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Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînct

vom cunoaște echipa care va intra în 
posesia trofeului. Iată, de altfel, pre
zentată în cifre, situația celor 8 echipe 
participante la întrecerile „Cupei Fede
rației" :

Instantaneu la Fabrica de mase plastice București...
„Aș» se poate trece de la trîntâ la lupte"... demonstrează electricianul losif 

'Aron, sportiv ca mai multă experiență, avî'id ca partener pe strungarul Zaharia 
lonescu. Lăcătușul Nicolae Pîrvutescu, strungarul Ion Matei și ajustorul

Ștefan Dobrinoiu urmăresc cu atenție această primă lecție despre „sportul voi
nicilor".

Cei patru tineri, membri ai asociației sportive Viitorul M.P.B., se vor în
trece in curind la triată, în cadrul Spartacliiadei de iarnă. Ei vor beneficia de 
un plus de experiență și de. . mai multe șanse în obținerea victoriei.

Foto ; T. Chioreanu

Duminică, la Galați j
Îirtîiîiirea dintre echipele Voința București și C.S.M.S. lași jincepe „Cupa de iarnă" 

va decide ciștigătoarea „Cupei F. R. Box" ! ia handbal in 7
După campionatul republican pe echi

pe, iată că o nouă competiție își va con
suma duminică seara ultimul act. Este 
vorba de reuniunea finală din cadrul 
„Cupei F. R. Box", competiție care a 
angrenat, după cum se știe, 8 formații 
din Capitală și din provincie.

După trei luni de întreceri pasio
nante, în cadrul cărora echipele din 
Iași, Brăila, Bacău și din București au 
lăsat o bună impresie, iată-ne acum 
înaintea întîlnirii finale, în urma căreia
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La sfîrșitul acestei săpfătnîui va 
începe și in Capitală tradiționala 
comiietiție de hatul bal în 7, „Cupa 
de iarna". Atiutl acesta, la între
ceri vor lua parte cele mai bune 
formații, masculine și feminine, 
din București : Dinamo, Rapid, Ști
ința, Steaua, C.S. Școlar,
Flacăra roșie și Titanii la băieți, 
Rapid, Știința, Progresul, I.T.B., 
Vestitorul și Confecția la fete.

fOHtCriDțd TCtțiOIldîâ U.C.f.S. DuCUfCȘt!

0 SARCINĂ DE FRUNTE - DEZVOLTAREA ACTIVITATII SPORTIVE LA SATE
In frumosul olub al Monetar iei 

Statului din Capitală au avut loc 
sîmbătă și duminică lucrările oonfe- 
rinței regionale a U.C.F.S. București. 
Ascultînd darea de seamă prezentată 
de tov. Nicolae Lețea, președintele 
consiliului, am avut o imagine vie

asupra dezvoltării activității sportive 
în satele și orașele regiunii București. 
Dar amploarea pe care a luat-o spor
tul în această parte a țării poate fi 
înțeleasă mai bine, cu ajutorul cifre
lor. Deci să vedem ce „spun" cifrele: 
1957—501 asociații sportive, iar în

Incepind de astăzi, in sala de marmură a Casei Centrale a Armatei

Scrimerii de la „Steaua1 întîlncsc 
pe cei de la Honved-Budapesta
înainte de sfîrșitul anului, o parte 

dintre scrimerii noștri fruntași mai au 
de susținut un examen dificil : întîl- 
nirea pe care sportivii de la „Steaua" o 
vor inaugura astăzi, în compania redu
tabililor trăgători ai clubului Honved 
Budapesta,

Programată la toate armele, întîl- 
nirea suscită, cum este și firesc, un 
Interes deosebit. Explicația rezidă, pe 
de o parte, in forma excelentă pe 
care o dețin scrimerii de la Steaua 
(ei au cucerit la ultima ediție a cam
pionatelor republicane, cele mai mul
te titluri) iar pe de altă parte, cărții

cu, R. Schmidt — spadă. D. Mustață, 
O Vintilă, C. Culcea, N. Alexe, H. 
Bădescu — sabie. HONVED (antrenori: 
Bcla Somossi și Lăszlo Vacs): Maria

1961 — 875 asociații sportive, dintre 
care 750 
136.719 
cembrie
U.C F.S.; 
maestru 
maeștri ai sportului: 
exista nici un sportiv care să fi fost 
selecționat în loturile republicane, 
1961 — 11 tinere și tineri din re
giunea București au reprezentat cu 
cinste culorile țării 
nici internaționale, 
diversele competiții 
racter republican și 
cipat în 
vîrstnici, 
numărul 
terioare.
67 de noi recorduri regionale.

sătești; 1 decembrie 1960— 
membri ai U.C.F.S., 1 de- 
1961—158.768 membri
1957 — nu exista nici 
al sportului, 1961 - 
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de mase cu ca- 
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cifră care depășește cu mult 
concurenților la edițiile an- 
Cu acest prilej s-au realizat 
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„Cupei
, duminică _ _

din Galați, de la ora 18.30.

Finala 
disputa

va
sala Dinamo

se

Iată în fotografia noastră pe unul 
dintre cornponeulii de bază ai echipei 
Voința București: Ion Militacu (ca
tegoria semi-ușoară) trimifiud o di
rectă de stingă.

Programul complet al întîlnirii. 
Ziua I — joi (întrecerile pe echi
pe): ora 9 — spadă; ora 11 — flo
retă bărbați; ora 18,30 — sabie; ora 
19,30 — floretă fete. Ziua a Il-a 
(vineri): ora 9 — spadă, calificări; 
ora 11 — floretă bărbați, calificări; 
ora 15 — spadă, finală; ora 
floretă bărbați, finală. Ziua a 
(simbătă): ora 16 — floretă 
calificări; ora 18 — floretă
finală. Ziua a IV-a, (duminică): 
ora 10 — sabie, calificări; ora 11,30 
— sabie, finală.

TRAIAN IOANIȚFSCU

(Continuare in pag. a 2-a)

17 - 
IU-a 
fete, 
fete,

Katalin Er- 
Guricza, E. 
L. Baranyi,

Gulăcs, Magda Zsabka, 
delyi, Margit
Kissmarten yi,
I. Barăth, L.
Lendvay, F. 1

valoare 
reușita 
de zile 
progra-

Csăszâr, J.
I. Palmădi,

. Budinger — floretă, L. 
Torbk, O. Torok, I. Mo

na, J. Szaniszlb — spadă, R. Kărpâti, 
T. Pesza, K. Lotz, S. Ferenc și K. 
Tordai.

Hocheiștii noștri au ținut în șah 
redutabila echipă secundă a R. S. C.
Pentru cine nu a 

la patinoar, rezultatul 
s-a încheiat întîluirea 
— R.S.C. B pare normal.

Echipa secundă a R. S. Cehoslovace 
este formată din elemente de valoare, 
se află intr-un stadiu înaintat de pre
gătire, avînd la activ încă de pe acum 
importante meciuri internaționale (re
cent a învins de două ori Finlanda și 
o puternică echipă canadiană). în ce
ea ce privește clasa hocheiului din

R. P. R—R. S. C. (B) 4-6 (2-0, 1-2, 1-4)
fost marți seara
de 4—6 cu care
de hochei R.P.R.

țara prietenă, socotim că ar fi de pri
sos s-o mai amintim, ea fiind confir
mată de fiecare dată în campionatele 
mondiale. De la aceste considerente 
vom porni în prezentarea jocului a-

Astă-seară (ora 19) echipa 
secundă de hochei pe gheată 
a R. S. Cehoslovace susține 
cel de-al doilea meci în com
pania echipei R. P. Romîne, 
pe patinoarul din parcul „23 
August".

Floretistul Ionel Drîmbă, cîștigător 
al turneului ,,triunghiular" de la Minsk, 
unul dintre protagoniștii întîlnirii inter
naționale „Steaua" — Honved Buda
pesta.
de vizită pe 
cîștigători a 
ternaționale. 
ca întîlnirile

mical de marți seara, pentru 
concluziile cuvenite în ceea 
vește stadiul de pregătire și 
primei noastre reprezentative.

Putem spune că, luată în 
comportarea echipei noastre _ 
bună și uneori chiar foarte bună. Ne 
referim îndeosebi la prima repriză și 
la cea de a doua jumătate a reprizei

a trage 
ce pri- 
valoarea

general, 
a fast

secunde, cînd bocheiștii noștri au pu* 
în dificultate valoroasa echipă oaspe, 
pe care au dominat-o net.

In primele minute aie jocului asis
tăm la o serie de atacuri splendide, 
care se suc.ced cu repeziciune de la o 
poartă la alta, încheiate cu șuturi pu
ternice pe porți. Vojta și îndeosebi 
Sofian se remarcă prin intervenții 
prompte și curajoase. Prima noastră 
linie (frații Szabo—Ferenczi) cu Cz.a- 
ka și lonescu în apărare, se depla
sează cu ușurință înainte șt înapoi, 
trag fulgerător sau spulberă contra
atacurile oaspeților. Iată că pe gheață 
a intrat linia a doua (Biro, Andrei, 
Takacs) cu Varga și Pană în apărare, 
dar nu se deosebesc cu nimic de to
varășii lor din prima garnitură Ace
lași ritm susținut, aceeași orientare 
tactică justă: atac masiv cu toată o» 
chipa 
pidă.

