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competiție de mare amploare adresată școlarilor
,CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI"

febril. La fel ca ți elevii din fotografia noastră pe care ti 
aleile de la Palatul pionierilor, mii de școlari btcureșteni — 

nerăbdare să-și facă intrarea in

In numeroase școli din Capitală, pregătirile pentru primele starturi tn „Cupa orașului Bucu- 
rești'‘ se desfășoară Intr-un ritm “
vedem antrenindu-se pe una din 
începători tn sport — așteaptă cu 
zer vata lor.

DE LA TOLBUHIN
romîn B. SOOS este

Au fost stabilite daitele 
campionatelor republicane 

de baschet

La puțin timp de la începe- 
a cursurilor, tineretul stu- 

ios din Capitală este chemat 
ă participe la o întrecere de 
ari proporții cuprinzînd 4 râ
uri sportive (atletism, gim-
astică, șah și tenis de masăT 

„CUPA ORAȘULUI BUCU- 
E$TI“, — inițiată de Secțiu- 
ea de învățămînt a S.P.C., 
lomitetul orășenesc U.T.M., 
onsiliul orășenesc UCFS și 
is^ul „Informația Bucureștiu- 
ui“.

Dornici să aflăm unele a- 
îămuite în legătură cu acea- 
tă W*npetiție, ne-am adresat 
ovSrășutui mg. Victor Cons- 
antinescu, vicepreședinte al 
fătului popular ai Capitalei, 
embru în comisia de organi- 
are a competiției, rugîn-du-1 să 
e răspundă fa cîteva întrebări.

— Care este scopul ur
mărit prin inițierea și orga
nizarea acestei competiții

5AHISTULt

LIDER
ROMÎN 8. SOOS
ÎN TURNEUL

Șahistul 
noul lider al turneului inter
national care se desfășoară în 
orașul Tolbuhin din. R. P. Bul
garia. învingind în runda a 
7-a pe uruguayanui Silva, re
prezentantul nostru a acumulat 
5^ puncte și este urmat în cla
sament de Bauea (Uruguay), 
Karastaioev (R. P. B.) cu 4,5 
puncte, Perez (Cuba), Petersen 
(Danemarca) cu cite 4 puncte. 
Pînă la sfirșîtul turneului mai 
simt de disputat 4 runde.

chiar la începutul anului 
școlar ?

— Intenția noastră este a- 
ceea de a cultiva dragostea 
pentru sport unei mase cit 
mai largi de elevi, în primul 
rind acelora care n-au gustat 
încă din emoțiile întrecerii pe 
stadioane.

In al doilea rînd, „Cupa ora
șului București" se adresează 
elevilor care au mai luat star
tul în diferite întreceri spor
tive, celor care vor avea cins
tea să-și reprezinte școala la 
actuala ediție a campionatelor 
republicane școlare, ca și tine
rilor ce au făcut primii pași 
către sportul de performanță. 
Din rindul tuturora, antrenorii 
Clubului sportiv școlar, ai ce
lor două școli sportive de e- 
levi vor putea, desigur, să se
lecționeze multe elemente cu 
frumoase perspective.

— in raport cu întrece
rile similare adresate tine
retului școlar, ce aduce 
nou această competiție ?

— Pentru a face cit mai a- 
tractivă competiția, regulamen
tul prevede ca, în prima eta
pă, întrecerile să se desfășoare 
pe clase — la atletism și pe 
cicluri (școli de 8 ani — me
dii și profesionale) — la gim
nastică, șah și tenis de masă. 
Caracterul stimulativ al com
petiției va fi marcat atît de 
numeroasele premii cu care 
vor fi răsplătiți școlarii clasați 
pe primele locuri (în afara 
„Cupei orașului București" 
care va fi decernată școlii cu 
cei mai mulți campioni), cit 
și de condiția — sine qua non 
— ca la startul întrecerilor să 
nu poată fi prezenți decît e- 
levi fruntași la carte și care 
să se bucure totodată de fru
moase aprecieri în ce privește 
disciplina.

această competiție oficială re- 
Foto: V. Bageac

— Ci nd vor fi inaugurate 
întrecerile șt care 
muia tehnică de 
rare ?

— Primii care vor 
tul vor fi atleții. Ei 
concurs din această săptămînă 
și pînă la 31 octombrie cînd 
vor participa la etapa pe

(Continuare tn pag. a 2-a)

este for- 
desfășu-

lua star- 
intră în

STIIIRIIIILII ^IIILIEII
Selecționatele de gimnastică
ale Japoniei vor evolua la

București

Solii poporului romîn au părăsit Birmania 
indreptindu-se spre patrie

RANGOON 22 (Agerpres). — De la trimisul 
special I. Gălățeanu:

Incheindu-ți vizita făcută în Birmania la 
invitația generalului Ne Win, președintele Con
siliului Revoluționar, luni dimineața, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare Romine, 
impreună cu tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, ți Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor externe, au ple
cat, pe calea aerului, spre patrie. Ei au fost 
conduși la aeroportul Mingaladon de gene
ralul Ne Win, precum și de membri ai Con
siliului Revoluționar și ai guvernului birman.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej Ion 
Gheorghe Maurer și Corneliu Mănescu și-au 
luat rămas bun de la șefii misiunilor diplo
matice acreditați la Rangoon, precum și de 
Ia inalții demnitari birmani prezenți pe aero
port.

O gardă militară a prezentat onorul. S-a in
tonat Imnul de Stat al Uniunii Birmane.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-DeJ șl gene
ralul Ne Win au trecut în revistă garda de 
onoare. Apoi s-a intonat Imnul de Stat ai 
Republicii Populare Romine.

Generalul Ne Win a urat drum bun inaltF 
lor oaspeți romini.

Tovarășul Gheorghiu-Dej a mulțumit și !-• 
rugat pe generalul Ne Win să transmită po
porului birman urări de pace ți prosperitate.

Generalul Ne Win ți-a exprimat speranța 
într-o apropiată revedere.

La ora 7, ora locală, avionul a decolat
★

DELHI 22 (Agerpres). —
Luni dimineața, la ora 10,30. ora locală, 

avionul special cu care conducătorii de stat 
romini se înapoiază în patrie, după vizita în 
Birmania, a făcut o escală de o oră in capitala 
Indiei. Pe aeroportul Palam se aflau Jai Sukh 
Lai Hathi, ministrul muncii ai Republicii India, 
aghiotantul președintelui Indiei și alte persoane 
oficiale.

ȘTAFETA PRIETENIEI ROMINO-SOVIETICE
->

In toate colțurile țării, tinerelul 
sportiv al patriei noastre se pre
gătește cu entuziasm pentru în- 
tîmpinarea „Ștafetei Prieteniei 
Romîno-Sovietice“. Și în acest an 
solii tineretului sportiv din patria 
noastră vor purta mesajele prie
teniei, ce vor fi transmise priete
nilor dragi, sportivilor sovietici. 
Ștafeta se va desfășura în trei 
etape, pe cinci trasee. Etapa I de 
la comune la centru de raion. 
Etapa a Il-a de la centrele de 
raioane la centrele de regiune. 
Etapa a IlI-a interregională cu
prinde cinci trasee, după cum ur
mează : trosezu I: Maramureș și 
Crișana cu întîlnire la Cluj ; Cluj
— Tg. Mureș — Tg. Ocna — 
Bacău. Traseul II: Timișoara — 
Deva — Sibiu — Brașov — Plo
iești — București. Traseul III: 
Craiova — Pitești — București. 
Traseul IV: Constanța — Tulcea
— Galați — Focșani. Traseul V: 
Vatra Domei — Suceava — Iași. 
Traseul final: București (cu șta
fetele primite de la traseele II 
și III) prin Urziceni — Buzău
— Focșani (unde se primește șta
feta traseului IV) Focșani — 
Bacău (unde se primește ștafeta 
traseului I) Bacău — Roman —
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din București în ziua de 4 noiem- 
brie, iar plecarea ștafetei din Iași 
va avea loc în ziua de 6 noiem
brie.

Podul Iloaiei — Iași (unde se 
primește ștafeta traseului V și a 
regiunii Iași). Ștafetele vor fi al
cătuite din tineri fruntași în mun
că și sport, membri ai secțiilor 
de atletism, motociclism, călărie, 
canotaj, ciclism, turism etc. De
legația sportivă ce va purta șta
feta pe traseul final va pomi

NUNE PE STADIONUL REPUBLICII, LA ORA 15

SELECȚIONATA DIVIZIONARA A INTIENESEE
SELECȚIONATA OLIMPICĂ A R. S. CEHOSLOVACE LA FOTBAL

— In deschidere; Progresul—Sel. categoriei B
înaintea meciului cu Spania 

din cadrul „Cupe: Europei" :n- 
terțări (1 noiembrie. Ia Madrid), 
fotbaliștii noștri fruntași susțin 
mîine o ultimă întîlnire publică 
de verificare. Este vorba de par
tida cu selecționata olimpică a 
R.S. Cehoslovace, un adversar 
de ridicată valoare, demn re
prezentant al fotbalului din țara 
prietenă. Fotbaliștii oaspeți au 
sosit aseară în Capitală cu un 
lot de 16 jucători și anume:

Portari: " "
Bmo) și 
Ostrava).

Fundași: Urban (Slovan Bra
tislava), Cadek (Dukla Praga), 
Weiss (Slovnaft Bratislava), 
Pieman (Spartak Hradec)._

Mijlocași: Dvorak
Praga), Kos (CKD 
Rias (Tatran Presov).

Schmuker (Spartak 
Mokrohaiski (Banik

(Dukla 
Praga),

Atacanți: Veieckv (Slovtn 
Braț), Knebort (CKD Praga), 
Bencz (Trencin), Gaborik (Slov
naft Brat), Tauhen (Spartak 
Hradec). Valousek (Banik Os
trava), Medvid (Slovnaft Braț).

De notat că cinci dintre a- 
cești jucători (Schmuker, Ca
dek, Pieman, Dvorak și Kos) 
au făcut parte din echipa re
prezentativă A iar ceilalți sînt 
de mai multe ori internaționali 
B și de juniori. La sosirea pe 
aeroport, antrenorul echipei, 
Borhi Carol, ne-a declarat: „E- 
chipa pe care o antrenez se pre
gătește pentru participarea la 
J.O. de ia Tokio. Este o echipă 
omogenă, care — în primul 
meci internațional pe care l-a 
susținut — a dat deplină satis
facție, întrecînd cu 3-1, la Tren- 
cin, naționala B a Austriei. Cel

mai rutinat jucător este Pieman 
(28 ani) iar cel mai tînăr e 
Knebort (18 ani) care a jucat 
recent in Rominia, in Turneul 
UEFA. Sper ca miercuri să fa
cem un meci bun, care să sa
tisfacă exigentul public bucureș- 
tean“.

Echipa noastră, care a susți
nut duminică un meci ' 
trenament
C.S.M. din localitate), va fi al 
cătuită din
tîlnirea se dispută 
nul Republicii, cu 
la ora 15, și va fi 
arbitrul A. Faturos 
deschidere, de la ora 13,15 va 
avea loc un meci între Progre
sul 
din

de an-
la Sibiu (1-0 cu

lotul cunoscut. lu
pe stadio- 

începere de 
condusă de 
(Grecia). In

și o selecționată compusă 
jucători din categoria B.

CEHOSLOVAC DE PATINAJ
ARTISTIC

Ieri după-amlază, au sosiți 
venind de la Constanța, mem
brii, ansamblului de patinaj 
artistic din R. S. Cehoslovacă, 
care vor prezenta la București, 
începând de joi, spectacolul 
„Reportaj pe gheață". Specta
colele vor avea loc pe patinoa
rul artificial de la parcul „23 
August".

Sportivii cehoslovaci vin în 
țara noastră după un lung tur
neu întreprins în Uniunea So
vietică, în cadrul căruia au sus
ținut peste 50 de spectacole la 
Moscova, Kiev și Tbilisi.

Aseară, la cîteva ore după 
sosire, i-am putut urmări la 
„repetiție" pe cunoscuții pati
natori Zdenek Dolezal, Vera 
Suhankova dubli campioni eu
ropeni de patinaj artistic, pe 
Milena Kladrupska, clasată pe 
locul 4 la campionatele euro
pene, dublul Miroslav Hodan. și 
Jana Kiankova. Directoarea 
ansamblului, Ludmila Peskova, 
ne-a declarat printre altele că: 
M regăsit cu plăcere Bucu- 
reștiui fi că sportivii ceho
slovaci sint bucuroși să evo
lueze in fața erigeniului și cu
noscătorului public bucureșteam ".

Biroul F. R. Baschet a 
stabilit următoarele date 
de desfășurare a campiona
telor republicane de bas
chet, ediția 1962—1963 : 
campionatul masculin; tu
rul între 2XH.1962 — 13.1. 
1963; returul între 3.II.1963 
— 17.III.1963; turneul fi
nal între 28.III.1963 — 7. 
IV.1963; feminin: turul în
tre 18.XI.1962—30.XII.1962; 
returul între 10.11.1963— 
24.HL1963; turneul final în
tre 2.V.1963 — 12.V.1963,

Echipele de gimnastică ale 
Japoniei au sosit in U.R.S.S. 
și au evoluat la Leningrad in
tr-un reușit concurs demons
trativ. La sfirșitul lunii oc
tombrie gimnaștii japonezi vor 
evolua la Kiev și Moscova in
tr-un meci direct cu reprezen
tativele U.R.S.S.

După turneul întreprins în 
Uniunea Sovietică. echipele 
naționale de gimnastică ale 
Japoniei (masculină și femi
nină) vor vizita țara noastră, 
concurînd în București ia zi
lele de 3—l noiembrie, Aspect de kt fcsttvitcttea de deschi dere a fazei de zonă a „Cupei Agri culturii* desfășurată in regiunea Banzst,



OAMENI Șl FAPTE • • •

V

Ăm vrea, înainte de toate, să poves- 
tiiiio scenă impresionantă petrecută du
minică dimineața pe peluza verde a sta
dionului din Nerău. In lumina aurie a 
■dimineții de toamnă, unui om cu tîmplele 
încărunțite de scurgerea vremii, ușor 
gîrbovit, îi înotau ochii în lacrimi pri
vind un grup de fete „în alb* ce fă
ceau tumbe pe iarbă, fericite. Juriul 
le notase cu 9, iar sutele de oameni, de 
pe băncile de la marginea terenului, le 
aplaudaseră din toată inima. Nici fetele, 
nici publicul — colectiviști din Nerău 
.— n-au fost martorii slăbiciunii de-o 
clipă a omului căruia povara anilor nu 

. i-a șters din inimă dragostea pentru 
: sport. Și credem că stimatul nostru an

trenor Albin Moraru nu se va supăra 
■ pentru indiscreția pe care o comitem a- 

, cum. l-am înțeles emoția încercată cind 
echipa de gimnastică a tinerelor colecti
viste din Florești, pe care le ajutase

■ șă descifreze tainele gimnasticii, obținuse 
sufragiul juriului și al publicului.

Nu scriem aceste rlnduri din dorința 
de a stîmt cititorului sentimente de duio- 

, șie și nici, pentru a sublinia bucuria fi 
rcască a unui antrenor atunci cînd pri
mește răsplata muncii sale. Albin Moraru 
a fost un mare sportiv care a gustat de 
multe ori din cupa succesului. Mai tîr- 
ziu ca antrenor s-a bucurat adesea de 
roadele strădaniei sale. Anul acesta a 
fost .invitat șă se ocupe de două echipe 
sătești de gimnastică din regiunea Cluj. 
Cea amintită mai sus și cea a colecti
viștilor din Coldău. Și a primit. Poate, 
la început, eu rezerve, dar mai tîrziu 
s-a dăruit cu totul acestei noi activi
tăți. Iar la N’erăii, la această fază a

■ „Cupei Agriculturii"...
Am povestit scena de mai sus din cu 

' totul alte pricini. Am vrea, de fapt, să pu. 
' nem în evidență conținutul nou, profund, 

al competițiilor sportive de acest fel
■ Sportul sătesc din patria noastră se află 

acum într-o etapă superioară. Aceea a 
cristalizării sale, a conturării precise a 
ariei sale, pășind pe drumul care duce 
spre îmbogățirea sa necontenită. 0 bo
găție de fapte și evenimente care-i de
termină structura tot mai complexă. Spor
tul face parte integrantă din viața oa
menilor satului nostru socialist. lată, 
de pildă. în raionul Sînicoiaul Mare a 
fost organizată finala de zonă a „Cupei 
Agriculturii* pentru 'regiunile Banat.

■ Cluj, Crișana și Maramureș. Au fost 
aici reprezentanții celor 246.215 de par
ticipant! la faza pe asociație a acestei 
mari' întreceri. Și poate că nu-i lipsit 
de semnificație. în legătură cu ceea ce 
spuneam mai sus, să amintim că — 
raportat la numărul locuitorilor. Mara
mureșul a ocupat locul 1 în clasamen
tul determinat de numărul de parti
cipant!.

întreg raionul Skiicolaul Mare a trăit 
evenimentul. Oameni și instituții. A 
existat o vie preocupare ca oaspeții să 
se simtă cît mai bine în timpul șederii 
lor aci dar — și considerăm că acesta 
este lucrul cel mai important — a

VESTI DIN TARA
CONCURS DE VITEZA PE CIRCUIT 

LA BAIA MARE

De curind a avut loc la Baia Mare 
■un concurs motoelcl ist de viteză :>» 
circuit organizat de asociația sportivi 
Oțelul din localitate, la care au parti
cipat alergători din Turda, Cluj. Bistri
ța și Baia Mare. Concursul s-a bucurat 
de o mare popularitate și a fost urmă
rit de peste 8.000 de spectatori. Iată 
câștigătorii probelor : 175 cmc : M. Gur. 
zo (Progresul Cluj) ; 250 cmc : I.
Schwartzkopf (Oțelul B. M.) ; 350 cmc 
I.J. : E. Bujodoso (Progresul Cluj) ; 
350 cmc sport: V. Solomon (Oțelul Baia 
Mare) ; nelimitat : V. Solomon ; ataș : 
A. Benciu -ț- E. Bujodoso (Progresul 
Cluj). (Carol Pop — coresp.)

ECHIPA DE BASCHET A PROFE
SORILOR DE EDUCAȚIE FIZICA 

DIN BRAȘOV

al ora- 
în cu- 
echipă, 
a pro-

La campionatul de baschet 
șului Brașov, care va începe 

' rînd, va participa o nouă 
mai bine-zis o selecționată 
fesorilor de educație fizică din oraș. 

. Formația profesorilor brașoveni și-a 
■ început activitatea sub îndrumarea 

a doi specialiști, D. Colibaș și D. 
Vlaicu, care antrenează un lot des
tul de numeros. din care vom aminti 
de Gh. Roșu, D. Stroe, C. Bîrleanu, 
O. Borbii. A. Moarcăș, T. Tartler, 
D. Burghelea, V. Papuc, C. Diaco- 
Hescu, Gh. Moarcăș, M. Papuc, L. 
Nisipeanu

CURS DE INSTRUCTORI VOLUN
TARI LA SIGHIȘOARA

De curind s-a încheiat Cursul de 
instructori voluntari la care au luat 
parte 20 de tineri din' asociațiile 
sportive ale orașului Sighișoara. Cei 
care aii urmat aceste cursuri s-au 
înapoiat la locurile de muncă cu 
noi și prețioase cunoștințe practice 
și teoretice, pe care le vor folosi 
în cadrul asociațiilor sportive de care 
aparțin.

1, Turjaa — coresp.

Cupa Agriculturii

existat și un interes major pentru între
cerile sportive propriu zise. Evenimen
tul a produs o efervescență care va da, 
fără îndoială, un deosebit impuls acti
vității sportive de aci. Pe terenul de 
handbal de la Lovrin, pe cel de volei 
de la Tercmîa Mare, pe stadionul din 
Sînicoiaul Mare, la Tomnatic sau la 
Pesac, mii de oameni au petrecut ceasuri 
întregi, gustînd din plin frumusețea 
întrecerilor, trăind alături de concu- 

jocului
Foto: R. Vasîle

Sportivii de la sate din regiunile Banat și Maramureș au demonstrat frumusețea 
de volei.

