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dintre care 215 fete. 
I la seniori (1500 
revenit Iui K. Dumi-
(Șc. prof, de con-

ÎNTRECERI... întreceri..

Viitorii
Elevilor și elevelor care 

competiție sportivă „Cupa
participă la marea 
orașului București”

* 8 pagini 25 bani asisfenfă

Infr-un coif, rămas pe tușă, 
puști cu-a sa mătușă,

R. P. Romînă—Scoția
6-4 la box

GLASGOW 26 (prin telefon). Reprezentativa de 
box a R. P. Romine a obținut joi seara, in sala 
Andrews Hall din Glasgow, in prezența a 3.500 de 
spectatori, o remarcabilă victorie in fața selecționa
tei Scoției: 6—4.

Boxerii romîni au în- 
tîlniț o echipă foarte 
bine pregătită din punct 
de vedere fizic, decisă 
să realizeze un rezultat 
cît mai bun. Ca exem
plificare, trebuie spus că 
deși au făcut deseori 
cunoștință cu podeaua, 
totuși scoțienii au gă
sit resurse să revină in 
atac și să pună uneori 
în dificultate pe sportivii 
noștri.

Condițiile de desfășu
rare a reuniunii au îm
piedicat într-o anumită 
măsură pe boxerii ro
mîni să evolueze la a- 
devărata lor valoare. La 
Andrews Hall, spectato-

rii au fumat tot timpul, 
încît la un moment dat 
ringul era învăluit in 
fum, lucru cu care spor
tivii noștri nu sint o- 
bișnuiți. Ca arbitri au 
funcționat elvețianul Ni
chols (neutru), Hume și 
Campbell (Scoția), V. 
Șchiopu și J. Boamfă 
(R. P. Romînă).

(Continuare tn pag. a 4-a)

Mîine—etapa a X-a
a categoriei A la fotbal

* TREI JOCURI IN BUCUREȘTI : DIMINEAȚA IN CIULEȘTI, 
DUPA-AMIAZA LA „REPUBLICII” * DINAMO BUCUREȘTI Șl 
STEAUA SUSȚIN PARTIDE DIFICILE 1N DEPLASARE ♦ O DATO
RIE (MAI VECHE) A JUCĂTORILOR : SA SE PREOCUPE Șl MAI 

MULT DE CALITATEA FOTBALULUI

Ne afTăm în ajunul eta 
ei a X-a a eampionatu- 
li categoriei A, care pro 
ramează cîteva întîlniri 
arte interesante din

unct de vedere al luptei 
îortive :
București : 

ființa Cluj 
iulești, ora 11).
București : Progresul — 
-T.A. (Stadionul Repu 
licii, ora 13.15).
București : Vi it urni — 

ființa Timișoara (Stadio 
ui Republicii, ora 15). 
Oradea : Crișana—Dina- 

lo București
lași : C.S.M.S. — Dina- 

o Bacău.
Lupeni : Minerul *-«

teaua.

Din acest 
vedere e greu 
vreo deosebire 
6 meciuri. To- 

Raprd — 
Minerul—

Al 7-lea joc. St. roșu— 
Farul, a fost arnînat de
oarece echipa din 
stanța este plecată 
R. P. Bulgaria.

După cum se vede, în- 
tîlniri care interesează 
deopotrivă ca perspective 
de joc și ca luptă pentru 
clasament, 
punct de 
de făcut 
între cele
tuși, partidele 
Știința Cluj, 
Steaua și Crișana—Dina
mo București ni r 
mai atractive. •

Principalul însă, 
ca în aceste jocuri, 
în toate celelalte care vor 
urma, jucătorii să mani
feste tot mai multă preo
cupare pentru calitatea 
fotbalului practicat și să

obți-nu pună accent pe 
nerea oricum a rezulta
tului. Din păcate, nici e- 
tapa trecută n-a fost scu
tită de această tendință 
atît de dăunătoare calită
ții jocului. Au fost echipe 
care au început meciurile

(Continuare In pag. a 5-a)

Taniko Nakamura, com - 
onentă a echipei Japo- 
iei, cîștigătoare a meda- 

iei de bronz la campiona
tele mondiale de la Pra-

----- 4-i—X

Văd sportivii cu ghiozdane 
Alergînd spre stadioane. 
Ca s-obfină „foarte bine" 
Și la alte... discipline I 
La fribună-n
Cert că nu e vreo absență 
Printre rude și părinfi 
(Suporteri nu prea... cuminți !), 
Care-ntrura fac apelul 
Ca să-și vadă... prichindelul I

Start !_. Și văd alergători
Și fa fugă... silitori:
C-au și-aici (vor să se spună) 

Media"... sportivă bună !
Hai Ionele I Hai Maria I"

Sfrigă-nfr-una ,
Aruncînd spre
Cu... jeleuri

„gateria",
s „campioane" 

bomboane I

Mai încolo,
A sărit. Și-i 
Un succes fenomenal,
Mai ceva ca la... oral î

o codană 
campioană:

Stă un
Incepînd a lăcrima
Că nu poate concura,
Căci
Și a

un 4 a luat
fost... penalizat I

Ura !
Văd că-ncepa să aclame 
și să sfrige: „Hai Rodica !" 
(„Seamănă cu mine fiica 1") 
Dar, gîlceavă: „...fata ei
Să ia numai locul frei ?”

Vocea unei mame,

Și tcf urcă și coboară
De pe podium, prima oară 
Marii... mici învingători; 
(viitorii seniori,

care merg de-abia lâ școală I) 
Dar curînd, fără-ndoială 
Dintre ei, știu 
și sportivi de

c-o să iasă
mare... clasă !

S. HOROVEANU

Crosul „Să întîmpinăm 7 Noiembrie

Crosiștii bucureșteni, cîș- 
tigătoriî fazei pe asociații, 
au luat ieri startul în faza 
pe raion a competiției. în
trecerea, organizată de clu
bul sportiv Olimpia (raio
nul Tudor Vladimirescu), 
s-a bucurat de un succes 
deplin. La start s-au adu
nat peste 500 de partici
pant! 
Locul
m) a
Crescu
strucții). Ia senioare (800 
m) a cîștigat Lucreția Stroe 
(Spanac). Concursul junio
rilor a fost dominat Ia 
băieți (1000 m) de M. 
Chițu (Șc. prof. Timpuri 
Noi) iar la fete (500 m) 
de Anghelina Puseu (Spar- 
tac).

sociațiile 
din 
nul 

nut pînă 
frumoase 
tradiționalului cros de 
mase prin care sportivii 
noștri cinstesc „Luna prie
teniei romino-sovietice**. 
Pină în prezent aproape 
2000 de tineri și tinere
au participat la prima
etapă. Cele mai frumoase 
organizări au fost la 
Școala medie Lugoj, Știin
ța Lugoj, în comunele 
Belinț și Balinț. Trebuie

sportive 
orașul și raio- 
Lugoj au obți- 
acum rezultate 
în organizarea 

cros

(Continuore in pag. a 2-a)

In foto; pe traseul de 
lingă grupul școlar Mi
hai Bravu a avut loc 
concursul de cros al ti
nerilor din raionul Tu
dor Vladimirescu la care 
au participat și junioa-

Astăzi și mîine—ultimele finale de zonă 
Agriculturii"

tea reprezentanții sportului 
sătesc din regiunile Dobro- 
gea, Brașov, Ploiești și Ga
lați.

In dorința de a da un ca
dru cît mai sărbătoresc aces
tei competiții, organizatorii 
s-au pregătit cu intensitate. 
Au fost luate din timp toate 
măsurile pentru ca sportivii 
oaspeți să se simtă cît mai 
bine în timpul șederii lor în 
aceste locuri, asigurîndu-se, 
totodată, competițiilor pro- 
priu-zise, cele mai bune con
diții de desfășurare. Intere
sante concursuri cultural-ar- 
tistice vor completa progra
mul întrecerilor sportive.

Avînd în vedere măsurile 
luate, fără îndoială că și aceste 
finale vor fi încununate de 
succes, contribuind astfel La 
dezvoltarea activității sportive 
sătești din patria noastră.

în „Cupa
Astăzi și mîtne se desfă

șoară ultimele faze de zonă 
ale marii competiții sportive 
de mase .,Cupa Agriculturii*.

In comunele Găneasa, Pia- 
tra-Sat, Curtișoara, Priseaca 
și pe stadionul din orașul 
Slatina se vor întîlni finaliș- 
tii fazelor regionale ale re
giunilor Argeș, Oltenia, Bucu
rești și Hunedoara. Cea de a 
doua regiune care va găzdui 
o finală de zonă este Dobro- 
gea. Aci, pe terenurile dc 
sport din comunele Bas arabi, 
Cobadin, Castelu și Poarta 
Albă își vor disputa întîieta-Foto: V. Bageac

ca și

S. Ceho-

0»

Premiera spectacolului 
Reportaj pe gheața" 

a cunoscut un mare succes

Gimnaștii japonezi în București
în cadrul turneului în

treprins în Europa, echi
pele de gimnastică 
Japoniei vor vizita 
(ara noastră. Peste 
săptămină — în zilele 
3—4 noiembrie —

ale 
Ș» 
o 

de 
ei

vot evolua în Capitală 
în compania formațiilor 
noastre.

Această întîlnire sus
cită un mare interes, 
atît în rîndurile specia
liștilor, cît și în cele ale 
publicului spectator. Du
pă cum se știe, echipa 
masculină a Japoniei a 
cîstigat în acest an. la

oană mondială, iar 
feminină s-a clasat pe 
locul al IlI-lea, în urma 
reprezentativelor Uniunii 
Sovietice și R. 
slovace.

Deci, oaspeții 
prezintă cu o 
carte de vizită.

Iată formațiile comple
te ale oaspeților : BĂR
BAȚI : Yukio Endo, Tak- 
hasi Mitsuk rî. Yasuo 
Nagasawa, H iruhiro Ya- 
mashita, Takuj: Hayata, 
Takeshi Kato, Mas-a lake 
Matsumoto; FEME!: 
Toshiko Shirasu, Tan o 
Nakamura, Taki Shibu
ya, Yasuko Furuyama,

noștri se 
excelentă

Cu trei înaintași con
tra cinci apărători, ac
țiunea Petrolului este 
sortită eșecului... (Fază 
din meciul St. roșu— 
Petrolul 2—OL

Aseară, la patinoarul artificial din parcul „23 August 
a avut loc premiera spectacolului 
prezentat de Ansamblul 
public numeros a primit 
din țara prietenă care au 
taie, cucerind un meritat

Iată un impresionant salt acrobatic realizat de unul 
din soliști.

.Reporta) pe gheață 
din R. S. Cehoslovacă. Un 
cu multă căldură pe artiștii 
demonstrat o înaltă virtuozi- 
succes.

DE CE 5E TRAGE 
ATIT DE PUTIN LA POARTA?

d« B.TIRIK 
ootrenor emerit de fotb»!

ut Ct NU $1 R0MIMIA 
in Turneul celor 
CINCI NAȚIUNI?



„Cupa orașului București46

AU ÎNCEPUT
Start !... Pe mica pistă de atle

tism a școlii de 8 ani nr. 175 din 
raionul Grivița Roșie își disputa 
întâietatea, în proba de alergare, două 
pionieres Doina Ursache și Ștefania 
Apostol. Cursa este spectaculoasă. 
^Rivalitatea” dintre ele este binecu- 

'noscută. De aceea, toți urmăresc cu 
'emoție întrecerea. La început con
duce Ștefania, apoi, Doina care, în 

'aplauzele colegelor din a VI7a B, tre- 
'ce prima linia de sosire.
| .‘Urmează băieții: Dumitru Ioane, 
Mihai Iacobini și mulți alții. Ei ! 
dacă s-ar fi prezentat la start și 
Mihai Comănici, cîștiga cu siguranță 
‘proba. E cel mai bun atlet al cla
sei. Dar. nu știu cum s-a făcut: 

'astăzi, a întârziat Și profesoara de 
educație fizică Ștefania Găină nu 

■ face excepție de la regula .cine este 
nedisciplinat stâ_ pe tușă”, dt 
timp ? regula nu precizează. Totuși, 

,1a rugămintea clasei, Mihai participă 
într-una din serii. Și bineînțeles câș
tigă : 7,9 sec. pe 50 de metri.

întrecerile interclase încă n-au în
ceput. Cit de mult sînt ele aștep
tate ne-o dovedește următorul episod. 
Lingă profesoară a apărut un puștan 
dintr-a V-a.

— Tovarășă profesoară... aș vrea 
să concurez și eu.

— Parcă ai alergat ieri, cu cla
sa ta.

— Da. dar vreau să mă întrec și 
cu cei dintr-a Vl-a.

Și pionierul Mihai Borș a luat 
startul, neoficial, în etapa interclase. 
N-a ieșit primul. A venit pe locul 3. 
Nu asta interesează însă, ci dorința 
micului atlet de a participa la a- 
ceastă frumoasă competiție.

„Luna prieteniei romîno sovietice"

O reușită competiție rezervată 
elevilor din școlile profesionale

Un număr de 16 echipe reprezenta
tive de școli profesionale din Capitală 
au luat parte zilele trecute la o inte
resantă competiție de volei organiza
tă de Direcția Personal și Invățămînt 
din Ministerul Metalurgiei și Cons
trucției de Mașini, în cinstea „Lunii 
prieteniei romîno-sovietice”.

Competiția s-a desfășurat pe fru
moasă bază sportivă a școlii profe
sionale „23 August” și s-a bucurat de 
un binemeritat succes. Sutele de spec
tatori prezenți în jurul terenurilor (în 
majoritate, elevi și profesori de la șco
lile înscrise în competiție) au avut 
prilejul să urmărească cîteva întâlniri 
de bună calitate și, în final, să aplau
de echipa cea mai bine pregătită, a- 
ceea a școlii profesionale „23 August” 
(antrenori, prof. J. Săvulescu și I7. 
Pascal), cîștigătoarea competiției. 
S-au mai evidențiat echipele școlilor 
profesionale Mașini Electrice (antre
nor, prof. Al. Mtonescu) și Electro
magnetica (antrenor, prof. Mariana

Se extinde gimnastica în producție la Lugoj

Muncitoarele dintr-o secție a filaturii executlnd gimnastica în producție în 
curtea întreprinderii

La Filatura de mătase naturală 
din Lugoj s-a introdus recent, în 
toate secțiile fabricii, gimnastica în 
producție. La exerciții participă zil
nic peste 1.000 de salariați. In or
ganizarea și desfășurarea gimnasticii 
în producție un merit deosebit îl are 
instructoarea sportivă voluntară Ște
fania Voinea. Ea a pregătit un grup

C DCiDTI fi Dl

ÎNTRECERILE
Ceva și despre spectatori. Curtea 

școlii — un stadion miniatural — 
este înconjurată cu o salbă de blocuri 
noi, locuințe ale muncitorilor din car
tierul Grivița. Iar balcoanele apar
tamentelor dau impresia, acum la 
întrecerile din cadrul „Cupei orașu
lui București”, unor adevărate tri
bune. Este adevărat, aplauzele nu 
se aud. Dar Virginia Moldoveanu, 
Doina Badea, Teodora Mayer ca și 
alți colegi, participant la competi
ție, simt în privirile părinților care 
îi urmăresc, încurajarea lor tacită. 
Și chiar dacă copiii lor nu s-au nu
mărat printre primii trei clasați, pă
rinții sînt bucuroși totuși că odraslele 
lor port face sport, sînt mîndri că 
la amenajarea acestui mic stadion 
al școlii și-au adus și ei contri
buția.

—Tot pe propriul lor stadion, ele
vii de la școala medie nr. 28 „Dr. 
Petru Groza* se află în plină... „bă
tălie* cu secundele. Iată câțiva dintre 
cej mai buni: pionierele Sarmiza 
Cristescu (clasa a Vl-a C) și Iulia

Vești din asociațiile sportive
S-A INTRODUS GIMNASTICA 

IN PRODUCȚIE

In curtea întreprinderii de indus
trializare a lemnului din Gherla în 
fața muncitorilor și tehnicienilor, un 
grup de 40 de persoane, sub conduce
rea tovarășei Magdalena Nop, a exe
cutat — nu de mult — o lecție model 
de gimnastică în producție. Acesta a 
fost începutul introducerii gimnasticii

Tabacu). Dintre elevii care s-au im
pus prin cunoștințe în domeniul vo
leiului ca și prin disciplină trebuie 
menționați Gh. Rosescu, N. Andreies- 
cu și Petre Romeo („23 August”), 
I. Albu, 1. Dobre și I. Grigore (Elec
tromagnetica), Gh. Gheju (Timpuri 
Noi) și T. Constantinescu (Vulcan).

Iată și clasamentul primelor 8 echi
pe: 1. Șc. prof. „23 August”; 2. Șc. 
prof. Mașini Electrice; 3. Șc. prof. 
Electromagnetica ; 4. Șc. prof. Vul
can ; 5. Șc. prof. Timpuri Noi; 6. Șc. 
prof. Electroaparataj ; 7. Șc. prof.
„Tudor Vladimirescu” ; 8. Șc. prof. 
Semănătoarea.

Voleibaliștii de la șc. prof. „23 Au
gust”, clasați pe locul I, au primit o 
frumoasă cupă. Participanții la com
petiție au fost răsplătiți cu numeroase 
premii constînd din materiale sporti
ve, cărți și obiecte de artă. Tuturor 
sportivilor care au compus echipele 
prezente la competiție li s-au înmânat 
diplome.

de 19 instructori voluntari care con
duc ședințele de gimnastică în sec
țiile fabricii.

Succesele obținute la Filatura de 
mătase au mobilizat și celelalte în
treprinderi și instituții. Astfel, coop. 
Munca Nouă, Industria Textilă Lugoj 
și altele s-au angajat ca în cursul 
trimestrului IV să introducă gimnas
tica în producție.

PE CLASE...
Ghimeș (clasa a Vl-a B), pionierii 
Grațian Pleșca (clasa a Vll-a B) 
și Romeo Florescu (clasa a Vl-a). 
Cuprinderea tuturor elevilor în aceas
tă școală în întrecerile atletice ale 
„Cupei orașului București”, precum 
și rezultatele bune înregistrate se 
datoresc într-o apreciabilă măsură și 
muncii entuziaste a colectivului ca
tedrei de educație fizică (Mioara 
Atanasiu, Rodica Mogoș, Romeo Sa
mur și Constantin Tiron).

...Școala profesională de ucenici 
F.R.B. are și ea ,0 frumoasă bază 
sportivă, dar de-abia acum, profe
sorii de sport de aici au... luat cu
noștință de organizarea acestei mari 
competiții școlare! ? Ne-a surprins, 
știind că viitorii muncitori țesători 
au fost totdeauna printre cei care 
au răspuns primii la asemenea com
petiții de mase. E adevărat că „nici
odată nu-i târziu”, dar puțină grabă 
nu strică 1 Fiindcă actuala toamnă 
bucureșteană cu zile însorite se 
poate schimba.

TIB. VASILE

în producție la C.I.L. Gherla. In pre
zent, această formă a gimnasticii este 
practicată de personalul de la pavi
lionul administrativ și urmează ca în 
curind să se introducă gimnastica în 
producție și în alte secții.

OCTAVIAN GUȚU — coresp.

350 DE MEMBRI UCFS
IN CAMPIONATUL ASOCIAȚIEI

Recent s-a încheiat campionatul a- 
sociației sportive Metrom din Brașov, 
organizat la patru ramuri sportive 
(fotbal, volei, popice și turism) cu par
ticiparea a 32 de echipe. întrecerile 
s-au desfășurat în bune condițiuni și 
au constituit un minunat prilej pentru 
sute de membri UCFS de a practica 
sportul în mod organizat pe o perioa
dă mai lungă.

