
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚIVA!

*

NOIEMBRIE
pe Capitală

XVIII— Nr. 4129

CROSUL „SĂ 1NTÎMPINĂM 7

an al Uniunii'de Cultură Fizică și Sport din R.P. Romina

8 pagini 25 bani

loc întrecerile finale

pe raion, 
în ajunul 
București, 
ultim act

Deși placat, Mateescu reușește să „deschidă" spre Mircea Rusu și Moraru, 
faza.

Joi, pe stadionul „23 August“,

care au urmărit, atenții
Foto: T. Chioreana

crosiste ale asociației spor-
Biruinfa Ilrașov in plină 

întrecere

to : Gli Corcodel, coresp.

IN INTERESANT ; 
>LAJ FOTBALISTICĂ
IN CAPITALA

îine, pe stadionul „23 Au. 
e programat un interc- 

j“ fotbalistic :

IA 15:
na mo București — Selec
ția olimpică a R.P. Bul-

După săptămîni de între
ceri însuflețite, populara 
competiție de mase crosul 
„Să întîmpinăm 7 Noiem
brie”, prin care tineretul 
din țara noastră cinstește 
Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie, se apropie 
de sfîrșit. în întreaga țară 
sute de mii de tineri și 
tinere au luat startul cu 
entuziasm în etapele pe a- 
sociație, și-au desemnat 
campionii și reprezentanții 
pentru etapele superioare 
și în majoritatea localită
ților se cunosc de acum 
câștigătorii acestui tradițio
nal și festiv concurs.

Cu același entuziasm 
s-au întrecut în cadrul cro
sului „Să întîmpinăm 7 No
iembrie" și sportivii Capi
talei. Starturile au fost 
deosebit de populate, la 
etapa pe asociație partici- 
pînd peste 150.000 de con- 
curenți și concurente. Apoi, 
campionii pe asociație, cei 
mai bine clasați în această

etapă s-au întrecut din nou 
în cadrul fazei 
Acum ne aflăm 
finalei pe oraș 
Probele acestui
al marelui cros se vor des
fășura mîine dimineață, de 
la ora 8,30, pe aleile par
cului Casei raionale de cul
tură „23 August*. Traseele 
pe categorii sînt următoa
rele : junioare 600 m, ju
niori 1500 m, senioare 1000 
m, seniori 2000 m. Nume
roase premii și diplome vor 
răsplăti pe fruntașii fru
moasei lupte sportive la 
care sîntem convinși că 
vom asista.

URAM DIN TOATA INI
MA PARTICIP ANȚILOR 
SUCCES DEPLIN !

R. P. Romînă—Praga 40-0 (10-0) la rugbi
Miinc, o noufi verificare a rugbiștilor noștri fruntași

40—0 este, desigur, un scor care reflectă supe
rioritatea unei echipe, forța de joc, eficacitatea și 
pregătirea generală a învingătorilor. Se cere însă 
ca acest rezultat — consemnat de arbitru C. Mun- 
teanu la sfîrșitul partidei amicale dintre echipa 
noastră reprezentativă de 
șului Praga — să fie

JUNIORII NOȘTRI AU ÎNVINS GREU

iNTR-UN MECI PE CARE PUTEAU

SA-L CIȘTIGE LA SCOR
i âAAAAAAAAAAAAAA^AAAAAAAAAAAAAAAAA >

R. P. Romină-R. P. Polonă 2-1 (1-0)

din

Un eveniment sportiv de marc interes

Concurs demonstrativ
gimnastică R.P. Romînă-Japonia

rugbi și selecționata ora- 
comentat mai larg, cu 
exigența cerută de apro
pierea jocului cu națio
nala Franței (11 noiem
brie, la București).

Cum s-au comportat 
selecționabilii noștri ? In 
general, bine. Ne bucură 
progresul față de ultime
le verificări publice, ne 
bucură plusul de comba
tivitate pe care l-am re
marcat în comparație cu 
jocurile anterioare. In 
ansamblu, jocul compar
timentelor este evident 
îmbunătățit și s-a văzut 
clar că băieții noștri au 
„poftă de joc“, că au pro
gresat și pe linia pregă
tirii fizice. Partida a 
fost marcată deseori de 
acțiuni ofensive bine 
construite, terminate cu

ma
pe

CU 
au 
e-

încercări realizate 
situații diferite, ceea ce 
a dat desfășurării me
ciului o notă de spec
taculozitate și de varie
tate. Ne-au plăcut mai 
mult Wusek, Ciobănel, 
Penciu și Moraru 

care, în plus, au 
nifestat constanță 
parcursul partidei.

Așadar, am învins 
40—0 1 Spectatorii 
aplaudat cu căldură
voluția echipei noastre și 
s-au bucurat de „rotunji
mea” acestui scor, rea
lizat doar cu cîteva zile 
înaintea marelui examen 
pecare-1 vor susține rug- 
biștii . noștri fruntași. 
Trebuie însă să fim a- 
tenți. Să nu ne grăbim 
cu concluziile. Să nu ne 
lăsăm „furați" de acest 
40—0 (așa cum se în- 
tîmplă uneori după jocu
rile de verificare) și să

DAN GlRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 5-a)

Ștafeta prieteniei 
romino-sovietice

va sosi azi in Capitală

„Cheia" mondialelor
de volei din acest an

In campionatul de 
șah.

0 CURSĂ PASIONANTĂ...

Beîntîlnire
cu [lena Leuștean

POȘTA MAGAZIN

Agenda sportivă
internațională

I o i la Madrid

ître marile evenimente sportive desfășurate în sala 
asca cel (le astăzi și de mîine ocupă un loc de frunte, 
îrsul demonstrativ de gimnastică R.P. Romînă—Japonia este 
tat cu un interes deosebit de publicul bucureștean. Acest lu- 
ste și firesc, deoarece in confruntarea de sîmbătă și dumi- 
vor evolua campioni mondiali și olimpici, medaliați la 
mai mari competiții internaționale de gimnastică din 
ii ani, sportivi de o valoare excepțională, în frunte cu 
jcuții Yukio Endo, Takashi Mitsuguri, Haruhiro Ya
lta, Toshiko Shirasu și alții.
Inirea cu gimnaștii japonezi va oferi un prețios prilej 
nvățăminte tinerilor noștri sportivi, precum și specia- 
r, iar pentru public promite un spectacol de un nivel 

excepțional.
Programul celor două 

zile de întreceri : sîmbătă, 
de la ora 18 : paralele, 
inele, sol (băieți), sărituri, 

duminică, 
bară, cal, 
bîmă, sol

paralele (tete); 
de la ora 18 : 
sărituri (băieți), 
(fete).

în fotografie : Tlnăra noas
tră gimnastă, Mariana llie 
înlr-o săritură artistică la

Dumitriu II va dribla și portarul, dar fără efect... 
practic. El va da posibilitate unui apărător să inter

vină și să respingă balonul

Mai toate echipele (de 
club sau reprezentative, 
de juniori, tineret sau de 
seniori), care au evoluat 
la noi în ultimul timp 
și-au axat jocul pe de
fensivă, țintind parcă să 
ne convingă că singura 
„haină la modă“ care se 
poartă în deplasare este 
apărarea aglomerată, 
asemenea tactică au 
losit tinerii fotbaliști 
lonezi joi în meciul 
care l-au susținut 
compania juniorilor noș
tri. In acest scop, oaspe-

O 
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Capa 7 Noiembrie" la lupte
In dorința de a dinamiza 

întîlnirile de lupte, F.I.L.A. 
a hotărît, cu începere de 
la 1 ianuarie 1963, intro
ducerea tușului controlat, 
adică fixarea adversarului 
cu omoplații pe saltea și 
numărarea lui pînă la cinci 
secunde.

F.R.L., Comisia de lupte 
a orașului București și zia
rul „Sportul popular* au 
luat inițiativa de a organiza 
în cinstea zilei de 7 Noiem
brie un turneu individual 
la care se vor aplica vi- 
Uoarelc modificări. Întîlni-

rile se anunță a fi deose
bit de atractive deoarece 
sportivii vor putea evita 
autotușurile, deci vor putea 
să acționeze ui voie.

Turneu! va avea loc în 
ziua de miercuri, 7. noiem
brie. F.R.L. va oferi tro
feul acelei echipe care va 
întruni punctajul cel mai 
marc. Ziarul „Sportul popu
la r“ va acorda o cupă echi
pei care a obținut numă
rul cel mai mare de tușuri. 
Vor participa maeștri eme
riti, maeștri ai sportului 
și sportivi de categoria I 
și a II-a.

Foto: Stan Petre

ții s-au aranjat în dis
pozitivul de apărare du- "" ---- 1 —i..i majpă sistemul celui 
veritabil „beton“, plasînd 
un fundaș supliment 
(stoper măturător) între 
linia defensivă și ultimul 
apărător, cu singurul 
consemn încredințat lui 
de a risipi pericolul, in
diferent cum... Cît pri
vește pe cei doi mijlo
cași, ei .nu și-au asumat 
nici un risc, ocupînd po
ziții retrase, în raza de 
acțiune

Cum 
noștri 
tactica

a stoperului, 
au căutat juniorii 
să contracareze 
adversarului ? Au

G. NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 5-a)

Echipa noastră a decepționat, 
pierzînd cu
MADRID, 2 (prin te

lefon de la trimisul nos
tru special).

Primul meci cu Spa
nia in actuala ediție a 
„Cupei Europei" inter- 
țări a însemnat o amară 
decepție. După cum se 
cunoaște și din transmi
siunea făcută de postu
rile noastre de radio, în 
după-amiaza zilei de joi 
echipa reprezentativă de 
fotbal a Romîniei a pier
dut la un scor sever: 
6—0 (4—0) — partida
susținută Ia Madrid, pe 
stadionul Bernabeu, în 
fața a 80.C00 de specta
tori. Tn mod practic, ea 
nu mai poate spera în 
calificarea în turui ur
mător. Dar, desigur, 
acum, nu problema cali
ficării este acea care im
pune discuții. Pe primul 
plan se situează com
portarea cu totul nesa
tisfăcătoare a echipei

6-0 meciul
noastre, care în acest 
joc nu a îndreptățit spe
ranțele puse în ea, pier- 
zînd la un scor conclu
dent și care oglindește 
întrutotul aspectul jo
cului, al slabului randa
ment dat de 
noștri.

Din punct 
al comportării

fotbaliștii

de vedere 
pe care o

Duminică un nou concurs 
de ciclocros

Ciclocrosiștii bucureșteni 
sînt invitați la o nouă com
petiție, care se va desfă
șura de data aceasta în or
ganizarea clubului sportiv 
Unirea. Organizatorii 011 
dotat competiția cu trofeul 
„Cupa 7 Noiembrie*. în-
troccrile au loc duminică primul start.

dimineața pe un traseu si
tuat în jurul stadionului 
Unirea din șos. Olteniței. 
La ele pot participa toate 
categoriile de alergători.

Adunarea concurenților 
și arbitrilor va avea loc la 
ora 9, pe stadionul Unirea. 
O oră mai tîrziu se va da

cu Spania
așteptam după o pre
gătire îndelungată, pen
tru care au fost asigu
rate condiții optime, 
component» reprezenta
tivei noastre au decep
ționat total, aproape

PETRE GAȚU

?■•=
(Continuare in pag. a 8-a)
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In ultimul timp „duminicile sportive“ au de
venit obișnuite în comunele și satele noastre. 
Insuflețitele întreceri sportive care țin de di
mineața și pînă seara, sutele și sutele de spec
tatori întregesc tabloul vieții satului nostru nou. 
In fotografie, o demonstrație de haltere din 
programul manifestațiilor ce au avut loc re
cent, cu ocazia unei duminici sportive în co
muna Brebu (raionul Cîmpina).

Foto s C. Virjoghie — coresp. •J



Competiții sportive în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie

TURISM • TURISM • TURISM

NE SCRIU CORESPONDENȚII
din diferite 
din orașul

• Sute de tineri și tinere 
asociații și cluburi sportive 
Brașov își dispută în prezent întîietatea 
în numeroase competiții inițiate oi cin
stea zilei de 7 Noiembrie. Asociația spor
tivă Silvicultorul — de pildă — a or
ganizat o frumoasă competiție de fot
bal dotată cu ,,Cupa 7 Noiembrie" și 
rezervată echipelor de seniori nelegiti- 
mați. Participă formațiile Steagul roșu, 
Aripile G.F.R., Silvicultorul și Poligra
fia.

au fost organizate — în cinstea „Lunii 
prieteniei romîno-sovietice" întreceri de 
volei, fotbal, atletism și handbal. Au 
participat echipe ale asociațiilor sportive 
Fulgerul, I.G.O., Minerul, Sănătatea, E- 
conomistul etc. Tot cu acest prilej a a- 
vut loc deschiderea sezonului sportiv 
școlar dc toamnă.

• Interesante competiții de baschet 
și volei sînt organizate de clubul școlar 
din localitate. Iată câteva rezultate : 
BASCHET : școala medie nr. 1 — școala 
medie nr. 3, 40—10 (feminin). VOLEI : 
școlala medie nr. 4 — școala medie nr. 3 
3—0, școala medie nr. 1 — școala me
die Codlea 3—2 (feminin), școala me
die nr. 4 — școala medie nr. 1, 3—1, 
școala medie nr. 3 — școala medie Cod
iră 3—2 (masculin).

9 Recent, din inițiativa consiliului re
gional UCFS Hunedoara a avut loc, în 
cinstea „Lunii prieteniei romîno-sovietice“, 
primul tur ciclist al regiunii. La acest 
concurs au luat parte 27 de cicliști. Pe 
echipe, primul loc a fost ocupat de ci
cliștii de la A. S. Cugir, iar clasamentul 
individual are următoarea înfățișare : 1. 
Aurel Fleșeru (A. S. Cugir), 2. Wilfrid 
Weber (Siderurgistul Hunedoara). 3. Ca
rol Budoi (Paringul Lonea).

G. CAROL

N. SBUCHEA

V. POPESCU

giștiî de la uzinele „Independe 
Sibiu au făcut o vizită siderurgiș 
hunedoreni și colegilor lor din 1 
șoara și Arad cu care au avut 
interesant schimb de experiență.

Colectiviștii din comunele și s; 
raionului au participat și ei la ni 
roase excursii. Cei din comuna 
au fost în drumeție în Valea Pr 
vei, vizitînd Sinaia, castelul Peleș, 
la întoarcere au făcut un popa: 
Brașov. In planul de muncă a 
genției O.N.T. Sibiu, la capitolul 
cursii organizate pentru colecții 
sînt prevăzute itinerarii dintre 
mai atractive: Valea Prahovei, B 
rești. Cluj etc.