în treimea adversă, repliere ra-, < 
cu marcaj strict la om, inter»-

M. COSTEA

(Continuare în pag. a 4 a)
care o prezintă oaspeții, 
numeroase întreceri in- 
Este de așteptat deci, 

de la București să prile-
juiască asalturi de o bună 
tehnică, care să contribuie la 
concursului. Așadar o întîlnire 
mari, căreia organizatorii — 
mînd-o în sala de marmură a Casei 
Centrale a Armatei — s-au gindit să-i 
asigure și un cadru cit mai sărbăto
resc.

In vederea întîlnirii, cele două clu
buri vor folosi următoarele loturi ; 
„STEAUA" (antrenori: M. Vihcea și C. 
Cioc irite): Geta Sachelarie, Paula Lă- 
zărescu, Lidia Grieb, Elena Bejan, 
Niculina lonescu, T. Mureșanu, I. Zi- 
lahi, S. Poenaru, I. Drîmbă, C. Nioo- 
lae — floretă, C. Stelian. R. Dobrescu, 
D. lonescu, Gh. Lăudoiu. N. Marine*:

Știința Timișoara joacă azi la Stendai (R. D. G.)

Un aspect din meciul de marți seara: cu toată intervenția lui Vojta, 
pucul trimis de Ferenczi se va opri în poartă.

Foto: C. Tudor

Echipa de fotbal Știința Timișoara 
susține azi Ia Slendal a treia partidă 
din cadrul turneului în R.D. Germană. 
Adversar îi va fi formația de primă 
ca tegorie Lokomotive.

După cum a rezultat dintr-o con
vorbire telefonică cu antrenorul C. 
Braun, care însoțește echipa timișo
reană. aceasta a avui pînă acum 
o comportare destuii de bună, 
în a.l doilea meci, cu Aufbau Mag
deburg, ■ resimțit kisă oboseala jo-

cuiut din ajun de la Haile și, datoritl 
și jocului atletic, bărbătesc practicat 
de gazde, a slăbit în repriza a doua, 
permițînd adversarului să preia ini
țiativa și să mai marcheze un gol 
în mira. 85, după ce deschisese sco» 
rul în ruin. 27 prin autogolul lui Hăh 
măgeanu. Un gol înscris de timișo
reni a fost anulat pe motiv de ofsaid.

Este posibil ca Știința să mai suo» 
țină două intflriirl ta R.D.G., h UI.' 
și 20 decembrie.



Comitetul asociațiilor sportive din comună- 
factor activ în dezvoltarea sportului sătesc (Urmare din pag. 1)

An de an mișca
rea de cultură fizi
că și sport din țara 
noastră s-a dezvol
tat și s-a întă
rit, numărul oameni
lor muncii angrenați

GHEORGHE POP
șef al secției organizatorice 

din Consiliul General U.C.F.S.Consiliul General U.C.F.S.
★

activitatea
Ca rezul-

în 
sportivă a crescut neîncetat 
tat al traducerii în viață a Hotărîrii 
G.C. al P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri din 2 iulie 1957 cu privire la 
reorganizarea mișcării sportive, acti
vitatea de cultură fizică și sport din 
mediul sătesc a luat și ea un avînt 
deosebit. Nu de puține ori, cu prilejul 
adunărilor de dări de seamă și al ale
gerii organelor locale ale U.C.F.S. — 
eveniment de o mare importanță în 
viața organizației noastre — a fost 
subliniat considerabilul progres canti
tativ și calitativ realizat. în munca a- 
sociațiilor sportive sătești.

Dezvoltarea pe baze de mase a ac
tivității sportive în mediul sătesc, pre
cum și asigurarea condițiilor necesare 
pentru ca în viitor această activitate 
să crească și mai mult, să capete un 
caracter continuu și mai bine orga
nizat, a determinat ca în această pe
rioadă să apară necesitatea organiză
rii pe plan local a unor comitete ale 
asociațiilor sportive pe comună, care 
să coordoneze munca asociațiilor spor
tive din comuna și satele respective. 
Această măsură reprezintă o comple
tare a actualei forme organizatorice a 
organizației noastre și ea constituie o 
mărturie vie a creșterii volumului com- 
petițional, a dezvoltării asociațiilor 
sportive din mediul sătesc. Aceste co
mitete s-au constituit imediat după 
terminarea alegerii organelor locale 
ale U.C.F.S., în toate asociațiile spor
tive din raza comunei și satelor res
pective. După ce această acțiune a fost 
încheiată, consiliile asociațiilor sporti
ve au organizat o ședință comună în 
cadrul căreia s-a constituit comitetul 
respectiv, din care pot face parte 7—11 
membri. In legătură 
cestor comitete este 
că ele își vor duce 
în comunele care au
ciații sportive și că nu este neapărat 
necesar ca membrii comitetului aso
ciațiilor sportive dintr-o comună sau 
din satele care aparțin comunei să fie 
și membri ai consiliilor asociațiilor 
sportive. Este însă desigur 
dabil 
parte 
ca rea 
fizică 
poată 
donarea activității sportive a tineri
lor țărani muncitori, la judicioasa fo
losire a bazelor și materialului spor
tiv.

Demn de semnalat în această pri
vință este faptul că în unele regiuni 
ale țării s-au și constituit primele co
mitete ale asociațiilor sportive pe co
mune. care sub conducerea organiza
țiilor de partid au și trecut la desfă
șurarea unei rodnice activități. în ra
ionul Sf. Gheorghe (reg. Brașov) a- 
ceastă acțiune s-a desfășurat într-un 
ritm susținut. Astfel, în comuna 
Ghidfalău a fost constituit un comi
tet al asociațiilor sportive compus 
din 11 membri și avînd ca președinte 
pe învățătorul Dezideriu David. De a- 
•emenea, în comunele Bodoc și Fel- 
dioara s-au constituit comitete ale a-

cu constituirea a- 
bine să subliniem 
activitatea numai 

cel puțin trei aso-

ca din aceste comitete 
activiști cu experiență 
sportivă, profesori de 
și instructori voluntari, 
aduce un aport temeinic

recoma li
să facă 
în miș- 
educație 
care să 

: la coor-

sociațiilor sportive 
care și-au și întoc
mit planuri de mun
că, în care au pre
văzut ca principal 
obiectiv sprijinirea 

consiliilor asociațiilorși îndrumarea 
sportive. Un exemplu în această pri
vință îl constituie comitetul asociații
lor sportive din comuna Ghidfalău 
care și-a propus în planul de muncă 
pe acest trimestru să ajute consiliile 
unor asociații sportive în muncă, în 
îndeplinirea calendarului competițio- 
nal, a creșterii numărului de membri 
U.C.F.S. și a încasării cotizațiilor 
sportive.

Este cît se poate de clar că aceste 
comitete au în viitor un roi de seamă 
în asigurarea progresului în acti
vitatea sportivă din mediul sătesc. 
Principala sarcină a unui comitet al 
asociațiilor sportive dintr-o comună 
este aceea de a coordona munca consi
liilor asociațiilor sportive respective. în 
acest sens un rol important îl va avea 
asigurarea unui bogat calendar com- 
petițional interasociații, precum și pla-; 
nificarea folosirii bazelor și a materia-; 
lului sportiv, în așa fel incit să fie; 
asigurată o creștere permanentă a ca-; 
racterului de mase al activității sporii-; 
ve, a nivelului tehnic al sportivilor șil 
al echipelor din mediul sătesc. De ase
menea, comitetele asociațiilor sportive 
din comune trebuie să ajuta consiliile 
asociațiilor sportive în organizarea 
procesului de instruire, în organizarea 
muncii instructorilor voluntari din ca
drul secțiilor pe ramură de sport. Pe 
de altă parte, aceste comitete ale a- 
sociațiilor sportive dintr-o comună a- 
jută nemijlocit la stabilirea unei le
gături trainice între consiliile raionale 
U.C.F.S. și consiliile asociațiilor spor
tive sătești.

Sarcini deosebite în ceea ce privește 
munca acestor comitete revin, bineîn
țeles, consiliilor raionale și regionale 
U C.F.S. Activiștii consiliilor raionale 
U.C.F.S. au datoria să se preocupe cu 
simț de răspundere de instruirea mem
brilor comitetelor asociațiilor sportive 
din comune, de îndrumarea și controla
rea activității pe care o desfășoară a- 
ceste comitete. In fond, ele au meni
rea să ajute mult munca 
raionale U.C.F.S. care
— prin intermediul lor — 
legătură 
consiliile 
comună.
ne însă 
liilor raionale U.C.F.S. să-și 
deplasările la sate, considered 
moment ce există un comitet 
ciațiilor sportive în comună 
mele se rezolvă... mai ușor.

Constituirea comitetelor asociațiilor 
sportive din comune este, fără discuție, 
un pas înainte pe drumul dezvoltării și 
întăririi activității sportive la sate. 
Dar, pentru ca aceste comitete să poa
tă munci bine și să-și poată rezolva 
cu succes sarcinile ce le stau în față, 
este necesar ca prin grija consiliilor 
raionale și regionale U.C.F.S. ele să 
activeze pe baza unui plan de muncă 
bine întocmit în care să fie cuprinse 
problemele cele mai importante ale ac
tivității sportive din comună — con
tribuind în felul acesta la răspîndirea 
pe o scară și mai largă a sportului în 
rîndurile oamenilor muncii de la sate.

oprim aici, deoarece credem că cifrele 
sînt grăitoare.

Participarea la lucrările conferinței 
a unui număr mare de colectiviști a 
făcut ca activitatea sportivă la sate 
să fie viu dezbătută.

