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Azi, pe stadionul „23 August4*, la ora 13,30

Din nou față în față...
Al doilea meci Progresul — Leixoes (Portugalia) in cadrul „Cupei Cupelor"
Q • .< partidă internațională de fot

bal -*>°rtesfășoară astăzi pe stadionul 
„23 August". Este vorba de „manșa" 
a doua a întîlnirii dintre echipele Pro
gresul București și Leixoes Porto, care 
își dispută calificarea în următoarea 
etapă a competiției dotate cu „Cupa Cu
pelor". Interesul major, cu care esțe 
așteptat meciul de azi, este pe deplin 
justificat. In primul rînd, prin aceea că

Ora 13,30: Progresul București 
Leixoes Porto.

PROGRESUL: Mindru-Smărăn-
descu II, Caricaș, Nedelcu-loniță, 
Pașcanu-Oaidă, Protopopescu, Voi- 
nea, Marin', Baboie.

LEIXOES: Roldao-Santana, 
Raul I, Jacinto-Ventura (Moreira), 

’ Pacheco-Medeiros, Osvaldo, Olivei
ra, Gomes, Patela (Ventura). .

Meciul va fi condus de o briga- | 
dă de arbitri austrieci: la centru: I 
Franz Mayer, iar la tușă: Dimi- » 
trios Wlachoianis si Otto Wawro- j 
nek. J

oaspeții noștri și-au creat o frumoasă 
carte de vizită, triumfînd într-o compe
tiție ’ > care a participat și Benfica 
'din-Lisabona, cea mai bună formație 
a continentului nostru în anul 1961. 
'Apoi, jocul de azi se poate solda cu 
pn frumos succes al fotbalului romi- 
nesc. Se știe, doar, că în prima parti
dă, bucureștenii au reușit un prețios 

(1-1), care gene- 
optimism, astăzi, 
propriu. „Publicul 

ieri, dimineață.

rezultat de egalitate 
rează și mai mult 
cînd joacă pe teren 
nostru — ne spunea, 
antrenorul C. Drăgușin — ne va pur- (Continuare in pag. a 3-a)

Roldao, portarul echipei Leixoes, dă dovadă de mult zel și la... repetiție.
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Cu ocazia meciului C. C. A.— Dinamo București 
Un interesant concurs cu premii, deschis
Au mai rămas citeva zile pină la 

pasionantul derbi al fotbalului nostru, 
partida C.C.A, — Dinamo București, 
care se va disputa duminică pe sta-

Duminică, pe Stadionul „23 Au
gust" :

ora 10,30: C.G.A.—Dinamo Bucu
rești (meci de tineret), în care se 
va juca fără ofsaid iar repunerea 
mingii in joc de la tușă se vă face 
cu piciorul |

ora 12,15: G.G.A.—Dinamo Bucu
rești (echipele de categoria A).

dionul „23 August". Dornice să ofere 
publicului jocul de calitate pe 
acesta îl așteaptă din partea lor, cete 
două echipe și-au continuat antrena
mentele cu aceeași regularitate și in-

£
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Mîine, start în „Spartachîada 
| de iarna a tineretului"
►

de iarna a tineretului"
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antrenamentului de
„23 August*, 

Progresul, I. Lupaj 
discută despre jo-

sfirșilul 
ieri de pe stadionul 
antrenorii echipei 
și 0. Drăgușin, 
cui de astăzi.

pe aripile victoriei.ta și el, desigur.
Ceea ce îl rugăm, însă, prin interme
diul ziarului, este un lucru extrem de 
important: să ne susțină pînă în mi
nutul 90 Am asistat, recent, la întîl- 
nirea Bulgaria—Franța și apreciez că 
punctul victorios. înscris de Iliev, în

G. NiCOLAESCU

Foto: P. Romoșan

tineret în acest meci

ten sita te ca și in campionat. Iar du
minică ii vom vedea evoluînd pe cei 
mai buni jucători ai acestor cluburi, 
atît Dinamo București cit și G.G.A. 
prezentînd cele mai bune garnituri.

Cu interes la fel de mare ca și 
meciul-vedetă este așteptată și ori
ginala partidă din deschidere, dintre 
formațiile de " . ’ ___ ț ___ ;
se vor aplica, după cum am mai a- 
nunțaț, două reguli noi: repunerea 
mingii în joc de la tușă se va face 
printr-o lovitură liberă indirectă, cu 
piciorul, de pe locul unde mingea a 
ieșit din teren și nu se va aplica 
regula de ofsaid I

afara unui meci de tradiție 
ba a.fJA. — Dinamo București și a 
unei deschideri pline de atractivitate, 
cuplajul fotbalistic de duminică dimi
neața mai prezintă și o altă plăcută

Foto: T. Roibu

Al V-lea turneu internațional de șah al R. P. Romine

PESTE DOUĂ ZILE, PRIMA RUNDĂ
Amatorii de șah așteaptă cu ne

răbdare începerea celui de al V-lea 
turneu internațional al R.P. Romîne, 
eveniment însemnat în viața spor
tivă a țării. Prezența la întrecere a 
unor maeștri de renume, în frunte cu 
marele maestru sovietic Leonid Stein, 
asigură o valoare tehnică ridicată 
acestei competiții. Cu deosebit interes 
este așteptată confruntarea șahiștilor 
străini cu cei mai valoroși reprezen
tanți ai țării noastre, remarcați la 
ultimele competiții. în cursul zilei de 
ieri ne-a vizitat la redacție maestrul 
internațional Victor Cîocîltea, cam
pionul de șah al țării noastre, care 
ne-a declarat printre altele: „Finala 
campionatului republican, recent în
cheiată, a demonstrat buna formă și 
pregătire a jucătorilor noștri fruntași. 
Doresc, împreună cu ei, să confirmăm

Echipa de hochei pe gheață
a țării noastre participă la un turneu

internațional la Katowice
In cursul zilei de astăzi selecționata 

de hochei pe gheață a țării noastre 
urmează să plece la Katowice (R. P.

tuturor spectatorilor
surpriză pentru spectatorii ce vor face 
deplasarea la stadionul „23 August": 
UN INTERESANT CONCURS CU

(Continuare tn pag. a 3-a)

In C.C.E. la baschet

Marți, meciul C.C.A Dinamo Tbilisi
Echipele C.C.A. și Dinamo Tbi

lisi au stabilit ca prima partidă din 
cele două pe care le vor susține 
în ediția 1961-1962 a Cupei Cam
pionilor Europeni la baschet mas
culin, să aibă loc marți 5 decem
brie în București. Jocul se va des
fășura seara. în sala Dinamo si va

| Urăm succes deplin participanților!
hAASAAÂAÂAAÂAAAâ >AAAAAÂA

Miine, mii și mii de ti
neri și tinere din întreaga 
țară vor participa la pri
mele întreceri din cadrul 
actualei ediții a Sparta- 
chiadei de iarnă. Timp 
de patru luni de zile ti
nerii iubitori ai gimnas
ticii, șahului, halterelor, 
tenisului de masă, trin- 
tei, patinajului, schiului 
și săniușului, cele opt 
ramuri de sport incluse 
in programul popularei 
competiții, își vor măsu
ra forțele, luptînd cu tot 
elanul pentru titlurile de 
campioni ai Spartachia- 
dei.

Spartachiada de iarnă 
a tineretului constituie 
pentru organizațiile U.T.M. 
și asociațiile sportive un 
prilej de intensificare a 
activității sportive, un 
mijloc eficace de antre
nare și mobilizare a ma
selor de oameni ai mun
cii (de diferite virste) 
intr-o activitate sportivă 
organizată și sistematică, dindu-le 
astfel posibilitatea participanților de 
a se pregăti în vederea trecerii nor
melor complexului sportiv G.M.A.

Paralel cu întrecerile sportive pro- 
priu-zise se vor organiza — la ni
velul tuturor etapelor — demonstrații de 
gimnastică, jocuri atractiv-educative 
etc. De asemenea, subliniem că in 
vederea dezvoltării ramurilor de sport 
incluse în regulamentul Spartachiadei 
de iarnă, comisiile pe ramură de 

în fața puternicilor oaspeți, progresul 
înregistrat de mișcarea șahistă din 
țara noastră. Nu voi precupeți efor
turile pentru un rezultat cit mai bun“.

Echipa feminină a R. P. Romine a intrecut 
din nou selecționata R.S.S. Ucrainene: 11-7 (7-5)

REȘIȚA 29 (prin telefon). Miercuri 
seara a avut loc în localitate cea de 
a doua întîlnire internațională de 
handbal în 7 feminin dintre reprezen
tativele R.P. Romîne și R.S.S. 
Ucrainene.

Ga și în jocul precedent, formația 
oaspe a opus o dîrză rezistență se
lecționatei țării noastre, cedînd tot

Polonă), unde in zilele de 2, 3 și 4 de
cembrie se va disputa un interesant 
turneu internațional. La această com
petiție, in afară de selecționata țării 
noastre, și-au mai anunțat participa
rea echipa cehoslovacă Banik Ostrava 
și formația Gornik Katowice, cam
pioana R. P. Polone.

Turneul va fi inaugurat sîmbătă 2 
decembrie prin meciul Banik Ostrava- 
Gornik Katowice. Hocheiștii noștri vor 
întîlni duminică 3 decembrie pe Banik 
Ostrava și luni 4 decembrie pe Gornik 
Katowice.

Al. Kristoff 
Cziffra (R.P.

