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fotbal Salgotar-

jan (R.P. Ungari} la Ploiești
ți Brațov

La 28 și 31 octombrie va 
evolua la noi echipa de fotbal 
Salgotarj’an, din campionatul 
categoriei 'A din R.P. Ungară. 
In primul meci, oaspeții — 
întîlni echipa Petrolul la 
iești, tar în al doilea pe 
roșu la Brașov.

vor 
Plo- 

St.

Finalele campionatelor de

haltere pe echipe se des-

fășoari la Giurgiu

Finalele campionatelor re
publicane de haltere pe echipe 
din acest an nu se mai des
fășoară la București, cum se 
stabilise inițial, ci la Giurgiu, 
întrecerile vor avea loc la 3 
și 4 noiembrie.

Campionatul republican

de popice

Ieri eu început pe arena 
Unirea din Capitală întrecerile 
finale ale campionatului repu
blican individual de popice. 
După primele 6 perechi, în cla
sament conduce C. Rădulescu 
(Reșița) cu 821 p.d. urmat de 
I. Micoroiu (Reșița) 821 pd. 
și D. Dragomirescu (Ploiești) 

1817 p d. întrecerile continuă azi 
'A arena Unirea.

Azi și miine, în sala Floreasca

marea compeillie înlernalionaiă de gimnastica 
organizam de clonul Dinamo

Sala Floreasca este gata 
Să-și primească oaspeții. 
Pe cei mai buni gimnaști 
și gimnaste de ia cluburile 
Dinamo Moscova, Ruda 
Hvezda Praga, Dynamo 
Berlin, Spartak Sofia, Doz- 
sa Budapesta, Gwardia 
Varșovia și bineînțeles, 
gazdele, sportivii de la Di
namo București.

Concursul organizat de 
dubui Dinamo este aștep
tat cu un interes deosebit 
de iubitorii de gimnastici 
din Capitali. Și pe drept 
cuvînt. Prezența unor spor
tivi de valoare mondială 
ne dă siguranța că publi
cul va putea urmări exerci
ții de înalt nivel tehnic și 
de o spectaculozitate deo
sebită. Sperăm că reprezen-

tanții noștri vor avea o 
comportare frumoasă în 
această întrecere sportivă 
de mare amploare.

Iată acum lista completă 
participanților:

BĂRBAȚI

Dinamo Moscova : I. 
penko, E. 
Boguș, A.

a

Vorobiev, 
Kulbinski,

(Continuare in pag. a 8-a)

A doua finala de zonă 
a „Cupei Agriculturii"

Una dintre participante
le la concursul de gim
nastică organizat de clu
bul Dinamo București. A- 
tanasia Zimbreșteanu e- 
xecută o frumoasă cum
pănă La blraă.

F«xo: P. Bomoșaa

Astăzi și mîme raionul 
Sînnicolaul Mare din regi
unea Banat găzduiește cea 
de a doua finală de zonă 
a tradiționalei competiții 
de mase deschisă sportivi
lor de la sate, „Cupa A- 
gricultuTM*. Disputa pentru 
întîietate se anunță deose
bit de atrăgătoare între 
cei peste 600 de concu
rent! reprezentând regiuni
le Cluj, Crișana, Maramu
reș și Banat, gata să ia 
•Cartul.

întrecerile acestei faze 
inter-regionale sint progra
mate atît în centrul de 
raion cit și In diferite ro
mane învecinate. Astfel, 
pe stadionul „23 August*

din Sînnicolaul Mare vor 
avea loc finalele de atle
tism. ciclism și fotbal, 
handbalul în 7 se va des
fășura la Lovrin. gimnasti
ca la Nerău, voleiul la 
Teremia Mare, trînta și 
orna La Posac iar concursul 
de popice la Tomnatic.

Ay înctout turneele linale ale coionaieior bM ale fle volei

lor. Printre cei ce 
dărnicie și obiectivitate aplauze 
și încurajări este imposibil să 
nu-ți rețină atenția mica dar 
deosebit de însuflețită galerie 
romînească, sosită la MoscoTa 
miercuri și joi în cele 2 gru
puri ale excursiei organizată 
cu această ocazie de O.N.T. 
Carpați. Spre satisfacția tu
riștilor romîni, aplauzele lor, 
precum și ale competenților 
spectatori moscoviți au fost 
prilejuite in prima zi a tur
neelor finale și dc cele două 
victorii pe care le-au obținut 
echipele noastre reprezentative.

Formația feminină, folosind 
inițial efectivul Doina Ivănes- 
cu, Sonia Colceriu, Elisabeta 
NoJea, Lia Vanea, Alexandri
na -Berezeanu, Ana Mocanu, 
și mai întrebuințîndu-le pe 
parcursul meciului și pe Eli
sabeta Goloșie, Viorica Herb 
șami și Tinela Pieșoianu, a 
întrecut cu 3—0 (15—6,
15—4, 16—14) echipa Brazi
liei, care i a dat totuși o re
plică lipsită de timiditate. 
Dovadă scorul ultimului set, 
în care braziliencele au condus 
cu 14—7.

O victorie mai puțin como
dă a cucerit în prima zi a 
turneului final reprezentativa 
masculină a țării noastre. E- 
chipa romînă a început jocul 
în formația : Nicolau, Drăgan,

MOSCOVA 19 (prin telefon de la trimisul nostru specul). — După 
o zi de pauză, în cursul căreia au sosit de la Leningrad, Riga și Kiev 
toate echipele calificate în turneele finale ale campionatelor mondiale, la 
Moscova a început joi principalul act al întrecerii pentru titlurile de cea 
mai bună echipă de volei din lume.

In splendidul cadru oferit pentru confruntarea maeștrilor și maestre- 
log voleiului dc spațioasa și cocheta sală a stadionului de lamă de la 
Lujniki, precum și de sala mică a complexului sportiv de aci, aplauzele îi 
sint solicitate publicului aproape fără răgaz de calitatea ridicată a jocuri- 

acordă cu r~-----------------
Corbeanu, Coste, Fieraru, 
Bărbuță, adică, eu efectivul de 
bază cu care a izbutit să în
vingă formația R. P. Ungare 
în ultimul și dificilul meci al 
seriei preliminare de la Lenin
grad. Fără Plocon și Derszi 
care nu oorespunseseră în pre
liminarii, și fără Miculescu, 
păstrat pentru momente mai 
complicate. Dar Bărbuță, Fie
raru, Corbeanu ți Coste n-au 
dat satisfacție în jocul de joi, 
ei fiind înlocuiți pe rînd cu 
Derszi, Cherebe(iu, Plocon și 
Chezan. Dintre aceștia, Derszi 
și Cherebețiu nedind nici ei 
randament au fost înlocuiți de 
Fieraru și Miculescu, alcătuin- 
du-se astfel formația Nicolau, 
Drăgan, Corbeanu, Chezan, 
Fieraru, Miculescu, care n-a 
mai fost schimbată piuă la 
sfîrșit. Dintre aceștia șase cei 
mai eficace au fost Miculescu 
și în special Chezan, cel mai 
bun om al echipei noastre. Re
marcați și prin atacuri 
gîndite, dar în primul rînd prin 
derutantele lor aervicii, 
au echilibrat jocul echipei și 
i-au redat curajul. Contribu
ția acestora doi în atac și a 
lui Drăgan în apărare au fost 
primordiale în ceea ce priveș
te redresarea considerabilă în 
ultimele trei seturi a jocului 
prestat de echipa noastră, joc 
care în seturile 1 fi 11 a pă-

cătuit prin pasc foarte ne
sigure, printr-un abuz șa- 
bl oui st și prin acțiuni o- 
fensive „telefonate*, lesne 
de contracarat. în specia!

CONSTANTIN FAUR 

f Continuare tn pag. a 8-a)

bine

care

VIZITA TOVARĂȘILOR
GHEORGHE GH£ORGHIU-DEJ 

SI ION GHEOFtGHE MAURER IN INE
DELHI 19. Trimisul special Ager- 

pres, Ion Gălățeanu, transmite:
In dimineața zilei de 19 octombrie, 

tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Ion Gheorghe Maurer, însoțiți de Jai 
Sukh Lai Hathi, ministrul muncii în 
guvernul central indian, au vizitat 
diferite așezări din districtul Gur- 
gaon, situat la circa 20 de mile de 
capitala Indiei.

Oaspeții romîni au avut prilejul 
să ia cunoștință de transformările 
care au loc în viața satului indian, 
de lupta care se duce pentru îmbună
tățirea condițiilor de trai ale țărani
lor.

Atît în orășelul Balabgarh, cît și 
în satele Badrula și Korali, locuitorii 
au făcut solilor poporului romîn o 
primire caldă, prietenească. Pretu
tindeni conducătorii de stat romîni 
au fost primiți cu urarea „Swaga-

tam 1“ („Bun venit") de către toți 
locuitorii satelor.

Vizita a început la dispensarul din 
Balabgarh. Acest dispensar, care are 
In subordinea sa alte patru puncte 
sanitare situate in comunele înveci
nate, este un semn al noului în satul 
indian. Medicul șef al districtului a 
prr'entat oaspeților un scurt tablou 
al activității dispensarului, care, de
servit de numai doi medici, acordă 
ajutor medical celor 9.000 de locuitori 
ai orășelului.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a apreciat munca piină de abnegație 
a acestor doi medici și le-a urat noi 
succese în activitatea loc deosebit de 
importantă.

Drumul spre satele Badrula și Ko
rali era împodobit sărbătorește.

(Continuare in pag. a 8-a)

SUTE DE VIITORI 
CONSTRUCTORI 

LA START...

CEI MAI BUNI CRO- 
SIȘTI Al GRUPULUI 

ȘCOLAR „IOSIF 
RANGHEȚ"

mul loc în clasamentul 
interclase și cupa oferi
tă de organizatori.

in plină întrecere 
cros la Grupul I 
„losif Ranghef"

Capitală

16 șahiste încep întrecerea 

pentru titlul de campioană a țării
Finala ediției din acest an a campionatului re

publican feminin promite o luptă deosebit de in
teresantă, între șahiste de forțe apropiate și in 
evident progres. Din iotul celor 15 participante Ia 
*—-—’   ’------ —: in decorul pitoresc alturneui care începe azi 
Brașovului se disting în 
primul rînd maestrele 
internaționale Alexan
dra Nicolau — deținătoa
rea titlului de campioa
nă a țârii — și Elisa
beta Polihroniade, ale 
căror bune evoluții in 
compania șahistelor stră
ine sint o garanție că ele 
vor figura și de data a- 
ceasta pe primul plan al 
întrecerii. Același lucru 
se poate spune și des
pre maestra Margareta 
Perevoznic, o jucătoare 
cu reale posibilități de 
afirmare. Cu mult inte
res este așteptată și re
intrarea a 
campioane, 
gorevici și 
Teodorescu.
celelalte competitoare: 
Suzana Makkai, Elena

Rădăcină, Rod ic a Ghi- 
șa, Natalia Samarian, 
Sanda Voicu, Veturia 
Simu, Doina Turturea, 
Tereza Urzică. Gertrude 
Baumstarck, Rodka Ma- 
nolescu și Maria Des- 
mireanu.

Peste 600 de elevi 
grupului școlar 
Rangheț " ~
au participat la între
cerile interclase ale tra
diționalului cros. In ul
timul concurs organizat 
cu două zile în urmă în 
incinta stadionului Uni
rea, desfășurarea pro
belor a dat loc la un 
spectacol sportiv foarte 
atrăgător. Cei mai bine 
pregătiți au fost Ion 
Băitarețu, Eugen Vișan 
și Ion Slav. Concursul 
feminin a scos in evi
dență pe Aurica Buru- 
leană, Irina Mihalache 
și Maria Badea. Repre
zentanții clasei a IlI-a 
D, avind cel mai bun 
punctaj, au obținut pri-

ai
Iosif 

din București

Tradiționala 
ție de mase 
Să intîmpinăm 

iembrie", una 
manifestările 
principale din 
„Lunii f’-*—«•
no-sovietice“ 
și printre viitorii con
structori din Capitală un 
frumos succes. La înce
putul săptăminii, elevii 
Centrului școlar de con
strucții și ai Școlii pro
fesionale de ucenici din 
raionul Tudor Vladimi- 
rescu au participat în 
număr mare la faza pe 
asociație a acestui con
curs festiv. întrecerile 
au fost deosebit de dis
putate, pline de însufle
țire, tinerești. Din cei 
315 juniori care și-au 
măsurat forțele pe tra
seul de 1.000 m, cei mai 
buni s-au dovedit a fi 
Petre Stancu 
ția operatori — ciștigă- 
torul probei, Constantin 
Haralambie (' 
și Ilie Diana 
centrale). La 
unde startul a fost luat 
de 520 de concurenți, 
primul loc a revenit lui 
Dumitru Nicolae („Me
canici materiale”). El a 
fost urmat de Dumitru 
Moldoveanu (Construc
ții) și Ion Paraschiv 
(Electricitate).

compe- 
crosul

7 No- 
dintre 

sportive 
cadrul 

prieteniei rootî- 
cunoaște

de la sec-

(izolatori) 
(încălziri 

i seniori.

Astă - seară, în sala Dinamo

București — Moscova,
la

I. RADULESCU 
coresp.

două foste 
Maria Po-
Margareta 

Iată și pe

libere Pin Sumar.

Foto: Gh. Amuza

Primul contact cu gheafa ! Un grup de copii 
alunecă veseli pe suprafața luxie, prut fața 

tribunelor care își așteaptă spectatorii.*.

Astă-seară, reprezentativa 
orașului București va in- 
tilni pe cea a Moscovei, la 
lupte libere. Confruntarea 
celor două formații se va 
desfășura, cu începere de 
la ora 1», în sala de sport 
de pe șoseaua Ștefan cel 
Mare. Este prima întilnire 
internațională inter-țări ce 
se desfășoară anul acesta 
la noi și cea de a doua 
vizită a luptătorilor sovie
tici de „libere-1 în Capitala 
țării noastre.

ce pot aspira la locuri 
fruntașe în ierarhia mon
dială. De aceea, confrun
tarea ce va avea loc în 
astă-seară, în sala Dina
mo se anunță destul de 
interesantă.

Lotul nostru va întUni 
în reprezentativa Mosco
vei o formație puternică 
din care desprindem nu
mele fostului campion 
mondial Alimbeg Bestaiev, 
al actualului campion mon
dial La grea Alexandr I-

RAID ANCHETA ‘

BUCUREȘTI MOSCOVA

Cat. 52 kg. Gh. Tăpăloagă 
Cat. 57 kg. Ion Vasile

kg. Alex. Radu 
kg. Alex. Tampa 
kg. ștefan Tampa 
kg. Francase Boila 
kg. Nicolae Pavel 

97 kg. Ion Herman

— An atol Abduraltamnov
— Lev Danilin
— Valerii Titov
__ Alimbeg Bestaiev
— Vladimir Gorbatenko
— Aram Agabekian
— Gunnar IS it co
— Alexandr Ivanlțkl

Luptătorii romîni specia
liști In „libere* întreprind 
în fiecare an cite un tur
neu în Uniunea Sovietică. 
Fiecare confruntare con
stituie o experiență folo
sitoare pentru luptătorii 
noștri. Ei au învățat multe 
de U luptătorii țării prie
tene. Cu alte cuvinte, lup
tătorii sovietici sint profe
sorii sportivilor noștri. 
După ultimul turneu în 
U.R.S.S., întreprins asiă- 
vară, specialiștii sovietici 
au recunoscut că am făcut 
importanți pași înainte în 
domeniul luptelor libere. 
Avem o serie de elemente 
dotate cu numeroase și 
variate calități clemente

. a lud Lev Danilin, 
Vladimir Gorbabenko, A- 
ram Agabetian etc. Va fi 
interesant de urmărit cum 
aplică luptătorii sovietici 
răsturnările și fixarea unei 
coapse și a unui braț. Ei 
sint nelntrecuți In ceea ce 
privește contraatacurile cu 
aruncare peste șold, cosi- 
rîle cu împiedicare, rulatul 
cu piciorul, trecerile peste 
adversar etc.

Va fi o adevărată de
monstrație de lupte libero 
In care sportivii noștri, 
sperăm, se vor strădui să 
dea o replică frumoasă 
luptătorilor sovietici.

OTTO BENKQ

LA SFIRSITUL 
UNEI MARI 
COMPETIȚII 
ATLETICE 
O&nalizâăde^tiurării 
concursului republioii 
pe eehipc.deregiuni 
• *54)

FOTBAL
Pe cedet'iaqe edit, 
dejudm ui jwufto-

NOTA EXTERNA -
si..

SECURITATEA FIUPINELOR
• PAG



în căminele studenteșt fășurat in R. P. Romină în anul 1962, 
au fost înmînate „Ordinul Muncii"

Au trecut trei săptămini de la începerea noului an 
universitar. Forfotă pe culoarele institutelor și fa
cultăților, atenție încordată in sălile de curs, activi-

— ar trebui să-și inaugureze fiecare zi de muncă... 
Cum este organizată această activitate? In ce

tate febrilă în laboratoare și biblio
teci și, spre destindere, ore plăcute 
de sport. Din această suită de pre
ocupări ale studenților noștri nu am 
uitat una, aproape la fel de impor
tantă. Se adresează în special stu
denților tuturor căminelor din întreaga țară. Este 
vorba de GIMNASTICA DE ÎNVIORARE, De fapt, 
activitatea cu care studenții căminiști — mai ales

RAID ANCHETĂ sasS”',
grad se preocupă conducerile insti" 
tutelor și facultăților, asociațiile stu- 

_ ' țiile U.T.M. și cate-
_ __ educație fizică de traducerea 

în viață a acestui obiectiv ? Ce ini
țiative valoroase sint de semnalat

față de anii precedenți ?
La aceste întrebări încercăm să răspundem prin 

raidul anchetă 
de invățămint

întreprins recent prin cîteva institute 
superior din Capitală și din țară.

Prin București

La „Politehnică66 si I. F.... proiecte
La Institutul politehnic, catedra 

de educație fizică a manifestat un 
evident interes pentru gimnastica de 
înviorare. Chiar înainte de înce
perea cursurilor, au fost întocmite 
programe speciale de exerciții pen
tru cei aproape 3.000 de studenți 
căminiști, au fost repartizați asis
tenți care să supravegheze felul cum 
sînt îndeplinite programele de gim
nastică de înviorare.

Numai că, deocamdată, n-au ce să 
supravegheze. Fiindcă la Institutul 
politehnic, toate lucrurile sînt înpolitehnic, toate lucrurile sînt 
stare de... proiect.

Bine, se va spune, dar numai 
tedra de educație fizică răspunde 
această treabă ? Firește că nu. Co
mitetul U.T.M. pe institut are și 
el obligații precise în această di
recție. Și. la drept vorbind, nu se 
poate spune că n-a întreprins chiar 
nimic: recomandările făcute nu de 
mult pentru cuprinderea în această 
activitate a tuturor studenților că- 
miniști este un fapt destul de grăi
tor.

Și mai există cineva care are un 
cuv.înt greu de spus în organizarea 
activității de care este vorba : Aso
ciația studenților. Nici aceasta nu a 
rămas pasivă. Fiindcă nu de mult, 
cu prilejul alegerii comitetelor de 
cămin, Asociația studenților a pus 
pregnant la .. ordinea zilei, problema 
practicării într-un mod mai orga
nizat, față de anii precedenți, a 
acestei activități. Deci și în cazul 
Asociației studenților interes, preo-

ca
de

cupare. Concret însă ? Nimic. In 
acest sens am căutat să aflăm punc
tul de vedere al catedrei de educație 
fizică a institului.