La fotbal, titlul de campioană a a- 
sociației a revenit echipei de la secția 
B.L.C., din rîndul căreia s-a eviden
țiat tînărul Mircea Pica, inclus acum 
în echipa de tineret a asociației.

Echipa secției sculărie a cucerit lo
cul I la volei, iar cea a sectorului ad
ministrației centrale la popice. De re
marcat faptul’ că o serie de tineri po
picari evidențiați în întrecerile cam
pionatului au fost selecționați în lotul 
echipei Metrom care activează în 
campionatul regional. Printre ei se a- 
flă tinerii Ilie Furtună și Nicolae Tru- 
fin.

Turiștii au avut și ei competiția lor. 
Mai multe echipe au luat parte la in
teresante concursuri de orientare tu
ristică în munții din împrejurimile o- 
rașului. Cea mai bună s-a dovedit a 
fi echipa secției mecanic-șef condusă 
de Wilhelm Brekner. Locul secund a 
fost ocupat de echipa secției sculărie, 
condusă de tînărul Petru Palatca.

ION HîRȘU — coresp.

CAMPIONATUL REPUBLICAN PE ANUL 1962

Arbitraje necorespunzătoare
întrecerile primei etape a fazei in

terregionale a campionatului republi- 
i can de oină pe anul 1962 ne-au pri
lejuit o serie de constatări îmbucu
rătoare pe care le-am inserat în cro
nica jocurilor. Aceste dispute au scos 
insă la iveală și unele deficiențe de 
care ne vom ocupa în rîndurile ce ur
mează.

PINA CÎND?

Lipsa de obiectivitate a unor arbi
tri a constituit de mai multe ori o- 
biect de discuție în cadrul biroului 
F. R. Oină. De fiecare dată s-a dis
cutat mult, s-a făcut dreptate echi
pelor dar, din păcate nu s-au luat 
nici un fel de măsuri față de arbitrii 
vinovați. Aceștia continuă să se... ră
fuiască cu echipele care nu le plac sau 
să avantajeze formațiile favorite. Vic
timă acestor practici a fost și de data 
aceasta formația colectiviștilor din 
Curcani, regiunea București. In întâl
nirile din prima etapă a fazei inter
regionale desfășurată la Pitești în 
compania echipei Pacea din comuna 
Țițești regiunea Argeș, colectiviștii 
din Curcani au fost nedreptățiți de

! jjjțj^y^^^jrg^^așci^iii^^ucure^ț^

Ex. 1. Mers pe loc sau în jurul ca
merei, cu spatele drept, pieptul scos, 
capul sus și mâinile încrucișate la 
spate.

Ex. 2. Stînd în fața ferestrei: încru
cișarea brațelor la spate în doi timpi, 
ridicare pe vîrfuri și inspirație; cobo- 
rirea brațelor și expirație tot în doi 
timpi. Se execută de 3—4 ori.

Ex. 3. Stînd pe un picior cu mâinile 
încleștate în față: trecerea piciorului 
liber printre brațe și revenire. Aceeași 

cu schimbarea picioarelor. Se execută 
de 3—4 ori cu fiecare picior.

Ex. 4. Stind depărtat cu brațele la
teral : aplecarea trunchiului înainte cu 
punerea mîinilor pe sol (1—2), ridi
carea corpului cu spatele drept, apoi 
răsucirea lui la stingă ducînd brațele 
lateral (3—4). Aceeași cu răsucirea 
corpului spre dreapta. Se execută de 
4—6 ori.

Ex. 5. Stînd depărtat cu umărul 
stîng spre perete la un pas depărtare,

Crosul „Să intimpinăm 7 Noiembrie”
(Urmare din pag. 1)

de spus insă că sînt și asociații spor
tive ca cele din Buziaș, Darova și 
Bodo care nu s-au pregătit satisfăcă
tor pentru organizarea acestei compe
tiții sărbătorești.

ST. MARTON, coresp.

bitru a făcut parte din echipa din 
Curcani și pentru că nu i s-au satis
făcut unele pretenții s-a supărat, de 
mai mulți ani, pe conducerea asocia
ției și pe foștii lui coechipieri. Și 
acum le-a plătit, cum se zice, polița. 
Cercetând cele petrecute pe terenul 
de oină din Pitești, F.R.O. a consta
tat că, intr-adevăr, arbitrul Aurel 
Pascu a viciat rezultatul, motiv pen
tru care a decis rejucarea meciurilor 
la Urlați, regiunea Ploiești. Dar, din 
nou s-a trecut cu vederea abaterea 
arbitrului. Pînă cînd F.R.O. va con
tinua să nu sancționeze pe principalii 
autori ai acestor nesănătoase stări de 
lucruri ?

MIINE, PENULTIMA ETAPA 
A CAMPIONATULUI

Duminică se desfășoară în mai mul
te localități din țară întrecerile etapei 
a Il-a a fazei interregionale care vor 
desemna echipele finaliste. Iată pro
gramul : Timișoara: Bega — Minerul 
Săsar ; Urlați: Petrolul — Avîntul 
Curcani—Pacea Titești ; Constanța : 
Marea Neagră—C.P.B.

mina stângă pe șold șl mina dreapta 
întinsă în sus 1 îndoirea laterală a 
trunchiului spre stânga pînă cînd mîna 
dreaptă atinge peretele (1—2), reve
nire (3—4). Se repetă de 6—8 ori. a- 
poi întoarcere cu umărul drept spre 
perete, schimbarea brațelor și, din 
nou, 6—8 îndoiri laterale.

Ex. 6. Stând cu spatele la perete Ia 
un pas depărtare, cu brațele întinse în 
sus: aplecarea corpului pe spate a-

tingind peretele cu mîinile (1—2). re 
venire (3—4). Se execută de 4—6 or:

Ex. 7. Culcat pe covor cu mîinih 
la ceafă și cu genunchii îndoi':; coi» 
rîrea genunchilor spre stingă cu A 
sucirea bazinului, menținind coatele 
pe sol (1—2), revenire (3—4).
spre dreapta. Se executa de 4—b or 
spre fiecare parte.

Ex. 8. Stînd în fața mesei, cu mii 
nile sprijinite pe masă: săritură ir 
sus cu depărtarea picioarelor în aer 
Vom executa 3 serii a cite 8 săritur 
fiecare.

Peste 1200 de sportivi și sportivi 
din raionul Tîrnăveni au lua 
startul pînă acum în cadru 

crosului „Să intimpinăm 7 Noiembrie" 
Majoritatea asociațiilor sportive al 
raionului s-au pregătit temeinic și dii 
timp pentru această importantă corn 
petiție de mase și, în consecință, ai 
realizat rezultate dintre cele ma 
bune. In fruntea „clasamentului” a 
putea sta asociațiile sportive săteșt 
Avîntul Sona, Partizanul Sinmiclău 
și Unirea Bahnea

1. HASAȘIU, coresp.

opularul cros „Să intimpinăm 
Noiembrie" este în plină desfâ 
șurare și în raionul Filiași. ® 

altfel, anul acesta este posibil să s 
obțină o cifră record de participar 
deoarece pînă acum mai bine de 550 
de tineri și tinere din 24 asociați 
sportive au luat startul în aceasti 
competiție. Printre fruntașe în orga 
nizarea crosului figurează multe aso 
ciații sportive sătești, cele mai bun 
rezultate obținîndu-se în comunei 
Turceni, Poiana, Turburea, Răcari < 
Stoina. C

N. CiRSTOCEA, coresp.

De 1<& Ia Ea Ba Sa
LOCAȚIUNE DE BILETE

Biletele pentru spectacolul „Repor
taj pe gheață" prezentat de ansam
blul cehoslovac la patinoarul artifi
cial din Parcul 23 August se găsesc 
de vînzare la casele din str. Ion Vidu^j 
Agenția Pronosport bd. 1848 nr. 37, 
Agenția C.C.A., Stadionul Dinamo. 
Republicii și la patinoarul artificial. 
Aceleași case vînd și bilete pentru 
cuplajul de fotbal de duminică 28 X. 
de pe Stadionul Republicii. Progresul- 
U.T.A., Viitorul-Știința Timișoara.



In dorința de a îmbunătăți activi
tatea în domeniul natației din țara 
noastră, pe linia sarcinilor trasate în 
Salutul C.C. al P.M.R., Consiliului 
de Stat și Consiliului de Miniștri a- 
dresat Conferinței pe țară a Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport, precum 
și în Hotărîrea Conferinței pe țară 
a UCFS, zilele trecute s-a - --
rat consfătuirea Federației 
de natație.

La consfătuire au luat parte pro
fesori de educație fizică din învăță- 
mîntul superior’ și mediu, antrenori

*---- * -• ’ ”
cluburi sportive. De asemenea, au 
mai participat vicepreședinți ai con
siliilor regionale UCFS cu pro
bleme tehnice, membri ai comisiilor 
si colegiilor centrale ale F.R.N., spor- ' tivi fruntași. ; acestor condiția, «mt cu totul nesa-

In timpul lucrărilor consfătuirii au 
fost dezbătute cele mai importante 
probleme ale activității de natație, 
insistindu-se îndeosebi asupra lip
surilor care au frinat dezvoltarea 
natației la nivelul Sarcinilor și con
dițiilor create. /

In prima' 'parte a consfătuirii, tov. 
prof. Valentin Conștandacbe, preșe
dintele F.R.N., a analiza^ .principa
lele aspecte ale activității , de nata
ție din țara noastrăț Partea a doua 
a expunerii a cuprins mâșftrile me
nite să îmbunătățească ' calitatea 
muncii în domeniul' natației. Apoi, 
participanții !a consfătuire au dez
bătut problemele actuale ale nata
ției prezentând totodată și propune
rile lor, deosebit de valoroase, me
nite să scoată din: impas această fru
moasă și utilă ramură sportivă.

In încheierea lucrărilor consfătui
rii, tovarășul Aurel Duma, președin
tele Consiliului General al UCFS, 
"a subliniat importanța consfătuirii, 
cerînd tuturor activiștilor sportivi 
prezenți mai multă inițiativă crea
toare, mai multă grijă pentru dez
voltarea natației pe bază de mase.

activitatea lor defecțiunile care 
nează dezvoltarea natației.

NATATIA NU A DEVENIT 
ÎNCĂ UN SPORT DE MASE

desfășu- 
romîne Condițiile naturale din țara noas

tră, precum și numărul bazinelor 
existente reflectă largile posibilități 

_______ pentru pătrunderea înotului în rin
ele Înot, polo Și Sărituri, secretari de <jul maselor de oameni ai muncii și olllhneî cn/liriiuA Da > .«Brs■-* . ._______ * . - , . w

îndeosebi ale tineretului. Numai ca, 
la niveluldiferitelor verigi organiza
torice;, preocupările pentru .folosirea

posibilități materiale suficiente, 
aceste motive la 
campionatelor republicane 
la care nu s-a bătut nici 
au participat in total 41 
51 de băieți cu care s-au 
seriile 
probe masculine și 9 feminine.

actuala ediție a 
de seniori, 
un record, 
de fete Și 
improvizat 

eliminatorii și finala la 13

RIDICAREA NIVELULUI 
PROFESIONAL - O SARCINĂ 

PERMANENTĂ

în anii regimului de democrație 
populară mișcarea sportivă din țara 
jnoastră a obținut succese importante, 
sublinia referatul prezentat de tov. 

Constandache. La aceste succese și 
natația și-a adus o parte de con
tribuție. înotul este practicat astăzi 
de un număr din ce în ce mai mare 
de oameni ai muncii, tot mai mulți 
copii se inițiază in acest sport cu aju
torul centrelor 
za te în fiecare 
țiilor 
tive 
pune 
bază 
în trecut. Creșterea bazei materiale 
a generat și creșterea bazei de mase 
a natației. în trecut, cînd sportul 
era doar un simplu divertisment al 
celor avuți, nu existau preocupări 
deosebite pentru sănătatea copiilor, 
pentru 
ție de 
idijțr ce în ce mai bune și a preocu
părilor
țara, noastră, s-au obținut unele re- 
'zulWte bune în întîlnirile internațio
nale, mal ales în ede de polo pe 
ană. Aceste rezultate ale activității 
de mase și ale cetei 
se datoresc, desigur, 
de o serie de cadre 
regionale, de activul 
cum și bunei pregătiri a unor spor
tivi fruntași.

de învățare, organi- 
vară. Datorită condi- 
partid mișcării spor- 

noastră, natația dis-
create de

din țara
în momentul de față de o 

materială cu mult mai bună ca

învățarea înotului în propor- 
mase. Ca urmare a condițiilor

pentru dezvoltarea natației in

de performanță 
muncii depuse 

tehnice, comisii 
federației pre-

REZULTATE CU MULT SUB 
NIVELUL CONDIȚIILOR

Cu toate succesele înregistrate, re
zultatele obținute pin.ă acum sint de
parte de a ne mulțumi, Intr-adevăr, 

l condițiile materiale create nu au fost 
folosite din plin. pentru rezolvarea 
multiplelor probleme legate de dez
voltarea natației. Nedrept cuvint 
Documentele Conferinței pe țară a 
UCFS au subliniat că în sportul na
tației se face simțită lipsa unei 
baze dezvoltate de mase, precum și 
nivelul necorespunzător al procesului 
de instruire. Multe secții de notație 
au fost constituite formal, in foarte 
multe orașe din țară nu se organi
zează nici o acțiune de mase, deși 
i-^f acest scop eseistă condiții mate
riale. De asemenea, nivelul campio
natelor republicane este 
de scăzut, 
ție, cit și

,organizare .. ______ _ ...___,__  __
natație nu se desfășoară de-a lungul 
întregului an,
gătirea înotătorilor și jucătorilor de 
polo lisînd foarte mult de dorit. 
Continuăm să batem pasul pe loc in 
majoritatea probelor de înot, fapt 
care contribuie la' mărirea decalatu
lui existent în ultimii ani intre nive
lul natației noastre și cel internațio
nal. Astfel, evoluția înotătorilor noș
tri la campionatele europene de la 
Leipzig a fost cu totul nesatisfăcă
toare.

Deșt este cunoscut faptul că după 
atletism, natația, aduce cel mai mare 
număr de puncte și medalii la Jocu
rile Olimpice, totuși, pină in prezent, 
s-a realizat foarte puțin ' in această 
direcție, deși condițiile existente 
creează posibilitatea cd natația noas
tră să fie reprezentată demn in 
■țeastă mare competiție. Acest lucru 
se va putea realiza numai dacă acti
viștii diferitelor comisii, tehnicienii 
și activul federației își vor organiza 
munca mai temeinic, eliminind din

atât in etapele 
in
și

cele finale, 
instruire in

inadmisibil 
pe asocia- 
Munca de 
secțiile de

exigența față de pre-

tisfâcătoare. învățarea înotului (care 
se rezumă mimai la copii), tratarea 
acestei activități în mod limitat, a 
făcut ca centrele de inițiere să apa
ră în prea puține locuri din iniția
tivă locală. Din această .Cauză impor
tanta acțiune de învățare a înotului 
este o problemă departe, de a fi re
zolvată la noi, cei aproximativ 7.000 
de copii, inițiăți anual în tainele îno
tului, constituind 
necorespunzătoare, 
la posibilități.

Din cele 10.000 
tive numai 79 au 
care reflectă dezinteresul inadmisibil 
față de dezvoltarea acestui sport de 
bază. Sint încă . regiuni carp nu au 
nici o secție de; natație afiliată deși 
în raza lor există mari posibilități 
de practicare a înotului. Cum pot 
justifica această stare de lucruri or
ganele UCFS din regiunile Bacău, 
Iași, Argeș sau din orașele Tg. Jiu. 
Brașov, Brăila, Giurgiu etc. ? Și mai 
grav este faptul că nici cele 79 de 
6ecții afiliate, puține cum sînt, nu 
desfășoară o activitate susținută și 
organizată prin care să contribuie la 
dezvoltarea natației. Astfel de secții 
avem la Metalul Oțelul roșu, Meta
lurgistul Cugir, Dinamo Galați, Ma
rina Constanța și multe altele. în
suși biroul federal se face vinovat

o cifră cu totul 
dacă o raportăm

de asociații spor- 
secții afiliate, fapt

Unul din factorii importanți 
obținerea rezultatelor de valoare îl 
constituie cadrele tehnice, antrenorii 
și profesorii de educație fizică. 
Aceste cadre trebuie ■ să dea dovadă 
in munca lor de principialitate și 
exigență, să lupte pentru introduce
rea cu curaj a noului, să înlăture 
formalismul și rutina. în prezent, 
aceste principii nu lini aplicate' in- 
trut&tul. Mai mult chiar, aproximativ 
20 de profesori de educație fizică cu 
specializarea notație preferă să lu
creze in munci care nu au nimic co
mun cu natația. Pentru lărgirea ba
zei de mase a natației, pentru creș
terea valorilor medii se impune an
grenarea tuturor cadrelor calificate 
in notație, iar in reaiunile lipsite 
de astfel de cadre să formăm ins
tructori voluntari, capabili să predea 
noțiunile elementare necesare angre
nării tineretului in notație. F.R.N. a 
căutat să vină in sprijinul comisiilor, 
antrenorilor și sportivilor, Ivind o 
serie de măsuri care au contribuit la 
îndrumarea și orientarea procesului 
de instruire. în cel mai scurt timp 
va trebui ca și la înot să existe o 
specializare și pe procedee tehnice, 
pentru a se putea rezolva și mai bine 
Sarcinile pregătirii unor înotători de 
valoare. Antrenorii trebuie să ințe-

In

pe țară UCFS, planul de măsuri ex
pus a cuprins o serie dc propuneri va
loroase.

Au fost elaborate 
voltarea activității 
organiza centre de 
ț io nare a înotului 
care au condiții de 
tației. 
se vor 
cursuri 
colaborare 
neretului și 
ce din invățămîntul superior al 
Ulster ului Invățămîntului se va 
bora un plan de acțiune privind 
ganizarea secțiile de înot 
medii, 
titutele de invățămint superior care 
au condiții pentru aceasta. Pentru a 
angrena o cît mai mare masă de prac
ticant i ai natației, începînd cu anul 
19€3 se va organiza un mare concurs 
popular de înot la care vor participa 
numai tinerii care nu au obținut nici 
o categorie de clasificare. Pentru a 
spori interesul tineretului față de prac
ticarea natației, comisiile regionale și 
locale de natație vor organiza con
cursuri de toot atractive, care să aibă 
și un caracter utilitar.

O atenție deosebită va trebui să se 
acorde problemelor tehnico-metodice, 
insistîndu-se în centrele de învățare a 
înotului, pe procedeul craul. In proce
sul de instruire a copiilor se va ține 
seama de următoarea orientare : însu
șirea și perfecționarea tehnicii să fie 
axată pe trei etape cu obiective tehnice 
specifice fiecăreia. In ceea ce privește 
pregătirea ulterioară, începînd cu virs
ta junioratului este indicat să se treacă 
la antrenamente intense cu specializa
rea pe procedee și probe de înot.

Cu mult mai multă grijă și exigență 
va trebui să fie rezolvată problema se
lecționării in secțiile de performanță a 
elementelor care îndeplinesc, pe grupe 
de virstă, rezultatele corespunzătoare 
indicațiilor elaborate. In pregătirea îno
tătorilor se va căuta în permanență să 
se aplice cu strictețe principiul indivi
dualizării. In legătură cu pregătirea ju
cătorilor de polo, pe baza experienței 
acumulate, se va urmări aplicarea con
cepției tactiee de joc bazată pe mișca
rea permanentă a jucătorilor, în viteză, 
cu caracter dinamic, ofensiv și eficace. 
In pregătirea săritorilor fruntași se va 
trece la specializarea pe trambulină sau 
platformă, în funcție de aptitudinile 
sportivilor.