ILIE lONESCU-cores

VIE ACTIVITATE 
1N RAIONUL CISLĂU

• De curind a avut loc în orașul 
Cîmpulung Muscel inaugurarea noii clă
diri a Casei de cultură. Cu acest prilej

CROSUL „SĂ ÎNTiMPINÂM

7 NOIEMBRIE*'

• In cinstea celei de a 45-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste dm Oc- 
tombrie, consiliul raional UCFS Roșiori^ Peisajul minunat al Bucegilor te

a organizat un concurs de atletism re- \ PESTE 42.000 DE EXCURSIONIȘTI 
zervat copiilor. Au participat 156 de elevi^ LA SIBIU
de la școlile de 8 ani din comunele Al
bești, MăJdă^ii, Scrioștea, școala nr. 1 
și nr. 2 
concursul 
școlii nr.

cheamă și toamna la drumefie.

a fost urmat și de cei de la Uzinele 
textile din Cisnădie și fabrica de co
voare „Dumbrava" Sibiu. Metalur-

Numărul participanților la 
cursiiie organizate de comisia rai< 
lă de turism de pe lingă cons 
raional UCFS Cislău (reg. Ploic 
se ridică la 2798. Printre excur: 
cele mai reușite, la care au 
parte numeroși salariați, colecti’ 
și elevi din Pătîrlagele, Nehoiu, ( 
bu, Pîrscov și Cislău, au fost 
de la Bicaz, litoralul Mării Ne 
și București.

Peste 80 de colectiviști din co 
na Pirscov au fost intr-o excuți^ 
neuitat în Delta Dunării , iar to Vai 
lor din Corbu, Rîu și Bălănești 
admirat minunatele exponate din 
zeele Capitalei.

EDIȚIE a tradițtanalu-ACTUALA
lui cros de masă care ee desfășoară 
în cinstea Mâții Revoluții Socialiste 
din. Octombrie a înregistrat și în rin- 
dul tineretului brașovean un frumos 
succes, mii de tineri și tinere partici- 
pînd ia etapa pe asociație și pregă- 

- tindu-Se în continuare pentru faza 
pe cluburi și etapa orășenească. Prin
tre numeroasele asociații care merită 
a fi evidențiate se numără și Parti
zanul Roșu, unde peste 200 de con- 
curenți au luat startul în probele
crosului. Cei mai buni s-au dovedit 
a fi Eugenia Cerut, Rodica Babeș, 
Elisabeta Gaia, Carol Helwig, Aurel 
Ragabeja și Simian Sighel. Intere
sante au lost și întrecerile organiza
te de școala profesională a aceleiași 
întreprinderi. Aici aproape 400 de ti
neri și tinere din* rîndul cărora s-au 
detașat Constanța Suditu, Maria Cin
au, Maria Teposu, I. Mocanu, E. Ra
ția și 1. Iezea și-au disputat întîieta
tea cu toată ardoarea. Rezultate bune 
au mai obținut Textila roșie. Poligra
fia și majoritatea asociațiilor spor
tive școlare. Dintre acestea din urmă 
s-au evidențiat în mod deosebit Școa
la medie nr. 5 (998 participanți, din
tre care 407 fete), Școala medie nr.
1 (aproape 
■medie

Comisia raională de turism și 
. . » genția O.N.T. Sibiu încheie anul

din orașul Roșiori. Pe echipe, lcurs cu un bilanț cit se poate 
a fost ciștigat de formația^ rodnic. La zeci și sute de excursii 

1 din Roșiori. / organizate anul acesta, în cele mai
( frumoase regiuni ale țării, au parti-

T. NEGULESCU/ cipat peste 34.000 de oameni ai mun- 
Scii, iar la acțiunile turistice ale ele- 

inîțiatîva comisiei regionale dc^vilor din timpul vacanței de vară au 
luat parte aproape 8.000 de tineri. Un 
număr de 370 de persoane au fost 
in excursii peste hotare, în U.R.S.S., 
R.S. Cehoslovacă, R.D. Germană și 
R P. Ungară.

Oamenii muncii din raionul Sibiu 
au vizitat localități și centre turistice 
de un deosebit pitoresc, printre care: 
Mamaia, Sinaia, București, Bicaz,

• Din
baschct-Iași, zilele trecute au început în 
sala Voința din localitate întrecerile din 
cadrul competiției dotată cu „Cupa Prie-j 
teniei", la care participă 6 echipe mas
culine din campionatul regional. Intîlni- 
rea inaugurală dintre formațiile studen
ților de la institutele Pedagogic și Po
litehnic a dat loc la o întrecere deosebit^ Lacul roșu. Cheile Turzii și Săvinești. 
de echilibrată. Echipa institutului Pe-> Din excursiile cele mai populare 
, . . i i ro a A amintim pe cele de la Poiana Narci-
dagogic a ciștigat cu scorul de 53-44Ve]{,r (1500 participanti) și vizitarea 
(28—23). Întrecerile continuă. I orașului Brașov și a muzeului Dof-

Ztana (1800).
E. URSUS O serie de asociații sportive din 

✓ întreprinderile raionului au organizat 
(Am mai primit scrisori asemănătoarei excursii pentru vizitarea întreprinde- 

de la tovarășii F. Pantea-Reghin, A. frilor similare. Cu această ocazie s-a
Mateescu-Craiova, E. Tcirău-Bacău L.S -acut și un util schimb de experiență,
n i. • x T • t n • m- „ ’ • I \ Astfel, o serie de muncitori și teh- Dobncă-Iaș., I. Hasașiu- Tîmăvem, iT njcjenj de ,a fabrjca jtLibertatea“ au 
lonescu, I. Preda-Sibiu și A. AbramovichXfost oaspeții muncitorilor de la com- 
Botoșani). / binatul din Săvinești, exemplul lor

ȘTEFAN CONSTANT!

— Alergare pe loc sau în 
jurul camerei, cu genunchii sus și cu 
mișcarea energică 
din cot.

Ex. 2. — Stînd : 
lateral cu ridicarea 
rație (1), coborîrea 
cîielor (2).

Ex. 3. — Stînd cu miinile pe șold : 
depărtarea și apropierea vîrfurilor pi
cioarelor. Se repetă în serii de cite 
8—10 ori. Cu aceeași poziție inițială 
se va executa depărtarea și apropierea 
călcîielor. Se va repeta de 8—10 ori.

Ex. 4. — Culcat pe covor cu miinile 
lingă corp: ridicarea trunchiului cu 
spatele drept la verticală în șezînd, 
apoi coborîrea lui în poziția inițială. 
Se execută de 2—3 ori cîte 4—6 ridi
cări și eoborîri succesive.

a brațelor îndoite

ducerea brațelor 
pe vîrfuri și inspi- 
brațelor și a căl-

Ex. 5. — Stînd cu fața la un 
depărtare de perete : căderea corpi 
înainte cu sprijinirea mîinilor pe 
rete, îndoirea brațelor apoi întinde 
lor energică și revenire în poziția 
țială. Se execută de 2 pri cite 6- 
impingeri în brațe.

Ex. 6. — Alergare pe loc cu pen 
larea 
chiul 
bele 
vlnd

activă a gambelor înapoi. Tr 
este ușor înclinat in fatăjg. 
se aruncă alternativ 
șezuta cu călcîiele.

nr. 2
600 participanți), Școala 
etc.

C. GRUIA—coresp. regional

★
RECENT 

stadionul Progresul din Capitală faza 
finală pe centrul universitar Bucu
rești a crosului „Să întâmpinăm 7 
Noiembrie". Au luat parte peste 200 
de concurenți și concurente din insti
tutele de învățământ superior. Iată 
rezultatele cele mai bune: Fete — 
1. Rodica Muniteanu (I.C.F.), 2. Viori
ca Blasa (I.C.F.), 3. Aurica Popovici 
(Inst. Construcții) ; băieți — 1. C.
Tatu (Inst. Politehnic), 2. N. Mtrea 
(Inst. Cons.tr.), 3. C. Paghidas <I.C.F.). 
în clasamentul generai pe institute 
de învățământ superior primul loc a 
revenit reprezentanților Institutului 
Pedagogic. Ei au fost urmați de stu
denții de la Inst. Agronomic și cei 
de la Inst. de Cultură Fizică.

S-A DESFĂȘURAT pe

G. CIORANU—coresp.

★

ÎN ÎMPREJURIMILE Casei de cul
tură a raionului 23 August din Ca- 
pitailă s-au disputat de curind în
trecerile crosului de masă „7 Noiem
brie" organizat de clubul sportiv ra
ional Metalul. La startul concursului 
s-au prezentat aproape 200 de concu- 
renți care au luptat cu tot elanul 
pentru obținerea unui loc cit mai 
bun la 
rea în 
rești. a 
care au 
junioare 
juniori

proba respectivă și califica- 
faza finală pe oraș Bucu- 
popularei competiții. Iată 
fost câștigătorii întrecerilor : 
— Elena Badea (C.S.P.C.),

- Ion Petrescu (Sc. Apara-
taj), senioare — Ema Radar (F.R.B.), 
tren ion — Aurel Nițache ($c. specia
lă nr. 1).

în întrecere pentru titlul de campion nl asociației
Pe terenul sportiv „Timpuri Noi" 

din Capitală s-a încheiat — nu de 
mult — o competiție de fotbal puțin 
obișnuită O întrecere în care își dis
putau întîietatea 17 echipe. Meciurile 
aveau două reprize a cîte 30 de mi
nute, în caz de egalitate se decidea 
învingătorul prin cîte 5 lovituri de 
la 11 m, iar printre jucători găseai

UCFS 
că s-a

O activi- 
acceptat

asigura membrilor 
tate continuă, așa 
noua formulă, tur-retur.

Tncepînd de joi. în cele șapte gru
pe sportive ale asociației Flacăra 
roșie, au început întrecerile la șah și 
tenis de masă, iar peste cîteva zile 
va începe campionatul asociației ia 
fotbal și tir. La șah și tenis de masă 

și ucenici de 17 ani și maiștri cu se dispută întreceri pe grupe spor
tive.. la care poate participa orice 
membru UCFS din sectorul respec
tiv de muncă. In această etapă con
cursul este eliminatoriu, urmind ca

timp le argintii. Locul 1 în această 
competiție — campionatul asociației 
sportive ia fotbal — a revenit echi
pei de la secția mecanic șef, din fa
brica de pielărie și încălțăminte 
căra roșie.

Consiliul asociației sportive 
căra roșie (președinte tov. Ion 
chi) s-a întrunit zilele trecute intr-o 
ședință de definitivare a planului 
muncă al unui nou campionat al 
sociației. De data aceasta se vor 
trece nu numai fotbaliștii, ci și cei 
care îndrăgesc șahul, tenisul de masă 
sau tirul. Regulamentele întreceri
lor la aceste patru ramuri sportive 
au fost alcătuite din timp și predate 
celor șapte organizatori de grupe 
sportive din întreprindere, pentru a 
le aduce la cunoștința masei mem
brilor UCFS și pentru eventuale îm
bunătățiri. Cei care au avut unele 
obiecții, au fost fotbaliștii. Voiau ca 
și această ediție a campionatului să 
se dispute sistem eliminatoriu. Dar, 
rostul competiției este acela de a se

Fla

Fla- 
Bir-

de 
a- 

în-

Din viața organizației 
noastre

din ciștigători să se alcătuiască re
prezentativa grupei sportive. La șah, 
echipa care se va întrece în turneul 
final, intergrupe, va fi alcătuită din 
4 băieți și o fată, iar la tenis de 
masă din 2 băieți și o fată. La fot
bal se vor întrece 7 echipe, reprezen
tative de grupe sportive. Trăgătorii 
vor concura pe poligonul de pe sta
dionul Tineretului, individual, vor 
trage 3 focuri de reglaj și 10 de efect.

Iată o parte din planul de muncă 
al asociației Flacăra roșie în pri
vința organizării acestui campionat :

prin afișe la locul de muncă, iar in 
privința mobilizării s-a cerut ajuto
rul organizațiilor de bază UTM. Co
laborarea dintre asociația sportivă și 
corhitetul UTM pe fabrică (secre
tar tov. V. Vasile) a fost și este 
foarte bună. După cum ne-a declarat 
tov. C. Toader, membru în consiliul 
asociației, participarea masivă la 
competițiile de mase se datorește în 
cea mai mare măsură sprijinului pri
mit în permanență de la organizațiile 
de bază UTM.

In legătură cu această ediție 
campionatului asociației sportive 
putem trece cu vederea faptul că nu 
s-a organizat această importantă 
competiție la sporturi răspindite ca 
atletismul și voleiul. De altfel, pînă 
la ora actuală asociația Flacăra ro
șie nu are înființată secția de atle
tism (! 1), deși condiții materiale 
sînt. Trebuie 
întreprinderii 
fruntaș care 
antrenor —

Ramura 
sportivă Sistemul de desfășurare Data și locui Cine răspunde

Etapa I — individual în i.xi—î.xn C. Constantines-
ȘAH grupe sportive Sediul asociației cu, responsabi

lul secției deEtapa a Il-a turneu final î.xn—i5.xn
pe reprezentative de gru
pe sportive

Sediul asociației șah

l.XI—15.XII

TENIS
întreceri de selecție pe Sala cantinei Gh. Budușan,
grupe sportive responsabilul sec-

DE MASA Etapa finală — echipe pe 16.XII—20.XII ției de tenis de
grupe sportive Sala cantinei masă

întrecerile precum se vede au și au fos<t puse la punct din timp.

să arătăm că in cadrul 
lucrează un fost atlet 
are și calificarea

Napoleon Bercaru, dar
care deși a fost solicitat nu dă 
o mină de ajutor consiliului asocia
ției. La volei aproape aceeași situa
ție. Deși există echipe de volei băieți 
și fete care activează în campiona
tul orășenesc și respectiv în cam
pionatul de calificare în grupele spor
tive nu există nici o echipă de volei 
cu toate că asociația dispune de o 
frumoasă bază sportivă de volei cu 
vestiare.

Considerăm că, avînd în vedere 
condițiile materiale existente, precum 
și dorința multor tineri de a prac
tica atletismul și voleiul, consiliul a- 
sociației sportive Flacăra roșie va 
lua toate măsurile pentru a include 
și aceste ramuri sportive în întrece
rile campionatului asociației.

nici

de

Cons.tr


CONCURSURI.
R Pe stadionul din Ploiești s-a desfă
tat recent o frumoasă competiție atle- 
k dotată cu cupa w7 Noiembrie*. Au 
ticipat sportivi din școlile medii nr. 
li 4, de la grupul școlar petrol-cliimie 
de la școala sportivă de elevi. Cupa 
revenit atletilor de hi școala medie 2. 
eultate : FETE : 60 m plat Elena Rusu, 

m plat 
pxandrina 
Panait, 

iuta te I.

