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atletic pa stadionul Tineretului. în cadrul „Cupei orașului 
una din zecile de serii ale probei 
m plat.

iucureșli*. In imaginea noastră, 
de 50

I în aceste frumoase zile de toam- 
|ă. terenurile de sport ale școli- 
pr din Capitală cunosc freamă- 
L1 unei mari întreceri sportive: 
fapa pe clase la atletism, din ca
rul „Cupei orașului București*. 
Iu acest prilej, mii dc purtători 
n cravatelor roșii își dispută cu 
■s uf le ți re întîietatea și, ca la ori- 
pre întrecere, cine este mai bun 
iștigă. Cîștigă și poate merge 
Lai departe, la faza interclase. 
Idică, face parte din echipa re- 
rezentativă de atletism a clasei, 
ți ce poate fi mai frumos decît 
n fperi prestigiul colectivului, să

In interesant turneu internațional 
de baschet

din 
in-

Federația de spe- 
R.P.F. Iugoslavia 

lotul cfe se va de- 
fi alcătuit din :

I De vineri, sala Dinamo 
Capitală va găzdui turneul 
lernațional de baschet la care 
Iau parte primele reprezenta
tive ale R.D. Germane, R.P. Ro- 
Inîne, selecționata secundă a 
R.P.F. Iugoslavia și echipa de 
tineret a R.P. Romîne. In per- 
Ipectivă, un turneu interesant, 
Ltil mai ales pentru verificarea 
Lrimei noastre reprezentative 
rare se pregătește pentru Jocu
rile Balcanice de la Istanbul.
I Oaspeții vor sosi în Capitală 
In cursul zilei de joi : baschet- 
paliștii iugoslavi dimineața, iar 
Lei din R.D. Germană în cursul 
[după-amiezii. 
loialitate din 
la și anunțat 
Iplasa. El va — _______ ____
feiTno Marcelis, Radmilo Miso- 
Ivici, Zoran Marcovici, Slobodan 
Uelica, Dragutin Cermak, Dra- 
Igoslav Raznjatovici, Slobodan 
Zimojici, Trajko Vicne, Trajko 
Rajkovici, Ratimir Vicentik și 
Petar Spanski.

Din reprezentativa R.D. Ger
mane, care în ultima vreme a 
realizat o serie de frumoase< 
performanțe pe plan internațio-

VOLEIBALIȘTII
DE IA RAPID BUCUREȘTI 

EVOLUEAZĂ ÎN IlAHA
Ieri seară a plecat în Italia e- 

cliipa campioană de volei mascu
lin RAPID BUCUREȘTI. Sportivii 

-^Dmîni au fost invita ți la un tur
neu organizat de U.I.S.P. în zi
lele de 1—4 noiembrie a.c. în 
orașele Modena și Parma. La tur
neu mai participă echipe din R.S. 
Cehoslovacă, R.P. Ungară și Ita
lia»

Marți 30 octombrie 1962

Foto: T. Roibu

lupți cu secundele și centimetrii, 
să ieși din nou printre primii !

...In curtea școlii de 8 ani nr. 
72 din raionul Tudor Vladimirescu 
e animație mare. Elevii și elevele 
din toate clasele urmăresc cu in
teres întrecerea sprinterilor. Proba

FOTBALIȘTII NOȘTRI S-AU ANTRENAT IERI LA' PARIS
PARIS 29 (prin telefon de la 

trimisul nostru special).
In cursul dimineții de luni,

De vineri in Capitală

nai, nu vor lipsi binecunoscuții 
Pleitz, Flau, Uhlig, Kulik, 
Franke ș.a.

întrecerile acestui turneu se 
vor desfășura vineri, sîmbătă 
și duminică, în sala Dinamo, de 
la ora 18,30, după următorul 
program : VINERI : R.P.R. — 
R.P.R. (tineret), R.D.G.—R.P.F.I. 
(B); SIMBATA : R.P.R. (tine
ret) — R.D.G., R.P.R.—R.P.F.I. 
(B); DUMINICA : R.P.R. (t) — 
R.P.F.I. (B), R.P.R.—R.D.G.

' In satele regiunilor Argeș și Dobrogea s-au desfășurat la sfîrșiitul 
săptămînii ultimele întreceri zonale ale tradiționalei competiții de 
mase „Cupa Agriculturii". Imaginea noastră redă un moment din 
finala feminină de volei disputată la Piatra-sat (Argeș). Ca nret

tândeni, în jurul terenului de sporty gard viu de spectatori...
(Citiți în pagina a 2-a relatări despre frumoasele întreceri ale tine
retului sportiv de la sate).

Foto.» Rahoveaniț

8 pagini 25 bani

dc 50 m are mulții favoriți. Crono
metrai însă este cel care are... 
ultimul cuvînt. Acum, profesoara 
de educație fizică Silvia Vasiliu 
consemnează cei mai buni timpi. 
O solicităm :

— Care sînt primii campioni ?
— Notați: Dan Mihăilescu,

Olivia Marin, Niculina Conea și 
Ștefan Teodorescu la alergări...

— Ștefan nu face parte din 
lotul republican de juniori la că
lărie ?

— Ba da. Apoi, Jenică Fircu- 
lescu, Mihai Pascali, Angela Man- 
giru la lungime. Asta deocamda
tă... Campionii pe școală vi-i pu
tem da, ceva* mai tîrziu, după 
finală.

...T-a școala medie nr. 22 s-au 
înscris la întrecerile atletice peste 
1.000 de elevi și eleve. I-am gă
sit însoțiți de profesorii de edu
cație fizică pe stadionul clubului 
sportiv Progresul, care patronea
ză școala. Poate mai mult decît 
întrecerile propriu-zise, ne-a atras

TIBER IU VASILE

(Continuare in pag. a 6-a)

componenții lotului reprezen
tativ de fotbal al R.P. Romîne 
au făcut un antrenament pe 
stadionul „Puteaux“ din Pa
ris.

La acest antrenament au 
luat parte jucătorii : Sfetcu, 
Dungu, Georgescu, Zavoda II, 
Nunweiller III, Lazar, Macri, 
Emil Petru, Koszka, Ivansuc, 
Pîrcălab, Ozon, M. Voinea, Po
pescu, Ghergheli și Publik.

S-a făcut un antrenament 
de 90 de minute, numai cu 
balonul, lucrîndu-se pe grupe 
și pe compartimente. La an
trenamentul lotului nostru auCUPA AGRICULTURII
și-a desemnat campionii

Competiții in cinstea zilei de 7 No'emb ie
Ștafeta prieteniei 

la Timișoara

Petru Sei- 
Consiliului

TIMIȘOARA 28 (prin telefon). 
Duminică după-amiază a sosit la 
Timișoara, pe stadionul C.F.R., 
Ștafeta Prieteniei romîno-sovietice, 
care a străbătut cinci trasee : Mol
dova Nouă. Caransebeș, Arad, 
Sînnicolaul Mare și Reșița.

Purtătorii ștafetei au fost în- 
tîmpinați cu flori de către oame
nii muncii din Timișoara. La so
sirea sportivilor, tov. 
man vicepreședinte al 
regional UCFS a ți
nut o scurtă cu- 
v în ta re în care a a- 
rătat că în anii regi
mului democrat- 
popular mișcarea de 
cultură fizică și sport din regiu
nea Banat a căpătat un larg 
caracter de mase. In prezent, 
în această regiune există peste 
245.000 de membri UCFS care 
activează în 765 de asociații spor
tive. Anul acesta, peste 350.000 
de sportivi au fost angrenați în 
mari competiții de mase, fapt 
care a contribuit la dezvoltarea ac
tivității sportive din regiune.

Cu prilejul sărbătoririi tradițio
nale a Lunii prieteniei romîno-so- 
vietice, la Timișoara au fost or
ganizate numeroase manifestații 
sportive în cadrul cărora atît spor
tivii, ck și spectatorii prezenți 
pe stadioane și-au exprimat dra
gostea fierbinte pentru marele 
popor sovietic.

NE SCRIU
CORESPONDENȚII

A4. Gros

în iureșul disputei... Cartea dc vizita a gimnaștilor japonezi
O dimineață frumoasă de toam

nă târzie ! Baza sportivă din str. 
dr. Staicovici găzduiește întrece
rile alergătorilor din raionul „V. 
I. Lenin* în populara competiție

cîțiva ziariști frân
au luat informații 

jucătorilor romîni și

participat 
cezi care 
asupra 
asupra meciurilor cu Spania.

Delegația noastră este con
dusă de tov. Al. Pintea, pre
ședinte al Federației Romîne de 
Fotbal. Antrenori: Constantin 
Teașcă și Gică Niculae. Lotul 
este însoțit de medicii Stelian 
Cherciu și N. Stănescu.

La ora 17,20 delegația noas
tră a părăsit Parisul, îndrep- 
tîndu-se pe calea aerului spre 
Madrid. 

PETRE GAȚU

de mase „Crosul să înilmpinâm 
/ Aoiembrie*. în organizarea clu
bului Progresul, beneficiind de 
splendida ambianță naturală a a- 
cestei pitorești baze sportive, cro
sul a cunoscut un frumos succes. 
Participare numeroasă.

Tinere și tineri, fremătînd de 
nerăbdare, „se încălzesc* ! Peste 
cîteva minute, startul pe categorii! 
Și acum cîteva spicuiri :

— „Mi-e ciudă ! Am venit pri
ma pînă la talaz, m-am împiedicat 
și am pierdut !**

— „Se poate, Lemtța, să te, 
descurajezi ? Te-ai 
clasificat doar la 
faza pe oraș*.

— „Lasă că le 
arăt eu atunci !*

Redăm această 
convorbirea profe- 
Geva cu eleva șco- 

Confecții Elena Nc

frîntură din 
soarei Viorica 
Iii de meserii 
cula, după sosirea din cursă a
junioarelor, cîștigată la finiș de 
Li ța Mendcleanu din asociația 
sportivă a S.P.C.

... — „Sînt elev la școala pro
fesională Vulcan. Am 18 am și 
nu peste multă vreme voi fi ca
zangiu. îmi place teribil să alerg ! 
Pasiunea mea e atletismul ! Poate

(Continuare ta pag. a 3-a)

Campioni mondiali la sala Horească

Săptămîna aceasta sînt așteptate 
să sosească în București repre
zentativele masculină și feminină 
ale Japoniei. Marele interes față 
de evoluția sportivilor japonezi 
este ușor de înțeles : oaspeții, care 
vor concura în compania selecțio
natelor noastre, au în palmaresul 
lor o seric de rezultate excelente

Yukio Endo

Toshiko Shirasu 
văzuți de Neagu Rădulescu

obținutePe lîngă performanțele 
pe echipe în ultimii ani (formația 
masculină, pe locul I la Jocurile

Reportaj de sezon
la Odorhei

SĂRBĂTOARE ATLETICĂ

LA HUNEDOARA

Buletinul
categoriei B 

la fotbal

A fost stabilit XV-le
francez pentru meciul

la București

Fotbal pe glob

Olimpice de la Roma și la cam
pionatele mondvale de Li Fraga, 
cea feminină pe locul al lV-lea la 
Roma și pe locul al 111-lea la 
Fraga) sportivii care vor fi pre- 
zenți la București dețin o scrie 
dc rezultate valoroase și în clasa
mentele individuale ale unor mari 
c om pe ti ții in tern a ț i ona le.

Iată-le numai ne cele de Ia Fra
ga : LA BĂIEȚI : Yukio Endo — 
campion mondial la sol. medalia 
de argint la individual compus și 
la bară, medalia de bronz ia inele, 
la sărituri 
Mitsuktiri 
cal, locul 
individual 
mashita ■—■ medalia de argint la 
sărituri, locul IV la sol și la 
paralele, VI la individual compus; 
LA FETE : Toshiko Shirasu — 
locul VI la sol și X la individual 
compus. Acestea sînt numai cîteva 
dintre performanțele oaspeților, 
dar ele vorbesc de la sine despre 
frumosul spectacol care ne aș
teaptă la sfîrșitul săptămînii în 
sala Floreasca.

și la paralele ; Takashi 
— medalia de bronz la
IV la bară și V la 

compus ; Ilaruhiro Ya-

Joi la București

R. P. Rofflînă -
R. P. Polonă la Mal 

(juniori)
Joi 1 noiembrie, pe Stadio

nul Republicii din Capitală, se 
dispută meciul de fotbal amical 
dintre reprezentativele de ju
niori ale tării noastre și RP. 
Polone. Intilnirea începe 1*J 
oră 15.

(Citiți in pagina a 8-a o pre-» 
zentare a echipei poloneze), Jj



GAZDE PRIMITOARE —SPORTIVI ISCUSIȚI

ȘLEFUITORUL DE DIAMANTE
UN AVIZ

de bine amena- 
cute, tineri vîn-

1.
2.
3.
4.

FEDERAȚIEI DE LUPTE 
Șl ALTORA

goarele unei colective gălățene, fiind 
„descoperit" cu prilejul unei competi
ții asemănătoare.

Argeș 302 pct. 
Hunedoara 273 pct. 
București 207 pct.
Oltenia 177 pct.

GRIJILE ORGANIZATORILOR
anul trecut),

finală într-o competiție de

satul ardelean a cucerit (după un de
but mai puțin rodnic, 
consacrarea 
anvergură.

aici nenumărate 
cum văd că vă place 

le spuneți. Simt

CLASAMENTUL
PE REGIUNI

GENERAL <

Cine spune că o finală de „zonă" a 
„Cupei Agriculturii" care reunește pa
tru regiuni nu dă bătaie de cap orga
nizatorilor nu a fost săptămîna tre
cută la Slatina. Urma să se adune a- 
colo sportive și sportivi din satele re
giunilor București, Hunedoara, Olte
nia și Argeș. Iar „supărările" organi
zatorilor n-au pornit nici de la asigu
rarea terenurilor necesare competiți
ilor de atletism, volei, handbal, fotbal, 
oină și altele, cîte au mai fost, n-au 
fost pricinuite nici de măsurile privind 
arbitrajele sau alte asemenea treburi.

Au avut de furcă organizatorii cu 
cîțiva dintre numeroșii colectiviști care 
urmau să asigure concurenților caza
rea și celelalte de trebuință.

— Alo! Slatina ?. UCFS-ul raional? 
— se auzea din oră în oră la telefon: 
aci e Sfatul din Piatra-sat. Ce facem, 
tovarăși ? Sîntem vreo patru-cinci co
lectiviști la care nu s-au prezentat 
încă băieții sau fetele care intră mîine 
în concurs.

— Trebuie să vină, tovarăși...
— Măi, fraților, nu cumva ați 

încurcat treburile ? Nu cumva nouă 
ne-ați repartizat sportivi numai așa... 
pe hîrtie? Or, ce, noi n-am fi vred
nici să primim sportivi în ospeție? Că 
doar nu sîntem mai prejos decît alți 
colectiviști din comuna noastră...

— Vai de mine, tovarăși — se au
zea răspunsul de la Slatina — cum să 
credeți una ca asta ? Numai că, se 
vede treaba, au cam întîrziat...

— Păi atunci luați măsuri, oameni 
buni, să nu vină sportivii obosiți 1 Că 
mîine încep întrecerile și, vorba aia, 
să fie cu toții în putere... Iaca noi nu 
ne mișcăm de aici, de la sfat, pînă 
nu vin. Am rinduit acasă toate cele 
trebuincioase, să-i primim cum se cu
vine. Iar dumneavoastră mai interesa- 
ți-vă, să nu fi rămas oamenii-n drum 
pe undeva... Că mai sînt sate cu nu
mele satului nostru și prin alte părți. 
Ia vedeți ce-i de făcut 1 Noi așteptăm 
cit o fi nevoie...

Și așa, dragi cititori, colectiviștii de 
care vă vorbim au așteptat la sfatul 
popular pînă la ora 4 dimineața. Și 
tare s-au bucurat cînd i-au văzut ve
nind pe tineri și n-au știut ce să le 
mai facă pentru ca pînă a doua zi 
să-și refacă forțele.

Să fi auzit ce mai „galerie" făceau 
cei din Piatra-sat băieților și fetelor 
pe care-i găzduiseră : Hai Hunedoaral 
Hai Bucureștiul 1 chit că aceștia erau 
în întrecere cu argeșenii. Să se simtă 

• fiecare ca la el acasă.
Mulțumiri din inimă pietrenilor, slă- 

tiorenilor, găneștenilor, prisăcenilor, 
curtișorenilor și tuturor celorlalți co
lectiviști care au dovedit atîta grijă 
și dragoste participanților la finala 
„Cupei Agriculturii".

Scriind despre o asemenea întrece
re sportivă gîndurile se abat de la 
drumul obișnuit, trecînd pe lingă re
zultatele concrete marcate de acele 
cronometrelor sau înscrise în foile de 
arbitraj. De cele mai multe ori ele se 
opresc asupra unor fapte și oameni, 
asupra unor evenimente de fond ce 
stabilesc în ultimă instanță fiziono
mia competiției, îți dau coordonatele 
și aria pe care o ocupă în dezvoltarea 
generală a fenomenului sport. Te simți 
tentat să scrii mai ales despre acești 
oameni, să descrii îndeosebi aceste e- 
venimente, să arăți că -— de fapt — 
în spatele cifrelor, indicînd numărul 
de participanți sau rezultatele unei în- 
tîlniri sau altele se află înțelesul a- 
dînc al unor transformări radicale din 
viața oamenilor. Alcătuiești atunci o 
suită de miniaturi, imagini sugestive 
care ar putea sta alături intr-o vi
itoare expoziție privind dezvoltarea 
socrtuluj sătesc din patria noastră.

CELE MAI TINERE 
CAMPIOANF

Duminică dimineața pe terenul din 
curtea gospodăriei de stat din Piatra- 
sat, la sfîrșitul finalei de volei fete, te
renul a fost literalmente invadat de 
entuziaștii suporteri ai. micuțelor vo
leibaliste din Miercurea, comună de 
prin părțile Sebeșului. Fluierul final 
al arbitrului consfințise victoria aces
tora cu 3-1 în fața reprezentantelor 
harnicelor viticultoare de pe dealurile 
Drăgășanilor. Mărturisim sincer că am 
participat și noi la bucuria hlinedo- 
rencelor, izvorul acestui sîmțămînt a- 
flîndu-se undeva in apriga hotărîre cu 
care fetițele din Miercurea își apăra
seră șansele în această finală. Am 
scris fetițele pentru că nici una dintre 
componentele echipei din Miercurea nu 
număra mai mult de 15 primăveri. 
Prima generație de voleibaliste din

In aceeași dimineață pe saltelele așe
zate la umbra ulmilor, la cîțiva pași 
de terenul de volei, s-a desfășurat în
trecerea’ sportivilor de la trîntă. Am 
putea spune că rar am văzut o „sce
nă" pentru trîntă atît 
jată. Pe prelata fără

joși reprezentînd patru regiuni ale ță
rii și-au măsurat forțele și măiestria, 
pentru a cuceri titlul de cel mai bun. 
L-am cunoscut printre ei pe Vișan 
Artimon, colectivist din comuna Radu 
Negru, regiunea București. In încor
darea ce domnește o clipită de timp, 
înainte de a porni la atacul decisiv, 
Vișan Artimon părea o statuetă dăl
tuită în granit. Disputa sa cu arge- 
șeanul Mihai Popescu a fost răsplă
tită cu numeroase aplauze de către 
toată asistența. Cu dirzenie s-au lup
tat și perechile Vasile Conca—Con
stantin Stan, Mihai Nicolae—Glieorghe 
Liuba, Vasile Ghenu—Nicolae Dumi
trescu.