In cadrul măsurilor privind ridicarea 
nivelului profesional al antrenorilor se 
va organiza printre altele, un curs se
ral pentru antrenorii din București, iar 
pentru cei din provincie se va elabora 
o tematică de studiu asupra căreia se 
vor face lucrări de control.

Planul de măsuri cuprinde, de aseme
nea, sarcini cu privire Ia îmbunătățirea 
activității competiționale, acordînd un 
rol de seamă calendarului competițio
nal local și altor obiective organizato
rice menite să ajute la dezvoltarea ac-

măsuri pentru dez- 
de mase : se vor 
învățare și perfec- 
în toate localitățile 
practicare a na- 

Cu sprijinul organelor UCFS 
organiza în toate regiunile 
de instructori de înot, 

cu Direcția educației 
Serviciul educației 

superior 
se

In 
ti- 

fizi- 
Mi- 
ela- 
or- 

în școlile 
profesionale, tehnice și in ins-

de faptul că a privit superficial acti
vitatea acestor secții, neacordîndu-le 
nici un feț de sprijin.
NATATIA E SLAB RĂSPÎNDITA 

ÎN ȘCOLI Șl FACULTĂȚI
In invățămintu! de cultură gene

rală, natația nu ocupă un loc im
portant nici măcar in localitățile do
tate cu bazine de înot și cu atit mai 
puțin in regiunile cu posibilități na
turale deosebit de favorabile, cum 
ar fi Dobrogea, Galați, Oltenia ș. a. 
Este adevărat că Ministerul lnvăță- 
mintului a luat o serie de măsuri 
menite să introducă și să dezvolte 
natația in unele localități. Astfel, au 
fost organizate secții de natație in 
școlile sportive de elevi (11 secții 
in 10 localități) ■ care ■ sub ■ aspectul 
răspindirii înotului constituie un fapt 
pozitiv. In prezent; se organizează 
anual atit' campionatele școlare cit 
și concursul școlilor sportive, iar in 
timpul verii' — tabere cu cei mai 
buni înotători. In afară de cele 10 
școli sportive de elevi, nici o altă 
școală nu are secție de natație, deși 
în invățămîntul mediu, profesional 
și tehnic sînt peste 1.000 de asociații 
sportive școlare. Da fel de gravă 
apare situația și in invățămîntul su
perior. Cei peste 80.000 de tineri care 
urmează cursurile institutelor de in- 
vățămint superior ar putea obține 
rezultate în măsură să facă cinste 
natației noastre, dacă ar fi bine or
ganizați și pregătiți în cadrul unor 
seefii puternice.

Va trebui ca împreună cu Minis
terul Invățămîntului să se ia măsuri 
corespunzătoare pentru ca școala și 
universitatea, aceste nesecate izvoare 
de tinere talente, să fie folosite mai 
bine pentru dezvoltarea bazei de 
mase a natației ca și. pentru crește
rea sportului de performanță,. Tre- 
cînd la analiza situației sec
țiilor din celelalte cluburi și aso
ciații — a spus în continuare vorbi
torul — se constată că nici activita
tea cu cadrele medii și de perfor
manță nu se desfășoară intr-un mod 
corespunzător. Chiar și în secțiile cu 
pretenții, ca Dinamo București, Ra
pid București, Steaua, Crișana Ora
dea, procesul instructiv-educativ se 
desfășoară sub nivelul cerințelor. De 
asemenea, cluburi puternice ca Uni
rea, Progresul Buc., Știința Timi
șoara, Știința Cluj și C.S.M. Cluj, 
nu au secții bine organizate și nu 
reușesc sa asigure o pregătire în con
formitate cu cerințele 
tribuția cluburilor la 
performanțelor natației 
necorespunzătoare, deși 
pective dispun de cadre tehnice

leagă că au datoria să se pregătească 
temeinic, să-și însușească bine cu
noștințele tehnice, metodice, cunoș- 
tințe din fiziologie, pedagogie și alte 
științe, care sini strict necesare in 
conducerea procesului de instruire.

tivității secțiilor, precum și la întărirea 
muncii de educație și propagandă, la 

ma-

CALENDARUL SPORTIV 
SĂ ASIGURE LA TIMP SI FORMA 

SPORTIVĂ '
O contribuție însemnată1 la ridi

carea nivelului natației trebuie să 
aducă calendarul sportiv, stabilirea 
judicioasă a concursurilor în func
ție de factorii cane influențează pre
gătirea și forma maximă pentru con
cursurile interne și internaționale. 
Deși s-au adus o serie, de îmbună
tățiri calendarului sportiv și regu
lamentelor de desfășurare, totuși păs
trarea in continuare a unor compe
tiții cît și formulele de disputare 
nu mai corespund întrutotul cerințe^ 
lor actuale de dezvoltare ale nata
ției. In privința competițiilor stabilite 
in calendarul F.R.N: se constată se
rioase lipsuri în ceea ce .privește rea
lizarea primelor etape'' pe asociații. 
Calendarul sportiv trebuie să cu
prindă un număr corespunzător de 
concursuri, care 
ritelor categorii 
veaza în secții.

Este deosebit
creeze un cadru sărbătoresc 
cerilor locale, nu așa cum s-a întîm- 
plat în orașul București,' unde eta
pele locale au o desfășurare for
mală, anostă și prin urmare neinte
resantă. Pregătirea pentru finalele 
campionatelor republicane, care re
prezintă cele mai importante compe
tiții trebuie să devină o preocupare 
permanenta pentru fiecare sportiv și 
antrenor, standardurile de participare 
trebuie popularizate și cunoscute 
de toți sportivii pentru a deveni un 
stimulent în creșterea rezultatelor 
sportive.

să 
de

de important sa se 
între-

DIN PLANUL DE MĂSURI 
PRIVIND ACTIVITATEA 
VIITOARE A NATAȚIEI

Pentru asigurarea unui ritm de 
tere corespunzător importanței pe 
i-o acordă natației Salutul C.C. 
p.m.r., — z
liului de Miniștri adresat

creș- 
care 

_____  ___ al 
Consiliului de Stat și Consi- 

Conferinței

Îmbunătățirea și dezvoltarea bazei 
teriale a natației noastre.

DIN CUVÎNTUL 
PARTICIPANȚILOR

Cil. VLĂDICĂ — vicepreședinte 
consiliului UCFS oraș București: Lipsa 
noastră principală constă în organizarea 
nesatisfăcătoare a activității de mase. 
Iată, de exemplu, din Cei 100.000 de 
copii, care au virsta favorabilă practi
cării natației. noi n-am reușit să angre
năm, în anul 1961, decît 3.800. Prin or
ganizarea activității și la alte bazine din 
București, precum și pe lacurile Capita
lei, se poate descongestiona bazinul aco
perit și ștrandul Tineretului.

R. SPIRESCU — directorul Școlii spor
tive de elevi nr. 2 : Școala noastră spor
tivă are o secție dc natație care acti
vează de trei ani. Conșjder că antre
norii noștri au muncit cu pasiune, atit 
la înot cît și la polo, obținînd rezultate 
bune. După cum se știe, școlile sportive 
de elevi constituie pepiniere pentru clu
bul sportiv școlar. Eu -aș .propune ca 
toate cluburile cu secții de natație din 
București să aibă dreptul să primească 
elemente tinere pregătitaJîn" secțiile șco
lilor sportive v

G. OROSZ — profesor de educație 
fizică la Cluj: După părerea mea, comi
siile regionale de natație n-au primit în
totdeauna sprijinul necesar din partea 
federației de specialitate. Pentru a ne 
ridica nivelul tehnic apreciez că cele 
cîteva buletine elaborate de către fede
rație sînt insuficiente. în ceea ce ne pri
vește. comisia noastră din Cluj a greșit 
controlînd munca secțiilor de 
Cluj mai mult din piftiei 
administrativ. Din acea'șță 
ajuns la situația neplăcută 
clujeană, în trecut fruntașă în țara noas
tră, să ajungă astăzi printre .codașe.

Prof. N. DUMITRESCU — șeful ca
tedrei de natație de la I.C.F. : în primul 
rînd consider juste criticile aduse aici 
la adresa catedrei. Vom lua toate măsu
rile pentru lichidarea de urgență a lipsu
rilor noastre. S-a spus pe bună dreptate 
că natația noastră nu are o puternică 
bază de mase. îzvorul principal de tinere 
elemente îl constituie școlile. Propun ca 
în prima lună a vacanței de vară toți 
profesorii de educație fizică să fie mobi
lizați în importanta acțiune de învățare 
a înotului în rîndul copiilor.

al

natație din 
de vedere 
cauză s-a 

ca natația

Tn concluziile lucrărilor consfătuirii g 
luat cuvîntul tovarășul AUREL DUMA, 
președintele Consiliului General al 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport, 
care a arătat, printre altele, că 
problemele analizate în cadrul dis
cuțiilor au adus o importantă contri
buție ia îmbogățirea măsurilor ce se 
vor lua în domeniul natației. Această 
ramură sportivă de mare utilitate prac
tică și care ocupă un loc important la 
Jocurile Olimpice — a precizat vorbito
rul — bate pasul pe loc, deși dispune 
de suficiente condiții. Astfel, deși țara 
noastră este brăzdată în lung și-n lat 
de ape curgătoare, de o sumedenie de 
lacuri și deși avem un însemnat număr 
de bazine, totuși natația noastră se pre
zintă slab în competițiile cu caracter in
tern și internațional.

Se poate spune, a continuat vorbitorul, 
că lipsurile ne aparțin tuturor. Iată ce se 
impune să îmbunătățim de urgență mai 
ales stilul nostru de muncă, să realizăm 
practic tot ccca ce se cunoaște în dome
niul natației. Acțiunea pentru învățarea 
înotului trebuie să fie o acțiune largă, 
populară, sprijinită și ajutată efectiv 
de Ministerul Invățămîntului, de U.T.M., 
U.A.S.R. Avem o sarcină de mare răs
pundere trasată de 
P.M.R., Consiliului 
lui. de Miniștri, 
gura ca întreaga 
lui să practice în 
cițiile fizice și sportul în mod organizat 
și sistematic, începînd încă din anii pre
mergători școlii, potrivit cu virsta' și 
dorințele fiecăruia*. La îndeplinirea aces
tei sarcini și natația trebuie să-și aducă 
aportul său. S-a arătat apoi de către 
vorbitor că ncexistînd o bază de mase' 
este normal ca și performanțele să fie 
slabe. De aceea nu este dc mirare că la 
concursurile internaționale și, în special, 
la ultima ediție a campionatelor euro
pene, înotătorii noștri s-au comportat 
foarte slab. Referindu-se la munca antre
norilor, vorbitorul a subliniat faptul că 
în procesul de instruire nu se folosesc 
cu curaj metodele modeme ale antrena
mentului sportiv. Se bîjbîie încă în im
portantul sector al problemelor cercetării 
științifice, cînd este știut că pentru obți
nerea de. performanțe mari, următoarele 
elemente sânt hotărîtoare : perfecționarea 
metodelor de folosire a eforturilor mari, 
utilizarea dieteticii sportive, aplicarea cu 
curaj a metodelor moderne de selecție, 
precum și educarea perseverenței, a voin
ței. Antrenorii au datoria să-și ridice 
continuu nivelul profesional, să fie la 
curent cu cele mai noi metode de pre
gătire științifică, să poată astfel con
tribui la ridicarea performanțelor spor
tivilor noștri la nivelul performanțelor 
mondiale.

Una din cauzele pentru care natația 
noastră bate pasul pe loc este și slaba 
muncă educativă ce se duce în rîndut 
sportivilor în această ramură. în 
acest sens, sarcina principală a peda
gogilor, specialiștilor. antrenorilor și 
activiștilor, a spus vorbitorul, este aceea 
a formării omului nou, luptător activ în 
munca de construire a socialismului în 
țara noastră, care să dea dovadă de 
voință de acțiune și de înaltă capacitate 
de muncă. Sportivii noștri sînt datori 
să dovedească mai multă disciplină, mai 
multă dragoste și atașament față de clu
burile și asociațiile sportive, un înflă
cărat patriotism în întrecerile interna
ționale.

Referitor la problemele organizatorice, 
vorbitorul a subliniat faptul că secțiile 
asociațiilor și cluburilor, unitățile de 
bază ale activității, nu își aduc contri
buția în dezvoltarea natației de mase și 
de performanță. Avem de-a face cu un 
stil de muncă necorespunzător, cu o ne- 
concordanță între planurile noastre, (ale 
federației, cluburilor, antrenorilor), și 
punerea lor în practică. Un stil de muncă 
defectuos s-a înregistrat și în activitatea 
comisiilor regionale, care sînt lipsite de 
îndrumarea și controlul consiliilor regio
nale UCFS. Pentru îmbunătățirea activi
tății de natație, a spus vorbitorul, tre
buie întărită munca în secțiile cluburilor, 
acordîndu-se o marc atenție problemelor 
de selecție, de instruire și continuitate 
în pregătire. S-au adus critici îndreptă
țite aici, a spus vorbitorul, și sistemului 
competițional. El va trebui îmbunătățit, 
avîndu-se în vedere : atragerea unei mase 
cît mai mari de tineri în diferite con
cursuri locale, desfășurarea unor întreceri 
pe parcursul întregului sezon, ridicarea 
valorică a etapelor raionale, regionale și 
finale.

în încheiere tov. A. Duma a arătat 
că există suficiente forțe în natația noas
tră pentru a obține progresul dorit. Pen
tru următorii ani țelul nostru este ca 
tot tineretul patriei noastre să știe să 
înoate. Din rîndurile lui se vor ridica 
și înotătorii de performanță, aceia care 
trebuie să ne reprezinte cu succes la ma
rile competiții internaționale, pentru a-și 
aduce și ei aportul la creșterea gloriei 
sportive a patriei noastre.

Salutui C.C. al 
de Stat și Consiliu-' 
aceea a asi-
masâ a tinereții- 
t impui liber exer-

actuale. Con- 
îmbunătățirea 
noastre este 

cluburile res-
Și



DECISIVAO ETAPA
SPORTURI NRUTICE

SFIRȘIT DE „STAGIUNE11
Iată-ne în ziua penultimei etape a 

campionatului republican pe echipe, 
cînd întîlnîrea directă dintre Dinamo 
București, de mai multe ori campioană 
a țării, și Steaua București, actuala 
pretendentă la titlu, va hotărî cine ră- 
mîne în fruntea clasamentului general. 
Ceea ce face această întîlnire și mai 
interesantă este faptul că dinamoviștii 
s-au dovedit imbatabili la lupte cla
sice iar militarii la lupte libere. Cu 
alte cuvinte, ne putem aștepta la o 
victorie dinamovistă la lupte clasice . ~
și la o victorie a sportivilor de la. mai la clasice, la general... 
Steaua la lupte libere. Marele semn 
de întrebare este însă scorul pe care 
îl vor reuși cele două formații la dis
ciplinele respective. După cum se știe, 
victoria pe echipe va fi hotărită prin 
adiționarea punctelor.

întîlnîrea dintre cele două formații 
fruntașe se va desfășura în sala clu
bului Steaua, din calea Plevnei. Ală
turi de aceste două echipe, în grupa 
din București se vor mai întrece și 
C.S.O. Craiova și Metalul.

Campioana, Steagul roșu Brașov, va 
întîlni la Satu Mare, în afara echipei 
locale, care în ultima vreme a avut 
o comportare excepțională situîndu-se 
printre primele formații ale campiona
tului, pe C.S.O. Galați, o altă echipă 
fruntașă, și pe Progresul București. In
teresantă ni se pare confruntarea din

lupte
Pro-

gru- 
Baia 
Bra-

tre brașoveni și sătmăreni la 
clasice, iar la libere cea dintre 
gresui București și Steagul roșu.

Arădenii vor găzdui întrecerile 
pei a Il-a. Luptătorii de la C.S.O. 
Atare, A.S.M. Lugoj și Rulmentul
șov se vor întrece în. compania gazde
lor. Rezultatele de pînă acum ne fac 
să gîndirn fie Ia un loc I ocupat de 
brașoveni, fie de lugojeni. Ultimii însă, 
cum au dovedit de nenumărate ori, 
sînt extrem de inconstanți, 
tăm pentru o victorie sigură

Grupa a III-a va concura 
Amintim în primul rînd, pe 
localnici, apoi pe luptătorii de la C.S.O. 
Timișoara. C.S.M. Cluj și Vulturul 
Tulcea, două formații codașe, indife
rent de eforturile pe care le depun nu 
mai pot evita retrogradarea.

Deci, op- 
a lor nu-

la Reșița, 
valoroșii

O. B.
★

V-A A RETURULUI, 
ULTIMA A CAMP1O- 
REPUBLICAN DE

ETAPA A 
DE ALTFEL 
NATULUI 
LUPTE PE ECHIPE, NU VA MAI 
AVEA LOC IN ZILELE DE 3 SI 4 
NOIEMBRIE, DIN ANUMITE .MO
TIVE TEHNICE. BIROUL 
A HOTAR1T CA ULTIMA 
SA A1BA LOC IN ZILELE 
ȘI 11 NOIEMBRIE A.C.