Elena Măndica, 300 m plat
Stoian. BĂIEȚI : 80 m plat
500 m plat I. MihăUescu, 

Răduiescu.

GH. APOSTOLESCU» coresp.

(• De curînd, în orașul Tg. Ocna a 
lit loc un important concurs atletic re- 
Ivat copiilor. Introcerile, găzduite de 
Idionul Energia din localitate, s-an 
burat de o masivă participare. Iată 
Itigătorii probelor: FETE : 60 m plat 
ena Argatu 95. 300 m plat Eugenia 
Itoniu 50,0, lungime Maria loniță 3,80 

înălțime Eugenia Antonia 1.20 m. 
cutate (4 kg) Elisabeta Macovei 8,00 
I 4x60 m Școala elementară nr. 2, 405.

Bucur 95. 
500 m plat 
Radu Canea

lIEȚI : 60 m plat D.
0 m plat V. Lazăr 30,7, 
if-ui Sîrbu 1:32,0. lungime

Au participat tineri atleți de
Iile elementarc nr. 1, 2, de la 
medie mixtă etc.

4,96 m, înălțime M. Amăriuței 1,40 m, 
greutate (4 kg) M. Amăriuței 10,0 m. 
4x60 m Școala elementară nr. 1 38,6.

la șco- 
școala

a avut

REZULTATE

• Un nou concurs de atletism 
ioc și la Mediaș. întrecerile s-au desfă
șurat pe stadionul ,7 Noiembrie”, la di
feritele probe preeenfindti-se atleti de la 
C.S.M. Sibiu și din Mediaș. La băieți, 
întrecerea a revenit medieșenilor care au 
■cumulat 52 p iar la fete a câștigat 
C.S.M. Sibiu cu 38 p. Dintre rezultatele 
înreeistrate amintim următoarele: BĂ
IEȚI : 100 m M. Mureșan (Mediaș) 
11,2. 400 m plat M. Mureșan 54.2, 800 
m plat A. Vlădoianu (Sibiu) 2:07,0, km- 
gîme G. Seibringer (Mediaș) 651 ■. 
înălțime Werner Aleși (Mediaș) 1,75 au. 
triplusalt II. Schenker (Mediaș) 13.18 
m. 4x100 m C.S.M. Mediaș 47.9. FETE : 
108 m plat Doina Sasu (Sibiu) 13.4, 
400 m plat Elena Căpoșan (Sibiu) 67.4. 
lungime Vte Popescu (Mediaș) 538. 
înălțime Ule Popescu 150 m. 4x100 ■ 
C.S.M. Sibiu 55,0.

P. POPESCU, coresp.

dm seriile probei de 60 xm rezervate copiilor.

ȘTAFETA PRIETENIEI
ROMÎNO-SOVIETICE

U SOSI AZI IN CAPITALA
CLUJ 2 (prin telefon). Ștafeta 

prieteniei romîno-sovietice a ajuns 
azi la Cluj, aducînd mesaje de prie
tenie ale oamenilor muncii din regiuni
le Crișana și Maramureș. Festivitatea 
primirii Ștafetei s-a făcut în Piața 
Păcii, cu care prilej a luat cuvîntul 
tov. loan Gliga secretar al consiliu
lui regional A.R.L.U.S. In numele 
sportivilor din regiunea Cluj a vorbit 
maestrul sportului Aurel Pa la de 
Ursu.

eglijență 
inactivitate?sau ■ ■ ■

PRIMUL LOR CONCURS

aier-

purtate cu antrenorii copiilor 
le-au întărit convingerea că sportul este 
bun prieten al tineretului. Au plecat de 
la concurs mulțumiți la gindiH că copiii 
lac iși petrec timpul liber in mod util 
și plăcut, eă îmbină armonios învățătura 
eu sportul De altfel, trebuie arătat în 
această privință că cei mai buni dintre 
ei sim fruntași la învățătură și activi
tatea pionierească. Este suficient să a- 
mintesc numele lui Radu Coteț și Radu 
Popovki de la școala nr. 49, care au 
numai note de 1® la Învățătură.

Concursul in sine a avut ca scop să 
verifice acești copii in condiții de con-

Fe*j? (născute In anii 195*—1959)

discuțiilor purtate nu de~ 
elaborarea celor mai efici- 

care să ducă la dezvoltarea 
nostru în fiecare regiune.

|/n cadrul 
lit pentru 
IZe măsuri 
letismului
I accent deosebit a fost pus pe orga- 
tarea muncii de evidență. Nu este vor- 
I, așa cum poate au înțeles unii acti- 
f/i, de un... dosar, șnuruit, scris fru- 
bs și păstrat cu grijă tn... birou, ci 
I o preocupare continuă, plină de grijă 
I răspundere pentru caracterul de per- 
lectivă al activității atletice. S-a arătat 
I asemenea, cit este de necesar ca 
nle rezultatele înregistrate la diferite 
«cursuri să fie trimise cluburilor sau 
vtsi^jloc UCFS — unele direct federa
li de specialitate — pentru a se ușura 
iLjțft munca de evidență, de clasificare 

general, pentru a se îmbunătăți 
Uivilalea de îndrumare a secțiilor și 
Imisu/or locale de atletism. Firește, 
vodaîă se pot îmbunătăți și criteriile 
1 apreciere a muncii desfășurate intr-un 
p.ș sau intr-o regiune, se poate observa 
ogresuZ sau regresul performanțelor, 
\zvoltarea unei probe sau alta etc. 
fate acestea au fost pe deplin înțelese 

tehnicienii și comisiile de atletism din 
giunile Hunedoara, Crișana, Cluj etc. 
Ire — tocmai tn dorința de a face 
inoscute rezultatele muncii lor și de 
primi îndrumările corespunzătoare — 

imit cu regularitate rezultatele con- 
irsurilor, foarte numeroase tn ultima 
•rioadă de timp.
Așa procedează oare toate asociațiile, 
uburile sau comisiile de atletism ? Iată, 

exemplu, din regiunile Oltenia, Bucu-

(cele cîteva

ni se pare 
atletism, a

Mureș-Auto- 
unde — U

că de

Pești, Dobrogea sau Ploiești n-au sosit 
de luni de zile rezultatele concursurilor 
organizate. Care să fie cauza ? Este 
vorba de neglijentă, de o înțelegere su
perficială a importanței muncii de evi
dentă sau comisiile respective de atle
tism nu prea au motive să Uimită și la 
București aceste rezultate pentru a nu 
se trage concluzia — rezultatele fiind 
slabe — că atletismul „bate pasul pe 
loc' ? Nu este desigur tntimplălor fap
tul că UNELE rezultate sînt totuși tri
mise spre luare tn evidentă 
de valoare) !

Mult mai de neînțeles 
atitudinea antrenorilor de
cluburilor și comisiilor locale din regiu
nile Suceava, Maramureș, 
nomă Maghiară sau Galați 
pof'da indicațiilor primite 
nu se sesizează de faptul
bine de jumătate de an nu s-au trimis nici 
rezultate, nici evidența concursurilor etc 
Cu prilejul diferitelor deplasări sau din 
relatările corespondenților noștri s-a con 
stalat ci aici nu este vorba numai des
pre neglijență in întocmirea unei evidențe 
ci de o prelungită inactivitate pe linia 
organizării a dt mai multor concursuri 
de atletism.

Concluziile se desprind de la ane. 
Rămine doar ca ele să nu-i lase indife
renți pe activiștii sportivi, pe antre
norii de atletism și corni viile locale ci 
să-i convingă de necesitatea anei maori 
permanente și In acest important dome
niu de activitate.

M m
M m
W m 
sări-

Fete (născute in anii 1S43—IMS)
L Vasăbea Aleev i.t sec la M m 

Z. Paula Searlat SZt sec la SO m ,__ ,
S. Anastasia Nieulescu SJ see la M m 
plat, 4. Doina Ursacbe tC4 sec la NO m 
Plat. ,

Băieți (născuți în anii 1948—1949)
1. Mihai Olteanu 7,8 sec 

și 0,75 lungime, 2. Dumitru 
m la săritura in lungime.

Așa cum arătam, acești 
s-au remarcat in mod deosebit, dar tre
buie amintii că următorii clasați nu 
s-an lăsat ttsor Învinși. Cei mai impor
tant lucru este insă (aptul eă toți acești 
copii se găsesc la începutul pregătirii 
Ier sportive si aceasta ne tace pe noi 
iacrezători, plini de speranțe.

plat, 
plat,

Ia 60 m plat 
Bolohan 4,80

Prof. NICOLAE GHIDU

P. RADVANI—coresp.

PLOIEȘTI 2 (prin telefon). Azi 
au sosit tn localitate purtătorii Șta
fetei prieteniei romîno-sovietice. Un 
grup de motocicliști a adus mesajul 
de prietenie din partea tineretului și 
oamenilor muncii din regiunile Banat, 
Hunedoara și Brașov, precum și 
din raioanele regiunii Ploiești. Cu pri
lejul sosirii, sportivii din Ttrgoviște, 
de pildă, au raportat că tn acest ra
ion, peste 12000 de tineri și tinere 
au participat la competiții sportive 
organizate tn cinstea zilei de 7 Noiem
brie. Simbătă, reprezentanții sportivi
lor din regiunea Ploiești vor aduce 
Ștafeta tn Capitali.

C. NICULESCU-coresp.

PITEȘTI 2 (prin telefon). In fa
ta Casei Ofițerilor din localitate a a- 
rut loc ieri. Intr-un cadru festiv, pri
mirea Ștafetei prieteniei romîno-sovie- 
lice din cele 7 raioane ale regiunii 
Argeș precum și a celei din regiunea 
Oltenia. Festivitatea a fost deschisă 
de tov. Z. Georgescu secretarul clu
bului sportiv orășenesc. 0 dată cu 
predarea către sportirii regiunii Ar
geș, a Ștafetei prieteniei romino-so- 
vielice, un grup de sportivi din re
giunea noastră vor pleca azi spre Ca
pitală

AL. MOMETE—coresp. regional

Shnbălă. cu prilejul sosirii tn Ca
pitală a Ștafetei prieteniei romîno-so- 
rielice, se va desfășura pe stadionul 
Republicii o frumoasă festivitate de 
primire.

După ce au străbătut trei trasee 
(de la Timișoara, Craiova precum și 
din orașul și regiunea București), pur
tătorii Ștafetei aduc cu ei, tn Capi
tală, mesajele prieteniei, spre a fi 
transmise mai departe prietenilor 
dragi, sportivilor sovietici.

Festivitatea de primire a purtători
lor Ștafetei de pe cele trei trasee va 
începe, pe stadionul Republicii, la 
ora 15, cu o demonstrație de călărie. 
Se vor disputa in continuare meciuri 
de fotbal din cadrul campionatului 
categoriei B.

Mîine, pe stadionul Republicii,

Finalele pe Capitală la atletism
I
>I
• ULTIMELE PREGĂTIRI START — PESTE

HALELOR
ELEVI! • PROGRAMUL Fl-

în plină cursă !...
Pe cîștigătorul seriei îl vom vedea mîine pe stadionul Republicii, la finalele 

probei de 50 m din cadrul „Cupei orașului București".
Foto: T. Roibu

• Așadar, cine a fugît 
mai repede pe 50 de me
tri și a sărit mai mult în 
lungime a. , promovat in 
eclupa reprezentativă a 
clase*. Adică, s-a între
cut săptâiema aceasta ca 
eolegu Im de Ia A sau B 
în etapa interdase a 
.Cupei orașului Buca- 
rești“ Ia atletism. Să ve
dem acum, care e.’evi și 
eleve au obținut rezulta
te mai frumoase. Și care 
clasă, bineînțeles.

...Primul popas: 
școala de 8 ani ar. 
„Ștefan Piavăț', din ra
ionul N’îcolae Băicescu.

, Sub îndrumarea celor 
trei profesori de educa
ție fizică. Aurelia Stoi- 
cescu, Maria Stâpinoiu, 
și Cornel Oprișan.
de elevi — cei mai buni 
atleți și atlete din cla
sele a V-a și a Vl-a — 
ș.-au întrecut la alergări 
și sărituri. Pe lista „per
formerilor', profesorii au 
consemnat numele elevei 
Eugenia Iacob din clasa 
a V-a C (8 sec. pe 50 m), 
a micilor atleți ion Vasi- 
loiu și Paul Radu
lescu (colegi de clasă cu 
Eugenia), precum și a 
„vîrfurilor" atletice din a 
Vl-a: Petrică Sima, Ga
briela Bontaș și Gabriel 
Stănescu, la fel de talen- 
tați și la sărituri.

la
111

zeci

școala pro**siona- 
ucenici .Electro-

elevi din clasele 
— ne-a răspuns

- 10.6 sec. 
2.45J) De 
Constantin 
400 m. St. 
Costea —

400 de 
a IX-a
prof. Doroftei — pe pri
mele iocuri s-au situat 
Mthai Pretorian și losefi- 
na Rosenbaum la aler
gări. Cornelia Bunea, 
Doina lone seu și Corne
lia Petre la greutate, 
Marilena fonescu Ia 50 
m.

In oricare școală bucu- 
reșteanâ imaginea este 
aceeași: elevii și profe
sorii fac ultimele pregă
tiri pentru intreceriie fi

nale de mdne.

și școli), în-(pe raioane 
scrierea pe probe și sta-

_u 
lă de 
aparataj* au luat startul 
in etapa interan; 150 de 
participant: Un fapt
demn de reținut: între
cerile au avut i-oc pe frn- 
tnosai stadion al duhu
lui sportiv Metilul. Acest 
lucru a stimulat pe con 
curenți, a determinat 
realizarea unor rezulta
te bune, lată cîteva: An
drei Marin - 
pe S) m și 
300 m, Va&ile
— 68 sec. pe 
Costea șj P.
4,90 m Ia lungime .Spri
jinul pe care clubul spor
tiv Metalul ni |-a acor
dat acum, ca și în alte 
ocazii — ne-a spus prof. 
Georgeta Doiiș — a fă
cut ca întrecerile să se 
bucure de condiții opti
me. elevii să trăiască at
mosfera concursurilor ofi
ciale'.

'...La catedra de educa
ție fizică de la școala 
medie nr. 11 _D Can- 
temir" l-am găsit pe 
prof. N. Doroftei defini- 
tivînd listele campionilor 
clasei a IX-a, primii care 
au terminat întrecerile 
atletice din cadrul „Cu
pei orașului București".