— In sătucul nostru, Fîntînelele, din 
raionul Lehliu — vorbea colectivistul 
Marin Nica — nu exista pînă anul a- 
cesta asociație sportivă. Printr-o mun
că intensă de popularizare a activi
tății sportive din celelalte sate, fă
cută cu sprijinul organizației de par
tid, al consiliului raional U.C.F.S., 
am reușit — într-o perioadă foarte 
scurtă — să dăm viață sportului și 
în satul nostru. Intr-o singură zi și-au 
completat adeziunile de membri ai 
U.C.F.S. 78 de tovarăși din gospo
dăria noastră. Nu aveam însă teren 
de sport. Alunei am hotărît ca după 
terminarea muncii pe cîmp să ne în- 
tilnim pe islaz și să ne facem teren 
de fotbal. Și azi avem un teren fru
mos împrejmuit. Acum, cînd e meci 
vine aproape tot satul.

Delegații la conferință și-au mani
festat 
față de 
tot mai 
tăzi.

— Gospodăria noastră — spunea 
cu mîndrie colectivistul Ion Filip din 
comuna Belitori — este foarte bogată 
De aceea avem și o activitate spor
tivă rodnică. 330 de membri ai gos
podăriei colective au devenit
bri ai U.C.F.S. în
mină ne-am amenajat din 
locale o mîndrețe de bază 
cu vestiare. Dacă am avea 
instructori sportivi ne-am putea apoi 
măsura cu cele mai puternice echipe 
de la oraș. Dar asociațiile sătești sînt 
prea puțin îndrumate. Aș vrea să în
treb cîți activiști de la consiliul re
gional U.C.F.S. s-au deplasat in mij
locul nostru să ne arate cum să or-

simțămintele de recunoștință 
partid pentru viața nouă și 
fericită pe care o trăiesc as-

numai
și mem- 

o săpfă- 
resursele 
sportivă, 
și cîțiva

ganizăm un concurs de atletism sau de 
alte sporturi pe care noi nu le cunoaș
tem ? Noi sîntem meșteri in agricultu
ră, dar vrem să devenim meșteri și în 
sport".

Cu această întrebare a fost atinsă 
principala deficiență care frînează ac
țiunea de atragere a unui număr cît 
mai mare de tineri și vîrstnici de la 
sate pe terenurile de sport. Părerea 
aceasta a fost susținută și de alți de
legați, care în discuțiile lor au scos 
în evidență faptul că activitatea spor
tivă de la sate nu s-a dezvoltat pe 
măsura posibilităților existente, că 
activiștii sportivi și cadrele tehnice 
nu au valorificat „terenul" prielnic de 
aici, pentru descoperirea de noi ele
mente înzestrate cu talent. Insuficien
ta preocupare față de activitatea spor
tivă de la sate a avut o influență ne
gativă și asupra dezvoltării generale 
a sportului în regiunea București. 
Iată consecințele.

1. Numai 9,5% din populația re
giunii face parte din U.C.F.S. (ma
joritatea populației o reprezintă, după 
cum se știe, locuitorii satelor).

2. Sînt încă multe sate și comune 
în care nu există asociație sportivă, 
cu toate că în anii regimului nostru 
democrat-popular și în regiunea Bucu
rești s-au creat condiții prielnice 
pentru înființarea lor.

3. Numărul echipelor afiliate și al 
sportivilor legitimați ar fi fost dublu 
dacă masele largi de săteni ar fi fost 
angrenate într-o activitate competi- 
țională continuă și organizată. Directo
rul căminului cultural din comuna 
Comana, raionul Giurgiu, tov. Tudor 
Bălan, și 
din satul 
arătat că 
ta te din
ei chiar campioni regionali, se „pierd", 
pe de o parte pentru că nu are cine 
să-i pregătească, iar pe de altă parte 
din cauza lungilor întreruperi dintre 
competiții.

4. In sfîrșit, ca o consecință fi
rească a insuficientei munci de în-

învățătorul Emil Mateescu 
Cegani, raionul Fetești, au 
o serie de elemente talen- 
asociațiile lor, unii, diatre

drumare și control, sportivii din re
giunea București nu au obținut în 
fazele superioare ale „Cupei Agricul
turii" rezultate pe deplin mulțumi
toare.

Ce e de făcut pentru viitor? De
legații au făcut multe propuneri pre
țioase. In primul rînd, trebuie ținută 
o strînsă legătură între organele 
U.C.F.S. și asociațiile sportive sătești. 
Numeroși vorbitori au reliefat că a- 
colo unde au venit instructorii și alți 
activiști ai organelor U.C.F.S., roadele 
nu au întîrziat să apară. Profesorii de 
educație fizică au în acest sens datoria 
să ajute asociațiile în organizarea dP 
feritelor competiții, nu așa cum pro 
cedează profesorii din Fundulea, VÎ-. 
dele, Olteni etc., care nu se intere
sează de activitatea sportivă din co-, 
munele lor. Este foarte util ca echi
pele sportive de la orașe să se de
plaseze mai des în mijlocul 
muncii de la sate, pentru 
cu ei diferite întreceri și a 
tășî din experiența lor.

O problemă extrem de ii 
o constituie și dezvoltarea turismului 
la sate, 
cretar al 
a arătat 
lectivîstă 
de ceea 
excursii 
rea gospodăriei. Asemenea 
contribuie nu numai la cunoașterea 
frumuseților patriei noastre, ci și la 
atragerea sătenilor la o formă de 
practicare a sportului — turismul — 
și prin turism la alte discipline spor
tive.

In concluzie, din dezbaterile con
ferinței a reieșit clar că activiștii 
sportivi din regiunea București trebuie 
să pună pe prim plan o 
obiective, ca intensificarea 
ducative, gimnastica în 
complexul G.M.A. etc. — întărind și 
dezvoltînd activitatea sportivă la sate.

oamenilor 
a susține 
le împăr-

importantă

Tov. N1COLAE MATE^se- 
comitetului regional P.M.R., 
în cuvîntul său cum o co
diri Chirnogi a fost uimită 

ce a văzut cu prilejul unei 
organizată de conduce- 

excursil

serie de 
muncii e- 
producție,

consiliilor 
vor 
să 

strînsă, operativă, cu 
asociațiilor sportive 

Aceasta nu trebuie să 
un prilej ca activiștii

putea 
țină o 

i toate 
dintr-o 
însem- 
consi- 

reducă 
că din 

a! aso- 
prcble-

9:36,4 (2)

8:49,2
8:59,2

2.34:52,0 (1) 
2.36:20,0 (2)

(1) 
(1)

(6)
(5)
(1)
(7)
(1)
(6)
(1)

(4)
(5)

2.37:29,0 (3) 
2 38:09,0 
2.39:46,0 
2.45:41,0 
2.46:39,0 
2.48:20,0
2.49:50,0 (6) 
2.52:54,0 (7)

mai buni 10 atleti în 1961

Interviul nostru
llie Popa (Dinamo) — fără nu

măr — conduce plutonul mărșălui
torilor.

Vasile Georgescu (Prahova PI.) 
Carol Tontsch (Voința Buc.) 
Ion Me sa roș (CFR Timiș.) 
Iosif Ferencz (Corvinui Huned.) 
Ștefan Dobay (Dinamo) 
Gheorghe Stănel (Rapid Buc.) 
Vasile Pop (SSE Oradea) 
Adalbert Schneider (CSS Timiș.) 
Ion Marconi (UTA)

3.000 M OBSTACOLE

(2) Tadeus Strzelbisckl (Rapid BuC.) 
(1) Vasile Florea (Laminorul
Roman)

Constantin Aioanei (Steaua Buc.) 
Victor Caramihai (ITB) 
Ion Veliciu (Progresul Timiș.) 
Vasile Weiss (Dinamo)
Grigore Cojocaru (Știința Cluj) 
Gheorghe Egyed (CSM Cluj) 
Constantin Paghidas (Laminorul 
Roman)
Victor Seredenciuc (Laminorul 
Roman)

MARATON

Voicu Toma (Rapid Buc.) 
Dumitru Tîlmaciu (Steaua 
Buc.)
Cristea Dinu (Metalul Buc.) 
Mihai Babaraica (ITB) 
Vasile Teodosiu (PTT Buc.) 
Constantin Vasile 
Ion Aldea (ITB) 
Mihai piesa (Steaua Buc.) 
Paul Lazăr (Farul C-ța) 
Gheorghe 
Buc.)

Mattei (Steaua

De ce nivel tehnic
Cu puțin timp în urmă s-au dis

putat la Constanța finalele campio
natelor republicane de lupte libere 
seniori. întrecerile au fost viu dispu
tate, dar s-au situat la un nivel teh
nic cu mult sub posibilitățile spor-: 
tivilor. Numărul întîlnirilor in care 
s-a „lucrat" numai pe procedee de 
lupte libere a fost destul de mic. Cu 
acest prilej am stat de vorbă cu doi 
antrenori și cu un luptător, punîn- 
du-le următoarea întrebare!

— Care sînt cauzele slabei pregă
tiri tehnice a participanților la finale?

Antrenor VICTOR DONA (Dinamo 
București): „Părerea specialiștilor a 
fost unanimă: deși s-a progresat față 
de anii trecuți totuși sîntem încă sub 
nivelul așteptărilor și mai ales al jx>- 
sibilităților. O primă cauză o văd 
în faptul că timpul care a trecut de 
la cursurile de specializare și pînă la‘ 
disputarea finalelor a fost destul de 
scurt în acest fel antrenorii nu au

avut posibilitatea să exerseze temei
nic cu elevii lor procedeele învățate. 
Să nu uităm că pentru însușirea unei 
tehnici corespunzătoare se cere o pe
rioadă de timp mai îndelungată, mai 
ales la „libere" unde procedeele sînt 
mult mai complexe"...