Inregistrînd interesul cu care cele 
cîteva sute de spectatori (atîția încă
peau în jurul saltelelor) au privit în- , 
trecerile celor de la trîntă ne-am gîn- 
dit că n-ar fi rău ca Federația romînă 
de lupte să programeze o serie de în- 
tilniri oficiale Ia sate. Spunem acestea 
amintindu-ne că Nicolae Martinescu, 
campionul țării noastre la categoria 
grea, a muncit pînă nu de mult pe o-

Meleagurilor dintre Dunăre și Mare 
le-a revenit cinstea să găzduiască 
una din etapele finale ale tradițio
nalei competiții sportive de mase re
zervate tineretului de la sate—„Cupa 
Agriculturii". Pe stadioanele răspin- 
dite pe întinderile atît de bogate ale 
raionului Medgidia, s-au adunat re
prezentanții sportului din patru re
giuni ale țării, atleți și gimnaști, 
luptători, oinari, voleibaliști și hand- 
baliști, popicari și cicliști pentru a-și 
dovedi priceperea și îndemînarea, pen
tru a cuceri titlurile de campioni ai 
popularului concurs. Vrednicii colec
tiviști dobrogeni nu și-au dezmințit 
ospitalitatea și i-au primit pe vecinii 
lor din Galați și Ploiești, pe brașo
venii care veneau mai de departe, de 
peste munți, cu brațele deschise, cu 
inimile vesele. I-au primit în case 
noi, luminoase, i-au ospătat din bel
șugul lor, au ciocnit cite un pahar de 
vin în cinstea succeselor, i-au aplau
dat cu însuflețire pe cei ce se dove
deau mai iscusiți la întrecere, au le
gat prietenii trainice. La Cobadin, 
Castelu, Poarta Albă sau Basarabi, 
au venit oamenii cu mic, cu mare 
să urmărească pasionantele con
cursuri, care două zile încheiate s-au 
desfășurat pe stadioanele străjuite 
de flamuri, gătite în haine de sărbă
toare. Și mare le-a fost bucuria cînd 
la festivitatea de închidere repre
zentanților Dobrogei le-a fost înmî- 
nat principalul trofeu răsplată a locu
lui 1 cucerit înaintea Brașovului, cea

Una dintre aprigele întreceri de trîntă. 
Foto: V. Godescu

In jurul sectorului de aruncări de 
pe stadionul din Slatina, unde aveau 
loc întrecerile de atletism, am întîlnit 
pe profesorul Emil Drăgan din Cîm- 
pulung Muscel, pasionat antrenor de 
atletism.

— Căutați „diamante" ? l-am între
bat.

— De astă dată nu le caut, ci le 
șlefuiesc —■ ne-a răspuns zîmbind. Am 
în concurs două „eleve". Pe Elvira 
Cataramă din Lerești, raionul Cîmpu- 
lung Muscel și pe Elena Neacșu din 
Tătuleșți-Vedea. Sînt două elemente 
cu mari perspective. De altfel, în zilele 
acestea, am văzut 
„diamante" 
dumneavoastră să 
însă nevoia meșterului care să le lim
pezească apele. Mă gîndesc la săritorii 
îa înălțime 
ș. a.

— Fetele 
ținut ?

— Elvira

P. Marineață, A. Berbeci

dvs. ce rezultate au ob-

Cataramă a cîștigat pro
ba senioarelor, deși n-are decît 19 ani, 
iar Elena Neacșu pe cea a junioare
lor.

— Elvira este cumva rudă cu Olim
pia Cataramă ?

— Soră. Mai mică, dar merge cu 
pași siguri pe urmele Olimpiei. Foar
te talentată este și Elena Neacșu și, 
deși o să vi se pară temerară afirma
ția, eu socot că amîndouă. dacă se vor 
pregăti cu grijă, pot înregistra o creș
tere valorică care să le ducă în lotul 
speranțelor olimpice.

AU FOST Șl LIPSURI...

Am asistat la pasionante întreceri 
atletice, la meciuri de volei și hand
bal adesea cu nimic mai prejos decît 
unele întîtniri din primele categorii 
ale campionatului republican. Valori 
individuale, faze palpitante, execuții 
tehnice în viteză, care dovedeau fine
țe, măiestrie, combativitate — iată 

între Dunăre și Mare
mai puternică dintre adversare. 'Aco
lo, unde cu ani în urmă nu puteai 
vorbi decît despre o cruntă mize
rie, vedeam acum imaginea îndestu
lării, a vieții din ce în ce mai feri
cite care s-a instalat pe aceste me
leaguri, admiram tineri care au învă
țat să-și petreacă timpul liber pe 
terenurile de sport, care nu mai 
luptă acum cu neștiința de carte ci 
se iau la întrecere cu secundele, cu 
centimetrii.

GIMNASTICA A CUCERIT INIMILE 
COLECTIVIȘTILOR DIN COBADIN...

a Cobadinu-In frumoasa așezare 
lui, pe spațiosul stadion de aci, s-au 
ținut întrecerile de oină, trîntă și
gimnastică. Toate s-au bucurat de
mare interes din partea „milionarilor" 
de la G.A.C. „8 Mai". Gard viu de 
spectatori s-a format și în jurul sal
telelor pentru trîntă (doar sportul 
luptelor cu nuanța lui locală, cureșul, 
este mult gustat aci) și în jurul te
renului pe care oinarii stabileau ade
vărate recorduri de viteză sau pre
cizie în aruncarea mingii cit un 
pumn. Dar parcă tot mai mulți au 
fost cei care au admirat concursul 
de gimnastică încheiat cu dubla vic
torie a localnicilor. Elevii și elevele 
școlii medii din Cobadin au încîntat 
privirile prin două ansambluri omo
gene ca valoare și pregătire, în care 
precizia executării exercițiilor, armo
nia mișcărilor și grația au fost notate 

cu foarte bine de căi re 
juriu. Gimnastica artisti
că unde Vanghelița 
Beiu și Paulina Ene au 
fost primele viori, „acro
batica" și piramidele, 
unde Dumitru Ivănoiu 
(premiat și la învățătu
ră) sau Ion Gîrtone au 
dovedit calități remarca
bile, au constituit punc
tele tari ale programu
lui și au cules aplauze 
cu duiumul. Gimnastică 
artistică și acrobatică 
de ansamblu, la nivel 
de spectacol sportiv, iată 
ce a realizat în foarte 
scurtă vreme inimoasa 
profesoară de educație 
fizică Arina Dimitriu că-

Întrecerile de handbal au fost deosebit de disputate ți de un nivel tehnic 
vrednic de laudă.

Foto: M. Rahoveanu

principalele atribute ale acestor între
ceri care te făceau să uiți că te afli, 
de fapt, la o competiție de mase.

Dar tovarășilor care s-au întrecut 
două zile în faza finală a „zonei" de 
la Argeș le-a lipsit ceva, esențial după 
părerea noastră. Ce anume ? Antre
nori federali ca și antrenori de echipe 
„mari", din regiunile respective, care 
ar fi putut descoperi sumedenie de ta
lente ținere, vrednice de toată atenția.

Și cînd te gîndești că mai sînt an
trenori care-și caută oameni cine știe 
pe unde, sau țin în echipe sau unele 
loturi sportivi „pensionari". De ce 
oare ?

Veniți, tovarăși antrenori, la mari
le întreceri de mase! Ați uitat oare că 
I olanda 
cel mai 
semenea 

Balaș a făcut primul pas spre 
înalt podium tocmai într-o a- 
competiție ?

MIRCEA COSTEA 
VALENTIN PÂUNESCU

adresăm sincere felicitări 
munca de pe- 
unui adevărat 
într-o așezare

reia îi 
pentru pasiunea ei în 
dagog, de formare a 
centru de gimnastică 
sătească.

Așa cum am zis, 
s-au desfășurat trîntă 
cerea luptătorilor a 
ori aprigă, sportivi 
din ei cu 
și suficientă experiență, disputîndu-și 
întiietatea cu toată energia, vrînd să 
cîștige numai prin tuș. De altfel, cu
noscutul luptător M. Belușica, pre
zent în juriu, ne confirma impresiile 
noastre și ne asigura că tineri ca 
Ion Șerban, Ion Boboșilă, Mihai Mo
rarii, Nicolae Todea, Dumitru Călă- 
vie și alții sînt bine clădiți pentru 
acest 
tați 
pași

la concurență, 
i și oină. Intre- 

fost de multe 
viguroși, mulți 

o bună pregătire tehnică

sport și dacă își vor îmbună- 
tehnica au șanse reale să 
mari spre performanță.

facă

HANDBALUL, UN SPORT 
DOBROGEAN ?

Așa s-ar părea după surprinzătoa
rele victorii ale echipelor Științei 
Poarta 'Albă, realizate mai ales în 
fața reprezentativelor Brașovului cu 
ocazia turneului masculin și feminin 
ce s-a ținut în localitate. Au vrut 
dobrogenii să-și dovedească măiestria 
și într-un sport poposit de curînd în 
acest colț de țară. Pronosticurile in
dicau favorite, cum era și firesc, for
mațiile Covorul Hărman la fete și 
Recolta Hălchiu la băieți, unde hand
balul are rădăcini adînci. Numai că 
impetuozitatea și dorința de victorie 
a elevilor puternicului centru școlar 
Poarta Albă au răsturnat calculele 
hîrtiei. E drept că băieții au învins 
mai greu, la capătul unui meci în 
care pasiunea a cam depășit limitele 
(aceasta și cu concursul arbitrajului 
larg), dar trebuie spus, totuși, că în- 
tîlnirile au scos la iveală • interesul 
deosebit pentru handbal manifestat de 
miile de spectatori, au constituit un 
admirabil mijloc de popularizare a 
acestui sport. Desigur, dobrogenii au 
obligația, acum mai mult ca oricînd, 
să se pregătească cu toată sîrguința 
pentru a consolida frumosul succes.

Pe stadionul din Poarta Albă s-au 
desfășurat întrecerile de atletism. In 
„umbra" handbalului, alergătorii, să
ritorii și aruncătorii au cam jinduit 

după spectatori. Aceasta nu i-a îm 
piedicat însă să înregistreze și multi 
rezultate bune, ca de pildă juniori 
Florian Hofman (Ploiești); 1,75 1; 
înălțime, Maria Budișteanu (Dobro 
gea) 4,63 m la lungime, 'Ana Co 
măneală (Brașov} 13,4 pe 100 m 
Gh. Bucoveschi (Ploiești) 11,96 li 
greutate, sau seniorii Cornel Miha 
(Brașov) 11,4 sec. pe 100 m, Iboly: 
Gabor (Brașov) 12,8 pe 100 m. Va 
sile Zglobiu (Dobrogea) 12,69 m 1; 
greutate, Vasilica Manea (Galați 
10,42 m la greutate, Maria Păun 4,61 
la lungime și altele.

UN SAT DE CICLIȘTI : CASTELU

Nu există casă fără bicicletă li 
Castelu. Cele 150 de familii din sa 
sint posesoarele a aproape 200^d 
biciclete. Drumurile bune din^acest 
locuri, urcușurile și coborișur 
dealuri, virajele „dulci" explică 'ex 
tinderea sportului cu pedale ,și a su 
gerat organizatorilor, pe bună drep 
tate, programarea concursurilor d< 
ciclism din cadrul Cupei Agriculturii 
Titlurile au revenit brașovencei Ma 
riana Sețu și ploieșteanului Gh. A 
lecu. Localnicii au cucerit doar ui 
loc trei la băieți. Dar, președintelt 
asociației sportive Luceafărul, briga
dierul hortiviticol Azis Sadîc, ne-a 
încredințat că în curînd cicliștii din 
Castelu, cu experiența competițională 
pe care au început să o aibă vor face 
primii pași spre măiestrie.

BILANȚ REUȘIT LA BASARABI...

La sediul renumitei Gospodării a- 
gricole de stat Murfatlar a ființat 
cîteva zile un adevărat cartier gene
ral al Cupei Agriculturii. In timp ce 
popicarii își măsurau precizia în lan
sarea bilei, voleibaliștii își disputau 
șansele în partide care depășeau une
ori chiar două ceasuri, iar fotbaliștii 
asaltau porțile în speranța obținerii 
locului întîi, într-una din clădiri, 
printre mostrele de... ceară ale vesti
telor soiuri de struguri coarnă albă, 
băbească neagră, Afuz-Ali și altSle; 
se adunau pe mese și se centralizau 
rezultate din toate comunele unde 
aveau loc concursurile. Tot aci s-au 
ținut ședințele de programare a com
petițiilor, se pregăteau premiile și 
diplomele, se trăgeau concluziile asu
pra desfășurării popularei competi
ții sătești. Fără doar și poate, reușita 
acestei faze interregiuni a Cupei A- 
griculturii, ajunsă la cea de a patra 
ediție, era evidentă, iar scopul ei 
propagandistic pe deplin atins. Consi
liul regional UCFS Dobrogea, s 
muncit mult și cu folos, asigurînd 
condiții optime întrecerilor. Dobro
genii au primit un ajutor tovărășesc 
din partea activiștilor veniți din cele
lalte regiuni și îndeosebi din jartea 
gălățenilor, organizatorii de anul tre
cut ai concursurilor. Și trebuie să re
cunoaștem, am fost plăcut impresio
nați de marele interes pe care local
nicii, conducerile G.A.S. Basarabi și 
Institutului de cercetări hortiviticole 
il manifestă față de activitatea spoî1- 
tivă. Festivitatea de închidere a în
cununat pe merit cele două zile de 
rodnică întrecere sportivă a tinerilor 
de la sate.

V. GODESCU 
N. MARDAN



(Unnarc din pag. 1)

vom mai intilni, știu eu, după finișul 
ei curse de demifond pe „Republicii*. 
estea au fost primele cuvinte ale cîș- 
ătorului, la juniori, tînărul Cornel 
odotov.
...M aria Nccula din asociația sportivă 

„vine" tare. Ultima sută de metri 
efortul e încununat de succes. Cîștigă 

oba senioarelor, depășindu-și princi-

c.
p.

Fr. Volner

ÎNTRECEREA elevilor

Decebal Țoca

ION RADU — coresp.

V. Săsăranu

fabrica de ca- 
Noiembrie” a 
în palmaresul

echi- 
acest 
Topi-
Satu

La cîteva secunde după startul seniorilor. 
Foto : P. Stan

Reuniune pugilistică la Oțelul 
Roșu

Zilele trecute a avut loc la Oțelul 
Roșu o reuniune organizată în cinstea 
zilei de „7 Noiembrie*. S-au întîlnit e- 
chipele Metalul Oțelul Roșu și A.S. Dru- 
beta T. Severin. Metalurgiștii au luptat 
cu multă ardoare pentru victorie, reu
șind ca la capătul unei întreceri dlrze

Reportaj de sezon la O dor hei

alele adversare Dumitra Ionescu și 
oana Strîmbeanu de la „Tricotajul 
oșu", clasate pe locurile 2—3. De altfel, 
fioara — cum îi spun prietenele — • 
lergătoare consacrată în întrecerile de 
ros, jțluncitoarea de la

I.M.C.-tilui „7
i adăugat o diplomă 

ctivității ei sportive.
... — „Sint inginer constructor, spune 

an Rosculeț cîștigătorul cursei seniori- 
ot. De prin 7956—7957 m-am îndrăgostit 

alergări. Nu-mi scapă nici un cros 
ini foarte bucuros că am clștigat faza 
e raion*.
...Cîteva fragmente surprinse în iu- 
șul pasionantelor dispute. în raionul 

xniin din Capitală crosul „Să întîmpinăm 
Noiembrie" a cunoscut uri frumos 

ucces. Merită a fi amintită munca sus- 
inută a organizatorilor, ca și rezultatele 
une obținute de asociații sportive ca 
S.P.C.", „Vulcan", „Vestitorul", „Școala 
rofesională Electromagnetica" și „Școala 
e meserii Confecția".

să termine învingători. Au plăcut pentru 
boxul lor spectaculos perechile I. Enache 
(M) — C. Stoichițescu (D) și P. Cîr- 
logea (M) — I. Dobre (D).

Iată cîteva rezultate tehnice : St. Stă- 
mureanu (D) b.p. C. Litră (M) ;
Dincă (D) egal V. Stoican (M); R. 
Udrescu (D) b.p. M. Toma (M) ; 
Păcuraru (M) b.p. M. Ghergliescu (D) ; 
I. Enache (M) b.p. C. Stoichițescu (D); 
P. Cîrlogea (M) b.p. 1. Dobre (D).

O zi însorită, ca de aur, petrecută 
de curînd la Odorhei a trecut ca o... 
clipă. Bătrînul oraș de la poalele mun
ților Harghita trăiește acum a doua 
tinerețe. Alături de clădirile cu tur
nuri inegrite de vreme, au apărut 
blocuri zvelte, halele moderne ale 
unor fabrici și întreprinderi noi. Pc 
malul Tirnavei Mari, care taie orașul 
in două, se ridică o casă de cultură 
cum puține sint în țară.

PREOCUPĂRI de sezon
Ce fac în aceste zile activiștii spor

tivi din cele 10 asociații sportive din 
Odorhei ? Firește, se ocupă cu pregă
tirea sezonului de iarnă.

— Avem o serie de echipe, ne spu
nea tov. Ștefan Lorincz de Ia consi
liul raional UCFS Odorhei, care par
ticipă la campionatele regionale si 
chiar la fazele superioare ale celor 
republicane. Aceste secții nu-și vor 
întrerupe pregătirile in zilele frigu
roase.

Intr-adevăr, cei 45 de luptători și 
cei 35 de boxeri de la asociația Voin
ța își vor continua pregătirile în sala 
de sport de la complexul sportiv, care 
va fi utilată cu toate materialele ne
cesare. Tot aici vor avea loc con
cursuri de gimnastică și meciuri de 
volei, iar fotbaliștii și handbalistele 
vor putea face aici antrenamente de 
pregătire fizică. Amatorii de șah și 
tenis de masă vor practica sporturile 
lor preferate in modernul club situat 
la parterul casei de cultură. Popicarii 
au la dispoziție patru arene, iar șco
lile sanitară, pedagogică și agricolă, 

„Dr.
se 
de

cîteva zile in urmă, aproape 
tineri schiori, sub conducerea 
torului Eugen Balaș, au reamenajat 
trambulina și au curățat pirtiile pe 
care vor avea loc concursurile. Pînă 
atunci schiorii din Odorhei se antre
nează intens pe... uscat. Tinerii de 
aici se pare că au predilecție pentru 
proba de sărituri. In spatele școlii 
elementare mixte „Dr. Petru Groza" 
se mai află o trambulină pentru în
cepători. De altfel, aici a sărit pentru 
prima oară juniorul Iosif Eroș, care 
anul trecut a devenit campion al țării 
noastre la sărituri speciale.

HOCHEIȘTII AU ÎNCEPUT 
ANTRENAMENTELE

Hocheiștii sint cei mai cunoscuți 
sportivi din Odorhei. Ei au jucat anul 
trecut și la București pe gheața arti
ficială a patinoarului din parcul „23 
August", în turneul final al campio
natului republican, unde au ocupa: 
locul 5. In actualul sezon hocheiștii 
din Odorhei vor să aibă o comportare

50 de 
instruc-

și mai frumoasă. De aceea, cele două 
echipe (una de seniori și alta de ti
neret) și-au început încă de mult pre
gătirile sub îndrumarea cunoscutului 
jucător Ernest Torok. Antrenamentele 
au loc pe terenul Avintul. Patinoarul 
se află in incinta parcului, este pre
gătit și așteaptă, ca și hocheiștii, so
sirea iernii.

asal- 
de 

Unii 
lor

★
...In duminica aceea, am văzut ne- 

numărați tineri și virstnici care 
tau terenurile de sport, arenele 
popice și clubul casei de cultură, 
priveau la întrecerile echipelor
preferate, iar alții se recreau după o 
săptămînă de muncă jucînd șah, po
pice sau tenis de masă. Sîntem siguri 
că pe mulți dintre ei îi vom vedea 
făcînd sport și în duminicile frigu
roase, pentru că activiștii sportivi din 
Odorhei s-au străduit să le pregă
tească un bogat program competițio- 
nal și in sezonul de iarnă.

TRAIAN IOANIȚESCU

Corespondentă din Caransebeș

rumoasă competiție 
fotbalistică

Comisia regională de fotbal și Consi
liul regional A.R.L.U.S, — Maramureș 
au organizat în cadrul „Lunii prieteniei 
romîno-sovietice? o interesantă compe
tiție la care participă echipele de fotbal 
din campionatul regional. întrecerile de 
pînă acum, primele două etape, au ară
tat interesul pe care îl manifestă 
pele participante. S-au remarcat cu 
prilej formațiile Montajul Minier 
torul, C.S.O. Baia Mare, Unio 
Mare, Carpați Sighet ș.a.

ca și școala elementară mixtă 
Petru Groza", au încăperi unde 
pot organiza întreceri de tenis 
masă, șah, gimnastică și chiar volei. 
In toate bazele sportive acoperite se 
fac pregătirile în vederea începerii 
sezonului de lamă.