Rapid Bucu-

fi condus de arbitrii 
(R. P. Bulgaria) și M. 
Ungară).

Formațiile feminine 
rești și Chemie Halle au căzut f 
de acord asupra următoarelor date: X 
9 decembrie 1961 la Halle și 31 ia- ♦ 
nuarie 1962 la București. ,

........ f 

sport, regionale raionale și orășenești 
precum și cluburile sportive au datoria 
ca — în raport cu posibilitățile exis
tente — să trimită in asociațiile spor
tive antrenori, profesori de educația 
fizică etc. pentru ca aceste cadre de 
specialiști să contribuie la ridicarea 
nivelului tehnic al sportivilor, să poată 
urmări pe tinerii concurenți care 
evidențiază.

Obiectivele largi, de perspectivă, 
competiției al cărei start va fi 
mîine, caracterul ei popular, tradițio
nalul entuziasm al miilor și miilor 
de participarrti, frumoasele condiții de 
organizare, vor transforma Sparta- 
chiada de iarnă a tineretului, și la 
această ediție, într-o adevărată săr
bătoare sportivă.

Urăm tuturor participanților succes 
deplin în întrecere, drum lung șl rod
nic in activitatea sportivă viitoare!

s«

ale 
dat

La handbal in 7

Ia o diferență de 4 goluri. Hand
balistele ucrainene au jucat și de 
data asta rapid, au tras puternic la 
poartă și numai forma bună a celor 
doi portari (Irina Hector și Liliana 
Borcea) folosiți de reprezentativa noas
tră a făcut ca diferența de scor să 
nu fie mai mică.

Spre deosebire de primul meci, 
echipa noastră (deși lipsită de apor
tul Măriei Constantinescu și Anei 
Boțan) a evoluat mai aproape de ade
vărata valoare. Acțiunile de atac 
au avut mai .multă claritate, iar in 
apărare s-a jucat mai atent. Hand
balistele noastre au condus în ma
joritatea timpului — la pauză : 7—5 
— cîștigînd in final cu 11—7. Golu
rile au fost marcate de: Aurora 
Leonte 3, Josefina Ștefănescu 3, An- 
toaneta Vasile 2, Judith Neako. Maria 
Ștef și Irina Hector pentru echipa 
R.P.R. și Rianskaia 3, Țurina, Vun- 
teșmeri, Korolevskaia, Maliarenko 
pentru formația R.S.S. Ucrainene. 
Foarte bun arbitrajul lui G. Szolnoki 
(R.P.U.).

P. BOCȘANU-coresp.

Gimnastica in producție
la Fălticeni

Consiliul raional U.C.F.S. Fălticeni 
a luat lăudabila inițiativă de a in
troduce gimnastica in producție in 
tot mai multe întreprinderi. Dacă nu
mai cu un an în urmă gimnastica 
în producție se practica la o singură 
secție a Filaturii de in și cînepă din 
Fălticeni, angrenînd doar 180 de mun
citoare, astăzi numărul celor care 
practică gimnastica în producție nu
mai la această întreprindere a tre
cut de 600.

Ca urmare a ajutorului primit re
cent din partea Consiliului General 
U.C.F.S. gimnastica In producție ■ 
fost Introdusă în două secții ale fa
bricii de mobilă „f.C. Frimu* și la" 
secția de covoare a întreprinderii ra
ionale „C, Burcă"

NEGRU LAZAR, pccesp.



MUNCĂ RODNICĂ IN ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASE
A cli vila tea sportivă de mase din

raionul Tecuci a înregistrat, în 
acest an, o creștere importantă. 

Sub îndrumarea organelor de partid și 
cu sprijinul organizațiilor de mase, 
consiliul raional U.C.F.S. Tecuci a 
desfășurat o muncă rodnică în direcția 
angrenării oamenilor muncii într-o ac
tivitate sportivă continuă, organizată. 
S-a reușit astfel ca, în prima etapă 
a Spartachiadei de iarnă a tineretului 
să se prezinte la startul întrecerilor 
de șah, tenis de masă, trîntă, haltere 
și gimnastică, un număr de aproape 
10.000 de sportivi. In această acțiune, 
cele mai frumoase rezultate le-au avut 
asociațiile sportive Avîntui Matca, Vic
toria Buciumeni, Muncitorul și Orizon
tul Nou Gliidiceni etc.

O competiție care s-a bucurat de 
un frumos succes a fost și Concursul 
cultural-sportiv al tineretului. Cifra de 
12.730 de participant, la prima etapă 
(3.680 de femei) vorbește de la sine. 
La crosul „1 Mai" au participat 7.123 
de sportivi (1.980 de sportive), iar la 
crosul „7 Noiembrie" — 6.814. O or
ganizare toarte bună au asigurat a- 
cestor tradiționale întreceri sportive 
de mase asociațiile sportive Avîntui

Cosniești, Șiretul Furceni, Știința 11 
Tecuci, Podgoria Nicorești și altele.

In sfera activității sportive de mase, 
un loc important îl ocupă competițiile 
rezervate tineretului. Astfel, în cam
pionatul republican pentru copii au 
participat peste 1.200 de elevi de la 
școlile elementare, cu unele rezultate 
promițătoare la atletism; la Sparta-

Conferința raională 
U. C. F. S. Tecuci

chiada pionierilor și școlarilor au fost 
înregistrați aproape 4.00C de partici
panți la volei, atletism, gimnastică, fot
bal, handbal și oină; în campionatul 
școlilor medii, cifra participa nților este, 
de asemenea, demnă de reținut: aproa
pe 700. La aceste campionate s-au 
obținut locuri fruntașe în etapa supe
rioară pe regiune, cum ar fi: locul II 
la handbal și volei (băieți), locul III 
la baschet.

Au fost organizate competiții foarte 
reușite și la volei, atletism, fotbal.

—= Qj: i: m qTTji-J ==
O singură interpretare

ciclism (participare: peste 3.500 de 
sportivi). Rezultate bune au fost ob
ținute și la trecerea normelor com
plexului G.M.A.: 1.976 F.G.M.A.. 1.159 
G.M.A. gradul I, 144 G.M.A. gradul II.

In reușita organizării unui număr 
atît de mare și de variat de întreceri 
sportive, consiliul raional U.C.F.S. 
Tecuci a primit un sprijin prețios din 
partea comitetului raional U.T.M. și 
a Secției de învățămînt și cultură a 
Sfatului popular (mai ales prin to
varășii inspectori metodiști de educație 
fizică, Andonie Lazăr și Gh. Constau- 
tinescu).

Fără îndoială, consiliul raional 
U.C.F.S. Tecuci ar fi putut raporta — 
cu prilejul conferinței U.C.F.S. des
fășurată recent — cifre și mai edi
ficatoare, dacă de pildă, în toate aso
ciațiile sportive din cuprinsul raionu
lui, interesul pentru atragerea întregii 
mase de membri U.C.F.S. ar fi fost 
același. Iată de ce, conferința a reco
mandat, în mod deosebit, delegaților, 
ca pe viitor să se acorde un interes 
și mai mare activității sportive de 
mase, pentru ca toți membrii 
U.C.F.S. să fie cuprinși cel puțin în
tr-o disciplină sportivă. Lucrul acesta 
va fi posibil dacă între consiliile 
asociațiilor sportive și organizațiile 
U.T.M. va exista o și mai multă co
laborare.

L MIHĂESCU 
redactor șef al ziarului 

„Avîntui" Tecuci

Din frumusețile patriei

Cu cîteva zile în urină a căzut prima zăpadă și in masivul Postâr 
varul. In aceste zile numeroși oameni ai muncii iubitori ai naturii, au plecat 
in Poiana, pentru a admira frumoasele peisaje. în fotografie: splendidul 
hotel turistic de la Poiana Brașov.

Foto : T. Chioreann

in execuția aruncărilor libere !
După cele cinci etape ale campiona

telor republicane de baschet, doar d.ouă 
echipe au reușit să termine învingă
toare in toate meciurile: C.C.A. la 
băieți și I.C.F. la fete.

Succesele studentelor de la I.C.F. silit 
surprinzătoare. Fără a avea în com
ponență baschetbaliste cu nume de re
zonanță, echipa I.C.F. a realizat par
tide foarte bune, impresionînd în de
osebi prin disciplina de joc, dîrzenia 
și corectitudinea apărării.

Duminică, două echipe au suferit 
primele înfringeri. Formația feminină, 
Mureșul Tg. Mureș, a cedat „acasă" 
în fața Științei București, iar Rapid 
București a rost învinsă de baschct- 
baliștii craioveni.

CUM SE EXECUTA ARUNCĂRILE 
LIBERE?

In ultimele etape s-au ivit nume
roase cazuri de greșită interpretare a 
manierei de execuție a aruncărilor li
bere. Intr-o convorbire cu tov. Octav 
Dimitriu, antrenor federal, acesta ne-a 
precizat că în această privință tre
buie respectate numai prevederile regu-

CAMPIONATELOR
CLASAMENTELE

REPUBLICANE

lanicntare și nici 
principiu purtate 
lor conferințe, fie 
na le.