Antrenor Z. ABRUDAN (C.S.O 
Baia Mare): „Mi-am pus întrebarea 
de ce unii luptători. de „libere" aplică 
încă în momentele critice procedeele 
de „clasice". Răspunsul este cît se 
poate de simplu. In primul rînd nu 
toți antrenorii stăpînesc la fel de bine 
tehnica de „libere" ca și cea de „cla
sice". In al doilea rînd, marea ma
joritate a sportivilor au început lup
tele cu procedee de „clasice". Astfel, 
la nevoie ei apelează la cunoștințele 
pe care le stăpînesc cel mai bine. 
In al treilea rînd, în sălile de antre
nament nu există încă o distincție 
clară între învățarea unor procedee 
și a altora. în acest fel dacă predăm 
unui sportiv și procedee de „clasice"

scăzut?
și de „libere** și mai ales îl punem 
să se antreneze la ambele stiluri nu 
putem progresa la nici una din aceste 
discipline".

PAUL CÎRCIUMARU. campion al 
R.P.R. pe anul 196! : „Finala de la 
această ediție, la categoria ușoară, a 
fost mai slabă ca în alți ani. Pot 
spume că dintre toți concurenții doar 
trei sau patru au fost mai bine pre
gătiți. Ceilalți, deși au avut o pre
gătire fizică corespunzătoare, au do
vedit că nu stăpînesc cum trebuie 
gama procedeelor de lupte libere. Per
sonal, am comis unele greșeli în ceea 
ce privește procedeele tehnice de li
bere. Dar, am tras concluziile nece
sare la timp și am reușit să cuceresc 
locul I. Cei care se vor specializa, 
de-acum înainte, în luptele libere tre
buie să se dezvețe să folosească pro
cedeele de „clasice" care nu pot fi 
de nici un folos în întrecerile noas
tre"...

110 M GARDURI

14.5 (1) Mircea Ursac (Știința Buc.)
14,9 (3) Tiberiu Ardeleanu (Știința Buc.)
15,0 (d) Ion Mesaros (CFR Timiș.)
15,1 (2) Vasile Georgescu (Prahova Pl.)
15.1 (5) Liviu Preda (Știința Buc.)
15.2 (d) Emil Constantinescu (Știința Buc.) 
15,2 (d) Alexandru Dincă (CSM Cluj)
15.2 (1) Ion Carolea (St. roșu Brașov)
15.4 (1) Paul păunescu (Dinamo)
15.6 (1) Celestin Tîlnariu (Ind. Sîrmei

C. Turzii)
15,6 (1) Vasile Pop (SSE Oradea)
15,6 (3) Mircea Axente (Dinamo)
15.6 (1) Valeriu Jurcă (Știința Buc.)

200 M GARDURI

23.4 (1) Valeriu Jurcă (Știința Buc.)
23.8 (1) Mircea Ursac (Stiinta Buc.)
25.3 (2) Hie Savel (Dinamo)
25.4 (1) Ion Mesaros (CFR Timiș.)
25.6 (2) Carol Tontsch (Voința Buc.)
25.7 (5) Ion Carolea (St roșu Brașov)
25.8 (1) Mircea Axente (Dinamo)
25.8 (2) Vasile Pop (SSE Oradea)
26.2 (3) Adalbert Schneider (CSS Timiș.)
26.3 (1) ion Marconi (UTA)

400 M GARDURI

52.9 (4) llie Save» (Dina moi
53,0 (1) Valeriu Jurcă (Știința Buc.)

20 KM MARS

1.36:00,0 (1) llie Popa (Dinamo)
1.36:35,0 (2) Ion Baboie (PTT Buc.)
1.37:40,0 (3) Haralambie Răcescu (Dinamo) 
1.38:33,0 (4) Marin Sfăntuică (Metalul

Buc.)
1.39:40,0 (5) Valeriu Mitrea (PTT Buc.)
1.39:50,0 (6) Nicolae Teoader (FI. roșie 

Buc.)
1 40:04,0 (7) Dumitru Chiose (PTT Buc.) 
1.40:52,0 (4) ion Barbu (FI. roșie Buc.) 
1.41:00,0 (1) Nicolae Soare (Galați) 
1.42:00,0 (9) Gheorghe Maftei (Steaua Buc.)

50 KM MARS

4.41:45,0 (1) Ion Barbu (Fl. roșie Buc.) 
4.44:55,0 (2) Ion Baboie (PTT Buc.) 
4.51:02,0 (3) Nicolae Daradici (PTT Buc.) 
4.54:08,0 (4) Dumitru Paraschivescu (Fl. 

roșie Buc.)
4.55:34,0 (5) Gheorghe Maftei (Steaua Buc.) 
5.00:25,0 (6) Nicolae Toader (Fl. roșie Buc.) 
5.03:55,0 (7) Valeriu Mitrea (PTT Buc.) 
5.07:10,0 (8) Marin Sfănțuică (Metalul Buc.] 
5.16:00,0 (9) Dumitru Chiose (PTT Buc.) 
5.16:39,0 (10) Pantelimon Banabac (Surdo- 

muți Buc.)

NOTA : între paranteze am trecut locu
rile ocupate de atlețiî respectivi în con 
curs ; d - decatlon.



LCTIVITATEA CONTINUA... 
minică in București: Progresul —- Farul și Rapid — Dinamo Galati
chipele — cele mai multe dintre 
— continuă să se antreneze și să 

;i.nă meciuri amicale și săptămîna 
asta. In perioada actuală, de tran- 

echipele trec treptat de la volu- 
de muncă din timpul campiona- 

i la activitatea specifică perioa
de întrerupere, cu antrenamente 

jse ca număr, durată și intensitate 
:u jocuri amicale.
.semenea partide au loc chiar as- 
, din seria celor organizate de fe- 
ație în cinstea zilei de 30 Decem- 
:. De fapt, este vorba de două me- 
i amînate de duminică și anume: 
arul Constanța — Progresul Bucu- 
i la Constanța și
t. roșu Brașov — Mureșul Tg. Mu
la Brașov.

ntîlnirile vor prilejui, desigur, 
■'tacole fotbalistice de calitate. Se 
fruntă echipe valoroase.
. doua manșă a jocurilor va avea 

duminică. Reamintim programul: 
l.S.M.S. Iași — Dinamo Bacău 
-3) , 'o
lațL bucurești — Dinamo Galați 
-1)

N O T E9
nițiativa federației de a organiza 
10 și 17 decembrie o serie de în- 
iri tur-retur între formații de ca- 
orie A și B, a fost cit se poate de 
evenită. Aceste jocuri, cu caracter 
ical, au dat posibilitate unui mare 
năr de echipe să-și continue sub 
ma aceasta activitatea după in- 
ierea campionatului și, totodată, 
rodeze jucători tineri valoroși. Cele 
i multe echipe au înțeles rostul a- 
tor meciuri și au căutat să le fo- 
?aseă cît mai bine, prezentînd for- 
țil bune care au furnizat specta- 
e plăcute, urmărite cu interes de 
ctatori.
>e pare însă că Metalul Tîrgoviște 
a acordat importanța cuvenită me- 

lui său cu Poiana Cîmpina, dovadă 
duminică a aliniat o formație cu 

nai TREI TITULARI din prima c- 
pă, restul fiind completat cu ele- 
nte de la tineret (ultima în cam- 
natul respectiv!...) sau juniori. Ce 
>utut să însemne replica unei ase- 
rieijt garnituri, ce joc a putut să 
re spectatorilor cîmpineni se vede 

rezultatul întîlnirii: 6—0 pentru 
ana...
Jn rezultat care nu face cinste unei 
țipe de categorie A* dar care este 
usecința neseriozității, a ușurinței 
care a privit un meci organizat cu 
scop anumit. Presupunem că acest 

> a fost o lecție pentru Metalul.

ECHIPA STEAUA 
IN TURNEU DE IARNA

n cursul săptăminii viitoare echipa 
tureșteană Steaua urmează să plece 
-un turneu in Orientul apropiat, 
neul, perfectat de federație, pre- 

le la început trei meciuri în iran, 
mul a fost programat la dai. de 
decembrie la Teheran.
ie duc tratative pentru ca fotbaliș- 
bucureșteni să susțină — în con- 

rare — cîteva jocuri la Damasc și 
Beyruth.
'otbalîștii echipei Steaua se pre- 
esc intens în vederea turneului.

ECHIPA PETROLUL 
IN R. D. VIETNAM

(m anunțat că echipa Petrolul va 
a în Indonezia și în R. D. Vietnam, 
număr de 8—9 meciuri,

n cursul zilei de ieri s-a primit din 
tea organizatorilor din R. D. Viet- 
n o telegramă de confirmare a tur- 
ilui, care se va desfășura în prima 
fătate a lunii ianuarie 1962. In 
D. Vietnam Petrolul urmează să

Practicați sporturile de iarnă 
în vacanțe ideale!