PE DEALUL SEICE
La marginea orașului, pe dealul 

Seice, există pirtiile și trambulina pe 
care își vor disputa intiietatea schio
rii. Tot aici au loc tradiționalele con
cursuri de săniuțe și întrecerile din 
cadrul Spartachiadei de iarnă. Cu

Vești din asociațiile sportive

Activitatea competițională la Școala 
medie nr. 26 „Al. Ion Cuza" din Ca
pitală este în plină desfășurare. Re
cent, au început întrecerile campiona
tului asociației. Primele meciuri de 
baschet și handbal au fost urmărite 
cu viu interes de elevii școlii. Echipa 
clasei a X-a A a debutat victorioasă, 
învingînd echipa clasei a X-a B cu 
26-10 la baschet și cu 7-6 la hand
bal în 7. Elevii de la „a X-a A" au 
ieșit învingători In întîlnirea cu 
handbaliștii clasei a X-a C. Scor: 
14-13.

au devenit membri UCFS. Dintre aso
ciațiile care au depus o muncă susți
nută în atragerea de noi membri se 
numără: Bradul Voineasa, Voința 
Rm. Vilcea, Topologul Milcoiu, Victo
ria Frincești și Unirea R. Vîlcea.

DRAGOMIR ROȘIANU — coresp.

PRACTICA GIMNASTICA 
DE ÎNVIORARE

6.45,

CREȘTE NUMĂRUL MEMBRILOR
UCFS

In multe localități 
nicu Vilcea se pune 
bit pe atragerea de 
sociațiile sportive, 
vreme peste 460 de

din
un 

noi
Astfel, în ultima
tineri și virstnici

raionul Rim- 
accent deose- 
membri in a-

In fiecare dimineață, de la ora 
timp de treizeci de minute, elevii de 
la Centrul școlar agricol din comuna 
Gemeni, raionul Calafat, se aliniază 
în curtea școlii pentru executarea gim
nasticii de înviorare. Exercițiile sint 
conduse de pedagogul Dumitru Cer
cel și la ele participă peste 200 de e- 
levi. Printre elevii care sint cei mai 
conștiincioși și execută corect exerci
țiile se numără D. Grecu, Gh. Doro
banții, P. Chircu și S. Alexandru.

FLORIN SAVA — coresp.

„reportaj pe gheață 
bine scris și excelent interpretat

Spectacolul prezentat de artiștii 
gfetii din Cehoslovacia are multe 
calități. In primul rînd, o idee. în 
al doilea, o pleiadă de soliști vir
tuoși pe patine. Apoi, o mare cursi
vitate a tablourilor și, în sfîrșit, o 
muzică frumoasă, cuprinzînd cîntece 
cunoscute și iubite de marele pu
blic. Este parcă mai plăcut, ca în 
timp ce urmărești alunecarea lină a 
patinatorilor, sau piruetele și saltu
rile spectaculoase, să fredonezi și 
tu melodia pe care o revarsă difu
zoarele.

Devine deci lesne de înțeles intere
sul acordat spectacolului de iubi
torii patinajului artistic din Capitală, 
prezenți seară de seară în tribunele 
stadionului nostru de iarnă.

Oldrichi Lipski și Vladimir Sku- 
tina s-au gîndit să imagineze în sce
nariul lor un ziar de seară. Cu ru
bricile, articolele și reportajele sale. 
Jiri Blazek, Antonina Landa, Ladis
lav Sobotka și Pavel Smok au scris 
coregrafia, îmbinînd armonios dan
sul popular, cu cel clasic și modern, 
tn felul acesta „Reportaj pe gheață" 

’reușește să prezinte în cadrul unei 
idei centrale unitare, o mare varia
ție de procedee artistice, necesare 
pentru a da spectacolului antren, pen-

tru a-1 Tace interesant, atrăgător și 
accesibil unei mase foarte largi de 
spectatori.

Capul de afiș al ansamblului îl 
alcătuiește desigur cuplul VERA 
SUCHANKOVA-ZDENEK DOLEZAL, 
dubli campioni europeni. Evoluția 
lor a fost o adevărată încîntare, 
mai ales în valsul interpretat cu un 
deosebit lirism.

Nu sînt mai prejos nici ceilalți 
„semnatari” ai reportajului JANÂ 
KEJANKOVA — de pildă — este pur 
și simplu uimitoare în „cronica me
dicală" și în valsul „dansat" alături 
de Leopold Krejcin. Tînăra artistă 
reușește să îmbine admirabil tehnica 
ireproșabilă a patinajului cu o deosebită 
expresivitate în scenă.

'LEOPOLD KREJCIN și MIROS
LAV HODAN au impresionat prin- 
tr-o ținută ireproșabilă, printr-o linie 
de mare eleganță chiar și în figurile 
cele mai dificile. Ultimul este pose
sorul unui salt excepțional și a 
unei deschideri cu totul neobișnuite. 
Șpagatul în aer pe care îl face în 
piesa „Concert de Dvorjak" a stîrnit 
ropote de aplauze. Remarcabilă a fost 
realizarea PAVLE1 HUTZKOVA în

Două asociații sportive fruntașe
• ȘTIINȚA CARANSEBEȘ func

ționează pe lîngă Școala medie nr. 
2 din localitate și face parte dintre 
asociațiile fruntașe pe raion. Cei 
450 de membri UCFS, dintre care 
140 s-au ÎP-scus în asociația Știința 
la începutul anului școlar, practică 
cu regularitate atletismul (80), bas
chetul (5 echipe de băieți și 2 de 
fete), voleiul (4 formații de băieți 
și tot atitea de fete), gimnastica și 
handbalul. Printre fruntașii asociației 
sportive sînt și numeroși elevi cu o 
situație foarte bună la învățătură, 
ca de exemplu utemistul Dragoș Ca- 
bariu din cl. a X-a. In competițiile 
organizate s-au evidențiat elevii Lia 
Suru, o foarte bună gimnastă, 
atletul Doru Gaița, cel mai bun 
gător pe 800 și 1500 m

• BIRUINȚA TEREGOVA 
considerată în urmă cu cîteva 
o asociație sportivă codașă, 
alegerea noului consiliul, 
s-au schimbat radical. Astăzi, această

. Și 
aler-

era 
luni 

După 
lucrurile

— i
asociație sportivă sătească se poate 
mîndri cu o frumoasă activitate. 
Numărul membrilor săi s-a dublat, 
a ajuns acum la peste 90, toți cu 
carnete de membru UCFS și cu co
tizația la zi. Recent, au luat ființă 
secțiile de volei, șah, tir și fotbal. 
Consiliul asociației (președinte M. 
Tomescu) a inițiat organizarea a 
două concursuri interesante, „Cel mai 
bun trăgător al asociației" și „Cel 
mai bun șahist". La întrecerile de 
tir au partieioat 60 de tineri. Titlul 
de cel mai bun țintaș l-a obținut 
loan Buftea cu 46 de puncte din 50 
posibile. Dintie cei 20 de șahiști 
care s-au întrecut, cel mai bun s-a 
dovedit ceferistul N. Ianoșiga.

In planul de muncă al asociației 
Biruința Teregova figurează înființa
rea secției de popice, amenajarea 
unei popicarii și afilierea secției de 
volei la federația de specialitate.

NIC. PIRVU — coresp.

Spartachiada fetelor
In raionul Ploiești...

Stadionul din Ploiești a găzduit recent 
finala Spartachiadei fetelor. Această 
competiție de mase care are ca scop a- 
tragerea unui număr cit mai mare de fete 
pe terepurile de sport, a obținut în raio
nul Ploiești un însemnat succes. Trebuie 
să mrnționăm și numărul important de 
asociații participante : 29.

Din peste 1.800 de 
s au întrecut în fazele 
centre de comune s-au 
tivistele Garofița Mihai, 
Georgeta Popescu, muncitoarele Lizica 
Constandu, Irina Radulescu, sau elevele 
fruntașe la învățătură Maria Sima. Vio
rica Drăgan și Virginia ~ 
ajuns în finală și s-au 
mele locuri.

In faza_ finală au luat 
ciștigăloam a fazelor precedente.

concurente care 
pe asociații și 

evidențiat colec- 
Elena Boteza tu,

Pîrvan care au 
clasat pe pri-

parte peste 70

pe gheața

fragmentul din „Lacul 
lebedelor", a MILENEI 
KLADRUBSKA în
„Timpul probabil", și pa
rodie după twist, a pe
rechilor LIBUSA KAP- 
REVÂ și PETER GA- 
LER în „Charleston", 
JANA ZAPLETALOVA 
și MIROSLAV HODAN 
în parodie de „rock".

Mult gustate momen
tele comice (dansurile 
ciobănești, circul, cură
țenia) și acrobatice și 
scenele de ansamblu care 
ne-au dezvăluit 
pregătire 
precizie 
ție a 
lor. Am citat numai pe 
soliști, dar aplauzele au 
fost adresate în egală 
măsură și celor al căror 
nume nu a fost anunțat 
la microfon.

în concluzie, „Reportaj 
este un spectacol frumos, antrenant, 
de o ridicată ținută artistică pentru 
care oaspeții noștri merită felicitări.

și o 
în 

tuturor

buna 
mare 

execu- 
artiști-

VALERIU CHIOSE

Leopold Krejcin și Pavla Hutzova au 
redat pe gheață citeva momente din 
minunata feerie a lui Ceaikovski, 

Lacul lebedelor.

Iată învingătoarele : ATLETISM : 100 
m — Virginia Pîrvan (Tinerețea Sloe- 
nești) ; 400 m — Ioana Cucii (Tinerețea 
Stoenești) ; săritura în lungime — Geor- 
geta Popescu (Unirea Nedelea) ; înălți
me — Geor geta Popescu (Unirea Nede
lea) ; aruncarea greutății — Victoria 
Alexiu (Tinerețea Stoenești) ; POPICE 
— Lizica Constandu (Petrolistul Bol
dești) ; TENIS DE MASĂ — Irina Ra
dulescu (Petrolistul Boldești); GIMNAS
TICA — Știința Urlați; VOLEI — 
Tinerețea Stoenești; HANDBAL — Ști
ința Urlați.

Concursul s-a bucurat de o bună orga
nizare 
UCFS.

din partea consiliului raional

Și

■Șl in

C. NEGULESCU 
GH. APOSTOLESCU 

coresp.

raionul Mizii
avut toc recent Întreceri-La Mizii au ......__ ______

Ic din cadrul Spartachiadei fetelor, com
petiție organizată pentru sportivele din 
localitățile regiunii Ploiești, 
au fost prezente tinere din 
Vadu-Săpat, Amaru, Inotești, 
Sărat și altele. Multe dintre 
te au pășit pentru prima dată 
de sport cu ocazia fazei
Cu toate acestea fetele au lăsat la o 
parte... timiditatea și s-au întrecut ca 
însuflețire în concursuri.

Participantele au luat startul la atle
tism (55 concurente), volei (24), șah 
(8) și gimnastică (30). Iată și cîteva 
rezultate: 100 m: 1. colectivista Maria 
Rusu din comuna Glodeanu Sărat; 400 
m: 1. Steiiana Constantin din Sarlnga. 
Înălțime : 1. Ecaterina Nicolae din 
Inotești (1,15). La volei pentru etapa 
regională s-a calificat echipa colecti
vistelor din fnotești, care a întrecut în 
finală cu 3—1 echipa din comuna Sa- 
rînga, iar la gimnastică a fost decla
rată campioană raională reprezentativa 
comunei Glodeanu Sărat. Competiția, 
mai ales prima ei etapă, cea pe aso
ciație, și-a atins scopul. In unele co
mune ca Fulga, Inotești, Amaru, unde 
înainte fetele participau în număr redus 
la competițiile sportive — astăzi tine
rele au îndrăgit spartul și participă în 
număr din ce în mai mare la diferite 
competiții. Pentru reușita deplină a 
competiției asociațiile sportive care au 
ocupat locul 1 la etapa raională, tre
buie să acorde o atenție deosebită pre
gătirii sportivelor în vederea partici
pării lor la etapa regională.

G. NICULESCU 
corespondent

Lă start 
comuti ele 
Glodeanu 

pârtiei pah- 
pe terenul 

pe asociație.



Sărbătoare atletică ia Hunedoara TACTICA, BAT-O VINA!
• OASPEȚI : 19 ATLEȚI DIN LOTUL REPUBLICAN • 3000 DE SPECTA
TORI PE STADIONUL „CORVINUL” • O INIȚIATIVĂ CARE T“22*_‘:E 

CONTINUATA
TREBUIE După întâlnirea Dinamo — Steaua -

Stadionul Corvinul din Hunedoara 
a găzduit duminică un concurs atle
tic care s-a bucurat de o valoroasă 
participare și a prilejuit — la toate 
probele — întreceri de ridicat nivel 
tehnic. Alături de atleții hunedoreni 
au fost prezenți la startul diferitelor 
probe și 19 atleți fruntași, membri ai 
lotului republican. Inițiativa federației 
de specialitate s-a dovedit astfel deo
sebit de prețioasă, întrecerile consti
tuind o adevărată sărbătoare atletică, 
pe care au urmărit-o cu interes deo
sebit peste 3.000 spectatori.

Vn interes major a stimit „duelul" 
dintre maestrul sportului Alexandru 
Bizim, recordman la aruncarea suli
ței, și maestrul sportului Gheorghe 
Popescu, profesor in Hunedoara, cam
pion balcanic. Primul a ciștigat cu o 
diferență de ...6 cm ! Pline de învăță
minte au fost ?i participările celor
lalți sportivi fruntași, Eugen Ducu, 
Constantin Drăgulescu, Constantin 
Crețu, Petru Astafei, Nicolae Rășcâ- 
nescu ș.a. Cu prilejul întrecerilor de 
duminică atleții echipelor școlare din 
Călan, Deva și Hunedoara, coneurind 
împreună cu maeștrii sportului și 
dorind să obțină în compania acestora 
rezultate cit mai bune, au inregistrat 
o serie de recorduri personale.

Dintre rezultatele realizate 
nică pe stadionul Corvinul 
următoarele: BĂRBAȚI. 100 m:
Feierabend (Hunedoara) 11,7; 200 m: 
Ion Zamfirescu (Steaua) 23,1; 400 m: 
Iosif Ferencz (Steaua) 51,0; 800 m: N. 
Vătăjelu (Cugir) 2:15,0; 1500 m: Ste
fan Beregszaszi (Dinamo) 3:56,8; lun
gime — N. Popovschi (Știința) 7,08 m; 
înălțime : Eugen Ducu (Știința) 1,95 
m, Alexandru Spiridon (Giurgiu) 1,90 
m; prăjină: Petru Astafei (Știința) 
4,30 m, Afanasie Savin (Știința) 4,20 
m, Eugen Simionescu (C.S.S.) 4,10 m ; 
greutate: C. Crețu 16,71 m; cio
can: C. Drăgulescu (Rapid) 59,30 m; 
N. Rășcănescu (Steaua) 56,13 m; su
liță: A. Bizim (Știința) 74,61 m; 1000 m 
cros, juniori: Zsold Szilagy (Deva) 
2:56,6. FEMEI: 100 m: Veturia Corpaci

Pavel (De-(Huned.) 14,2; 300 m: Elena 
va) 49,0; lungime: Veturia Corpaci 4,31 
m; înălțime: Veturia Corpaci 1,25 m; 
greutate: Rodica Baba (Huned.) 10,80 
m; 600 m cros, junioare: Elena Pavel 
(Deva) 1:55,8.

Rezultate bune au înregistrat și 
tinerii atleți Traian Hera, C. Ștefă- 
nescu (Călan), Dan Gradin și F. Szabo 
(Petroșeni) M. Cașotă, M. Hencs, St. 
Kosta, Mariana Goth și Maria Filip 
(Deva), T. Salomon, I. Gherman, T. 
Florea, I. Drăgan, V. Bezerghian, Ana 
Brătoiu, Maria Dune, Nicoleta Nicolae 
și Ecaterina Ilie (Huned.).

In clasamentul echipelor școlare pe 
primul loc s-a clasat orașul Hunedoa
ra, urmat de orașele Deva ți Călan.

Tot cu acest prilej la cinematogra
ful Victoria din localitate aproape 
1 500 de iubitori ai atletismului au vi
zionat filmul tehnic al Olimpiadei de 
la Roma, urmărind cu interes expli
cațiile antrenorului federal Gh. Zim- 
breșteanu.

GH. BÂLEANU-coresp.

executa cu el 
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Concursuri

dumi- 
amintim 

A.

Acțiunea Federației noastre de at
letism a cunoscut un succes deosebit 
și fără îndoială că atletismul hunedo- 
rean a avut mult de ciștigat de pe 
urma vizitei pe care le-au făcut-o 
sportivilor din această regiune atleții 
noștri fruntași. Este o inițiativă demnă 
de toată lauda, pentru care federația 
de specialitate merită cu prisosință 
felicitări. Considerăm însă că F.R.A. 
(ca și alte federații) are datoria să 
nu se oprească aici ci, dimpotrivă, să 
continue organizarea unor asemenea 
întreceri, care pot aduce o însemnată 
contribuție la dezvoltarea atletismului 
în diferite regiuni ale țării.

TE TIMIȘ DE MASĂ fl

Rezultate
• 25 de mărșăluitori de la PTT, Olim

pia, Dinamo și Metalul s-au întrecut 
duminică dimineața în cea de a IlI-a 
ediție a tradiționalului circuit de marș 
organizat de clubul sportiv raional Fla
căra. Iată rezultatele tehnice: juniori 
6 km. : 1—2. L. Caraiosifogîu și Gh. 
Constantin (Dinamo) 30:53,0; 3. I. 
Ienescu (Olimpia) 32:26,0; începători 
6 km.: 1—2. D. Bogdan și T. Brătan 
(Dinamo) 30:53,0; 3. I. Vlădăreanu 
(Metalul) 31:38,0; seniori 14,5 km:
I. I. Bratu (Olimpia) 1 h 08,15; 2. 
D. Roateș (Dinamo) 1 h 09,7; 3. D. 
Chiose (PTT) 1 h 10.29.

Cupa „30 Decembrie" a revenit forma
ției P rr cu 12 p, urmată de Olimpia 
20 p și Metalul 24 p, iar la juniori-în- 
cepători clasamentul pe echipe este ur
mătorul: 1. Dinamo 6 p; 2. Metalul 
26 p; 3. PTT 28 p.

NICOLAE D. NICOLAE, coresp.
• Cu prilejul întrecerilor disputate 

duminică pe stadionul Progresul, în a- 
fară dc concurs, a avut loc o tentativă 
de record la triatlon, juniori — categ. I. 
Tînărul atlet craiovean Cornel Stroe a 
reușit să stabilească 
publican de juniori 
obținut următoarele 
plat : 11,0 ; lungime
II, 23 m.

• Duminică s-au 
rile inaugurale ale 
anilor I“. 
numeroasă dar, 
starea pistei 
unor performanțe valoroase. Iată rezul
tatele: BĂIEȚI : 100 m plat C. Stroe 
11,0 sec ; 400 m plat C. Paghidas 53,0 
sec; lungime C. Stroe 6,89 m ; înălțime 
Dan Vlădescu 1,75 m; greutate C. Dră- 
gan 11,81; 4x100 m I.C.F. (Stroe, Vlă- 
descu, Bădiții, Sora) 45,5 sec. FETE. 
100 m plat Ecater'na Potoroacă 12,7 
sec; 400 m plat Rodica Munteanu 66,7 
sec; lungime Ecaterina Potoroacă 5,42 
m; înălțime Ioana Mictt 1,40 m; greu
tate Cristina Gură 11,29; 4x100 m ICF 
52,0 sec.

• La Cluj a avut Ioc un reușit con
curs- interasoeiații de atletism la care 
s-a înregistrat o largă participare în 
special la juniori. Dintre rezultate, amin
tim următoarele : juniori 1: 200 m V. 
Pîrvu 23,8; 1.500 m E. Pali 4:25,4; 
3.000 m G. Szabo 9:50,0; înălțime V. 
Păltineanu 1,91 m; junioare I 100 m 
S. Fckcte 14,2 ; lungime M. Balas 4,77 
m ; 400 m E. Fleischer 65,1 ; juniori II: 
greutate I. Theill 11,0 m ; disc L, 
Kato 40,44 m, suliță M. Constantin 
42,51 m ; junioare II: 60 m J. Hendea 
8,5; 500 m A. Plăcintării 1:26,6.