și Mara- 
atmosferS 
la urină.

renți emoțiile startului sau ale meciu
rilor...

Duminică dimineața, la Teremia Mare, 
finala de volei, disputată de către re
prezentativele regiunilor Banat 
mureș, s-a desfășurat într-o 
de meci mare.. Și dacă, pînă 
laurii învingătorilor le-au revenit bănă
țenilor din Jebel aplauzele spectatorilor, 
pentru nivelul ridicat al partidei, pen
tru dîrzenia și pasiunea cu care fiecare 
echipă și-a apărat șansele, au revenit 
în egală măsură tuturor sportivilor care 
au participat la această finală. Tinerii 
din comună, care au amenajat in orele 
libere terenul pe care s-a desfășurat 
finala, vor fi desigur mîndri ca la edi
ția viitoare a acestei întreceri să-și aibă 
reprezentanți printre finaliști. De la ac
tuala ediție au învățat mult și cu foios.

în aceeași zi, la Nerău, la concursul 
de gimnastică al fetelor am înregistrat 
un alt aspect 
o fată, 
tică, pe iui teren de sport sătesc, 
isca, pe ici, pe colo, îndeosebi pe fețele 
tineri.or, zinibete ironice. Uneori, unul 
mai îndrăzneț arunca și cite-o vorbă.

locvent. Cu ani in urmă, 
aplrind in costum de ginmas- 

raai

ț

de siluete echipate pen- 
discută cu veselie. Defi
ne apropiem pentru a 
bandă o convorbire:

Un „scurt metraj* al excursiei or- 
L ganizate — de curind — de clubul 

„Metalul 23 August* ar începe — cum 
■ e și firesc — cu imagini din Gara 

de Nord. Mai întii. <> vedere de an- 
I samblu: sute 

tru excursie 
pre ce ? Să 
înregistra pe

— Voi unde mergeți ?
— La Poiana Secuilor. Miine dimi- 

neațâ vom lua parte la intilnirea 
in stea. Dar voi ?

— La Gura Dihamului. Participăm 
la concursul de orientare turistică, 

j Numai de nu s-ar zbirii vremea.
— Nu cred. De cite ori merg eu pe 

munte, e soare și frumos.
— înseamnă că mergi foarte rar!...
Precizarea o dată făcută, socotim 

1 încheiată prima secvență. A doua: 
o imagine a trenului care, încărcat 
cu sute de iubitori ai drumeției, ee 

i pune în mișcare. Prin fața aparatu
lui de filmat se perindă apoi cu iu
țeală cimpia bucureșteană. peisajul 
industrial al Ploieștiului. Sondele de 
la Cimpina apar <> dată cu primele 
dealuri, anunțind munții.

O plimbare prin cele 17 vagoane 
ale trenului constituie secvența ur
mătoare. Iată-i, in aceste comparti
mente, pe turiștii de la uzinele „23 
August". Dincoace, pe cei de la 
I. U. T. Avrig, de la Gloria, A. S. 
Frigul, Etectrpaparataj etc., etc. Din 
nou avem nevoie de magnetofon, 
fiindcă mai în fiecare compartiment 
e cite uri acordeon sau o chitară, 
acompaniind pe cei care și-au găsi* 
— ad-hoc — aptitudini muzicale. în 
alte locuri, tranzastorii țin legătura 
cu Bucureștiul.

Secvența turnătoare : foc de tabără 
la cabana Gura Dihamului. în jurul 
focului, zeci de turiști. 12 dintre ei 
participă la un concurs „Cine știe, 
răspunde!" organizat de A. S. Frigul. 
După dispute pasionante, inginerul 
Marian Moraru. căpitanul echipei de 

Acum tineri și bătrîni au asistat la 
concurs, urmărind „cu sufletul la gură" 
strinsa dispută a echipelor participante. 
Oamenii admirau gratia, eleganta, pre
cizia execuțiilor și le aplaudau din toată 
inima. Pătrundeau sensul adine a! aces
tui spectacol sportiv în care dinamismul, 
ce te ridică în picioare, se topește în 
curba fină a mișcării dictată de fraza 
muzicală pe care o înscrii. Și poate că 
și în acest fenomen se afla una din 
rădăcinile lacrimilor antrenorului Albin 
Moraru.

Sau altceva. In pauza meciului de fot
bal dintre reprezentativele Maramure
șului și Crișanei s-a disputat proba de 
800 m plat, A cîștigat Ion Căpraru, 

muncitor în atelierul mecanic al colec
tivei Progresul din comuna Cirțău, raio
nul Dej. Cine este Ion Căpraru ? Un 
băiat de 17 ani, plin de vigoare. Anul 
trecut, tot cu prilejul întrecerilor „Cupei 
Agriculturii", a frănlîntat întîia oară 
zgura pistei de alergări. •• Atunci a fost 
începutul. Dtlpă asta au urinat sute de 
hiperbole . descrise pe zgura șîngerie 
ce învăluie dreptunghiul verde al gazo
nului. lat aici, la Sînicoiaul Mare a 
rupt firul de lîn.T la care ajung primii 

din 
atita

învingătorii. Victoria tînărului 
Cîrfău a fost aplaudată cu tot 
generozitate ca și un gol înscris impa- 
rabil. dintr-un unghi „imposibil".

Cele două zile de întreceri desfășurate 
pe meleagurile bănățene au însemnat un 
succes pentru sportul sătesc, un succes 
din care o părticică revine și organiza
torilor — consiliului regional UCFS și 
organelor raionale de aci. Ne exprimăm 
toată admirația pentru meticulozitatea 
cu care a fost pregătit fiecare amănunt, 
fiecare lucru care ar fi putut să con
tribuie și a contribuit, de fapt. ia buna 
desfășurare a acestei acțiuni.

VALENTIN PÂUNESCU 

volei Frigul, primește, la lumina fo
cului, diploma acordată cîștigătorului.

După o călătorie plăcută și un 
foc de tabără reușit, pofta de mîncare 
crește. Dar, urmează citeva imagini... 
critice: în locul mîncărilor aburinde. 
turiștii au găsit... nimic ! O plimbare 
a aparatului de filmat prin magazia 
de alimente a cabanei a lămurit mis
terul : numai salam și ouă. în 
schimb, vin și țuică din belșug. Deși 
de Ia Bușteni Și pînă la cabană e 
drum pentru mașină, cabanierul de 
Ia Gura Dihamului ca și I.R.O.S.O.T. 
Sinaia care o administrează, nu se 
ocupă de buna ei aprovizionare cu 
alimente.

...Razele soarelui scaldă în lumină 
Bueegii. Participanții la concursul de 
orientare turistică și la intilnirea 
în stea au vreme frumoasă. Din 
cinci puncte diferite se apropie co
loanele turiștilor — prilej pentru noi 
imagini frumoase. Unii vin de la 
căminul alpin și Gura Dihamului, 
alții de la Poiana Izvoarelor, altă 
coloană de la cabanele Trei Brazi, 
Poiana Secuilor și Pîriuț Rece, a 
patra de la Cioplea (pe Valea Iadu
lui), iar a cincea coloană coboară în 
„Clește*, acolo unde are loc intilni
rea. chiar de la cabana Diham. După 
ce fiecare conducător de coloană pre
zintă raportul tovarășului N. Popes
cu, activist al clubului Metalul, întîl- 
nirea se încheie cu... dntec, joc și 
voie bună.

Dar concursul de orientare ? Apa
ratul nostru de filmat urmărește cele 
10 echipe participante. Traseul (lun
gime 8,3 km, diferență de nivel 
658 m. timp de parcurgere 190 mi
nute) pornește de la Gura Dihamu
lui. merge pe virful Gîlma și de acolo 
la Poiana Izvoarelor pînă la cabana 
Diham. Cei mai bine pregătiți : 1. 
Titanii 23 August II (Dorel Schapira, 
Bemo Schapira) 125 p. penalizare; 2. 
Fripul II (Victor Scarlischi, Constan
tin Mihăescu) 156 p. penalizare; 3.

CROSUL „SĂ INTIMPINĂM 7 NOIEMBRI
Sibienii și-au desemnat campionii pe oraș

Aleile parcului „Sub arini" din Si
biu au găzduit duminica trecută spec
taculoase întreceri din cadrul fazei 
pe oraș ale tradiționalei competiții 
de mase crosul „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie". Și în acest an startul 
probelor popularului concurs, prin 
care sportivii noștri cinstesc „Luna 
prieteniei romîno-sovietice" și cea 
de a 45-a aniversare a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, a pri
lejuit un frumos succes de populari
zare a atletismului în rîndurile tine
retului sibian. Aproape 200 de tineri 
și tinere calificați la această etapă 
pe oraș și reprezentînd pe cei peste 
9.000 de sportivi din. localitate care 
au pornit cu cîteva șăptămîni în 
urmă in marea întrecere, s-au stră
duit să obțină un loc cît (nai bun, 
titlurile de campioni. Astfel, datorită 
entuziasmului participanților și con
dițiilor optime de desfășurare create 
de organizatori, concursul a îmbrăcat 
o adevărată haină de sărbătoare.

Cupa orașului Bucureșt
(Urmare din pag. 1)

școală. Pe lista celor înscriși vor fi
gura elevi și eleve din clasele a V-a, 
a Vl-a, a VllI-a și a lX-a a școli
lor de cultură generală și colegii lor 
din anii I șt II ăparținînd școlilor 
profesionale de ucenici. Concurenții 
uși vor disputa intîietatea ,pe clase 
și interclase paralele. La finală, pro
gramată pentru ziua de 4 noiembrie, 
vor participa primii clasați — pe 
clase și probe — din toate școlile. 
După atleți vor intra in competiție 
gimnaștii. Etapa pe școală — intre 
24 octombrie — 18 decembrie. Fi
nala — la 23 decembrie. Iubitorii șa
hului și tenisului de masă vor lua 
startul, in prima etapă, la aceeași 
dată: 1 decembrie (etapa urmînd să 
se încheie,. la , ambele ramuri spor
tive, la 10 ianuarie). Finala — pen
tru jucătorii de tenis de masă între șamente 
15—31 ianuarie, iar pentru șahiști — punctajelor individuale ale reprezț 

fanților fiecărei școli) — sepat 
pentru școlile de 8 ani și comun pt 
tru școlile medii și profesiona 
GIMNASTICA: a) au drept de p; 
ticipare numai elevi in virstă 
11 —12 ani; b) in etapa pe șcuaiă 
vor organiza 
cei mai buni gimnaști 
clasă se vor întrece 
cursul pe școal 
reprezentativele pe școală vor fi 
cătuite din primii 6 gimnaști ti gu 
naște) din fiecare școală; 
nală vor fi întocmite clasamertie" 
dividuale. Clasamentul pe echipe 
va stabili prin totalizarea punctaj 
lor individuale (separat băieți 
fete). ȘAH: a) concursul se va de 
fășura separat pentru școlile de 
ani și comun pentru celelalte șco 
in 3 etape: pe clasă, pe școală și I 
nală; b) in școlile de 8 ani. băie 
și fetele vor concura împreună: < 
la finală participă campionii școl 
lor de 8 ani (băiat sau fată) și c 
din celelalte școli (cite un băiat și 
fată); d) locurile ocupate de repr 
zentanții fiecărei școli vor conta i 
clasamentul pe școli. 
MASA: a) întrecerile 
separat pentru elevii din școlile 
8 ani și împreună pentru cei din 
lelalte . ", ................. "
fete), in două etape: pe școală - 
pentru stabilirea câștigătorilor probi 
lor de simplu (băieți și fete) și f 
nală — cu participarea campionilo 
pe școală (băieți și fete); b) intrecs 
rile au Ioc după sistem eliminatori 
(două seturi din trei); c) locuril 
ocupate de reprezentanții fiecare 
școli vor conta în clasamentul Fp 
școli; d) la concurs au drept de par 
ticipare și școlari legitimați la alt 
ramuri sportive.

între 15. ianuarie — 10 februarie.
— Ce recomandați! speciale zr 

fi de făcut acum, in pragul inau
gurării competiției ?

— Fiind vorba de o întrecere, cu 
zeci de mii de participanți, ar fi de 
dorit ca atit conducerile școlilor, cît 
și colectivele profesorilor de educație 
fizică și comitetele 
să manifeste multa 
gătirea copdițiilor 
orașului București* 
tituie o adevărată 
neretuîui stildios

U.T.M. pe școli, 
grijă pentru pre- 
necesare. „Cupa 
trebuie să cons- 
sărbătoare a 
din Capitală,

ti- 
o 

minârife pentru fiecare școală de a 
avea cit mai mulți reprezentanți în 
finale și, desigur, printre campioni.

In sfirșit, n-ar mai fi de adăugat 
decît... urarea pe care ținem s-o a-I

Sfatul popular al raionului 23 August 
(Sofia Popa, Nicolae Georgescu) 169 
p. penalizare. Una din secvențele 
scurt-metrajului nostru va fi deci 
inminarea cupei „7 Noiembrie* echi
pei cîștigătoare.,

...Excursia se apropie de sfirșit, ca 
și „documentarul" nostru. Drumul de 
întoarcere la fel de plăcut, ba parcă 
mai frumos decit venirea. Ce bine 
că avem peliculă color: toamna a 
adus la munte toată gama de cu
lori dintre galben și ruginiu. Și 
acum, secvența finală, doi excursio
niști se sfătuiesc pe peronul Gării de 
Nord unde să meargă săptămina vii
toare : Bucegi. ducaș, Făgăraș sau 
Cheile Bicazulvi ? Din păcate, banda 
de magnetofon s-a consumat. Așa că 
hotărirea finală ne scapă.

MIRCEA TUDORAN

La odihnă, in decorul pitoresc al Bucegilor.

Cea mai disputată probă a 
a junioarelor. 110 concurente 
luptat din toate puterile pe cei 
de metri ai traseului, pentru i 
număra printre fruntașe. Pînă 
urmă pe primul loc s-a situat E 
Căpușan (Școala de meserii). E 
fost urmată de Doina Sasu (Șc 
medie nr. 3). Pe echipe primul 
a fost ocupat de reprezentantele 
Iii de meserii, (antrenoare 

Edith Treibal). La juniori, unde 
tanța a fost de 1.000 m, a cîșt 
elevul Andrei Vlădoianu (Șc. m 
nr. 3). El a avut în H. Hinmescl 

,Ștefan Mitrache (ambii de 
de meserii) cei mai dîrji 
Distanța de 2.000 de metri, 
lor a fost parcursă în cel 
timp de Marian Schiopu 

■Doi coechipieri. Ștefan Bărdeant 
Gh. Roibu, au ocupat locurile ime 
următoare.

F

la șc 
adver 
a sen 
mai s 
(A.S.

ILIE IONESCU cores

dresăm tuturor participanților: < 
ces deplin intr-o întrecere in c 
victoriile să revină celor mai

Interviu luat de TIBERIU STĂM, 
★
REGIJ LAMENTAI
Probele de conc

PREVEDERI 
ATLETISM: a) 
sint următoarele; clasele a V-a ș 
Vl-a (băieți și fete) — 50 m și ! 
gitne; clasele a VlII-a și anul I 
prof. : Băieți — 80 m, g.fcitate 
kg), lungime; fete — 60 ug^eut 
(3 kg), lungime; cl. a IX-a și ai 
II șc. prof.: Băieți — 80 m, 800 
greutate (5 kg), lungime; fete 
60 m, 400 m, greutate (3 kg), li 
gime; b) 
numai la 
finală se 
dividuale

fiecare elev poate conci 
o singură probă; c) in eta 
vor întocmi clasamente 
— pe clase și probe și c 
pe școli (prin totalizar

concursuri pe cia 
din fieca 

lâ; c) pentru fina

i

TENIS 
vor avea

D 
l<

școli, individual (băieți
Ci
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Din carnetul corespondenților noștri Concursul international organizat de clubul Dinamo
ȘTIINTA A CÎSTIGAT 

„CUPA STEAUA"

■ Duminică dimineața s-au desfășurat 
■adiționalele întreceri atletice de 
lamnă dotate cu „Cupa Steaua*. Pe 
■adionul Republicii s-au întrecut at- 
Iți reprezentînd 12 echipe de cluburi, 
le remarcat larga participare la une- 
I probe cum au fost de exemplu, 
BOO m plat, greutate fete, 100 m plat 
Bieți, 400 m plat și 800 m plat băieți. 
Ir fi fost desigur mai mult decît ne- 
fcsar ca la aceste întreceri să putem 
însemna și prezența atleților noștri 
luntași de la o serie de cluburi și 
fcociații sportive, foarte slab repre- 
bntate duminică dimineața (Olimpia 
I Unirea 5. PTT 1 etc.). Victoria pe 
țhipe a fost obținută de clubul Știin- 
I cu 274 p, urmată de AAetalul 263,5 
I și Steaua 237,5 p.
I Dintre rezultatele înregistrate — des- 
|u de modeste — amintim următoarele: 
1)0 m. plat b : 1. Aurel Stamatescu 
Metalul) 11,0 ; 2. A. Tudorașcu (Meta- 
Li) 11,0 ; 3. V. Raica (Dinamo) 11,3 ; 
p0 m. plat b ; 1. I. Ferentzi (Steaua) 
1,4 î 2. Gh. Zamfirescu (Steaua) 52,0 ; 
| Horst Schmidt (Steaua) 52,1 ; 800 m. 
lat : 1. H. Schmidt (Steaua) 1:59,5 ; 2. 
| Chiminoiu (Rapid) 2:00,3; 3. C. Tatu 
CSS) 2:00,6 ; 5.000 m plat. 1. N. Simi- 
|oiu (Rapid) 14:59,4 ; '2. T. Voicu (Rapid) 
5:14,0; “ ' --------------- ~
5:42,2 ;

Aspect din timpul desfășurării probei de 5.000 m. 
Foto :

a satisfăcut numai în parte

3. I. Constantin
10 km. marș : 1. D.
51:47,2 ; 2. I. Urse țîvieiaiiu) 

3. V. Mitrea (PTT) 52:28,0. Inăl- 
Ime b : E. Ducu (Știința) 2. m ; 2. N. 
Ipifidon (Știința) 1,35 ; 3. Gh. Marines- 
P^fȘtiința) 1,30. înălțime f. : 1. O. Bo- 
fangic, (Știința) 1,45 ; 2. A. Sîrbu (Me- 
lalul) 1,40 ; 3. S. Dăscălescu (C.S.S.) 
1,35. Greutate f. : Anca Gurău (Progre- 
ul) 13,72 ; 2. A. Sîrbu (Metalul) 11,22 î 

I. Ildiko Szabo (Știința) 11,22; lungime b: 
. S. Ciochină (Metalul) 6,89; - - -
[așcu, (Metalul) 6,73 ; 80 m. 
I. M. Budan (ȘUinț*) 12,4; 2.
ISteaua) 12,6,

(Dinamo)
CTiiose 

(Metalul)

2. A. Tudo- 
garduri f.: 
Liana Jung

cadrul celei de a IV-a ediții a „Cupei 
Banatului". Au participat 13 selecțio
nate de orașe și raioane. Rezultatei 
Băieți: 100 m p. St. Ardeleanu 11,4: 
800 m p. Mircea Bota 2:01,1 ; disc N 
Ezechil 46,77 m. Fete : 100 m.p. Lilia
na Veselinovici 13,1 ; 200 m.p. 
liana Veselinovici 
Cimponeriu 62,8: 
5,02 m.

In clasamentul 
die 4 Timișoara
278,5 p: 3. Timișoara 277 p.

care răspund de dezvoltarea atletis
mului în orașul Arad".