— Care sînt finaliștii?
— am întrebat.

— Dintre cei aproape

• Citeva cifre edifica- 
tive: ia startul finalelor 
de mîine vor lua parte 
peste 2.000 de elevi și e- 
ieve. Ei reprezintă cam
pionii celor aproape 250 
de școli bucureștene care 
au înscris in această 
competiție circa 50.000 
de tineri sportivi. In ve
derea bunei desfășurări 
a finalelor vor fi utili
zați 120 de oficiali 
peste 300 profesori de 
ducație fizică. încă 
amănunt: finalele
mîine vor fi transmise 
de televiziune.

• Iată programul fi
nalelor:

8,30: adunarea concu- 
renților și profesorilor

Și 
e- 

un 
de

probe și sta
bilirea seriilor la aler
gări, a ordinei la sări
turi și aruncări; 9,00: 
festivitatea de deschide
re; 9,30: 50 m. băieți-j-’ 
fete (clasele a V-a și a 
Vl-a), greutate b-f-f (cL 
VIII), lungime b-f-f (cL 
V—VI); 10,15: 80
băieți (ci VIII), 60 
fete (cl. VIII). 10,35: 
m băieți (cl. IX), 60 
fete (cl. IX); 10,55: 
m băieți — semifinale 
(cl. V—VI). 11,05: 50 
m fete — semifinale (cl. 
V—VI). 11,15: 80 m 
băieți — semifinale (cl. 
VIII—IX), lungime b-ț-f 
(cl. VIII și IX), greutate 
b-j-f (cl. IX). 11,25: 60 
m fete — semifinale (cl. • 
VIII—IX). 11,35 : 400 m 
fete (cl. IX) 
contra 
băieți 
contra
12,15: 
iete (cL V). 12,20: 50 m 
băieți (cL VI). 12,25: 50 
m fete (cl. VI). 12,30: 
60 m fete (cl- VIII). 
12,35: 80 m băieți (cl. 
VIII). 12,40: 60 m fete 
(cl. IX). 12,45: 80 m 
băieți (cl. IX).

m
m
80
m
50

serii, 
timp. 11,55: 800 m 
(cl. IX) — serii, 
timp. De la ora 

finalele la: 50 m



Ne așteaptă un meci dificil la Belgrad
Abia întorși din Scoția, boxerii din 

reprezentativa țării noastre au și în
ceput pregătirile în vederea unui nou 
examen internațional : la 11 noiem
brie, prima garnitură a R. P. Romine 
va întilni la Belgrad puternica selec
ționată a R.P.F. Iugoslavia.

Totdeauna, întilnirile dintre pugiliștii 
romîni și iugoslavi au fost deosebit de 
disputate și s-au încheiat la scoruri 
strînse. Un singur exemplu este edi
ficator, el ilustrează echilibrul dintre 
cele două formații. Amatorii boxului 
din țara noastră își mai amintesc, 
probabil, că în 1958, la București, re
prezentanții noștri nu a reușit decit 
un rezultat de egalitate (10:10) cu 
echipa Iugoslaviei, iar trei zile mai 
tîrziu, la Timișoara, oaspeții au obținut 
victoria în fața echipei secunde a țării 
noastre. Iată deci motive serioase ca 
să privim cu multă atenție întîlnirea 
de la 11 noiembrie de la Belgrad.

Au trecut patru ani de atunci, timp 
în care boxerii romîni și iugoslavi au 
făcut multe progrese în ceea ce pri
vește tehnica și tactica. Cu prilejul

campionatelor europene de anul trecut 
am avut posibilitatea să-i vedem „la 
lucru" pe mulți dintre boxerii iugoslavi. 
Boxul tehnic, curat, prestat de cocoșul 
Paunovici, precum și de Benedek (ca
lificat în finala competiției, unde a 
pierdut la mică diferență în fața lui 
Taggart), Mehovic (de asemenea, pre
zent în finala campionatelor), lakov- 
levici ș.a. ne-a dovedit că boxul din 
Iugoslavia se află în ascendență.

Se presupune că, în linii mari, 1a 
Belgrad, noi vom utiliza următoarea 
formație: Ciucă, Puiu, Gheorghiu, 
Dinu, Mihalic, Anton, Low, Monta, 
Nicolau și Mariuțan. Alături de aceștia 
se pregătesc și boxerii Vintilâ (mus
că), Dobre Pavel (semimijlocie) și Ba
dea (mijlocie mică).

Ieri, fa federația noastră de specia
litate a sosit o scrisoare de la forul de 
resort din Iugoslavia, în care se a- 
nunța că organizatorii au hotărit să 
se dispute un singur meci — și nu 
două — așa cum se stabilise inițial.
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ACTUALITĂȚI..
• Au luat sfîrșit întrecerile de 

box organizate de asociația sportivă 
Semănătoarea și dotate cu Cupa prie
teniei romîno-sovietice. Pe primul loc 
s-au clasat pugiliștii de la asociația 
Locomotiva Grivița Roșie (antrenor 
Constantin Cionoiu), urmați de cei de 
la școala sportivă Viitorul (antrenor 
Teodor Niculescu) și de la Rapid (an
trenori Luca Romano și Gheorghe 
Lungu).

• In curînd va sosi în țara noastră 
echipa Start din Polonia care, la in
vitația clubului Voința, va susține

două partide: la 10 noiembrie pugiliș- 
tii polonezi vor evolua la Cluj, iar la 
13 noiembrie la Oradea. Oaspeții de
plasează o garnitură puternică in 
frunte cu fostul campion al Europei 
la categoria pană, Adamski.

• Astă-seară se va disputa la Con
stanța meciul de baraj dintre echipele 
Progresul București și C.S.O. Galați. 
Formația învingătoare se va califica 
alături de Steaua într-una din cele 
două semifinale ale campionatului re
publican pe echipe.

RLPIMISM
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„CHEIA" MONDIALELOR DIN ACEST AN
Ediția din anul acesta a campiona

telor mondiale de volei și-a consumat 
cu puține zile în urmă ultimul act, 
deci impresiile sînt încă proaspete. 
Noianul lor trebuie insă bine selectat 
și sistematizat, pentru a vă putea oferi 
o imagine cit mai clară și mai con
cludentă a trăsăturilor esențiale ale 
întrecerilor găzduite de capitala Uni
unii Sovietice între 18 și 26 octom
brie.

Să începem cu competiția mas
culină.

CINE LUPTA MAI BINE, CIȘTIGA

Nu mai e de ajuns doar să știi. In 
; actuala conjunctură voleibalistică 

mondială, în stadiul la care au ajuns 
exprimările de ordin tehnic, cu preg
nantul echilibru de posibilități tactice, 
echipele care doar știu nu și cîștigă 
neapărat. Acum cînd, indiferent de 
situația lor in clasamentul final al re
centului campionat mondial, cel puțin 
șase echipe din primele nouă (U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Romînia, Polonia, Bulga
ria, R. P. Chineză, Japonia, Iugoslavia, 
Ungaria) știu totul și manifestă o 
sensibilă apropiere de forțe, ceea ce 
hotărăște in ultimă instanță este su- 

1 perioritatea in privința pregătirii mo- 
! rale, de voință, a combativității. Cine 

știe, ciștigă ? Da, dar cine știe să 
I lupte mai bine ! In sfera noțiunii de 
1 valoare trebuie cuprinsă și cotată as- 
i țări în volei, mult mai mult decit ieri,

Bilanțul celor îndrăzneți...
Duminică 28 octombrie s-au întîl- 

nit la Bușteni cei mai buni alpiniști 
din țară. Ei au luat parte la ultima 
etapă a „ALPINIADEI REPUBLI
CANE". Cei peste 100 de sportivi 
prezenți au escaladat o serie de tra
see dintre cele mai dificile, cum au 
fost „Fisura mult dorită', traseu de 
gradul VI A, escaladată de o echipă 
de la Știința București. Alte trasee 
deosebit de dificile ca: „Soldat erou 
Eftimie Croitoru", „23 August", 
„Fisura berbecului", „Fisura moraru
lui" și „Hornul agățat", trasee de 
gradul V B, au fost parcurse de e- 
chipe de la CFR Petroșeni, Corvinul 
Hunedoara, Voința București, Casa 
ofițerilor Brașov etc. Paralel cu a- 
ceste escalade, au fost omologate și 
ultimele trasee Ia a căror premiere 
au lucrat alpiniști de la Casa ofițeri
lor Brașov, Voința Brașov și Dinamo 
Brașov.

După efectuarea traseelor și a omo
logărilor, la Căminul alpin din Buș
teni, în cadrul unei ședințe festive, 
au fost premiate echipele care 
ocupat primele trei locuri. Tov. 
Mănescu, președintele comisiei 
trale de turism și alpinism, 
ce a făcut o scurtă analiză a
tații alpiniștilor pe anul 1962, a ex
pus proiectele de viitor și, felicitîn- 
du-i pe sportivi pentru rezultatele 
obținute, a înmînat cupe secțiilor de 
alpinism de la Casa ofițerilor Bra
șov (898 p) clasată pe locul I; Voin
ța București (774 p) locul II; Di
namo Brașov (509 p) locul III.

Din analiza activității alpine 
anului 1962 reținem u.
cifre: realizarea a 13 ;
mare dificultate și escaladarea (de 
peste 400 de alpiniști) a 157 de tra
see. Trebuie remarcată în special per
formanța sportivilor Gh. Enache și 
Gh. Ursulescu de la Voința Bucu
rești, care au realizat în premieră 
„Surplomba de la gîtul iadului", unul 
dintre cele mai dificile trasee. De 
asemenea, se impune evidențierea 
performanței unui grup de alpiniști, 
tot de la Voința București, care 
a parcurs creasta Carpaților meridio
nali în condiții de iarnă, pentru pri
ma dată în sensul Sinaia—Valea
Cemei. Trebuie notată și ascensiunea 
peretelui nordic al Negoiului de că
tre Voința Sibiu.

Dintre tinerii ^alpiniști s-au remar- 
Gh. Ursu- 
Reșițeanti, 
mai multă 
Irimia, L.

au 
Radu 
cen- 

după
activi-

în mod obligatoriu, și ponderea pregă
tirii corespunzătoare a tăriei moral- 
volitive. Tehnic și tactic, repetăm, 
majoritatea echipelor știu totul. Iar 
campionatul mondial de curînd în
cheiat nu a adus noutăți, ci doar îm
bunătățiri, perfecționări. Și, de altfel, 
cu mare dificultate ne putem imagina 
ce noi scheme tactice, ce fel de intrări 
din linia a doua în prima linie ar mai 
fi cu putință pentru a surprinde o 
apărare bine pusă la punct și animată 
de o voință fermă. In ofensivă apoi, 
tot voința și în general buna pregătire 
morală este declanșatorul valențelor 
tactice, al celor mai simple și al celor 
mai complicate scheme, care nu-i mai 
sînt astăzi necunoscute decit poate 
doar celei de a 10-a clasate, echipei 
Braziliei, dar și acesteia în mică mă
sură.

Am prezentat astfel însăși „cheia" 
campionatelor mondiale din acest an, 
a majorității rezultatelor și a tuturor 
problemelor jocului de acum înainte, 
pînă cînd modificarea regulamentului, 
preconizată de F.I.V.B., va feri vo
leiul de plafonarea cu care îl ame
nință, în clipa de față, saltul potențial 
înregistrat de apărările echipelor mas
culine. Acestea, prin preparativele 
specifice și datorită totodată continuei 
creșteri calitative a spiritului de luptă, 
a combativității generale, sînt in mă
sură a ține la respect și a contracara 
și cele mai bune atacuri. Rezultatele 
atitor meciuri din turneul final mas
culin de la Moscova, pe care vi le-am 
comunicat la vremea lor, socotim că 
ne scutesc de alte argumente exempli
ficatoare. Printre acestea, și unul — 
singurul — furnizat în spectaculosul 
program al ultimei seri a campionate
lor de mult-discutata echipă mas
culină a țării noastre, învingătoarea 
cu tardivă strălucire a formației ce
hoslovace. Din păcate mult discutată, 
dar și din fericire, căci astfel ceea ce 
trebuia făcut mai de mult, de la pri
mele semnale de alarmă, acum cre
dem că se va face pentru a ne scuti 
în viitor de o comportare asemenea 
celei de la Moscova. într-adevăr, echi
pa noastră națională masculină s-a 
prezentat — în genere — sub orice 
critică la capitolul resurselor morale 
și de voință ale jucătorilor. Și lor și 
antrenorilor, (ing. Gh. Petrescu și prof. 
Ștefan Roman) înfrîngerea echipei ce
hoslovace și chinuitele medalii de 
bronz obținute sînt departe de a

le fi acordat scutirea de gravei 
mustrări care li se cuvin. Aceastl 
pentru ratarea unuia din primele doil 
locuri, în mod justificat vizate și cal 
erau foarte cu putință de realizai 
dacă voleibaliștii noștri fruntași zvîg 
leau la lada cu gunoi îngimfarea, dai 
tot timpul în întîlnirea cu echițl 
U.R.S.S. acționau variat, prompt 1 
atent ca in primul set ciștigat și dai 
după aceea, în meciurile cu Bulgari 
și Japonia, luptau cum au lupți 
apoi, în partida finală cu Cehoslovl 
cia. I

„Fără nefireștile rezultate din ml 
ciurile cu Bulgaria și Japonia", — nl 
spunea în ultima seară a campionat! 
lor Ghivi Ahvlediani, antrenorul prii 
cipal al reprezentativei U.R.S.S., -I 
„nejucind împotriva noastră in set! 
rile 2, 3 și 4 șablon și in forță (adicl 
tocmai cum nu ne așteptam, dar exa! 
așa cum ne convenea) și dacă in sfirl 
șit ar fi activat cu un spirit de lupii 
superior, echipa României ar fi putui 
desigur ocupa un loc mai bun in clal 
sament. Insă ea s-a comportat ertrenl 
de slab în această privință. OptinÂ 
pentru jocul aproape exclusiv in * I 
ță, jucătorii români au omis faptul 
că astfel abandonează de fapt unJ 
din armele lor de bază, varieîaieJ 
și subtilitatea acțiunilor ofensive. Al 
ceasta pe de o parte. Pe de aMă '-^ 
te, ei au uitat că o echipă, fie ea 
tată cu un cit de bun joc in forțai 
dacă nu este și posesoarea unei conJ 
stanțe corespunzătoare și a unui spij 
rit de luptă ridicat, poate fi lexna 
„scoasă din mină", demoralizată 
redusă la tăcere de o formație mal 
greu... impresionabilă, mai bine pre-l 
gătită din punct de vedere morali 
volitiv. Unei astfel de formații, ra 
știe, blocajul ii merge mai totdeauna 
ceasornic, regKndu-i in același timd 
eficacitatea intervențiilor defensmd 
din tinia a doua".