Or, în articolul
liberă) din regulamentul oficial al 
jocului de baschet „Poziția jucătoru
lui și modalitatea executării aruncări
lor libere', aprobat la Congresul 
F.I.B.A. ținut în 1960 la Roma, se 
sptme:

„Jucătorul care urmează 
aruncarea liberă va lua o poziție ime
diat in spatele liniei de aruncări libe
re. Aruncarea la coș va fi executată in 
timp de 5 secunde, după ce mingea 
a fost pusă la dispo’ziția celui ce 
urmează a executa aruncarea liberă. 
El este liber de a arunca mingea în
tr-o manieră care îi convine lui. De 
asemenea, el nu va putea atinge linia 
de aruncări libere sau terenul de din
colo de linie, pină ce mingea nu 
atinge inelul coșului sau panoul. A- 
ceasta ultimă procedură va fi obser
vată la fiecare aruncare liberă. Jucă
torii nu trebuie să sustragă prin ac
țiunile lor pe cel ce execută încer
carea, nici arbitru! nu va sta în spa
țiul de aruncări libere sau in spa
tele panoului".

Esie clar, deci, că jucătorii pot fo
losi orice procedeu tehnic.

Sperăm că o dată cu această preci
zare vor fi evitate interpretările gre
șite și discuțiile creale in ultima 
vreme.

decum discuțiile 
cu prilejul dîferite- 
ele chiar internațio-

de

75 (cap. Aruncarea
se poate /Sin următor al C. C. L

Congresul

să execute

MASCULIN, SERIA 1
1. C.C.A. 550 445-284 10
2. Știința cluj 541 407-300 9
1. Dinamo București 541 354-249 9
4. Știința Timișoara 523 333-314 7
S. Progresul București 523 317-302 7
«. C.S.M. Galati 523 316-361 7
7. Dinamo Oradea 514 299-369 6
1. Con«tru'etorul Aiacl 505 176-466 5

SERIA A II-A

1. Rapid București 541 3S9-288 9
2. Știința București 532 348-322 8
>. Dinamo Tg. Mureș 532 338-339 8
4. Voința Tg. Mureș 523 304-342 7
S. Voința iași 523 314-278 7
4. Steagul roșu Brașov 422 279-251 6
I. C.S.O. Craiova 422 261-231 6
t. A.S.A. Bacău 303 125-287 3

FEMININ. SERIA I

1. I.C.F. 550 261-205 10
>. I.T.B. 541 284-214 9
3. Rapid București 541 379-219 9
4. Crișana Oradea 523 243-283 7
I. Voința Tg Mureș 523 232-281 7
4. Știința Timișoara 514 266-290 6
X Agronomia iași 514 230-287 6
4. Petrolul Ploiești 514 188-313 6

U-A

5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
2
3

297-192 
302-200 
250-209 
215-227 
239-256 
217-320 
219-226 
150-259

SERIA A
Știința București
Știința Clu.ț 
Mureșul Tg. Mureș 
Progresul București 
Voința Brașov 
Blănuri oradea
Voința Oradea 
Voința București

D. STANCULESCU

Șiihța Timișoara-—C.C.A. 
55-58 (23-23)

TIMIȘOARA, 29 (prin telefon). 
După un meci pasionant, C.C.A., a
învins Știința cu 58—55 (23-23). Jo
cul s-a desfășurat în cadrul etapei 
a Vl-a a campionatului republican 
masculin.

AL. GROSS — coresp. regional

Handbalistele de la Rapid București 
pleacă astăzi în R.D. Germană cu... 
o zestre de 4 goluri. Ele urmează să 
întilnească duminică, la Frankfurt pe 
Oder — în meci retur — campioana 
R.D.G., Lokomotiv Rangsdorf, pe care 
au întrecut-o săptămîna trecută la Tg. 
Mureș cu 7—3. Vor reuși jucătoarele 
bucureștene să tranșeze în mod defi
nitiv, în favoarea lor, disputa cu echi
pa din Rangsdorf pentru calificarea în 
turul următor ?

Prima partidă dintre cele două for
mații, precum și rezultatul cu care 
s-a încheiat acest joc nu ne dau decît 
un răspuns. parțial la această între
bare. In ciuda avantajului de 4 goluri, 
rapidistele nu se pot considera încă 
calificate pentru turul următor. Este 
fără îndoială că Ia Frankfurt pe Oder, 
handbalistele germane vor face tot 
posibilul pentru refacerea handicapu
lui și chiar depășirea lui, iar avanta
jul terenului va constitui un „atu*- pu
ternic pentru Lokomotiv. Totuși, după 
părerea noastră, Rapid păstrează șanse 
bune pentru calificare, șanse condițio
nate însă de o serie de importante 
elemente.

In primul rînd, jucătoarele de la 
Rapid trebuie să fie convinse că un 
joc pur defensiv, pentru realizarea 
unui rezultat cit mai strîns (așa cum 
a făcut Lokomotiv la Tg. Mureș) nu 
le poate asigura succesul dorit. Avan
tajul pe care îl dețin le poate permite 
să joace mai relaxat decît adversarele 
lor, să-și dezvolte întreaga gamă a cu- 
noștințetar pe care le posedă. In ace
lași timp însă, rapidistele sînt da
toare să tragă concluziile necesare

care se impun după meciul de săptă- 
mîna trecută.

La Tg. Mureș, campioanele noastre 
— in ciuda succesului obținut — nu au 
jucat decît 20 de minute la adevărata 
valoare. Dacă în jocul de apărare, în 
general, rapidistele și-au făcut dato
ria, în atac însă evoluția lor nu a 
fost prea convingătoare. In decursul 
celor 40 de minute bucureștencele nu 
au făcut decît un singur contraatac 
(din care s-a și marcat de altfel 
gol), nu au acționat pe extreme, 
angajarea pivoților a fost destul 
rară. Ele au contat mai mult pe 
turile puternice ale Anei Boțan,

pătrunderile derutante ale Măriei 
stantinescu și Elenei Hedeșiu.

Jucînd cu aceeași atenție, în apăr- 
rare, concentrindu-se mai mult în ac
țiunii. ofensive (cu un. accent decisiv, 
pe contraatac), campioanele țării noar 
stre pot cîștiga și jocul de la Frank-, 
furt pe Oder, ceea ce le-ar aduce 
calificarea pentru turul următor.

Pentru acest meci Rapid București 
deplasează întreaga garnitură din care 
nu vor lipsi A. Boțan, M. Constanți-, 
nescu, E. Hedeșiu, C. Dumitrescu, E, 
Coșug, M. Ilanek ș.a.

A. VASILIU.

CONCURSURI
MOINEȘT1. Din inițiativa comisiei 

raionale de atletism, pe stadionul Pe
trolul a avut loc un concurs pentru 
elevii din clasele V—VII. Deși timpul 
a fost nefavorabil, la întreceri au luat 
parte peste 100 de concurenți. Clasa
mentul general: 1. Șc. etern. Albotești 
84 p, Șc. elem. 7 ani Moinești 67 p, 
3. S.M. Moinești 56 p. Iată cîștigă- 
torii probelor: FETE: 60 m: El. David 
8,ț); 300 rn: Ștef. Cotumbeanu 51,0; 
BĂIEȚI: 60 m: V. Niculescu 8,2; 
500 m: M. Moței 1:23,0. (EUG. SlM- 
BOTI N-cor esp.)

CLUJ. Pe stadionul Babeș-Bolyai a 
avut loc concursul dotat cu „Cupa a- 
îiilor r. La întreceri au participat pes
te 350 de studenți și studente. Printre 
cei remarcați cu acest prilej citam pe 
Adalbert Rethi — jucător de tenis de 
masă — care a cîștigat săritura în

In „Cupa I. T. B “ la cicloeros
4
4
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Abonațt-vă 
pentru anul 1962 la

SPORTUL POPULAR
SPORT I

REZULTATE..
lungime, Elisabeta Fekete la greutate 
etc. In cadrul unui alt concurs am 
notat cîteva rezultate: FETE: 100 m: 
J. Hendea (născută 1946) 13,3; 40Om: 
E. Moldovan 65,2; lungime: J. Hendea 
4,73; BĂIEȚI: 10.000 m: V. Caramihai 
31:54,4, V. Zaneti 33:23,0; disc (1,5 
kg): P. Jako 40,09. (P. NAGY-coresp.).

TIMIȘOARA. Zilele trecute a avut 
loc pe stadionul C.F.R. un concurs 
in cadrul căruia s-au desfășurat o se
rie* de probe „neclasice". Iată rezulta- 
tele: 1.500 m fete: Gerda Zigler
(CSS) 4:59,8 — cel mai bun rezultat 
obținut in țara noastră; 15.000 m: 
Ion Velîcîu (Progresul) 48:14,8 — 
record regional. La disc (1,5 kg) ju
niorul Matei Plev (Știința) a obținut 
47,60 m. (EMIL GROZESCU-coresp.).

SENIORII NIJ S-AU PREA
aflăm pe stadionul din șos. Ollc- 
Pe aleea principală ciclocrosiștii

„VAZUT“...