Dominic Paraschiv

N. Niculae

■CAMPIONAT LA MORENI

Inițiativa aparține consiliului aso
ciației sportive Știința din Moreni. 
Era necesar să se asigure continui- 
latea în practicarea atletismului — și 
le aceea—consiliul asociației s-a gîn- 
|lit la organizarea unu campionat — tur, 

interclase Cu acest prilej,

DE CE A RĂMAS ATLETISMUL 
ÎN URMĂ?

Li-
27,4; 400 m p Ana 
lungime Elena Vasi

general: 1, Șc. me-
324 p; 2. Reșița

E. Grozescu și L. Micșan

(—~~~~~------
!NOU RECORD REPUBLICAN 

PE 15.000 m
In cadrul concursului dotat cu 

„Cupa Banatul", atletul Ion Veli- 
ciu (C.S.O. Timișoara) a făcut o 
tentativă de record republican pe 
distanța de 15.000 m. Ion Veliciu 
a realizat 46:54,2, performanță 
care constituie un nou record re
publican. Cursa s-a desfășurat pe 
stadionul C.S.O. Timișoara. Ve
chiul record era de 47:44,0 și era 
deținut de C. Grecescu, din anul 
1955.

în orașul și raionul Buzău,Avem,
mulți sportivi și rezultate frumoase: 
la handbal, volei, fotbal etc. Dar,nu 
și la atletism. Acest frumos sport 
„bate pasul pe loc", în primul rînd, 
din vina comisiei locale de atletism. 
Nu s-au organizat concursuri pe pian 
orășenesc, nu există un plan 
muncă, nu există preocupare, 
ceasta, în ciuda faptului că A. Co- 
man, I. Munteanu, St Mocanu, M. 
Dănilă, Aurelia Badea și alți tineri 
au dovedit că au perspective din cele 
mai frumoase Și cînd te gîndești că 
numai în școlile medii și profesionale 
activează... 14 profesori de educație 
fizică I O slabă preocupare pentru 
dezvoltarea atletismului manifestă și 
asociațiile sportive Rapid, Metalul și 
Uzina Mecanică unde muncesc sute 
de tineri și tinere și care ar putea 
să organizeze secții de atletism cu 
rezultate din cele mai bune Atunci, 
atletismul n-ar mai „bate pasul pe 
loc".

de 
A-

Competiția internațională de gim
nastică organizată de clubul Dinamo 
București a fost așteptată cu mare 
interes de publicul din Capitală. 
După cîteva luni de întrerupere, am 
avut din nou ocazia să urmărim 
evoluția majorității sportivilor noștri 
fruntași și încă într-o companie va
loroasă. întrecerile din sala Floreasca 
ne-au dat și cîteva satisfacții : vic
toria lui Frederic Orendi și clasarea 
pe locul secund a echipei masculine.

Vorbind însă despre nivelul tehnic 
general al acestui concurs, nu ne 
putem declara pe deplin mulțumiți. 
După părerea noastră, acest l'apt 
se datorește următoarelor cauze; pe 
de o parte, gimnaștii cei mai buni 
— nume răsunătoare — care au fă
cut parte din echipele naționale la 
Praga, au intrat într-o perioadă de 
odihnă după campionatele mondiale 
și în momentul de față nu au atins 
forma lor maximă, comportîndu-se 
mai slab. Cel mai elocvent exemplu 
în acest sens îl constituie gimnastul 
cehoslovac Premysl Krbec, campion 
mondial la sărituri, care de data a- 
ceasta nu a reușit să se claseze 
decît pe locul secund. Pe de altă 
parte, din echipe au făcut parte multe 
elemente tinere care, deși au dat 
dovadă că au perspective frumoase, 
încă nu sînt puse la punct, în special, 
în privința execuției și siguranței.

în întrecerile masculine, cei mai 
bine s-au comportat gimnaștii sovie
tici, în frunte cu Iuri Țapenko. Mihai, 
Bogus și Nadar Makalatia. Dina- 
moviștii bucureșteni — majoritatea 
componenți ai lotului național — 
chiar dacă nu au strălucit in exe
cuții (excepție face Orendi, care a 
ciștigat Ia 3 aparate), dar s-au re
marcat prin îngreunarea exercițiilor 
față de ultimele competiții și prin 
mai multă siguranță și constanță. 
Ei s-au comportat mai slab la bară 
și în special la sărituri.

La fete, lupta pentru primul loc 
pe echipe s-a dat între reprezenta
tivele Dinamo U.R.S.S. și Dynamo 
R. D. Germană. Diferența între ele. 
așa cum a reieșit și din rezultatul 
final a fost minimă. Tn timp ce din 
formația germană au făcut parte 
gimnaste cunoscute, cu renume in
ternațional, ca Ingrid Fost sau Bri
gitte Radochla, în componența echi

pei sovietice au intrat multe gimnaste 
tinere, dintre care remarcăm pe ta
lentatele Lidia Labuneț și Elena 
Teajelovna (în special la sol și la 
bîrnă).

Pregătirea 
dovedit a fi 
ne referim și 
lia Liță și 
de la care 
Cele tinere aproape că nu s-au văzut 
în acest concurs, dacă nu luăm în 
considerație... căderile de pe aparate 
și ezitările numeroase (Viorica Plea
vă, Margareta David). Acest lucru 
ne îngrijorează, cu atît mai mult cu 
cît aceste dinamoviste sînt compo
nente ale lotului nostru de tineret. 
Analizind comportarea lor, analizăm 
totodată și perspectivă gimnasticii 
noastre feminine, iar dacă nu sîntem 
mulțumiți, nu ne referim la locul 
ocupat în clasament, ci la nivelul 
tehnic.

lată de ce, deși a constituit un 
util schimb de experiență, concursul 
internațional organizat de clubul Di
namo ne-a satisfăcut numai în parte.

ILDICO RUSSU ȘIRIANU

gimnastelor noastre s-a 
insuficientă, chiar dacă 
la experimentatele Emi- 
Atanasia Zîmbreșteanu, 
am așteptat mai mult.

C. Niculescu

DIN PETRILASCRISOARE

In campionatul de dirt tracK

multe con-

de 19 ani și îmi 
fotbalul, gimnastica

mai 
de începători !“.

V lordache (Dinamo) învingător 
in a doua ediție a ciclocrosulul
în organizarea comisiei orășenești 

de ciclism și a clubului Voința au 
continuat întrecerile ciclocrosiștilor 
din Capitală. Victoria a revenit, me
ritat, lui V. Iordache (Dinamo). El a 
avut la un moment dat un kilometru 
distanță de restul plutonului. Pe locu
rile următoare s-au clasat : A. Simion 
(Voința) și C. Baciu (Steaua). La ca
tegoria juniori I (18 km): Gh. Radu 
(Olimpia) a ciștigat și de data aceasta 
urmat de V. Burlacu (Steaua) și N. 
Dumitrache (Dinamo). In celelalte 
probe s-au înregistrat următoarele re
zultate: categ. oraș (6 km): 1. P. Do- 
bre (Voința), 2. C. Buzoianu (Meta
lul); categ. semicurse (6 km): 1. C. 
Nedelea (Dinamo), 2. Ilie A. Dumitru 
(Dinamo); categ. juniori II (12 km): 
1. D. Lascu (Unirea), 2. C. Constanti- 
nescu (Flacăra)

GH. AMUZA

'omelia Moreanu ctștigă proba de 400 m
Foto: Gh. Ilinca

„Sînt un tinâr 
place foarte mult 
ți atletismul. Din păcate, atletismul 
se practică prea pufin in orașul nos
tru. Eu lucrez la Petrila ți cunosc 
multi tineri care — ca ți mine — ar 
dori să practice atletismul. Tot atiția 
am cunoscut și la Petroșeni unde ur
mez cursurile serale. Ce bine ar fi 
dacă s-ar organiza 
cursuri

loan Baiu
numeroșii elevi care și-au exprimat 
fiorința de a practica atletismul, vor 
butea să participe la diferitele în
treceri și, firește să se pregătească 
temeinic pentru viitoarele concursuri. 
I Gh. Ilinca

170 DE COPII PE 
CLUJENE

170 de copii s-au

PISTELE

întîlnit acum

ÎNTRECERILE DIN
BRAȘOV

Brașov țprin telefon)

POIANA

Cea de- - adouă ediție a „Cupei Poiana", des
fășurată sîmbătă și duminică,
s-a bucurat de o bună partici
pare. Pe primul Ioc și cîștigătoare 
p^stru a doua oară a „Cupei Poiana"; 
reprezentativa regiunii Brașov, care a 
jocupat locul I atît la băieți cît și la 
[fete. O comportare bună au avut și 
atleții din Bacău care au întrecut se
lecționata regiunii Ploiești.

Rezultate tehnice: Masculin : 
P. Dorel Comșa (Brasov) 11,1; 
p. V. Georgescu (Ploiești) 21,8 ; 
p. I. Dăndărâu (Ploiești) 1:59,6 ; 
g. V. Georgescu 15,0; lungime 
Pereteatcu (Bacău) 6,77 m ;
Sălăgean' 49,38 ' m; ciocan Frederic Ă- 
mels (Brașov) 51,84 m ; suliță Horst 
Wentzel (Brașov) 62,60 m. Feminin : 100 
m p. Valeria Bufanu (Bacău) 13,1 ; 400 
m p. Viorica Gabor (Brașov) 59,2 ; 80 
im g. Valeria Bnfann 12,5 ; lungime 
Utte Popescu (Brașov) 5,50 m ; înălțime 
Rodica Voroneanu (Bacău) 1,61 (în afa
ră de concurs 1,65), suliță Marinela 
Ciurea (Brașov) 36,54 m ; ștafetă 4x100 
m Bacău 52,3.

Clasament general : 1 Brașov 235 p; 
2. Bacău 198 ; 3. Ploiești 155 p. Foarte 
bună organizarea întrecerilor.

G. Gruia
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------------ ,.--------- , , înălțime 
Radu Capsan (Bacău) 1,81 m ; disc V.

Peste 
cîteva zile pe pistele stadionului din 
Parcul Clujului intr-un frurn^' con
curs atletic care a reliefat pu„.. <<rita- 
tea acestui sport în rîndurile copiilor 
și elevilor. De remarcat faptul că 
printre atleții evidențiați se numără 
fruntași la învățătură cum sînt Maria 
Imecs, Barbu Bocu, Ion Negruțiu și 
alții. Iată și cîteva rezultate tehnice: 
tetratlon băieți (născuți 1948—1949): 
1. A. Sepsy 345 p ;2. Barbu Bocu 311 
p 5 3. I. Negruțiu 305 p; 60 m: I. Ne
gruțiu 7,6 sec; înălțime A. Sepsy 1,62 
m; lungime A. Sepsy 5,51 m; triatlon 
copii (1950—1951) Gh. Lascu 125 p; 
tetratlon fete (1948—1949) Ileana Benc
zedi 285 p; 60 m fete: Maria Imecs 
8,3 sec; lungime Ileana Benczedi 4,55 
m ; înălțime ; Ileana 
aruncarea mingii 
42,50 m.

LA NOI,

de

LA

Benczedi 1,40 m; 
oină: F. Iușan

Petre Nagy

ARAD...

UTA din localitate 
antrenamentele

S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE 
DIN „CUPA BANATULUI"

Timișoara (prin telefon) 400 de e- 
levi din regiunea Banat și-au dispu
tat duminică ultimele întreceri din

„Pe stadionul 
unde se desfășoară 
membrilor secției de atletism a școlii 
sportive de elevi, există o pistă de 
alergări în stare proastă — deși a fost 
reamenajată în primăvară. De aseme
nea, groapa de săritură în lungime 
are foarte puțin nisip. Pentru mine, 
care mă antrenez pentru săritura cu 
prăjina, lucrurile stau la fel de prost. 
Bățul de aluminiu care a devenit 
„prăjină" este scurt de tot și plin de 
zimți. Nu avem nici ștachetă pentru 
„înălțime". Și toate acestea pot fi re
zolvate fără cheltuieli dar cu mai
multă preocupare din partea celor

dar este serios
Etapa a Hl-a a campionatului de 

viteză pe zgură (dirt-track) în loc 
să lămurească lucrurile în ceeea 

ce privește desemnarea campionului, 
le-a... complicat și mai mult. Acum 
diferențele dintre primii clasați sînt 
minime și râmîne ca finalul acestei 
frumoase competiții să stabilească 
primul campion de viteză pe zgură 
din istoria sportului nostru cu mo
tor. Dar să revenim la disputele 
de duminică. Cel mai în formă 
gător a fost fără îndoială Gh. 
culescu (Steaua). El a cucerit I 
punctele puse în joc grație unei 
bativități sporite și unei tehnici 
a crescut evident în calitate faț 
evoluțiile anterioare. Gh. Voiculescu 
s-a apropiat la un punct de liderul 
competiției, colegul său ' 
Jurcă.

O frumoasă impresie a 
Al. Șinca (Voința). De 
cucerit ieri 5 puncte (al 
taj al zilei) și

R Jurcă continuă să conducă,
Gh. Voiculescu

aler- 
Voi- 

toate 
com- 
care 

;ă de

de club R.

„amenința t“ de 
sub orice critică, a produs dese în
curcături și a enervat alergătorii. De 
asemenea responsabilul parcului de 
mașini a lucrat slab și a contribuit 
ia dereglarea programului. Ne în
trebăm de ce se fac experiențe 

în concursuri atît de importante? 
Oare nu este cazul ca forul orășenesc 
să delege arbitri cu experiență, du
blați de tineri ? In orice caz pentru 
ultima etapă este necesar să se asi
gure un corp de arbitri competent, 
deoarece în această întrecere se sta
bilește clasamentul definitiv al în
trecerii și cursa capătă astfel un 
plus de importanță.

Iată rezultatele înregistrate dumi
nică : cat. 1. — 1. Gh. Voiculescu 
(Steaua) 6 p; 2. Al. Șinca (Voința) 
5 p; 3—4. R. Jurcă (Steaua) și C. 
Radovici (Metalul) 3 p; 5—7. Al.

Pop (Unirea), M. Alexandrescu (Me
talul) și N. Dițescu (Metalul) 1 p; 
cat. a H-a : 1- Gh. Moldovan (Di
namo) 5 p; 2. R. Temistocle (Dina
mo) 4 p; “ ” "
0 p; cat.
(Unirea)
4 p ; 3.

După 
neral la 
Romulus 
Gh. Voiculescu (Steaua) 11 p; 3—4. 
C. Radovici (Metalul) și Al. Șinca 
(Voința) 9 p ; 5. Al. Pop (Unirea) 8 
p; 6. M. Alexandrescu (Metalul) 4 
p ; 7. N. Dițescu (Metalul) 1 p.

3. N. Burcă (Metalul) 
a III-a: 1. Petre Sică 

5 p ; 2. I. Șterba (Unirea) 
Al. Ionescu (Metalul) 0 p. 
trei etape clasamentul ge- 
cat. I este următorul: 1. 
Jurcă (Steaua) 12 pi 2.

lăsat tînărul 
altfel el a 

doilea pune- 
a intrat în lupta 

pentru primele locuri. Ceea ce îi 
reproșăm acestui talentat alergător 
este exagerarea derapajului în viraje
— prin mutarea centrului de greutate 
al corpului prea în față — lucru 
care încetinește vizibil viteza. Cu 
ajutorul antrenorului său el trebuie 
să găsească o poziție intermediară 
care să-i dea posibilitatea să parcurgă 
virajele în derapaj însă cu o viteză 
sporită. Romulus Jurcă (Steaua) n-a 
fost la înălțimea poziției sale de li
der. Evoluții nesatisfăcătoare au avut 
și M. Alexandrescu (Metalul) și 
Al. Pop (Unirea).

Este regretabil faptul că ieri o 
serie de alergători au dovedit negli
jență în pregătirea mașinilor. La un 
moment dat se alergau serii de cite 
doi concurenți pentru faptul că 
unii absentau de la start, iar alții
— imediat după plecare — înregis
trau defecțiuni. Ne referim la M. 
Alexandrescu și N. Dițescu.

Duminică, nici juriul n-a funcțio
nat așa cum trebuia. Starterul a fost

HRISTACHE NAUM 
ION DUMITRESCU

Duel spectaculos tntr-una din cursele fazei a lIT-a a campionatului orășenes» 
de viteză pe zgură.

Foto: 1. Mihăică



DINAMO BDCUREȘTI MAI ARE MULTE POSIBILITĂȚI!
Cucerind pentru prima dată titlul 

de campioni ai țării, în anul 1957, 
componenții echipei Dinamo Bucu
rești se anunțau ca o formație deo
sebit de valoroasă, care va domina 
ani de-a rîndul poloul romînesc, așa

victoriilor asupra celorlalte forma
ții din țară, ci și atingerea unei va
lori superioare pe plan internațional, 
obținerea performanțelor în cadrul 
marilor competiții internaționale.

A doua clasată. Steaua București,

Col ! Zahan a marcat primul punct pentru echipa Dinamo, tn meciul cu Steaua. 
Foto: Fr. Templer

cum făcuseră C.C.A. și Industria 
Linii Timișoara, de asemenea ani 
în șir campioane ale țării. Și pre
viziunile s-au adeverit întocmai. Cinci 
ani consecutiv Dinamo s-a dovedit 
cea mai bună echipă de polo din 
țară, cucerind victorii după victorii, 
dînd cu regularitate jucătorii de 
bază ai reprezentativei țării, culegind 
aplauzele publicului pentru valoarea 
și spectaculozitatea întîlnirilor sus
ținute. In al șaselea an, Dinamo a 
cucerit din nou campionatul repu
blican, suferind o singură înfringere, 
în tur, în fața echipei Steaua. Di
namoviștii și-au manifestat superio
ritatea asupra celorlalte formații prin 
pregătirea tehnică și fizică, prin ex
periența îndelungată a majorității 
jucătorilor. De altfel și golaverajul 
vorbește despre această superioritate : 
dinamoviștii au marcat 145 de go
luri și au primit doar 22, față de 
110:27, cît a înregistrat a doua 

clasată. Steaua.
Dar, pentru că există și un dar, să 

nu uităm că Dinamo a pierdut în 
turul campionatului meciul cu Steaua 
cu 4—1 iar in partida din retur golul 
victoriei a fost înscris de-abia în 
minutul 19 dintr-o acțiune individuală. 
Mai mult chiar, în campionatul re
cent încheiat dinamoviștii au fost
departe de a practica jocul tactic
spectaculos care le-a adus în anii 
trecuți aprecierile specialiștilor, aplau
zele spectatorilor și superioritatea e- 
videntă în clasament. Se pare că
poliștii de la Dinamo se cred la
limita posibilităților și că această 
limită le permite să privească cu 
ușurință unele sarcini ale procesului 
de pregătire. Un punct de vedere 
total greșit și dăunător progresului 
valoric al acestei echipe, aflată încă 
departe de așa-zisa plafonare. Jucă
torii, chiar și cei mai experimentați 
(Zahan, Bădiță, Kroner, Grințescu), 
sînt încă tineri și nu au nici un mo
tiv de automulțumire. întreaga echipă 
trebuie să fie conștientă că scopul 
pregătirilor este nu numai obținerea

a scăpat „printre degete" titlul de 
campioană. Poliștii acestei echipe 
merită însă aprecierile pozitive pen
tru jocul lor superior din punct de 
vedere tactic. Multă mișcare, viteză, 
acțiuni deschise, iată ceea ce au 
caracterizat acțiunile formației Steaua, 
aplaudată deseori pentru spectaculo
zitatea jocului practicat. Păcat, însă, 
că activitatea de instruire nu a fost 
completată, cum ar fi fost foarte 
necesar, cu o intensă muncă de edu
care a jucătorilor. Trecîndu-se cu 
vederea unele abateri s-a ajuns ca 
unii poliști de la Steaua (Marinescu, 
Culineac, Miu, Alexandrescu) să co
mită abateri care le-au adus în mod 
justificat suspendarea, tocmai în 
preajma partidelor decisive din cam
pionat. Să sperăm însă că s-au 
tras învățămintele cuvenite și că 
anul viitor echipa Steaua va stră
luci nu numai prin valoarea 
jocului practicat, ci și prin disciplina 
componenților ei.