Nimic mai adevărat și mai limpede 
spus. Ceea ce insă nu rezolvă nimiq 
fără o cercetare minuțioasă, care sa 
dezvăluie în întregime și cu exațV.-j 
tate cauzele slabei comportări a eenîj 
pei noastre masculine și ale kx-. •w 
nesatisfăcător obținut de ea in 
pionatul mondial de la Moscova. VonJ 
încerca să servim acestui scop prin- 
tr-unul din articolele noastre vi

itoare.

CONSTANTIN FAUR

SPORTURI NAUTICE

„Cupa anilor 1“ încheie sezonul in Capitală

: a 
următoarele 
premiere de

cat în special D. Chivu, 
Jescu, H. Fabricius, A. 
I. Silea, iar dintre cei cu 
experiență amintim pe A. 
Canacioni și Al. Floricioiu.

Fără îndoială, acesterara îndoială, aceste frumoase 
performanțe ale alpiniștilor noștri se 
datoresc și bunei lor pregătiri impri
mată de o serie de antrenori dintre 
care evidențiem pe maestrul sportu
lui Emiilian Cristea (Casa ofițerilor 
Brașov) și Mircea Bogdan (Voința 
București).

Tov. Radu Mănescu, președintele Comisiei Centrale de Turism fi Alpinism, tn- 
mtnează lui Ladislau Caracioni (Casa Ofițerilor Brașov), trofeul „Alpiniadei 
republicane" pe anul 1962. Foto : St. Ciotloș

Aruncînd o privire asupra clasa
mentului încheiat anul trecut, se 
poate observa că din locurile frun
tașe lipsesc sportivii de la Corvinul 
Hunedoara și Torpedo Zărnești, altă

dată evidențiați în mod special. Este 
regretabilă și lipsa de interes pe care 
o arată față de secția sa de alpinism 
conducerea asociației sportive Carai- 
manul Bușteni.

CLASAMENTELE LA ZI
CLASAMENT GENERAL 8. C.S.O. Craiova 27 10 4 13 184:242 51

9. A.S.M. Lugoj 26 11 2 13 187:177 50
1. Steaua București 27 25 1 1 659:123 78 10. Progresul Buc. 27 10 2 15 176:222 49
2. Dinamo București 26 24 0 2 679:131 74 11. C.S.O. Timișoara 25 8 1 16 146:224 42
3. St. roșu Brașov 24 22 1 1 574:148 69 12» C.S.O. Baia Mare 27 6 3 18 138:246 42
4, Metalul București 27 16 0 11 393:405 59 13. C.S.O. Arad 25 5 4 16 123:221 39
5. C.S.O. Galați 27 14 3 10 425:407 58 14. Rulmentul Brașov 27 4 0 23 105:281 35
6. Unio Satu Mare 27 13 2 12 379:435 55 15. Vulturul Tulcea 17 2 2 13 87:183 23
7. Progresul Buc. 27 10 1 16 339:459 48 16. C.S.M. Cluj 22 1 1 20 69:259 22
8. Rulmentul Brașov 27 9 2 16 338:462 47
9. C.S.O, Craiova 27 8 4 15 325:491 47 CLASAMENT LUPTE LIBERE

10. C.S.O. Baia Mare 27 9 2 16 314:488 47
11. C.S.O. Timișoara 25 10 1 14 324:432 46 1. Steaua București 27 27 0 0 366: 66 81
12, C.S.O. Reșița 25 10 1 14 313:327 46 2. St. roșu Brașov 24 23 0 1 319: 53 70
13. A.S.M. Lugoj 26 9 1 16 328:448 45 3. Dinamo București 26 21 0 5 296:104 68
14. C.S.O. Arad 25 8 2 15 319:421 43 4. Rulmentul Brașov 27 16 2 9 223:181 61
15. C.S.M. Cluj 22 4 1 17 232:446 31 5. C.S.O. Baia Mare 27 9 6 12 176:236 51
16. Vulturul Tulcea 17 1 1 15 171:367 20 6. C.S.O. Craiova 27 9 5 13 171:247 50

7. C.S.O. Galați 27 11 3 13 195:243 49
CLASAMENT LUPTE CLASICE 8. Metalul București 27 9 4 14 188:226 49

9. C.S.O. Timișoara 25 10 3 12 178:208 48
1. Dinamo București 26 26 0 0 379: 27 78 10. Progresul Buc. 27 11 2 14 177:229 48
2. Steaua București 27 23 0 4 291: 99 73 11. C.S.O. Arad 25 9 4 12 196:200 47
3. St. roșu Brașov 24 21 0 3 253: 95 66 12. Unio Satu Mare 27 7 5 15 162:256 46
4. C.S.O. Galați 27 16 2 9 237:173 61 13. C.S M. Cluj 22 8 4 10 163:187 42
5. C.S.O. Reșița 25 16 3 6 207:165 60 14. A.S.M. Lugoj 26 5 4 17 141:261 40
6. Unio Satu Mare 27 16 1 10 217:179 60 15. C.S.O. Reșița 25 1 3 21 108:272 30
7. Metalul București 27 14 5 8 205:179 60 16. Vulturul Tulcea 17 1 2 14 84:184 21

Mîine, începînd de la ora 9, vom 
putea asista la ultimul concurs ofi
cial al sezonului de sporturi nautice 
pe anul 1962, cu prilejul desfășurării 
— la complexul cultural-sporțiv de pe 
lacul Tei ■— a tradiționalei competiții 
„Cupa anilor I" pe centrul universi
tar București. Acest concurs care se 
află la a treia ediție și este organi
zat de comisia sportivă a UA.S. în 
colaborare cu catedrele de educație 
fizică din învățămîntul superior are 
drept scop popularizarea sporturilor 
nautice în rîndul studențimii bucu-

reștene, angrenarea tineretului stu
dios într-o activitate sportivă conti
nuă și organizată, depistarea de ele
mente cu perspectivă pentru secția 
de sporturi nautice a clubului Știin
ța. Sîntem convinși că aceste obiecti
ve vor fi atinse ca și în alți an:. 
Aprecierea noastră este întărită și de 
cele aproape 600 de înscrieri la În
treceri. Vom asista fără îndoială 
întreceri dîrze, tinerești, spectaculoase 
în care echipajele canoelor de «1. 
(singura probă programată) vor 
lupta din răsputeri pentru victorie.

O imagine de la spectaculoasele întreceri ale ediției de atiul trecut a „Cupei 
anilor I"
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• In scopul cunoașterii elemente
lor tinere, valoroase, care activează 
în categoria B și in campionatul 
orașului București, federația de fot
bal organizează miercuri 7 și joi 8 
noiembrie o serie de întîlniri, pe sta
dionul Republicii din Capitală.

Vor evolua selecționatele:
Seria 1: Mocanu, Obretin, Tomescu, 

Prandea, Drăghici, Ciurea, Stătescu, 
Mihasian, Ghiță Maximilian, Drago- 
mir, Bașchir, Gheorghe Ion, .
Ologu, Zgardan, Asiminoaie. (Antre
nori F. Fătu și I. Munteanu).

Seria a 11-a: Niculescu, Bay, Anton, 
Barbu, N. Niculescu, Nicoară, Re- 
cer, Comisar, Stoenescu, Tăbîrcă, Sa- 
caci, Pasan, Sfîrlogea, Panaitescu, 
Mocanu. (Antrenori I. Unguroiu și 
I. Lengheriu).

Seria a III-a: Muller, Weichelt, 
Boroș, Tîlvescu, Zaharia, Szabo, 
Schweillingier, Ivan, Bandi, Banu, 
Trifu, Drăgan, Fodor, Chivu, Iacob 
('Antrenori V. Mărdărescu și L. Zi- 
lahi).

Oraș București: Preda, Ghenov. 
Vancioda, Vigheci, Niță, Părpăneață, 
Motoc, Sevenschi, Stoica, Conțando, 
Georgescu, Ionescu, Cuconea, Flo- 
rescu, Popa, Gănescu, Zâne. (Antre
nori C. Novac și C. Minciu).

Miercuri se dispută jocurile: ora 
13,15: Oraș București — Seria I și 
ora 15: Seria a Il-a — Seria a III-a. 
Joi se vor întîlni între ele echipele 
învingătoare și învinse din prima zi.

>_________ _____

Călin,

Pe stadionul „23 August": Steaua-CSMS și Dinamo
Mîine, în campionatul categoriei A, 
etapă cu multe jocuri atractive,O

dintre care pe primul plan se situea
ză, fără îndoială, partida din Capi
tală dintre Steaua și C.S.M.S. Iași. 
Ieșenii vin de astă dată în București 
nu pentru a obține un punct care 
să je amelioreze situația precară în 
clasament (cum a fost de obicei în 
campionatul trecut), ci pentru ca prin- 
tr-o eventuală victorie să se situeze 
în fruntea clasamentului ! Dar și 
Steaua aspiră la un loc mai de frun
te ! Argumente suficiente deci pentru 
ca întîlnirea dintre Steaua și C.S.M.S. 
să atragă în tribunele stadionului 
„23 August" un număr mare de a- 
matori ai fotbalului.

Cu mare interes e așteptată și evo
luția 
Arad, 
infringeri — textiliștii vor face tot po
sibilul pentru a se reabilita în fața 
publicului. Bucureștenii vor lupta 
pentru un rezultat care să le asigure 
și pe mai departe șefia in clasament. 
La fel de atractivă se anunță și par
tida de la Constanța intre Farul și 
Progresul. Comstănțenii sânt favoriți 
in acest meci, dar să nu uităm că 
Progresul poate face un joc care să 
încurce socotelile adversarului.

feroviarilor bucureșteni la 
unde — după o eerie de

București-Selecționata olimpică a R. P.

O cursă pasionantă

Iași—Dinamo

noiembrie (prin telefon 
nostru).

Aglomerație la poarta echipei hăcăoane 
Fază din meciul CS.M.S.

Meciul de la Ploiești 
artii <im punct de vedere 
tului cât și al jocului in 
curioși Eă vedem dacă tinerii fotba
liști bucureșteni au tras șau nu în
vățăminte din jocurile anterioare, 
cînd au dominat steril, și dacă vot 
găsi, in sfârșit, drumul cei mai scurt

e interesant 
al dasamen- 
sine. Sintem

Juniorii noștri au învins greu intr-un meci pe care puteau să-l cîștige la scor

și... Voica va înscrie golul victoriei 
Bacău (3—2) Foto: I. Chețiu-Iași

spre poartă. în partida cu Crișana, 
studenții clujeni vor trebui să arate 
că slaba lor comportare pe stadionul 
din Giulești a fost doar un accident 
și că echipa e capabilă de un joc la 
valoarea coanponenților ei. Dinamo 
Bacău și Minerul au în față un meci 
în care am dori ca ambele echipe 
să... uite că-și dispută „derbiul" co
dașelor și să practice un joc „curat", 
de calitate.

(Urmare din pag. 1)

" ales ei cele mai bune soluții ? Tre
buie spus că în marea majoritate a 
timpului tinerii noștri reprezentanți 
au acționat contraindicat amintin- 
du-ne, prin maniera lor de joc. de 
greșelile săvîrșite cu puțin timp în 
urmă de selecționata de tineret în 
partida cu formația similară a R.D. 
Germane. 'Alcătuită
„Viitorului", echipa noastră de ju
niori a împrumutat desigur și din 
calitățile ei, dar firește și lipsurile. 
Și astfel, Dumitriu II a oprit din nou 
jocul la el, prin abuzuri de dribling 
sau prin conducerea inutilă a balo
nului.

Apoi, 
mingii 
echipei 
reșan) 
S. Avram) a înlesnit sarcina apără

torilor polonezi,. înzestrați cu mare 
^putere de luptă și cu un dezvoltat 

(►simț de anticipație.
I Așa se explică faptul că împotriva 
Rtawiei superiorități teritoriale accen

tuate, infimul avantaj luat la jumă-

pe „osatura

manevrarea exagerată a 
numai pe partea dreaptă a 
(Ștefănescu-Dumitriu II-Mu- 

sau pe centru (Dumitriu II-

tatea primei reprize (prin golul în
scris în min. 22 de Circiumărescu) a 
fost anulat cu 13 minute înainte de 
sfîrșit (min. 67), cînd Szulc a reușit 
golul egalizator, gol în proporție de 
90 la sută opera excelentului centru 
înaintaș, Lubanski, care acționînd 
virf de atac (împreună cu interul 
stingă) a produs deseori panică la 
poarta lui Suciu. Egalați pe nepre
văzute (împotriva aspectului jocu
lui), juniorii noștri au în față pentru 
moment (min. 69, cînd Dinu este 
eliminat pentru lovirea intenționată 
a adversarului) spectrul înfrîngerii. 
Paradoxal, insă, din acest moment 
echipa rămasă in 10 oameni func
ționează mai bine, acțiunile sînt mai 

bine orientate pe direc- 
Nunweiller VI, venit in 

atacului, reia 
din interiorul careului, iar

clare, mai 
ția porții, 
ajutorul 
(min. 70),
Dumitriu II trimite cu capul (min. 
72) puțin peste bară, de la numai 8 
metri. Hărțuită mereu, apărarea oas
peților va ceda totuși cu 6 minute 
înainte de sfîrșit: o pasă lungă tri
misă de fundașul Grăjdeanu îl gă
sește pe S. Avram, urmează o ac-

imprecis

țiune pe cont propriu și, o dată ajuns 
in careu, centrul nostru înaintaș șu- 
tează năpraznic, sub bară, luînd ori
ce speranță portarului Staszewski.

Și astfel ia sfîrșit această partidă, 
de nivel tehnic modest, desfășurată 
într-un ritm destul de lent și în care 
echipa noastră, deși învingătoare, a 
avut o comportare sub posibilități. 
Este drept că adversarul de joi a 
fost mai puternic decît formația de 
juniori a R.D. Germane, punîndu-i 
probleme mai dificile. Juniorii noș
tri au căutat să se remarce cu orice 
preț prin acțiuni individuale, în de
trimentul echipei. Desigur că, în a- 
ceastă perioadă pregătitoare pentru 
ediția 1963 a Turneului U.E.F.A., 
lipsurile evidente din jocul echipei 
au tot timpul să fie remediate. Nu 
trebuie uitat că la anul, la Londra, 
avem de apărat un prestigiu greu 
cucerit in această competiție rezer
vată reprezentativelor de juniori.