F.R.L. 
ETAPA 
DE 10

CLASAMENTE LA ZI
CLASAMENT GENERAL 8. C.S.O. Craiova 24 10 4 10 176:202 48

9. A.S.M. Lugoj 23 10 1 12 164:160 44
1. Steaua București 24 22 1 1 583:107 69 10. Progresul Buc. 24 8 2 11 148:206 42
2. Dinamo București 23 22 0 1 612:104 67 11. C.S.O. Timisoara 24 8 1 15 141:217 41
3. St. roșu Brașov 21 19 1 1 509:123 60 12. C.S.O. Baia Mare 24 4 2 18 114:232 34
4. Metalul București 24 15 0 9 367:341 54 13. C.S.O. Arad 22 4 2 16 101:205 32
5. C.S.O. Galați 24 13 3 8 384:356 53 14. Rulmentul Brașov 24 4 0 20 96:250 32
6. Unio Satu Mare 24 11 2 11 335:389 48 15. Vulturul Tulcea 17 2 2 13 87:183 23
7. C.S.O. Reșița 24 10 1 13 301:311 45 16. C.S.M. Cluj 22 1 1 20 69:259 22

8. Progresul Buc. 24 :io :1 13 307:399 45
9. Rulmentul Brașov 24 9 2 13 308:410 44 CLASAMENT LUPTE LIBERE
10. C.S.O. Craiova 24 8 4 12 310:414 n
11. C.S.O. Timișoara 24 9 1 14 308:420 43 1. Steaua București 24 24 0 0 222: 52 72
12. A.S.M. Lugoj 23 8 1 14 295:397 40 2. St. roșu Brașov 21 20 0 1 279: 45 61
13. C.S.O. Baia Mare 24 7 1 16 261:457 39 3. Dinamo București 23 19 0 4 266: 86 61
14. C.S.O. Arad 22 6 1 15 267:387 35 4. Rulmentul Brașov 24 15 1 8 202:160 55
15. C.S.M. Cluj 22 4 1 17 232:446 31 5. C.S.O. Craiova 24 9 5 10 164 210 47
16. Vulturul Tulcea 17 1 1 15 171:367 20 6. C.S.O. Timișoara 24 9 3 12 167:203 45

7. C.S.O. Galați 24 10 2 12 177:215 45
CLASAMENT LUPTE CLASICE 8. C.S.O. Baia Mare 24 8 4 12 147:219 44

9. Metalul București 24 8 4 12 177:193 44
1. Dinamo București 23 23 0 0 342: 18 69 10. Progresul Buc. 24 10 2 12 159:203 43
2. Steaua București 24 21 0 3 259: 87 66 11. Unio Satu Mare 24 7 4 13 146:226 42
3. St. roșu Brașov 21 19 0 2 228: 78 59 12. C.S.M. Cluj 22 8 4 10 163:187 42
4. C.S.O. Reșița 24 15 3 6 200:160 57 13. C.S.O. Arad 22 7 3 12 166:182 39
5. Metalul București 24 13 5 6 190:148 55 14. A.S.M. Lugoj 23 5 4 14 131:227 37
6. C.S.O. Galați 24 14 2 8 214:150 54 15. C.S.O. Reșița 24 1 3 20 103:261 29

7. Unio Satu Mare 22 14 X 9 189:163 53 16. Vulturul Tulcea 17 1 2 14 84:184 21

REUȘITA UNEI CAMPETIȚII TRADIȚIONALE : „CUPA PAVILIONULUI” 
♦ MlINE, ULTIMUL CONCURS PE HERĂSTRĂU : „CUPA STEAUA"

Bogatul sezon competițîonal de 
sporturi nautice din acest an se apro- 

I pie de sfirșit. Acest fapt stimulează 
(interesul canotorilor noștri pentru pu
ținele concursuri ce mai figurează pe 

, calendar. Constatarea s-a putut face 
' și cu prilejul tradiționalei „Cupe a Pa- 
■ vilionului", competiție organizată de 
comisia orășenească de specialitate, în 

• cinstea celui de al IV-lea Pavilion de 
! mostre, cînd, aproape 250 de sportivi 
j bucureșteni au ținut să-și dispute în- 
tîietatea în cadrul a 26 de probe. In- 

t trecerile spectaculoase, disputate pînă 
1 pe ultimii metri ai pistei — în ciuda 
condițiilor nefavorabile de concurs 

j (vînt și valuri), numeroasele probe cu 
! cîte opt și chiar zece ambarcații la 
start, participarea reprezentanților a 
opt cluburi și asociații din Capitală în 
mare majoritate tineri (de subliniat 
prezența, ca de obicei, a unui lot nu- 

• meros și valoros de canotori ai clu- 
j bului Steaua), au asigurat succesul 
; popularei competiții. Iată care au fost 
j cîștigătorii întrecerilor : Canotaj aca- 
‘ demic. Juniori S 1: C. Ciocoi (Olim- 
i pia) la seria I și C. Isăcescu (Rapid) 
! la seria a Il-a; S 8+1; 1. S.S.E. I 
' (Buzică, P. Giurgiu, Vîlcu, Ianoș, Ri- 
j chard, Fusariu, Stancu, V. Giurgiu+ 
j Mareș): Junioare 8 1: M. David
| (S.S.E. 1). Seniori SI: Anton Zene 
| (Steaua); S 2: Steaua (I. Georgescu, 
<P. Bogdaniuc); S 2+1: Steaua (Rădu- 
j lescu, Sibiceanu+Pomachian) S 4 f.c.: 
I Steaua (Kirsch, Doniga, Megyeri, Va- 
sile Marin) ; S 4+1: Steaua (Dobai, 

; Tarara, Ditcov, Abray-f-Pomachian) ; 
! S8 + 1: Rapid (Begu, Gurănescu, Oră- 
I șanu, Vintilă, Iovin, Stăcescu, Bratu, 
, Negoiță+Turcitu). Senioare S 1: S. 
ț Paraschivescu (C.S.S.); S 2: Olimpia 
f (M. Miclescu, S. Cristian); S 4+1 r.: 
j Olimpia (I. Penca, G. Rostaș, E. Dia- 
conescu, G. Dingă-f-R. Danielian). 

, Primele trei clasate la schif : 1. C.S.S. 
• 105 p., 2. Steaua 94 p., 3. Rapid 54 p. 
i Caiac Juniori KI: V. Cocorescu (Olim
pia); K 2: Olimpia (P. Galan, D. Ga
lan); K 4 : Progresul (Zlotescu, Ga- 

I vrilă, Trandafir, Mușat). Junioare K 1: 
I Mihaela Seceleanu (Olimpia); K 2 : 
\ C.S.S. (Anca Olivier, Sanda Iorgules- 

cu). Seniori K 1: H. Ivanov (Steaua);
K 2: Steaua (Feher, Ilievici); K 4: 
Steaua (Pocora, Ivanov, Toncu, Vare-

nic). Senioare K 1: Hilde Lauer 
(Steaua); K 2: Steaua (Victoria Gheor- 
ghe, Rodica Petrescu), Canoe Juniori 
C 1: I. Anastasescu (Olimpia); C 2: 
S.S.E. II (Missbach, Ciobanu). Senio
ri C 1 : Serghei Filip (Steaua); C 2: 
Steaua (Ceicu, Gr. Ivanov). Pe pri
mele locuri la caiac: 1. Steaua 173 p., 
2. Olimpia 78 p., 3. C.S.S. 77 p. Cla
sament general pe echipe: 1. Steaua 
267 p., 2. C.S.S. 182 p., 3. Olimpia
118 p., 4. S.S.E. 100 p-i 5. Rapid 54 p„

6. Progresul 45 p., 7. Voința 43 p.j ' 
Știința 5 p.

★ I
Mîine, începînd de la ora 10, Ia 

cui Herăstrău își va închide... stagiu 
nea o dată cu desfășurarea tradiționa 
lului concurs de toamnă: „Cupi 
Steaua". Pe programul competiției fi 
gurează toate probele regulamentari 
de caiac-canoe și canotaj academic 
deschis atît juniorilor cît și seniorilor 
Probele ,vor avea loc pe pista obișnui 
tă cu sosire la debarcaderul Bordei

(N. M.)

Clubul sportiv școlar a ocupat primul loc la probele schif din cadrul „Cupei 
Pavilionului'*. In fotografie: echipajul de 4~vliggnBm

OIPUBIICAII

R. P. Romînă — Scotia 6-4
(Urmare din pag- 1)

Datorită faptului < ”
•u cerut ca meciurile să nu se 
dispute în ordinea categoriilor, ci a...

că organizatorii 
să nu

PVIU NICOLAE
văzut de Neagu Rădulescu 

valorilor (deoarece o parte dintre 
Intîlniri au fost televizate), primii 
boxeri care au urcat treptele ringu
lui au fost Puiu și Andyioung.

Noi vom relata însă desfășurarea 
partidelor de la Glasgow în ordinea 
obișnuită, astfel că vom începe cu 
duelul dintre Ciucă și Ramllon. Din 
transmisia telefonică făcută de to
varășii I. Stroian și Al. Vladar reiese 
că acest meci a fost echilibrat. Ciucă 
a desfășurat un box mai tehnic și 
eficace. Romînul a cîștigat a doua 
jumătate din repriza secundă și a 
fost net superior în ultima. Arbitrii 
l-au preferat însă pe boxerul scoțian.

Puiu Nicolae a întîlnit în Andy
ioung un adversar extrem de com
bativ, dar aceasta nu l-a împiedicat 
să cîștige prin abandon în repriza 
a treia. Boxerul scoțian a făcut de

trei ori cunoștință cu podeaua, dar 
de fiecare dată s-a ridicat și a ata
cat. Gheorghiu a cîștigat la puncte 
în fața lui John Mc. Mermott, boxer 
tenace, insistent. Reprezentantul nos
tru a prestat un box curat , specta
culos. pentru care publicul l-a aplau
dat deseori.

Și la categoria semiușoară victo
ria a fost de partea boxerilor ro- 
mîni. Autorul acesteia a fost Ion 
Dinu, care a cîștigat în fața lui Mc. 
Kenzie, reușind în ultima repriză să-1 
trimită pe scoțian la podea. Nici de 
data aceasta Mihalic nu a putut trece 
de tenacele Mc. Taggart, dar, 
spre deosebire de celelalte intîlniri 
dintre acești boxeri, meciul a fost 
foarte strins . Decizia a fost de 
2—1 în favoarea lui Taggart, arbi
trul neutru Nichols punctînd în felul 
următor: prima repriză, 20—19 pen
tru Taggart, repriza a doua și a 
treia, 20—20! Anton a pierdut la 
Jim Makolm. în schimb Low a reali
zat o victorie clară prin abandon 
în ultima repriză în fața lui Groll. 
Boxerul scoțian a fost trimis în toate 
reprizele la podea, pentru ca în cele 
din urmă să fie abandonat

Ion
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arbi-de

trul Hume. La mijlocie, Monea 
obținut o victorie de prestigiu 
meciul cu John Fisher, fiind apreciat 
în unanimitate de specialiștii sco
țieni. La semigrea, Nicolau nu a pu
tut trece de Menzies. Meciul a fost 
în general strîns, lui Nicolau lipsin- 
du-i claritatea în acțiuni, atribute pe 
care le-a 
mai mare,
Marhițan, 
comportări 
Crawford,
fost vizibil superior. Cea de a doua 
întîlnire dintre reprezentativele Sco
ției și R. P. Romîne va avea loc 
astă-seară în orașul Ayr.

a 
în

avut, într-o măsură ceva 
Menzies. In ultimul meci, 
pe linia ultimelor sale 
bune, a întrecut pe Ian 

după o partidă în care a

întrecerile de tenis de masă ale 
celui de al treilea concurs al etapei 
finale a campionatului republican in
dividual au început ieri dimineață 
cînd s-au înregistrat și două sur
prize. La dublu bărbați, cuplurile 
Sîndeanu — Bottner și Gantner — 
Covaci au fost eliminate de adver
sari mai tineri și care porneau cu 
șanse reduse de cîștig. Astfel, în se
mifinale, Bodea și Sentivani au ieșit 
învingători cu 3—2 (—19, 18, 16, 
—23, 15) după o partidă spectacu
loasă în fața lui Gantner și Covaci, 
jucători mai experimentați și cu o 
tehnică mai bună. Cîștigătorii au ac
ționat cu multă hotărîre și au inițiat 
numeroase atacuri încheiate cu lo
vituri decisive. Intr-o altă întîlnire, 
în turul al doilea, Zaharia și Șuba 
au dispus meritat de Sîndeanu — 
Bottner; 3—2! Primii au făcut un 
joc de regularitate, presărat cu 
atacuri puternice și prin surprindere 
(Zaharia), în timp ce învinșii au ju
cat prea reținut, în defensivă, între- 
cîndu-se in greșeli elementare.

Alte rezultate: dublu bărbați,
mifinale: Negulescu, Rethi — Giur- 
giucă, Cobîrzan 3-2 (—17, 7, -23, 
13, 16); dublu femei, semifinale: Ma
ria Alexandru, Geta Pitică — Eleo
nora Mihalca, Mariana Jandrescu 
3—1 (11, —16, 15, 11), Ella Cons- 
tantinescu, Marta Tompa — Catri- 
nel Folea, Maria Biro 3—1 (14, —19, 
23, 16).

In legătură cu, programarea meciu
rilor, ar fi de dorit ca organizatorii

se-

După 6 runde

Alexandra Nicolau și Margareta Perevoznic
conduc în finala campionatului republican
BRAȘOV 26 (prin telefon). ~ — 

Două victorii ale campioanei țării, 
maestra internațională Alexandra Ni
colau (la Tereza Urzică și Natalia 
Samarian) i-au permis să egaleze în 
fruntea clasamentului pe Margareta 
Perevoznic. Partida întreruptă din 
runda a 2-a dintre cele două frun
tașe s-a terminat cu remiză și este 
posibil ca ele să se distanțeze în 
clasament, dat fiind că principalele 
urmăritoare suferă insuccese: Maria 
Pogorevici a pierdut la Maria Des- 
mireanu și Elena Rădăcină, iar Mar
gareta Teodorescu, după înfrîngerea 
suferită la Veturia Simu, a făcut re- -j 
mize cu Gertrude Baumstarck și Ro- 
dica Manolescu. Pe de .
Elisabeta Polihroniade a făcut remiză 
cu Maria Pogorevici și a întrerupt 
pentru a doua oară cu Natalia Sa
marian.

Iată alte rezultate din ultimele 
două runde : Veturia Simu — Rodica 
Ghișa */2—V2, Doina Turturea — San
da Voicu 0—1, Maria Desmireanu — 
Margareta Perevoznic */2—J/2. (runda 
a 5-a) ; Margareta Perevoznic — 
Gertrude Baumstarck 1—0, Suzana 
Makkai — Elena Rădăcină 0—1, Ro
dica Ghișa — Doina Turturea 0—1, 
Tereza Urzică — Veturia Simu 1—0 
(runda a 6-a). *•

In clasament : Alexandra Nicolau 
și Margareta Perevoznic 5 p., Elena 
Rădăcină 4 p., Elisabeta Polihroniade 
3‘/2 (1) P-. Tereza Urzică 3*/2 p., 

âftă "parte, Maria Pogorevici și Margareta Teo
dorescu 3 p. etc.

CAROL GRUIA
corespondent regional

să manifeste mai 
sul ca partidele 
importante să se joace,

multă grijă, în sen- 
mai interesante și 

. , de pildă,
după-amiaza sau seara, pentru ca 
publicul să le poată urmări. Ieri însă, 
semifinalele de dublu femei și dublu 
bărbați s-au desfășurat la ora 13, 
aproape fără spectatori. In schimb, 
după-amiază au fost programate nu
meroase partide complet nesemnifi
cative și disproporționate ca valoare, 
din turul I la probele de simplu băr
bați și simplu femei.

C. COMARNISCHfț.
Competiția continuă simbătă de h 

ora 9 și 16 (pînă la ora 19,3 <^sar 
duminică cu începere de la ora 9 au 
loc finalele. Jocurile se dispută în 
sala casei de cultură a tineretului a 
raionului „16 Februarie" din șos. 
Grozăvești 82 (tramvai 13, troleibus 
89).

Cupa Steaua 
și Cupa Știința

Activitatea competițională la tenis 
continuă ca în plin sezon. Săptămina 
trecută s-a desfășurat „Cupa Steaua", 

loc concursul „Cupa 
însă că asemenea ac- 
nu găsesc locul cuve- 
din jucătorii fruntași

iar acum are 
Știința". Păcat 
țiuni lăudabile 
nit și o parte
din Capitală nu participă la întreceri. 
Țiriac și Rakosi (Dinamo) nu au luat 
parte de loc, iar tenismanii de la 
Progresul, cu excepția lui Boaghe, se 
pare că s-au molipsit de aceste exem
ple rele și nu s-au înscris nici ei 
„Cupa Știința". Care să fie cauza*?

★
Finala de simplu bărbați a „Cupei 

Steaua", disputată între Mărmureanu 
și C. Năstaee, ambii de la Steaua, s-a 
terminat cu victoria clară a primului 
cu scorul de 6—0, 6—0, 6—1. Mârmu- 
reanu a servit puternic, a venit me
reu la fileu și a reușit voleuri deci
sive. C. Năstase a acuzat dureri la 
umărul drept și, în consecință, nu a 
putut acționa în voie. Finala de sim
plu femei, Ecaterina Horșa—Eleonora 
Roșianu (7—5, 6—8, 5—5) nu s-a putut 
încheia din cauza întunericului și va 
continua azi de la ora 15 pe terenu
rile Știința (lingă ștrandul Isvor). Fe 
aceleași terenuri 
tidele din cadrul 
cîteva rezultate : 
rul II: Mita—I.
Poțxwici—Dron 6—1, 6—1, Mărmureanu 
— Boaghe 6—2, 6—0, Burciu — D. 
Vimriu 6—1, 6—3, Bardan — Pascal 
6—3, 6—3; simplu femei, sferturi de 
finală: Mariana Ciogolea — Sanda, 
Ciogolea 4—6, 6—1, 7—5. -4

Concursul continuă azi, de la ora 
15, iar mîine de la ora 10. Duminică 
meciurile vor avea loc pe terenurile 
Progresul.

au continuat și par- 
„Cupei Știința". Iată 
simplu bărbați, tu- 

Năstase 6—1, 6—3,



„De ce se trage atît de puțin la poartă?44

ART A FINALIZĂRII (P
Drum bun

§ In cadrul anchetei noastre „De 
s ce se trage atîf de pufin la poar- 
g tă astăzi vom face — cu voia
g dvs., dragi cititori — o excepție 
H de la regulă, ca să spunem așa : 
H vom publica nu răspunsuri, ci spi- 
g cuiri dinfr-un foarte interesant ar- 
§ ticol scris de antrenorul emerit B. 
§ Tirik, tn revista „Sporfivnîe igrî" 
g nr. 3/1962. Articolul ridică pro- 
g bleme extrem de importante fi. 
g tn unele cazuri — cum vefi vedea 
§ — asemănătoare fotbalului nostru.

Ihiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiii

de B. TIRIK, antrenor emerit

cătorului 
mente ?

și a echipei la antrena- multe

pe jucător să renunțe 
poartă de la distanțele 
exemplul lui V. Voro-

și succes!

Punctul culminant al jocului de 
fotbal, scopul lui, precum și justifi
carea tuturor acțiunilor premergătoa
re ale echipei este lovitura trasă la 
poarta adversarului. Și pe spectator, 
a cărui emoție atinge apogeul în 
momentul acesta, nu prea îl intere
sează dacă lovitura va fi ca din 
tun, sau înșelătoare-tăiată, sau va 
descrie o boltă pe deasupra portaru
lui ieșit în întîmpinare. Important 
este numai ca mingea trimisă să 
amenințe integritatea porții. Lovitura 
finală nu întotdeauna este frumoa- 

k^-să, dar ea este prețuită mai presus 
de orice combinație frumoasă și ori
care figură extraordinară în teren. 
Numai ea consfințește victoria și jus
tifică sutele de ore de muncă la an
trenamente.

Cit de des părăsesc spectatorii sta
dioanele deziluzionați nu de faptul 
că echipa lor a jucat slab, ci pentru 

—«ă nu a putut să marcheze gel. cu 
toate că a avut ocazii 1 Iar adver
sarul a știut să folosească singura 
ocazie ivită și a plecat de pe teren 
cu 2 puncte la care în realitate nu 
avea dreptul.

...Cum se explică ratările de neier
tat ? Și de ce în anii trecuți, cînd 
nivelul măiestriei generale era mai 
scăzut, se găseau mulți (mai mulți 
decît acum) trăgători, care ne bucu
rau prin loviturile lor puternice, pre
cise și plasate, trase la poartă din 
cele mai diferite poziții ?

A răspunde la aceste întrebări și, 
mai ales, a le rezolva într-o singură 
clipă nu este posibil. Dar trebuie cel 
puțin să le analizăm și să atragem 
atenția asupra 'lor. Explicînd ratările, 
jucătorii le aruncă, de multe ori, pe 

.seama întîmplării (mingea a venit 
prost pe picior). Unii dintre antre
nori sînt de acord cu asemenea ex

plicații. In cazul acesta, lovitura 
bună la poartă nu trebuie considerată 
și ea tot ca o întîmplare ? (mingea 
a venit bine pe picior).