PETRE NAGY, coresp.

un nou record Te- 
cu 2.178 p. El a 
rezultate: 100 m
6,89 m; greutate

desfășurat întrece- 
competițcei „Cupa 

S-a înregistrat o participare 
din păcate, timpul și 

au împiedicat obținerea

Partide spectaculoase, atacuri sus
ținute la băieți, meciuri de regula
ritate și de mare luptă la fete, iată 
caracteristica întrecerilor penultimului 
concurs al campionatului republican 
individual de tenis de masă. Intr- 
adevăr, Negulescu, Rethi, Cobîrzan, 
Gantner, Sentivani, ~- 
ultimul mai puțin ca 
au furnizat întîlniri 
atacuri peste atacuri, 
apărare și revenire în 
dintre ei, Negulescu, 
Sentivani folosesc cu eficacitate top- 
spinul și, împreună cu ceilalți, uti
lizează servicii variate. Pentru rea
lizarea unei constanțe mai mari în 
obținerea rezultatelor superioare este 
nevoie însă de automatizarea deplină 
a executării procedeelor tehnice de 
bază, de căpătarea unei siguranțe 
mai mari în jocul de mijloc, de în
vățarea temeinică a contracarării to-p- 
spinului. Atunci vor ajunge și jucătorii 

noștri pe locurile fruntașe -ale ierar
hiei internaționale.

Cu o apărare fermă, bine dirijată; 
combinată cu atacuri decisive prin 
surprindere, fetele, și mai ales Maria 
Alexandru, se situează pe prim plan 
în clasamentele mondiale și continen
tale. Dintre jucătoarele mai tinere, 
un progres evident a înregistrai în 
ultimul timp Iudit Krezsek. Ea 
losește destul de bine topspinul 
atacul din dreapta, dar numai atît 
este sufeient. Krezsek va trebui 
lucreze serios pentru însușirea 
altor lovituri. In orice caz, 
portarea și rezultatele ei de pînă 
acum vor constitui fără îndoială un 
stimulent pe drumul ascendent pe 
care merge. In schimb, Eleonora Mi- 
halca, surorile Mariana și Victoria 
Jandrescu înaintează cu pași de... 
melc, deși posibilități au destule 
pentru o creștere mai rapidă. Pen
tru aceasta este nevoie, însă, pe 
lîngă preocuparea antrenorilor și de 
o participare conștientă a sportive
lor în cauză la pregătire. Antrena
mentul înseamnă muncă intensă și 
nicidecum o... joacă.

La concursul de la București ca 
și în celelalte premergătoare, s-a 
făcut deseori apel în întîlnkile fe
minine la regula activizării pentru 
terminarea unui set sau meci. Prin 
ultima modificare a regulamentului 
internațional de joc, sportivii sînt a- 
proape obligați — dacă vor să facă 
față — să învețe și jocul defmijloc, 
dar și să cîștige puncte prin atac. 
Desfășurarea unor partide arată însă 
că nu toți sportivii înțeleg prea bine 
această regulă a activizării. De pildă, 
se „intră" într-un joc de apărare 
fără orizont, fără măcar a se schița 
vreun gest de atac. Aceasta timp de

Giurgiucă — 
altă dată ■— 
dinamice, cu 

cu replieri în 
ofensivă. Unii
Giurgiucă și

fo-
Și 

nu 
să 
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com-

Singura victorie dinamovistă la „libere" a obținut-o, cum se vede tn fotografie, 
Carabineanu care l-a forțat in pod pe Ion l'asile (Steaua).

Nu constituia pentru nimeni un se
cret faptul că dinamoviștii nu aveau 
voie să piardă mai mult de 5 puncte 
la lupte clasice, în întîlnirea cu spor
tivii de la Steaua. Pentru simplul mo
tiv că nu puteau realiza mai multe 
la „libere". Și după cum bine se știe, 
rezultatul interechipe se obține prin 
acumularea punctelor la cele două 
stiluri.

concurs important
15 sau 10 minute. Apoi, la anunțarea 
aplicării regulei activizării, se trece 
brusc la ofensivă, atacîndu-se indife
rent de poziție sau de șansele de 
reușită. Din această cauză, specta
colul _ are de suferit, iar rezultatul 
poartă uneori amprenta întîmplării. La 
noi, pînă acum, una (Maria Ale
xandru) sau două jucătoare — la 
băieți nu a fost încă nici un caz de 
introducere a regulei activizării — 
au înțeles sensul adevărat al noii 
schimbări de regulament. Adică, chiar 
dacă anumite situații de joc cer o 
trecere în defensivă, ea nu trebuie 
efectuată mecanic. Și în astfel de 
momente, sportivul trebuie să aibă 
mereu preocuparea pentru crearea 
unor poziții favorabile de atac, pen
tru preluarea inițiativei, pentru înche
ierea acțiunilor prin lovituri deci
sive. La fel și cînd se joacă cu re
gula activizării. Este suficient timp 
în cele 12 schimburi pentru alegerea 
mingii celei mai potrivite de atac. 
Uneori poate să fie cșzul ia al 
doilea schimb, alteori la, al unspre
zecelea. Totul este în funcție de o- 
caziile create, prin acțiunile proptii, 
prin fantezie și hotărîre, prin promp
titudinea de a folosi greșelile ad
versarului, de exemplu, o minge 
înaltă. , /

Și acum o problemă de organi
zare. Spuneam în avancronica compe
tiției că au fost luate măsuri pentru 
asigurarea de bune condîțiuni desfă
șurării întrecerilor. La fața locului, 
s-a putut constata că lucrurile nu au 
stat tocmai așa. Două din cele cinci 
mese aflate în sală erau aproape inu
tilizabile. Motivul ? Dintr-o crasă ne
glijență a organelor de resort din 
1EBS, aceste mese au fost deteriprate 
la _ transport iar celelalte lovite și 
zgîriate, lucru ce a stînjenit vizibil 
disputarea meciurilor. Credem că este 
cazul ca celor vinovăți șă li se 
impute costul acestor mese.

Au mai fost și alte defecțiuni: lu
mină slabă și camuflaj insuficient, 
podea foarte alunecoasă; fapt care 
putea da loc la accidente. Esțe cu 
totul de neînțeles, cum o dată sau 
de două ori pe an, tenisului de masă 
nu i se poate asigura în Capitală, 
o sală corespunzătoare (Floreasca 
sau Dinamo) pentru un campionat 
republican. Rar de tot, cînd frun
tașii acestui sport evoluează în Bucu
rești ei fac aceasta numai prin săli 
periferice, unde ca să ajungi tre
buie să faci o adevărată... excursie. 
De aceea, aceste competiții ale cam
pionatului republican se desfășoară 
adesea într-un anonimat deplin. Ce 
părere are federația de resort ?

CONSTANTIN COMARN1SCH1

Foto : T. Roibu

Cum s-au pregătit deci cele două 
formații, ambele cu șanse egale de 
a cuceri în acest an titlul la general ?

Dinamoviștii au cea mai puternică 
formație de „clasice". Anul acesta ei 
nu au suferit nici o înfrîngere. In fața 
lor aveau o formație pe care au în
vins-o cu regularitate, Steaua Bucu
rești. Deci „punctul forte" al dinamo- 
viștilor erau luptele clasice. Ei aveau 
nevoie de o victorie cit mai clară, cît 
mai categorică la această disciplină. 
Cu alte cuvinte trebuiau folosite 
toate mijloacele pentru a izbuti în 
această direcție.

Pe de altă parte, militarii bucureș- 
teni prezentau o echipă cu nume mai 
puțin sonore, exceptîndu-1 pe D. Pîr- 
vulescu și C. Marin. In rest o for
mație cu mulți tineri. Fiecare echipă 
căuta deci să adopte o tactică cores
punzătoare. Militarii au contat pe 4 
puncte sigure, care au și fost reali
zate de D. Pîrvulescu și C. Marin. In 
continuare, la sfatul antrenorului Gh. 
Șuteu, fiecare sportiv militar a „mers" 
numai și numai pentru rezultate de 
egalitate. Ideea : din 6 întîlniri un 
singur punct!...

și-

(Di 
de;

Dinamoviștii nu s-au așteptat 
acest lucru. I-a surprins rezisten 
neașteptată a lui Simion Popescu I 
fața Iul Mihai Sultz. Cînd cei doi t 
fost eliminați de pe saltea pentru p. 
sivitate (ceea ce echivalează oarecu 
un rezultat de egalitate, neacordîi 
du-se puncte în întîlnirea interechip 
dinamoviștii nu au sesizat ce vor 
ce urmăresc sportivii de la Steaua.

In cadrul diferitelor întîlniri G) 
Dumitru (Dinamo) îi era superior h 
Iosif Moca (Steaua). Este adevărat < 
și militarul
care se terminau uneori 
unul și altul știa ce execută 
celălalt. Gh. Dumitru nu 
brațele să nu i se facă „salt" iar 
Moca nu avea curaj să-1 apuce p 
adversarul său ca nu cumva acest 
să execute un „șurub". S-au încerc; 
alte procedee însă militarul nu dore 
să le finalizeze iar dinamovistul n- 
reușit. Situația convenea de fapt Stt 
lei care nu aștepta decît un rezult: 
de egalitate pe care l-a și obținu 
Deci, tactica aplicată de sportivul d 
la Steaua a fost bine gîndită și 
dat roadele.

Diferența dintre Gh. Popovici 
namo) și P. Stroe (Steaua) este
tul de apreciabilă. Primul este meda 
liat al campionatelor mondiale de 1 
Yokhama iar ultimul s-a afirmația! 
abia în acest an. Și totuși, dacă I 
Stroe nu greșea în primele minute n1 
era exclus să asistăm la o surpriz: 
Văzînd că nu reușește să facă nimi 
adversarului său, Gh. Popovici a uita 
de orice concepție tactică. II jena îi 
mod evident garda ermetică 
sarului și în loc să se depărteze’'d 
el să-1 facă să-șî desfacă brațele, < 
început să-1 împingă în stingă și îi 
dreapta, nerealizînd astfel nimic.

O observație asemănătoare și pen 
tru Ion Țăranu (Dinamo). Carol Ba 
dea (Steaua), adversarul său, este ui 
sportiv tenace. El nu are însă pregă 
tirea tehnică a dinamovistului. Dar p< 
saltea Badea a arătat că știe ce ur
mărește pe cînd Țăranu s-a arăta: 
dezorientat. Nu îi reușea nimic. Aș: 
se poate explica acel 8—6 dinamo
vist, insuficient pentru o victorie H 
total.

Tactica bat-o vina ! De ce or fi cer
tați unii sportivi ți antrenori cu acei 
lucru atit de important in competiții. 
interne și mai ales internaționr^ 
Am uitat atit de repede de

OTTO BENK

Campioana învinsă la „clasice"!
C. S. O. Galați^—Steagul roșu Brașov 8-6

SATU MARE 28 (prin telefon). — 
Luptătorii găiățeni au furnizat o mare 
surpriză. Ei au reușit să învingă echi
pa campioană. Steagul roșu Brașov, 
la lupte clasice cu 8-6! La „libere" 
au cîștigat brașovenii. Ei i-au depășit 
pe găiățeni cu 14-2. Scor final 20-10 
pentru Steagul roșu... ..

Alte rezultate: Steagul roșu Bra-
șov—Unio Satu Mare 21-7 (lupte cla- BUCUREȘTI. - 
sice 7-5, lupte libere 14-2), cu Pro- 20 10 (6-8, 14-2), „™..i n, 28.2

28-4
31-1
26-6
Craiova 23-5 (14-2, 9-3).

REȘIȚA 28 (prin telefon). — In lo
calitate nu s-au întrecut decît două 
echipe, cea locală și cea din Timișoara. 
Sportivii din Cluj și din Tulcea nu 
s-ati prezentat. Rezultate tehnice: 
C.S.O. Reșița—C.S.O. Timișoara 12-8 
(7-5, 5-3).

I. PLAVIȚIU — coresp.

greșul București 24-8 (12-4, 12-4); 
Unio Satu Mare cp C.S.O. Galați 
19-13 (11-5, 8-8) cu Progresul Bucu
rești 18-12 (12-4, 6-81); C.S.O. Ga
lați—Progresul București 18-12 (10-6, 
8^-6). M. DUMITRAȘCU, coresp

(14-0,
(12-4, 
(15-1; 
(14-2,

13-2),
16-0);
16-0),
12-4);

■ Steaua — Dinamo 
cu Metalul Buc. 
cu C.S.O. Craiova 
Dinamo — 
cu C.S.O.
Metalul

Metalul 
Craiova 

— C.S.Q.

T

Intrecerile echipelor bucureștene
• Invingînd pe Știința cu 64—37 

(22—16), echipa Mătasea Dudești 
a mai făcut un pas spre ocuparea 
primului loc în campionatul feminin 
de calificare din* orașul București. 
Alte rezultate: Rapid-Unirea 52—33 
(28—13), Voința-Olimpia 56—35 
(27—23).
• Rezultate din seria echipelor de 

tineret participante la campionatul 
masculin de calificare: Dinamo-Ra- 
pid 52—49, Steaua-Petrolul Ploiești 
58—45. In cealaltă serie, S.P.C., Vo
ința și Metalul dau o luptă pasio
nantă pentru ocuparea primului loc. 
în ultima etapă, S.P.C. a învins pe 
Metalul cu 67—50.

• Meciurile celei de a Vll-a etape 
a campionatului echipelor masculine 
de categoria I s-au încheiat cu ur
mătoarele scoruri: Bere Rahova- 
S.S.E. 2 „Gh. Șincai" 52—50, Sănă- 
tatea-Semănătoarea 36—33, 'M. T. 
Tc.-Precizia 60—40, Construcția-Ipro-

met 59—46, Recolta-Academia Mili
tară 52—34.

• La categoria a 11-a, echipa 
Proiect București a învins formația 
S.S.E. 2 „Dr. Petru Groza“ cu 48—42 
și a reintrat în lupta pentru primul 
loc, alături de I.P.L. și S.S.E. 2 
„Dr. Petru Groza". Celelalte rezul
tate : I.P.L.-Constructorul 59—52, 
Electrieă-ISPE 36—32, Sănătatea- 
IPACH 75—20, ICCF-Proiectantul 
38—31.

• Intîlnirile dintre echipele de ju
niori s-au terminat cu următoarele 
rezultate: S.S.E. 1 „I. L. Cara-
giale"-Progresul 53—59, Vestitorul- 
Metalul 33—21, Steaua-Voința 49—37, 
Școala medie 35-Tînărul Dinamovist 
2 29—25, S.S.E. 2 „Gh. Șincai“-Aca- 
demia Militară 34—20. La junioare 
s-a disputat o singură partidă: Ra- 
pid-Progresul 37—14. 4

CRISTIAN POPESCU-corespondent



FARUL A FĂCUT MECI NUL 
LA TOLBUHIN

Farul Constanta și-a continuat turneul 
în R. P. Bulgaria. Ieri, fotbaliștii ro- 
mîni au jucat la Tolbuhin, cu formația 
locală Dobrogea. După un joc spectacu
los, partida a luat sfîrșit cu un scor 
alb.

La invitația federației bulgare de spe
cialitate Farul va susține miercuri sau 
joi un meci de antrenament cu reprezen
tativa R. P. Bulgaria, care se pregăteș
te pentru jocul cu Portugalia.

REZULTATE DIN CAMPIONATUL 
REPUBLICAN DE JUNIORI

Știința Galați—Prahova Ploiești 3—1 
(0—0), Ancora Galați—Progresul Brăi
la 1—2 (0—2), Rulmentul Birlad—Mol
dova Iași 3—2 (0—1), C.S.O. Craiova— 
Dinamo Pitești 1—0 (0—0), Petrolul 
Ploiești—Poiana Cîmpina 3—1 (2—1),
Ind. Sîrmii Cîmp. Turzii—Mureșul 
Tg. Mureș 3—1 (1—1), Tractorul Bra
șov—Chimia Făgăraș 2—0 (1—0), Di
namo Bacău—Steaua Roșie Bacău
2— 1 (1—1), Ceahlăul Piatra Neamț— 
Foresta Fălticeni 6—3 (2—2), Chimia 
Suceava—Textila Buhuși 1—0 (0—0), 
Unirea Botoșani—Laminorul
3— 0 (prin neprezentare), C.S.M. 
biu—Metalul Sighișoara 3—4 
C.S.M. Reșița—Jiul Petrila 5—3 
Dinamo București—Progresul 
rești 1—0.

Roman 
. Si
ft—1). 
(2—1). 
Bucu-

RAPID LA SOFIA
Rapid a plecat ieri la Sofia, unde 

va susține o întâlnire amicală 
formația sofiotă Lokomotiv.

MECI INTERNATIONAL 
LA BRAȘOV

Echipa maghiară 
continuă turneul 
cînd miercuri la 
roșu.

cu

Salgotarjan 
în tara 
Brașov

Iși

„DE CE SE TRADE ATlT DE PETI* IA POiPlA T

ARTA FINALIZĂRII (II)
UNDE SĂ GĂSIM TIMPUL 

NECESAR ?
Majoritatea antrenorilor cu care 

am avut ocazie să discut acest su
biect, sînt de acord că antrenamen
tului în ceea ce privește trasul la 

T~ poartă nu i se acordă destulă aten- 
jjg. Ei motivează acest lucru de 

ț^^bicei prin lipsă de timp ; programul 
antrenamentului contemporan _este_ exj 
traordinar de încărcat, și — în afară 
de aceasta — deplasările echipelor 
nu permit respectarea graficului.

Toate acestea sînt adevărate. To
tuși, nu ne putem împăca cu faptul 
că într-o planificare corectă pentru 
dezvoltarea armonioasă a tuturor ca
lităților unui fotbalist, numai unuia 
din acești factori și anume celui mai 
important, nu i se acordă timp sufi
cient.

...Priceperea unui jucător de a tri
mite mingea tare și cu precizie nu 
este o calitate înnăscută. Orice fot
balist poate fi învățat să tragă tare 
și, în același timp, cu precizie. Eu 
sîrrt convins că, dacă antrenorii re
cunosc că această calitate este indis
pensabilă, vor ști să găsească timpul 
necesar pentru ea. Mie, de exemplu, 
mj se pare că exersarea loviturilor 
la poartă cu mișcarea jucătorilor cu 
viteze diferite, cu mingea, pot foarte 
bine să înlocuiască (cel puțin în 
unele antrenamente) alergarea repeta
tă, care se întrebuințează ca mijloc 
de perfecționare a rezistenței speci
fice. Se pot găsi diferite mijloace 
de a mări durata exersărilor trasului 
la poartă, fără însă a dăuna celor
lalte laturi în pregătirea unui fot
balist. Pentru aceasta, trebuie să fo
losim mai larg antrenamentele in
dependente și individuale.

O atenție mai mare trasului la 
poartă nu dăunează cu nimic pre
gătirii multilaterale a jucătorului, care 
rămîne la baza antrenamentului.

ORIENTAREA

Trebuie să analizăm și metodica 
de conducere a antrenamentelor în 
ceea ce privește trasul la poartă. Cu 
siguranță că ea are nevoie de corec
tări, legate direct de condițiile în
greuiate ee se creează în careul de 
pedeapsă. Ce sens au atunci la an
trenament exercițiile de tras la poar
tă din poziții statice și cu potriviri 
îndelungate de minge, fără opoziție 
și fără delimitări ?

O asemenea metodică are sens nu
mai atunci cînd avem de-a face cu 
procesul de învățare și întărire a 
deprinderii. Mai departe însă, antre
namentele de tras la poartă trebuie 
tă se desfășoare în condiții de lipsă

SERIA I

JOC FRUMOS LA GALAȚI:
C.S.O. - FLACĂRA MORENI

3-1 (2-0)

Duminică, gălățenii și-au aplaudat 
din nou echipa favorită, C.S.O., pen
tru frumoasa comportare avută în 
întîlnirea cu Flacăra Moreni. Gaz
dele au ciștigat pe merit, datorită 
jocului bun practicat mai _ ales 
în prima repriză cînd au înscris 
de două ori prin David (min. 5) și 
Coman I (min. 36). In această parte 
a meciului, atacanții gălățeni, susți
nuți in permanență de cei doi mij
locași, au construit numeroase a- 
tacuri la poarta apărată de Arde- 
leanu. Cu mai mult calm, ei ar fi 
putut majora diferența de goluri, insă 
Coman I (min. 21) și David (min. 
31) au ratat ocazii favorabile. Fla
căra Moreni a pus accentul pe apă
rare și a inițiat cîteva contraatacuri.