Arbitrul bulgar N. Haigherov a 
condus corect formațiile:

R.P. Romină: Suciu-Grăjdeanu, Ma- 
reș, Kiss-Ștefănescu (min. 70 Pecs), 
Nunweiller VI-Mureșan, Dumitriu II, 
S. Avram, Dinu, Circiumărescu. R.P 
Polonă: Stasîewski (min. 41 Sus- 
zek)-Anczok, Pazdzior, Sadowski- 
Czenczek, Dawidczynski (min. 50 Niz- 
nick)-Gigon, Maszczyk, Lubanski, 
Maksymiuk, Szulc.

★
Ca o... completare a etaped de du

minică, spectatorii bucureșteni vor 
putea urmări mîine, pe stadionul 
„23 August" un interesant meci inter
național. E vorba de partida dintre 
Dinamo București și selecționata 
olimpică a R. P. Bulgaria. Pentru 
echipa oaspe această întâlnire consti
tuie un bun prilej de verificare a po
sibilităților jucătorilor. Oaspeții au 
venit la București cu o formație tâ
nără, în care evoluează cei mai buni 
jucători din țara vecină cu excepția 
celor care au participat la finala 
campionatului mondial din Chile. Di
namo va alinia formația obișnuită 
din campionat. Selecționata olimpică 
a R.P. Bulgaria va folosi următorul 
lot de jucători : Pasolov (Mihailov) 
— Gaganelov. Vuțov, Apostolo. — 
Stankov — (Zanev), 
trov) — Romanov, 
lambiev), Vasiliev I 
Vasiliev II.

Stoinov (Dimi-
Gaidarov (Hara- 
(Kotkov), Pesev,

★

INTlLNIRILE
DIN

CATEGORIA BDE 
CAPITALA

cateoria B din Ca-

(Urmare dm pag. 1) 

îngăduim cumva optimismului exa
gerat, autoliniștirii, să se cuibărească 
în aprecierile privind pregătirea echi
pei noastre, forma jucătorilor etc. Ate- 
ciul cu Franța nu trebuie privit — 
după părerea noastră — de către teh
nicieni și jucători exclusiv prin prisma 
rezultatului realizat în compania rug- 
biștilor cehoslovaci. Jocul de joi de pe 
stadionul „23 August" a fost un bun 
prilej de verificare, un antrenament 
util dar nu UN CRITERIU PR1NCI 
PAL de evaluare a posibilităților și 
șanselor noastre în meciul cu Franța.

Trebuie să spunem că rugbiștii din 
Praga -— de fapt echipa reprezenta
tivă a R.S. Cehoslovace, din care au 
lipsit 3—4 titulari — au prezentat o 
formație relativ întinerită, cu jucă
tori dornici să facă o partidă bună. 

'Concepția tactică și posibilitățile, în 
general, ale acestei echipe au fost 
însă destul de modeste și nu putem 
omite faptul că, în afară de o serioa
să „alergătură", rugbiștii oaspeți n-au 
ipus echipei moastre pirea multe 

probleme. In plus, oaspeții au încă 
lacune în pregătirea fizică. Cu 
toate acestea, ei au ținut în „șah" 
echipa noastră de cîteva ori în pri
ma parte a jocului. Este semnifi
cativ și faptul că în primele 40 de 
minute rugbiștii romîni nu au reușit 
decît două încercări (prin Wusek și 
Irimescu, transformate de Penciu). 
Destul de deficitar jocul la margine 
și, uneori, la grămadă. Este drept că 
în cea de a doua 
rugbiștii noștri au 
un caracter mai 
prin Sava (min. 43
nel (min. 46 încercare transformată 
de Chiriac), Ciobănel (min. 48 în
cercare), Demian (min. 53 încercare 
transformată de Penciu), Mircea Rusu 
(min. 58 încercare), Chiriac (min. 65 
încercare transformată de Penciu),

Mircea Rusu (min. 75 încercare) și 
Enache (min. 79 încercare transfor
mată de Irimescu). Dar, UN JOC DE 
RUGBI ARE DOUA REPRIZE și in 
meciul cu Franța asemenea fluctuații 
de ritm nu pot fi permise.

Considerăm că evoluția reprezenta
tivei noastre a fost îmbucurătoare, 
că o serie de deficiențe de ordin teh
nic și tactic sînt pe cale de a fi lichi
date, că formația noastră are mari 
resurse. Rămîne doar ca în zilele 
care ne mai despart de meciul cu 
Franța să se muncească cu aceeași 
dragoste, cu aceeași pasiune. Acest 
40—0 din meciul cu Praga este, 
firește, un „tonic" dar să ne ferim 
de... amețeală.

ROMINIA: Teofilovici, Iordăchescu, 
Drobotă, Mircea Rusu, Preda, Mora- 
ru, Demian, Ionescu (Celea, Enache, 
Vasile Rusu)-Stănescu, Chiriac (Ma- 
teescu)-Wusek, Irimescu, Ciobănel, 
Sava (Teodorescu)-Penciu (Nedelcu).

SELECȚIONATA ORAȘULUI PRA
GA: Smrz, Havel, Voikovsky, Hodi- 
tek, Riha, Hrnicko, Krutzner, Jaku- 
bicek-Kraml, Peterek-Farkac, Vavra- 
Valasek, Stepansky-Dosovdil.

Intilnirile de
pitală se vor disputa azi pe stadionul 
Republicii după următorul program : 
ora 16: Știința Buc. — Drubeta Tr. 
Severin, ora 18: Dinamo Obor 
Metalul București.

MIINE, R.P.R. (tineret) PRAGA

parte a partidei 
imprimat jocului 
ofensiv înscriind 
încercare), Ciobă-

Duminică, pe stadionul Dinamo — 
la ora 11 — va avea loc al doilea 
joc al rugbiștilor cehoslovaci. De 
data aceasta, reprezentativa orașului 
Praga va întîlni echipa de tineret a 
țării noastre.

LOTUL REPUBLICAN — COMBINATA 
$thnta-unirea

mîine, pe stadionul Republicii, 
ora 15, lotul rugbiștilor noștri

Tot 
de la 
care se pregătesc pentru partida cu 
Franța, va întîlni o combinată a e- 
chipelor bucureștene din prima cate
gorie, Știința și Unirea.

BRAȘOV, 2 
de la trimisul

Ca și în finala de anul trecut, lupta 
pentru titlul de campioană a țării la șah 
a luat aspectul unei pasionante „curse" 
între primele noastre jucătoare, Alexandra 
Nicolau și Margareta Perevoznic. Ele 
s-au distanțat de restul concurentelor și, 
practic, nu mai pot fi întrecute de nici 
una dintre acestea.

Această cursă nu exclude confruntări
le dramatice și surprizele. Iată, în runda 
a 12-a. Margareta Perevoznic pierde — 
surprinzător. în numai 19 mutări — în 
fața Elisabetei Polihroniade (care, tre
buie notat, marchează o puternică reve
nire). Rezultatul părea decisiv pentrn 
întreaga întrecere, deoarece Nicolau avea 
o partidă aparent mai ușoară, cu Rodica 
Manolescu, în fața căreia luase un sen
sibil avantaj încă din deschidere. Dar 
lupta pe tabla cu 64 de patrate conține 
adesea o importantă doză de neprevă
zut. Alexandra Nicolau « 
forțeze cîștigul printr-un 
turn, dovedit imediat ca 
continuare, campioana țării a intrat în 
poziție inferioară și la întrerupere este 
foarte posibil că nu va mai putea salva 
această partidă importantă.

Printre celelalte rezultate de impor
tanță pentru primele locuri în clasament 
trebuie notat că Margareta Perevoznic a 
terminat la egalitate întrerupta cu Mar
gareta Teodorescu care avusese un pion 
mai puțin. Iată celelalte rezultate înre
gistrate în ultimele runde : Polihroniade- 
Makkai l/2—Makkai-Teodorescu 0—1 
(întrerupte din rundele precedente) : Des- 
mireanu-Simu 1—0, Baumstarck-Nicolau 
6—1, Manolescu-Samarian */2—'/,, Râdă. 
cină-Urzică 0—1, Pogorevici-Ghișa J/2—x/-'. 
Turturea-Polihroniade */2—*/,, Makkai- 
Voicu într. (runda a 11-a), Turturea- 
Desmireanu 0—1, Simu-Baumstarck 0—1, 
Urzică-Pogorevici 0—1, Voicu-Teodo- 
rescu */2—'A, Nicolau-Manolescu, 
Makkai, Samarian-Rădăcină 
a 12-a).

-a grăbit să
sacrificiu de

incorect. In

într.
Ghișa-
( runda

★

Aseară, după runda a 
tatea din

13-a,

Perevozndc la 
locul trei Teo- 
Ghișa iar Po- 
Remiza a foșt

egali- 
fruntea clasamentului a 

continuat să se mențină. Cele două 
fruntașe au obținut noi victorii : Ni- 
colcu la Rădăcină și 
Voicu. în lupta pentru 
dorescu a învins-o pe 
gorevici pe Samarian,
consemnată în partidele Malkkai —• 
Urzică și Baumstarck — Turtureaniu. 
Polihroniade — Desmireanu ,1—0, Ma- 
nolescu — Simu 1—0.

Iată clasamentul înaintea rundei a 
14-a: Nioolau (1), Perevoznic 10 p. S 
Teodorescu 8‘/2, Porjorevici, Polihro
niade, Urzică 8, Dezmireanru 7, Baum- 
starrck 6, Rădăcină 5l/2 (1) etc.

RADU VOIA

pronoexpres
cu 12 PREMIILE CONCURSULUI PRO

NOSPORT Nr. 43 
din 28 octombrie 1962

1X2X1X21
• Iată cum arată o variantă 

rezultate exacte la concursul SUPLI
MENTAR PRONOSPORT din 1 no
iembrie a. c. -

Spania—R.P. Romină — pron. final 1 
Spania—R.P. Romînă — pron. pauză 1 
Milan—Bologna — pron. final 
Milan—Bologna — pron. pauză 
Spăl—Fiorentina 
Lanerossi—Juventus 
Genoa—Internationale 
Atalanta—Mantova 
Modena—Sampdoria 
Napoli—Catania

11. Torino—Venezja
12. Palermo—Roma

î.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

1 
1 
1 
2 
2

X 
1 
1 
1 
2

Variante depuse, aproximativ 70.500.
• Nu uitați I Incepind cu concursul 

de mîine, la PRONOSPORT se acordă 
PREMIUL SPECIAL în valoare de 
50.000 lei.

Premiul special de 50.000 lei, care 
se acordă la fiecare concurs din fon
dul întreprinderii, se atribuie ca ur
mare a introducerii unui meci special 
la care participantă trebuie să indice 
pe bullet inele de joc un al treispre
zecelea pronostic, la meciul special, 
care figurează în programul de con
curs cu inscripția „Sp" (meci spe
cial).

Iată cum arată programul concursu
lui Pronosport de mîine, primul 
curs la care se atribuie premiul 
ci al;

1. Steagul roșu—Sarajevo
2. Farul—Progresul
3. Petrolul—Viitorul
4. Știința Cluj—Crișana
5. Steaua—C.S.M.S. lași

con- 
spe-

Dinamo Bacău—Minerul 
Crișul Oradea—Arieșul Turda 
Metalul Tgv.—C.S.O. Galați 
A.S.M.D. Satu Măre—Jiul 
Modena—Milan 
P a lermo—M a n tov a 
Roma—Bologna

SP. U.T.A.—Rapid
Participant trebuie să rețină 

completarea celui de al treisprezece
lea semn pe variantele jucate este 
GRATUITA dar OBLIGATORIE. Diif 
acest motiv, variantele care nu au în
scrise toate cele 13 semne vor fi a- 
nulate. De asemenea, trebuie reținut 
că la variantele combinate (colective) 
și la buletinele cu participație, se 
completează numai un singur pro
nostic la meciul special.

Dacă pe talonul I sau pe talonul II 
varianta combinată prezintă la meciul 
special două sau trei pronosticuri, va
rianta se anulează. Același lucru este 
valabil și la buletinele cu participație.

Și acum, reamintim că premiul spe
cial se atribuie variantelor care au ob
ținut 12 rezultate exacte la cele 12 
meciuri de bază ale concursului (1— 
12) și care au indicat pronostic exact 
la meciul special („Sp").

Desigur că acordarea premiului spe
cial face ca să crească simțitor atrac- 
țivitatea concursurilor Pronosport.. 
Pină atunci nu trebuie să uitați că 
primul concurs la care se acordă pre
miul special fiind cel de mîine, tre
buie să vă depuneți neîntîrziat buleti
nele pentru acest concurs.

că

Categoria a Il-a : 3 variante cu H 
rezultate a 13.202 lei.

Caterogia a III-a : 97,50 variante cu 
10 rezultate a 609 lei.

Categoria a IV-a : 791,60 variante 
cu' 9 rezultate a 125 lei.rezultate a 125 lei.

LOTO CENTRAL

tragerea Loto-Central din 2 no- 
extrase din

La
iembrie 1962 au fost 
urnă următoarele numere:

55 31 30 36 14 7 41 33 22

Premiul special A:
Premiul special B s 36

35

7 33 
"> 14

Premiul special C: 31 35
Fond de premii: 693.905 lei.

30
22
41

Tragerea următoare va avea loc vi
neri 9 noiembrie 1962 la Galați.

Cele două autoturisme Moskvici o- 
ferite la tragerea specială Loto-Cen
tral din 26 octombrie a.c. au revenit 
prin tragere la sorți următorilor: 
Gros Alexandru din Petroșeni și 
Wallandt Maria din Oradea.

Rubrică redactată de Loto-Pronc- 
sport.
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HO g» fiți ai mi ■ Pentru un tenis de calitate
In așteptarea

Apropierea noului sezon competițional 
se simte pretutindeni. în aceste zile la 
București și în celelalte centre din țară 
se lucrează de zor ia pregătirea viitoa
relor patinoare, în timp ce comisiile de 
specialitate alcătuiesc regulamentele și 
programele concursurilor, arbitrii își re- 
înoicsc cunoștințele iar patinatorii se 
pregătesc intens. Iată cîteva aspecte.

• Forul de specialitate intenționează 
ca cel mai tîrziu pînă la 24 noiembrie 
să organizeze pe patinoarul artificial -23 
August" din Capitală festivitatea de des
chidere a noului sezon de hochei-patinaj. 
Cu acest prilej va avea loc o frumoasă 
demonstrație a celor mai talentați pati
natori. în program figurează numere co
mice, exerciții libere ale patinatorilor 
artistici, evoluții ale viteziștilor, dife
rite jocuri pentru copii etc. își vor da 
concursul și artiști de la Teatrul satiric 
muzical „C. Tănase*.