— Se pare că totul este în ordi
ne. Bineînțeles în ce privește proiec
tele... Cînd am putea urmări însă 
o „lecție" de gimnastică, dimineața, 
cu studenții dvs. ?

In lipsa șefului catedrei de edu
cație fizică, la întrebarea noastră 
ne-a răspuns asistentul Ștefan Miu. 
Evident, jenat, deoarece:

— Știți, la noi a fost o situație 
specială : 2.000 din cei 3.000 de stu- 
denți căminiști s-au mutat la com
plex, la Grozăvești. N-a fost trea
bă ușoară.

— Bine, dar ceilalți 1.000 de stu
denți care au rămas în vechile că
mine ?...

Răspunsul n-a mai venit tot așa 
de prompt. Fiindcă, se înțelege, pro
iectele, recomandările, indicațiile, mcă 
n-au ajuns să prindă viață...

Tovarășul Miu a ținut, în schimb, 
să ne împărtășească un interesant 
proiect al colectivului de catedră : 
încă din anul trecut a fost întocmit 
un program de gimnastică de învio
rare în măsură să fie aplicat pe 
scară largă, în căminele din toate 
centrele universitare. Acest program 
ar putea fi transmis pe stațiile de 
radio, dimineața, la o oră potrivită, 
pentru toți studenții căminiști, să 
zicem între 6,30—6,40. Folosindu-se 
difuzoare care să fie instalate 
fiecare cămin, s-ar putea face

în
un

SINT STUDENT LA ISTORIE
In majoritatea căminelor studențești, gimnastica de 
în stadiul de... proiect.

ASOCIAȚIA

— Cînd văd atitea proiecte mă simt parcă mai... „înviorat"!!!

Nici nu știți ce plăcere este ca Intre 
Tamerlan și Napoleon să vezi un film 
bun sau Intre ltamses al II-lea și răz
boaiele țărănești din Germania să poți 
face puțină... gimnastică de înviorare. 
Dar eu nu vreau să vă vorbesc despre 
filme ci. despre felul cum se face sau, 
mai precis, cum... nu șe face Ia noi In 
cămin gimnastica de înviorare.

S-o luăm insă tn mod:.'.''istoric. Astă- 
prlmăvară: citul eram și eu tn anul l. 
se răsplndise vestea introducerii, acestei 
binevenite recreări, T orba aceea .da .o 
nunte sănătoasă... un corp sănătos f" 
S-au bucurat colegii mei, dar ce fericit 
eram eu ! Și totul a început bine la 
complexul studențesc „6 Martie", acolo 
unde locuiesc și studenții facultății de 
istorie de pe lingă li ni verși tatua Bucu
rești. fn fiecare dimineață ne trezea 
vocea de la difuzor: ..Bună dimineața, 
dragi colegi ! începem programul de 
gimuastieă.. “. Sincer să fiu majorita
tea dintre noi executau totul, mai erau 
Insă și din aceia care trăgeau chiulul, 
dar puțini la număr, te oboseai căutln- 
dtt-i.

. Totul a mers bine ctteva zile. Din mo
tive necunoscute (cauzele să le determi-

ne poate „arheologii*  noștri), totul s-a 
dus... pe apa stmbetei. Nu același lucru 
s-a intlmplat cu... speranțele noastre 
Noi studenții facultății de istorie din 
București credem că intr-un viitor apro
piat catedra de educație fizică va reveni 
la bunele sentimente fald de căminul 
nostru Nu de alta dar intre Ramses al 
II-lea și Napoleon mi strică să mai 
dai doup ori și dip br^țe.. Vorba aceea 
asta iți î/itâreșțe . sâriâta/ea.

Un student „în istorie* 4

P.S. Sperăm că tovarășii de la catedra 
de educajie fizică a Univorsității Bucu
rești și cei de la Asociația studenților 
au au păreri contrarii. Nu de alta 
majoritatea este de partea noastră.

dar

♦ 
♦

♦
♦
>

nu

X Joi la amiază la Palatul Marii A- 
jNdunări Naționale a avut Ioc so.em- «« iv&i înmuiate „vi.uiuu: înmitn 
Ijnitatea inminării unor decorații. Au cl. I tov. Irina Hector, lozefina Ște- 
\ participat tovarășii Avram Bunaciu, '

1
" C vicepreședinte al Consiliului de Stat, 

\Grigore Geamănu, secretarul Consi- 
f liufui de Stat, Aurel Duma, preșe- Leonte și Victoria Dumitrescu; 
/dintele Uniunii pentru Cultură Fi- 
( zică și Sport, Petre Pătrașcu, direc- 
Jtor general ai T.A.R.O.M.

t\ Pentru rezultatele obținute
;/tru abnegația de care au dat 
!vîn anumite condiții de zbor 
i/inmînat „Ordinul Muncii" cl.

fănescu și Ana Boțan; „Ordinul 
Muncii*  cl. II~a tov. -Maria Constan- 
tinescu, Antoaneta Oțelea, Aurora 
’ ' ................ " Or
dinul Muncii" cl. IlI-a tov. Elena 
Borcea, Constanța Dumitrescu, Julia
na Naco, Ghermănescu I. Kunst, 
Eugen Trofin.

Pentru contribuția adusă la pregă
tirea lotului feminin de scrimă in 
vederea competițiilor europene și 

Virgil Georgescu și Nicolae AngheJ; mondiale a fost inmîriat ■ tov. A. Pe- 
„Ordinul Muncii*  cl. II-a, tov. Boris legrini,<- „Ordinul Muncii" cl. 
Ferderber, pEmilian Rotaru, Constan
tin Grivei ; și: Haralambie Simion;
„Ordinul Muncii" ci. Ut-*-  tov. 
cea Trandafir, Gh;. Manolache, 
gustin Rodina, Petre Stoian, 
Beju șî Constantin Constantin.

> Pentru contribuția adusă la 
nerea titlului -de campioană mondi-< 
ală la handbal feminin in șapte, cu 
ocazia campionatului mondial des-

și pen- 
dovadă 
a fost 
I tov.

4! l-a.
Ș-ă. inmînat, de (i asemenea,. „Me

dalia Âtuncii*  unui număr de tova- 
Mir-c răși,
Au- Tovarășul Avram Bunaciu a feli- 
Gh. citat călduros pe cei decorați urin- 

du-le noi succese în activitatea vi
itoare.

in numele celor distinși au mul
țumit Dumitrii Georgescu și lozefina 
Ștefănescu. i.ij (Agerpres)

obți-

lucru foarte bun, coordonîndu-se a-1 
ceasta importantă activitate. Tn ace
lași timp, catedra de educație fizică; 
de aici se obligă să reînnoiască pe
riodic programele, după criterii care 
ar urma să fie stabilite de comun 
acord cu radiodifuziunea...

Am redat în rezumat conținutul 
acestui proiect, cu convingerea căi 
cei direct interesați l-ar putea, even
tual, pune în discuție.

★ 1
Și la Institutul medico-farmaceu-| 

tic, problema gimnasticii de învio
rare n-a pășit mai departe de sta- „ lc
diul... proiectelor. Acțiunea a fostlp Catedra de educație fizică în co- 
cuprmsa m planul de masuri, comun,1 • • -- -
al rectoratului. Asociației studenți- 
lor, comitetului U.T.M. și catedre]/^cerr^îa TotbaL 
de educație fizică. Dar, deocamdată \ baschet 
— ca și la „Politehnică" — nimicr 
concret. Situația este mai puțin con
cludentă chiar decît în toamna anu-( 
lui trecut, cînd de bine de rău, în 
cele trei cămine ale institului (30 De-! 
cembrie, Splaiul Independenței și Dru
mul Taberei) tot mai participau la 
programe, studenți căminiști. Acum...

— In ce ne privește, socotim căi 
ne-am făcut datoria, a ținut să ne^ 

întocmit la 
multiplicat, 
explicative, 
pe cămine. ... ____

In rest? Planul de măsuri de 
care am amintit și, recent, o... șe-1 
dința ad-hoc cu directorii de că
mine. Inițiativa aparține Asociației i 
studenților și comitetului U.T.M. 
Lucru bun. fără îndoială. Dar de ce 
așa de tîrziu, la trei săptămîni de( 
la începerea cursurilor ? Nu este 
cumva vorba și de o anumită doză 
de... comoditate, de lipsă de interes?

Octavian Bănățan. Am, 
timp programele, le-am 
le-am redactat textele 
am repartizat asistenți 
în rest...

IA IAȘI... ÎNVIORĂRI!

a cate-
Asocia-1 
îndea- 

pe uni-

Studenții universității „Alexandru 
Ion Cuza" din Iași practică gimnas
tica de înviorare incă de anul trecut. 
Datorită eforturilor comune 
drei de educație fizică și a 
ției studenților, sprijinite 
proape de comitetul U.T.M.
versitate. gimnastica de inviorare a 
fost introdusă și la complexul stu
dențesc „30 Decembrie". Ducîndu-se 
o susținută muncă de propagandă 
s-au obținut rezultate îmbucurătoare. 
Pentru o cit mai temeinică însușire 
a exereițiilor, cadrele didactice ale 
catedrei de educație fizică au condus 
timp de două săptămini exercițiile. 
In acest interval au fost instruiți 
studenții care practicau diferite ra
muri sportive și activitatea de învio
rare a decurs în bune condiții.

In prezent, gimnastica de inviorare 
se desfășoară in condiții optime. In 
afara complexului ..30 Decembrie" 
gimnastica se practică și la comple
xul de cămine" al universității „A- 
lexandru Ion poza" (Copou) unde, 
in toate cele patru blocuri, in fiecare 
dimineață,; vțezi studentele ex«cutind 
exercițiile de înviorare. In aceste 
blocuri, comenzile sint transmise de 
instructoare prin intermediul stației 
de amplificare. . ,

Constatind efectele bune pe care 
le du aceste exerciții fizice asupra 
studenților, catedra de specialitate va 
trebui să dea o și mai mare atenție 
gimnasticii de inviorare. schimbind 
periodic programele, făcindu-le 
mai atractive, cit mai interesante.

este de loc îmbucurătoare. Se pare căConcluzia raidului nostru ______ __ ___ _____________  „ „ _
gimnasticii de inviorare nu i s-a acordat, de la inceput, atenția ce i se 
cuvine. Treaba a inceput greu și — cu mici excepții — ne aflăm incă 
in stadiul proiectelor. Ședințe, discuții, consultări. Pe cind acțiuni con
crete ? Dorim să vedem cum, in fiecare cămin, dimineață de dimineață, 
studenții sint prezenți Ia această activitate pe care, nu incope îndoială, 
o îndrăgesc și o doresc.

Așteptăm — și nădăjduim — ca viitorul nostru raid anchetă să con
țină efectiv și realizări din acest domeniu.

O. BENKO, T. STAMA, 1. 1ONESCU

Cupa anilor I la Universitatea București
Terenurile de la facultatea de Ști

ințe Juridice și complexul sportiv de 
la Lacul Tei, au cunoscut din nou 
freamătul întrecerilor studențești. 
Veniseră aci, cei 400 studenți din 
anul I, reprezentanți ai facultăților 
de Științe Juridice, Istorie, Filologie, 
iMatematică, Științe Naturale, Filozo
fie, Geografie și Chimie. Ei și-au 
disputat și în acest an intîietatea in 
tradiționala competiție „Cupa anilor

laborare cu comisia sportivă a Uni
versității București au organizat în- 

volei, handbal și

...Au început întrecerile. Emoția 
► domnește în rîndul concurenților și, 
,printre spectatori — studenții veniți 
să-și încurajeze colegii. Primele vic

torii au fost obținute de echipele de 
baschet ale Facultății de Istorie la 

.băieți șî Chimie la fete. La handbal, 
echipa ma.sculină a Facultății de Șt;- 

i ințe Juridice s-a dovedit a fi cea mai 
bine pregătită. Am mai reținut, prin

de-a lungul întrecerilor, pe Mihaela 
Toroipan (Științe Juridice), Veronica 
Pavel (Chimie), N. Sîrbu (Științe

Juridice), Hanțz Schuster (Istorie) 
la handbal, Ileana Mihăilescu, Doina 
Bunaciu (Fizică), Liliana Turcan 
(Chimie), C. Cirjan (Istorie), Ion. 
Popa (Chimie) la baschet, D. P<J^x 
pescu (Fizică) Ia volei. Iată rezul
tatele înregistrate în primele meciuri: 
handbal fete: Științe Naturale — Ști
ințe Juridice 0—3, Științe Juridice 
— Chimie 4—2. Băieți: Științe Ju
ridice —- Filologie 15—9, Chimie —

2 *,  izică — Geografie
Științe Juridice — Istorie

' ! Juridice 
-Jurmt- 

Fizică 23—19, Istorie — Chi- 
Filozofie — Geografie

ridice — Filologie 
Istorie 3—9, Fizit 
5—3, ;
10—7, Fizică — Științe
5—10. Baschet băieți: Științe JurTSt- ce — - - 
mie 30—9, . _____ __„_____
27—10, Științe Juridice — Geogra
fie 23—27, Istorie — Geografie
16—20. Fete: Fizică — Chimie
20—24, Fotbal: Filologie — Istorie
5—0, Științe Juridice — Matematică 
3—0, Volei: la băieți s au calificat 
pentru semifinale echipele facultăți
lor de Fizică, Geologie, Științe Ju
ridice și Matematică. La fete a cîști- 
gat echipa Facultății de Fizică, ur
mată de Istorie și Biologie.

GHEORGHE C1ORANU — cores?.

fot WWWfWr
(Mișcări în depl asare)

EX. 1. — Mers pe vîrfuri cu bra
țele întinse în sus, apoi mers îngbe- 
muit. Se pot executa astfel 4-6 ridi
cări și ghemuiri succesive în deplasare 
în jurul camerei.

EX. 2. — Mers
'doirea trunchiului 
mîiuilor la glesna 
la fiecare pas.

EX. 3. — Mers

în ritm rar cu 1n- 
înainte și ducerea 
piciorului din fală

corpului: ridicarea șezutei sus și depla
sare înainte mișcind alternativ mîinile 
și picioarele.

EX. 5. — Mers în ritm 
ni le încleștate pe creștet și 
terală a trunchiului spre 
dreapta.

EX. 6. — Culcat: tîrîre

rar cu mîi- 
îndoirea la

sting*  si

înainte tră-

cu mîinile încleștate

mîini și Impingînd din

Stând cu mîinile pe șold: 
sărituri ca mingea pe ambele picioare. 
4 sărituri cu deplasare înainte, apoi 
4 sărituri cu deplasare înapoi. Ciclul 
acesta se poate repeta de 3-4 ori.

girul u-ne în 
picioare.

EX. 7. —

pe creștet și răsucirea trunchiului la 
.fiecare pas. Atunci cînd pășim cu stîn- 
gul înainte ne răsucim spre stingă, iar 
cînd pășim cu dreptul ne răsucim spre 
dreapta.

EX. 4. — Șezînd cu genunchii în
doiți și cu mîinile sprijinite înapoia



Clasamentele

răspunsul la examen

absolut 
suporte-

atletismului, despre munca de- 
în direcția îndeplinirii sarci- 
trasate de documentele Confe- 
pe țară a organizației noastre,

Atletismul este considerat, pe bună 
Ireptate, ca un adevărat corolar al 
porturilor individuale. Și totuși, ori 
le cîte ori se organizează o com
petiție pe echipe ea este foarte bine 

primită de atleți, antrenori și de 
spectatori. Intr-un astfel de concurs 
întrecerea individualităților este supusă 
intereselor colective ale echipei, iar 
locurile din clasamentele fiecărei pro
be devin puncte foarte prețioase, 
al căror total interesează pe 
toți membrii echipei și pe 
rii ei.

Meciurile de atletism ale 
lor formații, începînd de la 
cluburilor și terminînd cu < 
echipelor naționale, au fost și vor 
fi întotdeauna urmărite cu tot inte
resul. Pe de altă parte ele sînt în 
măsură să arate nivelul atins în dez
voltarea sa de atletismul dintr-un 
club sau asociație sportivă, raion, 
regiune sau chiar din întreaga țară.

Deși în ultimii ani au fost organi
zate o serie de întîlniri pe echipe, 
la nivelul regiunilor, totuși atle
tismul nostru simțea nevoia unei 
competiții mari, de amploare, care să 
adune la start reprezentativele tutu
ror regiunilor țării. Pînă acum noi 
n-am avut niciodată în calendarul 
atletic un astfel de concurs.

Din inițiativa Federației romîne 
de atletism, anul acesta a fost inau
gurală o asemenea 
«ftincursul republican pe 
prezentative de regiuni, 
fost, înainte de toate,

diferite- 
cele ale 
cele ale

competiție: 
echipe re- 
Scopul a 
stimularea

dezvoltării atletismului în toate re
giunile și pregătirea „terenului" în 
vederea viitoarelor concursuri repu
blicane de acest gen.

Pentru 
publican 
cuparea 
tiviștilor
traducerea în viață a importantelor 
sarcini trasate de Conferința pe țară 
a UCFS și de consfătuirea atletis
mului de la începutul acestui an.

început acest concurs re- 
trebuia să oglindească preo- 
care exista din partea ac- 
organizației noastre față de

Selecționare pe baza

'"'‘indicilor obiectivi,

nu din... birou

com-

concluzia generală

Organizarea unei asemenea 
petiții, inedită pentru atletismul nos
tru, a format obiectul discuțiilor 
în cadrul consfătuirilor regionale ale 
atletismului. în același timp Con
siliul general al UCFS a trasat 
ca sarcină birourilor consiliilor re
gionale să se preocupe îndeaproape 
de pregătirea acestui mare concurs.

La terminarea celor două etape 
ale competiției
care se desprinde este aceea că toate 
consiliile regionale ale UCFS au ară
tat interes și preocupare pentru a- 
ceastă inițiativă. Președinții consi
liilor regionale au discutat pe larg 
problemele legate de organizarea a- 
^estei competiții și au trasat sar
cini, la rîndul lor, comisiilor de 
atletism respective de a se îngriji 
îndeaproape de formarea și de pre
gătirea echipei reprezentative.

S-a constatat însă, în majoritatea 
cazurilor, că aceste sarcini, o dată 
trasate, n-au mai fost urmărite cu 
toată atenția decît în preziua între
cerilor, cind — practic — multe din 
deficiențele constatate nu mai 
puteau fi remediate.

Spre deosebire de jocurile spor
tive, unde selecționarea unei echipe 
reprezentative se face cu destulă 
greutate, în atletism — unde există 
indici obiectivi foarte preciși — pro
blema aceasta poate fi rezolvată cu 
mai multă ușurință. Dar cu o sin
gură condiție: formarea echipei să 
nu fie făcută din „birou", așa cum 
s-a constatat că au fost selecțio
nate acum majoritatea formațiilor 
regionale.

.!n mod normal, o asemenea com
petiție republicană ar fi trebuit să 
fie precedată de o susținută acti
vitate competițională, la nivelul fie
cărei regiuni, la care să participe

cît mai mulți atleți și cit mai mulți 
antrenori și profesori de educație 
fizică. In felul acesta atleții ar fi 
fost pregătiți, menținuți în activi
tate. ar fi fost stimulată și impulsio
nată 
sport, 
mente 
urmă 

cioase 
fi fost 
rință și în orice caz mai bine.