D. STANCULESCU

CLASAMENTUL FINAL
1. Dinamo București

1 145: 22 3418 17 0
2. Steaua București

18 16 1 1 110: 27 33
3. Știința Cluj

18 8 4 6 71: 59 20
4. Știința București

18 8 3 7 69: 55 19
5. Crișana Oradea

18 6 5 7 48: 48 17
6. Industria Lînii Timișoara

18 7 0 11 65: 98 14
7. Mureșul Tg. Mureș

18 7 0 11 43: 86 14
8. Rapid București

18 5 3 10 57: 64 13
9. I. C. Arad

18 5 2 11 53:109 12
10. Progresul București

18 1 2 15 34:127 4 
Echipa Progresul a retrogradat. 

Locul ei îi prima categorie a țării 
va fi luat de C.SJVt. Cluj.

o R U G B I

ACTUALITĂȚI...
In aceste zile, „agenda rugbistică 

continuă să cuprindă numeroase eve
nimente. Firește, pe primul plan se 
situează pregătirile pentru jocul cu 
Franța de la 11 noiembrie. Dumi
nică, pe stadionul Republicii, selec-

• Mîine, la ora 15, pe stadionul 
„23 August", lotul R.P.R. va sus
ține un joc de verificare cu selec
ționata de tineret și cu Dinamo.

R.P. ROMINÂ—R.D. GERMANA 
(TINERET)

La 11 noiembrie reprezentativa 
noastră de tineret va susține un 
joc în compania selecționatei R. 
D. Germane. Printre cei care se 
pregătesc în vederea acestei par
tide se află jucătorii Baciu, Iatan, 
Vanghele, Stoica, Goga, Moldovea- 
nu, Beianu, Boiangian, Nica, 
Giugiuc, Balcan, Nedelcu.

ționabilii s-au antrenat în compania 
rugbiștilor de la Metalul și Unirea 
oferind spectatorilor un joc plăcut, 
dinamic, spectaculos. Stadionul Re
publicii n-a .fost însă singura bază 
sportivă spre care s-au îndreptat du

minică iubitorii de rugbi. In Bucu
rești, ca și în multe alte orașe ale 
țării, s-au desfășurat o serie de 
jocuri deosebit de importante.

GRIVIȚA ROȘIE—CAMPIOANA DE 
JUNIIORI A ORAȘULUI BUCUREȘTI

(Meciul—contînd pentru locurile 1—2 
în campionatul de juniori al ora
șului București — dintre Grivița Ro
șie și Clubul sportiv școlar a plăcut 
mult spectatorilor. Reîntilnirea cu 
aceste echipe fruntașe a fost plină de 
promisiuni, de constatări îmbucură
toare. A învins Grivița Roșie — 
mai bine pregătită tehnic și tactic — 
dar după multe... emoții oferite nu
meroșilor suporteri prezenți în tri
bune. Clubul sportiv școlar a prac
ticat, de asemenea, un joc bun și — 
în plus — a arătat că știe să lupte 
cu aceeași dîrzenie chiar atunci cînd 
echipa este condusă. Scor : 8—0 
(0-0).

• In meciul pentru locurile 3—4 
Metalul a întrecut Unirea cu 6—3, 
după un joc frumos, deschis.

• Turneul final al campionatului, 
republican de juniori va începe du
minică.

Cristu Vînătoru și Margareta Keicmcn 
campioni pe anul 1962

ODORHEI 21 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Arena asociației 
sportive Voința din localitate a găz
duit simbătă și duminică ultimele în
treceri feminine ale campionatului re
publican individual pe anul 1962. tn 
finala pe țară, și-au disputat intiieta- 
tea 30 de jucătoare, membre ale lotu
lui republican, campioane regionale și 
sportive care au îndeplinit , baremul. 
S-a jucat la proba clasică de 100 bile 
mixte. Din păcate, finalele nu s-au 
desfășurat sub cele mai bune auspi
cii. Din cauza unei insuficiente pre
gătiri o parte dintre sportivele noa
stre fruntașe s-au acomodat foarte 
greu cu pistele de joc, obținind ast
fel rezultate slabe. O serie din com
ponentele echipei noastre naționale 
care s-au intors recent de la ^mon
dialele" de la Bratislava, au părut 
obosite, comportîndu-se surprinzător 
de slab. Este vorba de Ținea Bala- 
ban, Margareta Szemanyi, Elena Lu- 
pescu, Elena Predeanu care nu apar 
in primele zece jucătoare. In schimb 
o serie de finaliste au dovedit că 
s-au antrenat serios in vederea ulti
mului act al campionatelor. Marga
reta Kelemen, Ecaterina Antonovici, 
Cornelia Moldoveanu, Maria Stanca și 
altele avind o bună pregătire au fost 
principalele pretendente la primul loc. 
întrecerea lor pentru cucerirea mult 
rivnitului titlu de campioană a țării 
s-a încheiat cu victoria meritată a 
experimentatei sportive din Cluj, 
Margareta Kelemen.

Iată clasamentul final: 1. Marga
reta Kelemen (Voința Cluj) 426 p.d., 
2. Ecaterina Antonovici (Voința Con
stanța) 420 p.d., 3. Maria Stanca (Me
talul Reșița) 418 p.d., 4. Cornelia Mol
doveanu (Rapid București) 417 p.d., 
5. Ecaterina Damo (Voința Tg. Mu
reș) 399 p.d., 6. Ioana Gothard (Uni
rea București) 390 p.d., 7. Florica Biru 
(Voința Constanța) 388 p.d., 8. Valeria 
Amzulatu (Rapid București) 385 p.d., 
9. Ibolya Suranyi (Mureșul Tg. Mu
reș) 383 p.d., 10. Florica Lăpușan (Ra
pid București) 379 p.d.

In Capitală la finala pe țară a cam
pionatului republican individual pe 
anul 1962, rezervat băieților, s-au în
trecut 32 de concurenți, campioni re
gionali și componenți ai lotului repu
blican care au participat la „mon
diale". S-a jucat la proba clasică de 
200 bile mixte. întrecerile disputate 
pe arena Unirea, proaspăt reamena- 
jată, au dovedit că, după campiona
tele mondiale, majoritatea membrilor 
lotului republican, au neglijat pregă
tirea, privind cu superficialitate în
trecerile finale, și obținind în con
curs rezultate sub valoarea lor. Ast
fel, Petre Purje s-a clasat pe locul 
18, iar Gică Andrei. Ion Micoroiu, 
Dumitru Dumitru, Constantin Radu
lescu, Ivan Victor, Tiberiu Szemanyi 
au realizat rezultate slabe care nu 
confirmă adevăratele lor posibilități. 
Nivelul slab al acestor întreceri a 
fost dovedit și de faptul că doar un 
singur concurent — Cristu Vînătoru 
— a reușit să treacă de granița celor 
850 de puncte, necesare atribuirii tit
lului de campion republican. Realizînd 
876 p.d. bobinatorul Cristu Vînătoru 
de la asociația sportivă Rafinăria 3 
Teleajen a cucerit o victorie meritată, 
fiind cel mai complet jucător al fina
lelor. De asemenea, s-a manifestat ca 
o scădere generală, slăbirea ritmului 
de joc în ultima sută de lovituri, da
torită lipsei de pregătire fizică a 
concurenților. Un fapt îmbucurător 
însă l-a constituit participarea la a-
ceste campionate a reprezentanților 
regiunilor Suceava și Galați care au 
debutat cu această ocazie în întrece
rea cu fruntașii acestui sport din țară.

Iată rezultatele înregistrate : 1. Cris
tu Vînătoru (reg. Ploiești) 876 p.d, 2. 
Ladislau Gallo (reg. Crișana) 836 p.d., 
3. Tiberiu Szemanyi (reg. Mureș-Auto- 
nomă Maghiară) 836 p.d., 4. Ion Mi
coroiu (reg. Banat) 821 p.d., 5. Con
stantin Rădulescu (reg. Banat) 821 
p.d., 6. Ion Dragomirescu (reg. Plo
iești) 817 p.d., 7. Victor Ivan (reg.
Ploiești) 817 p.d., 8. Dumitru Du
mitru (reg. Ploiești) 816 p.d., 9. Ni- 
colae Vasilat (reg. Bacău) 809 p.d., 10. 
Ladislau Megyesi (reg. Banat) 807 
p.d.

i De ce se

I
I
I
I
I
I

Ancheta inițiată de z 
NOȘTRI TRAG AȘA 
rindurile specialiștii' 

tafivă a fotbalului nostru, 
venfa scăzută a șuturilor 

situației. In cele ce urm

GH. OLA, antreno

Presa sportivă a remarcat 
tul că în partida cu R.D.C 
ționata noastră de tineret a 
trem de puțin și imprecis la 
Această lacună a echipei a 
tinerii noștri Jucători să pă 
terenul învinși. Frecvența scl 
imprecizia șuturilor la poar 
însă, o deficiență generală a e 
noastre, ceea ce trebuie să ne 
gîndit. De aceea socotesc bt 
ancheta ziarului „SPORTUL 
LAR" în această direcție și 
ce urmează voi căuta să ar: 
cauze pentru care fotbaliștii 
sînt deficitari în trasul la poc

GHEORGHE CIORANU-coresp.TRAIAN IOANIȚESCU

Pachetul de înaintași al selecționabililor tn acțiune. Fază de la jocul de

a) Echipele pun un mare a< 
apărare. Apărătorii, in genei 
în superioritate numeric^? oC 
mentele defensive sirrt ffrai bir 
nizate și aglomerate, în spe 
centrul terenului, în fața porți 
unde șansele de a se marca s 
mari.

b) Socotesc ca o mare de 
jocul pozițional al înainta și Iot 
terii în atac acționează nun 
adîncime și rareori fac manei, 
rale pentru a pune pe „pici 
șit“ apărările și pentru a a 
fel, culoare liber- în fața porț

c) Combinațiile in doi jucăd 
deficitare: ritmul scade în 1 
finalizare și se joacă cu ming 
ceea ce frînează viteza acțiu 
dă posibilitate apărătorilor si 
vină.

d) Combinând prea nti’fcș 
în mijlocul terenului, tecătorr i 
forța înainte de finalizare; 
șuturile slabe și imprecise.

e) Fotbaliștii mi skit
mod temeinic pentru a trăgeT 
tă precis și șuturile lor nu 
tăria necesară; ei nu au destu 
pentru a trage și de la distan

f) Se combină prea mult 
plată, neglijindu-se extreme'e. 
apărătorii se pot organiza di

g) Avem prea puțini juca 
personalitate, mari tehnicieni, c 
țicnind inteligent să-și poati 
coechipierii în noziții dare de

Pentru remedierea lipsurile 
că ar fi necesar ca în secțiih 
tre de fotbal să se afecteze

antrenament

„CUPA 7 NOIEMBRIE"

Prima etapă a competiției a fost 
așteptată cu interes deosebit. Au 
fost programate trei partide. In pri
ma, Progresul a întrecut Grivița 
Roșie cu 6—3 (3—3) după un joc 
foarte plăcut, viu disputat. Au în
scris Giugiuc (lovitură de picior că
zută) și P. Niculescu (lovitură de 
pedeapsă) pentru Progresul și, res
pectiv, Moldoveanu (lovitură de pe
deapsă). In cea de a doua partidă, 
Olimpia a învins Știința București 
cu 11—5.

„Capul de afiș" al primei etape 
îl constituia meciul Dinamo-Steaua. 
Stadionul Dinamo era insă... ocupat, 
așa că dinamoviștii au forfaitat la 
ei acasă(?l), pierzînd jocul cu 0:3. 
Este de neînțeles această deficiență

e duminică.
Foto: Gh. Amuza

a clubului Dinamo a cărui echipă de 
rugbi se bucură de un ridicat pres
tigiu și care, fără îndoială, candida 
cu șanse mari la cîștigarea compe
tiției.

REZULTATE DIN CAMPIONATUL 
DE CALIFICARE

Etapa de duminică a continuat 
să pună în evidență forma bună a 
echipelor fruntașe din seriile cam
pionatului de calificare. Jocurile au 
fost mai bune decît săptămîna tre
cută. lată rezultatele: Constructo
rul Iași-Constructorul Bîrlad 11—5 
(0—5) ; Constructorul Ploiești-Farul 
Constanța 15—21 (3—12) ; Rulmen
tul Bîrlad-A. S. Tecuci 22—0 (6—0); 
Ancora Galați-Știința Galați 21—5 
(12-0).

Așa se taie
La redacția noastră a 

scrisoare din partea clubuJu 
Constanța, prin care ni se 
nică hotărirea biroului club 
a exclude din activ:ta:eiK, 
țională de performanță pe ji 
Firică Tănase, pentru grav 
teri de la disciplina s 
pentru cazuri repetate de i 
tate și manifestări huligană 
tru atitudini incompatibile < 
tatea de sportiv, de cetățet

Această măsură, luată 
naj, este binevenită. Elene 
asemenea manifestări nu-și 
cui în rindurile sportivilor 

in același timp, măsura 
este menită să contribuie I 
rea unor condiții mai bune 
cru în rindurile secției de 
si, în general, in clubul 
Este cazul să subliniem h 
cu care a acționat condiK-er 
bului, neezitind să sanc 
exemplar și să se dispenseze 
jucător care a fost titular in 
echipă în nu mai puțin 
meciuri disputate in acest

Atitudinea față de abater 
catarului Firică, măsura Iu 
care a întrunit adeziunea* 
sportivilor clubului, dovedest 
Farul Constanța și-a făcut



atît de puțin la poartă? BULETINUL CATEGORIEI B

u subiectul „DE CE FOTBALIȘTII ' 
A POARTĂ!”, a stlrnit interes în ; 
a contribui la îmbunătățirea caii- ' 
caszele care au determinat frec- j 
propun solufii de remediere a » 

ivîntul altor antrenori.

■m mai mare de muncă trasului la 
Baartă. Aș propune chiar introducerea 
■nor antrenamente speciale la care 
W participe toți jucătorii. în proce- 
lul de instruire trebuie pus un accent 
■eosebit pe exercițiile tehnico-tactice 
Brivind trasul la poartă. Trebuie lu- 
■rat mult la dezvoltarea forței, a pre- 
■iz iei în șuturi încă la o virată frage
mă, urmind ca o daită însușite aceste 
■lemente, trasul la poartă să fie exer- 
lat în condiții apropiate de joc. Un 
lucru deosebit de important: la a-ntre- 
liamente trebuie exersate combinații 
laetice între doi-trei jucători, combi
nații care să ducă la formarea unor 
Beprlnderi. astfel ca șuturile să apară 
la o consecință firească a acestor 
■țarievre.

I N. PETRESCU, antrenor

I După părerea mea, una din cauze 
trebuie căutată în faptul că jucătorii 
pu teamă de a trage oricînd și ori- 
pum la poartă, dat fiind că in repe- 
fcat^rinduri au avut eșecuri. Acestea 
Ise daitoresc lipsei de pregătire ade- 
Icuate și sistematice încă din perioada 
[junioratului. O altă cauză decurge 
|din faptul că jucătorul nu „simte" 
[poarta, in fazele care preced șutul, 
pi aceasta constituie o consecință a 
unei pregătiri în afara condițiilor de 

[joc. Să nu uităm că in pregătirea 
fazei finale se produc intervenții ale 
apărărilor care schimbă poziția celui 
care se pregătește să tragă și îi în
trerup firul acțiunii, și o dată cu 
aceasta și poziția față de poartă. Re
luarea acțiunii pentru finalizare nu se 
h^i face bine, pentru că nu este su
ficient de pregătită.

în fine, trebuie să menționez o 
cauză esențială; lipsa de forță și teh
nic?, a șutului la poartă, ceea ce duce 
la neîncredere în forțele proprii și la 
teama de a mai trage, lată un exem

plu care mi se pace concludent. Cu 
ani in urmă, la Cîmpina, jucătorul 
Nicolae Georgescu de la Rapid era 
un copil de 13 ani, subțirel, fără o 
musculatură proeminentă. Fiind an
trenorul lui, am căutat să-l învăț să 
tragă la poartă mai ales că avea 
o foarte bună biomecanica cu ristul. 
Jucind in tripletă circa un an de zile, 
nu reușea să marcheze goluri. L-am 
încercat pe extremă. Dar anii au tre
cut, copilul a crescut, s-a întărit și 
de la 46 de kg a ajuns la 66 kg la 
vîrsta de 18 ani în această perioadă 
Georgescu a devenit șirterul nr. 1 al 
iotului național de juniori, iar mai 
tîrziu, chiar al lotului de seniori, 
marcind cu regularitate cel puțin un 
gol in fiecare meci. Totul ca o con
secință a dezvoltării lui fizice, a unei 
pregătiri sistematice, care a dus la 
căpătarea încrederii in forțele pro- • 
prii, pe baza succeselor obținute.

In general, pentru a obține un ran
dament mai mare, ca frecvență, forță 
și precizie în trasul la poartă este 
necesar iutii o selecționare judicioasă 
a atacanțifor dintre jucătorii care au 
calitățile necesare acestui comparti
ment și, în primul rind, simțul por
ții. Din punct de vedere al instruirii, 
exercițiile de tras fa poartă trebuie 
efectuate in condiții cit mai apropiate 
de joc. Unele din aceste exerciții să 
fie făcute la fiecare antrenament, așa 
cum cîntăreții fac vocalize in fiecare

zi. La toate acestea antrenorul tre
buie să adauge și o pregătire psihică, 
prin care să înlăture reacția la eșecu
rile în trasul la poartă, mai ales în 
meciurile publice.

în concluzie, trebuie să precizez că 
perfecționarea trasului la poartă nu 
este o problemă atît a antrenorului 
cit mai ales a jucătorului. Ca să fiu 
mai clar: jucătorul trebuie să lu
creze serios, continuu, cu dirzenie, 
chiar și in afara orelor de antrena
ment planificate, din propria lor plă
cere și convingere.

Situația din campionatul 
de juniori după 5

Clasamentele campionatului republican 
de juniori, alcătuite în urma omologării 
rezultatelor meciurilor disputate pînă la 
20 octombrie (deci fără cele programate 
la 21 octombrie), se prezintă astfel (după 
cinci etape) :

de la rădăcină!
I nouă și sănătoasă atmosferă de 
I muncă, de seriozitate, ale cărei ur- 
I mări se văd, de altfel, și în com- 
I portarea bună a echipei in actua- 
I f# campionat. Sperăm că condu- 
[ cerea clubului Farul va merge și 
| mai departe pe această linie de 
| principialitate, de combatere fermă 
| a oricăror abateri de la disciplină, 
I de întărire a simțului de răspun

dere al sportivilor săi in activita- 
I tea profesională și sportivă, ca și 

în comportarea lor în societate.
Fermitatea dovedită de clubul 

Farul în acest caz trebuie să con- 
I stituie un exemplu pe care să-l 

urmeze și ailte cluburi care s-ar 
găsi în asemenea situații. Munca 
educativă trebuie să fie o preocu
pare permanentă pentru conduce
rile secțiilor și cluburilor, pentru 
antrenori. Disciplina, seriozitatea, 
atitudinea justă față de muncă și 
pregătirea sportivă stau la baza 
progresului și succeselor in sport.

★

Biroul Federației noastre de fot
bal, blind în discuție măsura clu
bului Farul Constanța, a apreciat 

rea este întemeiată și, în conse
cință, a ratificat-o.