ȘAH
FIZICĂCULTURÂ

Șl SPORT

Ne 
niței, 
din București, Ploiești și Cîmpina își 
fac încălzirea în așteptarea concursului 
dotat cu trofeul „Cupa I.T.B.". Vremea 
plăcută te îmbia să te avînți în întreceri. 
Și totuși, la start se aflau duminică 
mai puțini concurenți ca de obicei. Cer
cetăm foile de concurs și constatăm cu 
surprindere că la proba de seniori par
ticipă doar trei alergători de la C.C.A. 
și unul de la I.T.B. Unde sînt cicliștii 
de la Dinamo, Flacăra roșie și Voința?
— s-au întrebat, firește, organiza
torii ți numeroșii spectatori care ar 
fi vrut să vadă pe campionul țării, C. 
Dumitrescu, pe experimentații M. Voi- 
nescu, V. Iordache, C. Baciu ș.a. Lipsa 
de la start a multora dintre specialiștii 
acestui gen de întreceri — dinamoviștii 
și alergătorii de la Flacăra roșie se 
află la a doua absență consecutivă I
— ni se pare de neînțeles/ deoarece fe
derația, îa dorința de a îmbunătăți pre-

gătirea generală a sportivilor a indicat 
cicliștilor fruntași să participe la con
cursurile de cicloeros. Din cauza numă
rului mic de concurenți organizatorii au 
fost nevoiți să dea plecarea seniorilor 
la un loc cu tineretul, pe același traseu, 
făcîndu-se însă clasamente separate.

Tinerii alergători și cicliștii seniori an 
avut de parcurs patru ture, măsurînd 
în total aproape 18 km. In primul tur 
conduce V. Jlca, urmat de S. Revenco, 
A. Hîrju, M. Vlaicu, D. Rotam și C. 
Slobozeanu. In turul II surpriză I 
Tînărul S. Revenco preia conducerea do- 
tașat. Ce se întlmplase 1 Traseul extrem 
de accidentat în unele porțiuni a supus 
pe alergători la grele încercări. La o 
coborîre V. Jica se accidentează și este 
nevoit să abandoneze, talentatul P. Si- 
mion. suferă o defecțiune mecanică care 
îl scoate din cursă iar favoriții con
cursului. D. Rotaru și C. Slobozeanu pe
dalau din greu pe la mijlocul șirului de 
concurenți. Iu continuare S. Revenco,

alergind cu o îndeininare demnă de re
marcat, își mărește serios avansul, cîș- 
ligind. fără drept de apel o întrecere cu 
adversari <lintr-o categorie superioară. 
Cu alte cuvinte seniorii nu s-au prea, 
văzut, nici la propriu nici la figurat™

Iată rezultatele: seniori: 1. C. Slo- 
bezeanu '(I.T.B.), 2. M. Vlaicu (C.C.A.), 
3. D. Rotaru (C.C.A.) ; tineret: 1. S. 
Revenco (I.T.B), 2. A. Hîrju (C.C.A.), 
3. E. Sima (C.C.A.) ; jun. cat. I : 1. 
M. Taeaci (FI, ir.), 2. U. Clielaidite 
(FI. r), 3. N. Danielopol (I.T.B.):
jun. cat. a Il-a: Gh. Radu (FI. r. ) ; 
biciclete oraș: D. Dobrescu (Cîniplna).

Ciclocrosiștii sînt invitați să parti
cipe duminică la ultimul concurs al 
sezonului : „Cupa 13 Deeeinbrie" A- 
ceastă competiție care se va desfășura 
pe un traseu în apropierea întreprinderii 
poligrafice „13 Decembrie 191 se află 
la a doua ediție.

BISTRIȚA. Pe stadionul Progresul 
a avut loc o competiție rezervată ju- 
morilor „mici", dotată cu „Cupa 
Bistriței". Au participat 95 de concu
renți din raioanele Turda și Dej și 
echipa SSE Bistrița. Cîteva rezultatei 
FETE: 60 m: M. Gheorghieș (T) 8,8;' 
500 m: M. Giurgiu (T) 1:30,1; lun
gime: L. Anton (T) 4,37; BĂIEȚI) 
80 m: Z. Olah (T) 9,6; 300 m: Em. 
Salamon (B) 41,1; 800 m: J. Căpraru 
(D) 2:14,7; lungime: V. Sărucan (T) 
5,57; înălțime: N. Pop (B) 1,57;
greutate: R. Olăritiu (B) 13,14; suliță: 
M. Gavriș (T) 39,00 m. Concursul, a 
fost eîștigat de echipa SSE Bistrița 
(2.43 p). (M. THELLMANN-coresp.Ț

1AȘI. Consiliul U.A.S. Iași, a orga-, 
nizat un campionat universitar pe 6 
etape, care se va termina la primă-, 
vară. Cîteva rezultate obținute îrț pri-, 
ma etapă: 100 ni: Gh. Chișcop (Univ.)l 
și O. Neagoe (Inst. Ped.) 11.6; 400 m: 
D. Rădtifesetr (Inst. Pol.) 53,6; lun
gime: V. Dornoleseu (Inst. 
greutate: Ad. Gagca (Inst.
(GH. VAMLtW-coresp.).

Agr.) 6J7?
Pol.) 13,04,

sportivă E-

IR. 10AN1ȚESCU

PETROȘENI. Asociația 
levul a organizat un concurs la care 
au luat parte peste 160 de tineri, 
întrecerile s-au bucurat de un de. 
osebit succes și au scos la iveală nu
meroase elemente talentate. (S. BALOI 
— coresp.).



Duminică, Ia „23 August” AL DOILEA MECI
i meci condus dc cinci arbitri! (Urmare din pag. I)

PROGRESUL—LEIXOES (Portugalia)
Stadio- 
viu in-

Și pe
C.C.A.
nu va 
întîlni- 
de ve-

ar- 
in- 
de

buie ținut seama că spre deosebire 
de alte jocuri cu mingea, în care în 
imediata apropiere a porților nu este 
voie să se joace, în acest meci de 
fotbal fără ofsaid se va juca mai ales 
în fața porții. In asemenea condițiuni, 
sistemul cu trei arbitri nu poate răs
punde 
Pentru 
ret de 
arbitri,
de tușă, 
arbitri de poartă, care constituie ceva 
nou, vor avea sarcina să semnalizeze 
golurile, loviturile de pedeapsă, lovi
turile de colț și loviturile de poartă. 
Plasamentul celor cinci arbitri 
arătat în schița de mai jos:

cerințelor unui astfel de joc. 
aceste motive, meciul de tine- 
duminică va fi condus de 5 
dintre care unul de centru, doi 

și doi de poartă. Cei doi

min. 89, n-ar fi 
darea publicului

fost posibil fără răb- 
sofiot".
★
au sosit în Capitală 

același avion care a 
gimnaștii noștri care 
Strasbourg. Am feli-

uplajul de duminică de pe 
„23 August" stîrnește un 

5 în cercurile fotbalistice, 
a dreptate. Meciul dintre 
)inamo, chiar amical fiind, 
u nimic mai prejos decît 
din campionat din punct

> al valorii tehnice. Ba este foarte 
bil ca să le și depășească. Să spe- 
că acest joc va prilejui aprecieri 

tive și din punct de vedere al 
ijului. Pe de altă parte, foarte 
sântă promite să fie și partida 
•et din deschidere.
’rigmalitatea acestei „deschideri" 
■tă în faptul că aruncarea de la 
gine va fi înlocuită cu lovitură 
ă in<?'--'^-4. iar regula de ofsaid 
za fi aplicată.
•ima derogare de Ia regulamentul 
al nu afectează în mod substan- 
desfășurarea jocului; în schimb, 

imarea reguleî de ofsaid are ur- 
i considerabile chiar asupra con- 
iei și principiilor de bază ale a- 
îi joc. Din 
necesar ca 
et să facă, 
te în aceste
a regulament, astfel îneît 
tacolului să fie asigurată

este

acest punct de vedere 
cele două formații de 
în prealabil, 

condițiuni de

Oaspeții noștri 
marți seara, cu 
adus în țară pe 
se înapoiau de la _______ „.
citat, fire^S, pe sportivii care și-au a- 
tras elogiile specialiștilor francezi, 
după care ne-am îndreptat atenția asu
pra fotbaliștilor portughezi: 14 la nu
măr, intr-o delegație alcătuită din 21 
de persoane.

îngrijorarea pricinuită de timpul 
ploios, care îi întîmpinase pe oaspeți, 
de Ia aeroport, n-a ținut însă decît 
pînă a doua zi dimineața, cînd (prima 
lor grijă), privind pe ferestrele hote
lului Lido au constatat că vremea ține 
cu... fotbalul. „Vrem foarte mult — ex
plica antrenorul argentinian FilipoNir- 
nez, fost antrenor al echipei braziliene 
Vasco de Gama — ca această a doua 
întîlnire să se desfășoare în condițiuni 
mai normale. La Lisabona acest lucru 
n-a fost posibil, din cauza terenului 
complet desfundat. Dorim să satisfa
cem cerințele spectatorilor bucureșteni, 
să demonstrăm întreaga noastră capa-

citate, împreună cu fotbaliștii romini, 
care la Lisabona au lăsat o bună im
presie".

Am aflat apoi că, în scurta perioadă 
de 6 luni de cînd Leixoes Porto este 
antrenată de Filipo Nunez, formația 
portugheză a făcut un serios pas îna
inte. „Cea mai bună dovadă, ne spu
nea extrema dreaptă Madeiros, este 
aceea că în acest timp am cîștigat 
două mari competiții".

Cîteva ore mai tîrziu ne aflam la 
stadionul „23 August", unde Leixoes 
Porto a efectuat un antrenament de a- 
comodare. Fotbaliștii portughezi impre
sionează prin cunoștințe tehnice și prin 
mobilitate, fapt explicabil dacă avem în 
vedere media de vîrstă a echipei: 24 
ani, cu toți cei 36 de ani ai căpitanu
lui echipei, Pacheco.