Procedîndu-se însă Ia o selecție 
din „birou" multe comisii regionale 
s-au văzut puse în fața faptului că la 
anumite probe nici nu aveau pe cine 
să selecționeze (regiunea Oltenia n-a 
prezentat concurenți la prăjină, Mu- 
reș-Autonomă Maghiară — la lun
gime, lașul — la 800 m, Suceava 
— la lungime și la triplu, Bucu- 
reștiul — la 10.000 m etc.). In 
alte cazuri, pentru a umple golurile 
existente, a tost nevoie ca unii din 
foștii atleți să fie scoși de la „naf
talină". (Cel mai pregnant exemplu 
ni-1 oferă participarea, la 400 m și 
800, în echipa Maramureșului a fos
tului atlet Ferdinand Moscovici. Este 
pilduitoare — fără îndoială — atitudi
nea acestui vechi atlet de a concura 
cînd nevoile echipei o cereau, dar 
ce părere are antrenorul Ferdinand 
Moscovici de faptul că pînă acum n-a 
pregătit atleți tineri, capabili să-i ia 
locul și să participe la un asemenea 
concurs ?) Tot ca să umple „goluri" 
din echipă unii atleți au fost soli
citați să participe la mai multe 
probe. Cele mai clare exemple ni le-a 
oferit echipa regiunii Bacău, care 
l-a utilizat, la faza de zonă, pe 
Gheorghe Maftei în probele de 10.000 
m, 3.000 m obstacole și... 10 km marș. 
La Constanța, la finală, un alt mem
bru al acestei echipe, Vasile Florea 
(component al lotului republican) a 
participat la 10.000 m, după un sfert 
de oră la 3.000 
doua zi la 5.000 
despre aceasta.

Unele comisii 
șit să alcătuiască echipele cele mai 
puternice. Așa se explică de ce au 
fost 
tate 
can 
liță 
greutate (D. Baicu-Suceava), 42:22,8 
pe 10.000 m (M. Donca-Maramureș), 
20:09,6 pe 5.000 m (L. Fulop-Crișana), 
5,23 
Iași) 
(E. 
(A. 
Sint

După 
dreptul imposibil ca în regiunile 
pective să nu existe atleți și atlete 
cu rezultate mai bune decît ale 
celor „selecționați" în echipe. Numai 
că nimeni nu i-a căutat, nimeni nu 
s-a îngrijit încă de acum cîteva luni 
de selecționarea unui lot al regiunii 
respective care să fie supus, măcar 
acesta, unui antrenament metodic și 
continuu din care să poată fi alcă
tuită apoi echipa cea mai bună. 
Dacă s-ar fi procedat așa, cu si
guranță că n-am fi asistat la ase
menea evoluții penibile ale unor 
atleți. Dar pentru că totuși aceste 
„performanțe" au existat, ele arată 
slaba muncă desfășurată în regiuni 
în ceea ce privește dezvoltarea atle
tismului, 
masă.

dezvoltarea locală a acestui 
ar fi apărut noi și noi ele- 
tinere talentate. în cele din 
problema selecționării judi- 
a unui lot reprezentativ ar 
rezolvată cu mai multă ușu-

Despre preocuparea pentru dezvol 
tarea 
pusă 
nilor 
rinței
vorbesc cel mai bine... clasamentele.

Iată acum un clasament al re
prezentativelor de regiuni. El a fost 
întocmit pe baza rezultatelor înre
gistrate în etapa de zonă, după for
mula obișnuită a concursurilor prin 
corespondență (32 p — locul I ; 31 
p — II ;... 1 p - XXXII). întrucît 
în desfășurarea cursei de 10 km marș 
au existat unele iregularități, rezul
tatele acestei probe n-au fost cu
prinse în clasament.

general bărbați femei

Aspect din cursa de 80 m.g. din cadrul finalei concursului republican 
reprezentative de regiune.

motiv că clubul 
măcar nu are o...
Tot greul luptei 
așadar atleții și

pe echipe

Stama 
încă unul

m obstacole, iar a 
m. Ce părere aveți 
tovarăși antrenori ? 
regionale n-au reu-

înregistrate în concursuri rezul- 
foarte slabe: 15,00 m la... cio- 
(Marin-Galați), 34,45 m la su- 
(A. Preda-Ploiești), 9,76 m la

m la lungime (V. Domoîescu- 
la băieți sau 20.00 m la disc 

Lefter-Galaji), 15,1 pe 100 m 
Turcanu-Suceava) etc. la 
numai cîteva „mostrei1...

părerea noastră este

fete.

de-a 
res-

a lărgirii bazei sale de

r &

i»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1425
1350.50 
1266
1230.50
1182
1132
1029.50 (600
950
834

Banat 
Cluj 
Brașov 
Bacău
Crișana
Ploiești

7. Dobrogea
8. Iași <
9. Argeș

10. Mureș-Au
tonomă Ma
ghiară 790.25
11. Galați 704,75
12. Hunedoara 627
13. Oltenia
14. București
15. Mara

mureș
16. Suceava

(878,50 + 545,50)
(905,50 pf- 445)
(738,50 + 527,50)
(759.50 i+ 47!) 
(699 '
(688,50

(625
(429

+ 483) 
(4- 443,501 
t-f- 429,50)
+ 325)
+ 405)

582.50
534.50
529.50
418

(455
(464
(485
(316.50 ,+ 
(402,50 +
(353,50 + 
(266,50 (+

d- 335.25) 
+-------
+

240,75)
142)
266)
132)
176)
151,50)

M. Diaconescu, R.

în Capitală, la 
participat echipele 
celor 8 raioane. La sfîrșitul între
cerilor a fost stabilit următorul cla
sament general:

faza pe zonă au 
reprezentative ale

1. Raionul
2. Raionul
3. Raionul
4. Raionul
5. Raionul
6. Raionul
7. Raionul
8. Raionul

1 Mai
16 Februarie
23 August 
Grivița Roșie

I. Lenin 
Vladimirescu 
Decembrie 
Bălcescu

V. 
T. 
30 
N.

707
542.50
426.50
407.50
358.50

270
235
232

interesant de arătat căEste foarte
în etapa finală a competiției, desfă
șurată la Constanța, echipele celor 
patru regiuni calificate și-au păstrat 
întocmai locurile avute la zone, titlul
fiind cucerit însă de formația raio
nului 1 Mai din București :

1. Raionul 1 Mai Buc. 367,50
2. Banat
3. Cluj
4. Brașov
5 Bacău

361
327
296,50
274

Muncă nesatisfăcătoare

la cele mai multe secții

de atletism din Capitală

După o luptă foarte strînsă, vic
toria finală a revenit selecționatei 
■aionului 1 Mai din Capitală.
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fapt n-a fost vorba, nici un moment, 
de o selecționată a raionului amin
tit, pentru simplul 
raional Gloria nici 
secție de atletism, 
sportive l-au dus
atletele clubului Dinamo.

In mod special vom insista asu
pra întrecerilor din Capitală. înain
tea concursului, toate calculele hîr- 
tiei indicau o victorie facilă a re
prezentanților raionului 16 Februarie, 
o selecționată a atleților de la clu
burile Știința și Steaua. La concurs, 
însă, toate calculele au fost date 
peste cap și marii favoriți au fost 
întrecuți categoric. Cum ? Foarte 
simplu. Din echipa raionului 16 Fe
bruarie au lipsit numeroși atleți de 
valoare (S. Todea, V. Jurcă, Ad. Io- 
nescu, S. Ioan, Ol. Borangic, M. Bu- 
dan, El. Cosac,
Ciungan etc.), fapt care a schimbat 
complet raportul de forțe în lupta 
pentru calificare. Ce părere au des
pre aceste absențe (cele mai multe 
nemotivate), antrenorii cluburilor 
Știința și Steaua, consiliile acestor 
două cluburi ? Pe această linie este 
interesant să arătăm că. în urmă cu 
cîteva zile, consiliul orășenesc Bucu
rești al UCFS a organizat o ședință 
de analiză a competiției, la care au 
fost invitați antrenorii și responsa
bilii secțiilor de atletism de la clu
burile bucureștene. De la această șe
dință reprezentanții secțiilor de atle
tism de la Știința, Rapid, C.S. Șco
lar, S.E.E. I și II și Centrul 23 Au
gust au strălucit prin... absență ? 
De ce ?

întrecerile din Capitală au eviden
țiat, o dată în plus, munca insufi
cientă desfășurată la cele mai multe 
secții de atletism din București. Deși 
se știa de foarte mult timp des
pre această competiție, deși era cu
noscut scopul ei și importanța acor
dată de forurile noastre sportive, to
tuși iată că la acest concurs echi
pele n-au fost complete sau au avut 
mulți atleți de „umplutură" înscriși 
numai ca să poată „ciupi" cîteva 
puncte. După părerea noastră nu în 
acest mod trebuia privită această 
inițiativă valoroasă pentru atletis
mul nostru. Dar acolo unde există 
superficialitate, acolo unde sarci

nile sînt tratate cu prea multă ușu
rință, — rezultatele nu pot fi altele. 
Aceste rezultate nu pot mulțumi pe 
nici unul dintre activiștii, atleții și 
antrenorii noștri.

Foto: T. 
prezente în întrecere. Iată 
din obiectivele spre care trebuie să-și 
îndrepte toată atenția tehnicienii 
noștri din regiuni.

Din clasamentele întocmite cu pri
lejul diferitelor competiții republicane 
din ultimii ani, reieșea destul de clar 
poziția codașă a atletismului din 
unele regiuni ca Oltenia, București, 
Galați, Suceava, Maramureș. Despre 
aceasta s-a scris de multe ori și a 
făcut subiectul multor 
analiză. Și totuși iată că 
respective s a făcut încă 
pentru remedierea 
aceeași categorie, 
ar fi trebuit să 
doara. In ultimul
regiune se constată o preocupare mai 
mare pentru popularizarea și dezvol
tarea atletismului și primele rezul
tate obținute în această acțiune do
vedesc că se merge pe un drum 
bun.

In primăvara acestui 
organizate consfătuiri ale 
în toate regiunile țării, 
țiile purtate, a reieșit că 
posibilități pentru îmbunătățirea ac
tivității atletice. Dar, din cauza mun
cii de suprafață, dusă fără simț de 
răspundere, aceste posibilități exis
tente în fiecare regiune nu au fost 
folosite. Și cea mai bună ocazie 
de a dovedi acest fapt o constituie 
înseși întrecerile recentului concurs 
republican !...

ședințe de 
în regiunile 
prea puțin 
situații. Inacestei

a regiunilor slabe, 
figureze și Hune- 
an însă în această

an au fost 
atletismului 
Din discu- 
există mari

★
acestei competiții se 

analiză temeinică a
La încheierea 

impune deci o 
situației atletismului în fiecare re
giune, pe baza planului de măsuri 
elaborat în consfătuirea atletismului 
din luna ianuarie și în lumina sar
cinilor care au reieșit din documen- 

a 
al 
pe 
va

UCFS. 
anului 
echipe 
figura

este de datoria 
ale UCFS să 
unei mai bune 
aceasta vor

— Hei, așteaptă-mă și pe mine ! Mă scutur puțin de naftalină și iau și eu 
parte la concurs !

Desen de Neagu Rădulescu

Omogenitatea echipelor

sarcină principală

în ceea ce privește clasamentul 
chipelor reprezentative de regiuni 
el este desigur foarte elocvent. Re
giunea Banat, în care lucrurile merg 
în ultimul timp ceva mai bine în 
ale atletismului, a cules roadele 
preocupărilor avute, clasîndu-se pe 
primul loc între echipele regionale, 
fiind la un pas de a cuceri victoria 
și în etapa finală. Clujul cu o echipă 
destul de neomogenă n-a putut ob
ține rezultate corespunzătoare posi
bilităților. De altfel, lipsa de omo
genitate a fost una din caracteris
ticile principale ale fiecărei formații

e-

tele Conferinței pe țară 
în calendarul sportiv 

1963 concursul republican 
reprezentative de regiuni
la un loc de frunte printre întrece
rile atleților. Pentru a asigura suc- 
sul ediției viitoare a acestei com
petiții va trebui să se acționeze încă 
de pe acum — cu toată fermitatea. 
In această privință 
consiliilor regionale 
ia măsurile cuvenite 
reprezentări. Pentru
trebui activizate comisiile regionale 
de atletism, angrenînd în muncă un 
larg activ dbștesc (antrenori, profe
sori de educație fizică și alți iu
bitori ai atletismului). Trebuie să 
fie întocmite situații statistice exac
te, la nivelul performanțelor din 
regiunea respectivă, declanșîndu-se o 
adevărată bătălie pentru doborârea 
actualelor recorduri regionale și raio
nale. Trebuie să se acorde toată 
atenția în special probelor deficitare. 
Pentru anul 1963 
blican al regiunilor 
cedat de o intensă 
petițională i 
care să fie 
participant 
din urmă, 
prezentative

Succesul atleților noștri la Jocu
rile Olimpice de la Tokio trebuie asi
gurat și pe această cale.

Dorim tuturor deplin succes în 
această activitate 1

concursul repu- 
va trebui pre- 
activitate com- 

și regională, înraională
angrenați mult mai mulți 
și care să ducă, în cele 

la alcătuirea echipei re- 
! a regiunii respective.

ROMEO VILARA
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• Duminică se va desfășura turneul 
final al campionatului orășenesc de 
juniori pentru echipele bucureștene, 
care au fost împărțite in două serii. 
Astfel, vor avea loc următoarele par
tide: Clubul sportiv școlar — Grivița 
Roșie, stadionul Republicii, ora 11 
(pentru locurile 1—2); Metalul—Uni
rea, stadionul Tineretului II, ora 12 
(locurile 3—4) ; Progresul—Șc. spor
tivă 1, stadionul Tineretului II, ora 14 
(locurile 5—6); Rapid—Șc. sportivă2, 
stadionul Tineretului II, ora 9 (locurile 
7—8); Știința — Dinamo, stadionul 
Tineretului II, ora 15,30 (locurile 9—10); 
Steaua — Olimpia, stadionul Vulcan, 
ora 14 (locurile 11—12); Autobuzul — 
Aeronautica, stadionul Unirea, ora 
15,30 (locurile 13—14).

• In campionatul republican de ca
lificare s-au mai înregistrat dteva re
zultate : Polrtehnica-Dinamo Victoria 
6—16 (3—8); Universitatea — IPGG 
0—3 (neprezentare).

• Mîine se desfășoară prima etapă 
a Cupei „7 Noiembrie", organizată de 
comisia orășenească de rugbi și clu
bul sportiv Știința pentru echipele de 
categorie A din București. Sini progra
mate următoarele partide: Progresul — 
Grivița Roșie, stadionul Progresul, ora 
16; Dinamo — Steaua, stadionul Di
namo, ora 9, Știința — Olimpia, sta
dionul Tineretului IV, ora 15,30. Jocu
rile se desfășoară de-a lungul a două 
reprize a cite 30 minute.

• Programul etapei de mîine din

.. =
Mâine, pe stadionul Republicii Astăzi, pe terenul Dinam*

lotul reprezentativ susține un nou joc de antrenament
Mîine, pe stadionul RepuWicfî — 

de la ora 12.30—va avea loc un joc 
de antrenament al lotului reprezen
tativ care se pregătește pentru me
ciul cu Franța de la 11 noiembrie. 
Cu acest prilej, vom vedea evoluînd 
in compania selecționabililor două 
echipe bucureștene, Metalul și Uni
rea, care vor fi parteneri, câte o 
repriză, lotului reprezentativ.

In deschidere, de la ora 11, fi
nala campionatului de juniori aii o- 
rașuluri București, intre Clubul spor
tiv școlar și Grivița Roșie.

campionatul de calificare: SERIA I, 
grupa A: Rapid — Aeronautica, sta
dionul Ciulești, ora 14,30; Dinamo II 
— Politehnica, stadionul Dinamo II, 
ora 9,30; Dinamo Victoria —- Institutul 
de Construcții, stadionul Veseliei, ora 
11 ; Colorantul — IPGG, stadionul Ti
neretului II, ora 10,30, Universitatea — 
Arhitectura, stadionul Tineretului IV, 
ora 11. SERIA I, grupa B: Petrolul 
Pitești — SN Oltenița, Autobuzul — 
Gloria, stadionul Unirea, ora 14; Gri
vița Roșie II — Sirena, stadionul 
Parcul Copilului, ora 8,30. SERIA a 
ll-a: Cimentul Medgidia — USAS Nă
vodari, Constructorul Ploiești — Farul 
Constanța; CSO Brăila — Precizia 
Săcele; Progresul R. Sărat — Petrolul 
Ploiești; Metalul Buzău — Unirea Ion 
Roată. SERIA a IlI-a; Laminorul Ro
man — Ceahlăul Piatra Neamț; Rul
mentul Bîrlad •— A. S. Tecuci; Știința 
Galați — Ancora Galați; Constructo
rul lași — Constructorul Bîrlad. SE
RIA a IV-a: Minerul Vulcan — CSM 
Sibiu; Minerul Lupeni — Electroputere 
Craiova; Jiul Petroșeni — Metalul Re
șița, CSO Timișoara —Drubeta Tr. 
Severin.

Fază de la unul din jocurile dintre 
Steaua fi Dinamo

Mîine, pe stadionul Unirea

FAZĂ A III-A A CAMPIONATULUI ORĂȘENESC 
DE VITEZĂ PE ZGURĂ

Faza a IlI-a a campionatului de vi
teză pe zgură, programată mîine dimi
neață îa ora 10 pe stadionul Unirea, 
va reuni la startul probelor pe eei mai 
buni alergători ai acestui gen de în
treceri. Spectatorii vor outea urmări 
„dueluri" pasionante, pe care le vor 
oferi R. Jureă și Gh. Voiculeseu (Steaua), 
M. A'lexandresou și C. Radovici (Meta
lul), Al. Șinca (Voința), Al. ’Pop (Uni
rea) și R. Temistocle (Dinamo) etc.

Lupta pentru primul loc va fi deose
bit de aprigă deoarece primii patru a-

Derbiul returului: Dinamo
Astăzi și mîine sînt programate par

tidele ultimei etape ale campionatelor 
republicane. In centrul atenției gene
rale se situează întîlnirea dintre Di
namo București și recenta învingătoa
re a Duklei Praga— Steaua București 
(teren Dinamo, ora 16). In deschidere, 
studenții bucureșteni vor juca cu Ra
pid (ora 14,45).

In seria a Il-a a campionatului mas
culin, primele clasate — Dinamo Bra
șov și C.S.M. Reșița — se vor deplasa 
la Timișoara și, respectiv, la Petro
șeni.

In campionatul feminin — seria I — 
o partidă echilibrată se anunță a fi 

; cea dintre Rapid București și Tracto
rul Brașov (duminică dimineață, teren 
Giulești, ora 11). Liderul, Progresul 
București are o sarcină ușoară în fața 
lui S.SJ7.. Constanța.

Și în seria a ll-a, liderul, C.S.M. 
Sibiu joacă acasă și are prima șansă 
de a termina învingătoare în întîlni- 
rea cu Vestitorul București. In schimb, 
Știința Timișoara se deplasează la O- 
radea, unde va întîlni pe Favorit.

lergători sînt departajați între ei de 
2—3 ți 4 puncte, handicap ce poate 
fi recuperat în următoarele două faze 
care au mai rămas de disputat. Clasa
mentul înaintea fazei a IlI-a arată ast
fel : 1. R. Jureă 9 u.. 2. Al. Pop 7 p., 
3. G. Radovici 6 p., 4. Gh. Voiculeseu 
5 p., 5. Al. Șinca 4 p., 6. M. Alexan
dras™ 3 p., 7. R. Temistocle 2 p. 
Tot mîine, pe aeelași stadion, în com
pletarea programului de viteză pe zgură 
va avea loc și un concurs de îndemî- 
nare pentru începători, (I. D.).