In repriza a Il-a aspectul jocului 
s-a schimbat. Oaspeții au atacat dez
lănțuit, însă apărarea C.S.O. a fost 
la post Atacanții Flăcării au
încercat poarta de la dintanță,
iar cind s-au găsit în apropierea por
ții, ori au ezitat să șuteze (Ionescu 
in min. 60), ori au tras in brațele 
portarului (Drăgan, singur in careu, 
în min. 63). In plină dominare a oas
peților, C.S.O. a majorat scorul la 3-0, 
în min. 64, prin Voicu care a fost 
lansat de Coman I. După citeva oca
zii ratate la ambele porți (de mențio
nat cele din min. 66, cind Voicu a tras 

noastră, ju- I jos in bară, iar David a reluat 
cu Steagul , mingea în bara transversală și min.

170 (cind Drăgan a șutat in brațele

de timp și de spațiu pentru Jucă
tori. De exemplu, un jucător înain
tează printr-un culoar îngust făcut 
din sfoară și trage la poartă sau 
execută cîteva lovituri la rînd una 
după alta, încadrîndu-se într-un anu
mit timp, sau trage la poartă ime
diat după ce a trecut de ultimul 
jalon sau obstacol. Antrenîndu-ne la 
asemenea lovituri, o atenție deosebită 
trebuie să acordăm educării capaci
tății de orientare, dezvoltării privirii 
periferice. Datorita acesteia, jucăto
rul va învăța să aleagă momentul 
cel mai potrivit pentru lovitură.

Uneori, zeci de mii de spectatori 
văd că jucătorul se află într-o po
ziție favorabilă de șut, și nu vede 
acest lucru tocmai jucătorul care po
sedă mingea. Toată atenția acestuia 
este concentrată asupra mingii, dar 
el nu știe precis unde este poarta. 
Trebuie să-i învățăm pe jucători să 
aibă ca punct de reper cel puțin 
linia careului de pedeapsă.

Este timpul să-i ajutăm pe jucă
tori și îndeosebi pe înaintași să gă
sească punctele lor de reper, de bază, 
de unde pot să efectueze lovitura lor 
sigură la poartă, de așa natură In
cit aceste puncte să corespundă cu 
locurile pe care ei le ocupă în linia 
de atac. Extremele trebuie să știe 
să execute bine lovitura la poartă 
dintr-un unghi ascuțit. Cu toate a- 
cestea, noi vedem la antrenamente că 
ele trag la poartă de cele mai multe 
ori din centrul terenului, frontal, a- 
dică dintr-o poziție în care, în timpul 
jocului, ajung foarte rar.

Cu cît este mai stabilă șî mai si
gură deprinderea de a trage la poar
tă din punctele de reper de bază, 
cu atît mai bune vor fi rezultatele 
fotbalistului. Noi socotim important 
să antrenăm în mod deosebit jucă
torii care să execute lovitura de la 
11 m și știm că mulți dintre ei, 
îndeosebi la > mijlocul perioadei com- 
petiționale, nu cunosc ratări. Această 
perfecțiune se obține numai prin 
antrenament. De ce atunci nu putem 
să realizăm o deprindere sigură (sta
bilă) la lovitura din alte puncte ale 
careului de pedeapsă ? Desigur acest 
lucru este mai complicat, necesită 
mai mult . timp și o tehnică mai 
variată, dar este posibil.

Arta finalizării — acesta este 
scopul I Fără această artă, măiestria 
fotbalistică este fără roade. Cu cît 
a devenit mai greu pentru înaintași 
de a executa lovitura decisivă, cu cît 
i se oferă mai rar asemenea ocazii, 
cu atît mai mult trebuie să o pre
țuim și cu atît mai înaltă trebuie 
să fie măiestria loviturii finaliza- 
toare.

B. TIRIK, antrenor emerit 

lui Dan) oaspeții au redus din han
dicap prin Bocin (min. 85).

Arbitrul V. Pădureanu (Buc.) a 
condus bine următoarele formații:

C.S.O.: Dan-Lupea, Hulea. Stă- 
tescu-Dragomir, FălcuțescuAVlitaru, 
Gheorghe, David, Coman I (Coman II 
din min. 79), Voicu.

Flacăra: Ardeleanu-Iordache, Pre- 
zepolschi, Mibăescu-Frîncu, Motoro- 
iu-Bocin, Albină. Drăgan, Negoiță 
(Ionescu din min. 46). Bîrsan.

V. POMPILIU

CARPAȚI SINAIA — I.M.U. MED
GIDIA (2—1). Un meci de luptă, in 
care gazdele au dominat majoritatea 
timpului. Au înscris: Zangor (min. 
44) și Ologu (min. 83) respectiv 
Bucur (min. 77) din lovitură de la 
11 m (M. Bota și V. Zbarcea-co- 
resp.).

METALUL TI RGOVIȘTE—CEAH
LĂUL PIATRA NEAMȚ (6—1). 
Metalul a jucat de la început și 
pină la sfîrșit foarte bine, a creat 
faze de gol spectaculoase îndeosebi 
in repriza secundă. Realizatori: Ior- 
dache (mitr 47, 60 și 80). Chiriță 
(min. 65), Nițescu (min. 10), Bălă- 
ceanu din II m (min. 67) respectiv 
Bogdan (min. 68). A arbitrat bine 
T. Vasile (București). (M. Avanu- 
coresp.).

RAPID FOCȘANI—POIANA CIM-

Atac la poarta Flăcării Moreni. Mikăescn, fundașul stingă al Flăcării, se află pe 
linia porții pentru a interveni in ultimul moment. (Fază din meciul C.S.O. Galați 

— Flacăra Moreni 3—1).
Foto: P. Vintilă

PINA (4—1). Localnicii au jucat cu 
multă Însuflețire. Cîmpinenii au avut 
cîteva contraatacuri periculoase. Go
lurile au fost marcate de: Enache 
(min. 25 și 41), Jugănaru (min. 78 și 
84) și Banu (min. 64) pentru Cîm
pina. In min, 4, Ioanovici (Rapid) 
a ratat o lovitură de pedeapsă. Pa- 
naitescu (Poiana) a fost eliminat de 
pe teren (min. 75) pentru joc peri
culos. (Gh. Samoilă-coresp).

PRAHOVA PLOIEȘTI — C.S.O. 
BRĂILA (2—1). Prahova Ploiești a 
demonstrat în acest meci că merită 
locul doi pe care îl deține în clasa
ment. Ploieștenii au dominat, dar nu 
au putut trece de mai multe ori de 
apărarea supranumerică a brăileni- 
k>r. Au marcat: Zinculescu (min. 75) 
și Firoiu (min. 81) pentru Prahova 
și Stoian (min. 1), pentru C.S.O. 
(C. Neguleseu și M. Popescu-coreso.).

C.F.R. PAȘCANI — ȘTIINȚA GA
LAȚI (1—3). Meciul s-a jucat la Su
ceava deoarece terenul din Pașcani 
este suspendat Jocul a fost de un 
bun nivel tehnic, îndeosebi în repri
za a Il-a. C.F.R. Pașcani a atacat mai 
mult, dar steril. Știința a avut con
traatacuri periculoase. Punctele gălă- 
țenilor le-au obținut Schmidtfelder 
(min. 27), Timiș (min. 71) și Pă- 
trașcu (min. 80). Pentru C.F.R. a în
scris Popescu (min. 43). (C. Alexe 
șî R. Munteanu-coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — FLA
MURA ROȘIE TECUCI (4—0). Cu 
toate că a cîștigat la scor. Forest, 
nu a fost la înălțime. Oaspeții au 
jucat sub orice critică. Golurile au 
fost înscrise de: Ilie (min. 33), Gre- 
șanu (min. 48), Vega (min. 81) șî 
Giosanu (min. 87). (N. Lazăr-
coresp.J.

SERIA A Iha

LIDERUL A CÎȘTIGAT GREU: 
METALUL - TRACTORUL 1-0

întîlnirea dintre Metalul Bucu
rești — liderul seriei — și Tractorul 
Brașov, disputată sîmbătă pe terenul 
Gloria, n-a satisfăcut. Fruntașa cla^ 
samentului n-a confirmat locul pe 
câre-1 deține, ea prezentîndu-se sub 
așteptări, în special, linia de atac. 

Acțiuniie sale n-au putut fi concreti
zate, atît din cauza jocului individual 
al lui Coteț cit și a orientării gre
șite a celorlalți înaintași, care au 
tras la poartă cînd nu trebuia și 
deseori in afara ei (Cotet Dumitru 
Gheorghe, Ionescu). Tractorul a ju
cat mai bine în cîmp'— in partea a 
doua a meciului — însă înaintașii 
săi, lipsiți de hotărîre, n-au pus în 
pericol poarta apărată de Niculescu, 
toate acțiunile lor oprindu-se la mar
ginea careului.

Singurul gol al partidei a fost în
scris de Buzatu în min. 19, care a 
reluat în poartă o minge centrată de 
Dumitru Gheorghe.

Bun, arbitrajul lui Stavru Nicolau 
(Constanța), care a condus forma
țiile:

Metalul: Niculescu - Ștefănescu,
Szabi, Stere-Paul Popescu (Anton), 
Malschi-Buzatu, Anton (Ionescu) Co
teț, Ene, Dumitru Gheorghe.

Tractorul; Oană-Păun, Roșea, 
Chiujdea-Lazarovici, Vatani-Pal, Pană 
(Vâtav), Nemeș, Iancu, Binder.

(O. C.)
DINAMO PITEȘTI — ȘTIINȚA 

BUCUREȘTI (4—2). După primele 
minute de joc se părea că echipa 
locaiă va obține victoria cu ușurință, 
într-adevăr, in min. 8 scorul era 2-0 
în favoarea formației din Pitești, care 
păstra în continuare inițiativa. Cu- 

rind insă oaspeții au echilibrat jocul 
și apoi trecînd la ofensivă au reușit 
să egaleze. La sfîrșitul reprizei, gaz
dele au luat insă conducerea, iar la 
începutul reprizei secunde au înscris 
din nou. Punctele au fost înscrise de 
Lovin (min. 8 și 46, ambele din 11 
m), G Ionescu (min. 1) și Con- 
stantinescu (min. 43) pentru gazde 
și de Pasan (min. 18) și Dumitrescu 
(min. 39) pentru oaspeți. (D. Ștefă
nescu-cor esp.).

UNIREA RM. VILCEA — DRU- 
BETA TR. SEVERIN (1-0). Me
ciul s-a disputat la Pitești, deoarece 
terenul din R. Vîkea este suspendat 
pe patru etape. Jocul a atins o bună 
valoare tehnică și a luat sfîrșit cu 
victoria meritată a echipei Unirea. 
Deși învinși, fotbaliștii severineni au 
lăsat o bună impresie prin jocul lor 
deschis și plin de vigoare. In re
priza a doua Drubeta a dominat, dar 
linia de atac a ratat numeroase oca
zii. Unicul punct al partidei a fost 
înscris de Marin (min. 15). (D.
Ștefane scu-coresp.).

CHIMIA FAGARAȘ — PROGRE
SUL ALEXANDRIA (3—0). învingă
torii au desfășurat un fotbal de ca
litate doar în primele 15 minute de 
joc, perioadă în care s-au și înscris 
2 goluri. Apoi, jocul a fost confuz, 
de slabă factură tehnică. Fotbaliștii 
oaspeți au desfășurat un joc bun în 
cîmp, dar au păcătuit prin aceea că 
au încercat poarta foarte rar. Punc
tele învingătorilor au fost înscrise de 
Dumitru (min. 3), Filip (min. 8) și 
Bărbat (min. 83). (Bucur Stoiciu- 
corespj.

C.S.O. CRAIOVA — C.S.M. ME
DIAȘ (4—1). A fost un joc frumos, 
cu multe faze de gol. Craiovenii au 
meritat victoria cu prisosință prin 
jocul lor bine orientat, prin nume
roasele faze de gol create la poarta 
adversă. Formația oaspe a rezistat 
doar o singură repriză. După pauză 
însă ea a opus o slabă rezistență. 
Punctele au fost înscrise de Onea 
(min. 35 și 77), Anton (min. 47), 
și Semenescu (min. 72) pentru în
vingători și de Szakacs (min. 33) 
pentru învinși. (Șt. Gurgui-coresp.L

C.S.M. REȘIȚA — C.F.R. RO
ȘIORI (5—0). Punctele au fost în
scrise de Varga (min. 3), Comisar 
(thin. 27), Scînteie (min. 67), Gheor- 
ghevici (min. 74), Sfîrlogea (min. 
75). (I. Plăvițiu-coresp.).

C.S.M. SIBIU — DINAMO OBOR 
(3—1). A fost un joc slab, plin de 
durități. C.S.M. Sibiu a obținut to
tuși o victorie meritată prin punctele 
înscrise de Văcaru (min. 2), Recer 
(min. 50), Dombrovschi (min. 51). 
Pentru învinși a înscris Pavel (min. 
21). (M. Vlădoianu-coresjM.

SERIA A Hl a

MECI ANOST LA TG. MURES : 
MUREȘUL - ARIESUL TURDA 

l-o (1-6)

Deși a jucat acasă (unde a fost 
susținută de peste 6.000 de specta
tori), Mureșul a întrecut greu pe A- 
rieșul Turda (1—0). Echipa locală 
a avut, este adevărat, inițiativa a- 
proape 60 de minute, dar acțiunile ei 
n-au avut finalitate, datorită fie pre
ferinței pentru joc individual (Șt. 
Nagy, Vegh, Gyorfy au și ratat cîte
va ocazii clare in min. 10, 32, 43, 
46 și 54), fie aportului insuficient al 
halfilor. In sfîrșit, ar mai trebui de 
spus că înaintașii echipei din Tg. Mu
reș au avut în Zahan un adversar 
dificil, cu un plasament excelent, un 
adevărat stîlp al apărării formației 
turdene. De altfel, unicul gol al par
tidei (min. 24) a „căzut" nu ca un 
rezultat al colaborării jucătorilor mu
reșeni, ci datorită unei greșeli a por
tarului Ștefan: la o lovitură de cor
ner, acesta i-a lăsat culoar liber lui 
N. Nagy care de la 3 metri a intro
dus mingea cu capul în plasă...

Arieșul n-a dat nici ea satisfacție. 
Echipa a acționat timorat, nu s-a pu
tut „găsi". In prima repriză a în
cercat diferite formule de pătrundere 
în dispozitivul advers — fie cu Pîrvu 
virf de atac, fie punîndu-1 în cursă 
pe Husar. Unul din șuturile acestuia 
a atins bara transversală (min. 11). 
Turdenii au greșit concentrîndu-și ac
țiunile pe tripletă și în general an- 
grenîndu-se în jocul ermetic al apă
rării echipei gazdă. Și după pauză, 
ei au acționat înghesuit (contrar in
dicațiilor antrenorului), n-au folosit 
decît puțin cele două extreme. In a- 
cest fel cele cîteva ocazii avute — 
min. 77 Pîrvu, min. 81 Onacă, min. 
84 Husar — au fost ratate.

Mureșul: BOROS-Balaș, Nagy,
Ghirlingher-Vas, Tujon-Nagy Șt 
(Ioszi), Siko, Vegh, NAGY N.. Gyorfy.

Arieșul: ȘTEFAN-Balaș, ZAHAN, 
Vădan-Mureșan, Ivan-Onacă, Pîrvu, 
Pecs, Mărgineanu, HUSAR.

TIBER1U STAMA

JIUL PETRILA—CSO BAIA MARE 
(1—0). In acest meci s-a observat 
o oarecare îmbunătățire în jocul echi
pei Jiul. Cu toate că au atacat me
reu, învingătorii nu au putut înscrie 
decît un singur gol (Sardi min. 63), 
deoarece băimărenii și-au axat jocul 
strict pe apărare. A arbitrat corect 
Al. Ene-Craiova. (N. Tăutu-coresp.).

VAGONUL ARAD — CRIȘUL 
ORADEA (0—1). Arădenii au domi
nat dar au părăsit terenul învinși 
deoarece au tras slab la poartă, ra- 
tînd ocazii clare de gol. Unicul gol 
al partidei a fost marcat de Iacob 
în min. 15. (Șt. Iacob-coresp.).

IND. SIRMII CIMPIA TURZII — 
AS. CUGIR (1—1). Joc de nivel 
mediocru. Localnicii au dominat mai 
mult, dar combinațiile excesive i-au 
dezavantajat. Au înscris Sandor pen
tru gazde (min. 37) și Turcu pentru 
A.S. Cugir (min. 79). (I. Stoica-
ooresp.).

UNIREA DEJ — ASMD SATU 
MĂRE (0—0). Cei 6.000 de specta
tori au plecat nemulțumiți de la meci. 
Ambele formații au practicat un joc 
necorespunzător, urmărind doar re
zultatul. In repriza I localnicii au 
dominat cu autoritate dar n-au putut 
trece de apărarea dîrză a oaspeților. 
(A. Kontrai-corespJ.

CSO TIMIȘOARA — RECOLTA 
CĂREI (4—1). Manifestînd o formă 
bună, timișorenii au cîștigat pe me
rit chiar la acest scor. Au înscris: 
Surdan (min. 30), Fodor (min. 34), 
Dudaș (min. 47), Dragoș (min. 75) 
din 11 m. acordat pentru un henț în 
careu, respectiv Fischer dintr-o lo
vitură liberă de la 20 m. (P. Vplțan- 
coresp.).

CSM CLUJ — CFR I.R.T.A. Arad 
(3—1). Meciul a fost la discreția 
localnicilor. Arădenii au jucat în a- 
părare; ei au tras în 90 Je minute 
doar de două ori la poartă. Golurile 
clujenilor le-au marcat Bălutiu (min. 
17 și 45) și Nicoruț (min. 83). Pen
tru CFR a înscris Szekely (min. 59). 
(V. Morea-coresp. regional).



întreeeri entuziaste CONCURS DE TRIATLON
(Urmare din pag. 1)

atenția buna organizare a concursurilor : 
fiecare clasă era împărțită pe serii și 
se prezenta pe stadion — însoțită de pro
fesorul respectiv—după o planificare rigu
ros întocmită. Este și firesc, deoarece din 
acest priceput, colectiv de profesori de 
educație fizică face parte și prof, eme
rită Angela Filip, cu o vastă experiență 
în atletism : cu 
înărat nu numai 
ci și ai țării.

...Cînd i-am 
giști — elevii 
ucenici a uzinelor „ 
adunați în jurul profesorilor de edu- 
cație fizică Jean Săvulescu și Felix Pas
cal, înaintea primelor starturi. Unii mai 
concuraseră, cei ntai mulți însă erau 
debutanți și-și asaltau profesorii cu fel 
de fel de întrebări. ~ 
țite de exemplificări 
urmărite cu cea mai

S-a trecut apoi la 
concursul propriu-zis. 
și zeci de elevi, grupați pe serii, 
întrecut pe pista de atletism a școlii, 
lată și primele rezultate : Vasile Ionescu 
anui I Laminori și Victor Vasile, anul 1 
— II Sudori — 10,1 secunde pe 80 m. 
Anton Dincă : 5,10 m la lungime ș a.

In cursul zilei de azi campionii pe 
ani ai școlii profesionale „23 August" 
se vor intîlni pentru a desemna echipa 
reprezentativă.

...Atmosfera sărbătorească în care se 
desfășoară concursurile atletice din ca
drul „Cupei orașului București" am în- 
tîlnit-o și în alte școli: La școala medie 
nr. 36 (unde cifra participanților 
de 500), la școlile de 8 ani nr. 
150, 169 etc. Săptămîna aceasta 
școlile bucureștene vor încheia 
cerile, iar duminică, în finala competiției, 
vom vedea pe stadionul Tineretului pe 
cei mai buni dintre cei aproape 50.000 
de elevi și eleve care au luat startul 
în această frumoasă competiție de mase.

PIHINE SATISFACȚII IA ÎNCHEIEREA CAMPIONATELOR

ani în 
printre

urmă ea s-a nu- 
campionii școlari,

viitorii metalur- 
profesionale de 

August" — erau

Răspunsurile înso- 
er.au ascultate și 
mare atenție, 
partea practică, la 
Rînd pe rînd, zeci 

S-au

trece
100, 

toate 
între-

Ultimele întreceri ale campionatelor 
republicane individuale desfășurate re
cent la Odorhei (feminin) șl Bucu
rești (masculin) ne-au oferit o serie 
de constatări îmbucurătoare. Partici
parea pentru prima oară in finala pe 
țară a reprezentanților regiunilor Ar
geș, Suceava și Galați, comportarea 
unor sportivi din provincie care s-au 
clasat înaintea multor membri ai lo
turilor republicane și buna organiza
re a întrecerilor, sînt fapte care tre
buie trecute la capitolul pozitiv al 
ultimului act aT campionatelor pe a- 
nul 1962. Dar finalele ne-au prilejuit 
totuși prea puține satisfacții.