Agențiile și filialele organizează

TABERE 
pentru elevi 
și studenfi

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

U. T. Arad — C.S.O. Crișana Ora
dea (1—2)

C.F.R. Timișoara — Jiul Petroșeni 
(0-3)

Dinamo Pitești — C.S.O. Craiova 
(0-2)

Știința Cluj — C.S.O. Baia Mare 
(4-1)

Minerul Lupeni —• C.S.O. Reșița 
(0-3)

Metalul Tîrgoviște — Poiana Cîm
pina (0—6)

Prahova Ploiești — Tractorul Bra
șov (0—1)

Arieșul Turda — In’d. Sîrmei C. 
Turzii (0—3)

Știința Galați — C.S.M. Brăila 
(1-5)

Progresul București — Farul Con
stanța

Mureșul Tg. Mureș — St roșu Bra
șov.

Partidele din București se vor dis
puta astfel: Rapid — Dinamo Galați 
la ora 14 pe stadionul din Giulești, 
Progresul — Farul la ofa 14 pe sta
dionul Dinamo.

ȘTIRI
dispute 3—4 jocuri, dintre care unul 
cu echipa Școlii tehnice de fotbal, la 
Hanoi.

In ce privește programul jocurilor 
din Indonezia, acesta a luat următoa
rea formă definitivă:

19 decembrie la Djakarta cu Selec
ționata Indoneziei

20 decembrie la Djakarta cu o e- 
chipă de club

25 decembrie la .Surabaja
29 decembrie la Makasar
2 ianuarie la Medan.
Petrolul urmează să plece 

turneu.
mîine în

Acasd și in
Comportarea unei echipe de-a lun

gul unui sezon oficial sau a întregu
lui campionat se oglindește în mare 
măsură în clasamentul general. A- 
cesta exprimă prin cifre, de multe 
ori destul de bine, cum a evoluat o 
formație. Ceea ce nu spune însă, este 
cum a jucat acasă și cum în deplasa
re, pentru că — se știe — cele mai 
multe echipe se... simt mai bine cînd 
își susțin acasă meciurile. Acest lu
cru rezultă din clasamentele alcătuite 
pe baza rezultatelor reușite pe teren 
propriu și în deplasare. Oferim mai 
jos cititorilor asemenea clasamente 
ale primei părți a campionatului ca
tegoriei A. Din studierea lor reies 
multe lucruri interesante, multe cu
riozități. Astfel:

— Ultima din clasamentul „acasă", 
Dinamo București, este prima în cla
samentul în deplasare I...

— St. roșu și Petrolul au fost im
batabile pe teren propriu (doar Pe
trolul a cedat cîte un punct lui Di
namo Pitești și Progresului).

— Trei echipe nu au reușit nici o 
victorie în deplasare: Dinamo Pitești, 
Metalul și Minerul; un semi-succes 
a cunoscut doar Dinamo Pitești: im 
meci nul la Ploiești.

— Dinamo Pitești a înscris un sin
gur gol (!) în cele 6 partide disputate 
afară.

— 10 echipe au golaveraj negativ 
în clasamentul in deplasare; în 
schimb, toate 14 îl au pozitiv după 
jocurile pe teren propriu.

— Cele 12 puncte pe care le are 
Minerul în clasamentul general sînt 
„fructul" meciurilor disputate acasă...

Echipe din categoria B
CSO crișana, fruntașa seriei a III-a

In turul campionatului secund, Ora
dea a fost orașul în care toate echi
pele din seria a IlI-a au trebuit să 
plece steagul în fața formației CSO. 
Excepție face Industria Sîrmei Cim- 
pia Turzii care a reușit un meci nul 
(0-0).

Echipa orădeană a terminat prima 
jumătate a campionatului cu două 
puncte avans față de CSO Baia Mare, 
CSO Cluj, Mureșul Tg. Mureș și CFR 
Timișoara, toate cu cîte 17 puncte:

In meciul cu Mureșul Tg. Mureș, echipa G.S.O. Crișana a avut una din 
cele mai bune comportări din sezonul de toamnă fi a cîștigat cu 5—2. In 
fotografie, o fază din această întîlnire : Harsanyi (C.S.O. Crișana) — în stingă 
— înscrie al doilea gol. Foto: E. Popper-Oradea

1. CSO Crișana 13 9 1 3 25:11 19.
Cifrele seci ale clasamentului, în

scrise în dreptul numelui echipei, in
dică o serie de aspecte pozitive.

Cele trei meciuri pierdute in depla
sare (cu CSO Baia Mare, CSO Cluj și 
CFR Timișoara, echipe fruntașe în a- 
ceastă serie) nu arată totuși o incon
stanță în formă. E vorba de puncte 
pierdute la echipe bine pregătite și 
la scoruri strînse. Golaverajul pozitiv

COLȚUL STATISTIC 
deplasare...
...Și alte lucruri pe care, dragi citi

tori, le puteți constata făcînd o lec
tură atentă a următoarelor clasamente:

„ACASA

1. St. roșu 6 6 0 0 17: 5 12
2. Petrolul 7 5 2 0 16: 5 12
3. Minerul 7 6 0 1 10: 5 12
4. Știința Tim. 6 5 0 1 9: 2 10
5. Știința Cluj 6 4 1 1 18: 7 9
6. Dinamo Bacău 7 4 1 2 12; 9 9
7. Metalul 7 3 3 1 16:13 9
8. Progresul 7 4 0 3 17: 9 8
9. Jiul 6 3 2 1 9: 6 8

10. Steaua 7 4 0 3 19:14 8
11. U.T.A. 6312 9: 5 7
12. Dinamo Pitești 7 3 13 13:10 7
13. Rapid 6 3 1 2 9: 7 7
14. Dinamo Buc. 6 2 2 2 9: 8 6

*,tN DEPLASARE-
1. Dinamo Buc. 7 6 0 1 17: 8 12
2. Progresul 6 3 1 2 7; 4 7
3. Petrolul 6 3 0 3 13:11 6
4. St. roșu 7223 12:12 6
5. Rapid 7 2 2 3 8:10 6
6. Dinamo Bacău 6213 4: 5 5
’• Știința Cluj 7124 8:15 4
8. steaua 6 0 3 3 6:10 3
9. Știința Tim. 7115 7:17 3

10. Jiul 7115 6:19 311. U.T.A. 7 1 0 6 8:17 2
12. Dinamo Pitești 6015 1:12 1
13. Metalul 6 0 0 6 5:20 0
14. Minerul 6 0 0 6 3:23 0

Ultimul concurs special Pronosport al anului!
După cum știți, duminică 17 decembrie 

este un concurs special dotat cu nu
meroase premii suplimentare în obiecte. 
Lista premiilor suplimentare conține : 1 
AUTOTURISM „Moskvici", motociclete* 
biciclete, televizoare, aparate radio, ara
gazuri, ceasornice, aparate foto. Aceste 

Amănunte in legătura cu acest concurs 
special, primiți la toate agențiile Loto- 
Pronosport.

(2,27) și numărul de goluri marcate 
(aproape două de meci) dovedește efi
cacitatea înaintării și jocul bun al 
apărării.

Un fapt pozitiv la CSO Crișana* 
întinerirea echipei. Deși în ultimul 
timp mai mulți jucători de bază au 
plecat* lipsa lor nu s-a resimțit. Au 
fost înlocuiți imediat cu juniori și 
rezultatul se vede. Din lotul de 19 ju
cători* 7 sînt tineri* pînă la 19 ani, 
majoritatea elevi cu note bune la în

vățătură (antrenorul secund G. Băcuț 
are — de altfel — sarcina să țină le
gătura cu conducerea școlilor pentru 
a fi la curent cu situația lor școlară). 
Toți jucătorii participă cu regulari
tate la antrenamente și dau dovadă de 
multă disciplină. Preocuparea pentru 
buna lor comportare pe teren se vede 
și din faptul că în ultimele meciuri 
de campionat nu s-au înregistrat a- 
bateri de la disciplină. Antrenorul Fr. 
Ronai, care ne-a vorbit despre starea 
de spirit care domnește în echipă, se 
mîndrește cu o serie de jucători frun
tași la locurile lor de muncă și în 
școli. Printre aceștia se află Viorel 
lacob, maistru la CFR, Szucs și Ar- 
noczkl, strungari la fabrica înfră
țirea etc. Antrenamentele, conform în
drumărilor date de federație, vor con
tinua toată iarna, în sală și în aer 
liber. Un accent serios se va pune pe 
menținerea pregătirii fizice și însuși
rea cît mai temeinică a elementelor 
tehnice.

Printre jucători cu cele mai mari 
posibilități sînt: Szucs, stoper, care 
are un foarte bun joc de cap, plasa
ment și detentă; cei doi mijlocași 
Neșu și Nemeth, amîndoi buni coor
donatori de joc în special primul. De 
la înaintare, Harsănyi este cel mai 
activ jucător. Deși este tînăr are un 
bogat bagaj de cunoștințe tehnice.

Jucătorii sînt animați de dorința 
ca și în retur să aibă o comportare 
cît mai bună. Așa cum a spus tov. 
Cornel Ardelean, președintele secției, 
într-o ședință cu membrii susținători 
ai clubului: „nu facem planuri mari 
pentru viitor, dar vrem ca și in pri
măvară C.S.O. Crișana să fie printre 
cele mai bune echipe de categoria B, 
iar pentru aceasta va trebui muncit 
foarte, foarte mult".

T. RABȘAN

premii se atribuie pe baza cupoanelor 
numerotate primite de participant! ia de
punerea buletinelor.

La uzinele textile „30 Decembrie” Arad: 
în opt sectoare so practică 

gimnastica în producție
i Ținînd seama de dorința unui in- 
J semnat număr de muncitori și func
ționari de a practica gimnastica în 
producție, consiliul asociației sportive 
U.T.A., sub îndrumarea organizației 
de partid și în colaborare cu comi
tetul U.T.M., a trecut la introducerea 
acestei folositoare activități în opt 
sectoare de producție din uzină.