București—Steaua (seria I)
Ultima etapă mai programează tir-l 

mătoarele partide; MASCULIN: se-| 
ria I: Brașov; Tractorul — Dinamol 
Bacău; Iași: C.S.M.S.—Rafinăria Te- 
leajen; seria a ll-a: Tg. Mureș: 
Știinta—Tehnometal Timișoara; Craio
va : C.S.O.—Voința Sibiu; FEMININ: 
seria I: Ploiești: S.S.E. — Unirea 
București; Sighișoara : Faianța—Știin
ța București; seria a ll-a : Timișoara: 
C.S.S. Banatul — S.S.E. Petroșeni; 
Tg. Mureș; Mureșul — Constructorul 
Timișoara.

Medul Steaua—Dinamo 
decide campioana țării

Mîine, în ultima etapă a campionatului 
republican de polo, se va decide campi
oana țării. Protagoniste sînt echipele 
STEAUA BUCUREȘTI, actuala fruntașă 
a ela&amen fiului (un singur meci egal 
din 17) și DINAMO BUCUREȘTI, a 
doua clasată (o partidă pierdută din 17), 
care vor juca la ștrandul Tineretului, 
la ora 11,45. Valoarea manifestată de-a 
lungul campionatului de aceste formalii, 
prezența unor jucători redutabili, ca 
Firoiu, Szabo, Culineac, ia Steaua, Za~ 
han, Kroner, Bădiță, la Dinamo și, 
bineînțeles, importanța întîlnirii, sînt 
argumente care ne fac să credem că vom 
asista la o întrecere pasionantă.^hna- 
mică, spectaculoasă. Steaua axe nevoie 
doar de un meci egal pentru a deveni 
campioană, în vreme ce Dinamo trebuie 
să învingă pentru a acumula punctele 
necesare păstrării titlului pe care-1 de
ține. Amintim că în turul campionatului 
Steaua a învins cu 4—1.

In deschidere, la ora 10,30, se în- 
tîlnesc echipele bucureștene Știința și 
Progresul. în tară au loc jocurile I.C. 
Arad — Știința Cluj și Industria Linii 
Timișoara — Mureșul Tg. Mureș.

CONCURSURI... REZULTATE...
Aurel Raica — 16,72 ni la greutate CE VOM VEDEA ÎN NOUL SEZON PE PATINOARUL ARTIFICIALA

0 In împrejurimile sLadioamlui Tine
retului a avut loc duminică un concurs 
de marș organizat de asociația sportivă 
P.T.T. Iată rezultatele : începători (5,2 
km): C. Stănică (PTT) 28:46,0; 1. 
Pătrașeu (Metalul) 30:14,0; N. Breazu 
(MeU) 30:30„0; juniori (5,2 km): 

T. Brătan (Dinamo) 27:13,0 ; D. Bogdan 
(Din.) 27:14,0; I. Vlădăreamn (Met.) 
27:45,0; seniori (20 km): I. Barbu 
(Olimpia) 1.40:50,0; D. Chioșc (PTT) 
1.45:00,0; V. Mitrea (PTT) 1.48:58,0; 
M. Perșinaru (PTT) 1.51:35,0; A. Val
ter (S. muți) 1.52:46,0; V. Teodosiu 
(PTT) 1.53:10,0. De menționat că eei 
mai urniți dintre concurenții de la Olim
pia au absentat de la această competiție.

întrecerile juniorilor 
la „€lasicc“

Desifășurarea campionatului republican 
individual de lupte clasice pentru ju
niori a intrat într-o fază superioară, 
cea pe regiune. Câștigătorii etapei re
gionale v-or participa la finalele campio
natului, ce se vor desfășura la Reșița.

In orașul București întrecerile se dis
pută duminică 21 octombrie. Competi
ția va avea loc în sala Floreasca II 
după următorul program : ora 7—8 cîn- 
tarul oficial, ora 9—10 probe de con
trol, ora 10—15 întreceri la saltea, 
ora 15—17 finale.

Comisia orășenească de lupte a de
semnat pe următorii arbitri : Marin Be- 
lusică (arbitru principal), Constantin 
Popescu (arbitru principal),' V. Perju, 
Alex. Ruszi, Ion Cernea, 'Dumitru Cuc, 
Ch. Ilie, L. Bujor, I. Rath, D. Ilîtru, 
Ch. Nicolescu, Petre Ioanițescu, L. 
Bondî, Gh. Ș-uteu și Va scul Popov ici.

Reamintim că toți participanții la a- 
eeastă etapă vor trebui să prezinte car
netul de legitimare tip F.R.L. cu viza 
anuală și medicală la zi. Probele de 
eonti-ol constau dintr-o alergare pc 60 m 
plat, 800 m plat, o săritură în lungime 
de pe loc și tracțiuni în brațe.

C Clubul Progresul a organizat recent 
un concurs de casă. Cel mai bun rezultat 
a fost înregistrat Ia aruncarea greutății, 
probă în care Aurel Raica a obținut 16,72 
m (16,09— 16,20 — 16,43 — 16,62 
— 16,72 — 16,65). Alte rezultate: 
FETE : 60 m: F. Nicolau, I. Stamate, 
I. Lnpașen 9,2; disc: P. Crăciun 31,07; 
greutate (4 kg): S. Zaitz 9,50; greu
tate (3 kg): P. Crăciun 10,78 ; BĂIEȚI: 
80 m: L. Szasz 10,3; D. loan 10,6; 
100 m : Gh. Bomboi 11,5 ; V. Bianu 
(Steaua) 11,6; 400 m: M. Ciser 53,9; 
3.000 m: R. Iliescu 9:18,6; lungime: 
C. Ritivoi 6,09 ; Inălfime : I. Knaler 1,75; 
disc : I. Constantinesou 42,02 ; ciocan : 
C. Mușat (Știința) 54,70.

• Mîine dimineață, de la ora 8, se va 
desfășura pe stadionul Republicii un 
concurs de atletism dotat cu „Cupa 
Steaua". Se vor face clasamente indivi
duale și pe echipe.

CAMPIONATUL REPUBLICAN PE ANUL 1962
Primele întreceri din cadrul fazei 

interregionale a campionatului repu
blican de oină pe anul 1962 au eviden
țiat buna pregătire a echipelor partici
pante și preocuparea organizatorilor 
de a asigura cele mai bune condițiuru 
de desfășurare a meciurilor.

JOCURI ECHILIBRATE

La Frasin, Deva și Făurei s-au în- 
tîlrut echipe de forțe sensibil egale, 
ceea ce a dat loc la jocuri echilibrate, 
spectaculoase, încheiate cu rezultate 
strînse. Astfel, în returul întîlnirii, Con
structorul Deva a terminat la egalitate 
cu Bega Timișoara (5—5), Victoria 
Surdila Greci a constituit un adver
sar greu de trecut pentru formația Ma
rea Neagră Constanța, iar în turneul 
de la Frasin meciurile dintre echipa 
locală Avîntul și reprezentanta regiunii 
Mureș-Autonomă Maghiară au’ fost 
aprig disputate. Confruntările de mai 
sus au dovedit că atunci cînd se în- 
tîlnesc echipe bine pregătite, oină este 
deosebit de frumoasă.

Iată rezultatele: Urlați: Petrolul —

Patinoarul artificial și-a redeschis 
porțile. De cîteva zile pista de ghea
ță a acestei moderne baze sportive 
stă la dispoziția amatorilor de pati
naj și, în mod deosebit, a sportivi
lor fruntași, care-și continuă cu asi
duitate pregătirile începute încă din 
timpul verii. Aceasta înseamnă că nu 
a mai rămas mult timp pînă cînd 
iubitorii hocheiului pe gheață sau ai 
patina jului, vor putea să-și reia locu
rile în tribunele patinoarului, pentru 
a asista la primele competiții ale 
sezonului.

Dar cînd se va petrece acest eve
niment ? Pentru a putea răspunde 
la această întrebare, este bine să 
precizăm că începutul sezonului va fi 
marcat de două evenimente: tur
neul ansamblului cehoslovac de pati
naj artistic și pregătirile lotului nos
tru reprezentativ de hochei pe gheață

Torpedo Zărnești 12—3, 7—10; Făurei: 
Victoria Surdila Greci (reg. Galați) — 
Marea Neagră Constanța 9—13, 11—9; 
Deva; Constructorul — Bega Timi
șoara 6—15, 5—5; Frasin : Avîntul cu 
Victoria Crisiești (reg. Cluj) 13—0, 
16—6, cu reprezentanta reg. Mureș-Au
tonomă Maghiară 6—3 și 7—4. Vic
toria Crisiești — reprezentanta reg. 
Mureș-Autonomă Maghiară 7—16. 6—7 
Mîine se desfășoară la Gherăești (reg. 
Bacău) meciul restanță dintre echipa 
locală Biruința și Avîntul Osoi (reg. 
Iași).

O SINGURA ABSENȚA

La întrecerile deslășurate duminică 
au participat cu excepția formației Cri- 
șana Sacadat toate echipele calificate 
și nu s-a înregistrat nici o absență a 
arbitrilor programați. E o constatare 
îmbucurătoare dacă ne gîndim că la 
edițiile anterioare ale campionatului 
absentau, de regulă, o parte din echi
pele și arbitrii desemnați. 

pentru turneul pe care-I va între
prinde în R. S. Cehoslovacă. De aceste 
dona evenimente sînt legate primele 
manifestări de pe patinoarul artificial. 
Spre exemplu, activitatea competițio- 
nală va fi inaugurată priotr-o serie 
de jocuri de verificare a hocheiștilor 
noștri fruntași. Prima din aceste par
tide va avea loc chiar astă-seară în- 
cepînl de La ora 19. Cu acest prilej 
lotul nostru republican va evolua în 
compania unei selecționate bucu
reștene.

Nu a mai rămas mult timp plnă in clipa In care amatorii de hochei vor putea 
urmări partidele internaționale de un ridicat nivel tehnic, cum a fost aceea 
dintre Torpedo Gorki și Selecționata orașului București din care vă prezentăm 

o fază.

Și pentru că a venit vorba despre 
latei nostru reprezentativ și pregăti
rile pe care le efectuează, să oferim 
cititorilor noștri cîteva amănunte în 
legătură cu componența lui și pro
gramul activității viitoare. In ceea 
ce privește componența, ce trebuie de 
subliniat este faptul că și în anul 
acesta se va continua acțiunea de 
întinerire a lotului prin promovarea 
unor elemente tinere și talentate. Da
torită acestui fapt, în echipa repre
zentativă au apărut jucători noi cum 
sînt Dan MShăilescu, Virgil Crihan, 
Zoltain Făgăraș, Ludovic Vacar, Va- 
leriu Stefanov, care au dat deplină 
satisfacție în perioada de pregătire 
pe „uscat". In linii mari lotul nostru 

are acum următoarea înfățișare: So- 
fian și Crihan — portari, Czaka, Jo- 
nescu. Varga, Țiriac, Făgăral^\ 
car — fundași, I. Szabo, I. Ferenczi, 
Gh. Szabo, Biro, Andrei, Takacs. Cio- 
botaru, Calamar, Loanovici, Pană, 
Florescu, Mihăiiescu, Stefanov — ata- 
canți.

După o perioadă de pregătire pe 
gheață, echipa noastră va întreprinde 
un turneu în R. S. Cehoslovacă, în 
cadrul căruia va evolua la 2 noiem
brie la Olomouc, la 3 noiembrie la

Prostejov, la 4 noiembrie Ia Karvina. 
după care va participa la turneul de 
la GotwaMov, pe care l-a cîștiga 
anul trecut. Imediat după întoarcerea 
lotului din R. S. Cehoslovacă va 
avea loc la București întikiirea kik-r- 
națională R. P. Română — Fraoța. 
Cu acest prilej oaspeții francezi vor 
disputa două jocuri în zilele de 24 
și 25 noiembrie. Apoi, ne va v z.'.a 
echipa Tesla Pardubice, din prima 
categorie a campionatului ceh«'■ .
La începutul lunii decembrie, mai r re
els în zilele de 12 și 14, va evolua 
la București reprezentativa de boc: . 
pe gheață a R. D. Germane.

CALIN ANTONESCU



Mâine, ân campionatul categoriei A

Farul-Știința Cluj, derbiul etapei, și un pasionant
cuplaj bucureștean pe

Cu jocul disputat joi la Bacău s-au 
consumat toate restanțele, astfel că 
întrecerea echipelor de categoria A, 
întreruptă pentru a face loc partidelor 
cu R. D. Germană, se reia mîine cu o 
situație completă în clasament:

stadionul „23 August"

De ce se trage atît de puțin la poartă?
Răspund: doi antrenori, un arbitru și doi fotbaliști

ÎL Știința Cluj
2. Farul

7 5 1 1 13: 8 11
8 4 2 2 18:12 10

3. Dinamo București 8 3 4 1 10: 7 10
4. Petrolul 8 4 1 3 21: 9 9
5. Rapid 8332 18:15 9
6. Știința Timiș. 8413 12:14 9
7. Viitorul 7 3 2 2 21:12 8
8. Progresul 8 2 4 2 12: 9 8
9. C.S.M.S. 7 2 3 2 14:11 7

10. Steaua 7313 16:13 7
11. St. roșu 7313 13:17 7
12. Crișana 7 3 0 4 9:18 6

13. U.T.A. 7 12 4 14:15 4
14. Dinamo Bacău 7 1 2 4 5:12 4
15. Minerul 8 1 1 6 7:27 3

Etapa de mîine — a IX-a —, carac
terizată în general prin echilibrul 
celor 7 întîlniri, este dominată de der
biul Farul — Știința Cluj și de un 
cuplaj bucureștean plin de promisiuni: 
Steaua — Viitorul și Rapid — Pro
gresul, care se dispută pe Stadionul 
„23 August", începînd de la ora 13.30. 
Meciuri foarte atractive sînt progra
mate la Arad (U.T.A. — C.S.M.S.) și 
Brașov (St roșu — Petrolul). Celelalte 
două întîlniri. Știința Timișoara — 
Dinamo Bacău și Minerul — Crișana, 
interesează situația ultimelor locuri.

Baboîe: Să prindem trenul, băieți !
De la stingă: Georgescu, Ionescu, Lunga, Motroc, Neaeșu (Rapid), Baboie, 

__sfalopopescu și Știrbei (Progresul).
Desen de Neagu Rădulescu

nl Ir<1.

Fotbal puțin, faulturi multe
Dinamo Bacău-Viitorul 1-2 (1-1)

Joi, la Bacău, Viitorul a cîștigat 
cu 2—1 (1—1), după un meci de o 
valoare tehnică modestă. Jucătorii 
ambelor echipe s-au străduit prea 
puțin să practice un fotbal adevărat, 
ținînd parcă să scoată din nou în 
evidență o lacună veche a echipelor 
noastre: lupta pentru puncte, în de
trimentul unui fotbal de calitate.

Intîlnirea a început într-o notă de 
încordare cu totul inexplicabilă, de 
parcă ar fi fost vorba de vreo finală 
iau că de cele două puncte ar fi de- 

rămînerea în prima categorie a 
Uneiă dintre echipe. In aceste condiții, 
fotbaliștii celor două formații au jucat 
timorați, cu nervii întinși ca un re
sort, gata-gata să cedeze (lucru care 
— din păcate — s-a și întîmplat). 
Urmarea a fost că am văzut puțin 
fotbal bun (Dinamo în prima repri
ză și Viitorul în a doua, cînd a avut 
și avantajul vîntului), în schimb am 
înregistrat multe faulturi (în total 
40, dintre care Dinamo 18, Viitorul 
22!), proteste interminabile la deci
ziile arbitrului, în care s-au „remar
cat" Neșu, Pavlovici, Rădulescu și 
Matei și durități comise de Cincu, 
Răcelescu, Giosanu și Rădulescu. A- 
cesta din urmă și-a permis chiar 
să-l lovească cu pumnul în stomac 
pe Pavlovici, în timp ce mingea se 
afla în brațele lui Adamache 1 La 
acestea mai trebuie adăugată lipsa 
de autoritate a arbitrului M. Vasi- 
liu-Ploiești, foarte darnic în... a- 
vertismente (cel puțin 201). De ce 
oare n-a fost mai drastic cu acești 

1 sportivi nedisciplinați ? Ce au de 
spus antrenorii, conducerile celor 
două echipe de abaterile comise de 
jucători? Se impun măsuri care să 
facă pe fotbaliști să se ocupe mai 
mult de fotbal, de disciplină, de ca
litatea jocului.

Meciul a început în nota de domi
nare a echipei gazdă, care chiar la 
al doilea șut tras la poarta lui Ada
mache reușește să înscrie. In min. 
12, Iancu primește balonul de la 
Popa, driblează pe Neșu și Răceles
cu și dintr-un unghi dificil înscrie 
pe sub Adamache: 1—0. Dinamoviștii 
atacă continuu. O dominare însă 
sterilă, cu faze confuze, cu un joc 
îngrămădit pe centru (același lucru 
îl va face Dinamo și după 2—1). 
Cei care reușesc să înscrie sînt însă 
oaspeții. In min. 40, Neșu, cîștigă 
un balon la centrul terenului, îl con
duce nestingherit (halfii dinamoviști 
au fost surprinși prea înainte) pină

la 16 metri și acolo n pasează lui 
Dumitriu II. Acesta trage de la 10 
metri pe lîngă Ghiță și... 1—1 în pli
nă dominare a gazdelor.

Repriza a doua, cu excepția ulti
melor 10 minute, a aparținut jucă
torilor de la Viitorul, care au înce
put să joace din ce în ce mai bine. 
Halfii stăpînesc mijlocul terenului, 
realizează o bună legătură între apă
rare și atac. Interii, și în special i 
Avram, folosesc mai bine extremele, | 
mai mult pe Haidu, care depășesc 
cu regularitate apărarea greoaie a 
dînamoviștilor. Totuși, scorul nu e 
modificat decît în min. 60, în urma 
unui fault asupra lui Matei. Acesta 
execută lovitura de la 35 metri, la
teral. Balonul trece încet printre 
Gross și Ghiță și Pavlovici nu are! 
altceva de făcut decît să introducă 
mingea cu capul în plasă: 2—1. In 
rest, nimic de semnalat... Doar domi
narea insistentă dar complet ineficace 
a localnicilor de la sfirșitul meciu
lui. Ei îngrămădesc jocul pe centru, 
unde se produc adevărate grămezi 
ca la rugbi și, firește, nu reușesc să 
modifice scorul.

DINAMO: Ghiță — Giosanu, Gross, 
Cincu — Rădulescu, Vătafu — Popa 
(min. 65 Olteanu), Iancu, Gram, Ci- 
ripoi. Nemeș.

VIITORUL: 'Adamache — Pal, Pe- 
tescu, Răcelescu — Ștefănescu, Neșu 
— Matei, Dumitriu II. Pavlovici, 
Avram, Haidu.