• După o lungă perioadă de antrena
mente, 'm cadrul concursurilor de vară 
dotate cu „Insigna patinatorului*. spor
tivii avansați din Capitală au început, 
de aproape o lună, pregătirile pe gheață. 
Pot fi văzuți pe patinoarul „23 August* 
membrii secțiilor de patinaj artistic de 
la Dinamo, Unirea, Știința, Steaua și j 
S.S.E. exersînd diferite figuri obligatorii [ 
și libere din cadrul campionatelor repu
blicane.

• Tinerii patinatori artistici remarcați 
în cadrul concursurilor din sezonul tre
cut au fost supuși unei pregătiri speciale. 
Elena Moiș, Crenguța Cmnbari. Roxana 
Căbunea, Cristina Patraulea, Carol 
Hertl, Nicolae Belu și Radu Ionian se 
antrenează sub conducerea lai Karei 
Vosatka. Cunoscutul antrenor cehoslovac 
a format următoarele perechi: Cristina 
Patraulea—Radu Ionian și Roxana Găbu- 
nea—Carol IIert!; Elena Moiș, Cren
guța Cumbari și Nicolae Belu se pregă
tesc pentru probele individuale.

în vederile federației a mai intrat 
încă un lot de 10 fete și băieți care s-au 
dovedit a fi dotați cu calități deosebite. |

• Și sportivii din Brașov, Cluj și i 
Miercurea Ciuc se pregătesc asiduu. Ei 
își continuă antrenamentele pe... uscat ■' 
în vederea întrecerilor apropiatului se- i

Nicolae Bdu (Unirea) surprins in timpul 
unei sărituri.

rtm. Patinatorii din aceste localități sînt 
încadrați in secțiile Olimpia. Steagul 
roșu. Dinamo (Brașov), Știința. C.S.M. 
(Cluj) și Voința (Miercurea Ciuc).

noului sezon în acest an, sportivii secției de tenis 
Dinamo București, lucrînd sub îndruma
rea antrenorilor Marin Bădin și Aurel 
SeguTceanu, au reușit să obțină unele 
succese meritorii, printre care cîștigarea 
unor titluri republicane. De asemenea, 
trebuie relevate și succesele obținute de 

; jucătorul Ion Tiriac în turneul interna- 
• țional de la Cairo.

O atenție deosebită a fost acordată 
J creșterii de noi elemente talentate din 

rîndul juniorilor și copiilor, care să ofe- 
' re posibilitatea obținerii în viitor a unor 
! performanțe din ce în ce mai bune, la
■ nivelai cerințelor tenisului modem. Ast

fel, pe terenurile de Ia „Dinamo“, pot fi 
văzuți zilnic zeci și zeci de copii care

I se antrenează cu sîrguință. Mulți dintre 
I ei, ca Hirju Cornel, Gabrea Adrian,
; Achim Marian, au obținut locuri frun

tașe la coocursul elevilor din Capitală.
Dar pe această linie mai sînt multe 

. de făcut. In primul rind, și în secția 
noastră se resimte lipsa unui număr 
mai mare de fete talentate, care să asi
gure lotului nostru de bază elementele 
feminine corespunzătoare. Aceasta și din 
cauză că nu s-a acordat suficientă aten-

■ ție calității selecționării copiilor, punîn- 
du-se mai mult accentul pe latura canti-

I ta ti vă.

ÎNTRECERILE
Continuă jocurile din cadrul tur

neului final al campionatului repu
blican de juniori. Miine sînt progra
mate următoarele partide: Precizia 
Săcele—Constr. Ploiești, Dinamo Ba
cău — Grivița Roșie, Farul Con
stanța — Școlarul Buc., Școlarul 
Cluj — Știința Timișoara.

• In campionatul de calificare vor 
avea loc partidele: Colorantul—Aero
nautica, Tineretului IV, 10,30; Univer. 
sitatea — Victoria, Tineretului II, 
10,30; Arhitectura — Dinamo II, Ti
neretului IV, 12,00; Inst. Constr. — 
Politehnica, Tineretului II, 16,20; 
Prog. II — Gloria, Progresul, 10,00;

JUNIORILOR
CPB—Sirena, CPB, 11,00; Autobu
zul — Grivița Roșie II, Unirea 10,00; 
Farul — USAS Năvodari. Cimentul 
Medgidia — Precizia Săcele, CSO 
Brăila — Unirea Ion Roată, Progr. 
Rm. Sărat — Metalul Buzău, A S. 
Tecuci — Ceahlăul P. Neamț, Lami
norul Roman — Ancora Galați, Rul
mentul Bîrlad — Constr. Bîrlad, 
Știința Galați — Dinamo Bacău, Chi
mica Tîrnăveni — Electroputere Cra
iova, Minerul Vulcan — Metalul Re
șița, Minerul Lupeni — Drubeta Tr. 
Severin, Jiul Petroșeni — C.S.O. Ti
mișoara.

De asemenea, o dată cu venirea ano
timpului rece continuitatea în lucrul cu 
copiii are de suferit. Mulți dintre ei nu 
mai vin deloc la antrenamente, alții par
ticipă doar din cînd în cînd, fapt ce are 
cș urmare reluarea muncii de la început, 
în primăvara următoare. Astfel, în loc 
să se înregistreze progrese, se bate pa
sul pe loc.

0 altă deficiență e și aceea legată de 
metodica antrenamentelor. Uneori, aces
tea se desfășoară monoton, copiii și ju
niorii jucînd numai între ei, fără a fi 
„trași* spre ridicarea nivelului de joc 
de către elementele mai avansate, juniori 
și seniori. De pildă, jucătorii Țiriac, 
Rakoși și alții nu participă suficient la 
acțiunea de creștere a cadrelor tinere. 
Pe această linie s-a adoptat o măsură 
justă, în sensul de a se antrena împre
ună, periodic, copiii și juniorii avansați 
cu seniorii, iar cîțiva tenismani cu ex
periență — printre care și campionul 
țării, Țiriac, — s-au angajat să se 
ocupe de cîte un copil cu perspective din 
cadrul secției.

O problemă care preocupă secția este 
și aceea a educației sportivilor în spiritul 
moralei comuniste. Unul din factorii care 
a cliezășuit obținerea unor rezultate bune 
în munca secției a fost și atenția acor
dată ridicării nivelului politic al compo- 
nenților secției, precum și dezvoltării tră
săturilor morale proprii sportivului de 
tip nou. Astfel, cei mai mulți din com- 
ponenții secției participă la acțiunile 
cultural-educative organizate de clubul 
Dinamo. De asemenea, biroul a dus mun
că individuală cu unii componenți ai 
secției și a dat dovadă de exigență față 
de unele manifestări de indisciplină, 
ca absențe de la jocuri, întîrzieri de la 
antrenamente etc. Un astfel de sprijin 
a primit, de pildă, junioara Doina Ilîrju, 
care lipsea sau întîrzia de la antrena
mente și care astăzi a lichidat aceste 
lipsuri.

Munca educativă desfășurată, antre
namentele susținute au sporit puterea de 
luptă a jucătorilor dinamoviști, care au 

■.zzzzKggg

dat dovadă de combativitate în diferitele 
competiții ia care au participat.

Dar biroul secției, ca și antrenorii, 
mai au multe de făcut pe această linie. 
Unii sportivi, ca de pildă Ion Țiriac, 
manifestă încă tendințe de vedetism, ati
tudini de subapreciere a programului de 
antrenament, precum și unele scăderi în 
forța de joc, aceasta ca urmare a unor 
deficiențe pe linia pregătirii moral-voii-* 
tive a membrilor secției. La recentul cam
pionat pe echipe, lotul nostru a fost pri
vat de cîștigarea locului întîi ca urmare 
a faptului că unii jucători, ca Sever 
Dron, nu s-au concentrat suficient și 
n-au aruncat în joc toate forțele lor 
chiar la ultima întîlnire decisivă. Re
zultatul ? La scorul general de 7—7, 
în cea de a 15-a partidă — cea dicisivă 
— Dron, deși a condus cu 2—1 la se
turi. a fost Mivins în cele din urmă, 
iar Dinamo a pierdut întîlnirea cu 7—8, 
cLasîndu-se, la egalitate de puncte cu 
Progresul și Steaua, dar cu un setaveraj 
inferior, pe locul trei.

Asemenea deficiehțe sînt legate de 
golurile existente în procesul de in
struire și educație, unde mai sînt make 
lucruri de făcut pentru ridicarea nivelu
lui performanțelor tenismanilor noștri, 
ținînd cont îndeosebi de cerințele spo
rite față de tenisul romînesc, care a în
ceput să se afirme din ce în ce mai mult 
pe plan internațional.

în etapa care urmează, jucătorii de 
tenis, antrenorii ca și biroul secției, sînt 
hotărîți să-și îmbunătățească munca, 
pentru a lărgi baza de mase a secției 
noastre, pentru a ridica necontenit valoa
rea sportivă a loturilor de seniori, ju
niori și copii. Colectivul nostru este 
hotăi să folosească cît mai bine exce
lentele condiții materiale ce ne stau la 
dispoziție prin grija partidului, pentru a 
contribui Ia ridicarea pe o treaptă ctt 
mai înaltă a tenisului nostru.

RADU MELTZER 
președintele biroului secției 
de tenis a clubului Dinamo

București
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INTENSĂ ACTIVITATE IN ȚARA
NOTE CRITICE

CINE-I FINALISTA?

ultimul timp, prin scrisori pri
de la corespondenții noștri, sîn- 
informați că în acest sezon se

in 
mite 
tem 
desfășoară în țară din ce în ce mai 
multe competiții motocicliste de toate 
genurile. 'Aceasta este o dovadă că 
tot mai mulți sînt cei care au îndră
git sportul cu motor. Iată cîteva 
relatările primite la redacție.

LA BISTRIȚA...

47 DE COLECTIVIȘTI...

din

Tg.... din comuna Cristești, raionul 
Mureș s-au întrecut intr-un concurs 
motociclist, cu ocazia „duminicii spor
tive" organizate de asociația sportivă 
Mureșul din G.A.C. Unirea-Cristești. 
Concursul a fost urmărit de două 
mii de țărani colectiviști din comu
nele Cristești. Unjjheni, Sîntioana și 
Cocoși. Iată cîștigătorii probelor : Ion 
Vintilă la 48 cmc, Petru Aszalos la 
98 cmc, Leontina Cătineanu la 125 
cmc, Andrei Aszalos la 250 cmc și 
Iosif Fiilop la 350 cmc. (Ion Păuș,

... s-a 
teză pe 
sportivi 
Mureș
125 cmc St. Nagy (Oțelul Tg. M.), 
175 cmc (feminin), L. Guțiu (Bis
trița), 250 cmc P. Gagyi (Rapid Tg. 
M.), 350 cmc Al. Gotea (Victoria 
Bistrița), 350 cmc I.J. P. Gagyi și 
nelimitat Al. Gotea. (Ion Braicu, co
resp.).

disputat un concurs de vi- 
circuit, la care au participat 
din Baia Mare, Cluj, Tg. 
și Bistrița. Iată cîștigătorii:

CONCURS MOTOCICLIST 
PE VELODROM

Brăila, pe pista velodromului

Iosif Fiilop la 350 cmc. (Ion 
coresp.).

LA TURDA
CIMPIA TURZII...

loc concursuri de 
de obstacole in

viteză
care

Șl LA

.,. au avut 
pe zgură și 
s-au întrecut 28 de motocicliști din
Sibiu, Cluj, Timișoara și Cimpia Tur
zii. Peste 5.000 de spectatori au a- 
plaudat reușitele evoluții ale concu- 
renților I. Szentamay (C. Turzii), R. 
Fischer și G. Preier (Sibiu), O. Sze- 
kely (Cluj), K. Rautenstrauch și H. 
Ștefănescu (Sibiu) care au cîștigat 
în ordine 
350 cmc 
250 cmc 
resp.).

La Brăila, pe pista velodromului 
s-a desfășurat un concurs de viteză 
organizat de asociația sportivă Voin
ța, dotat cu „Cupa Brăilei*, care a 
reunit la start sportivi din Galați, 
Ploiești, București și Brăila. Iată pri
mii clasați în ordinea categoriilor: 
125 cmc — A. Carabăț (Dinamo Ga
lați), 175 cmc — S. Ionescu (Voința 
Buc.), 250 cmc — M. Ghiță (Voința 
Buc.), 350 cmc — C. Tănase (Dina
mo Galați), 500 cmc---- D. Filip
(Loc. Ploiești), nelimitat 'Al. Ionescu 
(Voința Buc.), Cupa a fost cîștigată 
de sportivii de la clubul Voința Bucu
rești. Trebuie arătată atitudinea total 
nesportivă a concurentului C. Tănase 
care l-a împins pe N. Stănilă, obli- 
gîndu-1 să iasă de pe pistă. Conside
răm că această abatere trebuie ana
lizată în cadrul secției respective, 
iuindu-se măsurile corespunzătoare.

probele de 125, 175, 250 și 
(viteză pe zgură) și 175 și 
(obstacole}. (I. Pataky, co-

CIRCUIT DE VITEZĂ 
LA TG. MUREȘ

•Recent, â avut loc la Tg. Mureș un 
concurs de viteză pe circuit dotat cu

SÎMBĂTĂ 3 NOIEMBRIE ora 19,30 
ți DUMINICĂ 4 NOIEMBRIE ORELE 11 ți 19,30.

Ultimele spectacole cu 

Reportaj pe gheată 
PREZENTAT DE ANSAMBLUL DE REVISTĂ PE GHEATĂ DIN 
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cupa „Pace și Prietenie", organizat 
de asociația sportivă Rapid. La con
curs au luat parte sportivi din Sibiu, 
Brașov, Hunedoara, Cluj, Bistrița, 
Cîmpia Turzii și.Tg. Mureș care și-au 
disputat cu ardoare trofeul pus în 
joc. Un punct de atracție al acestui 
concurs l-au constituit întrecerile pe 
motorete și scutere. Au cîștigat: C.

. ............ * cmc, 
cmc, 
cmc, 
cmc, 

250

Schneider (Voința Sibiu)', la 50 
A. Ballo (Rapid Tg. M) la 100 
P. Fischer (Voința Sibiu) la 125 
Z. Biro (Oțelul Tg. M.) la 175 
M. Covaci (Rapid Tg. M.) la 
cmc, K. Rautenstrauch (Voința Si
biu); la 350 cmc, L. Covaci (Voința 
Brașov) la 350 cmc I.J., frații Rau
tenstrauch (Voința Sibiu) la catego
ria ataș și E. Rautenstrauch la cate
goria nelimitată. In urma acestor re
zultate clasamentul general arată 
astfel: 1. Voința Sibiu 40 p, 2. Rapid 
Tg. Mureș 38 p, 3. Oțelul Tg. Mureș 
22 p. Cupa a revenit alergătorilor 
clubului sportiv Voința Sibiu. (Vasile 
Kadar-coresp.).

