsen 2—2, Slovan Nitra — 
Spartak Brno 5—1, Spartak Trnava — 
Ta Iran 0—1, Snop Kladno — Spartak 
Stalingrad 2—2. Pe primul loc la în
cheierea turului a terminat Dukla Pra
ga, campioana țării pe anul în curs, 
cu un avans de 3 puncte față de urmă
toarele două clasate — Spartak Stalin
grad și Spartak Risen, fiecare cu cite 
16 p.

PtJNCT FINAL
IN CAMPIONATUL POLONEZ

După cum am mai anunțat, campio
natul R. P. Polone pe anul 1961 s-a

Fiorentina '(2—1 cit Pa’dovă) și Ju
ventus (3—2 cu Șatttpdoria) sînt sin
gurele .echipe învingătoare in depla
sare in cea de 'a XlV-a etapă a cam
pionatului italian; Alte rezultate: Bo- 
logna — Roma 3—1, Catania — Leceo 
1—0, Lauerosi — Udinese 2—2, Man- 
tova 1—‘Palermo 2—0, Milan — Ata- 
Ian tai 2—2, Torino — Spăl 1—0, Ve
nezia- 
merit : Internationale 
Torino 19, Fiorentina

lutcrnazionale 1—1. Clasa
și22, Bologna

18 etc.

XI AETAPA A
IN CAMPIONATUL AUSTRIAC

Rezultate tehnice-: Austria — S.V.S. 
Linz ,3—1, Admira — Vienna 2—1, 
Rapid —*• Wiener Neustadt 1—1,
L.A.S.K. , — Graz 3—0, W.A.C. — 
Schwechat 6—2, Kapfenberg — Sim
mering 2—2, Wiener Sport Kteb 
S. A. Klagenfirrth 5—2. Continuă 
conducă L.A.S.K. cu 17 p., urmată 
Austria 16 p. și Wiener Sport Klub 
(ultima cu un joc mai puțin).

să 
de
14

• Echipele de volei ale clubulu
Progresul București și-au continua 
turneu! în U.R.S.S., evoluînd Ir 
Leningrad în compania formațiiloi 
asociației sportive Spartak, fn meciii 
masculin, voleibaliștii din I.eningrax 
au cîstigat după o lupta foarte strinsi 
cu 3—2 (15—13, 15—10, 8—15, 7—15 
15—5). La feminin, Spartak Leningrad 
clasată pe locul doi în campionate 
unional, a întrecut echipa Progresii 
București cu 3—0 (15—4, 15—7
15—12).
• Federația internațională de girri 

nastică a hotărit ca viitoarele cam 
pionate mondiale de gimnastică spor 
tivă să aibă loc în anul 1062 la Praga 
intre 3 și 8 iulie.
• Echipele de lupte ale Japoniei 

aflate în turneu în Europa, s-au în 
tîlnit la Clermont Ferrand cu repre
zentativele Frahței." La. litote libert 
sportivii japonezi au ciȘti^ăt’ du 7—1 

liar la lupte clasice cu 6L 2.
• Intilnirea internațională de gim

nastică dintre echipele hiascufine alt 
R.P. Polone și Finlandei,’ desfășurată 
la Varșovia, s-a terminat cu rezul
tatul de 283—278,tO în favoarea sjxrr 
tivilor polonezi.

® Turneul internațional de polo, pt 
apă desfășurat la Kart Marx-Stadt a 
fost cîștigat de echipa iugoslavă 
Split, care în ultimul meci a întreeul 
formația orașului gazdă cu scorul de 
7—4.
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