CONSTANTIN ALEXE

ȘTIR I...
• In cadrul turneului balcanic in- 

tercluburi. mii ne va avea loc meciul 
Dinamo Tirana — Fenerbahce Istan
bul. Partida va fi condusă de arbitrul 
N. Mihăilescu. La 4 noiembrie este 
programat meciul retur St. roșu •— 
Sarajevo.

• Meciul Galatasaray Istanbul —- 
Polonia Bytom din cadrul Cupei Cam
pionilor Europeni va fi condus de trei 
arbitri romîni.

• Două restanțe în campionatul de 
tineret:

Dinamo București — Petrolul 3—0 
(1—0). Ati marcat: Dumitrescu (2) și 
Ion Ștefan.

Dinamo Bacău — Viitorul 2—0 
(0—0). Cele două puncte au fost mar
cate de Meder. Gazdele au dominat, 
mai ales în repriza a doua, dar au 
ratat foarte multe situații.

In jocul de fotbal, scopul tuturor acțiunilor unei echipe e șutul la 
poartă, finalizarea. Trasul ia poartă este, deci, un procedeu tehnic 
de primă importanță, fără de care nu e de conceput jocul dc 

fotbal.
In ultimul timp însă, la noi s-a observat că înaintările ezită să 

tragă la poartă, uneori chiar și din cele mai bune poziții. Atacanții 
construiesc uneori acțiuni bine închegate, care însă se „sparg" în fața 
careului advers, finalizarea lăsîndu-se așteptată la... infinit. Acest lucru 
a ieșit mai pregnant în evidență cu ocazia jocului pe care selecționata 
noastră de tineret l-a susțin-1 în compania echipei R.D.G. Atacanții se
lecționatei noastre au păcătuit printr-o lipsă de finalizare exasperantă. 
Ei au tras rar și imprecis la poartă. Dar, repetăm, lipsa este generală.

Avînd în vedere acest lucru, ne-am propus să întreprindem o anchetă 
cu subiectul „de ce fotbaliștii noștri trag așa de puțin la poartă ?“

Iată primele răspunsuri.
ȘTEFAN KOVACS, 

antrenor federal
Finalizarea în fotbal e o artă. Și 

scopul jocului de fotbal, la urma ur
mei, e șutul la poartă, golul. Pentru 
aceasta se „fabrică" diferitele așe
zări, scheme tactice, orientări în joc, 
un arsenal întreg de teorii. Dar toate 
teoriile devin niște... baloane de 
săpun dacă înaintașul nu știe 
să introducă balonul în plasă. 
Și, din păcate, înaintașii noștri sînt 
deficitari la trasul la poartă. Cau
zele ? Voi încerca să răspund la în
trebare în cîteva puncte :

— In pregătirea jucătorilor, încă 
de la vîrsta junioratului, sau mai 
devreme, se acordă prea puțin timp 
trasului la poartă. Azi, la antrena
mente trasul la poartă se exersează 
cel mult 30—60 de minute (la echi
pele din prima categorie). In pro
gramul de pregătire a echipelor figu
rează foarte puține ședințe de antre
nament care să cuprindă exclusiv 
sarcini în această direcție;

— în trecut, extremele figurau în 
capul listelor golgeterilor. Azi, în 
general, extremele nu trag la poar
tă, deoarece nu se specializează pe 
postul lor de bază, ca să-și formeze 
unghiul lor de reper. Ei exersează 
trasul la poartă în condiții asemă
nătoare cu ceilalți atacanți, deci nu 
se acordă atenție individualizării pe 
posturi. Cineva ar putea să spună 
că extremele joacă deseori pe... pos
tul vecin. Aceasta e inevitabil în 
fotbalul modern cu schimburi de 
locuri. Totuși, jucătorii respectivi tre
buie învățați să șuteze la poartă și 
din unghiuri dificile ;

— mai de mult, într-o echipă era 
suficient să fie I—2 finalizatori, 
deoarece apărările nu erau aglome
rate. Azi, fiecare atacant și chiar 
și mijlocașii trebuie să-și însușească' 
arta finalizării.

In concluzie, propun să se includă 
în programul de pregătire a echi

pelor ședințe speciale de antrenament 
cu trasul la poartă, în condiții ase
mănătoare jocului, deoarece nu tre
buie să uităm că dacă trasul la 
poartă se exersează după efectuarea 
unui program încărcat, jucătorul e 
obosit, nu mai are „simțul mingii" 
și nu e atent
D. NICOLAE (Dinamo), antrenor

După părerea mea, prima șl cea 
mai importantă cauză a faptului 
că înaintașii trag puțin la poartă 
e insuficienta pregătire tehnică a 
jucătorilor, completată de lipsa de 
răspundere, frica de a nu rata. Ju
cătorii noștri, nesiguri în execuțiile

ȘTIR I...
CLASAMENTUL

1. Dinamo Buc. 8 6 0 2 22:11 12
2. Crișana 7 5 1 1 20:13 11

3. Rapid 8 4 2 2 19: 9 10
4. Petrolul 8 4 2 2 18:14 10
5. Steaua 7 3 2 2 20:15 8
6. C.S.M.S. 7403 17:16 8
7. Știința Timiș. 8 15 2 16:21 7
8. St. roșu 6 2 2 2 14:12 6
9. Știința Cluj 5 2 2 1 8: 7 6

10. Minerul 7 3 0 4 11:13 6
11. Farul 8224 12:16 6
12. Progresul 8215 12:17 5
13. Dinamo Bacău 7214 10:17 5
14. Viitorul 5 2 0 3 6: 9 4
15. U.T.A. 7 0 2 5 7:22 2

• In campionatul de juniori conduc, 
după cinci etape: CSMS Iași, Progre
sul București (la egalitate cu Dinamo 
București), St. roșu Brașov, Farul 
Constanța (la egalitate cu S.S.E. 2 
Buc.), Steaua București (la egalitate 
cu CSO Craiova), CSO Timișoara, 
CSM Cluj (la egalitate cu Crișana O- 
radea și Recolta Cărei) și Voința Tg. 
Mureș.

vă exemplific cu date care mă pri
vesc personal. Se știe că înainte 
aveam o linie de atac foarte omo
genă, cu un centru clar-văzător și 
precis în șuturi (Ion Alexandrescu), 
cu un inter care ne făcea jocul „pe 
baza de plecare" (F. Zavoda) ți cu

tehnice, cum e și trasul la poartă, 
caută mereu poziții mai bune, mai 
avantajoase, făcînd mișcări supli

mentare și pierzînd pină Ia urmă 
balonul. Mai sînt însă și alte cauze, 
pe care le voi arăta pe scurt:

— Apărările supraaglomerate fac 
ca spațiile libere din fața porții să 
fie mai mici.

— Arbitrii mai avantajează uneori 
și azi pe apărători și unii înaintași 
nu trag Ia poartă de frica „contre
lor", a durităților apărătorilor,

— Jucătorii se demarcă greșit, et 
nu aleg cele mai bune poziții de 
a trage direct din pase. Ei nu se 
îndreaptă spre minge pregătiți pen
tru a șuta.

— Din lipsa unei bune pregătiri 
tehnice individuale puține pase sînt 
corespunzătoare pentru șuturi di
recte și atacantul e nevoit să prefă 
balonul.

Și acum unele măsuri care ar pu
tea îndrepta situația:

— Antrenamente speciale în condi
ții de joc, cu exerciții de tras la 
poartă pe spații mici.

— Exersarea trasului la poartă 
la aparatele ajutătoare (zid și cu
loar) pentru crearea deprinderilor 
motrice automatizate care să dea 
încredere în reușita acestui proce
deu tehnic.

— Pregătirea mijlocașilor în pri
vința trasului la poartă deoarece, 
aceștia venind din urmă, au în 

fața lor un spațiu mai mare, mai 
puțin aglomerat.

GH. DULEA, arbitru
Cind mi s-a pus întrebarea. de ce 

fotbaliștii noștri trag puțin la poartă, 
mi-am adus aminte de o serie de 
jucători romîni, care acum un de
ceniu băgau spaima în portari prin 
șuturile lor năpraznice. Cine nu-și 
amintește de „bombele" lui Marian, 
sau de loviturile plasate ale lui 
Vaczi? Azi, jucătorii se feresc să tra
gă la poartă chiar și în cele mai 
bune poziții. De ce? Dacă s-ar fi pus 
această întrebare acum cițiva ani, 
cind unele echipe practicau jocul în 
forță, cind apărătorii barau drumul 
spre poartă chiar și prin mijloace 
neregulamentare, fără a fi sancționați 
de arbitri (arbitrajul pe vremea a- 
ceea era larg, contrar spiritului re
gulamentului de fotbal) aș fi răspuns 
că se trăgea rar la poartă deoarece 
atacanților le era frică de „intrări
le" dure. Așa a și fost într-o vreme. 
Acum insă arbitrajul, in general, fa
vorizează pe atacanți. Intrările vio
lente ale apărătorilor . sînt sancționa
te prompt. E drept că mai sînt mulți 
arbitri care ignorează regulamentul 
yi ezită să sancționeze pe apărători 
în apropierea careului sau in supra
fața de pedeapsă. Ei vor trebui să-și 
revizuiască maniera de a arbitra.

Dar nu frica de contactul direct 
cu adversarul e cauza principală a 
lipsei de finalizare. Aceasta trebuie 
căutată in pregătirea jucătorilor. Se 
știe că in prezent atacanții au de-a 
face cu apărări aglomerate, tn ase
menea situații e mai greu să gă
sești culoar liber de șut. Dacă, insă, 
ai o bună pregătire tehnică, printr-o 
mișcare înșelătoare (fentă) poți a- 
junge ușor in poziție de șut. Drib
lingul, de asemenea, poate deschide 
oricînd un culoar spre poartă. Din 
păcate însă puținii înaintași care 
sînt driblezi excelenți folosesc acest 
procedeu tehnic pentru a trece de 
2—3 adversari in cimp impotmdlin- 
du-se in fața ultimului jucător din 
apărare. Dacă aceștia ar folosi drib
lingul in momentul oportun, desigur 
și-ar putea crea poziții clare de șut.

Dar ce faci dacă ai fentat sau ai 
driblat adversarul creindu-ți o pozi
ție favorabilă și totuși nu poți fina
liza din lipsă de siguranță in șut? 
Și acestea sini cazurile cele mai frec
vente. Jucătorii vor să „intre" cu 
mingea în poartă, deoarece nu știu 
să șuteze corect yi eficace In con
cluzie, deci, la antrenamente trebuie 
acordat mai mult timp pentru exer
sarea șuturilor la poartă in condiții 
cit mai apropiate d-, joc.

GH. CONSTANTIN, jucător
Cred că defecțiunea se află în 

activitatea noastră, a înaintașilor, 
la mijlocul terenului. Aș vrea să

două extreme foarte rapide (Tătaru 
și Cacoveanu), ale căror centrări că
deau exact unde trebuiau. Eu eram
— cum se spune — „constructorul". 
Aproape toți înaintașii trăgeam mult 
la poartă, marcam goluri. Din situa
ții clare. Secretul consta, în ultimă 
instanță, în acțiunile tactice ale cen
trului atacant și ale extremelor. La 
mijlocul terenului, Alexandrescu pri
mea mingea și, după cîteva mișcări 
înșelătoare, lansa una dintre ex
treme. Apărarea adversă „se des
făcea" și noi ne infiltram în „gău
rile" care apăreau. Puteam șuta ne
stingheriți la poartă. Era, tactic, un 
joc corect, pozitiv. Acum, la noi ca 
și în alte echipe, de multe ori jocul' 
este construit invers. Extremele iau 
mingi de la apărare și după ce de
pășesc mijlocul terenului vin spre, 
centru. Mingea ajunge în picioarele 
tripletei și, bineînțeles, după 2—3 
pase — și în picioarele apărătorilor. : 
In careu se produce o învălmășeală 
extraordinară. Golurile cad la întîm- 
plare. O lovitură de cap norocoasă, 
un șut în care mingea este deviată 
de un picior sau altul.

Apoi, mai există încă un aspect. 
Lipsa de tehnică individuală. Golu
rile în gîndire, duc la o muncă 
zadarnică în mijlocul terenului. Ne 
batem, ne zbatem aci fără rost, 
iar cînd ajungem în fața porții nu 
mai avem forța necesară de a lovi 
puternic balonul. Cred că și în a- 
ceasta se află una din cauzele care 
fac ca „bombele" dc la distanță 
să fie acum atît de rare. Zic aceasta, 
gîndindu-mă că, totuși, în categoria 
A există numeroși jucători, care la 
antrenamente, „rup plasele", iar la 
meci de-abia pot expedia mingea în 
poartă.

O altă cauză, care face ca în timpul 
meciului unele scheme sau procedee 
să nu „iasă" așa cum voim este 
aceea că la antrenamente nu le 
repetăm îndeajuns. Mi-adjc aminte 
că înainte de finala „Cupei R.P.R."
— ediția ultimă — la antrenamentul 
de joi, an’renorul Gică Popescu ne-a 
obligat pe mine și pe Tătaru să 
repetăm de 50 de ori un procedeu: 
Tătaru executa lovitura de colț, iar 
eu în luptă cu apărătorii trebuia să 
trimit mingea în plasă cu capul. Era... 
plictisitor și după 20—30 de repe
tări am vrut să renunțăm. Am con
tinuat totuși programul la cererea 
expresă a antrenorului. In me
ciul amintit am marcat un gol exact 
dintr-o astfel de situație. Deci...

PETRE MÎNDRU, portar
De ce trag rar și prost, ia poartă, 

înaintații ? Răspunsul la această în
trebare, are. după părerea mea, două 
laturi:

a. Mulți dintre ei nu posedă toată 
gama cunoștințelor tehnice care să 
le permită să efectueze acest gen 
de lovituri din toate pozițiile. Ca 
portar, eu știu de acum că dacă 
unora dintre înaintași batonul nu 
le vine intr-un anumit chip, ei nu 
vor șuta. încearcă „s-o potrivească" 
și în .'.cest răstimp am posibilitatea 
să închid unghiul saj eventual apă
rătorii să-l deposedeze. Cînd n-o mai 
potrivesc, mingea este lovită fals
— în sensul stict al cuvîntului — 
șî șutul n-are niei tărie, nici adresă.

b. Multe „înaintări" joacă la în- 
tîmplare, fără să gîndească tactic. 
Am privit, recent, jocul înaintării 
echipei noastre de tineret cu selec
ționata R.D.G. Pe parcursul celor 
90 de minute, atacanții noștri s-au 
îmbulzit în careul oaspeților. într-o 
luptă oarbă cu o apărare supraaglo
merată, condusă de un portar foarte 
inteligent. Rezultatul : zero goluri 
marcate. N-am văzut nici o acțiune 
gîndită.

In concluzie, în ceasurile de antre
nament, pregătirea tehnică să se facă 
în strînsă legătură cu dezvoltarea 
gîndirii tactice.



E R G E M?
Campionatul pc echipe

ULTIMUL ACI DIN SERII A început concursul „Cupa Steaua" ÎN CAPITALA

AZI
și Rapid — Tractorul Brașov (cam
pionatul republican feminin).

întrecerile din seriile campionatului 
republican pe echipe se încheie 
Liderii
Galați — au scăpat de emoții și 
gătesc pentru ultimele asalturi In ve
derea cuceririi titlului de campion.

Ultima etapă a competiției progra
mează meciuri care se anunță foarte dis
putate. Ne referim îndeosebi la întîlni- 
rea de la Ploiești, dintre Petrolul și 
C.S.O. Galați, unde gălățenii vor trebui 
să depună maximum de efort pentru a 
se menține pe primul loc. Aceasta pen
tru că principalii lor urmăritori, metalur- 
giștii bucureșteni, au o misiune mai 
ușoară în fața echipei CSMS Iași și deci, 
posibilitatea de a schimba ordinea în 
clasamentul seriei a IV-a.

Programul ultimei etape a campiona
tului este următorul: CSO Cluj — 
Cri șui Oradea, Metalul Bocșa — CSO 
Craiova, CSO Baia Mare — CSO 
Timișoara. Steaua — Constructorul Hu
nedoara, Muscelul — CSO Reșifa, Pro
gresul — Rapid (meciul se dispută 
miine. de la ora 10 in grădina din str. 
Ion Vidu), Petrolul — CSO Galați, Me
talul Buc. — CSMS Iași (întîlnirea are 
loc azi, de la ora 17, tn sala de festi
vități a uzinelor Semănătoarea și cu
prinde. printre altele, următoarele par
tide: M. Cristea — V. Mahu. Minea — 
Vieru, Călită — Burdujan, I. Olteanu
— N. Ionescu), Dinamo — Voința 
(miine, de la ora 19, la Dinamo. Din 
program, spicuim meciurile: Hîrșu — 
Roseti, Pintilie — Băloiu, Ilie Gheorghe
— C. Gherasim), Farul — CSO Brăila.

miine. 
cu excepția echipei C.S.O. 

se pre

Competiția de tenis dotată cu „Cupa 
Steaua" a început miercuri și a con
tinuat în următoarele două zile. La 
întreceri participă cai .p ioana _ repu
blicană Julieta Namian, tenismani 
fruntași ca Bosch, C. Năstase, Măr- 
m urea nu, Eleonora Roșia nu, Ecate- 
rina Horșa etc.

Dintre meciurile jucate pînă acum 
a ieșit în evidență cel dintre C. 
Năstase și Sever Dron, în care pri
mul a terminat învingător cu 2—6, 
6—3. 6—2. A fost o partidă intere
santă. cu numeroase schimburi spec
taculoase de mingi Dron a avut un 
început tare ckid și-a dominat adver
sarul prin lovituri puternice și dese 
incursiuni la fileu. Treptat, treptat 
insă, C. Năstase — prin mingi pla-

LUPTE; Sala Floreasca II, de la 
ora 10: faza regională a camp, repu
blican lupte clasice juniori.

sate — a reușit să-l tempereze pe 
Dron și să cîștige în cele din urmă.

Alte rezultate, simplu I ' 
rul I: C. Popovici — Mocanu 6—2, 
6—2, Bardan — Rusu 6—2, 6—1, 
Basarab — Niculescu 6—2, 6—0, D. 
Viziru — kimescu 6—0, 6—0, Boa
ghe — Neagoe 6—2, 6—0, turul II : 
Bosch — Cruceanu 6—1, 6—3, Bar
dan — I. Năstase 6—2, 6—1, D. Vi
ziru - 
femei, 
Ioana 
Klahre
6-1.

Concursul continuă azi de la ora 
15, iar miine de la ora 8,30 și ora 15. 
Toate partidele au loc pe terenurile 
de la baza sportivă Ghencea.

GIMNASTICA; Sala Floreasca, de 
la ora 17: concurs internațional orga-î am urma, a ia ora 1/: concurs internațional or 

bărbați, tu-jnizat de clubul Dinamo București.

FOTBAL : teren Gloria (tramvai 23), 
de la ora 15: Dinamo Obor — Dinamo 
Pitești.

- Boaghe 6—3, 6—4; simplu 
turul I : Mariana Ciogolea —
Bellu 6—1, 6—2. Mihaela 
— Doina Sotiriu 4—6, 10—8.

HANDBAL : terenul Dinamo, de la 
ora 14,45: Știința Buc. — Rapid Buc. 
și Dinamo — Steaua (campionatul re
publican masculin).

LUPTE: Sala Dinamo, ora 19, MOS
COVA - BUCUREȘTI, la „libere".

MIINE

ATLETISM :stadionu1 Republicii, de 
la ora 8: concurs dotat cu „Cupa 
Steaua".