DELĂSARE SAU OBOSEALĂ?

Majoritatea componenților echipelor 
naționale, care ne-au reprezentat la 
cea de a V-a ediție a campionatelor 
mondiale, desfășuraie la Bratislava, 
s-au comportat surprinzător de slab. 
Dar mai bine să dăm cuvîntul... cifre
lor. Ținea Balaban a doborît din 100 
bile mixte. 340 de popice, Margareta 
Szemani 363 p.. Elena Predeanu 365 
p., Elena Lupescu 374 p„ Crista Re- 
zac 375 p., ceea ce a făcut ca ele să 
nu apară în primele 10 clasate. De 
asemenea jucătorii Petre Purje, Du
mitru C. Dumitru, Gică Andrei, C. 
Rădulescu, Ion Micoroiu și chiar Ti
beriu Szemany nu au reușit să depă
șească granița celor 850 p. d. Și alți 
jucători fruntași au obținut rezultate 
slabe. O parte dintre finaliști și-au 
justificat comportarea, spunînd că pis
tele de joc de la Odorhei și Bucu
rești sînt dificile, iar sportivii din lo
tul reprezentativ au acuzat oboseala. 
Este adevărat că arenele au fost pre
tențioase. Dar Ecaterina Antonovici, 
cea mai bună sportivă a noastră la 
„mondiale", Margareta Kelemen, Ma-

peste hotare, realizînd rezultate bune 
și totuși la aceste campionate nu a 
concurat pe măsura posibilităților lui. 
După părerea noastră singura expli
cație a comportării nesatisfăcătoare a 
majorității sportivilor fruntași o gă
sim în superficialitatea cu care ei au 
privit actuala finală a campionatelor. 
Unele jucătoare și o serie de jucători 
din lotul republican au fost delăsă
tori, s-au bazat pe pregătirea dinain
tea „mondialelor" și au întrerupt pro
cesul de antrenamente.

Consiliul UCFS al orașului Bucu
rești, prin, comisia de călărie și pen
tatlon modern, organizează în zilele 
de 3 și 4 noiembrie lin concurs de 
triatlon, pe trei categorii: avansați, 
începători—peste 18 ani și sub 18 ani. 
Sîmbătă se va desfășura proba de 
înot la bazinul Floreasca, iar du
minică tirul și crosul la poligonul Tu
nari, și, respectiv, stadionul Tinere
tului. înscrierile se fac pînă joi 
1 noiembrie, ora 14, la UCFS oraș 
București, sectorul tehnic.

O FORMULA NECORESPUNZA- 
TOARE

Din nou campioană. După 10 ani, timp 
în care a participat aproape la toate 
finalele, Margareta Kelemen, muncitoare 
la D.D.F, din Cluj, a reușit la Odorhei 
să devină pentru a doua oară campioană 
a fării. lat-o în plin efort.

ria Stanca, Cornelia Moldoveanu și 
Cristu Vînătoru au dovedit că atunci 
cînd te antrenezi cu seriozitate și ai 
încredere în 
tățile pistelor 
un handicap, 
fect de bine
mai bun jucător al anului 1962. El a 
evoluat pe diferite arene din țară și

forțele tale, particulari- 
de joc nu pot constitui 
Acest lucru îl știe per
și Tiberiu Szemany, cel

orientare a 
faptul ca la 
fost invitați 

finală a cam-

LA ÎNCHEIEREA TURULUI

Echipele masculine în ușor progres
Așadar, echipele participante la cam

pionatele republicane au luat vacanță. 
La jumătatea oricărei întreceri se pot 
trage suficiente concluzii, pentru ju
cători, antrenori, arbitri, conducerile 
secțiilor respective și chiar federațiile 
de specialitate.

Vom începe analiza noastră cu cam
pionatul masculin, care in mod indis
cutabil s-a ridicat la un nivel superior 
țglui feminin.

o primă constatare : ca urmare a 
unei pregătiri mai intense, cu preocu
pări aproape egale pentru toate latu
rile antrenamentului științific, cele mai 
multe echipe s-au prezentat într-un 
ușor progres față de anul trecut. Jocu
rile au fost mai dinamice și de un ni
vel calitativ superior, ceea ce a dus 
firește și la creșterea numărului de 
spectatori. La Timișoara, Sibiu, Bucu
rești sau Brașov s-au înregistrat ade
sea cîte două, trei sau chiar patru mii 
de spectatori, fapt care certifică intere
sul tot mai mare al Iubitorilor de sport 
pentru handbal.

In evoluția celor mai multe dintre e- 
chipele noastre fruntașe s-a observat 
în această toamnă un plus de maturi
tate. jocul bazat mai mult pe elan și 
intîmplare, in care acțiunile erau fina
lizate îndeobște de jucătorii cu șut 
puternic a fost înlocuit cu un joc mai 
rațional, mai variat, in care și mijloa
cele de finalizare sînt mai bogate. S-a 
observat în ultima vreme — și aceasta 
este foarte lăudabil — că echipele ac
ționează mal mult ca în trecut cu pi- 
voții șl extremele, fapt care aduce jo
cului o notă de spectaculozitate și e- 
ficacitate in plus. Cit despre ritmul de 
joc, despre creșterea 
ne în momentele de 
după părerea noastră 
te echipe mai au de 
nea, se impune mai 
privința însușirii de 
cător a unui număr 
procedee tehnice individuale.

vitezei de acțiu- 
finalizare, aici — 
— cele mai rnul- 

lucrat. De aseme- 
multă atenție 
către flecare 
olt mai mare

în 
Ju
de

ECHIPELE DINAMOV1STE DIN 
BUCUREȘTI ȘI BRASOV PE PRIMELE 

LOCURI
La încheierea turului, primul 

clasamentele celor două serii a
loc în 
revenit

tormațiilor Dinamo București și respectiv 
Dinamo Brașov. Dar, dacă bucureștenii 
au dominat cu autoritate seria lor (ca
tegorica victorie din meciul derbi cu 
Steaua ne scutește de orice comentarii), 
formația brașoveană are un ascendent 
asupra următoarelor clasate (Știința Pe- 
troșeni și C.S.M. Reșița) doar datorită 
golaverajului superior.

Campionii au jucat pînă acum cu o 
mare ambiție pe care am dori-o canali
zată tot atît de bine și în meciurile din 
„Cupa Campionilor Europeni". Echipa 
are o pregătire mulțumitoare și pare să 
fie pusă pe fapte mari în acest sezon. 
Bineînțeles, numai cu condiția ca fiecare 
jucător să se pregătească cu maximum 
de conștiinciozitate, iar echipa să facă 
dovada unei cit mai bune discipline 
tactice.

Multe satisfacții (cu excepția meciului 
cu Dinamo Buc.) ne-a oferit în acest 
sezon și formația Steaua. Militarii, cu 
un lot mult întărit față de anul trecut, 
merg cu pași siguri pe urmele campio
nilor. Le-am reproșa poate o încredere 
prea mare în forțele lor, fapt care i-a 
costat suficient în întîlnirea cu Dinamo.

In seria I se mai poate vorbi de efor
turile echipei ieșene C.S.M.S. aflată pe 
locul trei și le deziluzia oferită de evo
luția cu totul necorespunzătoare a Știin
ței București, o adevărată umbră a echi
pei cu reale calități din anii trecuți. Stu
denții au manifestat lipsuri serioase în 
pregătirea lor, fapt oglindit din plin de 
locul ocupat in clasament (8).

Dinamo Brașov și C.S.M, Reșița s-au 
impus în seria a II-a, avînd loturile cele 
mai omogene. Brașovenii au reușit în 
linii mari să pună în adevărata valoare 
calitățile lor. realizînd cîteva partide 
bune, iar echipa reșițeană — revelația 
campionatului — a făcut intr-un timp 
relativ scurt un frumos salt calitativ. 
Există însă diferențe între evoluțiile 
handbaliștilor din Reșița pe teren pro
priu și în deplasare. Aceasta este de 
altfel perfect valabil pentru toate echi
pele din această serie și, în special, 
pentru Știința Petroșeni, care își dato
rează locul secund mai mult jocurilor 
bune realizate pe teren propriu.

Surprinzătoare și mult sub nivelul 
din anii trecuți a fost comportarea for
mațiilor timișorene Știința (locul 4) și

Tehnometal (7). Deși ambele au 
bilități superioare, care le-au adus în 
fiecare an calificarea în turneul final, 
rezultatele lor nu pot mulțumi nici pe 
departe pe iubitorii handbalului timișo
rean. Cauzele le vom analiza însă cu 
prilejui unui material separat. In sfîrșit, 
nu putem încheia fără a ridica problema 
echipei craiovene C.S.O. Cu o pregătire 
total necorespunzătoare unei echipe de 
categoria A, fără cîțiva din titularii de 
anul trecut, la care mai putem adăuga 
și condamnabila nepăsare a conducerii 
acestei secții (nici pînă la încheierea 
turului. nu au fost legitimați o serie de 
jucători, fapt pentru care echipa a pier
dut 4 jocuri), echipa C.S.O. a avut în 
acest campionat o jalnică prezență. Și, 
atunci, pe bună dreptate ne întrebăm 
dacă această echipă își justifică locul pe 
care îl ocupă în prima categorie.

posi-

Formula de desfășurare a campio
natelor republicane este defectuoasă 
pentru că invidiatele titluri au fost cu
cerite de participanți care au concu
rat doar o singură dată, direct în faza 
finală a campionatului, fără a trece 
prin „sita" întrecerilor din cadrul e- 
tapelor orășenești, raionale și regio
nale. Cum a fost posibil acest lucru? 
Membrii lotului republican au fost in
vitați de călre F.R.P. la finale, deși 
nu au participat la etapele premergă
toare ale campionatelor. Faptul că ei 
au fost reținuți în lot, la datele dis
putării etapelor respective constituie 
o lipsă a F.R.P. în planificarea acti
vității competiționale și ea este cu a- 
tît mai condamnabilă cu cit s-a ma
nifestat și anul trecut De asemenea, 
considerăm ca o greșită 
forului de specialitate și 
Odorhei și București au 
primii 10 clasați la faza
pionatului pe echipe. Renunțind la in
vitații „speciali", și obligîndu-i ast
fel să participe Ia toate fazele com
petiției, întărim campionatele orășe
nești, raionale și regionale, iar nive
lul jocurilor în etapele preliminare va 
fi mult mai ridicat. De asemenea, se 
creează posibilitatea ca locul invita- 
ților de pînă acum să fie luat de ju
cătorii clasați de pildă pe primele trei 
locuri în campionatele regionale (pen
ultima etapă a competiției) sau de un 
număr corespunzător cu dezvoltarea 
și valoarea jocului de popice în regiu
nea respectivă. Procedînd astfel se 
mărește interesul participanților în 
concursurile locale, menite să asigure 
și dezvoltarea bazei de mase a jocu
lui de popice.

Credem că este bine ca finalele pe 
țară să se desfășoare după modelul 
campionatelor mondiale individuale. 
Adică să se joace tur-retur, să se a- 
corde 10—15 minute de acomodare a 
concurenților cu pistele, iar campionii 
să aibă dreptul să-și apere titlurile în 
finală.

TR. IOANITESCU
GH. CIORANU

ȘTIRIu REZULTATE
In ultimul meci din turul campiona

tului masculin, Steaua București a în
trecut, la Bacău, echipa Dinamo cu 
scorul de 21-12 (8-5). lată cum arată 
clasamentul definitiv
1. Dinamo Buc.
2. Steaua Buc.
3. C.S.M.S. Iași
4. Rapid Buc.

Tractorul Brașov 
Rafinăria Teleajen 
Dinamo Bacău

Știința Buc.

• Prima partidă c . ____  ___....
Noiembrie", rezervată echipelor mas-

al seriei 1:

5.
6.
7.
3.

7 
7
7
7
7
7 
7
7

7
6
3
3
3
2 
0
1

o 
o
1 o 
o
1
3
1

0 
1
3
4
4
4
4
5

166: 69 
155:103 
127:167 
124:131 
116:156 
100:111 
103:119 
96:131

14
12

7
6
6
5
3
3

din cadrul „Cupei
7 . ___________ r_____ _
culine din Capitală a opus formațiile 
Știința și Rapid. După un joc frumos

Echipa Steaua a ciștigat 
Cupa ;,7 Noiembrie"

Duminică s-a desfășurat în Capitală 
întrecere pe echipe dotată cu cupa

și Mătasea 
urmate de

bune rezul-

o
„7 Noiembrie". Trofeul a revenit echi
pei Steaua care a totalizat 20 de punc
te și cele mai multe locuri întîi. Pe 
locul al doilea s-a clasat Dinamo O- 
bor, tot cu 20 de puncte (pe categorii 
a obținut numai o victorie). Pe locu
rile următoare: Sirena 
Populară cu cîte 24 p.
Rapid cu 33 p.

Pe categorii, cele mai
tate le-au obținut Petre Roșea (Di
namo Obor) cu 255 kg (oat. pană), Dan 
Mihăilescu (Steaua) cu 245 kg (cat. 
ușoară) și Zoltan Mihali (Steaua) cu 
312,5 kg (cat. semimijlocle) care a ob
ținut cu acest prilej norma de clash 
ficare de categoria întîi.

Reuniunea de duminică a constituit 
un bun prilej de verificare a posibili
tăților tinerilor halterofili bucureșteni 
care se vor întîlni din nou vineri, 
sîmbătă și duminică în cadrul cam
pionatelor republicane pe echipe care 
vor avea loc la Giurgiu.

UMPIOMIOl Of CAIIFICARE
Duminică s-a desfășurat o nouă e- 

tapă în campionatul de calificare, in- 
registrîndu-se în general rezultate 
scontate. Iată cîteva din acești ' : 
C.S.M. Sibiu—Chimica Tîrnăveni 6^S 
(3—0); Farul Constanța—Cimentul 
Medgidia 14-0 (3-0); USAS Năvo
dari—Metalul Buzău 9—0 (6—0) ; Preci
zia Săcele—Constructorul Ploiești 41—0 
(17—0); Dinamo Bacău—Constructorul 
lași 0—0; C.S.M. Reșița—Minerul Lu- 
peni 0—13 (0—8); Electroputere Cra
iova—Minerul Vulcan 15—3 (6—0).A. VASILIU

1X2X1X21 PRONOEXPRES

echipa feroviară a cîșfigat cu scorul 
de 25-17 (9-5). (O. Niculescu, eo-
resp.).

• SIBIU. De curînd a început faza 
raională a campionatului de califica
re, la care participă cîte 6 echipe mas
culine și feminine Pînă în prezent, pe 
primele locuri se află Textila 
die 
(M.

•MIINE, ULTIMA ZI pentru de
punerea buletinelor la CONCURSUL 
SUPLIMENTAR PRONOSPORT din 
1 noiembrie a.c.

Conținutul programului acestui con
curs suplimentar vă este cunoscut El 
se deosebește de programul celorlalte 
concursuri săptăminale in special pen
tru faptul că participanții au de indi
cat și pronosticuri „la pauză". In 
plus, „cap de afiș" fiind întîlnirea din
tre Spania și Rominia din cadrul Cu
pei Europei, programul acestui con
curs ciștigă și mai mult în atractivi- 
tate.

Nu uitați, însă : buletinele se depun 
pînă mîine seară, așa că dacă nu ați 
jucat încă, grăbiți-vă I

NOU LA PRONOSPORT!

I Cisnă- 
(băieți) și Textila Cisnădie (fete). 
Lupuțiu — coresp).
ORADEA. S-au încheiat întrece- 

finale ale campionatelor coopera- 
meșteșugărești. Rezultate generale 

MASCULIN : 1. Voința Buc. 5 p, 
2. Voința Agnita 5 p, 3. Voința Ora
dea 2 p, 4. Voința Botoșani 0 p; FE
MININ : 1. Voința Odorhei 6 p. 2.
Voința București 2 p, 3. Voința Ora
dea 2 p, 4 Covorul Hărman 2 p. (I. 
Ghișa — coresp.).

rile 
ți ei

Participarrții la Pronosport au de ce 
să fie ineîntați. Incepind cu concursul 
nr. 4'4 din 4 noiembrie a. c., se acordă 
din fond 
premiilor 
C1AL de

Pentru 
cursul de . . . ,. _
gramul de concurs cuprinde încă un 
meci notat cu „Sp“ (special) în afara 
celor douăsprezece. Deci, începînd cu 
concursul din această săptăniină (cel 
din 4 noiembrie), toți participanții vor 
trebui să indice pe fiecare variantă, un 
al treisprezecelea pronostic (la meciul

SUPLIMENTAR, ' in 
obișnuite PREMIUL 

50.000 lei. 
aceasta, începînd cu 
duminică 4 noiembrie, pro-

afara 
SPE-

con-

special). Acest pronostic se va înscrie, 
pe buletinul de joc, în caseta fiecărei 
variante, de sub meciul al Xll-lea.

Trebuie reținut deci un lucru: în
scrierea pronosticului la meciul spe
cial este GRATUITA dar OBLIGATO
RIE.

Neindicarea pe buletin a semnului 
ales pentru meciul special (Sp) atra
ge după sine anularea variantei res
pective.

La variantele combinate (colective) 
și la cele cu participație se comple
tează numai un singur pronostic la 
meciul special. In cazul că s-au com
pletat mai multe semne, varianta com
binată sau cu participație se anulează.

lată cum se acordă PREMIUL SPE
CIAL .-

— variantele care au indicat toate 
pronosticurile exacte la primele 12 
meciuri din program,, sînt premiate la 
categoria I (la premiile obișnuite) ;

— toate variantele cu 12 rezultate 
exacte care au indicat pronostic exact 
la meciul special, vor primi în plus 
PREMIUL SPECIAL ce-i revine din 
fondul de 50.000 lei acordat de Loto- 
Pronosport, în afara premiului de la 
cat. 1. Dacă din toate variantele de 
cat. I. una singură are indicat pro
nostic exact la meciul special, aces
teia îi va reveni:

— premiul respectiv de cat. I cu 12 
rezultate exacte;

— premiul SPECIAL de 50.000 lei.

Iată acum programul concursului 
din această duminică (nr. 44 din 4 
noiembrie) i

1. Steagul roșu—Sarajevo (Turneul 
Balcanic)

2. Farul—Progresul
3. Petrolul—Viitorul
4. Știința Cluj—Crișana

Steaua—C.S.M.S. Iași 
Dinamo , Bacău—Minerul 
Crișul Oradea—Arieșul Turda 
Metalul Tgv.—C.S.O. Galați 
A.S.M.D. S. Mare—Jiul 
Modena—Milan
Pa lermo—Mantova 
Roma—Bologna

SP. U.T.A.—Rapid

5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11.
12.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES NR. 43 

DIN 24 OCTOMBRIE 1962

Categoria a Il-a 4 variante a 14.372 
lei.

Categoria a III-a 34 variante a 1.820 
lei.

Categoria
355 lei.

Categoria
lei.

Categoria
40 lei.

a

a

a

IV-a 224 variante

V-a 851 variante a

a

93

Vl-a 3052 variante a

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.



După 9 runde In unele localități

Margareta Perevoznic conduce in finala feminină Organizarea reuniunilor a lăsat de dorit
BRAȘOV 29 (prin telefon). — Dis

putarea rundelor 7, 8 și 9 din finala 
campionatului republican feminin nu 
a adus modificări importante în cla
sament. Continuă să conducă Marga
reta Perevoznic, urmărită îndeaproa
pe de deținătoarea titlului, Alexandra 
Nicolau. Este aproape sigur că între 
aceste două jucătoare se va da lupta 
principală pentru ocuparea primului 
loc, care va fi decis în ultima parte 
a întrecerii. O bună comportare arată 
Tereza Urzică, actualmente fiind pe 
locul trei, înaintea unor jucătoare 
consacrate.