Și fotbaliștii echipei Progresul au fa-i 
cut ieri un ușor antrenament pe sta-, 
dîonul „23 August". EI a durat 45 mi-, 
nute, timp în care s-au efectuat exer
ciții de pregătire fizică și trasul la 
poartă. Au participat toți jucătorii, mai 
puțin Soare care, avînd o ruptură de 
mușchi, este indisponibil. Așa incit, 
singurul semn de întrebare ii consti
tuie postul de fundaș stingă. După toa
te probabilitățile locul lui Soare va ii 
luat de Nedelcu, pe partea dreaptă ur- 
mînd să fie utilizat Smărăndescu II. 
Despre meciul de azi ne-a vorbit por-, 
tarul Cosma care, ca și la Lisabona, 
va privi jocul din tribună: „Colegii mei, 
de echipă au desigur o sarcină <lifr-« 
cilă. Faptul că jucăm „acasă" in fațaiț 
publicului nostru, ne dă dreptul insă să 
sperăm in calificare".

Unde va pasiunea?
(NOTE)

trebuie să fii un prea bun cu-

antrena- 
derogare 
calitatea 
în orice

Dinamo Suceava — 
Moldova Chișinău 0-1 (0-1)

arădenii au 
luptători de 

ne-au repre- 
competiții in-

fprimarea unei reguli atît de im- 
înte pentru joc, cum este ofsaidul, 
onduee în special la aglomerarea 
ui în fața porților, la marcarea de 
ri multe și la crearea posibili- 

de a se comite numeroase in
jurii în suprafața de pedeapsă, 
■ecințele sînt importante șt din 
t de vedere al arbitrajultri. Tre-

In acest mod, arbitrul de centru va 
ajutat bine în îndeplinirea sarcinilor 

sale.
Rămîne de văzut ce ne va oferi 

cest meci ca spectacol fotbalistic, 
orice caz, curiozitatea este mare 

deplin justificată.

fi

a-
In
ȘÎ

pe

AL.
președintele

al

COSTEANU
Colegiului central 
arbitrilor

SUCEAVA 29 (prin telefon). Pe uo 
teren desfundat, cele două echipe au 
realizat un joc care a plăcut celor peste 
2.000 de spectatori. Oaspeții, cu o mai 
bună tehnică individuală, au fost totuși, 
puși în dificultate de jocul plin de elan 
al dinamoviștilor, eare meritau un re
zultat de egalitate. Raport de comers 
10—1 pentru dinamoviști. A marcat ta 
min. 8 Ținkler. S-au remarcat Lavițki 
Tinkler, Dubrorski de la învingători. 
Crăciun, Dadoș și Lavrie de la dinamo- 
viști.
G. ALEXA și R. MUNTEANU, coresp.n interesant concurs cu premii, deschis

Nu 
născător ai problemelor de lupte ca 
să știi că în regiunea Banat acest 
sport are o veche tradiție. Lugojenii, 
reșițemi, timișorenii și 
dat de nenumărate ori 
mioare, sportivi care 
zentai (ara in diferitele
ternationale. Prima medalie olimpică 
cucerită de un luptător romin a fost 
aceea obținută de lugojanul Pruncise 
Horvath. Tot din aceste părți este 
și medaliatul mondial Gheorghe Po- 
povici. Pe lingă aceste succese amin
tim și pe cele mai recente: in cam
pionatul republican de lupte pe echi
pe Metalul Reșița a ocupat locul III 
in clasamentul de „clasice" iar Lu
gojul locul VI. Aceste exemple sint 
de fapt inutile pentru cititorii noștri, 
deoarece cu toții cunosc dragostea 
de care se bucură această disciplină 
in Banat.

Cu 
păruit 
ceste 
notă 
lupte
17 concurenți la 8 categorii. Adică, 
in medie doi concurenți de categorie. 
Aproape că nu iți vine să crezi. Bine, 
bine — vor obiecta unii — in Banat sint 
îndrăgite luptele clasice și le faceți 
reproșuri că nu dovedesc aceeași dra
goste față de luptele libere 7 Criti-

cile pe care le aducem antrenoriloff 
Și conducătorilor secțiilor sint totuși 
pe deplin justificate. Atit C.S.O. Re
șița, cit A.S.M. Lugoj, C.F.R. Timi
șoara și Vagonul Arad, echipe parti
cipante la campionatul republican pe 
echipe, au secții de lupte libere. $1 
dacă Aradul se poate mindri că are 
o asemenea secție fruntașă celelalte 
— in schimb — nu pot face acest lu
cru. In clasamentul întrecerilor de 
lupte libere Reșița și Lugojul se 
află pe ultimul și respectiv penulti
mul loc. Acest lucru in loc să dea 
de gindit antrenorilor, să-i 
caute noi elemente pentru 
rea loturilor, ii lasă din 
nepăsători.

Să vedem de 
a trimis fiecare 
pionat regional
a avut cinci reprezentanți, Tim 
același număr, Reșița patru iar Lud 
gajul trei I Adică, echipele cele mai 
interesate in. redresarea luptelor li-, 
bere au fost cele mai puțin 'cpre-, 
tentate. O mare parte de vină j ard 
și comisia regională de lupte, care ntf ‘ 
a tras la răspundere din timp unire-)! 
norii și secțiile respective.

Unde vă este pasiunea fată de lup^1 
te, antrenori bănățeni ?

facă să 
completa- 
nefericire

concur e nțlaltfel, ciți 
echipă la acest cam- 
de... pomină. Aradul 

oara

(Urmare din pag. 1)

despreMII 1 Iată, în amănunt, 
ste vorba:

ocazia acestui cuplaj,
I. S. LOTO-PR ONOSPORT 
un program, în 16 pagini, 
materiale statistice, varie- 
interne și internaționale, 
în paginile programului, 

vor găsi 10 îotreliări le- 
activitatea fotbalistică din

ziarul

Reamintim că programul a fost ast
fel fixat: ora 10,30: meciul de tineret 
C.C.A. — Dinamo București; ora 12.15: 
C.C.A. — Dinamo București (echipele 
de categoria A).

Biletele pentru cuplajul de dumi-

nică se pun în vinzare la casele 
obișnuite. Iar spectatorii care vor veni 
azi după-amiază ia meciul Progresul 
— Leixoes și le pot procura, la ieși
re, chiar de la casele de bilete ale 
stadionului „23 August".

atit mal surprinzătoare ni s-a 
vestea ce am primit-o in a- 

zile de la Arad. La faza regio- 
a campionatului republican de 
libere nu au participat decit...

I
u și 
■dilat 
uzi ud 

știri 
etc.

atorii 
de

noastră și de peste hotare, la 
se poate răspunde destul de 
Spectatorii care doresc să par- 

concursul „Cine știe fotbal... 
vor trebui să trimită răs- 
lor la întrebări cel mai Ur

la 10 decembrie (data de. pe 
poștei), pe adresa ziarului

: la 
•ă r 
urile 
>înă 
3ila
u, str. Vasile Conta Î6, etaj IV, 
nențiunea pe plic „Pentru con- 

Fiecare răspuns va fi însoțit 
nod obligatoriu de cuponul de 
’ipare, care se găseste în pro- 

UN CONCURENT POATE 
ÎITE UN NUMĂR NELIMITAT 
RĂSPUNSURI, ÎNSOȚIND ÎNSĂ 
ARE RĂSPUNS DE UN CUPON 
PARTICIPARE.
setetorîi oare vor da cele mai 

răspunsuri vor fi răsplătiți cu 
rî valoroase, oferite de I. S. * 
RONOSPORT și anume: 
o bicicletă „Diamant" 
um ceas de mină „Solida" 
2,70 metri de stofă de palton 
două ceasuri de mină „Moskvîri" 
trei ceasuri deșteptătoare.

altfel, în înseși paginile pro- 
rfui- spectatorii vor găsi toate a- 
ntete eare-i interesează în legă-’ 
cu acest concurs.

LO-

ȘTIRI
Echipa sovietică Moldova Chiși- 

" ‘ i Bacău al 
noastră.

;a susține duminică la 
ea său meci în țara 
tener : Dinamo Bacău.
Biletele pentru cuplajul 
de pe stadionul „23 August" (Di- 
—C.C.A. și Dinamo—C.C.A. ti- 
I s-au pus în vînzare la casele 
uite.
Colegiul de arbitri oraș București 
istăzi, la ora 19, în sala clubului 
no, o importantă ședință la care 
convocați toți arbitrii din Capi-

de dumi-

Astăzi, la stadionul Ciulești are 
ședință a membrilor susținători 

ibului Rapid.

orro BENKO li

oficial se va 
orele 8—9 la 
Sîmbătă (ora 
10) vor avea

Fază dintr-un meci de campionat Dinamo — C.C.A. Foinescu urmărește 
cu privirea mingea șutată de Ene. In stingă: Crișan.