SERIA I

1. C.S.M.S Iașî 5 5 0 0 22: 2 10
2. Dinamo Bacău 5 3 1 1 18: 5 7
3. Rulmentul Bîrlad 5 3 1 1 18: 8 7
4. St. roșie Bacău 5 3 0 2 10: 8 6
5. Unirea Botoșani 5 2 1 2 11: 6 5
6. Textila Buhuși 5 2 1 2 10: 7 5
7. Chimia Suceava 5 2 1 2 5:10 5
8. C.F.R. Pașcani 5 2 0 3 8: 8 4
9. Foresta Fălticeni 4 2 0 2 12:15 4

10. Laminorul Roman 5 1 1 3 3:18 3
11. Ceahlăul P. Neamț 5 1 0 4 8:17 2
12. Moldova Iași 4 0 0 4 1:22 0

SERIA n

1. Progresul Buc. 5 5 0 0 30: 3 10
2. Dinamo București 5 5 0 0 29: 6 10
3. Prahova Ploiești 5 4 0 1 20: 4 8
4. S.S.E. Ploiești 4 3 0 1 12: 7 6
5. Știinta Galati 4 2 1 1 16: 9 5
6. C.S.O. Brăila 5212 7:10 5
7. Rapid Focșani 5 113 9:14 3
8. Unirea Ploiești 5113 9:17 3
9. FI. roșie Tecuci 5104 9:20 2

10. Ancora Galati 5 1 0 4 7:19 2
11. Progresul Brăila 5023 5:20 2
12. C.S.O. Galați 5 1 0 4 6:30 2

SERIA m
1. St. roșu Brașov 5 4 1 0 16: 4 9
2. Tractorul Brașov 5 4 1 0 13: 5 9
3. C.S.M. Mediaș 5 3 0 2 14: 7 ■
4. Carpați Sinaia 5 2 2 1 13: 6 6
5. Petrolul Ploiești 5 2 1 2 8: 6 5
6. Luceafărul Brașov 5 2 1 2 7: 6 5
7. Metalul Sighiș. 5212 9:10 5
8. C.S.M. Sibiu 5 0 4 1 6: 9 4
9. Poiana Cîmpina 5 2 0 3 10:16 4

10. Flacăra Moreni 5113 6:10 3
11. Chimia Făgăraș 5113 6:17 3
12. Textila Sf. Gh. 5 0 1 4 2:14 1

SERIA rv
1. Farul Constanța 5 4 0 1 30: 3 8
2. S.S.E. nr. 2 Buc. 5 4 0 1 14: 7 8
3. Voința București 5311 14:13 7
4. Știința București 5 3 0 2 13: 5 6
5. Viitorul București 5221 25:14 6
6. S.S.E. nr. 1 Buc. 4 3 0 1 6: 9 6
7. Dinamo Obor 5 2 1 2 9: 8 5
8. Metalul Buc. 4 2 0 2 8: 9 4
9. Electrica C-ța 5113 7:12 3

10. Portul Constanța 5 113 4:19 3
11. C.S.S. București 5104 3:12 2
12. I.M.U.M. Medgidia 5005 0:22 0

SERL4 I

Poiana Cîmpina — C.S.O. Galați 
(2—2). A fost un meci frumos, dis
putat îhtr-o notă de sportivitate. In 
repriza I oaspeții au avut mai mult 
inițiativa și au deschis scorul prin 
Daraban (în min. 17), la o greșeală 
a apărării adverse. In min. 39, Bon- 
taș aduce egalarea. După pauziL e- 
chipa care atacă este Poiana Cîm
pina, care își creează cîteva ocazii de 
gol, fructificînd-o însă numai pe cea 
din min. 46, prin Mărculescu. Spre 
sfîrșitul meciului, gazdele se retrag 
însă în apărare, pentru a păstra re
zultatul. Tn aceste condițiuni. C.S.O. 
revine în atac și reușește cu cîteva 
clipe înainte de fluierul final să în
scrie golul egalizator prin Stătescu. 
Meciul a fost bine condus de Andrei 
Rădulescu (București). Trebuie să 
arăt că el a fluierat sfîrșitul partidei 
în clipa cînd s-a consumat timpul 
regulamentar, neținînd seama, cum 
era și firesc, de ceasul de pe sta
dion, care și în repriza 1 o... luase 
înainte.

PARTENIE ROȘU 
observator federal

Flacăra Moreni — I.M.U. Medgi
dia (3—1). Joc frumos, gazdele con
tribuind din plin la calitatea parti
dei. Au înscris: Drăgan (min. 49 și 
75), Negoiță (min. 63) pentru Fla
căra și Călin (min. 80) pentru Med
gidia. (Gh. Ilinca — coresp.).

Prahova Ploiești — C.F.R. Paș
cani 3—0. Ploieștenii au fost majo
ritatea timpului în ofensivă (raport 
de cornere 11—2 pentru Prahova). 
Au marcat G. Marin (min. 68 și 86) 
și Fieroiu (min. 75). (C. Neguiescu 
și G. Apostolescu — coresp.).

Știința Galați — Foresta Fălticeni 
1—0. Unicul gol al partidei a fost 
realizat de Voicu II in min. 63. (A. 
Schenkman — coresp.).

FI. roșie Tecuci — Metalul Tirg®- 
viște 0—0. De remarcat forma exce
lentă a portarului Marcu (Metalul) 
care a salvat cîteva situații dificile. 
(C. Filiță — coresp.).

Rapid Foșcani — Carpați Sinaia 
0—2. Gazdele au fost bune în jocul 
de cîmp, dar au tras puțin la poartă. 
Oaspeții au meritat victoria deoa
rece au știut să valorifice greșelile 
de apărare ale Rapidului. Au înscris: 
Ologu (min. 57) și Horvath (min. 
62). (Gh. Samoilă — coresp.).

SERIA A il-a

Unirea Rm. Vileea—Tractorul Brașov 
(3—0). Un meci de bună factură. Echi
pa gazdă a acționat — tn special In re-

republican 
etape

SERIA V
1. Steaua București
2. C.S.O. Craiova

3. Rapid București
4. Dinamo Pitești
5. Electroputere C-va
6. Metalul Tîrgoviște
7. Progresul Alex.
8. Unirea Rm. Vile ea
9. Progresul Caracal
10. Unirea Slatina

11. "Minerul C. Lung
12. C.F.R. Roșiori

SERIA VI

1. C.S.O. Timișoara
2. U.T.A. Arad

3. Vagonul Arad
4. Minerul Lupeni
5. Știința Timiș.
6. C.S.M. Reșița
7. Banatuj Timiș.
8. C.F.R. I.R.T.A. Arad
9. Jiul Petrila

10. Drubeta Tr. Severin
11. Progresul Timiș.
12. Ceramica J im bolta

SERIA vn

1. C-S.JkL Cluj
2. Crișana Oradea
3. Recolta Cărei
L C.S.O. B. Mare
5. Știința Cluj
6. Forestiera Sighet

7. Stăruința Salonta
8. Crișul Oradea
9- Topitorul B. Mare

10. Unirea Dej
11. Voința Oradea
12. A.S.M.D. S. Mare

5 4 0 1 28: 2 8
5 3 2 • 15: 4 
5 3 1 1 28 : 6
5 3 1 1 23: 8 
5 3 1 1 14: 8
4 3 0 1 9: 4
5 3 0 2 12:12 
4121 7:18 
5104 8:19
5104 2:32
5014 5:19 
5005 3:22

8
7
7
7
6
6
4
2
2
1
•

5.4 1 0 18: 2 9
5 4 0 1 17: 7 9
5 3 1 1 11: 5 7
5 3 0 2 12: 5 6
5 1 4 0 9: 4 6
5 2 2 1 10: 8 6
5212 13:11 5
5 2 1 2 11: 7 5
5113 7:18 3
5 113 4:11 3
5 1 0 4 4:17 2
5 0 0 5 2:25 0

5 3 2 • 11: 2 8
5 4 • 1 12: 3 8
5 4 • 1 20: 6 8
5 3 1 1 13: 2 7
5 3 1 1 14: 8 7
5 2 1 2 7:10 5
4 12 1 6 6 4
5122 10:11 4
5113 7:17 3
5023 4:14 2
4143 3:16 2
5 0 0 5 4:16 0

SERIA vni

1. Voința Tg. Mureș
2. Siderurgistul Huned.
3. Mureșul Tg. Mureș
4. Gloria Bistrița
5. Harghita Tg. Mureș
6. Minerul Vulcan
7. Ind. Sîrmei C. T.
8. CJS.S. Cluj
9. A.S. Cugir

10. Arieșul Turda
11. A.S. Aîud
12. Progresul Reghin

5 5 0 0 16: 3 10
5 4 0 1 19: 6 8
5 3 0 2 12: 8 8
5 3 0 2 11: 9 6
5 3 0 2 11:13 6
5 3 0 2 4: 7 6
5 2 1 2 8: 4 5
5 2 1 2 7: 7 5
5 1 0 4 8:16 2
5 0 2 3 4: 9 2
5 0 2 3 3:10 2
5 1 0 4 4:15 2

Anescu (Știința) trimite balonul spre poartă dar Rusu (C.S.M. Reșița) reține 
balonul. (Fază din meciul Știința Buc. — C.S.M. Reșița 3—3).

Foto: Iulian Rădulescu
priza secundă — pe un front larg, cu 
deschideri precise pe extreme și cu 
șuturi puternice pe poartă dintre care 
două s-au soldat cu goluri : autori : 
Ghibea (min. 56) și Marin (min. 74). Cel 
de al treilea gol a fost înscris de Roșea 
(min. 59 — autogol). Oaspeții, deși
au avut o ușoară perioadă de domina- 
nare, în prima repriză, n-au reușit să 
concretizeze datorită liniei de atac ine
ficace. (D. Roșianu și L Predi.șor—co
resp.)

C.F.R. Roșiori—Chimia Făgăraș (2—0). 
Echipa gazdă a dominat copios tot tim
pul jocului, depășindu-și un adversar 
care s-a prezentat sub așteptări. C.F.R. 
a ratat ocazii clare, printre care și o 
lovitură de la 11 metri. Realizatori : 
Himpețeanu (min. 18) și Picu (min. 25). 
A condus cu competență N. Chelemen — 
București. (T. Neguiescu și Al. Popescu, 
coresp.).

Progresul Alexandria—C.S.O. Craiova 
(2—2). Rezultatul exprimă just raportul 
de forțe de pe teren. Au înscris : Soan- 
gher (min. 62) și Mitran (min. 82) pen
tru Progresul, Semenescu (min. 55 și 
68) pentru C.S.O (Petre Baicu-coresp.)

Știința București — C.S.M. Reșița 
(3—3). In min. 82 localnicii conduceau cu 
scorul de 3—1 și se părea că vor obți
ne o prețioasă’ victorie. Pînă la urmă 
ei au trebuit să se mulțumească cu un 
meci egal șt., n-a lipsit mult ca oas
peții să plece eu două puncte, deoarece 
ei au ratat o ocazie clară în min. 88 
prin Sfirlogea. Au înscris : Comisar
(min. 5 autogol), Bărbulescu (min. 29) 
și Dumitrescu (min. 82), respectiv Var
ga (min. 68 și 85) și Sfirlogea (min. 87). 
(C.A.)

Dinamo Obor—Dinamo Pitești (0—0). 
Ne am așteptat ca evoluția fostei divi
zionare A, Dinamo Pitești să fie Ia 
înălțimea valorii sale. Dar nu a fost 
așa. Pitestenii au jucat slab și au pus 
accentul pe apărare, jucind numai cu 
trei oameni la înaintare. Aceasta a 
permis dinamoviștilor bucureșteni să 
aibă inițiativa, în special în prima re
priză. Ei au avut multe ocazii clare 
de a înscrie, dar au ratat, din 
cauza pripelii. In această parte a jocu
lui Lovin și Halagian au protestat me
reu la deciziile arbitrului. La reluare, 
jocul s-a echilibrat, ambele înaintări 
inițiind multe atacuri care însă au fost 
lămurite în ultimă instanță de apără
tori, astfel că pînă la sfîrșit scorul a 
rămas alb. S-au remarcat de la Dina
mo Obor Pavei, care a depus o acti
vitate continuă, Szekely, Zamfireseu și 
Nicoară, iar de la Dinamo Pitești, por
tarul Matache, Vulpeanu și Barbu.

Trebuie să scoatem în evidență ati
tudinea antrenorului piteștean Ștefan 

- Vasile, care a cerut arbitrului să-1 eli
mine pe Lovin, în cazul cînd acesta 
va mai protesta la deciziile sale, Con
damnabilă a fost însă atitudinea nes
portivă a unor spectatori veniți din 
Pitești — care au adresat tot timpul 
jocului invective arbitrului.

Arbitrajul lui C. Dragu—Ploiești a 
fost în general bun, însă insuficient de 
energic. (D.C.)

CAMPIONATUL
RAPID —PROGRESUL 3—2 (2—2). 

Joc de slab nivel tehnic, cu un ritm 
lent. Au înscris: Lalu (2), Mateescu 
pentru Rapid, respectiv Ghiță și Mihai.

STEAUA — VIITORUL 9—2 (6—2). 
Militarii au avut în permanență inițiati
va. Golurile au fost marcate de Stanciu 
(4), Creiniceanu (2), Donciu, Toia, 
Stănoaie pentru Steaua, Dumitriu I și 
Lungu pentru Viitorul.

MINERUL — CRIȘANA 1—1 (0—0). 
Joc dinamic, cu multe faze de gol la 
ambele porți. Au înscris Cărare (min. 
64), respectiv Toth (min. 65). (I. Cior- 
tea și S. Băloiu, coresp.).

STEAGUL ROȘU — PETROLUL 1—0 
(0—0). Intîlnirea a prilejuit un joc de 
nivel tehnic modest, dar a fost viu 
disputată. A înscris Damian (min. 69). 
(V. Seeăreanu, coresp.).

U.T.A. — C.S.M.S. IAȘI (1—5). 
Pare paradoxal, dar formația din Arad, 
deși învinsă la un scor categoric a do
minat mai mult în cîmp.

SERIA A Ill-a

A. S. Cugir — C.S.O. Timișoara 
(5—1). Meci viu disputat în special 
în repriza I, cînd și oaspeții au 
practicat un fotbal bun. După pauză, 
echipa locală joacă mai hotărît. Au 
marcat: Șuteu (min. 50 și 70), Ni- 
culescu (57)', Hulbucan (62), Nițu 
(59) și respectiv Dudaș (72). (T. 
Siriopol și M. Vîlceanu — coresp.).

Jiul Petrila — Vagonul Arad 
(0—0). Intîlnirea cu Vagonul Arad 
a confirmat din nou forma slabă în 
care se află Jiul. Deși au dominat 
majoritatea timpului, înaintașii nu 
au reușit să înscrie, ratînd copilă
rește multe ocazii de gol. Printre a- 
tacanțiî Jiului care s-au „evidențiat" 
în greșeli se numără Ghibea, Sard! 
și Melinte. (I. Zamora și N. Tăutu 
— coresp.).

Arieșul Turda — C.S.O. Baia Mare 
(3—1). Victorie clară, meritată. Arie
șul a practicat un fotbal eficace cu 
faze spectaculoase. C.S.O. Boia Mare 
a jucat bine în prima repriză deși in 
acest timp a primit două goluri. Au
torii golurilor: Husar (min. 15), 
Pecșa (24), Pîrvu (59) pentru Arie
șul și Nedelcu (65) pentru C'S.O. 
(I. Pataki — coresp.).

ASMD Satu Mare — Recolta Că
rei (1—0). Joc de uzură, in care s-a 
urmărit numai rezultatul. Sătmăre
nii au dominat în cîmp, dar atacu
rile lor au fost destrămate mereu de 
fundașii Recoltei. Unicul gol al par
tidei a fost înscris de Kuki cu apor
tul portarului Hauler, care la o lo
vitură de colț a boxat mingea în 
poartă. (M. Dumitrașcu — coresp.).

CSM Cluj — Unirea Dej (3—0). 
Meciul s-a rezumat la o dominare 
netă a localnicilor. Cele trei goluri 
au fost înscrise de Băluțiu (min. 6), 
Nicoruț (39) și Treabă (60). (V. Mo- 
rea — coresp.).

CFR IRTA Arad — Mureșul Tg. 
Mureș (1—0). Primele 30 de minute 
s-a jucat frumos, am asistat la faze 
palpitante. In continuare, jocul a de
venit anost, încîlcit. Arădenii âu me
ritat victoria pentru că au .muncit 
mai mult. Golul a fost marcat de 
Gali (min. 66). (St. lacob — co
resp.).

DE TINERET
FARUL — ȘTIINȚA CLUJ (2—0). 

într-un meci de bun nivel tehnic, Rolu
rile au fost înscrise de Coicea și Pece- 
ri|ă.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — DINAMO 
BACĂU (2—0). Au înscris : Mureșan 
(min. 52) și Sețu (min. 68).

CLASAMENTUL
1. Din. București 8 6 0 2 22:11 12
2. Rapid 9 5 2 2 22:11 12
3. Crișana 8 5 2 1 21:14 12
4 Stea ua 8 4 2 2 29:17 10
5. C.S.M.S. Iași 8 5 0 3 22:17 10
6. Petrolul 9 4 2 3 18:15 10
7. Știința Titn. 9 2 5 2 18:21 9
8. Steagul roșu 7 3 2 2 15:12 8
9. Farul 9 3 2 4 14:16 8
10. Minerul 8 3 1 4 12:14 7
11. Știința Cluj 6 2 2 2 8: 9 6
12. Progresul 9 2 1 6 14:20 5
13. Dinamo Bacău 8 2 1 5 10:19 5
14. Viitorul 6 2 0 4 8:18 4
15. U.T.A. 8 0 2 6 8:27 2



In penultimul concurs al campionatului republican individual

ÎNTRECERI DECISIVE PENTRU CUCERIREA TITLURILOR
Surprize in primele runde

abia la concursul

al trei- 
campio- 
care va 
simbătă

foarte

Dacă m acest an iubitorii tenisului 
de masă din Cluj (întîlnire în cadrul 
C.C.E.), Constanta („internaționalele" 
R.P.R.), Craiova și Baia Mare (cam
pionatul republican individual) au 
avut prilejul să urmărească evoluția 
fruntașilor acestui sport, iată că și 
pasionaților spectatori bucureșteni li 
se oferă o ocazie asemănătoare. Este 
vorba de întrecerile celui de 
lea concurs al etapei finale a 
natului republican individual 
avea loc in Capitală vineri, 
și duminică.

Competiția anunță partide
interesante și decisive totodată pentru 
cucerirea celor cinci titluri de cam
pioni, chiar înaintea desfășurării celui 
de al patrulea și ultimul concurs din 
decembrie. Astfel, la simplu femei, 
Maria Alexandru cu 20 p. este în 
fruntea clasamentului și in caz de 
victorie și de data aceasta ea devine 
ciștigătoare a titlului, indiferent de 
rezultatele din concursul următor. în 
schimb dacă acum iese învingătoare 
Ella Constantinescu (12 p.) — campi
oană actuală a țării — ea mal are 
nevoie de încă două victorii (în cel 
de al patrulea concurs și meciul de 
baraj cu Maria Alexandru) pentru 
a-și menține titlul. La simplu băr
bați, R Negulescu are 20 p., iar urmă
ritorii săi. Gantner, Giurgiucă și 
bîrzan cite 8 p.

în probele de dublu situația 
următoarea: dublu femei, Maria 
xandru și Geta Pitică 24 p., iar
Constaniinescu și Marta Tompa 16 p.; 
dublu bărbați: 1. Negulescu—Rethi 
24 p., 2—3: Gantner—Covaci și Bo- 
dea—Sentivani cite 12 p.; dublu mixt: 
1—2: E. Constantinescu—Bottner și
M. Alexandru—Cobîrzan cite 18 p.;
3—4. C. Folea—Rethi și E. Mihalca— 
Gantner cite 14 p. Așa dar, în ultima 
probă, lupta este deschisă și ea va fi

probabil tranșată 
din decembrie.