In această situație putem să ne 
împăcăm cu ideea că cel mai impor
tant moment al jocului de fotbal, 
scopul lui, ar fi un rezultat al în
tîmplării ? Atunci, nu este lipsită de 
orice sens munca de pregătire a ju-

ARTĂ PIERDUTĂ
Cînd se trăgea mai bine pe poar

tă : acum sau mai înainte ? Pentru 
această problemă nu există date sta
tistice. Dar noi sintem îndreptățiți să 
ne sprijinim pe mărturiile oamenilor 
care au avut tangență cu fotbalul 
ani îndelungați. Cel care-și aduce 
aminte de jocul maeștrilor șutului, 
cum erau la timpul lor Butusov, 
Starostin, Ilin, Bobrov, Pavlov, Ste
panov, Fedotov, Karțev, Ponomariov, 
Beșkov, va fi de acord probabil că

tive, se reducea de cele mai 
ori la efectuarea trasului la poartă, 
pentru care se consumau 2—3—4 ore 
consecutiv. Asemenea antrenamente 
duceau la formarea unor deprinderi 
ale loviturilor puternice și precise. 
Acestea se întăreau, se dezvoltau și 
se perfecționau în condiții de joc.

Nu trebuie să uităm că în acele 
timpuri o mare întrebuințare o aveau 
pasele lungi. Fără o pasă lungă și 
precisă jocul nu era de conceput, 
iar măiestria era prețuită numai după 
felul cum fotbalistul poseSă gama 
loviturilor. Fără a fi posesorul unei 
lovituri bine plasate, în acele tim-

prin aceasta 
la trasul la 
mari. Totuși 
șilov (el este unul din puținii ata-
canți actuali care sînt posesori ai 
unei lovituri bine pusă la punct) de
monstrează cum, cu ajutorul unei 
lovituri lungi și precise, se poate 
momentan schimba direcția unui a- 
tac și crea o situație critică. Și nu 
rareori „tunul lui Voroșilov" creează 
o primejdie directă pentru poarta ad
versarului.

PIERDEREA TIMPULUI 
TN FAȚA PORȚII

pe

Petrolul - Salgotarjan 
mîine, la Ploiești

După cum am anunțat, echipa de 
fotbal Salgotarjan — din prima cate
gorie a campionatului din R. P. Un
gară — va susține două jocuri in țara 
noastră. Primul are loc mîine la Plo
iești, în compania formației Petrolul. 
Disputa dintre aceste două echipe 
stîrnește un viu interes printre spec
tatorii ploieșteni.

Fotbaliștii oaspeți au sosit ieri la 
Arad, de unde și-au continuat dru
mul spre Ploiești.

Mîine—etapa a X-a a
(Urmare din pag. 1)

? crispate, nervoase, fiind vizibil faptul 
I că în primul rînd urmăreau rezultatul, 

indiferent de calitatea jocului. Așa s-a 
comportat, de pildă, echipa St. roșu în 
partida cu Petrolul. Nervozitatea jucă
torilor brașoveni a avut repercusiuni 
asupra comportării for. Au greșit mai 
repede și mai mult, stricînd — în 
plină dominare — acțiuni care — cu 
mai mult calm — puteau fi fructificate. 
In felul acesta jucînd. St. roșu a ob
ținut cu emoții o victorie pe care ar 
fi putut să și o asigure încă din prima 
repriză.

La fel de grav este faptul că nervo
zitatea duce la manifestări nespor
tive din partea unor jucători, cum s a

■ *■;,
4 Vii s "■%
' * : *** '

Anatolii Ilin a fost un maestru al șutului, Iată-l înscriind tn meciul U.R.S.S.— 
Anglia desfășurat

aceștia știau să folosească momen
tele prielnice și întristau pe supor
terii și pe coechipierii lor, prin ra
tări supărătoare cu mult mai puțin 
decît o iac astăzi cei mai buni ata- 
canți.

Desigur, în fotbalul actual apără
rile supraaglomerate, viteza de re
acție. tehnica apărătorilor și marca
jul strict îngreuiază în mod deose
bit pe atacanți. Acestora nu li se 
dă timp pentru preluarea mingii, și 
cu atît mai puțin pentru lovitură, 
înaintașii anilor trecuți se aflau pro
babil în împrejurări mai bune.

Printre atacanții actuali putem 
numi numai cîțiva posesori ai unor 
lovituri sigure la poartă (sau, cum 
îi numim, foibaliști șutori). Aceștia 
sînt: Gusarov, Voroșilov, Crasnițki. 
Cînd aceștia au o poziție favorabilă, 
urmează de obicei o lovitură pericu
loasă la poartă.

...Adesea vedem că înaintașul re
nunță să execute lovitura finală, cu 
toate că în situația creată nu are 
dreptul la aceasta. Lipsa de hotă- 
rîre în asemenea momente, în cel 
mai bun caz, o putem explica prin- 
tr-o proastă orientare, dar de cele 
mai multe ori prin nesiguranță, tea
mă de răspundere. O orientare proas
tă nu numai că împiedică jucătorul 
să îndrepte lovitura spre dreptun
ghiul porții, dar de multe ori nu-i 
permite să recunoască poziția favora
bilă. să-1 convingă că are timp su
ficient pentru lovitură. Atacanții, o- 
bișnuiți cu înghesuiala, demonstrează 
de multe ori o grabă exagerată chiar 
și atunci cînd nu este cazul.

DE CE, TOTUȘI, ÎNAINTE 
SE TRĂGEA MAI BINE ?

...Acum să ne întoarcem la între
barea „de ce înainte se trăgea mai 
bine la poartă ?“

Antrenamentul din trecut, cînd me
todele de pregătire erau mai primi-

categoriei A la fotbal
întîmplat, de exemplu, în meciurile 
Viitorul—Steaua și St. roșu—Petrolul, 
în care Dumitriu II și Pavlovici, Szi- 
geti, Campo și Năftănăilă, Dridea I 
au comis gesturi nesportive, au pro
testat în repetate rînduri la deciziile 
arbitrilor, creînd o atmosferă nesănă
toasă în tribune.

Este momentul ca cluburile, secțiile 
de fotbal — în primul rînd — și fede
rația să pună capăt unor asemenea 
atitudini, combătîndu-le și sancționîn- 
du-le cu toată energia. Pe terenuri ju
cătorii trebuie să fie preocupați numai 
și numai de practicarea unui fotbal 
de calitate. Așteptăm această cotitură 
din partea lor, cam de mult, dar nu 
încetăm să sperăm că o vom și înre
gistra, desigur, cu satisfacția cuvenită.

la Moscova (1—1) 

puri nu puteai fi 
balist de clasă.

Astăzi însă, ca 
ției tactice de joc 
cerea la pase scurte și mijlocii, a 
dispărut și cultul loviturilor puter
nice și precise de la distanță și cu 
care se mîndreau predecesorii jucă
torilor de fotbal de astăzi și iubitorii 
de fotbal de atunci.

Pasele lungi nu mai sînt la modă, 
cu toate că folosirea pasei scurte să
răcește jocul și duce la evidente gre
șeli tactice, atunci cînd jucătorul în 
loc să se desprindă de coechipierul 
care conduce mingea, se apropie de 
el, frînează și încetinește prin aceasta 
combinația de atac.

...Dacă jucătorul nu 
al unei pase precise și 
atunci nu este capabil 
bine de departe pe poartă. Iată de 
ce spectatorii observă la multe echipe 
tendința de a marca golul din apro
pierea suprafeței de protecție a por
tarului. Nenumăratele posibilități de 
a trage la poartă de pe linia careu
lui de 16 m nu sînt folosite. Cînd 
însă, prin situația creată, jucătorul 
trage la poartă de departe, reiese 
clar că el nu știe să facă acest lu
cru. Iar spectatorii, dezaprobîndu-1 și 
crrticîndu-1 prin fluieră’.uri, împing

considerat

urmare a 
și o dată

un fot-

concep- 
cu tre-

este posesor 
la depărtare, 

nici să tragă

UN REUȘIT PROGRAM SPORTIV
Joi după-amiazâ, stadionul Repu

blicii din Capitală a găzduit un inte
resant program sportiv. Cu 
lej s-au întrecut fotbaliști, 

de
In
a

acest pri- 
atleți, 
frunte 
proba 
reușit

ci-
ai 
de 
să

...Explicația a ceea ce vedem 
terenurile de fotbal trebuie s-o cău
tăm desigur la antrenamente. Exer
cițiile de tras la poartă sînt plani
ficate prin programa de învățămînt. 
In afară de pregătirea complexă este 
prevăzută și pregătirea specială, adi
că aceea la care tot timpul unui an
trenament (pînă la 2 ore) este în
chinat prelucrării a una-două deprin
deri. Dar, pregătirea specială este 
un fapt destul de rar întîlnit. In cel 
mai bun caz, ea se face primăvara, 
în perioada pregătitoare. In timpul 
perioadei competiționale, care formea
ză cea mai mare parte din ciclul 
anual, se fac numai antrenamente»
complexe, în cadrul cărora loviturilor 
la poartă nu li se acordă mai mult 
de jumătate din timpul unui antre
nament, adică o 
discuție nu este 
mai mult cu cit 
timp se pierde cu 
de acomodare.

Oricine s-a antrenat sau 
nează știe din experiență că un jucă
tor are nevoie de un timp ca să 
„prindă" lovitura.

Antrenamentul prepriu-zis de tras 
la poartă începe din momentul cînd 
la jucător, în 
lovitura sigură, 
însușească prin

După părerea
practica antrenamentelor.

învățarea și perfecționarea unei 
deprinderi precise și puternice a lo
viturii, trebuie să se efectueze atunci 
cînd jucătorul e calm, odihnit, cînd 
„simțul mingii" este mai mare și ju
cătorul este mai sobru și mai atent. 
Dar la noi antrenamentul în trasul 
pe poartă 
după o 
de viteză, 
odată și 
cum este
dezvoltarea preciziei.

Mîine dimineață, echipa repre
zentativă de fotbal a țării noastre 
va părăsi țara in vederea meciului 
cu Spania din cadrul „Cupei Euro
pei", care se dispută joi la Ma
drid.

Fără îndoială, ne aflăm în fața 
unui meci deosebit de greu. Echipa 
noastră intîlnește un adversar de 
certă valoare, care se bucură de 
un renume mondial. Fotbalul spa
niol, pe care echipe ca Real Madrid 
sau F. C. Barcelona îl reprezintă 
de ani de zile cu strălucite suc
cese in arena internațională, este 
unul din cele mai bine cotate din 
lume (de altfel, naționala spaniolă 
a jucat in acest an țn turneul fi
nal al campionatului mondial din 
Chile).

Jocul de joi este cu atit mai greu 
cu cit spaniolii beneficiază de a- 
vantajul terenului propriu, iar — 
pe de altă parte, — ei vor căuta 
să ia un start cit mai bun in „Cupa 
Europei", în care speră să obțină 
mai mult succes decît au reușit în 
Chile.

Fotbaliștii noștri știu bine ac.e- 
lucruri și, animați de dorința 
de a se prezenta cit mai bine 
fața unui asemenea adversar, 
depus in timpul perioadei de

n-ou 
o echipă 
fizic, cu 

precizată, 
căror ca-

oră. Aceasta fără 
suficient cu atît 

o parte 
reglajul

din acest 
loviturilor

se antre-

exercițiul dat, apare 
pe care el începe s-o 
repetări multiple, 
mea, este greșită și

se efectuează, de regulă, 
îngreuiere mare (exerciții 
în regim de viteză și cîte- 
forță). Și
cunoscut,

oboseala, după 
nu favorizează

executat cîte 11sfîrșitul partidei s-au
lovituri de la 11 m. Steaua a obținut 
victoria cu rezultatul final de 13-9.

STEAUA: Voinescu — Jenei, Hăl- 
măgeanu, Ivănescu — Mateianu (To- 
meș), Crăciun — Cacoveanu, Constan
tin, Raksi, Tomeș (Tătaru), Tătaru 
(Creiniceanu).

ste 
vie 
in 
au
pregătire eforturi lăudabile In an
trenament. Roadele muncii 
intirziat să apară. Avem 
omogenă, bine pregătită 
o concepție tactică bine 
alcătuită din jucători ale
lități se contopesc intr-un tot uni
tar, sudat. Sudura pritlțipală a e- 
chipei izvorăște insă, in primul 
rînd, din dorința tuturor de a lup
ta din toate puterile, de a da tot 
ce pot in aceste meciuri in care 
este angajat nu numai prestigiul 
fotbalului nostru, dar 
rui jucător in parte, 
verificare de miercuri 
un real progres față
Maroc sau cu R. D. Germană. Ju
cătorii noștri și colectivul care 
conduce pregătirile au știut să în
vețe din fiecare joc susținut, au 
reușit să elimine unele din lipsu
rile constatate. Nu ne îndoim că 
joi, la Madrid, echipa noastră se 
va prezenta și mai bine, că jucăto
rii noștri nu vor precupeți nici un 
efort și printr-o comportare cit 
mai bună, să se dăruiască jocului 
cu tot elanul lor tineresc, străduin- 
du-se să invingă.

Iubitorii fotbalului de la noi au 
toată încrederea in cei 11 jucători 
romini care vor păși joi pe marele 
stadion din Madrid, in cea mai di
ficilă confruntare a fotbalului nos
tru din ultimii ani. Ei ii însoțesc 
pe fotbaliștii noștri cu toată dra
gostea, cu toată căldura, cu toată 
convingerea că ii vor vedea intor- 
cindu-se cu fruntea sus.

Dragi fotbaliști ai echipei națio
nale, vă urăm „Drum bun și suc
ces 1“

ȘTIRI, REZULTATE
aplaudată a

cliști și reprezentanți 
echitației din București.
400 m. plat, I. Ferencz 
treacă primul linia 
de sosire, iar în 
cea de eliminare, 
una dintre cele mai 
spectaculoase pro
be cicliste, Voloșin 
a ieșit învingător. Mult
fost cursa de ștafetă, Ia care au par
ticipat călăreți fruntași. Pe primul loc 
s-a clasat cuplul Ștefan - —
dor Vasile.
Marcoci 
frumoasă 
olimpic.

Tinerii 
întrecut pe studenții bucureșteni cu 
scorul de 3-2 (2-2), prin punctele mar
cate de Kunkuti, Donciu și Stanciu 
pentru Steaua-tineret, Anescu și Băr- 
bulescu pentru Știința.

Meciul vedetă, Steaua—Rapid, a ofe
rit multe faze spectaculoase, îneîn- 
tînd pe numeroșii suporteri ai celor 
două echipe. In prima repriză 
jucat într-un ritm viu, înaintașii 
belor echipe reușind să înscrie de 
trei ori (Rapid prin Georgescu, 
Steaua prin Raksi, Cacoveanu și 
meș). Conform regulamentului, pentru 
a desemna echipa învingătoare, la

Călăreții I. 
și D. Velicu 

demonstrație

Mustafa-Tu- 
Molnar, N. 
au făcut o 
de dresaj

fotbaliști de la Steaua au

s-a 
am- 
cite 
iar 

To-

și al fiecă- 
Meciul de 
ne-a arătat 

de cel cu

RAPID: Todor (Niculescu) — Lu- 
pescu (Colceriu), Motroc, Dan Coe — 
Neacșu, Langa (Petrescu) — Năstu- 
rescu, Georgescu (Lalu), Ion Ionescu, 
Chiru, Codreanu.

ALTE REZULTATE DIN CAMPIO
NATUL REPUBLICAN DE JUNIORI

SERIA I : Laminorul Roman—Cea
hlăul P. Neamț 2—1 (2—0). SERIA A 
II-A : Unirea Ploiești—Știința Galați 
0—2 (0—2); Progresul București—C.S.O. 
Brăila 11—1 (3—0); SERIA A III-A : 
Chimia Făgăraș—Petrolul Ploiești 3—3 
(3—2); Poiana Cîmpina—Textila Sf. 
Gheorghe 3—1 (0—1); SERIA A IV-A: 
C.S.S. București—S.S.E. nr. 2 Bucu
rești 0—2 (0—1); Electrica Constanța— 
I.M.U. Medgidia 3—0 (1—0); Metalul 
București —Dinamo Obor 1—1 (1—0). 
Știința București—Voința București 
1—1 (1—0), Farul Constanța—Portul
Constanța 4—0 (3—0); SERIA A V-A ; 
Steaua București—C.S.O. Craiova 2—0

Fores- 
Baia 

(1-D, 
(1—0).

0—5 
Satu

(0—0); Dinamo Pitești—Rapid Bucu
rești 1—0 (0—0); C.F.R. Roșiori—Pro
gresul Caracal 4—2 (3—1); SERIA A 
VI-A : U.T.A.—C.S.O. Timișoara 0—1 
(0—1); Progresul Timișoara—Jiul Pe- 
trila 2—1 (2—1), Vagonul Arad—Cera
mica Jimbolia 3—0 (1—0); Banatul Ti
mișoara—C.F.R. Arad 2—2 (0—0); Dru- 

beta T. Severin— 
Știința Timișoara 
2-3 (1-0) ; SERIA 
A VII-A: 
tiera—C.S.O.
Mare 3—3

Recolta Cărei—C.S.M. Cluj 1—2 
Crișul Oradea—Crișana Oradea 
(0—1), Știința Cluj—A.S.M.D. 
Mare 8—1 (1—1); SERIA A VIII-A: 
A. S. Aiud—Gloria Bistrița 4—2 (1—1), 
Progresul Reghin—Ind. Sîrmei C. Tur- 
zii 2—3 (1—2).

FARUL IN I
Echipa Farul I 

la Russe, cu 1 
prima categorie 
gar. Fotbaliștii i 
cu 4—0 (2—0).

• Joi, Dinamo București 
nut un meci amical la Satu 
compania echipei A.S.M.D. 
au învins cu 3—1 (1—0). 
mat: Tiron (2) și Kuki,

R. P. BULGARIA
Constanța a jucat joi 
formația Dunav din 
a campionatului bul- 

din Russe au cîștigat

a susți- 
Mare. în 
Gazdele 

Au mar- 
respectiv 

Ene. Dinamo a aliniat formația : Uțu 
(Datcu) — Popa (Constantinescu), 
Nunweiller IV, Ivan — V. Alexan
dru, Ștefan — Frățilă, Varga, Un- 
guroiu (Ene), Țîrcovnicu, David. (A. 
Verba, coresp.).



Miine, pe stadionul Progresul'

Deschiderea festivă 
a anului sportiv universitar

Mîine dimineață, de la ora 9,30, stu
denții bucureșteni vor trăi un eveni
ment deosebit; deschiderea festivă a 
anului sportiv universitar. Cu acest pri
lej, pe stadionul Progresul din strada 
Dr. Staicovici nr. 44, vor defila peste 
1500 de studcnți din centrul universi
tar București, fruntași la învățătură și 
sport.

In continuare, pe terenurile aceluiași 
stadion vor avea loe numeroase între
ceri. Este vorba, în primul rînd, de 
finalele unei importante competiții de 
mase — „Cupa anilor 1“ în cadrul că
reia vor evolua ech‘.?le I.S.E.-I.C.F. 
(fete) și I.C.F.-Universitatea (băieți) 
la handbal, Inst. Politehnic-I.C.F. (fete) 
și Inst.,. Politehnic-I.C.F. (băieți) la 
baschet, precum și echipele finaliste 
la volei (care vor fi desemnate în 
cursul întrecerilor semifinale dc astăzi).

In suita întrecerilor sportive prile
juite de deschiderea anului sportiv uni
versitar sînt cuprinse și meciuri de 
fotbal contînd pentru campionatul uni
versitar, demonstrații de gimnastică 
artistică și sportivă, meciuri de tenis 
de cîmp (finala „Cupei Știința®) ca și 
întîlniri demonstrative de volei și bas
chet, cu participarea echipelor divizio
nare Știința, I.C.F. și Metalul.