RUGBI : stadionul Republicii, de la 
ora 11: joc de antrenament al lotului 
republican.

GIMNASTICA: sala Floreasca, de 
la ora 17: concurs internațional orga
nizat de clubul Dinamo București.

FOTBAL. In categoria A : Stadionul 
„23 August" : ora 13,30: Viitorul —• 
Steaua: ora 15: Progresul — Rapid.

Jocuri de tineret: Teren Progresul : 
de la ora 8.30: Viitorul — Steaua și 
Progresul — Rapid.

In categoria B: teren Olimpia, ora 
10,30: Știința București — C.S.M. Re
șița.

Jocuri în cadrul campionatului repu
blican de juniori. Stadionul „23 Au
gust", teren II, ora 10,30: Metalul 
București — Dinamo Obor; ora 12,30: 
C.S.S. București — S.S.E. nr. 2 Bucu
rești; teren Olimpia I: ora 8: S.S.E. 
Nr. 1 București — Viitorul; teren Ști
ința; ora 11: Știința București — Vo
ința București; teren Progresul I, ora 
12: Progresul București — C.S.O 
Brăila; teren Steaua; ora 11: Steaua 
București — C.S.O. Craiova.

non la startCiclocrosiștii din
Specialiștii acestui gen de între

ceri se vor intilni din nou duminică Voința (capătul tramvaiului 5 — 
dimineața, de data aceasta în cadrul 
unui concurs organizat de clubul 
sportiv Voința în colaborare cu co
misia orășenească de ciclism, pe un tori. Primul start se dă la ora 10.

traseu ales in împrejurimile stadionu-

Pipera). în program figurează probe 
pentru toate categoriile de alergă-

După a V-a ediție a campionatelor mondiale

Nu am reușit să demonstrăm adevărata valoare
la început. Nu 

V-a ediție a cam-
Să ne înțelegem de 

am plecat Ia cea de a _ 
pionatelor mondiale de popice să ocu
păm necondiționat primul loc la băieți 
și la fete. Gîndind așa, ne-am fi supra- 
âpreciat forțele, nu am fi ținut seama 
și de valoarea adversarilor noștri. Do
ream însă ca sportivii noștri să se com
porte la valoarea lor reală. Evoluțiile 
din ultimele întâlniri internaționale și 
mai cu seamă . rezultatele . obținute de 
ei în concursurile de verificare ne dă
deau unele speranțe.

Și a venit ziua cind sportivii romîni 
trebuiau să arate cit au progresat din 
anul 1959, cind a avut loc a IV-a ediție 
a „mondialelor" unde — ca urmare a 
unei comportări mediocre — am ocupat 
locul 4, la fete și 7, la băieți. Rezultatele 
de la actualele întreceri se cunosc : 
echipa feminină s-a clasat pe locul 2, 
iar cea masculină a „urcat" două locuri 
in clasamentul pe națiuni. După cum se 
vede, fetele s-âu prezentat mai bine. 
Locul 2 obținut de ele în confruntarea 
cu cele mai bune jucătoare din lume 
reprezintă, fără îndoială, un succes. Toc
mai in dorința de a consolida acest suc
ces trebuie să spunem deschis că echi
pa noastră era capabilă de mai mult. 
Să discutăm.

Studiind rezultatele înregistrate la Bra
tislava, se constată că echipa feminină 
a fost Ia un pas de o mare victorie pe 
care, în mod normal, nu trebuia s-o 
rateze. Am spus in mod normal, pentru 
că fetele noastre ne obișnuiseră in ulti
ma vreme cu rezultate mari. Cele 28 de 
puncte caxe ne despart de ciștigătoarea 
trofeului, reprezentativa Iugoslaviei, 
puteau fi recuperate chiar de ultimul 
schimb. Ioana Gothardt (echipa noastră 
a încheiat competiția) dacă ar fi evoluat 
in nota ei obișnuită. Din cele 100 bile 
mixte, Ioana Gothardt a doborit insă 
406 popice, deși uneori ea a depășit și 
440 p.d. Ar fi greșit să se creadă că vic
toria noastră a fost ratată la ultimul 
schimb. Ținea Balaban, Margareta Sze
many și Elena Lupescu, jucătoare de 
la care așteptam mai mult, au concurat 
sub nivelul lor. Este clar că Ținea Ba
laban, Margareta Szemany și Elena Lu
pescu nu sint jucătoare de 388, 393 și 
respectiv 397 p.d. (ultimele două au ple
cat la Bratislava cu medii între 420—440 
p.d.). Motivul invocat de ele — acomo
dare insuficientă cu pistele — nu poate 
sta în picioare, in aceleași condiții a 
concurat și mezina echipei noastre, Eca- 
terina Antonovici, introdusă cu rețineri 
în formație, care a obținut cel mai mare 
scor: 434 p.d. Ea și Elena Predeanu și-au 
confirmat valoarea și la probele indivi
duale. Cauzele care au făcut ca echipa 
feminină să nu dea randamentul dorit, 
să nu fie omogenă, trebuie căutate în 
procesul de selecție și pregătire. Iată 
care sînt, după părerea noastră, aceste 
cauze :

1. Forul de specialitate și-a concentrat 
atenția asupra unui număr foarte res- 
trins de jucătoare. Faptul că în ultimele 
luni au intrat în vederile federației nu
mai acele jucătoare care urmau să plece 
la Bratislava, a dus la crearea unui 
„senatorism de drept". Din această 
cx.ază, în momentul în care o serie de 
jucătoare ca Ținea Balaban, Crista Re- 
zac, Ioana Gothardt, Florica Biru ș.a. 
au manifestat o neașteptată scădere de 
formă, alcătuirea 
nise o problemă 
„Senaturismul de 
automulțumire a 
tașe, a făcut ca 
progreseze pe măsura posibilităților și a 
condițiilor de pregătire.

2. Pregătirea lotului feminin a fost 
încredințară profesorului Gh. Frun
zeti, un antrenor tânăr, cu o bună ore-

reprezentativei deve- 
din cele mai dificile, 
drept" a dus și la o 
unor jucătoare frun- 
unele sportive să nu

gătire tor etică, dar fără experiență. Pe 
lingă faptul că a întrebuințat unele me
tode experimentale, care nu au dat 
rezultatele scontate, el nu a știut să se 
facă înțeles. Așa se explică faptul că 
Ioana Gothardt, una din marile noastre 
speranțe, a avut o surprinzătoare scă
dere de randament pe care a atribuit-o 
metodei de pregătire, ceea ce a deter
minat conducerea federației să-i schimbe 
în ultimul moment antrenorul. De ase
menea, Ținea Balaban. Elena Lup eseu, 
Margareta Szemany au arătat de multe 
ori că sînt emotive în jocurile decisive 
și totuși nu s-a făcut nimic pentru re
medierea acestei lipse.

3. Considerăm că în selecționarea lotu
lui reprezentativ s-a făcut simțit favo
ritismul, ceea ce a dus la scăderea po
tențialului de luptă în sinul echipei care 
urma să reprezinte țara noastră la Bra
tislava. In această direcție este semni
ficativ faptul că Maria Stanca, selecțio
nată în lotul republican, a fost trimisă 
acasă înainte cu cîteva zile de plecarea 
la Bratislava, deși totaliza o medie mai 
mare decît alte jucătoare selecționate. 
Maria Stanca se pare că nu era „sim
patizată", lucru constatat chiar la an
trenamente, unde nu era asistată întot
deauna. La ședința de analiză, antreno
rul Frunzeti a justificat scoaterea ei 
din lot prin faptul că nu a mai avut 
timp să-i corecteze unele greșeli. Des
pre ce greșeli era vorba, cind Maria 
Stanca se dovedise pînă atunci mai 
bună decît alte sportive care au făcut 
deplasarea la Bratislava!? Ne surprinde, 
de asemenea, „dispariția" din Iot a ti
nerei jucătoare Ileana Antal, care ani 
de-a rîndul ne-a produs multă satisfac
ție prin comportarea ei. Tot din cauza 
practicii preferențiale, Ioana Gothardt, 
care deși la Bratislava iși cișiigase drep
tul de a fi înscrisă în întrecerile indi
viduale ale campionatelor mondiale, a 
fost înlocuită cu Margareta Szemany. 
Rezultatul : Margareta Szemany nu a 
reușit nici măcar să se califice in turneul 
final.

La băieți, ne străduim de mai mulți 
ani să alcătuim o echipă cu jucători de 
forțe sensibil egale. S-a trecut la un 
program mai metodic de pregătire, s-a 
împrospătat lotul cu elemente tinere, 
talentate. Un singur lucru nu s-a rea
lizat: găsirea celui mai indicat selec
ționer. Conducerea federației a încredin
țat și de data aceasta pregătirea jucă
torilor antrenorului Alexandru Andrei, 
care și la ediția trecută a campionatelor 
mondiale n-a alcătuit cea mai bună 
echipă națională. Și din nou am avut 
In echipă oameni care nu au reușit să 
depășească granița celor 850 p.d. (C. 
Ră doles cu 820 p.d-, Gh. Andrei 835 p.d., 
P. Purje 849 p.d.). Tov. Alexandru An
drei a pus comportarea slabă a acestor 
jucători pe seama arenei, a bilelor un
suroase și a altor motive care, analizate 
serios, nu reflectă realitatea. Aceleași 
condiții de concurs au avut și Tiberiu 
Szemany și tînărul Dumitru C. Dumitru 
și totuși aceștia și-au făcut datoria. Și 
cind te gîndești că avem antrenori care 
știu să descopere și să pregătească ele
mente talentate (Ivan Victor, de pildă, a 
dat lotului jucători tineri și talentați) nu 
poți înțelege de ce aceștia nu sînt băgați 
în seamă de F.R.P.

Poate ar fi trebuit să 
și mai elogios despre 
Ecaterinei Antonovici,
și a lui Tiberiu Szemany, despre mezi
nul delegației noastre Dumitru C. Du
mitru, care a debutat în întrecerile in-

ternaționale și chiar despre Ioana 
Gothardt care, ca ultima jucătoare în 
echipă, a luptat din răsputeri să obțină 
acel avans de 7 puncte necesar ca să 
depășim selecționata R.S.C. Ax fi fost 
de spus lucruri bune și despre antreno
rul Gh. Frunzeti, care a adus unele îm
bunătățiri procesului de instruire, dar 
am considerat mai util să subliniem de
ficiențele care au făcut să nu putem 
demonstra în întregime valoarea jocului 
de popice din țara noastră. De la ediția 
a iv-a pînă la ediția a V-a am crescut 
cu 34 p.d. la fete și aceasta datorită fru
moasei comportări a Ecaterinei Antono
vici (dacă am fi avut cel puțin încă o 
jucătoare ca ea am fi cucerit mult rîv- 
nitul titlu), iar la băieți 
p.d. Să recunoaștem că 
puțin, mai ales dacă ne 
probele individuale am
mai slabe decît la ediția din 1959: 
am avut doi sportivi în primii 
lume, iar acum Elena Predeanu, 
rina Antonovici, Tiberiu Szemany și P.
Purje s-au clasat pe locurile 6, 7, 11 și 
respectiv 19. Iată de ce se impun — mai 
ales că avem de apărat locul II în 
ierarhia celor mai bune echipe feminine 
din lume — luarea unor măsuri care să 
ridice necontenit prestigiul popicarilor 
noștri. Să facem ca frumoasele rezultate 
obținute de popicarii noștri în întrecerile 
interne să fie confirmate și pe arena 
internațională.

vorbim mai mult 
conștiinciozitatea 
Elenei Predeanu

MOTO; stadionul Unirea, de la ora 
10: faza a IlI-a a campionatului de 
viteză pe zgură și un concurs de înde- 
mînare pentru începători.

POLO; ștrandul Tineretului, de la 
ora 10,30: Știința — Progresul și 
Steaua — Dinamo (campionatul repu
blican).

HANDBAL: terenul Giulești, de la 
ora 10: Progresul — S.S.E. Constanța

RADIOCLUBUL CENTRAL pri
mește înscrieri pentru cursul de 
radioamatori ce va începe la 1 no
iembrie 1962.

Cei care doresc să urmeze aceste 
cursuri se pot înscrie, pînă la 30 
octombrie 1962, la sediul RADIO- 
CLUBULUI CENTRAL din str. 
Doctor Staicovici nr. 44.

Informații se pot lua zilnic între 
orele 8,00—15,00, La telefon 
27.05.13.
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PRIVELIȘTI INCINTÂTOARE 
CONDIȚII OPTIME DE CAZARE 

Șl MASA

>MIC 
SEMENIC

m orice sezon
Se organizează tabere pentru elevi, 

studenți și salariați. Informații — 
I.G.O. Reșița, str. Fîntînilor nr. 1. 
tel. 16 și la I.G.R. Caransebeș, str. 
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Iată o scurtă prezentare a meciurilor 
cuprinse în programul conc. Pronosport 
nr. 42 din 21.X.1962:

1. Farul — Știința Cluj. Farul joacă 
mult mai bine decît în trecut. Cu toate 
că Știința este lider, considerăm că îi 

, va veni foarte greu să reziste la Con- 
i stanța. Pronostic I.

2. Progresul — Rapid. Un meci des
chis oricărui rezultat. Progresul, ou 
efectivul mai complet, are totuși prima 
șansă.

3. Viitorul — Steaua. Steaua are 
jucători cu mai multă experiență. Așa 
stînd lucrurile nu credem că Viitorul 
își va putea desfășura jocul său în 
voie.

4. Minerul — Crișana. Avînd în ve
dere avantajul terenului indicăm pro
nostic 1.

5. U.T.A. — CSMS Iași. Pentru a 
obține 2 puncte de la CSMS, U.T.A. 
trebuie să joace însă cu foarte multă 
atenție, deoarece oaspeții au înaintași 
care știu să profite de greșelile apă
rării. (Voica, Popp). Pronostic 1, X.

6. Știința Timișoara — Dinamo Ba
cău. Față de forma celor două echipe, 
pronosticul care pare cel mai indicat 
este victoria gazdelor.

7. Steagul roșu Petrolul. Brașo
venii joacă bine acasă. Forma în care 
se află Petrolul nu ne permite să-i a- 
cordăm însă mai mult decît șansa unui 
rezultat egal.

8. Poiana Cimpina — CSO Galați. 
Oaspeții se străduiesc să-și mențină 
locul fruntaș, deci vor căuta să obțină 
cel puțin un punct, așa cum au reușit 
și la Sinaia. Pronostic 1, X.

9. ASMD Satu Mare — Recolta Că
rei. Rezultatele obținute de ASMD pe 
teren propriu ne determină s-o indicăm 
favorită.

10. Milan — Internazionale. Derbiul 
orașului Milano care se bucură întot
deauna de un interes enorm pare-se 
că nu va da, după toate calculele, cîș- 
tig de cauză echipei Internazionale. 
Pronostic 1, X.

11. Atalanta — Bologna. Se întîl- 
nesc două din cele mai în formă echipe 
ale actualului campionat. In plus, par
tida mai poartă și amprenta unui derbi 
local (de la Bergamo la Bologna sînt 
numai cîțiva km).

12. Napoli — Florentina. Iată pe na- 
politani din nou în prima divizie. Știm

ca Napoli este o echipă de surprize, 
dar ultimele ei rezultate nu o indică 
favorită în meciul cu Fiorentina. 
Pronostic X, 2.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 41 
din 14 octombrie 1962

a Il-a 3 variante cu II 
cite 13.680 lei.
a III-a 112 variante cu 
a cîte 549 lei.
a IV-a 1302,8 variante

Gateg.
zultate a
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rezultate

Categ.
rezultate a cîte 78 lei.9
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LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto-Central din ziua 

de 19 octombrie 1962 au fost extrase 
din urnă următoarele numere:

62 23 40 15 68 64 II 36 84 49 
Premiul special A: 68 15 64. 
Premiul special B: 49 11 40. 
Premiul special C : 62 23 84. 
Fond de premii 711.741.
Tragerea următoare va avea loc la 

Lugoj.
Rubrică redactată de Loto-Prono- 

sport



In patru rindari
Și în concursul de 

duminică atleta Rodica 
Voroneanu a obținut 
un rezultat mediocru.

Săritorii, o mulțime 
Se întrec în înălțime 
Doar Rodica — curios ! — 
Sare tot mereu... în jos !

I. CH1VU

In proba de 4-}-l rame 
din campionatul repu
blican de canotaj aca
demic feminin s-au în
trecut numai două e- 

.c chipaje.

E-atit de simplă-această 
probă, 

Spun spectatorii între ei, 
Că și prin neparticipare... 
Cîștigi la sigur locul trei!

C. MAZILU
La finala : campiona

tului republican de at- 
letism pe echipe de re~ 
giuni, unii atleți țiu 
concurat în îmbrăcă
minte de stradă.

pe PE ECRANE

la

Autograful lui Fischer...

a murit în zori”
„Centrul înaintașulagaziti

s.pG’itw

1Ghibea, de la Jiul Pe- 
trila, a fost scos din 
joc de către propriul 
său antrenor pentru 
„Intrări" periculoase.

Procedînd așa In jocuri, 
Drept soluție-oportună 
Faei rapid un ,,schimb de 

locuri** : 
Din echipă In... tribună î

V. D. POPA

Două luni în Afnâa pe cu flori și binemeritate a- 
motociclete și t—
Excursie originală, între
prinsă de trei sportivi ce
hoslovaci, ziariștii Ivan 
Jedlicka, Jiri Brabenec și 
medicul dr. Vaclav Patuz- 
nik. Călătoria, începută în 
primele 
a luat sfirșit sâptămîna 
trecută 
Praga, unde cei trei cura
joși turiști au fost primiți

și scutere !

sile ale lui august,

pe o stradă din

plauze de către compairioții 
lor. In urmă au rămas dru
murile grele ale Africii, 
uneori treeînd prin dune 
de nisip, alteori prin de
sișul junglelor, tn timp ce 
termometrul nu se... sfia 
să arate adesea și 50 gra
de Celsius ! Turiștii au 
rezistai cu succes tuturor 
încercărilor s! la aceeași

bună comportare ș-au situat 
și mașinile lor de construc
ție cehoslovacă — moto
cicletele „Stadion 22“, 
„Jauta 50* și scuterul 
„Manei 100*.

Fotografia pe care o pu
blicăm a fost luată tn 
timpul primirii celor trei 
motocicliști, la întoarcerea 
lor Ia Praga.

VARIE T A T I
32,57 M LA ARUNCAREA 

GREUTĂȚII

„Dacă nu mai merse 
o mină, o să meargă 
amîndouă mîiruleu, 
gîndit Parry O’Brien, fos
tul recordman mondial la 
aruncarea greutății. Și, 
în cadrul unor întreceri 
care au avut loc la Long 

el a stabilit un 
la a-

cu...

cu
cu
s-a

Tînăru! șaliist roniîn 
Florin Gheorghiu a pri
mit titlul de maestru 
internațional în urma 
rezultatelor obținute 
la Olimpiada de 
Varna.

Am o singură urare:
La mai......mare" I

(G. Navarra)

Beach,
nou record mondial 
runcarea greutății 
mma stingă și cu 
dreaptă. Cu stînga, 
O’Brien a aruncat 
m și cu mina c 
13,96 m, total izînd 
32,57 m.
ma i mult decît vechi ui 

x oord“.

mina 
, Parry 

18,61 
dreaptă 

deci 
cu 61 centimetri 

.re-

cu prilejul unui meci de 
campionat regional, desfă
șurat în orașul cehoslovac 
Presov. Arbitrul a dictat 
executarea unei lovituri 
libere în favoarea echipei 
în apărare, de la 2 metri 
distantă de poartă. Sar
cina de a executa lovitura 
și-a luat-o portarul, dai 
mingea expediată cu pu
tere a lovit piciorul arbi
trului, ricoșînd în... poartă.