In clasamentul 
ciații, in cadrul 
C.S.M. Cluj se află pe primul loc cu 
137 p., Voința București pe locul al 
II-lea cu 84 p., ta io na tă de Unirea 
București cu 73 p. și Progresul Bucu
rești cu 63 p.

Pe lingă importanța acumulării de 
puncte necesare cuceririi titlurilor sau 
ocupării unui loc fruntaș, întrecerile 
vor aduce desigur ca și in concursu
rile precedente — un nou asalt pen
tru întîietate a elementelor tinere 
cum sint Iudith Krezsek, Eleonora 
Mihalca, surorile Mariana și Victoria 
Jandrescu, Sen ti vani, Hidveghi. De 
asemenea, ținind seama că sportivii 
fruntași se găsesc și în plină activi
tate competiționată internațională — 
deci sint bine pregătiți — așteptăm 
din partea lor o comportare frumoa
să, la valoarea posibilităților lor, la 
nivelul cerințelor pe plan internațio
nal.

pe cluburi și aso- 
„Cupei F.R.T.M.",

ale finalei
BRAȘOV 22 (prin telefon). — De 

sîmbătă după amiază sala festivă 
a hotelului „Carpați" din cen
trul Brașovului, găzduiește între

cerea celor 16 șahiste care își dis
pută turneul final al campionatului 
republican feminin, ediția 1962. Pri
mele două runde au cunoscut o ani
mație deosebită, un număr mare de 
spectatori dorind să urmărească parti
dele celor mai bune jucătoare de 
șah din țară. N-au lipsit nici surpri
zele. Jucătoarele cu calificare supe
rioară au de înfruntat asaltul vigu
ros al celorlalte concurente, care se 
dovedesc dîrze și bine pregătite. Ast
fel, chiar în prima runda, maestra 
internațională Elisabeta Poiihroniade 
a trebuit să se recunoască învinsă 
în fața studentei clujence Rodica 
Ghișa. Toate celelalte partide s-au 
încheiat in limitele celor 5 ore de 
joc și iată rezultatele înregistrate: 
Alexandra Nicolau-M'argareta Teodo
rescu */2—*/2 (remiză în 20 mutări), 
Natalia Samarian-Margareta Pere- 
voznic 0—I, - Doina Turturea-Maria

feminine
„Cupa Steauatt

Co-

este 
Ale- 
Ella

A

Pogorevici 0—1, Tereza Urzică-Sanda 
Voicu 1—0, Maria Desmireanu-Elena 
Rădăcină 0—1, Gertrude Baumstarck- 
Rodica Manolescu 0—1. Partida Ve- 
turia 
nat

In 
patru 
hroniade a învins-o pe Manolescu, iar 
Urzică pe Ghișa. Cu remiză au ter
minat Rădăcină cu Baumstarck, Sa
marian cu Voicu.

Iată acum ordinea pe tabelul con
cursului a celor 16 concurente, sta
bilită prin tragerea la sorți: Rodica 
Ghișa. Tereza Urzică, Natalia Sa
marian, Alexandra Nicolau, Veturia 
Simu, Doina Turturea, Maria Des- 
mireanu, Gertrude Baumstarck, Ro- 
dic.i Manolescu, Elena Rădăcină, Ma
ria Pogorevici, Suzana Makkai, Mar
gareta Teodorescu, Margareta Pe- 
revoznic. Sanda Voicu Filipescu, Eli
sabeta Poiihroniade.

Simu-Suzana Makkai s-a amt-

cea de a doua rundă, numai 
partide s-au încheiat. Poli-

CAROL GRUIA
corespondent regional

IONATELL CAPITALEI
• Invingind detașat pe Rapid, 

Mătasea Dudești și-a consolidat po
ziția de fruntașă in campionatul fe
minin de calificare. Scorul partidei: 
37—22 (16—8). Celelalte rezultate: 
Știința — Olimpia 33—29, Unirea — 
Olimpia M.I. 30—18, Voința — Pro
gresul 18—12.

• în a patra etapă a campionatu
lui masculin de calificare, S.P.C., 
Metalul și Voința au terminat din

PREMII ÎN
OBIECTE SI BANI* ■

«00 CONCHPe

I III I I

1X2X1X21
Prono-Iată programul concursului 

sport de duminică 28 octombrie a.c. 
1.
2.

Rapid—Știința Cluj (categ. A)
Viitorul—Știința Timișoara (categ. 
A)
C.S.M.S. Iași—Dinamo Bacău (ca
teg. A)
Crișana—Dinamo București (categ. 
A)
Minerul—Steaua (categ. A)
C.S.O. Craiova—C.S.M. Mediaș
(categ. B)
Vagonul—Crișul Oradea (categ. B) 
C.F.R. Pașcani—Știința Galați (ca
teg. B)
Mureșul Tg. Mureș—Arieșul Tur
da (categ. B)
Torino—Juventus (camp, italian) 
Sampdoria—Milan (camp, italian) 
Inter—Atalanta (camp, italian).

★
La 26 octombrie TRAGERE SPE

CIALA LOTO CENTRAL.
Numai pină joi 25 octombrie 

mai puteți procura bilete pentru 
gerea specială Loto Central din 
octombrie a.c.

La această tragere specială se 
buie în afara premiilor obișnuite
bani, numeroase premii, gratuit, din 
fond special, printre care: autoturis
me „Moskvici" în număr nelimitat, 
motociclete, televizoare, magnetofoa- 
ne, aragazuri, frigidere, aparate de 
radio, mașini de spălat rufe, mașini 
de cusut, ceasornice de aur, covoare

3.

4.

5.
6.

1.
8.

9.

10.
11.
12.

vă 
tra-

26

atri- 
în

etc., precum și 100 călătorii in R. S. 
Cehoslovacă și R. P. Ungară pe iti- 
nerariul: Brno, Praga, Karlovy-Vary, 
Budapesta (cu petrecerea revelionului 
la Praga).

Se extrag in total 51 de numere.
♦

S-au pus In vinzare biletele Sport- 
expres. După cum știți la acest mare 
concurs se atribuie 70.362 de premii 
in valoare totală de peste 4.500.000 de 
let In fruntea premiilor se numără: 
3 autoturisme „Moskvici", 3 motoci
clete M.Z. 250 cmc., 3 motociclete M.Z. 
125 cmc., 3 scutere „Manet", 30 ex
cursii de 14 zile în U.R.S.S. (pe ruta 
Kiev-Leningrad-Moscova), 30 premii 
alcătuite din cite un acordeon „Hora" 
cu 80 bași și cite un ceas de mină 
aurit „Volna", 30 mașini de cusut 
„Ileana", 30 aragazuri cu 4 ochiuri și 
butelie, 30 premii constînd din 3 m. 
stofă costum bărbătesc și un ceas 
deșteptător „U.M.F.", 300 mașini spă
lat rufe, 300 aparate radio cu tran- 
zistori, 300 biciclete etc.

Nu lăsați pentru ultima zi procu
rarea biletelor Sportexpres.

Nici un sportiv fără bilet Sportex
pres.

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4123

♦
3 premii eu 6 din 6 la Pronoexpres, 

din care două premii cu 6 din 6 pe 
același buletin.

La concursul Special Pronoexpres 
nr. 41, în fruntea premiilor se situea
ză :

2 variante (una cu 6 din 6 și una 
cu 6 din 8) la categ. I la obiecte, 
obținînd autoturisme.

nou învingătoare, promițînd un pa
sionant duel în seria a II-a. Rezul
tate: Dinamo — Petrolul Ploiești 
86—56, Rapid — Olimpia M.I. 55— 
48, Steaua — Știința 59—44, S.P.Q
— Academia Militară 60—55, Voința
— Electrica 61—37, Metalul — O- 
limpia M.I. 51—38.
• In categoria I a campionatului 

masculin au fost înregistrate urmă
toarele rezultate: M.T.Tc. — Sănă
tatea 55—47, Recolta — Construcția 
44—37, S.S.E. 2 „Gh. Șincai" — 
Ipromet 43—35, Semănătoarea — 
Bere Rahova 49—39, Academia 
tară — Precizia 73—31.
• Rezultate din categoria a 

masculin: S.S.E. 2 „Dr. Petru 
za* — I.P.L. 55—48, Proiectantul — 
1PACH 35—23, Constructorul — Să
nătatea 41—36. Proiect — ISPE 59— 
41, ICCF — Electrica 54—34.

• Duminică, juniorii au oferit
dispute spectaculoase, remarcîndu-se 
echipele S.S.E. 1 (băieți și fete), Clu
bul sportiv școlar, S.S.E. 2 (fete). 
Rezultate, junioare: S.S.E. 1 — Pro
gresul 29—8, S.S.E. 2 — Rapid 23— 
17; juniori: CI. sportiv școlar — Pro
gresul 57—32, S.S.E. 1 „1. L. Cara- 
giale" — Tinărul Dinamovist 1 49 — 
32. S.S.E. 1 — Rapid 50—22.
Steaua — Vestitorul 71—39. S.S.E. 2

4 variante (2 cu 6 din 6 și 2 
din 8) la categ. I la bani.

O performanță remarcabilă a 
nut-o participantul Nistor loan
Constanța, care pe același buletin a 
obținut: cu o variantă cu 6 din 6 un 
autoturism 
cu

Cl.„Spiru Haret* — Voința 48—31, 
sportiv școlar — Tinărul Dinamo- 
vist 2 30—27, Academia Militară — 
Șc. medie 35 30—52, S.S.E. 2. „Gh. 
Șincai — Metalul 54—25.

CRISTIAN POPESCU-corespondent

Pe terenurile de tenis de la baza 
sportivă Ghencea au continuat în
trecerile competiției dotată cu „Cupa 
Steaua". Jocurile care au atras aten
ția au fost mai ales semifinalele 
probei de simplu femei, unde s-a în
registrat și o surpriză. Ecaterina 
Horșa a reușit să dispună de cam
pioana republicană Julieta Namian 
cu 6—4, 2—6, 6—3, la capătul unei 
lupte dîrze. Invingătoarea a avut 
mai multă regularitate în lovituri, 
în timp ce Julieta Namian a ratat 
numeroase mingi la fileu. O par
tidă cu schimburi „liniștite" de mingi 
a prilejuit întîlnirea Eleonora Roșia- 
nu-Mariana Ciogolea (3—6, 6—0, 

6—3), în care ambele jucătoare au pus 
accentul în special pe executarea pro
cedeelor tehnice de pe linia de fund 
a terenului.

In singura semifinală la simplu 
bărbați, C. Năstase-Burciu, primul a 
arătat o mai mare siguranță în lo
vituri și a cîștigat cu 8—6, 6—3, 
6---4. Cealaltă semifinală, Mărmurea- 
nu-Bosch nu s-a disputat, ultimul 
fiind suferind, așa că finala va avea 
loc între C. Năstase și Mărmureanu. 
Cele două finale (simplu femei și 
simplu bărbați) sînt programate pen
tru joi la ora 14,45 pe terenurile < 
de la Ghencea.

★
Astăzi va începe o nouă compe

tiție de tenis în organizarea clubu
lui Știința. Vor lua parte fruntașii 
tenisului bucureștean. Jocurile se vor 
desfășura zilnic, ora de deschidere 
fiind 14.30.

Mili-

II-a, 
Gro-

cu 6

obți- 
din

„Moskvici", cu o variantă 
6 din 6 un premiu de categoria I 
26.254 lei plus obiecte în valoare 
5.000 lei, precum și cite o varlan- 
cîștigătoare Ia categoria a III-a și

de 
tă 
categoria a IV-a la bani.

La același concurs participantul 
Postelnicu Gheorghe din Moreni a 
cîștigat cu o variantă de 6 din 8 un 
autoturism Skoda Super-Octavia, iar 
participanta Cotinga Maria, din Con
stanța a cîștigat cu o variantă de 6 
din 6 premiul de 26.254 lei categ. I 
plus obiecte în valoare de 5.000 lei.

Grăbițl-vă, azi ultima zi pentru 
depunerea buletinelor la concursul 
Pronoexpres din această săptămînă.
PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOEXPRES Nr. 42 din 17 OCT. 1962

Categoria
Categoria 

lei
Categoria 

1.950 lei
Categoria

289 lei
Categoria 

lei
Categoria

24 lei.
Fond de premii lei 431.995

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

I 1 variantă a 50.000 lei 
a II-a 4 variante a 14.039

a III-a 31 variante a

a

a

IV-a 269 variante a

V-a 924 variante a 84

Vl-a 4436 variante a

FLORETISTELE
IN

DE LA S. S. E. SATU MARE VICTORIOASE
„ZONA“ DE LA TG. MUREȘ

Simbătă și duminică, la Tg. Mureș, 
echipe feminine de floretă—S.S.E.5

Satu Mare, S.S.E Cluj, Recolta Cărei, 
Crișana Oradea și Știința Tg. Mureș 
_  au luat parte la întrecerile de zonă 
din cadrul campionatelor republicane 
de scrimă. Manifestînd o evidentă o- 
mogenitate, tinerele scrimere din Satu 
Mare au reușit să cîștige toate me
ciurile și să ocupe astfel primul loc. 
întreaga echipă (Ileana Ghiulai, Su
zana Olajos, Maria Pop, Suzana Tasi, 
Ecaterina Iencic) merită felicitări 
pentru acest frumos succes.

Pe locurile următoare s-au clasat 
echipele Crișana Oradea, S.S.E. Cluj, 
Recolta Cărei și Știința Tg. Mureș.

Pentru finala pe țară s-au calificat 
echipele S.S.E. Satu Mare și Crișana 
Oradea.

In turneul individual, trăgătoarele 
din Satu Mare au fost din nou la 
înălțime, mai ales prin Ileana Ghiulai 
care a terminat neînvinsă: 7 victorii. 
Eleva maestrului A. Csipler a arătat 
că se află într-un evident progres, în 
special în partea finală a acțiunilor. 
S-au clasat în continuare: 2. Elena

Frenczi (Unio Satu Mare) 5 1
Elisabeta Kiss (S.S.E. Cluj) 3 v.; 4. 
Elisabeta Krovato (Criș. Oradea) 3 v.; 
5. Suzana Olajos (S.S.E. Satu Mare) 
3 v.; 6. Ecaterina Iencic (S.S.E. Satu 
Mare) 3 v.; 7. Eva Palko (Rec. Cărei) 
2 v.; 8. Suzana Tasi (S.S.E. Satu Mare) 
2 v.

Concursul s-a bucurat de o bună 
organizare asigurată de catedra de 
educație fizică de la Institutul me-. » 
dico-farmeceutic (întrecerile s-au des
fășurat în sala acestuia) și comisia 
regională de scrimă.

Locațiune de bilete
S-au pus in vinzare la casele 

obișnuite biletele pentru cuplajul 
de fotbal de miercuri 24 X. 
de pe stad. Republicii:

— Selecționata divizionară 
Progresul

— Selecționata divizionară 
Selecționata Olimpică a R. 
Cehoslovace.

1962,

B

A - 
S.

De asemenea 
zare și biletele 
„REPORTAJ PE GHEAȚA’, dat 
de Ansamblul de revistă pe ghea
ță din R. S. Cehoslovacă, la ca
sele din: str. Ion Vidu, agenția 
Pronosport bd. 1848 nr. 37, agen
ția CCA, stadioanele Dinamo șt 
„23 August".

★
s-au pus în vtn- 
pentru spectacolul

Numai ptnă la data de 25 oc
tombrie a.c. vă mai puiefi abona 
la ziarele ;i revistele sovietice pe 
anul 1963.

Abonamentele se primesc la o- 
ticiile ?i factorii poștali, difuzorii 
de presă din întreprinderi și in
stituții.
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DOUA STILURI DIFERITE
pentru competițiile anului viitor

FR.4NCISC BOLLA ,

de

OTTO BENKO

R. CĂLÂRAȘANU

vă puteți imagina, cît
Campionatul republican pe echipe

— c.

p-

vor 
vor

(R), 
3 I. 
b.ab. 
b.ab.

(R)

ne 
do- 
pus 
mai 
sau

întotdeauna 
Urmarea ? 

după ce a

Boxerii români

înalt și deschis 
fost

C.S.O. CRAIOVA LA PRIMA 
INFRiNGERE

ALEXAXDR IVAN1ȚKI 
campion al lumii la lupte libere

Nu avem voie să 
stilul pe care l-au 
început de drum 
Rămînînd numai la

Pe marginea întâlnirii București — Moscova

Meciurile de Ia Glasgow, Belgrad, București 
și Varșovia—etape în pregătirea pugiliștilor noștri

Sezonul pugilistic din toamna aces
tui an este deosebit de bogat. El 
s-a deschis o dată cu întîlnirea 
dintre selecționatele orașelor Bucu
rești și Lodz și a continuat cu par
tidele dintre echipele de tineret ale 
țării noastre și cele din R. P. Po
lonă și R. P. Ungară, precum și cu 
întîlnirea dintre reprezentativele 
Biicureștiului și Varșoviei.

bar, acesta a fost doar începu
tul. La 25 octombrie, fruntașii bo
xului nostru vor încrucișa mănu
șile, la Glasgow, cu reprezentativa 
Scoției. 10 zile mai tîrziu, prima 
noastră garnitură va evolua la Bel
grad. alături de redutabila echipă a 
Iugoslaviei care anul acesta a în
trecut echipa R. P. Polone cu 6—4 
iar pe reprezentanții R. P. Ungare 
cu 8—2.

După numai două săptămîni, ar
bitrii vor chema din nou în ring 
pe echipierii reprezentativei noastre 
la întîlnirea revanșă de la Bucu
rești Cu selecționata R. D. Ger
mane, pentru ca, imediat, la Var
șovia, să susținem un nou și dificil 
examen cu reprezentativa de tineret 
a R. P. Polone.

★
Numărul crescînd de întîlniri inter

naționale la care participă boxerii 
romîni urmăresc două scopuri. In 
primul rînd, strîngerea relațiilor prie
tenești cu boxerii de peste hotare, 
iar în al doilea rînd verificarea pre- 
4^k<i pugiliștilor noștri fruntași 
cr^^oxeri cît mai diferiți ca stil, 
în scopul' acumulării experienței, lăr
girii cunoștințelor lor tehnico-tactice. 
Se ține seama, firește, de numeroa
sele întîlniri internaționale ce se 
desfășura anul viitor, și care

pleacă azi în Scoția
In cursul dimineții de azi părăsesc 

Capitala boxerii din echipa reprezen
tativă a R. P. Romine care, după cum 
se știe, vor întîlni joi la Glasgow se
lecționata Scoției. Echipa noastră are 
următoarea componență: Ciucă, Gheor- 
ghiu, Dinu, Mihalic, Anton, Low, Mo
nea, Nicolau și Mariuțan. Echipa va 
fi însoțită de antrenorii Chiriac și 

dar, precum de arbitrii Victor 
iopu și Ion Boamfă.

S-au încheiat întrecerile din scrii
• Lipsiți de aportul a doi concurenți 
a categoriile semiușoară și mij

locie mică), reșițenii au pornit han
dicapați în întîlnirea cu boxerii din 
Cimpulung. E drept că și gazdele nu 
au prezentat boxer la categoria grea 
dar, fără discuție că misiunea lor a 
fost mai ușoară ținînd seama de 
faptul că boxau...... acasă". Muscelul
a cîștigat întîlnirea cu scorul de 
19:17.

REZULTATE TEHNICE: C. Bu-
zuliuc (R) b.p. Șt. Mihai (M),~I.
Marin (M) b.p. I. Mun*eanu
1. Bărbulescu (R) b. dese. 
Negru (M), Gh. Manea (M)
2 D. Eni (R), Gh. Preda (M) 
2 I. Bogdan (R), S. Șchiopu 
egal cu Gh. Maidan (M), M. Mariu
țan (R) b.ab. 1 D. Pavel (M). 1. 
Florea, A. Pițigoi (Muscelul) și Gh. 
Simion (R) au cîștigat prin nepre- 
zentarea adversarilor.