Pentru a asigura cele mai bune 
condiții de desfășurare pauzelor de 
gimnastică în producție au fost luate 
din timp o serie de măsuri organi
zatorice. Astfel, au fost recrutați 15 
instructori voluntari, a căror instruire 
și activitate s-a încredințat unui in
structor coordonator pe uzină: Zoltân 
Nagy. Pentru pregătirea programului 
de gimnastică au fost repartizați cinci 
îndrumători metodici, care nu simt 
alții decît antrenorii salariați ai aso
ciației sportive.

La pauzele de gimnastică participă 
în fiecare zi, incepînd de la 1 decem
brie, peste 900 de muncitori și func
ționari. Primele impresii ne-au fost 
împărtășite de către muncitoarele din 
sectoarele bobinaj, năvădit, catifea și 
control de calitate, care și-au expri
mat satisfacția în legătură cu această 
activitate ce... „dezmorțește organis
mul, îndreaptă spatele și creează O 
bună dispoziție". După pauzele de 
gimnastică oamenii se simt înviorați 
și lucrează cu multă plăcere.

Măsurile luate și condițiile create 
pentru buna desfășurare a pauzelor 
de gimnastică în producție, la uzi-, 
nele textile „30 Decembrie" Arad, 
oferă garanția că această activitate 
este bine consolidată aci, cu perspec
tive de extindere și în celelalte sec
toare de producție. Faptul poate con
stitui un exemplu și pentru alte în
treprinderi. El demonstrează că atunci 
cînd munca este Judicios organizată, 
rezultatele sînt bune.

Prin introducerea gimnasticii în pro
ducție, prin creșterea interesului mun
citorilor față de această activitate se 
aduce o contribuție și la întărirea 
grupelor sportive organizate în sec-, 
toarele respective.

Prof. EFREM CHERTEȘ

• La sfîrșitul acestei săptămini ba
zinul acoperit de la Floreasca găz
duiește întrecerile celei de a doua 
etape a campionatului de hală a! 
orașului București.

• După săriturile cu coeficient im
pus efectuate duminică, în clasamen
tele juniorilor conduc Gh. Ungur^anu 
(Progresul) cu 44,46 p și Atari lena 
Pop (S.S.E. I) cu 33.27 p

• Ultimele jocuri de polo desfă
șurate în cadrul „Cupei de toamnă", 
competiție rezervată echipelor de ju
niori, s-au soldat cu următoarele re- ; 
zultate: Rapid — S.S.E.II 4—2. Clu-| 
bul sportiv școlar — Dinamo 16—3, I 
Steaua — S.S.E.I 2—2, Progresul — j 
Știința 7—2.

De la I. E. B. S.
Se aduce la cunoștință că, azi joi 

14 decembrie 1961, din cauza jocului 
de hochei pe gheață R. P. Romină— 
R. S. Cehoslovacă, patinajul pentru 
public, la patinoarul din Parcul 23 
August, se suspendă.

PREMIILE CONCURSULUI SPECIAL 
PRONOEXPRES NR. 49 

DIN 6 DECEMBRIE 1961
In bani
Cat. I : 1 premiu de 125.000 lei
Cat. a Il-a : 13 premii a cîte 11.287 lei 
Cat. a III-a : 88 premii a cîte 1.795 lei 
Cat. a IV : 704 premii a cîte 288 lei 
Cat. a V-a ; 1.951 premii a cîte 104 lei 
Cat. a Vl-a : 10.398 premii a cîte 27 lei 
Report pentru concursul următor ; 

10.448 lei. cîștigătoru] premiului de 125.000 
lei este Strungaru Petre din Caransebeș.

In obiecte
Cat. I: 1 autoturism „Wartburg- obținut 

de Scorcearov Alexandru din Călărași.
Cat. a IJ-a : 23 premii ;
Cat. a III-a : 87 premii ;
Cat. a IV-a : 763 premii ;
Cat. a V-a j 1.963 premii.

După cum prevăd normele concursului, 
la cat. II se atribuie 10 premii în obiecte 
a cîte 10.000 lei, iar celelalte 13 variante 
cîștigătoare primesc fiecare cîte un pre
miu in obiecte în valoare de 2.500 lei.

Lista celor 10 cîștigători ai premiilor de 
10.000 Iei, stabilită prin tragere din urnă j 
o vom publica în numărul de sîmbătă.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din 13 de

cembrie 1961, au fost extrase din urni 
următoarele numere :

12 40 1 16 48 34
Numere de rezervă 24 17
Fond de premii 554.333 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 20 decembrie 1961 în București 
în sala din str. Doamnei Nr. 2, ora 19.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport



Marți, primul mare derbi al tur
neului internațional: la masa de joc 
s-au așezat față in față Stein și Bi
lek. Interesul acordat partidei dintre 
lideri a fost major. împotriva așa 
numitului sistem maghiar de joc din 
apărarea Siciliană (varianta Bakonyi). 
6tein a ales o mutare mai puțin uzi
tată care, însă, s-a dovedit a fi de 

• mare eficacitate. Albul a cîștigat tta 
pion. De multe ori acest avantaj se 
arată insuficient pentru victorie. In 
partida de față pierderea s-a dovedit 
fatală negrului. Pozițita sa s-a prăbu
șit. La mutarea 34, într-o situație fără 
speranță, Bilele s-a recunoscut învins.

Radovici, cu negrele, a egalat ușor 
In partida cu Drimer. Manevrînd atent 
ei și-a creat un avantaj pozițional 
considerabil, suficient pentru a ob
ține o victorie clară.

Din nou neînspirați 6oos și Gheor
ghiu 1 Primul, în întîlnirea cu Ma- 
iicli a jucat prea pasiv o variantă din 
indiana veche. Contra jocul sperat pe 
aripa damei n-a fost suficient. Malich 
a organizat un atac de mat impara- 
bil asupra regelui lui Soos și a cîști
gat. Cînd sacrifici dama nu intra în 
criză de timp I... Acest principiu nu 
l-a respecla-t Florin Gheorghiu în par
tida susținută cu Radulov. Sahistul 
bulgar s-a apărat calm și, la mo- 
mentul oportun, profitînd de o inexac
titate a adversarului său, a dat 9 
contraiovitură decisivă punîndu-1 pe 
Gheorghiu în fața matului inevitabil.

Plină de subtilități tactice a fost 
partida Tamowski—Ciocîltea. Campio
nul nostru a sacrificat un pion, pă- 
strînd o lungă inițiativă. La întreru
pere, însă, este problematic dacă po
ziția mai activă a pieselor negre com
pensează dezavantajul material șî-i 
permite lui Ciocîltea să joace la cîștig.

După ce a obținut un pion la Mar- 
șslek. Georgescu n-a continuat cu 
mutările cele mai energice. In pozi
ția de întrerupere albul (Marșalek) 
amenință să treacă jocul într-un final

de nebuni de culori diferite care îi 
dă mari șanse de remiză.

Ieri dimineața, întrerupte. Majori
tatea lor n-au constituit decît o for
malitate de arbitraj. Fără joc au ce
dat Soos și Mititelu la Ciocîltea, Ra
dulov la Georgescu și Soos la Tar- 
nowski. In schimb, luptă de durată 
și manevre interesante au fost carac
teristicile celorlalte două partide relua
te. Tamowski—Gheorghiu și Malich— 
Radovici. Ultimul a acționat din nou 
cu precizie remarcabilă ta finalul de 
caî cu maestrul german, cîșligînd cu 
mutări frumoase și instructive. Posi
bilități tactice deosebite a prezentat 
poziția disputată de Tamowski și 
Gheorghiu. Campionul polonez a cău
tat să valorifice neapărat avantajul 
calității, neglijînd însă posibilitățile 
de contrajoc ale ttaăruluî său adver
sar. Gheorghiu n-a scăpat ocazia să 
înscrie un punct prețios.

Aseară — în runda X — s-au jucat 
alte partide de importanță pentru cla
sament. Stein l-a învins pe Radovici, 
aducîndu-1 într-o poziție fără mutări 
suficiente („zugzwang"). Ciocîltea a 
cîștigat la Malick ta fina! printr-o 
plasă de șahuri cu turnul și nebunul. 
Bilek l-a învins în 30 mutări pe Mar- 
salek. Alte rezultate: Soos — Radulov 
1-0, Mititelu—Tarnowski 0-1, Gheor
ghiu—Drimer */z—*/2.