Arbitrul n-a găsit în re
gulament nici un paragraf 
care să-I oprească să recu
noască valabilitatea golu
lui înscris de... el.

Bineînțeles însă că ni
meni n-ar vrea să fie în 
pielea arbitrului într-o 
fel de situație.

«St-

LIPSĂ DE...
CONDESCENDENTĂ

„GOLGETERE", 
NU GLUMĂ

C.T.K.

Ciocîltea este un pa
sionat colecționar de au
tografe. IL interesează, 
cel mai mult, desigur, 
colegii săi de sport, 
șahiștii. La Varna, unde 
se adunase aproape. în
treaga „constelație" a 
marilor maeștri ai lumii, 
carnețelul lui Victor s-a 
îmbogățit cu nenumărate 
„piese noi". Lipsea, însă, 
semnătura lui Robert 
Fischer. Pentru simplu 
motiv că marele maestru 
american refuză să dea 
autografe. In această si
tuație, Ciocîltea n-a avut 
nimic de făcut decât ca. 
învingîndu-1 la tablă, să 
obțină „prețioasa" iscăli
tură pe fișa partidei, sub 
cuvîntul atît de neplăcut 
șahiștilor, „cedez".

îi urăm campionului 
nostru să „culeagă" cit 
mai des autogralele ma
rilor maeștri în acest fel. 
Pe al său, bineînțeles, 
să-l dea cât mai rar...

Dialog...

Spunea Flohr într-un 
cerc de prieteni:

— Mi-a u trebuit zece 
ani ca să-mi dau seama 
că nu știu să joc șah.

— Și totuși n-ați aban
donat șahul ? a întrebat 
cineva.

— Nu, între timp deve
nisem maestru...

pentru titlul mondial 
Mihail Botvinnik. Fischer 
scria printre altele că — 
în cazul cînd meciul se 
va juca de-a lungul a 
24 de partide — el este 
gata să-i dea lui Bot
vinnik... două partide 
înainte (!?). Nici mai 
mult nici mai puțin.

Evident, „People", la fel 
de bine ca și marele 
maestru american, știa că 
Fischer nu are, deocam
dată, drepf'tl să joace 
meciul pentru titlul su
prem. Dar, s-au gindit ei, 
puțină... gălăgie înaintea 
Olimpiadei, nu strică.

Partida directă Botvin
nik — Fischer, de la O- 
limpiadă, prima dintre cei 
doi mari maeștri, a fost 
așteptată cu un uriaș in
teres. In timpul meciului 
U.R.S.S.
turneul final, spre ea au 
fost ațintite toate privi
rile. Încă de la primele 
mutări Botvinnik a sacri
ficat un pion. A fost o 
luptă foarte lungă și grea, 
terminată remiză, deși 
Fischer a păstrat pină la 
sfirșit avantajul material 
deținut din deschidere.

Aceasta l-a determinat 
pe marele maestru Flchr, 
prezent în sală ca specta
tor și comentator al pre
sei șahiste sovietice, să 
exclame spiritual :

— Mă îndoiesc că Fis
cher îi poate da ava-ns 
două partide lui Botvin
nik. In schimb Botvinnik 
a arătat că poate să-i 
dea lui Fischer un pion 
înainte...

S.U.A., din

Și lacrimile sînt bune 
la ceva

Intre declarații 
și realitate—

deînaintea Olimpiadei ... 
șah de la Varna, săptă- 
mînalul englez „People" 
a publicat un articol al lui 
Bobby Fischer în care 
acesta îl provoca la meci

K. O. IN PRIMA REPRIZA
Recent, in lecaHtatea 

Hochsted i «rut loc un 
Meci de fotbal între selec
ționata veteranilor orașu
lui și echipa „reprezenta
tivă" a fetelor din aceeași 
localitate. Rezultatul a fost 
dc 6—2 in favoarea tine
relor fotbaliste.

După meci căpitanul e- 
chipei veteranilor a spus : 
„Așa sînt fetele de 
Pe vremea mea erau 
bine crescute*.

azi.
mai

„PERFORMANȚA" UNUI 
ARBITRU

Unul dintre cele mai 
curioase goluri din toate 
timpurile a fost înscris

Un record unic în
it» au «tabâlit

suedeze de fotbal Harno- 
saad ?i Fraanoe. care ac
tivează în divizia a IV-a 
a campionatului national. 
Meciul dintre ede s-a în
cheiat eu scorul de 6—4 
pentru llamosand, dar a- 
tacanțti 
n-au 
gol.
fost 
s-au 
luri.
chipei Fraanoe au introdus 
balonul în propria poartă, 
în timp ce cei de la Hamo- 
sand au realizat aceeași 
„performanță* numai de 3 
ori.

felul
echipele

fiecărei echipe 
înscris decît cîte un 
Toate celelalte au 

opera apărătorilor care 
întrecut în... autogo- 
De 5 ori fundașii e-

lntîlnirea 
Patterson ei 
nu este prima din 
meciurilor pentru campio
natul mondial de box la 
toate categoriile. care s-a 
încheiat pria k.o. în pruna 
repriză. De-a lung ol anilor, 
încă 9 întîlniri an avut 
aemași demodămînt. Iată :

6 aprilie 1900: James 
J. Jeffries învinge pe Jack 
Flanagan, prin k.o. tn 2 
min. și 30 de secunde.

4 iulie 1907: Tommy 
Bums dștigă prin k.o. 
meciul cu Bill Squires, tn 
2 min. și 9 secunde.

17 martie 1908: Tommy 
Burns 11 bate pe Jam Roche 
prin k.o., Intr-un minut și 
28 de secunde.

dintre 
Sonny

Floyd 
Liston 
istoria

22 iunie 1938: Joe 
Louis îl învinge pe Max 
Schmelling în 2 min. și 4 
secunde.

25 ianuarie 1939: Joe 
Louis cîștigâ prin k.o. In 
fața lui John Henry Lewis, 
în 2 min. și 29 de secunde

17 aprilie 1939: Joe 
Louis îl bate pe Jack Ro
per prin k.o. în 2 min. și 
20 de secunde.

9 iunie 1942 : Joe Louis 
îl bate pe Buddy Baer prin 
k.o. în 2 minute și 56 de 
secunde.

18 septembrie 1946: Joe 
Louis îl învinge pe Tammi 
Mauriei! o 
minute și

15 mai
Marciano
Walcott prin k.o. 
minute și 25 de secunde

25 septembrie 1962: 
Sonny Liston li învinge pe 
Floyd Patterson prin k.o. 
în 2 minute și 6 secunde.

După eum se vede, ne
grul Joe Louis, care a fost 
campion mondial între anii 
1936—1949, șt-i meritat 
eu prisosință porecla de
-u----------------------------------------

„Bombardierul din Detroit*. 
El a repurtat nu inai puțin 
de cinci victorii prin k.o. 
în prima repriză !

In timpul unui simultan 
susținut de Flohr, unul 
din numeroșii săi adver
sari ia tablă era un copil. 
Nu juca prost puștiul 
dar, parcă te poți pune 
cu marele maestru?. In 
final puștiul a greșit, a 
pierdut partida și plîn- 
gînd în hohote s-a sculat 
de la masă.

— Cînd era copil, și 
Alehin plîngea după in- 
fringeri, comenta Flohr, 
ceea ce nu l-a împiedicat 
să devină campion mon
dial. Eu n-am pfins ni
ciodată după o partidă 
pierdută. E drept insă că 
nici n-am ajuns campion 
al lumii...

POSTA MAGAZIN*

CU ȘI FARA COMENTARII
RECUNOAȘTERE

Zțarwâ. . vest - german 
„Milnșhner Merkur* a pu
blicat recent un articol in- 
titulat ^.Profesionismul nu 
mai este interesant", tn 
care a arătat, primire al
tele (N.R. de fapt lucru 
rile acestea, erau știute). 
ci, prin obligațiile pe care 
fi le-a asumat față de ma 
nagerul sau clubul la care 
s-a angajai, sportivul pro
fesionist și-a limitat eseu 
țial libertatea. Clștigtndu-șt 
existenta prin sport, el tre

buie să se „producă* me
reu tn fața publicului, lac 
veniturile sale scad pe mă
sură ce scad și performan
tele sportive. Iar o tnțbo!, 
năvire echivalează cu .»■, 
catastrofă. El nu mai poate 
apare pe „scenă* și in toi''' 
acest timp nu ctștigă un 
bau.

In concluzia articolului. 
„Munckner Merkur* spune 
că tineretul din R.F.G 
caută să se îndrepte spre 
alte ocupații.

...Dacă le găsește !

„DIPLOMAȚIE”

Echipele „diplomatice* 
ale S.U.A. și Japoniei au 
susținut un meci de base 
hall, la Bruxelles, căpitani 
ai echipelor fiind cei doi 
ambasadori.

^■4
Rezultatul meciului ? De 

fapt, întîlnirea soldat 
cu mai multe... rezultate, 
dintre care scorul de 20—5 
în favoarea diploma (ilar 
S.U.A. pare cel mai puțin 
important. în schimb s-ar 
putea vorbi mai mult des 
pre... vînătăiTe cu care au 
părăsit terenul diplomații 
niponi...

A doua zl, ambasadorul 
japonez Shimada a cerut 
revanșa la... judo, dar a- 
mericânii au refuzat, ceea 
ce l-a făcut pe ambasador 
să comenteze cu glas tare : 
„Procedează ca la O.N.U. 
Unde nu se simt tari... 
refuză !*,

prin k.o. în 2
9 secunde.
1953: Rocky

îl bate pe Joe 
tn 2

MARIUS DES PA, BAIA 
DE ARAMA și CONSTAN
TIN CIOBOTARU, IAȘI. — 
Care din cei doi Voinea a 
jucat in reprezentativa de 
fotbal a țării în meciurile 
cu Maroc și R. D. Ger
mană? Marin Voinea, de 
la Progresul. Și. fiind vor
ba de un nou internațio
nal, să facem cuvenitele... 
prezentări : are 27 de ani 
(ii împlinește Ia 21 noiem
brie) și pină anul trecut, 
cînd a apărut in formația 
Progresului, a activat în 
campionatul... orășenesc.

FRANCISC COVACI, CIM- 
PIA TURZU. - Ch <t« 
mare e pumnul lut Sonny 
Liston? De unde iși prin
de el ceasul la - - ■
pină in virful 
mijlociu este o _____ .

centimetri: Cit 
v-o poate spu- 
Fatterson !

de... 33 de 
e de tare, 
ne... Floyd

mină și 
degetului 

distanță

CRJSTOCEA, 
Denumirea de

NICOLAS 
LONEA, — 
„fotbal “ vine de la cuvin- 
tul englezesc conțpvs 
wFoot-ball“. Foot însem-

.1-

— „Tiii, 
tntîlnesc cu

trebuie să mă 
r*

era să uit că la ora 7 
un prieten la Podul Isvor !u

Desen de S. Alexandrescu

După ce și-a trăit drama 
pe scenele teatrelor, prin 
intermediul părintelui său 
spiritual, dramaturgul Au
gustin Guzzani, Cache Ga- < 
ribaldi, inepuizabilul cen
tru înaintaș al echipei ar- 
gentiniene „Nahuel**, idolul 
generoșilor săi suporteri 
care-i sfîșie tricoul după 
fiecare meci victorios, a 
devenit erou de film. E- 
cramzînd piesa lui Gur- 
zani, regizorul Rene Muji
ca a realizat o impresio
nantă frescă a moravurilor 
sportului în lumea capi
talistă.

Beneficiar al unui talent 
fotbalistic ieșit din comun, 
Garibaldi, devine ținta ri
valităților dintre cluburile 
profesioniste care și-I dis
pută la prețuri de ordinul 
milioanelor, propriul său 
club intenționind să-l «pa
seze** pentru a scăpa de 
dificultățile financiare. Se
chestrat, scos apoi Ia lici
tație ca un obiect oarecare, 
Garibaldi ajunge în cele 
din urmă în posesia mare
lui magnat Lupus, care-1 
cumpără pentru a-și îm
bogăți colecția de obiecte 
valoroase, alături de un 
actor, o balerină, un artist 
de circ etc. Dar Garibaldi 
vrea să joace fotbal. El nu 
poate trăi fără freamătul 
duminical al stadioanelor, 
fără acea infernală galerie 
„Garibaldi pum, Garibaldi 
pum“ cu care l-au obișnuit 
inimitabilii suporteri sud- 
americani. Și pentru că . 
demnitatea lui umană în
cearcă o evadare din coli
via de aur în care l-a în
chis magnr.ail, Garibaldi 
va plăti cu viața tentativa 
de a-și păstra conștiința, 
pasiunea pentru 
dragostea pentru 
Nora...

Rene Mujica a 
film sobru, trist
pe măsura realităților unei 
lumi în care relațiile din
tre oameni sînt subordo
nate legilor sălbatice ale 
profitului.

fotbal, 
balerina

creat un 
și amar,

nează picior, iar ball min
ge. Prin „miuță4* se înțe
lege un meci de fotbal 
redus. în 5, 6 sau 7 jucă
tori. Copiii joacă de multe 
ori și „miuțe“ în... doi: 
portarul și... centrul ata
cant, care îndeplinește 
același timp și rolul 
fundaș, 
tot ce

half, extremă 
mai e nevoie!.

în 
de
Și

EREMIA, BUCU- 
— Smărăndescu I 
și Smărăndescu II

DIDI
REȘTI. 
(Mihai) 
(Nieulae) au devenit... ad
versari, prin trecerea a- 
cestuia din urmă la 
C.S.M.S. Iași. Primul a îm
plinit la 27 august 30 de 
ani, iar Niculae Smărăn
descu împlinește la 4 no
iembrie 29 de ani.

R. URSACHI, BUCU- 
REȘTI. — „In unele ziare 
s-a scris că selecționata 
de box a Bucureștiului a 
învins reprezentativa Var
șoviei cu 8—2, iar în altele 
cu 16—4. Care este scorul 
exact Și unul și altul, 
ambele reflecți nd același 
rezultai. Aceasta, pentru că 
la întilnirile de box pe e- 
chipe se folosește atît 
punctajul de 1 punct pen
tru fiecare meci, cit și -cei 
de 2 puncte pentru fiecare 
îniilnire. Totul este să cîș- 
tigăm viitoarele meciuri 
internaționale. Cu siste
mul de punctaj, oricare ar 
fi ei, ne împăcăm !

HOLELEO AURfiLIAN, 
PQÎÂNA CIMPINA. — 
Dacă ați citit răspunsul 
dat mai sus tov. Frânase 
Covaci din Cîmpia Turzii, 
nu mai aveți, sperăm, nici 
o nedumerire.

COSTACHE I. RADU, 
COMUNA CHITILA. — „In 
cursul meciului Steaua — 
Farul, la un moment dat 
Farul a beneficiat de o

aruncare de la tușă. Bu- 
zea a aruncat departe, 
spre poarta iui Voinescu, 
dar acesta a prins balonul. 
Intre telespectatori s-a is
cat o discuție: dacă Voi
nescu n-ar fi putut opri 
balonul, ci doar l-ar fi 
atins, iar mingea ar fi in
trat în plasă, ar fi fost gol 
valabil? Unii dintre noi au 
susținut că da. alții că 
nu“. Dv. ce ați spus? Dacă 
ați spus că nu. nu mai e 
nevoie să răsfoiri regula
mentul de fotbal. Altfel... 
Dacă faza s-ar fi desfă 
șurat așa cum arătați dv. 
— de altfel am mai lămu
rit cîndva această proble
mă — arbitrul ar fi tre
buit să acorde corner, iar 
dacă mingea ar fi intrat 
direct in gel. fără să fi 
fost atinsă de Voinescu, 
acesta ar fi repus-o in joc 
ca după un am de poarta-

ROMULUS BATRINA, 
ARAD. — Se mai intînwJă 
și așa t Balint a renunțat 
să mai joace in București, 
la Rapid, și s-a întors a- 
casă, la Odorhei. unde va 
activa, probabil, la o e- 
chipă din campionatul re
gional.

IQN DAVID, GIURGIU. 
— In primul tur al „Cu
pei Campionilor Europeni" 
ediția 1955—1956. Dinamo 
București s-a intilnit tot 
cu Galatasaray. în primul 
meci, disputat la București, 
fotbaliștii de la Dinamo au 
ieșit învingători cu 3—1, 
iar in deplasare ei au 
pierdut cu 1—2. Scor ge
neral : 4—3 pentru Dinamo, 
care s-a calificat astfel 
atunci în turul al doilea 
al competiției, unde a fost 
eliminată de Ț.D.N.A.: 8—1 
pentru Ț.D.N.A. la Sofia, 
3—2 pentru Dinamo, la 
București. —
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VIZITA TOVARĂȘILOR
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

SI ION GHEORBHc MAURER IN INDIA

Campionatele mondiale de volei
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

Oaspeții au fost întîmpinați cu cîn- 
tece de bun sosit și cu tradiționalele 
ghirlande de flori, in dorința de a 
arăta reprezentanților poporului ro- 
mîn toate realizările lor, locuitorii 
satelor au organizat un fel de ex
poziție la care au dus uneltele și 
vitele lor de muncă, produsele spe
cifice ale gospodăriilor lor.

Cind în cursul unei discuții cu un 
, grup de femei din Badrula tovarășul 
’Gheorghe Gheorghiu-Dej a vorbit 
despre activitatea femeilor din R. P- 
Romină, sătencele indiene l-au rugat 
Să le transmită cele mai bune urări 
din partea lor.

In satul Korali, oaspeților li s-a 
făcut o surpriză. După vizitarea sa
tului și a noului punct medical, ei au 
fost invitați la noua clădire care va 
fi sediul cooperativei agricole. Gaz
dele l-au rugat pe tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej să inaugureze această 
clădire pe care au pus o placă cu 
inscripția : „Inaugurată de Excelența 
Sa Domnul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Stat al 
Repub.icii Populare Romîne, 19 oc
tombrie 1962“.

La însuflețită întîlnire care a avut 
loc după aceea între solii poporului 
romin și toți locuitorii satului a fost 
prezentat un scurt program de cîn- 
tece și dansuri populare indiene. To
varășul Ion Gheorghe Maurer a mul
țumit pentru căldura și prietenia cu 
care locuitorii satului Korali șl-au 
primit oaspeți; și le-a transmis un

cald salut în numele poporului ro
min.

La plecare oaspeții au fost conduși 
de întreg satul pînă la șoseaua unde 
așteptau mașinile. Tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej a mulțumit pentru 
frumoasa primire. Oaspeții romîni au 
fost însoțiți pînă departe de aclama
țiile sătenilor indieni.

DELHI 19 — Trimisul special A- 
gerpres. transmite :

Vineri seara, la hotelul „Ashoka" 
din Delhi, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne, 
a oferit un banchet în cinstea Exce
lenței Sale dr. Sarvapalli Radha- 
krisJinan, președintele 
dia.

La banchet au luat 
fele Republicii India, 
nan, vicepreședintele 
Zahir Hussein, primul ministru Ja
waharlal Nehru, membri ai guvernu
lui, inalți demnitari indieni.