Finalul acestei adevărate „duminici 
sportive studențești** îl vor constitui 
întrecerile pe centru universitar a cro
sului ,,Să întîmpinăm 7 Noiembrie*1 2 3 4 5 6 7 8, la 
care vor lua startul peste 400 de stu- 
denți și studente.

1. Spania—R.P. Romînă pron. final
2. Spania—R.P. Romînă pron. pauză
3. Milan—Bologna pron. final
4. Milan—Bologna pron. pauză
5. Spăl—Fiorentina
6. Lanerossi—Juventus
7. Genoa—Internazionale
8. Ataianta—Mantova

Miine, in Capitală:
„Cupa 7 Noiembrie**

Ultima „repetiție generală" înaintea 
campionatelor republicane de haltere 
pe echipe va avea loc mîine dimi
neața cu începere de la ora 9 în sala 
Floreasca II. Echipele bucureștene se 
vor întrece pentru cucerirea „Cupei 
7 Noiembrie", competiție care va reuni 
o serie de halterofili tineri, cu pers
pective.

1X2X1X21
JOI 1 NOIEMBRIE, 

CONCURS SUPLIMENTAR 
PRONOSPORT 1

Pasionații Pronosport au prilejul să 
participe la un concurs SUPLIMEN
TAR organizat în cursul săptăminii.

Motivul alcătuirii unui astfel de 
program intermediar îl constituie de
sigur mult așteptata întâlnire de fot
bal de la Madrid, unde echipa R.P.R. 
va susține primul meci cu echipa 
Spaniei din cadrul „Cupei Europei".

Sintem convinși că acest concurs 
„intermediar" va atrage un număr 
mare de participanți, atît datorită 
programului cu un conținut foarte a- 
tractiv cit și pentru faptul că aproape 
întotdeauna, concursurile Pronosport 
intermediare s-au soldat cu premii 
frumoase.

Și acum, iată programul acestui 
concurs suplimentar :

La siirșlt dc săptămină
• Mîine dimineață, pe stadionul 

Unirea din Capitală, se va desfășura 
„ultimul act“ al campionatului orășe
nesc de viteză pe zgură și vom cu
noaște pe cel căruia îi vom adresa 

Aspect din faza a treia a campionatului de viteză pe zgură. Tn imagine, de la 
stingă la dreapta: R. Jurcă (Steaua), Al. Șinca (Voința), Al. Pop (Unirea) 
fi M. Alexandrescu (Metalul), pe oare-i vom urmări miine In cursele de pe 

stadionul Unirea
Foto: I. Mihăică

felicitările cuvenite învingătorului. 
Așa cum am mai anunțat, lupta pen
tru primul loc este deschisă oricărui 
rezultat și oricare din primii patru 
în clasament poate deveni campion.

• După încheierea campionatului, 
primii șase din clasamentul final vor 
participa la „Cupa 7 Noiembrie" ofe
rită de clubul sportiv Metalul Bucu
rești. Prin tragere la sorți, alergăto
rii vor fi împărțiți în două echipe de 
cite trei și se vor alerga patru manșe 
(fiecare echipă cîte două manșe), 
după care primii doi de la ambele e- 
chipe vor alerga o manșă finală care 
va desemna pe cîștigătorul cupei. 
Deci, în perspectivă curse spectacu
loase de ridicat nivel tehnic.

• Ieri au părăsit Capitala, în-
dreptîndu-se spre Russe (R. P. Bul
garia), alergătorii bucureșteni M.
Dănescu, M. Pop, Cr. Dovitz, Tr.
Macarie, E. Seiler, M. Voicu ș.a.
care vor participa mîine alături de 
motocicliștii bulgari, la concursul in
ternațional de motocros ce se va 
desfășura la Russe.

9. Modena—Sampdoria
10. Napoli—Catania
11. Torino—Venezia
12. Palermo—Roma

Nu-i așa că programul este atrac
tiv ?

Rămîne doar, să intrați într-una din 
agențiile Loto-Pronbsport, să vă de
puneți buletinele și apoi, cu taloanele 
în buzunar Să așteptați nerăbdători 
ziua de joi 1 noiembrie cînd se vor 
afla rezultatele !

BULETINELE PENTRU CONCUR
SUL SUPLIMENTAR DIN 1 NOIEM
BRIE SE POT DEPUNE NUMAI 
PÎNA MIERCURI SEARA.

...- ★.
• In atenfia participanților la Pro

nosport ! Deoarece meciul Rapid— 
Știința Cluj se dispută duminică 28 
octombrie dimineața, buletinele depu
se pentru concursul Pronosport nr. 43 
se sigilează duminică la ora 10,30 di
mineața.

NU UITAȚI „SPORTEXPRES" 1
Este un concurs de la care nu tre

buie să lipsească nici un sportiv. A- 
ceasta cu atît mai mult cu cit, șan
sele de a obține premii sînt foarte 
mari.

• Tot mîine dimineață va avea loc 
Ia Brașov un concurs de viteză pe 
circuit organizat de comisia regio
nală de moto unde vor participa a- 
lergători din Tg. Mureș, Sibiu, Sf.

Gheorghe, alături de motocicliștii 
asociațiilor sportive Steagul roșu și 
Voința din Brașov.

ACTUALITĂȚI
ÎNCEPE TURNEUL FINAL 

AL CAMPIONATULUI DE JUNIORI

Mîine se desfășoară primul joc 
din cadrul ultimei etape a campio
natului republican de juniori la care 
participă următoarele echipe: CSM 
Sibiu, Școlarul Cluj, A.S. Tecuci, 
Dinamo Bacău, Precizia Săcele, Con
structorul Ploiești, Grivița Roșie, 
Farul Constanța, Școlarul București, 
Timișoara. Finala urmează să se 
dispute la București la 18 noiembrie.

Datorită numărului mare de premii 
(peste 70.000) frecvența premiilor este 
de 1 la 42, adică din 42 bilete puse în 
vinzare unul este cîștigător. La acest 
concurs se poate cîștiga și cu termi
nații de două numere.

Printre numeroasele premii oferite 
cităm :

3 AUTOTURISME „Moskvici", 3 
motociclete „M.'Z." 250 cmc., 3 moto
ciclete „M.Z." 125 cmc., 3 scutere 
„Manet", 30 excursii de 14 zile în 
U.R.S.S. pe ruta Kiev—Leningrad— 
Moscova, 30 premii alcătuite din cîte 
un acordeon „Hora" cu 80 bași și un 
ceas de mină „Voîria" aurit, 30 mașini 
de cusut „Ileana", 30 aragazuri cu 4 
ochiuri și butelie, 30 premii constând 
din trei metri stofă costum bărbătesc 
și un ceas deșteptător U.M.F., 300 ma
șini de spălat rufe, 300 aparate radio 
cu tranzistori, 300 biciclete.

LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto-Central din 26 oc

tombrie 1962 au fost extrase din uimi 
următoarele numere :

Premii obișnuite în bani

42 17 19 22 62 74 12 57 55 37

Premiul special A : 74 55 17
Premiul special B : 12 57 62
Premiul special C : 22 42 37

Premii suplimentare în obiecte șl ba:u

Faza I : 41 53 12
Faza a n-a : 21 83 73 12
Faza a III-a : 56 80 30 42 7
Faza a IV-a : 68 21 63 73 13
Faza a V-a : 12 19 28 76 78
Faza a Vl-a : 11 14 10 27 16
Faza a Vil-a : 50 87 89 5 40
Fond de premii : 1.387.470.

Tragerea următoare va avea loc vi
neri 2 noiembrie 1962 la București.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT Nr. 42 DIN 21.X.1962

Categoria I : 0.30 variante cu 12 re
zultate a 6.237 lei.

Categoria a Il-a : 188,10 variante cu 
11 rezultate a 221 lei.

Categoria a III-a : 1942,30 variante cu 
10 rezultate a 32 lei.

Categoria a IV-a : 9799,90 variante cu 
9 rezultate a 9 lei.

Fond de premii : 207.898 lei.
Rubrică redactată de Loto-Pronosport

AZI ÎN CAPITALA
FOTBAL — Teren Gloria, ora 15 : 

Metalul—Tractorul Brașov (cat, B).
LUPTE — Sala de sport a clubului 

Steaua, ora 10 : DINAMO, STEAUA, ME- 
TALUL și CSO CRAIOVA (lupte clasice) 
campionat republican pe echipe.

MIINE IN CAPITALA
FOTBAL — Stadionul Republicii, ora 

13,15: Progresul—UTA (cat. A); ora 
15 ; Viitorul—Știința Timișoara (cat. 
A). Stadionul Giulești, ora 9,15 : Rapid 
—Știința Cluj (tineret) ; ora 11 : Rapid 
—Știința Cluj (cat. A). Teren Medicina, 
ora 8,30: Progresul—U.T.A. (tineret); 
Parcul 23 august, Teren iV.ora 8,45: 
Viitorul—Știința Timișoara (tineret).

Campionatul de juniori: Binamo Obor 
—Farul, teren Dinamo 1, ora 10.30:

= IBlTII - ----- ---
Azi și miine, la Bușteni,

ULTIMA ETAPĂ A „ALPINIADEI REPUBLICANE"
Peste 90 de alpîniști și-au dat în

tâlnire pentru azi după-amiâză la Buș
teni. Ei vor lua startul în ultima e-

Prima partidă programată este 
următoarea : 'A. S. TECUCI — DI
NAMO BACĂU.

JOC DE VERIFICARE A LOTULUI 
REPUBLICAN

în continuarea pregătirilor pentru 
meciul cu Franța, lotul selecționabi- 
lilor va întilni mîine, pe stadionul 
„23 August", la ora 11, echipele Pro
gresul și Steaua.

ETAPĂ IMPORTANTĂ IN 
CAMPIONATUL DE CALIFICARE

Duminică, programul campionatu
lui republican de calificare este pe 
cit de bogat, pe atît de important în 
întrecerea pentru o cît mai bună cla
sificare în cele patru serii. Se vor 
juca următoarele partide,: Universi
tatea — Aeronautica, Tineretului II, 
ora 10; Arhitectura — Colorantul, 
Tineretului IV, ora 10; IPGG — Di
namo Victoria. Tineretului II, ora 
11,30; Inst. Coristr. — Dinamo II, 
Tineretului IV, ora 11,30; Sirena — 
Autobuzul, Tineretului IV, ora 15,30; 
Gloria — CPB, teren Gloria, ora 9; 
Vulcan — Petrolul Ploiești, teren 
Vulcan,, ora 11,30; USAS Năvodari
— Metalul Buzățț; Unirea Ion Roată
— Progresul Rm. Sărat ; Petrolul 
Ploiești — CSO Brăila; Pr&izia Să- 
cele — Constructorul Ploiești; Farul 
Constanța — Cimentul Medgidia; 
D.inamo Bacău — Constructorul Iași; 
Constructorul Bîrlad — Știința Ga
lați (la Murgeni) ; Ancora Galați— 
Rulmentul Bîrlad ; A.S. Tecuci — 'La
minorul Roman; Drubeta Tr. Severin
— Jiul Petroșeni; Metalul Reșița --- 
Minerul Lupeni; Electroputere Craio
va — Mineriil Vulcan; CSM Sibiu — 
Chimica Tîrnăveni.

STICA

Concurs de acrobatică
Duminică, 28 octombrie, clubul 

sportiv Olimpia București organizează 
un concurs de gimnastică acrobatică 
pentru copii (11-14 ani). întrecerea va 
avea loc, începind de la oră 9, in sala 
Școlii tehnice de construcții (șos. Mi
hai Bravu 424). '

ț 5
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j. CITIT! ÎN NUMĂRUL 10
[ AL REHSIEI:
►
► — Străjuind cerul patriei.
£ — Al XIH-lea Congres de Astro- 
f nautică.
► — Cuplul avion-planor.
ț. — Sportul scafandrier în U.R.S.S.
► — Pilotul 
t — Construcții simple cu tranzis-
► tori.►►►

automat.

Știința—Metalul București, teren Știința 
(Tei), ora 9,45; Viitorul—I.M.U. 
Medgidia, Parcul 23 August teren IV, 
ora 10; S.S.E. nr. 2—S.S.E. nr. 1, Par
cul 23 August teren IV, ora 12; Steaua 
—Rapid București, teren Steaua I, ora 
10,15 ; Progresul—Dinamo București, 
teren Medicina, ora 10,15.

HALTERE — Sala Floreasca II, de 
la ora 9 : întreceri în cadrul „Cupei 7 
Noiembrie".

SPORTURI NAUTICE — lacul Herl- 
strău de Ia ora 10 : tradiționalul concura 
„Cupa Steaua".

MOTO — Stadionul Unirea de la ora 
10: Ultima fază a campionatului de vi
teză pe zgură și „Cupa 7 Noiembrie".

LUPTE' —- 'Sala de sport a clubului 
Sțlțaua, calea Plcvnei, ora 10 : Campiona
tul republican pe echipe (lupte libere).

tapă a „Alpiniadei Republicane" care 
se va desfășura mîine pe traseele din.— . 
regiunea Buștenilor;

Vor lua parte sportivi de la Voința 
București, Dinamo Brașov, Metalul 
București, Știința București, Casa Ofi
țerilor Brașov, Voința Brașov, Torpe
do Zărnești, Unirea Cluj, Voința Ora
dea, Corvinul Hunedoara, C.F.R. Pe- 
troșeni, Caraimanul Bușteni, Cimentul 
Bicaz, Voința Cluj, Carotajul Ploieștâ»- 
Petrochim Ploiești, Poiana Cimpina, " 
Prahova Ploiești, Voința Sibiu, I.P.I.P. 
Ploiești, Celuloza Zărnești, Spartac 
București, Mătasea roșie Cisnădie, 
Unirea București, Mureșul Tg. Mureș, 
Grivița Roșie București, Viscoza Lu- 
peni etc.

Cu acest prilej se va alcătui cla
samentul definitiv al „Alpiniadei Re
publicane" și vor fi premiate echi
pele clasate pe primele trei locuri.

iKgfc'iVI O'ilTl.', Ui

Două noi recorduri i 
republicane de junior*

Cu prilejul concursului de atletism 
desfășurat joi pe stadionul Tineretu
lui au fost stabilite două noi recorduri 
republicane de juniori la următoarele 
probe : 4X800 m — juniori I — CLU
BUL SPORTIV ȘCOLAR BUCUREȘTI 
(Gh. Țăruș, I. Volohovschi, Cornel 
Tatu, Gh. Ene) 8:02,6 și 4X100 m fete 
— junioare II — CLUBUL SPORTIV 
ȘCOLAR BUCUREȘTI (Maria Ijak, 
Magdalena Trușcă, Gabriela Radu
lescu, Ana Drînceanu) 52,4.

ui .1 ai
Campionatul orășenesc 

de ciclocros
De două săptămîni ciclocrosiștii din 

Capitală și-au început pregătirile in 
vederea campionatului orășenesc. Mii
ne ei își vor disputa intîietatea în ca
drul acestui campionat pe un traseu 
situat în jurul G.A.S. Roșia (capătul 
tramvaiului 5—Piperă). Primul start 
se va da la ora 10. Se vor întrece 
alergători de' toate categoriile. Și-au 
anunțat participarea un număr mare 
de sportivi din cluburile bucureștene.

SPORT §1 TEHNICA"
4

înălțime.
E* Țiolkovski. 4

4
4

razele morții. 
nucleară" la

— Zborul la mare
— Casă muzeu K.
— Q.S.L.
— Laser-Maser șl
— De la „bomba

„bomba neutronică".
— Magazin (cuvinte încrucișate, 

noutăți, știați că... etc.).

4

4
<
■Q
4



Hai la meci!

L. TJlaqazin
O CARTE

A LUI VLADIMIR KUȚ

spaitui

„Sânt convinsă că Nona 
Gaprindașvili o va întrece 
în meci pe Elisa beta Bîko- 
▼a“... declarase acum a- 
proape un an campioana 
noastră Alexandra Nicolau, 
la întoarcerea sa de la tur
neul candidatelor la titlul 
mondial. Convingerea aceas
ta era, de altfel, împărtă
șită de mulți. Tinăra maes
tru gruzină învinsese în în
trecerea de la Vrnjacka 
Banja cu o siguranță și 
autoritate fără precedent în 
șahul feminin. Din 16 par
tide disputate, numai 6 re
mize, restul toate câștiga
te... Și în autentic stil 
campioană mondială !

Victoria studentei în 
lologie din Tbilisi era 
teptată și firească. j 
Nona a ținut totuși să pro
ducă surprize și în aceas
tă ultimă etapă a drumului 
ei spre consacrarea defini
tivă. Intr-adevăr, ea și-a în
trecut adversara la un scor 
care depășește toate preve
derile specialiștilor: 9—2! 
Și de partea cealaltă a 
bl ei cu pa trate albe și 
gre nu stătea altcineva 
cit Bîkova 1

ce clștigase o puternică se
mifinală a campionatului 
U.R.S.S. și ocupa locul trei 
în finală, ea devenea ma
estru a sportului. Ascensiu
nea ei pe scara valorilor 
șahului sovietic și a celui 
internațional n-a încetat 
atunci să suscite uimire 
admirație. A jucat și 
București, în meciul R. 
Romînă—R.S.S.
cîștigînd cîteva partide în 
stilul ei deosebit de ener
gic și spectaculos.

Și să subliniem acest a- 
mîfi.unt deosebit: este cea 
mai tînără campioană mon
dială pe care o cunoaște 
istoria șahului: are 21 de 
ani !

A apărut cartea dublu
lui campion olimpic — 
Vladimir Kuț — intitulată 
„De la începător pină la 
maestru al sportului*. De-a 
lungul celor 120 de pagini 
ale cărții, Kuț tratează nu 
numai problemele tehnice 
legate de probele de aler
gări de fond și semifond, 
ci descrie și primele sale 
încercări în atletism. El 
vorbește despre primul său 
antrenor, despre prima sa 
victorie și — bineînțeles 
— povestește marele episod 
al vieții sale, Olimpiada 
de la Melbourne, unde a 
cucerit două medalii de 
aur. fiind figura 
acestei ediții a 
Olimpice.

în capitolul 
alergării",
Jia tinerilor alergători că 
nu e bine să imite put 
și simplu tehnica altora, 
nici chiar a celor mai ves
tiți atleți. „Propria ta 
muncă și încrederea în for
țele tale — spune Kuț — 
te vor duce la victorie*.

nemulțumit de precizia 
șuturilor atacanților săi.
— „Nu reușiți să nimeriți 
măcar o poartă în lățime 
de 7 m — a 
amărăciune 
Trebuie să vă 
așa fel îneît 
chiar-și un măr așezat pe 
capul unui copil".

—- „Demonstrați-ne cum 
răspuns

spus el cu 
jucătorilor 

antrenați în 
să doborî fi

au

imediat
El și-a 

vârstă de 
pe capul 
care l-a

de

i fi- 
aș-

Dar

la
ne-
de-

Cariera șahi stă a noii 
campioane mondiale iese 
și ea cu totul din comun.

NONA GAPRINDAȘVILI
La 15 ani, pioniera Nona 
Gaprindașvili era campioa
nă a orașului Tbilisi, apoi 
pe întreaga Gruzie. Un an 
mai tîrziu, In 1957, după

— Unde-alergi așa,
nepoate ? 