In clasament: Stein 
dovîci 6’/j, Malick 6. 
(1), Tarnowski 5 (1),
etc. Bilek, Malich și Tarnowski au ju
cat cîte o partidă mai mult

și Bilek 7, Ra- 
Ciociltea 5’/»
Mititelu 4*/»

V. V.

Marele maestru sovietic I. Kuperman 
din nou campion mondial 

la sașki (dame)
Partida a 19-a a meciului 

pentru titlul mondial de șașki 
s-a terminat remiză, astfel

revanșă
(dame) 

că ma
rele maestru Kuperman conduce cu 

puncte în fața 
Șcegolev. Indi- 
ultimei partide, 
nou campion al

10'/? puncte — 8‘/2 
campionului mondial 
ferent de rezultatul 
Kuperman va fi din 
lumii (Agerpres)

ÎN PREAJMA ÎNTRECERILOR DE TENIS DE MASA
R0M1NI ȘI CHINEZIDINTRE JUCĂTORII

CLUJ, 13 (prin telefon de la trimi
sul nostru). — De marți dimineață 
se află In localitate puternicele re
prezentative de tenis de masă ale 
R. P. Chineze. Din delegația sporti
vilor oaspeți fac parte membrii echi
pei masculine campioane mondiale, 
Ciuan Țze-tun (deținător al titlului 
suprpm la simplu), Li Fu-iun și Su 
In-șen, fostul deținător al titlului 
mondial Iun Kuo-tuan, ca și jucătoa- 
icde Van Cien, Han Iu-oen și Ti

După turneul fotbaliștilor sovietici In America fit Sud

Declarațiile antrenorului Gavril Kacialin
MOSCOVA. (Agerpres). într-un ar

ticol publicat de ziarul „Komsomol- 
skaia Pravda", antrenorul principal al 
echipei de fotbal a U.R.S.S., Gavril 
Kacialin, s-a declarat mulțumit de 
rezultatele turneului întreprins de e- 
chipa sovietică în America de Sud. 
unde ea a repurtat trei victorii din 3 
meciuri. Din acest turneu Kacialin 
trage următoarea concluzie referitor 
la valoarea jucătorilor sovietici: „In 
prezent noi avem doi portari foarte 
buni, două extreme iuți și pătrunză
toare: Meshi și Metreveli, o apărare 
care a reușit să stăvilească atacurile 
echipelor sud-americane și in sfirșit

alți 7 sau 8 atacanți de clasă inter
națională". Antrenorul sovietic insistă 
apoi asupra randamentului excelent pe 
care l-au dat ta timpul turneului Ia- 
șin, Netto, Meshi, Maslenkin, Pone- 
delnik, Metreveli, Manoșin și Voro
nin.

„Turneul nostru in America de Sud, 
conchide Gavril Kacialin, s-a terminat 
cu succes, dar noi nu avem nici un 
drept să socotim că sintem acum mai 
puternici decît eventualii noștri adver
sari chiar și decit cei pe care î-am 
învins. Va trebui să ne pregătim cu 
și mai multă seriozitate pentru tur
neul final care va avea loc anul vii
tor ta Chile".

(Urmare din pag. 1)

în zona neutră și apoi din 
atac.
intîmplător faptul că cei care

ceptarea 
nou in

Nu e 
concretizează sînt romînii, care În
scriu in min. 8 și 9. prin Takacs (»- 
jutat de Czaka) și, respectiv, Ferenczi 
(după șutul în bară al lui lonescu), 
la capătul 
lective.

Oaspeții 
de viteza 
ide modul 
zat jocul 
cîteva încercări, nereușite, de a se a- 
propia de poart; 
se văd obligați

Ta distanță, ceea ce — evident — 
scade serios din eficacitatea șuturilor.

In prima repriză și, așa cum spu
neam mai sus, către sfîrșitul celei de 
a doua, jucătorii noștri practică un 
hochei modern, aproape fără greș. 
Putem spune că, în aceaste perioade 
de timp, echipa noastră a practicat un 
joc la nivelul primei grupe din cam
pionatul mondial.

La începutul reprizei a doua, însă, 
asistăm la o schimbare în organiza
rea jocului nostru, ceea ce a dus la 
o... greșeală tactică I In loc să mear
gă în continuare cu „presing" peste 
adversar, să-l intercepteze încă din 
zona neutră, ceea ce dăduse rezultate 
în prima repriză, echipa noastră — 
nitînd că în hochei nu merge ca la 
fotbal — se... retrage în apărare, se 
strînge în jurul lui Sofian. Nici nu e 
de mirare că aceasta convine de mi
nune oaspeților, care preiau inițiativa 
și înscriu în minutul 24, prin Sem- 
bera și în minutul 27, prin Wimmer.

In această perioadă, fundașii noș
tri aruncă pucul afară la intîmplare, 
ori de cîte ori au ocazia, așteptînd 
apoi ca adversarii să... revină ta «- 
tac. Exact cum nu trebuia I Singura 
acțiune ofensivă a echipei noastre, 
din min. 29, se încheie cu un gol

unor splendide acțiuni co-

sînt pur și simplu surprinși 
și precizia paselor noastre, 
exemplar cum este orgaai- 
colectiv al echipei. După

ioarta lui Sofian, oaspeții 
i să tragă numai de

marcat chiar de... fundași i Czaka reia 
puternic ta plasă pucul pasat de 
Varga.

Atacul redezlănțuit de ai noștri în ur
mătoarele 10 minute nu mai aduce 
goluri (oaspeții se apără organizat, 
obligînd pe romtai să tragă din po
ziții dificile) dar, ceea ce e important, 
nici oaspeții nu mai pot marca.

In repriza a treia, hocheiștii noștri 
se resimt în urma eforturilor și slăbesc 
ritmul. Experimental hocheiști ceho
slovaci sesizează aceasta. După 
lonescu, din pripeală, 
poartă pucul scăpat de 
46) ei înscriu încă trei 
Jirik (min. 50), Hribal 
Skopai (min. 56).

Unicul gol înscris de 
tră este cel al lui Ferenczi (min. 59) 
la capătul unei acțiuni colective. In 
această parte a jocului hocheiștii noș
tri au manifestat unele slăbiciuni des
pre care am mai vorbit: înghesuială la 
locul unde se afla pucul, lăsind înain
tașii adverși nemarcați, pripeală (în
deosebi in fața propriei porii), pase 
la intîmplare.

Nu am înțeles de ce antrenorul 
Flamaropol a îngăduit ca Czaka 
nu mai iasă, decit foarte rar, de 
gheață. Amintim numai faptul că

ce 
introduce în 
Sofian (min. 

puncte prin 
(min. 52) și

echipa noas-

M. 
să 
pe 

,, , , nu
ducem lipsă de fundași (însuși tînă- 
rul Pană a d3t satisfacție, cit a ju
cat). Czaka trebuie insă menajat după 
boala suferită în primăvară, tot ca 
urmare a efortului excesiv. De altfel, 
oboseala lui ta ultima parte a jocului 
a fost evidentă.

In ceea ce privește spiritul de sa
crificiu dovedit de Sofian (care a 
apărat excepțional pînă cînd a fost 
accidentat) l-am aplaudat cu căldură, 
dar am regretat cele două goluri pa- 
rabile pe care le-a primit după aceea, 
stînjenit de pansament și, ce-i drept, 
și de fundașii noștri. Fiind vorba de 
un meci amical, de necesitatea de a-1 
antrena și pe Pușcaș, valoros tehni
cian. poate era mai indicat să fi fost

cinciCian-hua. Miercuri, pe cele 
mese instalate în sala ,Janos Her- 
bak", au avut loc primele antrena
mente comune de schimb de expe
riență între sportivii oaspeți și 
romîni. Joj va avea loc un nou 
trenament comun, iar vineri se 
desfășura un turneu individual 
caracter de verificare. Din 
jucătorilor romtai care vor participa 
la aceste întreceri menționăm pe 
campioanele mondiale Maria Alexan
dru și Geta Pitică, Radu Negulescu, 
Adalbert Rethi, Gheorghe Cobirzaru 
Gjurgiucă, Sîndeanu.

Sîmbătă se va desfășura intUnirea 
dintre selecționatele R. P. Romine 
și R. P. Chineze. Sînt programate 4 
meciuri de simplu bărbați, 3 meciuri 
de simplu femei și 3 partide de du
blu. Duminică vor avea loc întîlni
rile dintre reprezentativele R. P. Ro
mine și R. P. Chineze. Sistemul de 
desfășurare va fi identic cu cel al 
campionatelor mondiale.

în timpul celor aproape trei ore de 
pregătire de miercuri am stat de 
vorbă cu antrenorul Fu Țzi-fan. Iată 
ce ne-a declarat: 
tele mondiale de 
au căpătat desigur 
riență ji de aceea 
dintre reprezentativele țărilor noas
tre vor fi interesante, utile. De la 
dv. cunosc mai bine pe Maria Ale
xandru ' Geta Pitică și Radu Negu- 
lescu, dar s-ar putea să văd aici la 
„lucru" și alte elemente valoroase..." 

întrecerile de la sfîrșitul săptă- 
mînii sînt așteptate în localitate cu 
viu interes.

cei 
an- 
va 
cu 

rîndul

„După campiona- 
la Pekin, romînii 
un plus de expe- 
socot că intilnirile

50
a-

C. COMARNISCHI

Baschetbalistele de la Rapid 
București au învins selecționai 

Universității Humboldt
După victoria obținută la Ilalle 

fața echipei Chemie, în cadrul „Cu 
campionilor europeni", echipa femin 
de baschet Rapid București a susții 
la Berlin o întîlnire amicală cu scl 
ționata Universității Humboldt. B 
clietb aii stele noastre au obținut victo 
cu scorul de 63—51 (26—27).

• CAMPIONATELE de box pe ech 
ale Uniunii Sovietice au luat sfîrșit 
Kiev cu victoria echipei „Rezervele 
muncă®, care a învins în finală cu 
formația T-S.K.A,

Hocheiștii noștri au ținut în șah 
redutabila echipă secundă a R. S. C.

și el întrebuințat, mai mult decît 
de secunde. Altfel nu reușim să-l
jutăm să-și învingă „tracul" de care 
suferă uneori în jocurile importante. 