Au participat Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Romîne, 
Corneliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Populare 
Romine, Valentin Steriopol, adjunct 
a| ministrului comerțului exterior, 
precum și ambasadorul R. P. Ro
mine în India, lancu Horațiu.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Delhi, per
sonalități ale vieții culturale și eco
nomice, ziariști indieni, romîni și co
respondenți străini.

Banchetul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

Republicii In-

parte președin- 
S. Radhakrish- 
republicii, dr.

acestor scăderi în comportarea noas
tră s-a datorat victoria în pri
mele două seturi a echipei chineze, 
ai cărei joc însă ne-a apărut în orice 
caz mult îmbunătățit: cu primirea și 
preluarea mingii de jos generalizată și 
perfecționată și cu atacuri extrem de 
ritmate și variate. Formația R.P. Chi
neze este una dintre semnatarele sur
prizelor de pînă acum în actualul cam
pionat, alături de echipa masculină a 
Japoniei (pe care campionii mondiali, 
voleibaliștii sovietici, nu au învins-o de
cît tot în cinci seturi) și de echipa 
feminină a R.D. Germane, învingătoarea 
de joi a. reprezentativei bulgare.

In general, așa cum îmi spunea, cu
noscutul antrenor sovietic A. Cilinin, în 
acest campionat favoriților le dau da 
furcă tocmai echipele care nu prezentau

„cărți de vizită" prea demne de luat 
în seamă.

Pentru noi ziua de vineri a început 
cu satisfacția unei foarte frumoase 
victorii (3—1) a echipei noastre femi
nine, realizată împotriva formației 
poloneze. Evoluția pasionantă a sco
rului în meciul ou polonezele, care 
au condus de numeroase ori, a ilus
trat ambiția și puterea de luptă dez
voltată în această partidă de volei
balistele noastre, evidențiată prin ho- 
tărîrea cu care au luptat în finalurile 
de seturi.

Publicul prezent în sală a așteptat 
cu mult interes meciul dintre echipeje 
Uniunii Sovietice și R. P. Romîne, 
încheiat cu scorul de 3—1 în favoa
rea reprezentativei U.R.S.S. (15—17, 
15—8, 15—6, 15—11).

Voleibaliștii rornîni s-au impus — 
in primul set — printr-un ritm vuu,

Turneul reprezentativelor de baschet-tineret
ale R. P. Romine in U. R. S- SA

HARKOV, 18 (Agerpres). — In 
prima zi a turneului pe care-J în
treprind reprezentativele de tineret ale 
R. P. Romîne în Uniunea Sovietică, 
baschetbaliștii rotnîni au întflnit se-

R.S.S. Ucraineană. După 
viu disputată, victoria a

in

Marea competiție internațională de gimnastică 
organizată de clubul Dinamo

RAPID BUCUREȘTI,
DIRECT IN SFERTURILE DE FINALA

(Urmare din pag. 1)

Makalatija, I. Ovseac, M. Seaneazov.
Ruda Hvezda Praga: Premysl Krbec, 

Josef Hromada, Karel Spacek, Pavel 
Belsan, Jiri Kubicka, Iaroslav Abrto, 
Bohumil Slane.

Guardia Varșovia: Alexandre Rosoza, 
Jan Jankowicz, Andrei Bedemevski, 
Andrei Wronka, Tadeusz Iwronka, Sil
vester Adamcio.

Dynamo Berlin: Lothar Foster.
Dozsa Budapesta: La jos Varga, dr. 

Janos Heder, Karoly Szabo, Janos Sza
bo. Geza Bejek, Csaba Tamas.

Spartak Sofia: Tzanko Tzankov. Ni
kola Prodanov, Todor Bocivarov, Luben 
Mihailov, Filip Milev, Ianko Iordanov.

Dinamo București: Frederic Orendi, 
Gheorghe Tohăneanu, Anton Kadar, Ce
zar Ccmușca, Alexandru Szilagyi, Petre 
Miclăuș.

Dynamo Berlin: Ingrid Fast, Brigitte 
Itadochla, Rosemarie Heritz, Karin Man- 
newitz, Karin Jorcik, Sabina Piorkovski.

Spartak Sofia: Elisabeta Mileva, Iu- 
lia Trașlieva, Raina Grigoreva, Vera 
Babalîkova, Sonia Stanoeva, Tania Bel- 
ceva.

Dinamo București: Emilia Liță, Ata- 
nasia Zîmbreșteanu, Emilia Panait, Mar
gareta David, Viorica Pleavă, Constanta 
Marinescu, Mariana Hie.

Întrecerile încep, atît sîmbătă cît și 
duminică, de la ora 17.

PRAGA 19 (Agerpres). — La Pra
ga a avut loc tragerea la sorți a ce
lei de-a treia ediție a „Cupei campio
nilor europeni" la handbal feminin. 
Echipa RAPID BUCUREȘTI va avea 
ca adversară în cel de-al doilea tur 
(sferturile de finală) pe câștigătoarea 
meciului preliminar dintre Ruch Chor- 
zow (R.P. Polonă) și Danubia Viena. 
Preliminariile și sferturile de finală 
se desfășoară între 16 decembrie 
15 ianuarie, semifinalele pînă la 
februarie, iar finala la 2 aprilie, 
competiție participă 12 echipe.

lecționata 
o partidă 
revenit gazdelor cu scorul de 70—61.

A doua zi, joi, jucînd cu multă 
ambiție, componentele echipei femi
nine de tineret a R. P. Romîne au 
reușit să învingă selecționata R.S.S. 
Ucraineană cu 56—52, revanșîndu-se 
astfel asupra înfrîngerii suferită 
miercuri seară.

La băieți, victoria a revenit tot 
baschetbaliștilor sovietici, după ce la 
pauză scorul fusese egal. Rezultatul 
final al înitîlnjriî dintre reprezentativa 
de tineret a R. P. Romîne și selec
ționata R.S.S. Ucraineană : 65—57 
(31—31) pentru gazde.

Echipele romîne mai susțin cite 
un meci la Harkov, urmînd ca apoi 
să evolueze la Tbilisi în compania 
selecționatelor R. S. S. Gruzină.

au folosi, în general, un atac foa 
variat In setul al doilea echipa noi 
tră a făcut greșeala să reducă 
mul. A fost condusă eu 10—0, dad 
reușit să reducă la 10—5. In cod 
nuare, însă, echipa noastră nu insă 
suficient și pierde setei cu 15-J 
Selecționata sovietică își impune jd 
în setul 3 și câștigă 
termină învingătoare 
deși la un moment 
noșfri conduceau cu 
tativa U.R.S.S. a câștigat pe md 
acest joc, fiind foarte bine pregătii

Alte rezultate: JOI: feminin: J 
ponia — R. P. Polonă 3—0, R. I 
Germană — R. P. Bulgaria 3-1 
U.R.S.S. — R. S. Cehoslovacă 3—I 
masculin: U.R.S.S. — Japonia 3—1 
R. S. Cehoslovacă — Brazilia 3—1 
R. P. Polonă — Iugoslavia 3—0, R. 
Bulgaria — R. P. Ungară 3—2. V 
NERI: feminin: Japonia — R. 
Bulgaria 3—0, U.R.S.S. — R. 
Germană 3—0, R. S. Cehoslovacă J 
Brazilia 3—0; masculin: Japonia ■ 
Iugoslavia 3—2, R. P. Ungară J 
Brazilia 3—1, R. S. Cehoslovacă J 
R. P. Polonă 3—2, R. P. Chineză J 
R. P. Bulgaria 3—2.

la 6, iar aș 
și în setul 
dat volei bala 
8—4. Reprezi

----------------------------- *—
Turneul de șah
de la Tolbuhin

Soos pe locul II

SOFIA, 19 (Agerpres). — Dud 
5 runde, în turneul internatei a.i d 
șah de la Tolbuhin conduce maeSM 
cubanez Francisco Perez cu 4 punct! 
urmat de Soos (R. P. Romînă) c 
3,5 puncte, Batrs-a (Uruguai) și 
rastoicev (R. P. Bulgaria) cu cît 
3 puncte etc. In runda a 5-a șahiști 
romin Soos l-a învins cu albele p 
bulgarul Nikolov.

„CURSA PĂCII” 1963:
PRAGA-VARȘOVIA-BERLI

Și
26 
La

Traseul competiției

Conducerea federației internaționale de volei a stabilit:

FEMEI
Dinamo Moscova: Sofia Muratova, 

6. Korenevskaia, I. Kneazeva, G. Labu- 
net, V. Mironova, R. Pilat, D. Teaje- 
lova.

Ruda Hvezda Praga: Jana Svamber- 
Eova, Jana Neckarova, Stanislava Rych- 
tecka, Matylda Matouskova. Eva Fikej- 
zova, Ilana Nevoralova, Elvira Neku- 
dova.

Gwardia Varșovia: Barbara Fustakie- 
wiez, Elisabeta Vorovska, Barbara Ze- 
nan, Marta Volcianska, Barbara Janota, 
Maria Byoza.

Modul de desfășurare a „Cupei 
campionilor europeni11 pe anul 1963

Con
de 
cu

MOSCOVA 19 (Agerpres). >— 
ducerea federației internaționale 
volei, care se află la Moscova 
prilejul campionatelor mondiale, a 
stabilit modul de desfășurare a „Cupei
campionilor uropeni" pe anul 1963. 
21 de echipe masculine și 14 feminine 
sînt angajate în această competiție în 
care U.R.S.S., deținătoarea trofeului 
atît la bărbați cît și la femei, are 
dreptul să prezinte cite două forma
ții. Campioana masculină a R.P. Ro
mine, RAPID BUCUREȘTI, va juca

direct în turul doi cu câștigătoarea 
meciului dintre campioanele Turciei și 
Izraelului. întâlnirile din turul doi 
au loc între 27 ianuarie și 10 februa
rie.

La feminin campioana țării noas
tre, DINAMO BUCUREȘTI, va juca 
in preliminarii cu campioana R. P. 
Ungare, urmînd ca învingătoarea să 
intîlnească pe campioana R. P. Bulga
ria. Preliminariile competiției femi
nine sînt programate între 27 ianua
rie și 10 februarie.

Baschetul și... securitatea Filipinelor
Din nou desfășurarea unui campio

nat mondial se află sub semnul în
trebării. De data aceasta sarcina lipsi
tă de glorie de a pune piedici in ca
lea dezvoltării legăturilor între spor
tivii lumii și-a asumat-o președintele 
Filipinelor, Diosdado Magapagal. 
După cum scrie ziarul „NEW YORK 
TIMES", „cancelaria președintelui Fi
lipinelor a anunțat oficial că guver
nul nu va acorda vize de intrare în 
țară echipei Iugoslaviei, înscrisă la 
campionatul mondial de baschet și 
delegației Uniunii Sovietice la Con
gresul Federației internaționale de 
baschet". Intrucit trebuiau inventate 
la repezeală și motive pentru a justi
fica o asemenea hotărîre, ele au și 
fost găsite. „Hotărirea — se arată in 
declarația dată publicității la Mani
la — a fost luată în concordanță cu 
politica de securitate națională și cu 
aprobarea membrilor guvernului".

Este evident că mișcarea sportivă 
Internațională este pusă în fața unei 
noi demonstrații a politicii „războiu
lui rece*  promovată de cercurile 
reacționare din țările aflate la re
morca Statelor Unite. Pentru că este 
greu de bănuit în ce mod prezența 
baschetbaliștilor iugoslavi la viitoarea

ediție a campionatelor mondiale sau 
a vicepreședintelui F.I.B.A., N. Se- 
mașko (U.R.S.S.), ar putea... submina 
„securitatea*  Filipinelor.

Cum era și de așteptat, comunica
tul de la Manila a stimit o furtună 
de proteste in cercurile baschetbalis- 
tice internaționale. Potrivit ziarului 
elvețian „LA TRIBUNE DE GENE
VE", președintele Federației interna-

ționale de baschet, William Jones, a 
declarat că in cazul in care guvernul 
Filipinelor nu va reveni asupra a- 
cestei hotăriri „apropiatul turneu de 
baschet de la Manila și-ar putea pier
de statutul de campionat mondial". 
La rindul lui, președintele Federației 
franceze de baschet a subliniat că 
„dacă organizatorii campionatului nu 
vor garanta vize de intrare tuturor 
participanților, atunci trebuie să ie 
fie retras dreptul de organizare a 
competiției. în acest caz — a adău-

gat el — mă voi pronunța pentru 
transferarea campionatelor lumii din 
Filipine intr-o altă țară". Un purtă
tor de cuvint al Federației interna
ționale de baschet a declarat de ase
menea că „dacă guvernul Filipinelor 
va persista in refuzul lui, atunci Co
mitetul Olimpic Internațional ar pu
tea să interzică prezența echipei fi- 
lipineze de baschet la ediția viitoare 
a Jocurilor Olimpice".

lata deci cum politica „războiului 
rece“ lovește ca un bumerang in în
săși propovăduitorii ei. Deocamdată 
autoritățile din capitala Filipinelor se 
mențin la punctul lor de vedere. Ele 
nu au îndrăznit să informeze oficial 
Federația internațională de baschet 
despre hotărirea lor cu caracter dis
criminatoriu.

Dar luările de poziție de pînă a- 
cum, glasurile de protest care se fac 
auzite din aproape toate țările mem
bre ale F.I.B A., nu lasă nici o în
doială asupra faptului că opinia pu
blică sportivă din lumea întreagă se 
pronunță cu hotărîre împotriva „răz
boiului rece*  și a acțiunilor discrimi
natorii în sport.

Recent a avut loc ședința Comisiei 
de organizare a tradiționalei compe
tiții cicliste „Cursa Păcii", cu care 
prilej au fost discutate probleme le
gate de cea de a XVI-a ediție a ce
lei mai mari întreceri a ciclismului 
amator. Printre altele, comisia a ho- 
tărît ca ediția de anul viitor a 
„Cursei Păcii" să se desfășoare de-a 
lungul a 2.569 km, împărțiți în 15 
etape. Startul se va da de la Praga 
în ziua de 9 mai, sosirea urmînd să 
aibă loc la 25 mai în capitala R. D. 
Germane, Berlin. Cursa va avea două 
zile de odihnă : 14 și 20 mai. Comi
sia de organizare a trimis invitații 
de participare următoarelor țări: 
U.R.S.S., R. P. Ungară, R. P. Ro- 
mînă, Franța, R. P. Bulgaria, Belgia, 
Danemarca, Suedia, Finlanda, Nor
vegia, Maroc, Tunisia, Iugoslavia, 
Anglia, Italia, Olanda, Austria. Se 
vor mai trimite de asemenea invitații 
echipelor reprezentative ale Cubei, 
Scoției, Irlandei și Uruguayului. Iată 
mai jos 
ediții a

Etapa 
orașului 
ll-a (10 
km; etapa a III-a (11 mai) Brno — 
Bratislava — 137 km contra-cronome- 
tru pe echipe; etapa a IV-a (12 mai) 
Bratislava — Banska Bystrica — 
201 km; etapa a V-a (13 mai) Zvo- 
len — Kosice — 221 km; etapa a 
Vl-a (15 mai) Preșov — Rzeszow—

traseul celei de a XVI-a
„Cursei Păcii" :
I (9 mai) circuit în jurul 
Praga — 120 km; etapa a 
mai) Praga — Brno — 224

FOTBAL

185 km; etapa a Vfl-a (16 ma 
cuit în jurul Varșoviei — 13c 
etapa a VUI-a (17 mai) Varșovia —| 
Torun — 208 km; etapa a ij^a (li 
mai) Torun — Poznan — 144 km 
etapa a X-a (19 mai) Poznan —| 
Zieleona Gora — 131 km; etapa a 
XI-a (21 mai) Zieleona Gora — Gor 
Iitz — 178 km; etapa a Xfl-a (22 
mai)) Bautzen — Dresda — 60 krr 
contra-cronometru individual; etapa a 
Xllf-a (23 mai) Dresda — Erfurt — 
230 km; etapa a XlV-a (24 mai) Er
furt — Magdeburg — 215 km; e- 
tapa a XV-a (25 mai} Magdeburg — 
Berlin — 182 km.

5 ATLEȚI ROMIN
LA SIENA

Astăzi și tnîine se va desfășura în 
localitatea Siena din Italia, în organi
zarea U.I.S.P., un important concurs 
internațional de atletism. La întrecerii 
vor luat parte și o serie de atleți «L 
mini (Iolanda Balaș, Ana Sălăgean, Con
stantin Grecescu, Valeria Jurcă și Zoi- 
lan Vamoș), care au plecat în cursa! 
zilei de vineri.

PE GLOB

I. RETEGAN

• Federația cehoslovacă de fotbal a 
alcătuit lotul jucătorilor echipei olim
pice, care va întîlnl la 24 octombrie la 
București echipa reprezentativă a R.P. 
Romine. Lotul cuprinde 20 de jucători 
în frunte cu Schmucker (portar), Ur
ban (fundaș). Dvorak (mijlocaș), Kne- 
bort șl Navratil (înaintași).
• In cel de al doilea med al finalei 

„Cupei Europei centrale" la fotbal. F.C. 
Bologna a dispus cu 2—1 de Vasas 
Budapesta. Trofeul a revenit însă, pen
tru a treia oară, echipei maghiare, 
care obținuse victoria în primul ' 
cu 5—1. Fotbaliștii maghiari au 
cîștlgat „Cupa Europei centrale" în 
1956 și 1957.
• Joi s-a desfășurat o întUnlre

tind pentru optimile '' 
pei campionilor europeni" la _______
La Vlena, F.C. Austria a dispus cu 3—2 
(2—1) de Stade de Reims. Returul se va 
disputa la 14 noiembrie la Paris.
• Jucind pe teren propriu, St. Etienne 

a terminat la egalitate : o—0 cu F.C. Nil- 
renberg (R.F. Germană), în turul doi 
al „Cupei cupelor".
• Miercuri s-au disputat alte cind

joc 
mai 
anii

_____ con
te de finală ale „Cu- 

fotbal :

meciuri retur în competiția de fotbal 
„Cupa orașelor tîrguri" : Ferencvaros- 
Budapesta—Victoria Koln (R.F. Germa
nă) 4—1 ; U.S. Gllloise (Belgia) — Mar- 
seUle (Franța) 4—2 ; Utrecht (Olanda) — 
Tasmania (R.F. Germană) 2—1 ; Dinamo 
Zagreb—Porto (Portugalia) 0—0 ; Oden
se (Danemarca) — Drumcondra (Irlanda) 
4—2. Se califică mai departe Ferencva- 
ros, Gilloise, Utrecht, Dinamo Zagreb 
și Drumcondra.
• Continuîndu-și turneul în Europa, 

echipa braziliană de fotbal F.C. Santos 
a juoat la Paris eu 
Brazilienii au obținut 
rul de 5—2 (1—1).
• La Diisseldorf, în

pentru calificarea în _______ ___
nală ale „Cupei campionilor europeni" 
la fotbal, echipa olandeză Fesjenoord 
a învins cu 3—1 după prelungiri pe 
Servette-Geneva șl va întâlni în optimi 
pe Vasas Budapesta.
• Echipa reprezentativă de fotbal a 

Etiopiei și-a încheiat turneul în Euro
pa, jucînd la Atena cu selecționata 
Greciei. Gazdele au terminat învingă
toare cu scorul de 3—2 (2—0).

în Europa.

echipa Racing, 
victoria cu sco-

meci de baraj 
sferturile de fi-
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