AU ÎNCEPUT PREGĂTIRILE
PENTRU SEZONUL 1963

Un grup de schiori din asociația 
Voința, elevi ai -școlii profesionale 
Independența și arbitri din orașul 

TSibiu, au efectuat aproape 500 de 
ore de muncă patriotică în vederea 
curățirii și amenajării pîrtiei de schi 
Oncești, de la Păltiniș. Participanții 
la această frumoasă acțiune au cură
țat pîrtia de jnepeni, brăduleți, pie
tre, iar la punctul denumit „la drum" 

^^Jpst nivelată trecerea spre cabană, 
altă acțiune în vederea sezonu

lui de schi 1963 este deschiderea 
cursului de arbitri, care își vor desă- 
vîrși cunoștințele teoretice și prac
tice, după care vor da examene.

IL1E IONESCU și 1L1E PREDA 
coresp.

înaintea finalei pe anul 1962

CAMPIOANA TĂRII A TRECUT PRIN MARI EMOȚII..
Derbiul penultimei etape a cam- 

M^kjcnatului republican pe anul 1962 
avut loc duminică la Cobadin (reg. 

" Dobrogea) între formația Marea Nea
gră Constanța și actuala campioană 
a țării noastre. Combinatul Poli
grafic București. Programate în fi
nalul competiției de oină din cadrul 
fazei zonale a „Cupei Agriculturii" 
desfășurată . tot pe terenul din Co
badin, cele două jocuri care urmau 
să desemneze a 5-a finalistă a cam
pionatului din acest an au dat loc 
la întreceri pasionante, aprig dis
putate. Numeroșii spectatori au lost 
satisfăcuți nu numai de calitatea jocu
rilor ci și de comportarea neaștep
tat de frumoasă a echipei din Con
stanța care era, cîț pe-aci, să pro
ducă o mare surpriză eliminînd din 
cursă pe campioni. Jucătorii din Con
stanța și-au surprins adversarii prin 
vigoarea cu care au luptat pentru 
fiecare minge, dovedindu-se la fel 
de buni atît la „bătaie" cît și la 
„prindere". Ei au aplicat cu suc
ces tactica grupelor și au avut buni 
trăgători pe ambele culoare.

Sportivii bucureșteni s-au apropiat 
numai în a’ doilea meci de valoarea 
lor adevărată. Ei au părut obosiți, 
s-au încurcat în pase greșite și au 

> tras, în special Ion Anton, de multe 
ori fără adresă. Cu toate că a bătut 
vîntul, considerăm prea puține cele

Una dintre echipele participante la concursul de la Cluj intr-o scurtă pauză 
de... orientare.

Iată rezultatele înregistrate : Mano- 
lescu—Perevoznic 0—1, Simu—Sama
rian 0—1, Turturea—Urzică 1—0, Des- 
mireanu—Ghișa 1—0, Baumstarck— 
Voicu 1—0, Rădăcină—Teodorescu 
0—1, Pogorevici—Makkai 1—0, Nico
lau—Polihroniade într. (runda a Vil-a); 
Teodorescu—Pogorevici 1—0, Perevoz- 
nic—Rădăcină 1—0, Nicolau—Simu 
1—0, Voicu—Manolescu ’/«—V», Ghișa— 
Baumstarck V»—’/», Urzică—Desmirea- 
nu 1—0, Samarian—Turturea V>—.*/«, 
Polihroniade—Makkai într. (runda a 
VIII-a); Pogorevici—Perevoznic V»—’/>. 
Turturea—Nicolau */»—’/>, Simu—Poli
hroniade ’A—"A, Desmireanu—Samarian 
1—0, Baumstarck—Urzică 0—1, Mano
lescu—Ghișa 0—1, Rădăcină—Voicu 
1—0, Makkai—Teodorescu într. (runda 
a IX-a). Dintre întreruptele din run
dele precedente menționăm că Sama
rian a învins-o pe Polihroniade, iar 
Makkai pe Simu.

In clasamentul întrecerii conduce 
Margareta Perevoznic cu 7*A puncte, 
urmată de Alexandra Nicolau cu 6V» 
p. și o partidă întreruptă. Clasamentul 
este următorul : Tereza Urzică 5'A, 
Margareta Teodorescu 5 (1), Maria 
Desmireanu și Elena Rădăcină 5, Ma
ria Pogorevici și Natalia Samarian 
4’A, Elisabeta Polihroniade 4 (2), Ger
trude Baumstarck 3‘A, Suzana Makkai 
3 (3), Rodica Manolescu 3 (1), Rodica 
Ghișa și Doina Turturea 3, Veturia 
Simu și Sanda Voicu 2*A.

După o zi de odihnă turneul con
tinuă în după-amiaza zilei de marți 
cu disputarea partidelor rundei a X-a.

CAROL GRUIA—coresp. regional

două puncte realizate de maeștrii 
sportului A. Ciobanu și C. Iancu 
din „bătăi" în ambele întîlniri mai 
ales dacă ne gîndim că C.P.B. ne 
incinta de obicei în aceste reprize.

Cele două partide s-au încheiat cu 
următoarele scoruri : 2—2 (meci de 
uzură) și 12—6 în favoarea C.P.B. 
Ultimul joc a fost mai spectaculos 
pentru că s-a combinat mai gîndit 
iar diagonalele au funcționat mai 
bine ceea ce a dat un plus de 
dinamism întrecerii.

Echipele au folosit următorii jucă
tori : Marea Neagră: D. Huțan, N. 
Arsu, D. Ștefan, I. Bălășoiu, V. Miș
ca, P. Plaiu, I. Simeria, I. Păun, 
Gh. Petrache, C. Vișan, C. Seicaru, 
Gh. Gîscă, I. Trîmbițaș. C.P.B.: M. 
Cristinescu, C. Dinu, 1. Seștenaru, T. 
Dobre, D. Bărbieru, I. Anton, I. Da- 
cău. Gr. Lucuț, V. Ghișa, C. Iancu, 
A. Ciobanu, 1. Vaida, Gr. Micu.

Tr. I.

,,Cupa regiunii Cluj”
Cu câteva zile fri urmă s-a desfășu

rat în masivul Mezeș-Apuseni cea de 
a doua ediție a „Cupei regiunii Cluj", 
concurs cu caracter republican la o- 
rientare turistică.

Ședința festivă de deschidere a con
cursului a avut loc la Casa raională

S-au consumat trei sferturi din se
riile campionatului republican pe echi
pe. Acum, formațiile care au mai ră
mas in întrecere — C.S.O. Craiova, 
Steaua, Progresul, C.S.O. Galați și 
Dinamo București — se pregătesc cu 
intensitate pentru a-și face lcc în fi
nala campionatului și pentru a concu
ra astfel la cucerirea mult doritului 
titlu.

întrecerile din „serii" sirit încă 
proaspete in memoria amatorilor spor
tului cu mănuși și tocmai de aceea 
ne vom opri puțin asupra unor aspec
te din această primă parte a campio
natului. Mai precis, ne vom ocupa de 
condițiile în care s-au desfășurat une
le dintre partide, despre felul cum au 
asigurat echipele organizatoare buna 
desfășurare a galelor.

La intîlnirea dintre echipele Musce
lul Cîmpulung și C.S.O. Reșița, de pil
dă, disputată in sala căminului cultu
ral ,,Apa Sărată", spectatorii au făcut 
o caldă manifestație de simpatie oas
peților, ori de dte ori aceștia de
monstrau un box tehnic, fără obstruc
ții. Ringul bine amenajat și luminat, 
precum și disciplina spectatorilor au 
contribuit în egală măsură la reușita 
acestei partide. Și la Brăila, tehnicie
nii clubului sportiv au fost la înălți
me cu organizarea reuniunilor din 
campionat

Simion Ariton (Voința) 
învingător în campionatul 

orășenesc de ciclocros
Terenul G.A.S. Roșia a fost locul de 

desfășurare a campionatului orașului 
București de ciclocros. In program 
au figurat probe pentru toate cate
goriile de alergători.

întrecerile seniorilor au fost cele 
mai atractive. Instalat de la plecare 
în fruntea plutonului, de unde a pu
tut controla tot timpul cursa și pro- 
fitind de defecțiunile mecanice avute 
de Baciu și Rădulescu, ciclistul Si
mion Ariton a ciștigat fără emoții 
campionatul Capitalei. La juniori, Gh. 
Radu (Olimpia) a învins detașat și de 
data aceasta. In actualul sezon el nu 
a cunoscut încă înfrîngerea.

Iată rezultatele tehnice : cat. oraș : 
1. C. Buzoianu (Metalul); 2. I. Stoica 
(Voința); 3. G. Stanică (Metalul); cat. 
semicurse: 1. C. Nedelea (Dinamo); 2. 
Hie A. Dumitru (Dinamo); 3. M. Robu I 
(Voința); cat. juniori: 1. Gh. Radu 
(Olimpia); 2. C. Ivan (Dinamo); 3. 
V. Burlacu (Steaua); cat. seniori: 1. I 
Simion Ariton (Voința) 2. I. Stoica I 
(Steaua); 3. Gh. Neagoe (Steaua).

GH. AMUZA—coresp. j

la orientare turistică
de cultură a orașului Zalău, în pre
zența delegatului comisiei centrale de 
turism și alpinism — tov. Cliba Gh. 
și a unui numeros public, în marea 
majoritate tineret. Tov. Lucăcel, di
rectorul muzeului raional, a făcut o 
interesantă prezentare din punct de 
vedere istoric a regiunii in care gă
sim astăzi prezente vestigiile civiliza
ției romane.

Concursul a fost de gradul 1 cu sta
ții intermediare, desfășurat în trei e- 
tape: zi, noapte, zi. Startul a fost 
luat de 21 de echipe reprezentative 
ale orașelor: Brașov, București, Cluj, 
Oradea, Pitești, Ploiești, Reșița, Si
biu, Timișoara, Tirgoviște, Tg. Mu
reș.

Traseul a măsurat 29 de km și o 
diferență de nivel de 1400 m, terenul 
fiind acoperit de pădure în proporție 
de 85%.

Problemele puse în acest concurs 
au fost foarte interesante și noi, nive
lul tehnic fiind superior concursurilor 
anterioare. Concurenții au dat dova
dă, pe lingă o bună pregătire fizică și 
de temeinice cunoștințe în domeniul 
geografiei, topografiei etc.

„Cupa regiunii Cluj" a revenit e- 
chipei orașului Cluj (Zoltan Szekely 
și Pa vei Bogdanovici) cu 328 pct. pe
nalizare. Locul II : Timișoara (Hans 
Maier și Armin Maier) cu 411 pct.; lo
cul III : Brașov (Klaus Schuller și 
Gustav Weissortel) cu 603 pct.

GEORGETA L1ȚO, coresp.

Din păcate însă, în unele localități 
condițiile de desfășurare a galelor au 
fost improprii. La Galați, de pildă, la 
meciul dintre Metalul București și 
C.S.O., o parte dintre spectatori au 
provocat multă vreme dezordine in 
tribune, nefiiud de acord cu unele din
tre deciziile acordate de juriu. Acești 
spectatori au mers pină acolo incit ia 
meciul dintre Cioloca și Basarab s-au 
dedat la manifestări cu totul reproba
bile după anunțarea deciziei de ega
litate. Meciul a fost intr-adevăr 
..strins", insă, după cum ne-au decla
rat tehnicienii prezenți la reuniune, 
gălățeanul câștigase datorită unui plus 
de inițiativă. Dar metoda prin care 
unii spectatori au încercat să se... ră
fuiască cu arbitrii este inadmisibilă.

Nici la Baia Mare condițiile in care 
s-au desfășurat unele dintre partidele 
acestui campionat nu au fost dintre 
cele mai bune. In general, echipele 
oaspe care au venit aci au avut de 
luptat nu numai cu adversarii direcți, 
de pe ring, ci și cu mentalitatea unor 
spectatori, care nu știu să facă deose
bire între un box tehnic, curat, și unul 
bazat exclusiv pe bătaie. La confrun
tarea dintre formațiile C.S.O. Baia 
.Mare și C.S.O. Timișoara organiza
torii au manifestat puțin interes față 
de această întâlnire oficială. Arbitrul 
L. Săsăran, care deținea și funcția de 
președinte al comisiei regionale de ar
bitri. era ocupat cu o... nuntă, fără 
să delege măcar pe altcineva care să 
răspundă de buna organizare a galei. 
Nici medicul reuniunii, Gh. Costea. nu 
s-a prezentat la gală, delegatul fede
rației fiind nevoit să apeleze la un 
medic aflat intimplător printre spec
tatori.

Boxul nostru a făcut progrese sim
țitoare in ultimii ani. Tot mai puțini 
sint pugiliștii care iși bazează acțiu

La sfirșitul campionatului de viteză pe zgură

Aspect de la ultima fază a campionatului: Gh. Voiculescu conduce, urmat de
M. Alexandre seu

Duminică s-a încheiat pe stadionul 
Unirea din Capitală primul cam
pionat de viteză pe zgură din _ is
toria sportului cu motor. învingăto
rul întrecerii, Gh. Voiculescu (Stea
ua), a meritat din plin aplauzele 
care răsplăteau victoria, dîrzenia și 
perseverența acestui alergător și chiar 
dacă Voiculescu n-a fost cel mai 
tehnic concurent al campionatului 
(specialiștii înclină să acorde acest 
titlu metalurgistului Mihai Alexan- 
drescu), el s-a dovedit cel mai con
stant și cel mai „bătăios" alergător 
al sezonului. Reprezentantul clubu
lui Steaua și-a fixat un plan tactic 
foarte bun pe care l-a aplicat cu 
conștiinciozitate și care i-a adus în 
final satisfacția unei victorii mun
cite și meritate. Locul 2 a revenit 
tînărului reprezentant al clubului 
sportiv Voința București, Alexandru 
Șinca. Energic, receptiv la indica
țiile antrenorului și dotat cu talent 
pentru sportul cu motor, Al. Șinca 
este totuși puțin cam... grăbit. Cele 
cîteva succese pe care le-a obținut în 
motociclism l-au mobilizat mai puțin 
pentru muncă și i-au dat mai mult 
impresia că treptele măiestriei spor
tive pot fi urcate cu ușurință. Din 
această cauză, lipsit de multe cu
noștințe tehnice, Al. Șinca încearcă 
să le suplinească uneori prin elan, 
alte ori prin artificii. Antrenoruf Gh. 
Zdrinca va trebui să-l îndrume spre 
o muncă sîrguincioasă pentru ca 
acest tînăr alergător să devină din 
toate punctele de vedere un sportiv 
de frunte.

Romulus Jurcă (Steaua), liderul 
primelor trei etape, a capotat în ul- 

nile lor numai pe forță, pe lovituri de
cisive cu orice preț. Dar o parte din
tre spectatorii prezenți la reuniunile 
pugiiistice au rămas în urmă și în ne- 
cunoștință de cauză, continuă să în
curajeze pe sportivii care pun accent 
doar pe bătaie, manifestindu-se zgo
motos atunci cînd arbitrii acordă vic
toria nu celui care a dominat mai mult 
— insă infructuos — ci boxerului care 
s-a apărat mai bine și care a lovit 
mai corect. Iată de ce socotim că spec
tatorii competenți, care cunosc bine 
regulamentul boxului (și aceștia sint 
cei mai mulți) au datoria să ia ati
tudine împotriva acelor „Niță scan
dal" care necompetenți, tulbură desfă
șurarea normală a reuniunilor.

R. CALARAȘANU

Semifinalele 
campionatului pe echipe
Sâmbătă, la federația de box, s-au 

tras la sorți, în prezența delega ților 
echipelor participante la turneul final 
al campionatului republican pe echipe, 
meciurile din preliminariile și semifina
lele acestei competiții. Astfel, la 3 
noiembrie se va disputa la Constanța 
întâlnirea dintre Progresul București și 
CS.O. Galați. In ziua de 10 noiembrie, 
la Tg. Mureș și la Sibiu (sau Cluj) 
vor avea loc cele două semifinale. La 
Tg. Mureș vor boxa echipele Steaua cu 
învingătoarea dintre Progresul și CSO 
Galați și, la aceeași oră, se va disputa 
meciul dintre Dinamo și CSO Craiova 
(la Sibiu sau la Cluj). învingătorii dtin 
cele două semifinale se vor întîlni în 
finala campionatului, la 8 decembrie.

(1) și Al. Șinca
Foto: T. Chioreanu 

tima fază și a trebuit să se mul
țumească doar cu locul III. Jurcă a 
fost totuși unul dintre animatorii 
acestui prim campionat, dovedin

du-se un om de bază al vitezei pe 
zgură.

Al. Pop (Unirea), clasat pe lo
cul 4, prin stilul său de alergare a 
dat spectaculozitate unor curse. Con
stantin Radovici (Metalul) avea șan
se să ocupe unul din primele trei 
locuri, dar neprezentarea la cursa 
de duminică l-a expediat, cum era și 
normal, pe locul 5.

M. Alexandrescu cotat de tehnici
eni ca o speranță a acestui gen de 
curse, ne-a dezamăgit. Locul 6 pe 
care l-a ocupat în final — slab pen
tru posibilitățile sale — este conse
cința fluctuației de formă manifes
tată de-a lungul campionatului și
— după părerea noastră — a unei 
doze prea mare de autoîncredere.

Ne rezumăm la a comenta com
portarea acestor șase specialiști ai 
vitezei pe zgură, pentru faptul că
— cu mici excepții — doar ei for
mează lotul de valoare al probei.

Campionatul din anul 1963 va a- 
duce, firește, un plus de experiență 
pionierilor dirt-track-ului romînesc și 
va scoate la iveală noi talente. Apoi, 
va fi poate timpul să ne gîndim și 
la primele confruntări internațio

nale.
HRISTACHE NAUM 

1. DUMITRESCU



A fost stabilit XV-le francez pentru meciul 
cu echipa R. P. Romîne de la București

RUGBIȘTII DE LA RAPID
IN R. D

BUCUREȘTI ÎNVINGĂTORI
GERMANA

® Meciul de la București - evenimentul „nr. 1" în lumea „balonului oval" 
© Cum s-au comportat rugbiștii francezi în ultimele jocuri de campionat

Apropiata partidă dintre naționala 
Franței și reprezentativa țării noastre 
reține de multă vreme atenția spe
cialiștilor în lumea balonului oval. 
Presa franceză continuă să publice 
în aceste zile note și comentarii in
teresante privind pregătirile pe care 
le face actualmente „XV-le“ galic 
înaintea meciului de la București. 
Se fac desigur și pronosticuri, baza
te în special pe forța atacului fran
cez al cărui rol este considerat ho- 
tărîtor în meciul 
Să urmărim deci 
rugbiștii francezi 
tate. De remarcat 
este comentariul 
l'Humanite din 24 octombrie privind 
comportarea selecționabililor francezi 
în ultimele jocuri de campionat. Se 
spune, astfel, despre fundașul Ra
zat că practică un joc inteligent, 
intercalîndu-se deseori și reușind să-1 
demarce pe Arino. Ca un amănunt: 
Razat a înscris în partida cu Saint 
Sever din 21 octombrie prima lovi
tură de picior căzută din întreaga 
sa activitate rugbistică. Tot în a- 
ceastă etapă aripa Arino s-a eviden
țiat printr-un joc întreprinzător, 
vervă, reușind două încercări. 
Boniface —■ excelent în lovituri 
picior — a înscris 8 din cele 
puncte dar în lipsa fratelui său 
echipă (G. Boniface n-a jucat fiind 
nerestabilit încă după o lovitură Ia 
genunchi în meciul cu Vienne) n-a 
putut să practice obișnuitul său joc 
de atac. Reluindu-și locul pe aripă 
contra lui Grenoble, Dupuy a reușit 
o încercare dar s-a arătat destul de 
timorat în apărare. El pare încă 
insuficient restabilit după o recentă

de la București, 
pregătirile pe care 
le fac cu asidui- 
în această direcție 
publicat în ziarul

în
A.
de
11 

din

accidentare la șold și la gleznă. 
Camberabero și Lacroix, pe linia ul
timelor jocuri în care s-au eviden
țiat. în ceea ce privește pachetul 
de înaintași, se pare că cei mai 
mulți dintre jucători se află în formă 
și aceasta justifică în oarecare mă
sură optimismul selecționerilor fran
cezi. Crauste a jucat centru linia a 
treia și pare să revină la forma sa 
bună, deși nu a atins maximum. 
Romero a excelat în ușurință, mobi
litate și forță, iar Gensane a fost 
cel mai bun dintre înaintași. Foarte 
prețios în prinderea baloanelor la 
margine s-a dovedit Mommejat, iar 
Liră, prin jocul său la margine ca 
și în grămezile spontane a dovedit că 
este cel mai în formă în linia a 
II-a. Domenech a fost cel mai bun 
pilier, iar De Gregorio s-a dovedit 
superior adversarului la talonaj. Des
tul de anonim, fără să se impună, 
stîlpul Mas.