Foto: T. Roibu

ASTA-SEARA : 
DINAMO — C.S.M. CLUJ

In cadrul campionatului republican 
pe echipe, astă-seară la ora 19 are Ioc 
în sala Dinamo intîlrnrea dintre for
mațiile Dinamo și C.S.M. Cluj. Cu a- 
ceastă ocazie, vor evolua cîteva pe
rechi ale căror dispute se anunță deo
sebit de interesante. Astfel, e de aș
teptat ca meciurile dintre I. Asztalos 
(Dinamo) — E. loanovicî (C.S.M.),
D. Gheorghiu (Dinamo) — St. Rtisu 
(C.S.M.), Gr. Dumitrescu (Dinamo)—
E. Chiorearm (C.S.M.), S. Crăciun (Di
namo) — A. Verdes (C.S.M.) precum 
și întîlnirea dintre campionul de ju
niori G. Kadar (C.S.M.) și M. Dumi
trescu (Dinamo) să se ridice la un 
bun nivel tehnic. Vor mai evolua pe
rechile : L, Ambrus (D) — A. Murg

Actualități
(C.), St. Birsu (D.) — P. Prunca (G.y<( 

~ x
Bumbii (C.), Vi.; 
Tegfas (C.). Crrțvî 
face azi dimineața!! 
clubul Dinamo.
Î9) și duminică; 

loc în sala Pasteurj

dL nirsu — r. prunca (ClJVi
Gh. Ciurea (D.)—1. V. Pop (C.), Gj 
Stănescu (D.)—I. ”—,r~ ' “ ■
Mariuțan (D.)—V. 
tarul 
între

(ora , _____  _______
noi întreceri în cadrul Cupei orașului- 
București.

• Boxerii de Ia Voința Bucureștii 
se vor deplasa duminică la Baia Mare^ 
unde vor întîlni în cadrul Cupei F. R,. 
Box. formația locală C.S.M.D.

1 apărut i
ALMANAHUL

Duminică,
Programwl concursului Pronosport de 

duminică 3 decembrie cuprinde me
ciuri din campionatele noastre, italian 
și francez. Așadar, o etapă variată și, 
firește, interesantă.

în cadrul restanțelor din campiona
tele noastre, un interes aparte prezintă 
partida dintre „extremele" clasamen
tului primei categorii, U.T.A. — Steagul 
roșu (ultima șf prima clasată). Un 
meci „tare" se anunță și întîlnirea din
tre C.S.M. Crișana, prima în clasa
mentul seriei a Ill-a (cat. B) și de
ținătoarea „Cupei R.P.R.", Arieșil. In 
campionatul italian, întîlnim un ade
vărat derbi: Internazionale, prima 
clasată, joacă acasă eu Bologna, aflată 
pe locul îf, iar în campionatul fran
cez meciul dintre St. Etienne și Reims 
(deținătoarea, primului loc) poate fi 
socotit, de asemenea, un meci „tare".

fnsfîrșit, ultimul meci al concursu
lui din 3 decembrie, C.C.A. — Dinamo 
este așteptat eu viu interes de iubitorii 
de fotbal, dat fiind că, întotdeauna,

primul concurs cu avantaje
disputele dintre aceste două formații 
au fost dinamice și atractive.

In legătură cu etapa de duminică, 
reproducem .Pronosticul meu" de Ște
fan Covaci, antrenorul echipei C.S.M. 
Cluj, apărut în Programul Loto Pro
nosport rrr. 48 din 27 noiembrie.

onosport
I. — x, 2 ; II. — 1, 2 ; III. — I >, 

IV. — 1 ; V. — 1 : VI. — I, X; VII. 
1, 2; VIII. — I j IX. — 2, x; X. — 
1, 2; XI. — 1, X; XII. — 1, X.

REȚINEȚI : mari avantaje pentru 
participanții la Pronosport, pe luna 
decembrie. Prin depunerea unei vari
ante participanții pot eîștiga :

— premii in bani pentru 12, 11 sau 
10 rezultate ale meciurilor jucate;

— premii în bani pentru 12, 11, 10

sau 9 rezultate, pe baza pronosticu
rilor extrase din urnă:

— premii cumulate (pentru pronos
ticurile meciurilor de pe teren și pen- 
iru pronosticurile extrase din urnă).

Duminică, în pauza meciului C.C.A. 
—Dinamo, se va proceda Ia extragerea 
din urnă a pronosticurilor.

PBONOEXPRES

La tragerea PRONOEXPRES Nr. 48 din 
seara zilei de 29 noiembrie 1961, au fost 
extrase din urnă următoarele numere :

49 1 27 48 11 46

Numere de rezervă : 35 43

Fond de premii ; 523.555 lei.
Tragerea următoare — Tragere Specia

lă, la care se atribuie 2 autoturisme 
„MOSKVICI” șl „WARTBURG" - va 
avea loc miercuri 6 decembrie 1961; în 
orașul TIMIȘOARA.

Rubrică redactată de Loto-Prooo- 
sport

TURISTIC
pc unul 1962

editat de O.N.r. Carpați

t

Un volum bogat ilustrat cu fo- ] 
tografii și hărți, instructiv și 
amuzant pentru toți cititorii
Numeroase pagini de lectură, 
semnate de scriitori și publiciști
Reportaje și monografii turistice
Sfaturi utile, curiozități, excursii 
și programe turistice
125 cabane cu căile de acces

1
1

Numeroase desene și caricaturi

J
1

De vînzare fa toate agcn|riîe O.N.T. 
Carpați, Ta librarii, la centrele det 

difuzare a presei și la debite.

EXEMPLARUL 11 LEI,.



Un rezultat care ne bucură dar ne șt...
înt'luirii dintre reprezen- 

rugbi ale R. P. Romîne
• Rezultatul 
rtativele de
’și Franței, desfășurată recent la Ba
yonne, continuă să lie viu comentat 
în cercurile specialiștilor. Presa fran
ceză consideră acum rugbiul romînesc 
ca pe o forță din cele mai puternice, 
recunoscînd că țara noastră deține o 
poziție . fruntașă în rugbiul european, 
înaintea jocului, specialiștii francezi nu 
puneau insă nici un moment la îndoială 
numele învingătorului și purtau discuții

planul de pregătire întocmit de Cole
giul central de antrenori, în strînsă co
laborare cu secția metodică din U.C.F.S., 
colectivul de antrenori a reușit să su
deze puternic echipa, să-i îmbunătă
țească pregătirea tehnică, tactică și 
fizică, s-o aducă în cea mai potrivită 
formă înaintea acestei partide at:t de 
dificile.

întrecerile susținute pînă la meciul 
cu Eranța, în special meciul de antre
nament cu A.Z.K.G. Praga și cu re-

Alexandru lonescu primește balonul și va iniția un nou atac al echipei noastre
Foto: „A.F.P."

LA 
DE-

A 
dat

gumai in legătură cu maniera în care 
reprezentativa noastră va fi învinsă, 
în legătură cu... scorul acestei in- 
tîlniri. Rezultatul obținut de rugbiștii 
romîni — și mai ales stilul și valoa
rea tehnică și tactică demonstrată în 
această partidă — i-au făcut insă să-și 
schimbe rapid părerile.

COMPORTAREA NOASTRĂ 
BAYONNE A CONFIRMAT PE 
PLIN VALOAREA RIDICATA 
RUGBIULUI ROMINESC și a
francezilor o „explicație" in plus pen
tru inîringerea suferită de aceștia 
anul trecut la București

De la bun începui trebuie să spu
nem că excelenta comportare a rugbiș- 
tilor romini pe stadionul din Bayonne 
este rezultatul direct al condițiilor mi
nunate pe care partidul și guvernul 
le creează zi de zi întregii noastre miș
cări de cultură fizică și sport, pregă
tirii pe baze științifice, moderne a 
sportivilor noștri și înaltului patrio
tism de care aceștia au dat dovadă 
în întilnirea cu puternica echipă a 
Franței

Îndeplinind în . xi corespunzător

prezentativa R, D. Germane, au dat 
posibilitate tehnicienilor noștri să ob
serve din timp lipsurile ce mai existau 
în . pregătirea Jucătorilor. Ele au fost 
grabnic lichidate și apoi colectivul de 
antrenori a trecut la stabilirea tacticii 
ce trebuia folosită în meciul de la 
Bayonne. Cunoscindu-se valoarea echi
pei franceze și atu-ul său principal — 
linia de treisferturi — colectivul de an
trenori a insistat pe valorificarea supe
riorității noastre la grămadă, acțio- 
nînd în mod deosebit pe cîteva, sche
me tactice corespunzătoare. Rămînea 
doar de văzut în ce măsură echipa 
va reuși să rezolve aceste probleme, 
deoarece în meciurile de pregătire in 
aplicarea schemelor tactice se iviseră 
unele deficiente. Ele erau însă reme- 
diabile și rămînea important faptul că 
toți jucătorii știau cum anume să joace 
din acest punct de vedere.

Sosiți în Franța și luîn'd contact 
cu forurile rugbiste franceze și cu 
presa a reieșit clar că intențiile selec
ționerilor francezi erau de a anihila 
superioritatea noastră la grămadă, 
printr-un joc deschis pe linia de trei-

S-au încheiat campionatele internaționale
de tenis de masă ale Scandinavici

sierturi, in care iși puneau mari spe
ranțe. Deși pînă la joc mai erau două 
zile și timpul continua să se mențină 
nefavorabil, echipa noastră și-a conti
nuat programul de antrenament pe o 
ploaie torențială, în fața a peste 1.000 
de spectatori, cărora le-a lăsat o fru
moasă impresie.

...La ora 14, pe stadionul din 
Bayonne nu mai era nici un loc neo
cupat. Iar la ora 15, după intonarea 
imnului R. P. Romîne și a Marseillezei, 
arbitrul irlandez R. Williams a fluierat 
începutul meciului în care echipa noa
stră a avut o comportare excelentă.