(m-adresai către Istrate) 
Vezi să nu te poticnești!...
— Mă grăbesc să mai apuc 
meciul de la București... 
Să nu-1 pierd, că e bucluc!
— Cînd e meciul ? (mai

zisei)
— Ia acum, la ora 3.
— Cum să-I mai apuci,

nepoate ?
că e două jumătate !... 
Ce, comuna Belșugești 
este - - -
cum

lingă București, 
treci strada, peste 

drum, 
colț, lingă Sevasta?...

nr. 1 a 
Jocurilor

„Tehnica 
el atrage aten

de

la
P

Gruzină,

WILHELM TELL NR. 2

Duminică de duminică 
antrenorul de origină elve
țiană Vaegi, al echipei ita
liene de fotbal Vassia, era

vine asta1 
jucătorii.

Vaegi a trecut 
la experimentare, 
chemat băiatul în 
12 ani și a așezat 
lui un măr, pe
doborît chiar din primul 
șut expediat de la 10 m. 
Experiența repetată încă de 
două ori a avut același re
zultat.

De atunci jucătorii echi
pei Vassia au devenit ex
trem de sîrguincioși la an
trenamente, exersînd mai 
ales șuturi de felul acelora 
demonstrate de antrenorul 
lor. Rezultatele nu s-au 
lăsat mult timp așteptate. 
Precizia paselor și a șutu
rilor la poartă a crescut, 
iar în palmaresul echipei 
au început să figureze nu
meroase victorii și goluri 
înscrise. în ce-1 privește 
pe antrenorul Vaegi, șutul 
lui i-a adus un nume nou 
în întreg orașul Vassia — 
Wilhelm Tell !

după 
Mie-mi pare nu știu cum 
toata chestiunea asta!...
— Va să zică, nu mă 

crezi ?
Hai cu mine și-ai să vezi!... 
Tocmai eram singur cuc... 
Să mă duc, să nu mă duc? 
Și-auzindu-1 pe băiat 
tot strigîndu-mi: „Hai!** si 

„Hai !** 
nu știu cum s-a întîmplat, 
că-n sfîrșit, mă-ndupleca;...

Și-acum, ține-te de el, 
căci flăcăul alerga, 
pe cînd eu (Ia vîrsta mea) 
alergam... mai ușurel !
— Mai întii, dăm pe la

mine, 
să las vorbă unde sînt...
— Mă băiete, nu ți-e bine? 
Scăpăm meciul !... N-ai

cuvînt ?...
E o chestie serioasă !... 
Și-am intrat cu el în casă. 
Cînd... se auzi un gla*- : 
„N-a trecut niei un minut, 
de cînd jocul a-nceput...** 
Mai făcui încă un pas : 
„Tn acest moment, a tras 
nu știu care jucător, 
într-o formă exemplară... 
Colosal !... Uluitor !...
Insă, cînd să intre-n plasă, 
mingea sare... peste bară!4* 
In sfîrșit, mă dumiresc: 
meciul era, chiar... în tasă 
și se disputa... pe masă... 
Iar cum n-aveam nici un

zor, 
am rămas să urmăresc 
meciul — la... televizor...

MIRCEA CODRESCU

Cu pantofi sau deseulf?
După campionatele enr> 

pene de atletism, din acest 
an, un tehnician a făcut o 
serie de calcule din care 
a reieșit că la probele de 
alergări pe distanțele mai 
mari de 1500 m este avan
tajat atletul care aleargă 
fără pantofi. Doi atleți de 
fond, care au alergat des
culți, au atras atenția în 
ultimii doi ani : campionul 
olimpic de maraton, din 
1960, Bikila Abebe (Etio
pia) și englezul Tuli oh, 
campion european la Bel
grad în proba de 5000 m.

Specialiștii în atletism pun 
întrebarea dacă nu cumva 
viitorul aparține alergători
lor desculți... ?

In 4 rînduri
In cinci etape junio

rii de la Moldova Iași 
au înscris numai un 
gol.

Cînd adversarii îi văzură 
Cu toată-naintarea „moar

tă44, 
îi ajutară-ntr-o măsură, 
Marcînd un gol in... pro

prie poartă !

(rd. v.)

A fum o jumătate de secol

București—Paris, călare
In vara anului 1912, că

pitanul Ion Păun din ser
viciul Geografic al Arma
tei, pornea călare pe iapa 
Nonius, spre Paris, având 
ca unic însoțitor mînza de 
2 ani a iepei, care purta 
în spinare micul bagaj al 
călătorului.

Itinerariul fusese stu
diat din vreme cu multă

Cu ani în urma...

Chinezul-F. C. Bilbao 3-0
Referindu-se la meciul 

dintre reprezentativele de 
fotbal ale R.P. Romîne și 
Spaniei ce se va desfă
șura peste cîteva zile la 
Madrid, mulți pasionați 
ai fotbalului — mai ales 
cei tineri — și-au pus în
trebarea dacă, de-a lungul 
anilor, a mai avut loc 
o întîlnire Romînia—Spa
nia, la fotbal.

Iată și răspunsul: e- 
chipele reprezentative nu 
s-au mai întîlnit niciodată. 
Fotbaliștii rom ini s-au 
mai întrecut însă cu cei 
spanioli în cadrul unui 
meci intercluburi. Aceasta 
s-a întîmplat la 12 sep
tembrie 1926, la Timișoa
ra, unde am avut prilejul 
să asist la meciul dintre

echipa locală Chinezul, 
campioană a țării, și pu
ternica echipă spaniolă 
F. C. Bilbao, nu mai pu
țin renumită în vremea 
aceea decît este — 
Madrid astăzi.

Echipa noastră, în 
au jucat, printre 
Zombori, Wetzer I, Zem- 
ler, Matek și Emeric Vogi 
(actualul antrenor emerit) 
a ciștigat cu 3—0, după 
un meci în care a practi
cat un joc de clasă.

Au trecut 36 de ani de 
atunci. Cei mai mulți au 
uitat această performan
ță, 
să

Real

care 
alții,

Nu ne rămine decît 
realizăm una...nouă ’

AL. GROS-coresp.

echipă

Desen de S. Alexandrescu

grijă. Călărețul dispunea 
de mijloace puține și tre
buia ca la sfârșitul fiecărei 
etape să ajungă într-o lo
calitate unde exisCa un han 
modest, care să aibă nea
părat și grajd. Grija pen
tru cal prima, seara la so
sire, primul lucru pe care-1 
făcea călărețul era să-și 
bușumeze singur iapa și 
s-o hrănească. Cum scopul 
acestui... raid hipic nu era 
de a realiza nn record de 
timp, drumul a fost ales 
astfel îneît să treacă prin 
ținuturi cit mai frumoase 
din Transilvania, Ungaria, 
Tirol, Elveția, Jura fran
ceză. După 60 de zile de 
drum căpitanul Ion Păun, 
împreună cu iapa și xnînza 
cu care pornise, soseau la 
Paris în cele mai bune con- 
dițiuni.

20 de 
că'ăreață 
Dorange, 
vizită, 
Paris 
sionar, 
60 de
ieșit înainte, tot călare, la 
Belgrad, însoțind-o apoi 
pînă la București.

Se construiește o alee și 
oamenii au adus din timp 
dalele necesare ? Așa s-ar 
părea la prima vedere. In 
realitate însă, este exact 
invers : a existat o alee — 
pe coronamentul stadionu
lui Tractorul din Brașov 
—, din care dalele au fost 
smulse una cîte una și fo
losite ca... scaune.

Nu era nevoie 
„demonstrație*, 
unii spectatori 
respect față de
ștesc, pentru a ne convinge 
cit de ușor se poate dis
truge o alee pentru care s-a 
cheltuit muncă și bani. Am 
vrea, însă, să fim puși cit 
de curînd în situația de a 
publica o nouă fotografie, 
de data aceasta cu toate 
dalele la locul lor...

de această 
făcută de , 
lipsiți de 

avutul ob-

99ȘUTURI”...
U.T.A. a pierdut 

din nou pe teren pro
priu

Se 
Ce
Că

La Lupeni, jucătorii 
Crișanei au trecut în 
prima repriză numai 
în trei rînduri de cen
trul terenului.
mirară cetățenii 
priveau ateii ți la joc 
la gazde, orădenii

N-aveau... trecere de loc.
In partida de Ia A- 

rad ; cu U.T.A., jucătorul 
Vornicu de la C.S.M.S. 
a fost eliminat de pe 
teren pentru că a a- 
runcat repetat mingea 
afară.

Ieșenii susțineau de zor < 
Că Vornicu, de un răstimp, 
E ne-ntrecut ca trăgător 

n-au greșit : trage... de 
timp.

V. D. POPA
Și

In ultimele meciuri 
jucătorii echipei Viito
rul au dat dovadă de 
indisciplină.

Jocul vostru a plăcut, 
Dar vă strigă toți în cor : 
„Cum se poate VIITOR 
Cu-atitudini din... TRE

CUT ?**
N. MUSTAȚA

La uzinele „Timpuri 
Noi4* este neglijat atle
tismul.

Indiferența voastră clară 
Reclamă-un sfat in conse

cință :
O fi atletică „ușoară*4 
Dar n-o tratați cu... ușu

rință !
G. NAVARA

ani mai tînra, o 
franceză, Rahel 
întorcea această 

venind călare de la
la Bucuroșii. Pen- 
trecut de mult de 
ani. Ion Păun i-a

Mi-am zis, Ia aflarea ști
rii : 

E normal, eăci fiind „aca
să-, 

U.T.A. e politicoasă 
Și nu-și... bate musafirii !

★
Minerul a Învins Crișa- 

na cu 4—0

De patru 
Balonul 
Și-atunci

ori au introdus 
între buturi.. 
u>n suporter a

spus,
„Minerii-s faini în... șuturi**

NICOLAE IONESCU
București

Al 11-llA CAMPIONAT MONDIAL
DE PESCUIT STAȚIONAR

postii MacnziM»poșta magazin*postii mwcbzim

în localitatea Peschiera 
del Garda din provincia 
Verona — Italia, pe rîul 
Mincio, a avut loc cel de-al 
IX-lea campionat mondial 
de pescuit staționar, orga
nizat de Confederația In
ternațională de Pescuit 
Sportiv (C.I.P.S.).

In cadrul acestui campio
nat s-au întrecut 70 de 
pescari sportivi, reprezen- 
tînd 14 organizații de pes
cuit din tot atâtea țări.

Asociația Generală a Vâ
nătorilor și Pescarilor 
Sportivi din țara noastră 
a fost prezentă pentru pri
ma oară la o asemenea

competiție, cu o echipă 
formată din următorii 5 
concurenți : Vasile Con- 
stantinescu, Petre Diaconu, 
Ștefan Ștefan, Constantin 
Dumitrescu și Florea Pe- 
trache.

întrecerea dintre cei 
mai buni undițași din lume 
s-a încheiat cu următorul 
clasament pe echipe : 1. 
Italia, 2. Franța, 3. Bel- 
gja, 4. Luxemburg, 5. 
R.P. Romînă, 6. Anglia, 
7. Elveția, 8. Austria, 9 
R.F. Germană, 10. Sau Ma
rino, 11. R.P.F. Iugosla
via, 12. Olanda, 13. R.P. 
Polonă, 14. Spania.

MARCEL PLETCA, TTR- 
GOVIȘTE. — Joe Louis a 
deținut titlul de campion 
al lumii la toate categori
ile, timp de 12 ani : din 
1937 pină la 1949. El a pur
tat atit porecla de „bom
bardierul din Detroit (pen
tru forța loviturilor sale) 
cît și pe aceea de „mitra
liera din Detroit44) pentru 
viteza 
serie.

ION 
RADU
LA. — Vă dăm un răspuns 
exact și complet La între
bările dv. în urma consul
tării arbitrilor N. Chele- 
men și Alexandru Pirvu : 
aruncarea de la tușă este 
asimilată cu o lovitură li
beră indirecta. Cînd un 
jucător al echipei în atac, 
executând o aruncare 
de la tușă trimite min
gea in poarta adversă 
fără ca ea să fi fost atinsă 
de cineva, este aut de poar
tă. Dacă mingea a fost 
atinsă însă de portar sau 
de orice alt jucător din a- 
tac sau din apărare și in
tră în plasă, este ’ 
cealaltă situație, 
jucător executând 
care de la tușâ 
mingea în propria 
tă, fără ca ea să fi fost 
atinsă de cineva, este cor
ner. La fel ca și în primul 
caz însă, dacă 
fost atinsă de 
de alt jucător i 
în poartă, este

ION ECHIM, 
— 1) Regretăm^ 
v-am putut urma sfatul de 
a nu zîmbi la întrebarea 
pe care ne-ați pus-o : 
„care dintre ziariștii spor-

loviturilor sale în

TECLU, B RAI LA și 
COSTACHE, CHITI-

tivi joacă cd mai bine 
fotbal N-ași putea să 
vă răspund. De un lucru 
vă asigur : și ei ratează 
cînd se află singuri în 
fața porții ! Avantajul e 
că nu trebuie să dea so
coteală pentru aceasta... 
cronicarilor !. — 2) Să pu
blicăm în pagina de „Ma
gazin44 portretul unui spor
tiv valoros, sub titlul 
„Sportivul săptămânii" ? De 
ce nu ? Sîntem dispuși să 
facem din aceasta și o 
rubrică zilnică. Numai să 
ne ofere sportivii ocazia !

S. ȘTEFAN, HARGHITA. 
— Pavlovici, centrul înain
taș al echipei Viitorul, 
este originar din Bucu
rești. Un timp a jucat la 
Jiul. Nu există nici o le
gătură de rudenie între 
ei și fostul portar al Ripen- 
siei.

gol. In 
cînd un 
o arun- 

trimite 
sa poar-

mingea a 
portar sau 
și a intrat 
gol.
BISTRIȚA, 

i, dar nu

PETRE PISLEA. — Va- 
leriu Rularea „face** foar
te greu categoria de 70 de 
kilograme, în care a ob
ținut cele mai bune per
formanțe. Din această 
cauză n-a luat parte la 
finalele de la Timișoara. 
In momentul de “ 
își face probabil 
le : ce este mai 
rămînă la 70 de 
me sau să... dea 
Țăranu și Moca, în cadrul 
categoriei 78 de kilogra

me ? Dilema e mare ’
D. I. SIRBU, TG. JIU. — 

1) In meciul cu Norvegia 
disputat la 12 iunie 1955, 
Ia Oslo (scor : 1—0 pentru 
noi), golul echipei noastre 
a fost înscris de Ozon în 
min. 14. — 2) Fostul inter
național Tudor Paraschi-

față, el 
socoteli- 
greu, să 
kilogra- 

ochii cu

va este antrenorul echipei 
locale Pandurii:, 
pionatul regional ? l 
acest lucru. Ceea ce 
știm — și este mai 
portant — este cum 
comportă. Să sperăm 
a învățat din greșelile 
cute și că va fi de folos 
echipei dv. Și ca să fim... 
ehit cu informațiile, iată, 
vă spun de cîte ori a ju
cat în echipa națională : de 
6 ori. Ultima oară in 1954, 
la Budapesta, în meciul in 
care am fost întrecuți de 
fotbaliștii unguri cu 5—1.

OTTO BIRICZ, BEIUȘ. — 
1) La executarea unei lo
vituri de la 11 metri, ju
cătorul respectiv nu 
dreptul să reia 
revenită ’* 
că asta înseamnă că 
joacă a doua oară 
gea, fără a fi fost 
timp atinsă de alt jucător. 
Dar un coechipier are a- 
cest drept ! Și poate în
scrie. Dacă mingea n-a 
revenit din bară, ci a 
fost respinsă de portar, 
jucătorul care a executat 
lovitura de la 11 metri o 
poate relua în poartă si... 
e gol ! 2) Gheorghe Ola, 
antrenorul echipei Viito
rul, este fost jucător de 
fotbal. A activat la R.A.T.A. 
Tg. Mures, în categoria 
B.

din cam-
Știam 

nu 
im- 

se 
că 

fă-

are 
mingea 

din bară, fiind- 
el 

min- 
intre

FEI.ICIA HACOVIȚA, 
CRAIOVA. — Să vă spu
nem dacă jucătorul Ion A. 
Radulescu (?) a luat par
te la Balcaniada de fot
bal din 1933, de la Bucu
rești ? Pe teren n-a fost. 
In tribună, poate t
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Antrenorul federal I. Bălănescu

Reprezentativa masculină a ll.RS.S. și cea feminină
a Japoniei, campioane mondiale la volei

Echipa masculină a R. P. Romine a cucerit medaliile de bronz.
MOSCOVA. 26 

(prin ‘telefon de 
la trimisul 
tru special). Ziua 

ultima a 
final fe- 
la Mos- 

început 
noi cu 
de echi-

a 7-a și 
turneului 
minte de
cova a 
pentru 

înregistrat 
reprezentativei

categortetrf 3—O 
pa Poloniei în fața 
R. D. Germane, rezultat care îngreuna 
și mai mult sarcina echipei Romî
niei, căreia astfel numai un 3—0 îm
potriva Bulgariei îi asigura tecul 
trei în clasament. Reprezentantele 
rwastre au luptat mult pentru acest 
rezultat de 3—0. avind șf de asta 
dată, din punct de vedere al comba
tivității. o comportare lăudabilă.

Fără aportul remarcabil al Liei 
Vanea, care a „prins" o zi excep
țională, ea trăgînd decisiv, și pu
ternic și plasat, se poate afirma că 
echipa noastră ar fi jucat fără atac. 
Cum a fost meciul? El a durat 145 
de minute și s-a încheiat cu victo
ria selecționatei bulgare : 3—2 (16— 
18, 15-8, 14-1K 15-13, 15—10). 
Partida a fost extrem de palpitantă 
în ceea ce privește evoluția scoru
lui dar. în general, de o valoare 
scăzută.

Locul patru ocupat de reprezenta
tiva noastră feminină, la egalitate 
de puncte cu selecționatele Cehoslo
vaciei și Bulgariei, ultimele cu un 
set-averaj mai slab, este satisfăcă
tor față de valoarea tehnică și tac
tică a echipei, față de felul cum a 
fost ea pregătită și condusă de pe 
margine de antrenorii Gh. Constan- 
tinescu și prof. Gh. Bodescu.

Cu rezultatele U.R.S.S. — Brazilia 
3—0, Polonia — R.D.G. 3—0, Japo
nia — Cehoslovacia 3—0, clasamen
tul final al celei de a 4-a ediții 
a campionatului mondial feminin a
fost stabilit cum se vede mai jos:
1. Japonia 7 7 0 21: 1 M
2. U.R.S.S. 7 6 1 19: 4 13
3. Polonia 7 4 3 13:11 It
4. Romînia 7 3 4 12:13 10
5. Cehoslovacia 734 12:14 10
6. Bulgaria 734 12:15 10
7. R.D. Germană 7 2 5 7:17 9
8. Brazilia 7 • 7 0:21 7

Turneul international 
se apropie

BELGRAD, 25 (Agerpres). — In 
runda a 8-a a turneului internațional 
de șah de Ia Belgrad, Victor Ciocîl
tea, jucînd cu piesele albe, a remi- 
aak cu iugoslavul Janosevici. La ega
litate s-au terminat, de asemenea, 
partidele Gligorici — Sokolov și Jo- 
hanesen — Mteici. Ivkov l-a învins 
pe Rosseto, în timp ce Karaklajici, cu 
albele, a pierdut la Măriei.

Trei partide s-au terminat în runda 
a 9-a a Turneului internațional de șah 
de la Belgrad: Gligorici l-a învins 
cu negrele pe Marioi, Rosseto a re
mizat cu Karaklajici și Minici cu

Pentru meciul cu Romînia

A FOST ALCĂTUIT LOTUL DE 18 JUCĂTORI

In turneul final pentru locurile 
9—14, desfășurat la Kiev, clasamen
tul se prezintă astfel : R.P. Chineză, 
R.P.D. Coreeană, R.P. Ungară, O- 
landa, R.F.G., Austria.