Puteam cîștiga meciul de marți ? 
Teoretic, se părea că nu. Practic, Ia
să, dacă socotim autogolul lui Io- 
nescu, cele două goluri de care vor
beam mai sus, ca și gotul din min. 
50 (înscris după sunetul anemic ai 
sirenei și datorită defecțiunii sistemu
lui luminos de semnalizare) putem 
spune că rezultatul ne putea fi favo
rabil. In hochei, ca și în alte spor
turi, indiferent de valoarea adversaru
lui, esle necesar să se plece de la 
ideea că TREBUIE să cîștigăm. Pu
tea fi confirmat acest lucru marți și-l 
putem confirma astă-seară, în cel de 
al doilea joc. Deși, este foarte posibil 
ca antrenorul Pockal să întărească e- 
chipa cu Nadrchal și Cernicky, din 
prima reprezentativă cehoslovacă, 
ceea ce va duce desigur, la creșterea 
potențialului formației oaspe.

Arbitrajul cuplului Al. Teodorescu— 
Fl. Marinescu, în general bun. Se 
cere însă mai multă autoritate, pres
tanță, deplasare mai rapidă, pe fază. 
Una e să fluieri de la o... poștă și 
alta de aproape. Fl. Marinescu ni s-a 
părut depășit de joc, timid, anonim. 
Cu mai multă autoritate și prompti
tudine, cei doi arbitri ar fi reușit, de
sigur, să tempereze jocul „tare", ne
regulamentar al unora dintre hocheiș- 
tii oaspeți. Și, în treacăt fie spus, mă
car una din cele trei „deplasări" ale 
porții lui Vojta trebuia penalizată ca 
atitudine antijoc.

Și acum, formațiile s
R.P.R. : Sofian (Pușcaș — Sofian) 

— Czaka, lonescu: Varga, Pană — I. 
Szabo, Ferenczi, G. Szabo; Biro, 
drei, Takacs I; loanovici (Cazan 
Kalamar, Ciobotaru.

R.S.C (B) : Vojta — Biinter, 
dauer; Smidt, Andrt — Mihalec, 
ta, Kordiak; Hribal, Skopai, Sembera: 
Jirik, Kepak, Wimmer.

Pe scurt
• La Praga s-a disputat dubla 

întîlnire internațională de handbal în 
7 între echipele selecționate ale R. S 
Cehoslovace și R. D. Germane. In am
bele intîlniri victoria a revenit gazde
lor : la masculin scorul a fost de 
16—14 (7—6), iar la feminin de 7—2 
(3—1)
• Echipa sovietică de fotbal Dinamo 

Tbilisi a obținut o 
cadrul turneului din 
lucind la Quito cu 
pioana Equadorului, fotbaliștii sovietici 
au terminat învingători cu 2—1.

• S-a deschis noul sezon de atletism 
ta Australia. Un rezultat bun a obținut 
în proba de săritură ta înălțime atleta 
Woodhouse — 1.72 m.

• A fost constituită 
tenis de masă a țărilor 
ședința de constituire au 
de delegați reprezentind 
stabilit ca primul campionat de tenis 
de masă al țărilor africane să aibă loc 
anul viitor in orașul Alexandria. Ur
mătorul campionat va fi organizat in 
1964, în Ghana.

nouă victorie m 
America de Sud. 
Barcelona, cam-

Federația de 
africane. La 
participat 22 
18 țări. S-a

© UNIUNEA sportivilor amatori « 
S.U.A. și Comitetul de atletism din ac 
for au desemnat cei mai buni cinci 
leți americani pe anul 1961. Cele » 
multe voturi (141) le-a obținut atic 
negru Ralph Boston, recordman mont 
la săritura în lungime cu o perfarmai 
de 8,28 m. Pe locurile următoare : Fra 
Budd (100 m), Jay Silvester Gea.
Davis (prăjină). Max True../ Mt 
10.000 m).
• O MARE surpriză a fost consemn 

în campionatele de gimnastică ale Jaj 
niei, recent desfășurate la Nagasax 
Marele favorit al întrecerii, Ono Tata 
supranumit în Japonia „veșnic primi 
a fost învins de Nobuiuki Aihara, a 
cucerește astfel pentru prima oară
de campion al Japoniei. La femic 
Keiko Ikeda a cucerit pentru a cirj 
oar* consecutiv titlul de campioană.
• ZIUA de 1 DECEMBRIE va rămtm 

zi însemnată în istoria sportului india 
în orașul Patiala s-a desfășurat pri 
întîlnire internațională de gimnasti 
care a opus echipele Reprezentative 
Indiei si R.S.S. 7 
de 279,2—256,3 în 
sovietici.

• LA 14 ȘI 15
loc la New York 
cătuirea grupelor r-----
a campionatelor mondiale de hochei 
gheață. Jocurile contînd pentru câmp 
natul mondi.xj (8-18 martie) se vor d 
fășura la Colorado Springs și Denv 
Cel mai mare stadion din Denver ar< 
capacitate de 9000 locuri, iar stadioi 
studențesc - 5.200 locuri.
• 150.000 DE TINERI si tinere din R. 

Cehoslovacă au trecut în acest a’i n 
mele pentru cucerirea insignei de „ii 
tător al R. S. Cehoslovace®. Această cii 
întrece cu 50.000 cifra propusă. In R. 
Cehoslovacă 50 la sută din locuitorii tii 
știu să înoate.

9 LUIND CUVINTUL cu prilejul șed 
ței de închidere a congresului Institu 
lui național cuban pentru sport și e* 
cație fizică, primul ministru al Cui 
Fidel Castro, a condamnat din nou sp 
tui profesionist si a anunțat că înc*\ 
din luna ianuarie, anul viitor, cambioc 
tui profesionist de basebal, sport fa 
rit ai cubanezilor, va fi înlocuit cu 
campionat rezervat numai echipelor 
matoare. premierul cuban a anunțat 
asemenea suprimarea în Cuba a luple 
de cocoși si curselor de ogari care, di 
cum a arătat el. reprezintă distra- 
perverse pentru reprezentanții clase 
exploatatoare.
• UNIUNEA SPORTURILOR din In 

nezia a hotărît să interzică întîlnirile 
box profesionist pe întreg teritoriul 
rii. Hotărîrea a fost motivată prin fap 
că boxul profesionist reprezintă un 
ajun® pentru dezvoltarea mișcării sp 
tive și, în același timp, o sursă de < 
tiguri ilicite pentru manageri și orga 
zatori.

O HOCHEIUL pe gheață este unul d 
tre cele mai populare sporturi în R 
Cehoslovacă. După cum a scris rec< 
presa cehoslovacă în tară activează 
prezent 10.000 jucători de hochei re ui 
in 357 de cluburi.
• V. FEOLA, antrenorul echipei br; 

Ilene, a urmărit jocurile reprezentati 
sovietice în America de Sud. Iată Cf 
declarat el ziariștilor ; „Echipa soviet 
de acum este mult mai bună decît < 
care a evoluat în Suedia. Aplică foa 
bine sistemul 4-2-4 si este într-o con 
ție fizică excelentă". După păTerea 
fotbaliștii sovietici vor constitui una d 
tre cele mai bune echipe la câmpia, 
țele mondiale din anul 1962. „As vi 
ca echipa Braziliei să se întîlnească 
reprezentativa sovietică numai în » 
ciul final» a declarat Feola.

0 IN R. D. GERMANA se preconizai 
ca pînă în anul 1965, peste 2 milioane 
tineri să practice regulat activitatea sp 
tivă în afara orelor de la scoală. A»' 
lucru a fost anunțat de către preset 
tele Uniunii de Cultura Fizică și Sp< 
Alfred Neumann, cu prilejul conferit 
sportivilor care a avut loc de cur îtul 
Leipzig.
• CEL MAI BUN fotbalist din ech 

Mexicului, care s-a calificat pentru t 
neul final din Chile este stoperul Sep 
veda. El a luat parte si la finala - 
1958. „Sepulveda este singurul jucător 
clasă mondială din echipa Mexicul 
scrie ziarul mexican Ovaciones.
• COMITETUL Olimpic canadian 

făcut cunoscut că va micșora numă 
sportivilor la J.O. de la Tokio nu 
face deplasarea baschetbaliștii, gimnaș 
cicliștii si ser talerii. Această hotărîre e 
motivată de lipsa fondurilor neces 
deplasării, precum si de rezultatele sU 
înregistrate Ia aceste discipline.

Armene, Scorul a f 
favoarea gimnaști

DECEMBRIE va a> 
tragerea la sorti si 
pentru viitoarea ed

Campionatul de șah al U.R.S.S. Spasski l-a învins pe Tal!

An-
II).

Lin- 
Bar-

Una din întîlnirile cele mai așteptate 
ale finalei campionatului U.R.S.S a 
fost cea dintre liderul clasamentului, 
Spasski, și marele său rival, fostul 
campion mondial Mihail Tal. Jucînd 
excepțional, Spasski a repurtat o nouă 
victorie, cîștigînd în 33 de mutări. 
Fruntașul clasamentului continuă să fie 
„flancat" de Lev Polugaevski, care în 
runda 16 l-a învins pe Averbach, sco-

țîndu-1 din cursa pentru titlu. Holrr 
a pierdut surprinzător la Koț, iar Sn 
Iov la Gipslis, astfel că amîndoi p 
trează șanse minime de a concura 
primul ioc.

După 17 runde conduce Spasski 
Il*/z p și o partidă întreruptă, urr 
de Polugaevski 10'/2 (1). Holmov 
Bronstein 9*/a (1), Averbach 9 ( 
Gipslis și Smislov 9, Taimanov 8*/2 ( 
Șamkovicî 8‘/«, Keres 8 (1), Tal 8 <
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