Liderii seriei 1, boxerii de la CȘO 
Craiova, au suferit la Bocșa prima 
fnfrîngere din acest campionat, din 
partea formației Metalul. Scor - 25:13!

REZULTATE TEHNICE: C. Gru- 
iescu (B) cîșțigâ fără adversar; Ai. 
Coman (B) b. dese. 2 C. Dumitri*. $cu 
(C), A. Nagi (Bl egal cu M. Mari
nescu (C), V. Popa (B) egal cu 
V. lonescu (C>, Gh; Marcel (B) 
egal cu O. Răceâriu (Q), N. Muntea- 
nu (B) b.ab. 3- M. lonescu (C), 
Ștefan (B) b.p. I. Olaru (C), 
Ionel (B) b.ab. 2 Gh. Buzatu 
P. Kurunczi (B) b.o. C. Viler 
V. Netea (C) b.ab. 1 N. Dănilă

P. OANCEA-coresp.
• La Constanța, Farul a întrecut 

formația brăileană C.S.O. cu scorul 
L comportare îu 

an. Turcu, 

culmina cu „europenele" de la Mos
cova. Deci întîlnirile apropiate de 
la Glasgow, Belgrad, București și 
Varșovia constituie etape în pregăti
rea boxerilor noștri fruntași pentru 
marile competiții ale anului viitor. _

In ce stadiu de pregătire — față 
de aceste examene — se găsesc bo
xerii noștri ? Putem afirma că, de 
data aceasta, boxul din țara noas
tră are o valoare mai ridicată față 
de perioada de dinaintea campionate
lor europene de la Belgrad. Nu ne 
referim atît la succesele obținute în 
ultimii doi ani, cît mai ales la fap
tul că, într-o bună măsură, boxerii 
noștri fruntași s-au debarasat de o 
serie de deprinderi greșite—lovituri 
nepermise, cu mănușa deschisă, box 
bazat numai pe torță, în dauna teh
nicii. Astăzi, apariția pe ring a unor 
boxeri ca Ciucă, Crudu, Gheorghiu, 
Mihalic, Dinu, Anton, Monea, Ioa
novici, Mariuțan ș.a. este așteptată 
cu interes, oriunde ar evolua ei. 
Nu putem fi insă mulțumiți — și aci 
trebuie îndreptată atenția antrenori
lor — de faptul că la unele catego
rii de greutate, titularii nu mai co
respund întrutotul cerințelor. Dacă la 
„muscă" Ciucă se pare că-1 va înlocui 
cu succes pe Dobrescu (numai de-ar 
rărnîne în această categorie), la „co
coș" perechea Puiu-Crudu ne face 
să fim optimiști, la „pană* Gheor
ghiu rărnîne mai departe „om de 
bază" (cît timp însă ?), la semi- 
ușoară, semimijlocie„ mijlocie și 
grea, Dinu, Anton-Mîrza, Monea și 
Mariuțan sînt boxeri pe care se poate 
pune bază. în schimb, la catego
riile ușoară, mijlocie mică și semi
grea, titularii nu ne mai conving. 
Nu ar fi o greșeală dacă ne-am baza, 
în continuare, numai pe boxeri ca 
Mihalic, Badea sau Nicolau ?

In ultimii ani antrenorii noștri 
s-au dovedit foarte buni... cercetă
tori. Ei au mers prin fabrici și uzi
ne, prin școli, și au depistat nume
roase elemente de real talent, astfel 
că în prezent putem alcătui 3—4 
selecționate de juniori-tineret. Dar, 
am rezolvați cu aceasta problemele 
boxului ? Nu 1 O permanentă căuta
re, pregătire și promovare a tinerilor 
la toate categoriile de greutate 
— iată ce, trebuie să caracterizeze 
și mai frecvent de acum înainte 
munca antrenorilor.

• Dinamo a întrecut, duminică 
seara, pe Voința, cu 22—16. Am 
reținut întîlnirile dintre M. Dumi
trescu (D) și C.' Ghiță (V) — ter
minată cu victoria dinamovistului. 
și C. Gherasim (V) — 1. Gheorghe 
(D) — încheiată la egalitate.

I. BRETEANU-coresp.

• în derbiul de la Ploiești, echipa 
gălățeană CSO a realizat o preți
oasă victorie cu scorul de 24—15. 
Iată celelalte rezultate : CSM Cluj- 
Crișul Oradea 23—17, Steaua-Con- 
structorul Hunedoara 29—10, Metalul 
Buc.-CSMS Iași 28—11 (la această 
partidă, după cum ne relata secre
tarul general al F. R. Box M. Ni- 
colae, arbitrii craioveni Tonitza și 
Crăciunescu s-au comportat foarte 
slab) ; Progresul-Rapid 24—14, CSO 
Baia Mare-CSO Timișoara 19—18.

cișligai de bueureștenee cu scorul 
de 12—5 (8—2).

Tntîlnirea cu luptătorii sovietici a 
fost o adevărată demonstrație în 
materie. Pe de o parte am avut pri
lejul să vedem pe luptătorii oaspeți 
lucrînd în stilul școlii proprii — 
gardă înaltă, atac cu gambele și 
procedee cu aruncări peste șold — 

• • • •

iar pe de altă parte pe luptătorii 
noștri, adoptînd stilul japonez, cu 
atacuri asupra gambelor adversarului 
și procedee de răsturnări. Cele două 
stiluri; atît de diferite unul de altul, 
au contribuit din plin la reușita unei 
întîlniri care a fost aplaudată 
o sală arhiplină.

In mod firesc, mai ales că 
aflăm la început de drum în 
meniul luptelor libere, ne-am 
întrebarea: care este stilul cel 
eficace ? Cel adoptat de oaspeți 
cel pe care l-am aplicat noi ? Spor
tivii romini au concurat nesperat de 
bine. Ei ne-au dovedit că pregătirile

Să fie de vină numai oboseala?
i-am văzut pe handbaliștii de la Di
namo jucînd cu atîta ambiție, apă- 
rîndu-se cu atîta ardoare...

Și acum, 
de puternic contrasta comportarea 
handbaliștilor de la Steaua cu felul 
in care evolua echipă Dinamo 1 Ti
morați, lipsiți de inițiativă, de vervă, 
componenții acestei formații au în
cercat în unele momente ale parti
dei să facă cite ceva. Dar aceste 
încercări se stingeau repede ca niște 
„focuri de paie"... Pe bună dreptate 
se întrebau cei prezenți cum este 
posibil ca o echipă care cu citeva 
zile înainte a învins pe Dukla Praga 
acum să facă... figurație? Oare efor
turile depuse de handbaliștii de la 
Steaua în jocul cu Dukla Praga să 
le fi epuizat complet „rezervele" ? 
Este greu de presupus așa ceva la 
o echipă fruntașă a handbalului nos
tru, în rîndurile căreia activează o 
serie de componenți ai lotului re
prezentativ. Noi înclinăm să credem 
că participarea echipei Steaua la tur
neul internațional a contribuit poate 
la scăderea potențialului de luptă 
al jucătorilor. Dar, în nici un caz 
programul încărcat din ultima vreme 
nu poate fi o scuză pentru faptul 
că jucători ca Buigaru, Oțelea, No- 
dea, Schmidt, Gruia, Telman s-au 
comportat așa de slab. Mulți dintre 
ei fac parte din lotul reprezentativ 
și, ținind seama de acest lucru, 
avem speranța că felul în care au 
jucat în acest meci a fost doar un 
accident trecător.

Insă, etapa care a încheiat prima 
parte a campionatelor republicane 
de handbal a furnizat și o surpriză. 
La Sighișoara, echipa feminină Faian
ța a întrecut Știința București cu 
9—5 (5—2), dovedind multă matu
ritate în joc și multă capacitate de 
luptă. După cum ne-a relatat cores
pondentul nostru I. Turjan. echipa 
bucureșteană a jucat bine, străduin- 
du-se să obțină un rezultat favorabil. 
Datorită acestui lucru meciul a fost 
foarte frumos și viu disputat. Inte
resant de subliniat este faptul că 
in min. 16 Știința București conducea 
cu 1—0, pentru ca după 6 minute 
(min. 22) scorul să fie de 5—1 pen
tru Faianța Sighișoara 1 Meciul era 
jucat...

Și cu aceasta campionatele repu
blicane și-au închiat „stagiunea" pînă 
la primăvară...

CALIN ANTONESCU

încheierea primei părți a campio
natelor republicane de handbal a fost 
marcată de întîlnirea dintre echipele 
masculine Dinamo București și 
Steaua. După cum se știe, meciul 
s-a rezumat la o demonstrație a 
dinamoviștilor care, renunțînd de a- 
ceastă dată Ia artificiile tehnice, fără 
valoare tactică, de care abuzau une
ori cînd își vedeau victoria asigu
rată, au jucat handbal adevărat, de 
la început și pînă la sfirșit. !n felul 
acesta ei au făcut dovada excelentei 
lor pregătiri, fapt care trebuie să 
ne bucure in mod deosebit, știut 
fiind că toți handbaliștii de Ia Di
namo fac parte din lotul reprezen
tativ, care va întreprinde, nu peste 
multă vreme, un turneu in U.R.S.S 
și Finlanda

Ne mai rărnîne doar un singur 
lucru de subliniat în legătură cu 
comportarea dinamoviștilor în acest 
meci: revenirea lor în formă (la 
începutul sezonului comportarea echi
pei era mediocră I) se datorește și 
activității depuse de antrenorul N. 
Nedef. Acesta, în scurta perioadă 
cît l-a înlocuit pe Oprea Vlase, an
trenorul echipei Dinamo (care a fost 
bolnav) a știut să pună în evidență 
nu numai valoarea tehnică și tactică 
a acestei echipe, ci și excelenta ei 
putere de luptă. Nu de multe ori 

făcute pînă acum, sprijinite înde
aproape de F.R.L., au început să dea 
roade. Principala caracteristică a 
constituit-o renunțarea la procedeele 
specifice de clasice. In sfîrșit, s-a 
lucrat numai și numai pe „libere" ! 
Stilul adoptat, cel al luptei cu gardă

Văzuți de Neagu Rldulțscu 

foarte joasă, a convenit de minune 
luptătorilor noștri în fața sportivilor 
sovietici care veneu la atac, deschis 
și cu corpul drept. Așa a învins 
Gheorghe Tăpăloagă, așa a reușit 
să conducă la un moment dat Ion 
Vasile, așa a făcut față atacurilor 
dezlănțuite ale lui Gorbatenko, Ște
fan Tampa, așa a învins Francisc 
Bolla, iar Nicolae Pavel a menținut 
rezultatul de egalitate în fața valo
rosului Gunnar Sitko.

Cu alte cuvinte, stilul și tactica 
adoptată par a fi bune. In plus, ți
nem să arătăm că atunci cînd spor
tivii noștri au încercat să adopte și 

ei stilul de luptă 
al sovieticilor au 
contraatacați c.u succes.
Ion Vasile a pierdut, 
condus clar. Unii au acuzat pe acest 
sportiv că a riscat în mod inutil. 
Nu sîntem de aceeași părere. Deși 
prin el am pierdut posibilitatea de 
egalitate în fața puternicei formații 
a Moscovei, noi aprobăm comporta
rea lui de pe saltea. El a încercat 
să învingă prin tuș, a fost hotărît 
să riște chiar pentru a obține o 
astfel de victorie. Nu a reușit acest 
lucru de data aceasta, dar sîntem 
siguri că prin combativitatea și sti
lul lui deschis de luptă va reuși, din 
ce în ce mai bine să execute procedee 
hotărîtoare. A procedat mult mai 
bine decît alții, care conducind- cu 
un punct sau două devin pasivi.

întîlnirea aceasta ne-a arătat însă 
și un alt lucru, 
ne închistăm în 
învățat pentru 
luptătorii noștri.
aceste cunoștințe nu putem executa 
o serie de procedee pe cît de spec
taculoase pe atît de eficace. Să a- 
mintim numai . aruncările peste șold, 
care sînt foarte hotărîtoare intr-o 
întîlnire. Așa a Fost învins Alex. 
Tampa, Ion Herman și Ion Vasile.

Atît confruntarea. cu sportivii, so
vietici, țît și antrenamentele comune, 
vor trebui să fie un prilej de fruc
tuoasă experiență. In ceea ce privește 
întrebarea pusă mai sus: „Care este 
stilul cel mai eficace ?“ răspundem 
că ambele și-au dovedit v aloarea. 
Luptătorii noștri vor trebui să în
vețe de la cei sovietici procedeele 
cu întrebuințarea gambei și garda 
înaltă și să le combine cu garda 
joasă și răsturnările pe care Ie știu 
de acum. Credem că aceasta va fi 
o cale care ne va duce spre locurile 
de sus ale ierarhiei mondiale.

Primele jocuri 
ale hocheiștilor fruntași

La sfîrșitul sâptămînii trecute ho- 
cheiștii fruntași, componenți ai Iotu
lui republican, au luat parte la două 
jocuri de verificare. Cu acest prilej 
antrenorii lotului, Mihai Flamaropol 
și Ion Tiran au putut să constate gra
dul de pregătire pe gheață al jucă
torilor și felul în care ei se acomo
dează la eforturi mai susținute. In 
prima partidă, disputată sîmbătă sea
ra, lotul reprezentativ a întilnit o 
combinată alcătuită din jucători ai 
unor echipe bucureștene. După pri
ma repriză (încheiată cu scorul de 
3—0 pentru lot) s-au produs unele 
modificări în cele două formații, așa 
încît jocul a avut și mai mult un ca
racter de antrenament. Scor final : 
6—1 (3—0, 2—1, 1—0) pentru lot.

Cel de al doilea meci, care a avut 
loc duminică seara, a fost mult mai 
frumos. Lotul, împărțit in două echi
pe, a furnizat celor prezenți o întîlni- 
re dinamică, viu disputată, încheiată 
cu un scor egal: 8—S (3—3, 4—4, 1—1). 
Au jucat formațiile: Crihan—lonescu, 
Czaka, Făgăraș—Biro, Andrei, Stefa
nov, Ioanovici, Calamar, Ciobotaru; 
Sof ian—Varga, Țiriac, Barbu—L. Vi
car, Ferenczi, G. Szabo, Pană, Flo- 
rescu, Mihăilescu. Ceea ce trebuie 
subliniat în legătură cu acest al doi
lea joc este faptul că hocheiștii noș
tri fruntași au arătat cu această oca
zie că sînt bine pregătiți. Ei au pati
nat rapid, combinind frumos și ma- 
nifestînd o îmbunătățire în ceea ce 
privește jocul colectiv. Fundașii au 
colaborat bine cu atacanții în fazele 
ofensive, iar în apărare înaintașii au 
sprijinit protejarea porții. Este un lu
cru bun, care adăugat la menținerea 
unui ritm susținut de-a lungul între
gii partide și la verva de șut arătată 
de toți componenții lotului, ne dau 
dreptul să privim cu optimism pri
mele partide internaționale.

(c. »•)



înaintea meciului cu reprezentativa D. P. Pomînc

Nume de jucători tineri
în echipa de fotbal a Spaniei

Campionatele mondiale de volei

Selecționata feminină a R. P. Romîne
a întrecut echipa R D. Germane

(prin telefon, de la

(Corespondentă din Paris)
O dată cu desemnarea celor 22 de 

jucători in lotul de fotbal al Spaniei, 
au început oficial pregătirile in vede
rea meciului de la 1 noiembrie cu re
prezentativa R. P. Romîne, întîlnire 
care, după cum se știe, se desfășoară 
în cadrul „Cupei Europei" interțări. 
Lista prezentată federației spaniole de 
selecționerul Jose Villalonga, proas
păt desemnat în acest post (și care 
deține, in același timp, funcția de 
secretar general al clubului Real Ma
drid) cuprinde numeroase nume noi.

Noul selecționer intenționează să 
întinerească echipa, renunțind la ju
cători consacrați, dar ieșiți din formă.

Cercetînd lista selecționaților, se 
observă că ei fac parte din opt clu
buri care activează în liga I a cam
pionatului spaniol. Atletico Madrid: 
Adelardo, Calleja, Collar, Glaria, Jo
nes și Rivilla. Celelalte cluburi care 
au dat jucători lotului național sint: 
F. C. Barcelona? Fuste, Rodri, Sa- 
durni. Verges; Coruna: Ruiz, Veloso; 
Real Madrid: Amancio, Araquistain, 
Gento, Pachin, Vicente; Real Oviedo: 
Paquito; Zaragoza: Marcelino, Reija,

Sevilla: Oliveros;
Intr-un interviu 

nioie selecționerul 
lalonga, a arătat 
chemați jucătorii 
zent cea mai bună formă sportivă, 
definitivarea echipei urmind să aibă 
loc în perioada celor două etape de 
campionat care se vor desfășura pină 
la meciul cu echipa romînă. Villa- 
longa a declarat de asemenea că ju
cătorii Glaria, Jones, Fuste, Veloso, 
Oliveros și Guillot, care sint nume 
noi în lotul de fotbal al Spaniei, își 
datorează selecția faptului că forma 
pe care o dețin corespunde cel mai 
bine schemei tactice a jocului prevă
zut cu echipa Rominiei. „Părerea 
mea — a spus selecționerul — este 
că nu trebuie să pierdem timpul și 
de aceea am hotărît ca tinerii fot
baliști care posedă de acum calitățile 
necesare trebuie să capete prilejul să 
le pună in aplicare".

Lotul va susține două antrenamen
te în zilele de 30 și 31 octombrie.

Valencia; Guillot, 
acordat presei spa- 
național. Jose Vil- 
că în lot au fost 
care dețin în pre-
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trimisul nostru special/. Luni echi
pele masculine au avut zi de odihnă. 
Acest fapt ne permite 
tăm clasamentul celor 
așa cum se prezintă 
Iată-1:

să vă prezen- 
zece 
el in

finaliste, 
prezent.

1. U.R.S.S. 5 5 0 15: 4 10
2. R. S. Cehoslovacă 5 5 0 15: 6 10
3. R. P. Romînă 5 3 2 12:10 s
4. Japonia 5 3 2 11:11 8
5. R. P. Polonă 5 2 3 10: 9 7
6. R. P. Ungară 5 2 3 12:11 7
7. R.P. Chineză 5 2 3 8:13 7
8. R. P. Bulgaria 5 2 3 9:13 7
9. R.P.F. Iugoslavia 5 1 4 7:13 6

10. Brazilia 5 0 5 6:15 5
După cum se vede, cele mai mari

In turneul
1—8, situația

Japonia
U.R.S.S.
R.P.
R.P.
R.S.
R.D.
R. P. Bulgaria
Brazilia
La Kiev, în turneul f ' ' r 

locurile 9——14: R. P. Chineză, R.P.D. 
Coreeană, Olanda, R. F. Germană, 
R. P. Ungară, Austria.

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

termlnin pentru locuri! 
este

R amină 
Polonă 
Cehoslovacă 
Germană

următoarea;
0 
1 
2
2
3
3
4
5

5
5
5
5
5
5
5
5
feminin pentru

PREMII... PREMII...

S. 
acum.

Și R. 
pină 

într-un meci 
și titlul de

11—20, 
situația 
Germa-

R. P.

șanse de a ocupa primul loc le au 
reprezentativele U.R.S.S. 
Cehoslovace, neînvinse 
Ele se întîlnesc marți 
decisiv pentru locul I 
campioană mondială.

In turneul pentru locurile 
care se desfășoară la Kiev, 
se prezintă astfel; 11. R. D. 
nă, 12. R.P.D. Coreeană, 13.
Mongoiă, 14. Olanda, 15. Italia, 16. 
Finlanda, 17. R. P. 'Albania, 18. Is
rael, 19. Austria, 20. Tunisia (exclusă 
din competiție pentru neprezentare 
la meciul; cu Israel).