După jocurile la care ne referim 
în clasamentul celor care au reali
zat cele mai multe puncte în cam
pionatul francez, fundașul Razat o- 
cupă locul 2 cu 27 p. (la un singur 
punct de Labazuy), iar locul 3 este 
ocupat de A. Boniface cu 25 p. Aripa 
Arino a preluat conducerea în cla
samentul rugbiștilor care au realizat 
cele mai multe încercări. El ocupă 
primul loc cu 5 încercări înscrise în 
trei jocuri oficiale.

La sediul Federației Romîne de 
rugbi a sosit recent lista cuprinzînd 
numele jucătorilor francezi care vor 
evolua la București în partida de la 
11 noiembrie. Iată echipa pe care o 
va alinia Franța : Jean Pierre RAZAT 
(15), Michel ARINO (14), Andre

BONIFACE (13), Guy BONIFACE 
(12), Jean DUPUY (11), Guy CAM
BERABERO (10), Pierre LACROIX 
(9), Michel CRAUSTE (7). Henri 
ROMERO (8), Rogers GENSANE 
(6), Bernard MOMMEJAT (5), Mau
rice LIRA (4), Francis MAS (3), 
Jean DE GREGORIO (2), Amedee 
DOMENECH (1). Rezerve: Henri 
Claude LABORDE. Pierre ALBALA- 
DEJO. Roland CRANCEE, Jean 
LAUDOUAR.

De remarcat că cel mai tinăr din
tre viitorii adversari ai rugbiștilor 
noștri este Maurice Lira din linia 
a II-a (21 de ani) iar cel mai vîrstnic 
rugbist francez — exceptînd rezer
vele — este stîlpul Domenech (29 
«e ani), media de vîrstâ a echipei 
franceze fiind de 25.8 ani.

I

Corespondentă telefonică din Varșovia

Juniorii
cu

polonezi vin la București 
un frumos palmares

Așadar, pentru 
cest an, tinerii fotbaliști polonezi vor 
evolua în Rominia. Juniorii noștri 
participanți la Turneul U.E.F.A. iși 
amintesc cu multă plăcere de minu
natele zile petrecute în orașele Bra
șov și București. Ei sint bucuroși că 
au prilejul ca peste cîteva zide să se 
afle din nou în capitala Rominiei. la 
îmtilnirea amicală cu reprezentativa 
de juniori a R. P. Romine.

Din echipa de juniori a R. P. Po
lone care va face deplasarea la Bucu
rești au mai rămas doar 4 din jucăto
rii care au figurat in lotud U.E.F.A. : 
Sadowski, Czenczek, Maszyk, Jarosik. 
Ulitimui tiu va face însă deplasarea 
deoarece este reținut de examene la 
școală. Selecționata poloneză sosește 
direct din R. S. Cehoslovacă, unde 
sâmbătă, în localitatea Novîe Zamki, 
a evoluat in compania reprezentativei 
de juniori a Cehoslovaciei. Victoria, 
cu 2—0 (2—0), a revenit tinerilor fot
baliști polonezi, prin golurile înscri
se in prima repriză (min. 11 și 14) 
de către Schultz și respectiv, Maszyk. 
R.P. Polonă a aliniat simbătă urmă
toarea echipă : Suchek-Anchiok, Paz- 
dior, Sadowski—Czenczek, Dawidczins- 
ki (Pielok)—Gigoni, Maszyk, Liubans- 
ki, Maksimiuk, Schultz (Koschevski). 
In afară de aceștia, din lot mai fac 
parte Stachewski (portar), Nijnik, 
(fundaș) și Gavron (înaintaș). Antre
norul formației de juniori a R.P. 
lone este Wladislav Stiasni.

Cea mai mare parte din tinerii 
baliști amintiți mai sus joacă în
tegoria C. Din echipe de categoria 
A fac parte doar Dawidczinski și 
Maksimiuk, iar Gigoni joacă în ca
tegoria B. In luna septembrie, in în
tâlnirile cu echipele R.P. Bulgaria, 
R.P. Ungare și R.D. Germane cea mai 
bună comportare au avut Stachewski,

a doua oară in a-

Po-

fot-
ca-

P

BERLIN 29 (Agerpres). 
rugbi Rapid București și-a 
imul în R. D. Germană, întîlnind la 
Rosswein formația Lokomotiv Leipzig. 
Rugbiștii romîni au dominat cu autori
tate întîlnirea, cîștigînd cu scorul de 
26—6 (12—0). După cum transmite co
respondentul sportiv al agenției A.D.N., 
echipa antrenată dc vechiul internațional 
Gh. Pîrcălăbescu a prestat un joc mo-

Echipa de 
început tur- 

întîlnind

dem șî eficace, ceea ce le-a permis la 
un moment dat să conducă cu 23—0, 
fără ca jucătorii germani să fi inițiat 
măcar un atac periculos spre buturile 
romînești.

In continuare, Rapid va juca la 31 oc
tombrie Ia Weimar cu selecționata de ju
niori a R. D. Germane și la 4 noiembrie 
La Grimma cu o selecționată a orașului 
Leipzig.

Eduard Sdobnikov și echipa U.R.S.S
au cîștigat campionatele mondiale de

MEXICO 26 (Agerpres). —
11-lea campionat mondial de 
modern, desfășurat timp de 
Mexico City, s-a terminat cu 
și remarcabilă victorie a reprezentanților
Uniunii Sovietice. Pe primele două locuri.

Cel de-al 
pentatlon 
5 zile la 
o dublă

A luat sfirșit

Turneul internațional de șah de la Belgrad
Victor Ciociltea

BELGR.AD (Agerpres). Marele maes
tru iugoslav Svetozar Gligorici a ter
minat învingător in turneul interna
țional de șah de la Belgrad. La această 
întrecere, urmărită cu un viu interes 
de publicul iugoslav, șahistul romin 
VICTOR CIOCILTEA a avut o com
portare meritorie, fiind întrecut doar 
de doi mar: maeștri. In ultima rundă 
Ciociltea a jucat cu negrele și a ob
ținut remiză Ia iugoslavul Măriei. A- 
celași rezultat a fost consemnat în 
partidele Minici — Gligorici, Johanes- 
sen — Ivkov și Sokolov — Fogelman. 
Czerniak cu albele a pierdut Ia Karak- 
laici, iar Rosseto l-a învins pe Jano- 
sevici.

Clasamentul final: Gligorici (Iugo
slavia) 8,5 puncte; 2. Ivkov (Iugosla-

printre fruntași
via) 8 puncte; 3—4 CIOCILTEA 
(R. P. Romînă), Janosevioi (Iugosla
via) 6,5 puncte; 5—6 Johanessen (Nor
vegia); Minici (Iugoslavia) 6 puncte; 
Rosseto (Argentina) 5,5 punote; 8. Mă
riei (Iugoslavia) 5 puncte; 9——11 Fo- 
gelman (Argentina), Karaklaici (Iu
goslavia), Sokolov (Iugoslavia) 4 
puncte; 12. Czerniak (lzrael) 2 puncte.

pentatlon modern
la individual, 
vietici Eduard 
kov, iar pe echipe selecționata U.R.S.S., 
situată pe locul trei înaintea ultimei pro
be, a trecut în fruntea clasamentului, 
întrecînd reprezentativele R. P. Ungare 
și S.U.A. Proba de cros a fost de altfel 
decisivă pentru stabilirea locurilor frun
tașe. Dovedindu-se mai bine pregătiți și 
mai rezistenți decît ceilalți concurcnți, 
pentatloniștii sovietici au cîștigat deta
șat, cu Piciujkin — locul întîi. Sdobni- 
kov locul doi și Novikov locul 5.

Clasamentul final individual: 1. Sdob- ■y 
nikov (U.R.S.S.) — 4.646,61 puncte; 2. 
Novikov (U.R.S.S.) — 4.451,39 puncte; 
3. Torok (R.P.U.) 4.435,83 puncte; 4. 
Balcao (R.P.U.) — 4.426,61 puncte;
5. Jakson (S.U.A.) — 4.363,75 puncte;
6. Nagy (R.P.U.) — 4.329,31 puncte.

Clasamentul pe echipe: 1. U.R.S.S. 
13.203,76 puncte; 2. R. P. Ungară 
13.190,52 puncte; 3. S.U.A. — 
12.651,12 puncte ; 4. Mexico — 11.867.04 
puncte; 5. Suedia — 11.442,56 punc
te etc.

s-au clasat sportivii so- 
Sdobnikov și Igor Novi-

Eliminind S. U. A. și Suedia

Echipa de tenis a Mexicului în finala internațională
a „Cupei Davis ii

Noi recorduri mondiale
de natație

publicului romin, in orice 
nivel mai ridicat decit echi- 
a participat la Turneul

la Bucu- 
R.P. Po-

Sadowski și Liubanski, ultimul in 
virstă de numai 16 ani. De altfel, in 
R.P. Polonă se afirmă că acesta este 
cel mai strălucit talent pe care l-a 
avut in ultimii ani fotbalul polonez.

Cred că selecționata de juniori a 
R.P. Polone va practica un joc care 
să placă 
caz la un 
pa care 
U.E.FJL

Din lotul care va evolua 
nești va fi alcătuită echipa 
lonă pentru viitoarea ediție a Tur
neului U.E.F.A., care va avea loc 
anul viitor in Anglia. Echipa joacă» 
destul de bine din punct de vedere 
tactic și are cîteva individualități 
bine puse la punct cu pregătirea teh
nică. In timpul jocului componenții 
formației trec cu destul ușurință din 
apărare în atac și invers. In general, 
echipa joacă intr-un ritm destul de 
ridicat. In acest sezon reprezentativa 
de juniori a R.P. Polone a obținut 
de altfel cîteva rezultate bune, care 
da-u speranțe antrenorilor pentru o 
comportare bună și pe viitor. Astfel, 
reprezentativa noastră a terminat la 
egalitate cu R.P. Ungară (2—2) și a 
obținut victorii în fața echipelor 
R.D. Germane (3—1), R.P. Bulgaria 
(3—2) și recent. R. S. Cehoslovace 
(2—0), ultimele trei fiind realizate în 
deplasare.

întîlnirea de la București constituie 
pentru echipa noastră o ultimă veri
ficare în vederea meciului de baraj 
pe care reprezentativa R.P. Polone 
îl va susține cu selecționata de ju
niori a R.P. Ungare pentru calificarea 
în turneul final al Turneului U.E.F.A., 
ediția 1963.

JERZI LECHOWSKI
„Przeglad Sportowy“—Varșovia

Pentru a doua oară în decurs de 5 
zile inotătoarea australiană Dawn Fraser 
a corectat recordul mondial in proba de 
110 yarzi liber, realizind timpul de 50,9. 
La 23 octombrie, Fraser obținuse pe a- 
ceastă distanță 60 sec (care echivalează 
cu 59,6 pe 100 m), fiind prima femeie 
din lume care a reușit să Înoate 100 m 
liber sub un minut.

Echipele Australiei în proba de 4x110 
yarzi liber au stabilit două noi recorduri 
mondiale: echipa masculină (Rose, Doak, 
Dickson. Phelps) a fost cronometrată 
in 3:45,1, iar cea feminină (Evertiss, 
Thorn, Beil, Fraser) in 4:13,8.

MEXICO CITY 29 (Agerpres). — 
După o desfășurare dramatică, meciul 
dintre echipele de tenis ale Mexicului 
și Suediei, pentru finala interzonală a 
Cupei Davis, s-a terminat cu victoria 
jucătorilor mexicani la scorul de 3—2. 
în felul acesta Mexicul, care eliminase 
în prealabil S.U.A., în finala zonei ame
ricane, a produs o nouă surpriză, reu
șind pentru prima oară în istoria „Cupei 
Davis“ să se califice în penultima etapă 
cînd va întîlni reprezentativa Indiei. Me
ciul cu echipa Suediei a dat loc unei dis
pute epuizante. După ctștigarea partidei 
de dublu scorul era de 2—1 în favoarea 
mexicanilor. Dar suedezii reușesc să

egaleze situația în urma victoriei obți
nute de Schmidt asupra lui PaLafox cu 
11—9, 3—6, 6—3, 1—6, 6—1. R*- 
rnînca ca ultima partidă dc simplu din
tre Rafael Osuna și Eric Ludqvist să 
decidă soarta acestui meci. Spre 
co-mpa trio ților săi, care au asistat 
mare număr la acest meci, Osuna a cîș- 
tigat cu 3—6, 6—4, 6—3, 1—6, 6—3. 
Mexicul va întîlni așadar India la 14 
decembrie, urmînd ca echipa câștigătoare 
să dispute în zilele de 26, 27 și 28 de
cembrie la Brisbane, meciul final cu 
echipele Australiei, deținătoarea „SALA- 
TIEREI de argint*.

SCURT
ECHIPA cehoslovacă Tatran Presov a 

cîștigat turneul international de handbal 
de la Paris, invingind în finală cu 25-13 
(10—7) selecționata Berlinului occiden
tal. In meci pentru locurile 3—4, forma
ția daneză Aarhus a tatirecut cu 
(11-9) reprezentativa Parisului.

16-14

cînd Ilalimi s-a refugiat deseori în corzi. 
Rănit la arcadă în repriza a 8-a, Rollo 
a cedat inițiativa în următoarele două 
reprize.

După aceasta el a pornit din nou la 
atac, arătînd o surprinzătoare vitalitate 
pentru cei 35 de ani ai săi.

9 9 1/g/PE
Dinamo Moscova conduce în 

campionatul U.R.S.S.

Turneul final al campionatului de fot
bal al Uniunii Sovietice se apropie de 
sfirșit. In prezent, cu trei etape înainte 
de ultimul act, în clasament conduce Di
namo Moscova cu 24 puncte, urmată de 
Spartak Moscova cu 22 p. Duminică, 
spectatorii moscoviți au urmărit un tra
dițional derbi al capitalei U.R.S.S. : 
namo-Ț.S.K.A. Nici una dintre 
echipe n a reușit să Înscrie, 
luînd sfîrșit cu un scor alb. 
Moscova a învins 
iar Dinamo Kiev 
Baku.

cu 1—0 pe 
cu 4—1 pe

Cea de a

Di- 
cele două 
întîlnirea 

Spartak 
Șahtior, 

Ncftianik

100-a victorie

formației din Marseille. Foarte pasio
nantă a fost partida de la Nice, din
tre echipa locală cu același nume și 
Racing Club Paris. Echipa din capitala 
Franței a jucat excelent în partea a 
doua a jocului, reușind să egaleze în 
ultimele minute de joc prin Vincent. 
Scor : 3—3. O victorie prețioasă a rea
lizat Reims (3—2 cu Bordeaux), fapt 
care a determinat revenirea ei în 
fruntea clasamentului. Iată celelalte 
rezultate : Sedan—Toulouse 3—1, Nan- 
cy—Monaco 2—1, Grenoble—Montpe
lier 3—1, Rouen—Rennes 2—0, Lens— 
Lyon 2—1, Angers—Valenciennes 2—0, 
Stade Francais—Strasbourg 2—1. In 
fruntea clasamentului lupta pentru 
locurile fruntașe este deosebit de pa
sionantă: Reims și Nice ad cite 17 p., 
Rennes, Bordeaux, Lyon cite 16 p., 
Toulouse, Rouen, Sedan cite 15 p.

Wolverhampton Wanderers. Victoria 
a revenit echipei Arsenal, cu 5—4. 
Fruntașele clasamentului, Everton și 
Tottenham, au obținut noi victorii la 
același scor (3—1). Everton a dispus 
de Ipswich Town, iar Tottenham a în
vins pe Leyton. Iată celelalte rezul
tate : West Bromwich Albion — Li
verpool 1—0, Sheffield Wednesday — 
Blackpool 0—0, Manchester United — 
Westham United 3—1, Leicester—Shef
field United 3—1, Fulham—Blackbum 
0—0, Burnley—Manchester City 0—0, 
Bolton—Nottingham Forest 1—0, Bir
mingham—Aston Villa 3—2. In clasa
ment conduc Everton și Tottenham cu 
cite 22 p., 
mai mult.

ultima avind cu un joe

Dinamo Berlin învinsă pe 
propriu

teren
Duminică, la Budapesta, în meciul 

cu reprezentativa Austriei, echipa se
lecționată de fotbal a R.P. Ungare a 
obținut cea de a 100-a victorie în me
ciurile susținute în anii de după eli
berare. Vorbind despre partida de du
minică, menționăm că factura jocului 
s-a ridicat la un bun nivel tehnic și 
că victoria cu 2—0 obținută de echipa 
maghiară a fost destul de dificilă. 
Cea mai bună înaintare maghiară la 
ora actuală — Sandor, Tichy, Albert, 
Gorocs, Fenyvesi — nu a putut stră
punge decît de două ori masiva apă
rare a austriecilor, 
golul a fost marcat 
ultimele secunde de 
bilit scorul final.

Internazionale învinsă la Milano DinamoJucînd pe teren propriu, 
Berlin (una din formațiile fruntașe ale 
clasamentului campionatului R.D. Ger
mane) a pierdut cu 1—0 în fața for
mației Aufbau Magdeburg. Liderul 
clasamentului, Empor Rostock a dis
pus în derbiul etapei de Motor Jena 
cu 2—0 în timp ce ambele echipe din 
Leipzig (Rotation și Lokomotive) care 
alcătuiesc selecționata acestui oraș în 
vederea partidei din cadrul „Cupei o- 
rașelor tîxguri" cu Petrolul Ploiești au 
obținut victorii prețioase. Lokomotive 
Leipzig a dispus pe teren propriu de 
Motor Karl Marx Stadt cu 3—0, iar 
Rotation a ciștigat la Erfurt în fața 
echipei Turbine cu 2—1. Alte rezultate: 
Dinamo Dresda — Vorwărts Berlin 
1—1, Wismut Karl Marx Stadt—Aktivist 
Brieske Senftenberg 0—0 și Chemie 
Halle—Motor Zwickau 1—0. In clasa
ment conduce Empor Rostock cu 16 p, 
urmată de Motor Jena cu 14 p, Dina
mo Berlin 13 p. etc.

In campionatul italian cea mai mare 
surpriză a furnizat-o Atalanta, care 
a dispus la Milano de Internazionale 
(2—1). Foarte bine se comportă Cata
nia, care a realizat o nouă victorie 
prețioasă (3—1 cu Genoa), fiind acum 
in plutonul fruntaș al clasamentului. 
Iată celelalte rezultate ale etapei de 
duminică: Lanerossi — Roma 1—2, 
Sampdoria—Milan 2—1, Juventus—To
rino 1—0; Mantova—Napoli 2—1, Bo
logna—Spăl 4—1, Fiorentina—Palermo 
3—1, Venezia—Modena 4—1. In cla
sament conduce Bologna cu 12 p, ur
mată de Catania cu 10 p, Lanerossi 
Și

In prima repriză 
de Gorocs, iar in 
joc Sandor a sta-

re-
ea-

BOXERUL italian Pierro Rollo 
cucerit titlul de campion european 
tegoria cocoș, învingîndu-1 la puncte în 
15 reprize pe francezul Alphonse Ilalimi. 
Meciul s-a disputat la Cagliari în fața a 
10.000 de spectatori. Mai agresiv, boxe
rul italian, prin serii cu ambele mîini, 
a dominat meciul în primele 7 repriza

a 
la

ÎNTÎLNIREA de lupte clasice dintre 
echipele Suediei și R. P. Polone s-a des
fășurat în orașul suedez Klipan, luînd 
sfîrșit cu rezultatul de 4—3 
gazde (fiecare echipă a prezentat luptă
tori la 7 categorii). La categoria muscă 
polonezul Hajduk l-a învins pe Skoog 
la puncte, iar la categoria mijlocie Svens
son a cîștigat în fața lui Sosnowski.

pentru
Scoruri sfrînse In campionatul Franței Spăl cu cite 9 p.

In etapa a 13-a a campionatului 
Franței scorurile au fost în general 
strînse. Excepție face doar victoria 
cu 3—0 obținută de Nîmes în fața

Arsenal — Wolverhampton 5—4

Cea mai pasionantă partidă din 
etapa de simbătă a campionatului en
glez au furnizat-o echipele Arsenal și
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