★

Factorii principali care au făcut ca 
reprezentativa noastră să obțină acest 
succes de prestigiu sînt excepționala 
pregătire tehnică și tactică a jucăto
rilor, patriotismul înflăcărat, dirzenia și 
spiritul de echipă. LA BAYONNE E- 
CHIPA NOASTRĂ A LUPTAT PINA 
LA EPUIZARE PENTRU A OBȚINE 
UN REZULTAT CARE SĂ FACĂ 
CINSTE RUGBIULUI DIN ȚARĂ 
NOASTRĂ. După o asemenea întîlnire 
este greu să evidențiezi în mod deo
sebit pe unul sau altul dintre jucători. 
Totuși, trebuie remarcat aparte frumo
sul exemplu dat de jucătorul Moraru, 
care deși după 10 minute de joc a 
avut o întindere de mușchi foarte je
nantă și dureroasă, a continuat să 
Joace cu aceeași dîrzenie însuflețind 
întreaga echipă. La rîndul lor jucă
tori ca Penciu, Teofilovici, Demian, Ma- 
rinache, Rene Chiriac au muncit extra
ordinar de mult, au folosit întreaga 
lor experiență și putere de luptă, ridi- 
cînd continuu moralul celorlalți jucă
tori și în special al debutanților.

★
Succesul obținut la Bayonne ne bucu

ră în mod deosebit. El marchează pro
gresul de necontestat al rugbiului 
nostru, considerat astăzi pe primele 
locuri în lume. Aceasta nu înseamnă 
însă că trebuie să ne culcăm pe lauri. 
Mai avem încă multe de învățat. Deși 
rezultatul este deosebit de valoros, fă- 
cîndu-se o analiză mai temeinică se 
poate spune că el putea fi și mai bun 
De ce nu o victorie ? Va trebui să a- 
cordăm o mai mare atenție liniei noa
stre de treisferturi pentru a nu lăsa 
toată greutatea pe înaintași; va trebui 
perfecționată circulația balonului, care 
se face încă încet; execuțiile tehnice la 
tușă și grămadă trebuie făcute cu mai 
multă rapiditate. O ATENȚIE DEOSE
BITA VA TREBUI ACORDATĂ JUCĂ
TORILOR DIN REPREZENTATIVĂ 
DE TINERET PENTRU A RIDICA 
NOI ELEMENTE DE VALOARE — 
SCHIMBUL DE MIINE AL RUGBIU
LUI NOSTRU.

A LUAT SFÎRȘIT „TRIUNGHIULARUL” 
DE SCRIMA DE LA MINSK

28 (prin telefon). — In 
a „triunghiularului" de scri-

(prin telefon). Marți 
sfîrșit întrecerile de 

ale campionatelor in- 
___ ,____  _ Scandinaviei. Compe
tiția s-a încheiat cu două mari .surpri- 

campionii europeni Eva Foldi și 
Iată re- 

importante: 
de finală:

3-1,

STOCKHOLM 
•eara au luat 
tenis de masă 
ternaționale ale

(R.S.C.)
R.S.C.)

(R.S.C.)

MINSK 
ultima zi 
mă, spectatorii prezenți în Sala spor
turilor au putut urmări asalturi de o 
mare frumusețe, unele încheiate după 
o luptă epuizantă.

Deosebit de atractivă a fost disputa 
dintre floretiste. Pînă la jumătatea tur
neului final, reprezentanta țării noa
stre, Olga Szabo, a mers foarte bine 
și lăsa impresia că va cîștiga. In 
partea a doua a turneului însă, Olga 
Szabo a evoluat nervos. Ea a pierdut 
cîteva asalturi, printre care și cel de
cisiv, în compania floretistei Nr. 1 a 
R. S. 8. Bieloruse, Jasukievici-Nican- 
cicova... Maria Vicol a avut și ea o 
cădere către sfîrșitul turneului, pier- 
zind atît la Jasukîevici cît și la Olga 
Szabo. Celelalte reprezentante ale țării

noastre — Ana Ene și Ecaterina I 
zăr — n-au reușit, totdeauna, să 
ziste ritmului impus de trăgătoar 
din R.S.S. Bielorusă, toate compon 
te ale lotului unional. Iată și cla 
mentul general al probei: 1. Jasul 
vici-Nicancicova 6 v.; 2. Maria Vi 
5 v.; 3. Olga Szabo 5 v.j 3". Petrei 
5 v.j 5. Klimovici 2 v.; 6. Baram 
2 v.j 7. Ana Ene 2 v.; 8. Ecaterina I 
zăr — o victorie.

In turneul de spadă, singurul f 
gător romîn calificat în finală a f 
Constantin Stei ian. Acesta n-a ret 
însă să obțină decît 2 victorii cu c 
a ocupat locul 6.

RUXANDRA IONESCU
antrenor

Sîinbăfâ și duminica Ia Cltif $1 Tg. nur

EEODETISTELE Șl SADREOII 
iși von DESEMNA CAMPIONII..

Două noi și importante evenimente 
sportive rețin atenția iubitorilor scri
mei: finalele de floretă fete și cele de 
sabie care vor avea loc sîmbătă și 
duminică la Cluj și respectiv Tg. Mu
reș.

rîndul cărora se disting Octavian V 
tilă, Constantin Nicolae și Otto 1 
kas.

«e,
Zoltan Berczik fiind învinși, 
zultatele tehnice mai i 
simplu bărbați, sferturi 
Berczik — Scholer (R.F.G.)
Larsson — Teran 3—0. Rozsas — 
Hrbud 3—0. Stanek — Borg 3—0; 
semifinale: Berczik — Larsson 3—1, 
Rozsas — Stanek 3—2; finala: Rozsas 
ȚR.P.U ) - Berczik (R.P.U.) 3—0. 
într-o vervă deosebită, tînărul jucător 
maghiar Rozsas a deținut mereu ini
țiativa prin topspinuri și contre foarte 
sigure, făcind inutilă orice încercare 
de rezistentă a adversarului său. Sim- 

• piu femei, semifinale: Diana Rowe —
Eva Fold! 3—0 fnvingătoarea a a- 
tacat în permanență. în timp ce Eva 
Fold) s-a retras intr-un joc de „ță- 
căneală" fără speranțe. A. Simen
ii. Guntsch 3—1; finala: A. Simon— 
D Rowe 3—2. A fost o partidă fru
moasă în care învinsa a condus cu 
două seturi la zero. dar. apoi, a slă
bit treptat ritmul de joc. cedînd în 
cele din urmă. Dublu bărbați, semi
finale: Larsson. Alser — Harrison,

Ingberg 3-0, Andreadis, Miko
— Teran, Stanek (R.P.F.I., 
3—2; finala: Andreadis. Miko
— Larsson, Alser (Suedia) 3—0; du
blu femei, finala: Eva Foldi, Diana 
Rowe — Andersson, B. Tegner 3—0: 
dublu mixt, turul II: M. Alexandru, 
Alser (R.P.R., Suedia) — Harst, Harst 
(R.F.G.) 3—0, G. Pitică, Andreadis 
(R.P.R., R.S.C.) — Iohansspn. lohans- 
son (Suedia) 3—0; sferturi de finală: 
M. Alexandru, Alser — Tegner. Lars
son 3—1, Karlsson, Melstrom — G. 
Pitică, Andreadis 3—1; semifinale: 
M. Alexandru, Alser — D. Rowe, 
Harrison (Anglia) 3—1, E. Foldi, Pe- 
terfi — Karlsson. Melstrom 3—2; fi
nala: E. Foldi, Peterfi — M. Alexan
dru, Alser 3—1 (18, 17, —15, 15). 
Meciul a fost de un nivel tehnic bun. 
învinșii au greșit mult la mingile tri
mise cu loviturile de topspin ale lui 
Peterfi.

I. NIȚULESCU
vicepreședinte al F.R.R.

BRUXELLES 29, (prin radio). Pe 
stadionul „Ileysel" din localitate, în 
fata a 30.000 de spectatori, s-a dis
putat miercuri după amiază cel de al 
treilea meci, de baraj, dintre reprezen
tativele de fotbal ale R.S, Cehoslovace 
și Scofiei, care trebuia să desemneze 
echipa participantă la turneul final al 
campionatului mondial de anul viitor 
După o partidă de un înalt nivel tehnic, 
dramatică, cu emoționante răsturnări 
de scor, victoria a revenit pe merit 
fotbaliștilor cehoslovaci, învingători la 
capătul a 120 de minute de joc, cu 
scorul de 4—2 (0—1, 2—2). Scorul

Reprezentativele de tenis de masă 
ale R.P. Chineze au plecat in Europa

P.In vederea unui turneu în R. 
Bulgaria și R. P. Romînă, reprezen
tativele de tenis de masă ale R. P. 
Chineze au 
aerului. Din 
campionul 
finalistul și 
tului mondial Li Fu-iun și Su In- 
sen, precum și fostul campion al 
lumii Iun Kuo-tuan. Toți acești patru 
jucători au făcut parte din echipa 
R. P. Chineze cîștigâtoare a titlului 
suprem la ultimele campionate mon
diale. Lotul feminin este alcătuit din 
Van Cien, semi finalistă la proba de 
simplu temei a campionatelor mon
diale de la Pekin, Han Iu-cen și Ti 
Cian-hua.

părăsit Pekinul pe calea 
lotul masculin fac parte 
mondial Ciuan Tze-tun, 
semifjnalistul campiona-

★
Evident, interesul cel mai mare îl 

suscită întrecerea floretiștelor, Valoa
rea tehnică ridicată și foarte apropia
tă dintre trăgătoarele noastre fruntașe 
constituie principalul' p'unct de atrac
ție al acestei finale. Iri confruntarea 
pe echipe, de pildă, șansa de a cuceri 
titlul o au — în egală măsură — 
C.C.A., Progresul și G.S.M. Cluj.