Considerații pe marginea evoluției 
șahiștilor romîni la Olimpiadă

la 
o 
în 
să 
în

deosebit, realizînd la masa a treia 
cel mai bun punctaj din echipă (66,66 
la sută) ceea ce i-a adus titlul de 
maestru internațional. Bine a jucat 
și Radovici, el obținînd peste 60 la 
sută din punctaj, la ultimele mese.

Evident, sint tot atîtea motive de 
mîndrie pentru șahiștii noștri care, 
de altfel, s-au bucurat mereu de a- 
tenția publicului și a specialiștilor 
prezen,ți la Olimpiadă.

Fără îndoială, insă, rezultatul de 
la Vama nu poate fi privit ca un 
maximum al posibilităților noastre. Pe 
parcursul întrecerii au fost pierdute 
jumătăți de punct și puncte întregi, 
deosebit de prețioase, car® ne-ar 
fi asigurat un loc și mai bun în cla
samentul final. Semnificativ 
majoritatea pierderilor s-au 
strat in fața unor echipe de 
apropiata cu cea a echipei
(la R.P. Bulgaria, R.D. Germană și 
R.F. Germană), pe cind rezultatele 
bune au fost obținute în fața echi
pelor puternice, de mare renume. 
Acest fapt demonstrează că echipa 
noastră luptă cu tenacitate în fața 
echipelor puternice, în' schimb nu 
găsește suficiente resurse de mobi
lizare moral-voii ti vă în 
lalți adversari.

Șahiștii noștri pot și 
învingă acest adevărat 
psihologic. Este absolut
toți membrii lotului să fie mai exi- 
genți față de ei înșiși, să se pregă
tească mai insistent sub toate aspec
tele antrenamentului șahist. 
maestru incontestabil cum este 
Ciocîltea trebuie să-și mai 
geasca repertoriul de deschideri,
de care nu poate începe partida de 
la egal cu adversarii săi. A. Guns- 
berger. care a fost folosit ca rezervă 
in echipă, dovedește din nou o prea 

de 
de 
sa 
ai

in alcătuirea formației de la meci la 
med.

Remediind lipsurile semnalate mai 
sus. eliminând elementele de subesti
mare a adversarilor, pregătindu-ne 
cit mai temeinic pe tărâmul teoriei 
șahului, vom putea obține pe viitor 
rezultate și mai bune ca acela rea
lizat în cadrul ultimei Olimpiade 

șahiste, care a însemnat un moment 
important în evoluția acestei disci
pline sportive In țara noastră.

V. URSEANU 
maestru al sportului, 

antrenor al lotului republican

este că 
inregi- 
valoare 
noastre

5
4
3
3
2
2
1
0

15: 
13: 
10:
10:

1
4
7
8

9:10 
6:11 
6:13 
0:15

CITEVA CUVINTE IN PLUS..

... se cuvin a fi spuse despre echi
pa noastră feminină, după jocul cu 
selecționata R. S. Cehoslovace. Ju
cătoarele noastre 
tul al doilea cu 
din pricina arbitrajului eronat din fi
nalul acestei părți a jocului. La sco
rul de 15—14 pentru echipa ceho
slovacă luăm 
versa atacă, a 
slovacelor este clar în bandă, 
arbitrul lasă jocul să continue : echi
pa Cehoslovaciei lovește pentru a pa
tra oară mingea care, pasată, este lo
vită apoi și a cincea oară. Atacul ad
versarelor noastre ia astfel serviciul 
după cinci lovituri (!), cînd de fapt 
ar fi trebuit ca scorul să fie aici 
15—15. în sfîrșit, arbitrul, america
nul Fich, fluieră „mîini" imaginare 
la un biocaj al nostru și astfel se
tul se încheie cu 16—14 pentru e- 
chipa R. S. Cehoslovace. A fost mo
mentul psihologic al meciului, care 
le-a costat, desigur, sufletește pe ju
cătoarele noastre și a echilibrat sim
țitor raportul de forțe pe acest plan, 
ajutîndu-i formației cehoslovace să 
remonteze.

Echipa noastră nu a considerat 
însă încheiată partida și a luptat în 
continuare cu tărie în ultimele două 
seturi pierdute la 10 și la 12, dar 
ținînd pasul de la egal la egal cu 
adversarele lor. Dintre jucătoarele 
romîne, care au început jocul în for
mația Ivănescu, Mocanu, Herișanu* 
Vanea, Goloșie, Pleșoianu (mai fiind 
utilizate Colceriu, Costîc, Berezea- 
nu și Nodea) cea mai bună a fost 
Doina Ivănescu, care a rezolvat ma
rea majoritate a atacurilor în genere 
nu cu forța, ci cu inteligență. Ală
turi de ea s-au impus printr-o a- 
tentă, calitativă și viguroasă contri
buție, Elisabeta Goloșie și Ana Mo
canu.

au pierdut se-
14—16 numai

serviciul, echipa ad- 
treia lovitură a ceho- 

dar

i

Echipele participante și voleibaliș
tii prezenți la campionatele mondiale 
vor fi răsplătiți cu numeroase pre
mii instituite de ziare, reviste și alte 
instituții din Uniunea Sovietică. E- 
chipele învingătoare în cele două tur
nee finale vor primi, în afara meda
liilor de aur, cite un premiu special 
oferit de ziarul „Pravda*. Revista 
„Sportivnîie igrî“ va oferi două 
premii echipelor care vor obține cele 
mai bune rezultate în fața primelor 
trei clasate. Cotidianul sportiv „So- 
vietski sport1* va răsplăti cu un pre
miu cel mai frumos joc masculin al 
campionatelor, în timp ce echipele 
care au furnizat cel mai bun joc 
feminin vor fi premiate de către zia
rul „Trud*. Două frumoase modele 
de avioane „Tu-104“, cu inscripția 
„căile aeriene apropie pe sportivii 
tuturor țărilor", vor fi oferite de că
tre agenția „'Aeroflot* celor mai va
loroase echipe străine. Vor fi oferite 
de asemenea și premii individuale

★
Evoluînd pe linia ascendentă a 

comportării sale din meciurile ante
rioare, echipa națională feminină a., 
țării noastre a dispus luni în numai 
trei seturi (15—10, 15—4, 18—16) de 
reprezentativa R.D. Germane, care a 
reușit în seria preliminară să învin
gă puternica selecționată a R. P. 
Bulgaria. După primul set, care a ex
primat un aproximativ echilibru de 
forțe, cu un ușor avantaj de partea 
echipei Rominiei, mai sigură în a- 
tac, in al doilea ne impunem 
toritate superioritatea. Ultimj^^® 
marchează de la început revL.c«?a 
viguroasă a adversarelor, care reu
șesc să ia conducerea. Este apoi rîn- 
dul nostru să ne distanțăm cu 10—7, 
dar ambele echipe se străduiesc mult 
să-și apropie victoria în acest set. 
Reușește lucrul acesta reprezentati" 
va R.P. Romîne, printr-un lăudabil 
efort de voință și ambiție, ciștigînd 
astfel întîlnirea cu 3—0.

Marți, reprezentativa noastră femi
nină întîlnește echipa Japoniei, iar 
miercuri are zi de odihnă. Selecționa
ta masculină întîlnește marți echipa 
R.P. Polone, iar miercuri selecționata 
Japoniei.

Alte rezultate din turneul feminin: 
Japonia — Brazilia 3—0, U.R.S.S.— 
R. P. Bulgaria 3—1. R. P. Po -i-i 
— R. S. Cehoslovacă 3—2.

CONSTANTIN FAU

Iubitorii de șah din țara noastră 
au urmărit cu interes și adesea cu 
emoție evoluția tinerilor echipieri ai 
reprezentativei R. P. Romîne, anga
jați în întrecerile Olimpiadei șahiste, 
desfășurate la Vama și încheiate 
săptămîna trecută. După dispute pur
tate cu dirzenie și însuflețire, echipa 
romînă s-a calificat în turneul final, 
în rîndul elitei mondiale a șahului, 
terminînd apoi pe locul VIII dintr-un 
total de 37 țări participante...

Este desigur un rezultat remarca
bil, care se situează pe linia preceden
telor afirmări ale șahiștilor români 
în arena internațională, cum sint 
(victoria împotriva reprezentativei 
R.P. Ungr-e la Budapesta, perfor
manțele bune bținute la turneele de 

Havana, Marianske Lazne, Sofia, 
dovadă grăitoare că șahul nostru, 
continuă ascensiune, este chemat 
joace un rol tot mai important 
viața șahistă mondială.

La cea de a XV-a Olimpiadă,
șahiștii romîni au obținut cea mai 
bună clasificare din istoria participă
rilor țării noastre la această mare 
competiție. De data aceasta, au ră
mas în urma echipei R.P.Romîne 
reprezentative de țări cu tradiție și 
veleități in arena șahului ca R. S. 
Cehoslovacă, Olanda, Austria — a- 
cestea două din urmă învinse cate
goric — apoi Anglia, Spania, Suedia, 
R.P. Polonă, Finlanda ș. a.

Rezultatele obținute de echipa ro
mână în intîlnirile turneului final 
sint și ele demne de amintit. A fost 
singura echipă care a reușit un meci 
egal ru campioana olimpică, repre
zentativa U.R.S.S. Tot cu egalitate 
am terminat și în fața celei de a 
doua clasate, Iugoslavia. Pe tabelul 
performanțelor individuale, Teodor 
Ghițescu — care a realizat norma de 
mare maestru — este clasat pe locul 
doi, după marele maestru sovietic 
Petrosian, la masa a doua. Campionul 
nostru Victor Ciocîltea are printre 
învinși pe marii maeștri Fischer 
(S.U.A.) și Gligorici (Iugoslavia). 

B. Soos l-a învins pe marele maestru 
sovietic Gheller iar tînărul nostru 
fost campion, Florin Gheorghiu a 
făcut o nouă dovadă a talentului său

fața celor-

trebuie să 
„handicap “ 
necesar ca

Un 
V. 

lăr- 
fâră

mare emotivitate în partidele 
răspundere, ceea ce îl lipsește 
posibilitatea de a juca cu forța 
reală. Apoi, mai muțți membri 
lotului se prezintă deficitari la capi
tolul pregătirii fizice. Un control me
dical mai riguros îi va scuti pe viitor 
de îmbolnăviri în timpul concursu
rilor lungi și epuizante, fapt care la 
Vama ne-a creat serioase dificultăți

IN
EMPOR ROSTOCK CONDUCE 
CAMPIONATUL R. D. GERMANE

• Peste 40 de sportivi reprezentînd 18 
țări participă la campionatul mondial 
de pentatlon modern care a început du
minică la Mexico City. Prima probă 
a competiției — călăria — a revenit 
lui Malta (Brazilia) și Ottaviani (Ita
lia), care au totalizat cîtc 920 puncte. 
Urmează în clasament Korhonen (Fin
landa) cu 912 puncte.

• In orașul Saarrbrnck »-» disputat 
întîlnirea internațională de atletism din
tre echipele selecționate ale R. F. Ger
mane și Americii de sud. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 
puncte. Iată cele mai bune rezultate 
înregistrate : 400 m Reske

132—79

(R.F.G.)

46,7; 200 m Romero (Venezuela) 21,2; 
1.500 m Eyerkaufer (R.F.G.) 3:48,2;
400 m garduri Dyrzka (Argentina) 51,0.

• Tenismanul maghiar Istvan Gulyas 
a cîștigat titlul de campion internațio
nal al Marocului în cadrul concursului 
disputat ia Casablanca. In finala pro
bei de simplu masculin Gulyas a dispus 
cu 10—8; 6—4; 6—2 de Ingo Buding 
(R. F. Germană).

La feminin, victoria a revenit jucă
toarei Lea Pericoli (Italia), care a în
vins cu 10—8 ; 3—6 ; 6—1 pe corn pa-

In etapa de duminică a campionatului 
R. D. Germane cele mai importante 
partide s-au desfășurat la Berlin și Jena. 
Vorwărts Berlin a pierdut cu 2—1 me
ciul cu Motor Jena, în timp ce Dinamo 
Berlin a dispus cu 2—0 de Lokomotive 
Leipzig. O formă excelentă în această 
partidă a arătat interul Schrotter, auto
rul celor două goluri. Echipa feroviară din 
Leipzig a jucat însă în 10 jucători (din 
min. 48) deoarece Walter — stoperul e- 
chipei —- a fost eliminat pentru un fault. 
De remarcat că acest fault a fost „scump 
plătit". Arbitrul a acordat penalti, iar 
jucătorul care comisese fault a fost 
eliminat de pe teren. Celelalte rezultate: 
Einpor Rostock — Wismut Karl Marx 
Stadt 5—0, Dinamo Dresda — Chemie 
Halle 3—1, Rotation Leipzig — Motor 
Aktivist Senftenberg 1—2, Motor Karl 
Marx Stadt — Turbine Erfurt 4—5! In 
clasament conduc Empor Rostock cu 
15 p. Motor Jena 14 p. urmată de Dina
mo 13 p., Vorwărts 12 p., Turbine Erfurt 
10 p., Rotation Leipzig 9 p.

Derbiul budapestan dintre M.T.K. șl 
Vasas s-a încheiat cu victoria primei 
echipe cu scorul de 3—2. Celelalte re
zultate : Ferencvaros — Pees 3—3, Tata- 
banya — Salgotarjan 1—0, Komlo —
Derog 1—1. în clasament conduce Ujpesti 
Dosza cu 15 p., urmată de Szeged 14 
Honved 13 p. etc.

MECIURI PASIONANTE
ÎN CAMPIONATUL ITALIAN

ei. Un an mai tîrziu (19 mai 1964) la 
Copenhaga, va avea loc un alt joc ju
biliar. Selecționata țărilor 
va intîlni o selecționată
Meciul se organizează cu prilejul ani
versării a 75 de 
federației daneze

scandinave 
europeană.

P.

un

BENE A MARCAT 6 GOLURI 1

Ujpesti Dosza — fruntașa clasamen
tului maghiar a obținut duminică o vic
torie categorică in deplasare. Formația 
budapestană a cîștigat cu 6—0 In fața 
echipei Szombathely. De menționat că 
toate golurile au fost înscrise de extrema 
dreaptă Bene, jucător cunoscut in țara 
noastră în Turneul U.E.F.A. cînd a evo
luat în echipa de juniori a R. P. Ungare.

Derbiul milanez s-a terminat cu 
rezultat nedecis : Milan—Intemazio-
nale 1—1. Inter a deschis scorul prin 
Maschio, dar după o puternică reve
nire din repriza a H-a Pivatelli înscrie 
golul egalizator al echipei Milan.

Spectatorii din Ferrara au asistat la 
o partidă neobișnuită. Spăl a dispus 
cu 3—0 de Roma, într-un meci în care 
de fapt echipa învinsă nu a avut portar... 
La scorul de 0—0 portarul roman Cudicini 
a fost accidentat, și locul lui a fost luat 
de extrema stingă MenicheUL Dar nu 
peste mult timp și acesta a trebuit 
să părăsească terenul, fiind accidentat. 
Locul lui a fost luat de un alt înain
taș : Lojacono. Rămasă in 9 jucători, 
cu un portar ad-hoc, Roma a primit... 
numai trei goluri. Alte rezultate : Ata- 
lanta—Bologna 1—3, Genoa—Torino 1—0, 
Catania—Venezia 3—2, Juventus—Samp- 
dor ia 3—0, Lanerossi Vicenza—Palermo 
1—0, Napoli—Fiorentina 2—0, Modena- 
Mantua 0—0. In clasament conduce Bo
logna cu 10 p, Spal 9 p, Genoa și Ca
tania cu cite 8 p etc.

meciul
Fran-

ani de la înființarea 
de fotbal.

REIMS ÎNVINSĂ PE TEREN PROPRIU
Partida dintre Reims și Sedan a avut 

un final dramatic. Echipa locală a con
dus cu 2—0, dar pină la urmă Sedau 
a cîștigat cu— 3—2. In ultimele minute 
de joc, Kaelbel care a reluat o pasă de 
la Kopa, a egalat, dar arbitrul Herbert 
a anulat golul, provocînd proteste ve
hemente din partea publicului. Celelalte 
rezultate : Nice—Monaco 2—2, Montpelier- 
Nunes 1—1, Grenoble—Lyon 1—2, Rennes- 
Angers 1—1, Rouen—Marseille 1—0, 
Toulouse—Bordeaux 0—0, Strasbourg- 
Nancy 0—1, Lens—Valenciennes 1—1.
In clasament conduc: Nice, Rennes 
Bordeaux cu cite 16 p.

ÎN CAMPIONATUL AUSTRJAC~

»«

...s-a desfășurat duminică etapa

triota sa Sylvana Lazzarino. In finala 
probei de dublu femei Pericoli-Lazzarino 
«u întrecut cu 10—8; 6—2 pe Catt 
(Anglia) — Sukova (R.S. Cehoslovacă). 
Milson (Anglia) — Lane (Australia) 
au cîștigat proba de dublu masculin în- 
vingînd cu 3—0 pe Mandarino (Brazi
lia) — Conder (Spania).

• Au luat sfârșit campionatele inter
naționale de tenis de masă ale Olandei. 
Proba feminină a revenit jucătoarei Diana 
Rowe (Anglia), care a învins-o cu 3—0 
(13, 11, 17) pe Agnes Simon (R.F.G.), 
iar cea masculină a fost cîștigată de 
Gomolla (R.F.G.). Acesta l-a întrecut 
cu 3—1 pe Vecko (Iugoslavia).

• Miine se dispută la Stuttgart 
dintre echipele R.F.G. și Franței, 
ța va alinia aproape aceeași formație 
ca și in meciul cu Anglia (fără Kopa 
— obosit și probabil Bernard, acciden
tat). In echipa vest-germană va fl men
ținut centrul atacant St re hi (care a 
marcat 3 goluri in meciul cu Iugosla
via) șl va reintra Uwe Seeler, de data 
aceasta in postul de extrem dreapta.

„SELECȚIONATA LUMII"
VA JUCA CU ANGLIA

__  _.___   a 
Vm-a. Selecționerul unic Decker a fost 
nemulțumit de forma jucătorilor din lot, 
astfel incit echipa pentru meciul de du
minică cu Ungaria — la Budapesta — 
a fost radical modificată : Szanwald — 
Windisch, Pletner, Oberparleiter — Hasil, 
Koller — Himschrodt, Flogl, Nemec, 
Rafreider, Dr. Schleger. De menționat 
că în această echipă figurează mijlo
cașul Hasil (Rapid Viena) care a evoluat 
în selecționata de juniori a Austriei cu 
prilejul Turneului U.E.F.A. Presa aus
triacă relevă faptul că Hasil este un 
jucător în plină afirmare și că va fi 
un demn urmaș al cunoscutului interna
țional Hanappi.

In etapa de duminică a campionatului 
austriac s-au înregistrat rezultate nor
male. G«A.K. a dispus de Vienna cu 4—3, 
W.A.C. a cîștigat cu 2—1 la Schwechat, 
Rapid Viena nu a avut dificultăți în me
ciul Austria Klagenfurt, obținînd vic
toria cu 4—0, L.A.S.K. a pierdut pe teren 
propriu (1—3) cu Wacker, în timp ce 
S.V. Linz a obținut o victorie prețioasâ 
in deplasare (2—1) cu Austria Salzburg. 
Partida dintre formațiile vieneze WJ5.K. 
și Admira s-a terminat cu un scor alb. 
In clasament, conduce Austria Viena cu 
14 p. urmată de Rapid 12 p, W.S.K-, 
L.A.S.K. și 10 p.

in-
selecționata

De 
Uluirile de 
de fotbal a Europei șl Anglia, Jocuri care 

Ia un moment dat au fost tradiționale. 
Iată însă, că anul viitor se programea
ză un alt meci interesant. La 16 mai 
1963, cu prilejul aniversării a 100 de 
ani de la înființarea Federației engleze 
de fotbal, o selecționată a lumii va 
întâlni la Londra reprezentativa Angli-

cljiva ani nu 
fotbal

se mal dispută 
dintre
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