ECHIPA MASCULINA A U.R.S.S. 
PENTRU A PATRA OARĂ 

CAMPIOANA A LUMII
Astă-seară la Lujniki s-a încheiat 

disputa pentru întîietate a celor mai 
valoroase echipe masculine din lume. 
Și cea mai bună din cele mai bune 
s-a dovedit a fi și Ia această ediție 
a campionatului mondial masculin, re
prezentativa Uniunii Sovietice,

Invingînd joi echipa Ungariei cu 
3—Q și azi pe cea a Poloniei cu 3—2, 
reprezentativa sovietică a ilustrat din 
nou valoarea sa ridicată, ireproșabila 
pregătire a jucătorilor ei sub toate 
raporturile. In ultimele două zile ale 
campionatului mondial masculin s-au 
mai înregistrat următoarele rezultate: 
joi: Romînia — Iugoslavia 3—2 
(12—15, 15—11, 15—8, 8—15, 15—4). 
Bulgaria — Japonia 3—1, Polonia — 
Brazilia 3—0, Cehoslovacia — R.P. 
Chineză 3—1; vineri : Japonia — 
Brazilia 3—1, Bulgaria — Iugosla
via 3—2, Ungaria — R. P. Chineză 
3—1.

In întîlnirea de joi cu Iugoslavia, 
în care a apărut cu formația Cor- 
beanu, Miculescu, Cherebețiu, Plocon, 
Nicolau, Drăgan și în timpul căreia 
i-a mai folosit pe Derzei, Chezan, 
Fieraru și Bărbuță, echipa noastră 
a început jocul crispat, exprimînd 
în mod clar o pronunțată scădere a 
spiritului de luptă și consecințele 
afectării după înfrîngerea suferită 
miercuri din partea echipei japoneze. 
In felul acesta, ea îngăduie inițial 
adversarilor să-și regleze bine dis
pozitivul, animat de Polișașki, Jivko- 
vici șt Urnaud, și să cîștige primul 
set. In setul următor, după intro
ducerea lui Derzei și a lui Chezan 
în formație, și în setul al 3-lea da
torită, de asemenea, acestora doi, con
tribuției lui Drăgan și, parțial, lui 
Corbeanu ne impunem superioritatea 
și, deși conduși uneori, cîștigăm cu 
autoritate. Inconstanța, spiritul de 
luptă scăzut și culanța în dăruirea 
de seturi unor adversari mai slabi,

rermația icmininâ pe
ajunsă un fapt la echipa 
răpesc satisfacția unei 
victorii, trebuind să se 
un al 5-lea set în care apoi diferența 

de la cer lade valoare a fost 
pămînt.

Ieri în meciul ._________
R. S. Cehoslovace, am văzut echipa 
noastră luptind, șf încă cu maximum 
de voință de la un capăt la celălalt 
al partidei și totodată și Ia un înalt 
nivel al posibilităților sale tehnice 
și tactice. Ca urmare firească, o 
splendidă victorie asupra reprezentati
vei cehoslovace, după patru seturi 
în care voleibaliștii romini au des
fășurat unul dintre cele mai frumoa
se jocuri ale campionatului încheiat 
azi la Moscova. Rezultatul: Rominia— 
Cehoslovacia 3—f (ÎO—15, 15—11,
15—13, 15—12). Am început în for
mația Miculescu, Fieraru, Derzei, Ni
colau, Drăgan, Plocon, j-am utilizat 
apoi în plus pe Chezan. Bărbuță, 

~ și Coste. S-au remarcat 
Chezan, Bărbuță, Derzei

Cherebețiu 
îndeosebi 
și Nicolau, iar de la cehoslovaci Mu
șii, Paulus și Tomas. După pierderea 
setului prim, caracterizat printr-un 
joc de studiu și redresare morală, 
punct cu pimct, serviciu cu serviciu, 
am condus in permanență în cel de 
al doilea, echipa noastră remareîn- 
du-se printr-un blocaj foarte bun și 
atacuri variate și iuți. In setul al 
treilea scorul alternează pînă la 13— 
13. totuși echipa noastră este aceea 
care culege majoritatea aplauzelor, 
arătînd că este hotărîtă să învingă și 
că nu va putea fi infrintă. In ultimul 
set scorul este favorabil cind nouă 
cînd cehoslovacilor pînă la 6—6, cind 
sîntem egalați din cauza cîtorva gre
șeli comise de Drăgan, dar de aici 
încolo jucătorii noștri forțează ritmul 
și se distanțează din ce în ce mai 
mult, terminînd în favoarea lor acest 
meci al cărui rezultat ne-a adus locul 
al treilea în clasamentul final și ast
fel calificarea directă în turneul viitoa
rei Olimpiade de la

DIN CARE VA FI FORMATA REPREZENTATIVA SPANIEI
MADRID 26 ('Agerpres). Comitetul 

director al federației spaniole de fot
bal, întiunit vineri la Madrid, a as
cultat raportul selecționerului 
longa referitor la pregătirile 
spaniole în vederea meciului 
re-1 va susține la Madrid cu 
Romîniei. Cu această ocazie 
definitivată lista de 18 jucători din 
care vor fi aleși cei 11 titulari pen
tru jocul din „Cupa Europei inter- 
țări". Cei mai mulți jucători (6) pro
vin de la echipa Atletico Madrid, în 
timp ce Real Madrid dă 4 jucători, 
Barcelona — 3, Corona — 2 și cîte 
unul echipele Valencia, Saragosa și 
Ovideo. „Faptul că naționala Sipaniei 
va fi alcătuită pe scheletul echipei 
Atletico Madrid nu surprinde — scriu 
comentatorii străini — deoarece a- 
ceasta este în momentul de față cea 
mai în formă, iar selecționerul — 
confirmat recent în acest post — a- do ‘ _jones Amanete, 
parține marelui club din Madrid". Ruiz, Valoso, Guillot.

Villa- 
echipei 
pe ca- 
echipa 
a fost

Majoritatea componenților echipei spa
niole sînt jucători tineri. Din formația 
Care a evoluat la mondialele din Chile 
au dispărut jucători renumiți ca Di 
Stefano, Santamaria, Ramaletts, Del 
Sol, Suarez, Peiro (ultimii trei fiind 
în prezent angajați Ia cluburi italie
ne). Au fost păstrați totuși din ve
chea echipă cîțiva fotbaliști de mare 
clasă și cu o serioasă rutină, înain
tașii Gento și Collar, mijlocașul Pa- 
quito.

Selecționerul Villalonga a declarat 
că el vrea să alcătuiască o echipă re
dutabilă, în care să păstreze calită
țile specifice fotbalului spaniol: ra
piditatea în execuții și suplețea. Iată 
acum lista celor 18 jucători selecțio
nați în lotul de fotbal al Spaniei: 
PORTARI: Vicente, Sadurini; FUN
DAȘI: Rivilla, Calleja. Rodriguez, 
Rieja; MIJLOCAȘI: Glaria, Pachin, 
Paquito; ÎNAINTAȘI: Gento, Adelar- 
do, Jones, Amanete, Fuste, Collar,

„De ce nu și Romînia în turneul^ 
celor cinci națiuni9

frecvent apar în presa 
articole și comentarii fa- 
adresa sportului cu ba- 
din Romînia. Ziarele și

de șah de la Belgrad 
de siirșit
Ivkov. Ciocîltea a întrerupt in pozi
ție aproximativ egală partida sa cu 
Fogelmao. Sokolov deține avantaj la 
Janosevici. iar Czerniak va cîștiga 
probabil partida întreruptă ou Jo
ii a nesen.

în urma acestor rezultate Gligo
rici s-a distanțat în fruntea clasa
mentului avînd acuma 7,5 puncte. 
Ivkov și Janosevici au cîte 5,5 puncte 
și o partidă întreruptă, iar Ciocîltea 
5 puncte și o partidă întreruptă. 
Șahistul romîn joacă în runda a 10-a 
cu Sokolov, iar în ultima rundă cu 
Măriei.

Tokio.
1. U.R.S.S. 9 9 0 27 :6 18
2. Cehoslovacia 9 7 2 22:15 16
3. Romînia 9 6 3 23:16 15
4. Bulgaria 9 6 3 21:19 15
5. Japonia 9 5 4 20:20 14
6. Polonia 9 3 6 17:18 12
7. Ungaria 9 3 6 18:21 12
8. Iugoslavia 9 3 6 17:2f 12
9. R. P. Chineză 9 3 6 14:24 12

10. Brazilia 9 0 9 8:27 9

CONSTANTIN FAUR

MECIURILE disputate miercuri în 
turneul final al campionatului unio
nal de fotbal s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate: Dinamo Moscova — 
S.K.A. Rostov pe Don 1—0; Zenit 
Leningrad — Neftianik Baku 5—1 ; 
Șahtior Donețk — Pahtakor Tașkent 
0—1. In clasament conduce Dinamo 
Mbscova cu 23 puncte, urmată de

Ce am reținut din jocul T. D N. A
După cum se știe, miercuri, stadionul Levski din Sofia _ 

interesantă partidă internațională din cadrul „Cupei Campionilor Europeni*. 
Este vorba de meciul Ț.D.N.A. — Anderlecht (Belgia) — 2—2 (0—0). 
La această intilnire a asistat și un grup de specialiști din țara noastră, 
printre care și antrenorul federal I. BĂLĂNESCU, pe care l-am rugat să 
ne împărtășească impresiile despre meci și mai ales despre 
Anderlecht, revelația acestui sezon fotbalistic (a eliminat pe 
din „Cupa Campionilor Europeni").

Iată, ce ne-a spus antrenorul Bălănescu:

După părerea mea, Anderlecht 
este o echipă foarte valoroasă. Cred 
insă că in meciul cu Sofia nu a 
aruncat în luptă decît 50—60 la sută 
din potențialul ei. Ce ne-a plăcut la 
echipa belgiană sau, mai bine zis, 
ce am reținut din jocul acestei for
mații ? Anderlecht pune un accent 
deosebit pe jocul colectiv bazat pe 
schema 4-f-2-|-4. Cînd un jucător in
tra în posesia balonului, el avea 
permanent 3—4 coechipieri liberi că
rora le putea pasa. înaintașii bel
gieni au dublat permanent pe jucă
torii din apărare, iar apărarea, la 
rîndul ei, a sprijinit atacul.

Demn de reținut este faptul că cei 
patru înaintași s-au deplasat încon
tinuu și — mai ales — că nici ei și 
nici ceilalți jucători nu au ținut ba
lonul, ci Lau pasat imediat. Prima 
grijă a lor era nu preluarea mingii, 
ci protejarea ei: cînd balonul venea 
spre un jucător belgian, acesta se 
interpunea între balon și adversar și

îl prelua numai cînd 
nu putea fi deposedat. Belgienii 
folosit cu succes ritmul „fals** 
joc. Adică, după o serie de pase 
picior în ritm lent, a urmat o lan
sare rapidă. Ne-a plăcut mult o 
combinație tactică a echipei Ander
lecht Ia o fază fixă, din care belgie
nii au marcat primul gol: Hanon 
s-a pregătit să execute o lovitură li
beră de la 25 de metri, luindu-și 
elan de la o mare depărtare. Cînd 
a ajuns însă în apropierea balonului, 
s-a oprit brusc cu tendința vădită de 
a-1 potrivi cu mina (s-a și aplecat), 
dar spre surprinderea adversarilor 
(și a noastră) a ridicat ușor mingea 
peste „zid", pe lîngă care a țîșnit 
Jurion și a înscris.

O altă acțiune, Ia fel de reușită 
a fost aceea cînd după o suită de 
combinații cu pase „un-doi“, ei au 
finalizat de la distanță; Jurion a 
driblat doi apărători, a pornit spre 
dreapta, apoi s-a întors pe stingă,

punînd pe „picior greșit" apărarea 
adversă și a șutat imparabil din a- 
fara careului.

Jocul echipei Ț.D.N.A. ne este cu
noscut in general. Totuși, voi spune 
cîteva cuvinte și despre evoluția fot
baliștilor bulgari. Ț.DJ4.A. a început 
într-un ritm susținut încercînd să 
fiătrundă la poarta adversă pe aripi. 
Pasele trimise la extreme au fost 
însă interceptate de fundașii de la 
Anderlecht. Fotbaliștii bulgari au con
tinuat să joace cu multă însuflețire, 
dar extremele lor au greșit intrînd 
pe centru. Abia atunci cind extre
mele au desfăcut jocul, s-a dat 
eficacitate acțiunilor. Așa a marcat 
Kolev primul gol, deschizînd scorul, 
și apoi a egalat Takimov (belgienii 
au condus cu 2—1).

Jocul a fost spectaculos, uneori 
„tare“, dar nu am înregistrat bruta
lități și intenții de fault. Și încă o 
mențiune: cei doi portari. Naidenov 
și Fazekas, au fost de fapt (cînd si
tuația a cerut) jucători de... cîmp. 
Mai ales Naidenov a fost pe drept 
cuvînt cel de-al doilea stoper. La un 
moment dat, cînd Kovacev era pe 
punctul de a fi depășit la centrul 
terenului, Naidenov a interceptat ba
lonul la 35 de metri de... linia porții, 
pasînd precis unui coechipier.

în concluzie, am asistat la o intil
nire interesantă care a prilejuit multe 
învățăminte".

Tot mai 
occidentală 
vorabile la 
Ionul oval 
cronicarii de specialitate, unanimi în 
a recunoaște astăzi valoarea ridicată 
a rugbiului romînesc, cer tot mai 
des participarea țării noastre la tur
neul națiunilor occidentale, lată că 
acum — în preajma întâlnirii Romînia- 
Franța—ideea participării țării noas
tre la o competiție europeană a lost 
din nou reluată. Astfel, ziarul l’HU- 
MANITE, sub titlul: „Springboks în 
turneul celor Cinci Națiuni. De ce nu 
și Romînia ?“ prezintă argumente în 
favoarea admiterii rugbiștilor romini 
în Turneul celor 5 națiuni. Iată cî
teva extrase din acest articol:

„Cercurile rugbistice britanice sînt 
îngrijorate. Victoria în Turneul celor 
5 națiuni le scapă printre degete în 
momentul de față. Ce să facă, așa
dar, pentru a împiedica echipa Fran
ței să triumfe încă o dată în acest 
sezon ? Cea mai bună soluție ar fi, 
desigur, să se opună XV-lui francez 
echipe mai inspirate, care să practice

PE GLOB
Spartak Moscova și Ț.S.K.A. cu 
20 puncte.

COMPETIȚIA internațională

cîte

de 
fotbal pentru „Cupa orașelor tîrguri" 
a programat noi întîlniri. La Glas
gow, echipa locală Celtic a făcut joc 
egal 2—2 cu Valencia (echipa spa
niolă s-a calificat pentru turul ur
mător). Jucînd la Liverpool echipa 
engleză Everton a dispus cu 1—0 
(1—0) de Dunfermline (Scoția).

„CUPA CUPELOR" la fotbal a 
programat la Madrid jocul dintre 
Atletico și formația Hibernian Malta. 
Au cîștigat gazdele cu 4—0 (2—0).

Ro-
Cu același scor Botev Plovdiv a 
vins în deplasare pe Shamrok 
vers din Dublin.

IN SFERTURILE de finală 
„Cupei campionilor europeni" la ... 
bal Sporting Lisabona a dispus cu 
1—0 (I—0) de Dundee, campioana 
Scoției. Returul este programat la 31 
octombrie la Dundee.

LA ISTANBUL, într-un meci con- 
tind pentru turneul balcanic de fot
bal, echipele Galatasaray Istanbul și 
Oiimpiakos Pireu au terminat la ega
litate: 1—1.

ale 
fot-

s

un joc deschis, în maniera france
zilor..."

în continuare articolul citat vor
bește despre intenția britanicilor de v- 
a invita să participe la turneu pe 
reprezentanții Africii de Sud, „Spring
boks". Și atunci — pe drept cuvînt 
— autorul articolului se întreabă: 
„Nu vedem nici un inconvenient ca 
Turneul celor 5 națiuni să se lăr
gească, dar atunci, de ce să ne oprim 
la jumătatea drumului ? Nu ar fi 
logic să luăm în considerare de 
pildă intrarea Romîniei în această 
competiție, făcîndu-se un pas impor
tant pe calea internaționalizării rug- 
biului ? Să nu se folosească argu
mente, care nu sînt de fapt decît 
pretexte, pentru a îndepărta această 
eventualitate. Francezii, învingători 
în trecutul sezon, ai turneului, știa 
cîte ceva despre calitatea rugbiului 
romînesc. Nu sînt oare ei aceia care 
acum doi ani au fost mtrecuți la -a 
București, și care anul trecut încă, 
la Bayonne, au trebuit să se mul
țumească cu un meci nul (5—5) . 
fața echipierilor lui Penciu și Mo- 
raru ?

Desigur, la 12 noiembrie 1961 nu 
era pusă pe picioare marea echipă 
a Franței și partida s-a disputat în 
condiții atmosferice nefavorabile. 
Dar, pentru a ne referi la declara
țiile pe care ni Ie-a făcut dl. Roger 
Lerou, romînii au progresat repede 
și pot fi comparați cu cei mai buni 
practicanți în domeniul balonului 
oval."

Iată, așadar, o nouă pledoarie, în
temeiată pe argumente solide, pe ra
ționamente certe, în favoarea inten
sificării contactelor internaționale în
tre rugbiștii continentului.

Turnen internațional 
de baschet în Capitală
In zilele de 2, 3 și 4 noiembrie se 

va desfășura în sala Dinamo din Ca
pitală un turneu internațional de bas
chet masculin, la care vor lua parte 
primele reprezentative ale R. D. Ger
mane și R. P. Romine, selecționata 
secundă a R.P.F. Iugoslavia și selec
ționata de tineret a R.P. Romine. în
trecerile vor constitui un ultim exa
men al echipei R. P. Romine, care va 
participa la Jocurile Balcanice pro
gramate între 14—18 noiembrie, la 
Istanbul.

9 Cu prilejul unui concurs de at
letism desfășurat la Phenian, cunos
cuta atletă Sin Kim Dan a obținut 
o extraordinară performanță în proba 
de 400 m plat, parcurgînd distanța 
în 51,9. Rezultatul înregistrat de 
excelenta atletă coreeană este ma.i 
bun cu 1,5 sec. decît recordul mon
dial oficial deținut de Maria Itkina 
cu 53,4.

e Tînărul înotător australian Ka- 
vin Berry, în vîrstă de 17 ani, a 
stabilit un nou record mondial în 
proba de 110 yarzi fluture, reali- 
zînd timpul de 59,4. Vechiul record 
mondial era de 59,8 și aparținea 
americanului Larry Schulhof.

• Secretarul federației internațio
nale, de baschet, W. Jones, aflat Ta 
Mexico cu ocazia campionatelor mon
diale de pentatlon modern, a declarat 
că viitoarele campionate mondiale de 
baschet prevăzute pentru luna decem
brie în Filipine nu vor mai avea Ioc 
dacă guvernul acestei țări nu anulea
ză hotărîrea de a nu acorda viză de 
intrare echipei Iugoslaviei. în cazul 
că discriminarea împotriva sportivilor 
iugoslavi nu este anulată, a adăugat 
Jones, federația internațională nu va 
permite nici organizarea unui turneu 
internațional la Manilla și va aplica 
sancțiunii federației din Filipine.