La individual, lupta directă va an
gaja, în principal, pe Olga Szabo și 
Maria Vicol, campioana de anul tre
cut, talonate însă de Ana Ene, Geor- 
geta Sacheîarie și mai ales de Paula 
Roman-Lăzărescu.

★
Dacă în întrecerea pe echipe sa- 

brerii de la C.G.A. pot emite cele mai 
multe pretenții, în schimb. în turneu! 
individual, lupta se prezintă deschisă. 
Specialiștii îi acordă prima șansă lui 
Ladislau Rolioni, campion și în ediția 
1960. Acesta va avea însă de înfrun
tat nu numai adversari experimentați 
ca Dumitru Mustața și Cornel Pelmuș 
(în puternică revenire), ci și o ade
vărată pleiadă de sabreri tineri, din

★
In dorința de a populariza a< 

frumos sport și in alte orașe 
tării, federația de specialitate a 
tărît ca finalele de spadă să c 
loc la Galafi și nu la Oradea, < 
fusese stabilit initial (<) 
cemhrie)

MARIA VICOL

O.K.D.X. pentru radioamat

St.este deschis în minutul 38 de către 
Jolin (Scolia), iar fotbaliștii cehoslova
ci egalează în min. 70 prin Hledik, fun
daș dreapta, venit în fata porții ad
verse la o lovitură de colț. In același 
minut, St. John înscrie din nou, 2—1. 
Scherer, printr-un șut bombă de la 18 
m egalează în min. 83 : 2—2. Potrivit 
regulamentului jocul continuă cu două 
reprize a 15 minute. In min. 96 si 101 
Pospilial și, respectiv, Kwasniak înscriu 
din nou, stabilind scorul partidei la 
4—2 în favoarea echipei R.S. Ceho
slovace, care devine astfel cea de a 
15-a finalistă la campionatul mondial 
de anul viitor.

Duminică, la ora 00,00 G.M.T. ra 
amatorii de pe toate meridianele 
lua startul în tradiționalul cont 
internațional OKDX, organizat de 
dioclubul Central din Praga.

Amintim că, anul trecut, țara i 
stră a realizat un frumos succes 
cadrul acestui concurs, ocupînd 1 
II în clasamentul general, după ra 
amatorii din U.R.S.S. Stația YO: 
(operator Liviu Macoveanu-Bucur 
s-a situat în fruntea radioamator 
din R.P.R., ocupînd locul III în 
samentu] general pe concurg al st 
lor individuale.

întrecerea se va încheia în ace 
zi, la orele 12.00 GMT.

Pe scurt
lALEIOOtCOP* * CAlLOX><Og4COH*
• HOCHEIȘTII SOVIETICI si-au în

ceput pregătirile pentru campior tul 
mondial din 1962, care se va desfășura în 
martie la Colorado Springs (S.U.A.). Din 
lot fac parte 30 de hocheiști, cei mai in 
vîrstă fiind Pucikov (31 de ani), iaz cei 
mai tineri Ragulin și Kuzmin (ambii de 
20 de ani). Vîrsta medie a înaintașilor 
este de 23 ani.
• TITLUL» de cea mai bună atletă po

loneză pe anul 1961 a revenit alergătoa
rei Teresa Ciepla-Wieczorek. Ea a câș
tigat în acest an mai multe concursuri 
internaționale, a obținut excepționalul 
timp de io,6 sec pe 80 m garduri, n,6 sec 
pe 100 m șl a sărit la ’ 
6 m
• ZILELE TRECUTE

Mezo Ferenc, în vîrstă_________ ___ ,
cunoscut istoric sportiv din R.P. Ungară, 
membru în Comitetul Olimpic interna
țional (CIO). autor a zeci de lucrări des
pre jocurile Olimpice, printre care »,ls- 
toria jocurilor Olimpice antice" premiată 
cu medalia de aur Ia J-O. de la Amster
dam din 1928.
• PKESA SPORTIVA din mai multe 

țări a publicat săptămîna trecută „re
cordurile mondiale» ai« mărșăluitorului 
italian Ahdon Pamieh, 4h04:56.8 pe 30 
de mile și th 14:02,4 De 50 km. A fost 
însă o eroare, - deoarece recordurile mo n
diale la probele respective aparțin atle
tului sovietic Lavrov d au fost stabilite 
în 1959 (4h02:04,6 pe 30 de mile si Ibl 1:18.6 
pe 50 km).

lungime peste

• SPECIALIȘTII din R.P. Ungară pro
pun modificări în regulamentul de joc 
la polo pe apă- modificarea timpului de 
joc de la 4x5 min. la 4x7 minute, me
ciurile să fie conduse de eîte doi 
iar loviturile de pedeapsă (4 m) 
libere să poată fl executate de 
jucător din echipă.
• REPREZENTATIVA secundă_____

chel a Cehoslovaciei a început scria în- 
tîlnirilor internaționale din acest sezon. 
Jucînd în localitatea Elste, hocheiștii ce
hoslovaci au învins reprezentativa Fin
landei cu scorul de Ș-1 (l-o, 1-0. 4-1).
• FOSTUL campion olimpic si triplul

campion european de box. Vladimir En- 
ghibarian. conduce actualmente o scoală 
de box din orașul său natal. Erevan. 
Sub conducerea sa mai activează ale’ 1 
antrenori care pregătesc peste 130 "
tineri boxeri, care au cursuri de trei 
pe săptămînă.
• COMITETUL olimpic japonez a 

cut cunoscut că data inaugurării J.O. 
va fi 9 octombrie 1964. Programul spor
tiv va începe la li octombrie cu con
cursurile de natație. care se vor des
fășura pînă la 19 octombrie. Atleții se 
vor întrece între 15 si 22 octombrie, iar 
pentru sportul nationat iaponez. ‘ " 
este rezervată data de
• IN R P POLONA

lor legitimați înscriși 
pline a ajuns la cifra_ _______ ....
sint 203.000 de fotbaliști, 19 000 de volei
baliști t5.000 atletl. 10 000 baschetbaliste

arbitri. 
$1 cele 
oricare

de ho-

de 
ori

fă-

— . . ludo,
1? octombrie.
numărul sportlvi- 
La diferite deci
de 355.000 Astfel

8.000 boxeri. 7.000 de Înotători, li.ooo ju
cători de tenis de masă. Restul de 20 la 
sută simt la alte 26 de 
tlve.
• IN FRANȚA a fost

națională a jucătorilor . ______ . ____
fotbal, organizație menită să apere in
teresele jucătorilor tn fata patronilor 
cluburilor. Principalul promotor al Uniu
nii este jucătorul Eugene Njo-Lea. ori
ginar din Camerun, Iar ea președinte a 
fost ales Just Fontaine
• IN APROPIEREA localității Oberhof 

din R.D. Germană au început lucrările 
de construcție a unei trambuline de schi 
avlnd o înălțime de 95 m. Aceasta va 
fi cea mai mare trambulină de schi din 
R.D. Germană și va permite sărituri pînă 
la 110 m lungime.
• PREȘEDINTELE 

ziliene a sporturilor, 
declarat că Brazilia 
deplin pentru „a 
dure care așteaptă echipa ei națională 
în cadru) turneului final al campiona
tului mondial de fotbal". El a arătat că 
Încă In urmă cu trei ani a fost întocmit 
Un plan In care erau prevăzute pînă Și 
condițiile atmosferice existente in Chile 
în mai. anul viitor. „Nu avem nici o 
problemă cu alcătuirea echipei noastre 
naționale - a afirmat Havelange - în- 
trucit avem Ia dispoziție 185 de lucătmrl 
de valoare pentru a-1 ajuta pe Pele, 
Didi st Garincha"

discipline soor-

creată uniunea 
profesioniști tie

Confederației bra- 
Joao Haveiange. a 
este pregătită pe 

înfrunta încercările

• Boris Spasski și-a consolidat po 
de lider al campionatului uniona 
șah, obținînd o spectaculoasă viei 
în fața marelui maestru Polugae1 
Smîslov a pierdut din nou, de 
aceasta cu negrele, la Vladim 
Koț l-a învins pe Scianovski, iar 
tidele Keres—Șamkovici, Bronște 
Hasin și Baghirov - Gipslis s-au 
minat remiză. După 8 runde, în 
sament conduce Spasski cu 6>/2 p 
te, urmat de Holmov — 5’/? pu 
(o partidă întreruptă în poziție < 
plicată la Taimanov), Șamkovici 
puncte.
• Campionul mondial de șah, 

hail Botvinnik, și-a anunțat pa 
parea la tradiționalul turneu i 
național de șah ce va începe 1;

Printre 
marii 

(Iugoslavia),

decembrie la Hastings 
lalți invitați se află marii mai 
Gligorici (Iugoslavia), Bis( 
(S.U.A.) și Robatsch (Austria) e
• Comitetul Uniunii belgiene 

fotbal a hotărit, în cursul unei șei 
ținute recent la Bruxelles, ca « 
de juniori a Belgiei să particip 
turneul internațional de f< 
U.E.F.A., care va avea loc între 
29 aprilie în R.P. Romînă
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