Urlați trebuiau să se întîlneas-La
că duminica trecută trei echipe, iar 
cea care acumula cel mai mare 
număr de puncte urma să se cali
fice în finala campionatului repu
blican. Am spus trebuiau, pentru că 
pe teren s-au prezentat doar echipa 
locală Petrolul și Avîntul Curcani 
(reg. București). Absența formației 
din Țițești (reg. Argeș) nu a con
stituit singura problemă. Pentru că 
au forfaitat și... arbitrii și nu s-a 
putut desemna echipa care va par
ticipa la turneul final. Dacă to
varășii Tofan, Sigmireanu, Dumi
trescu și ceilalți arbitri care au 
fost delegați pot justifica absența 
într-un **' — ” *- *--*
plecați 
pentru 
schimb 
pentru 
nat pe
pective. Ne mai fiind timp necesar, nu 
s-a mai putut apela la serviciile altor 
arbitri disponibili. Și astfel, ectu-

pele Avîntul Curcani și Petrolul Ur
lați se vor întîlni din nou. de data 
aceasta la Buzău, în preziua în
ceperii turneului final. Timp irosit 
alți bani cheltuiți pentru transport.

MARȘ IN MIEZ DE NOAPTE
Cu toate că nu au reușit să se 

califice în faza următoare a cam
pionatului, jucătorii echipei Torpedo 
din Zărnești pot fi considerați 
„eroii" primei etape a fazei inter
regionale. Motivul ? Dintr-un greșit 

al consiliului regional 
Brașov, jucătorii acestei

fel sau altul (unii au fost 
din oraș, iar alții reținuți 

treburi importante), în 
F.R.O. nu are nici o scuză 

întîrzierea cu care a desem- 
conducătorii competiției res

calcul 
UCFS 
echipe au primit foi de drum nu
mai pînă la Ploiești. Or, meciul, 
după cum bine știau și tovarășii de 
la consiliul regional UCFS Brașov, 
urma să aibă loc la Urlați cu echi
pa locală. Astfel, sportivii din Zăr- 
nești au fost nevoiți să parcurgă pe 
jos peste 20 km, ajungind la Ur
lați sîmbătă Ia miezul nopții. A 
doua zi dimineața ei au avut de 
susținut două meciuri...

TR. IOANIȚESCU

1

(I. O.)

I
— Unde dragă așa grăbită ?
— Viței și tu să mă însoțești?
— Eu mă duc să-mi cumpăr » 

praf ideal de cură (at.
— Praful „Puc“ e o garanție

EXCURSII 
CAPITALEI 
Călinescu

— Trebuie neapărat să fie
— In orice gospodărie
„PUC“ curăță perfect vase, tactmuri, 

faianță etc.

DE ȘAH:

univ, R.

Locațiune de bilete
S-au pus în vînzare la casele obișnuite 

bilete pentru întîlnirea intemaționălâ de 
gimnastică R.P.R.—Japonia din zilele de 
3 și 4 XI a. c., de la sala Floreasca, pen
tru jocurile de fotbal Drubeta—Știința 
Buc. și Metalul Buc.—Dinamo Obor de 
sîmbătă 3.XI de pe stadionul Republi
cii unde vor avea loc și demonstrații de 
călărie, aeromodelism, ciclism, si pentru 
întîlnlrile de fotbal Steaua Buc. — 
C.S.M.S. Iași șl Dinam-o Buc.—Selecțio
nată Olimpică a R.P. Bulgaria ce va a- 
vea loc dumjnică 4.XI a. c. pe stadionul 
»,23 August*.
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AU APĂRUT ÎN

EDITURA UCFS
JOCURILE OLIMPICE DE LA Ș 
ROMA |ed. a ll-a) de R. Urzi- ( 
cea-nu ți T. Vomicu ;

IN ÎMPREJURIMILE: 
de prof.

De vi uzare în toate magazinele de produse chimice și alimentare din fără.

TACTICA JOCULUI

♦ CANOTAJUL de C. Florescu

TARA BIRSEI de Gh. Epuran♦

♦



REINTILNIRE CU ELENA LEUSTEAN
Unii au aflat, alții nu : 

maestra sportului la gim
nastică, Elena Leuștean, a 
devenit mama unui băie
țaș. Să facem și... prezen
tările: se numește Șerban 
și, în momentul cind citiți 
aceste rînduri, se împli
nesc o lună și douăzeci 
de zile de cind îl putem 
număra printre noii cetă
țeni ai Bucureștiului! A- 
cesta este motivul pentru 
care, de mai multă vreme, 
Elena Leuștean este dată... 
lipsă la apel de la con
cursurile de gimnastică 
din țară și din străinătate.

Dar, cum nu vă mulțu
mește, desigur, această 
scurtă informație, să as
cultăm ce ne spune și a- 
p rec ia ta noastră gimnastă, 
cu care am stat de vorbă 
zilele trecute. Cind am vi
zitat-o, 
fonul, 
teresa 
palul... _________
în momentul de față.

— E foarte bine! A mai 
„luat“ 200 de grame! a in
format-o Elena Leuștean - 
Popescu.

Aveam să aflăm apoi și 
alte amănunte în legătură 
cu micul Șerban. Lenuța 
ne-a spus, de pildă, că la 
naștere avea 4,100 kg și 
că era CEL MAI VOINIC 
(dacă ați ști cum a accen
tuat Lenuța!) dintre toți 
noii născuți de la mater
nitate. Cind vorbește des
pre copil, ochii Elenei 
Leuștean se umplu de lu
mină. Și poate că nici 
despre cea mai valoroasă 
performanță a ei n-a vor
bit cu atîta înflăcărare, cv 
atita mîndrie, ca despre... 
kilogramele lui Șerban.

Deocamdată, el reprezintă 
unica preocupare a Elenei 
Leuștean. Spunem deo- 
camdată. fiindcă Lenuța 
s-a grăbit să ne asigure 
că nu se consideră nici 
un moment în afara gim
nasticii. Dacă a trebuit să 
stea de o parte că spor
tivă activă, ea n-a încetat 
să ia parte la concursuri 
măcar ca... spectatoare, in 
sală sau la televizor. A 
plecat și la Constanța, ca 
să asiste la campionatul 
republican, mai ales că se 
disputa in preajma „mon
dialelor". Dacă ar fi putut, 
ar fi plecat și la Praga! 
Dar și așa, a fost mereu 
cu gîndul la echipa noas
tră, a vibrat tot timpul 
pentru ea. O dată cu noul 
an ea va relua pregătirile 
si crede că prin luna mai 
își va putea face anariția 
într-un concurs oficial.

— Bineînțeles că voi 
concura — a ținut Lenuța 
să precizeze — cînd voi 
fi în plenitudinea forțelor. 
Muncind din plin la an
trenamente, sînt convinsă 
că îmi voi recăpăta forma 
pe care am avut-o înainte 
de a întrerupe activitatea 
sportivă. Am în față e-

xemplul atîtor sportive- 
mame, dintre care este 
destul să mă refer la La
rissa Latînina, la fel de 
bună în rolul de mamă ca 
și în acel de mare gim
nastă. Dar, pentru aceasta, 
multă vreme nu mai pot 
rămîne... pe tușă. Zilele

moment complet cu gim
nastica. A treia zi după 
naștere, la maternitate, ea 
a reînceput gimnastica. O 
gimnastică 
deosebit de

— Și nu 
lucru fiindcă 
cia’itatea

ușoară, 
utilă, 
făceam 

era... 
mea. Și

insă

acest 
spe- 
alte

tocmai suna tele- 
O prietenă se în
de Șerban, princi- 
personaj al casei

Elena Leiiștean ține cu nespusă dres os te in brațe pe 
micul Șerban. Este... trofeul ei cel mai prețios !

trec atit de repede și O- 
limpiada de la Tokio se 
apropie pe nesimțite. Tre
buie să pornesc la treabă, 
să încerc să-mi reciștig lo
cul in lotul național, să 
reprezint a«=a cum se cu
vine culorile țării.

In realizarea acestor in
tenții, Elena Leuștean este 
foarte mult încurajată de 
toate coechipierele din lot, 
care au vizitat-o tot tim
pul, a siguri nd-o că așteap
tă cu nerăbdare reîntoar
cerea ei în mijlocul lor, 
chiar dacă prin aceasta 
șansele fiecăreia dintre ele 
de a cuceri titlul de cam
pioană a tării ar scădea 
considerabil. Și mai este 
cineva care o încurajează : 
soțul ei! El ține ca Le- 
nuța să reia cit mai cu- 
rind activitatea Ia gimnas
tică și e dispus, pentru a- 
ceasta, s-o înlocuiască în 
multe din treburile cas
nice.

Trebuie să arătăm, in 
orice caz, că Elena Leuș
tean n-a rupt-o nici un

mame participau la exer
cițiile de gimnastică, la 
Maternitatea Giulești, fiind 
introdusă de mult gimnas
tica după naștere. Am avut 
și un inimos „instructor 
voluntar- in persoana ex
celentului medic Panait 
Sirbu. fost campion al țării 
la echitație, care își exer
cită acolo nobila sa pro
fesiune cu deosebit devo
tament".

Surprinzindu-mi privirile 
care căzuseră pe un caiet 
aflat pe o etajeră, Elena 
Leuștean mă lămurește :

— Sînt exercițiile impu
se pentru Tokio. Mi le-a 
trimis federația noastră de 
gimnastică și am și în
ceput să le studiez. Gri
jilor de mamă au și în
ceput să li se adauge cele 
în legătură cu activitatea 
sportivă, iar curînd îmi 
voi relua si munca de a- 
s is tentă la I.C.F.

...La plecare,
du-ne,
ne-a
nou,

conducîn- 
Leuștean, 

firește, din. 
Șerban : 

fi avut o 
preocupat să

IN EXERCIȚIUL FUNCȚIUNII
figură bine cunos- 
locuitorilor orașului 

atleta Gerda 
campioană eurc-

O 
cută 
Haga, 
Kraan,
peana la proba de 800 de 
metri, a reapărut în punc
tul cel mai aglomerat al 
orașului. Ce caută Gerda 
Kraan în acest loc ? Aici 
își îndeplinește ea servi
ciul, în calitate de... agent 
de circulație. Și, se poate 
spune că Gerda Kraan 
dirijează circulația ca o 
veritabilă campioană. Nu 
e mai puțin adevărat că 
în urma victoriei repurta
te la campionatele euro
pene de la Belgrad. Gerda 
Kraan se bucură de o 
autoritate mai mare în 
calitatea ei de agent de

circulație, conducătorii 
de automobile respectîn- 
d-o și stimînd-o.

...Poate 
ei își fac 
dacă nu 
regulilor 
Gerda Kraan este in stare 
să-i 
jos, 
țin 
bal

că unii dintre 
și socoteala că 

se conformează 
de circulație,

tinerei 
provine

ajungă din urmă, pe 
și să le dreseze pu- 
plăcutul proces ver
de contravenție !

Și un amănunt in legă
tură cu familia 
campioane : ea 
dintr-o familie de agri
cultori și mai are acasă... 
13 frați și surori. La o 
familie atit de numeroasă, 
intr-adevăr era necesar 
un ...agent de circulație.

• ••

spatUa
$$

DHÂ fGUIUGU CU MARII MA1SIRI Al ȘAHULUI!
Pregăfmdu-se pentru în- 

tîlnirea cu Bîkova, Nona 
Gaprindașvili a susținut un 
meci de 
compania 
maestru gruzin. Gurghenid
ze, de mai multe ori fina
list al campionatului 
U.R.S.S. La capătul a 10 
partide scorul a fost egal, 
5—5. Nona cîștigînd două 
partide. Forța neobișnuită 
de joc a tinerei campioane 
mondiale sovietice ne amin
tește o altă mare jucătoare, 
cehoslovaca Vera Menchik, 
care între primul și al doi
lea război mondial a deți
nut, fără să aibă vreo con-

antrenament în 
puternicului

tracandidată, titlul suprem.
Vera Menchik a jucat cu 

succes în turnee masculine, 
întîlnind maeștri și mari 

Nu
$> 

internaționali, 
virtuoșii tablei cu 
albe și negre 

să se încline în fata

maeștri 
o dată 
pătrate 
trebuit 
campioanei mondiale. Prin
tre învinșii ei s-a 
și fostul campion 
dr. Max Euwe. 
olandez a avut o 
ginală. Eî a propus să se 
înființeze un club interna
țional „Vera Menchik" din 
care să facă parte marii 
maeștri învinși de celebra 
jucătoare. Cu timpul, ală-

au

numărat 
al lumii,
Șăhlstul 
idee ori-

j;.

POȘTA
MAGAZIN

IN PATRU RINDURI
Ca 

lor 
tii 
au 
cu

ire a ultime- 
rcese. fotbaliș- 

de la știința Cluj 
cobortt in clasament 
5 locuri.

ei aveam pretenții,

in clasament studenții 
victorii-s... restanțieri.

De la ei aveam pretenții, 
Dar constat (si nu de ieri:) 
Că
La

Spre deosebire de se
niori, formația de tine
ret a Crișanei ocupă 
locul 3 în clasament.

o socotim, neîndoios. 
Printre formațiile 
Și e din partea

Că... nu imită pe

t-ari.
lor fru

mos 
cei mari

începerea antrena
mentelor Ia rugbi în 
S.U.A. s-a soldat cu 5 
morți (ziarele).

Parcă văd cum comenta 
Lumea strinsă pe la porți: 
— Xu știți că in S.L'.A.
Mulți sint după rugbi...

morți ?

JACK BERARIU

După meciul pierdut 
la Arad fotbaliștilor de 
la A.S. Cugir nu li s-a 
asigurat drumul îna
poi, intoreîndu-se pe 
jos 12 km.

turi de 
membrii 
celebrități ale șahului mon
dial : Bogoliubov, Saemisch, 
Yates, Thomas, 
maeștri.

0 intim pl are 
s-a petrecut la 
în timpul marelui 
internațional din 
Flohr, care a condus de-a 
lungul a mai multe runde, 
părea că va ocupa în mod 
sigur primul loc. Dar în 
întîlnirea cu Vera Menchik 
el n-a putut obține decit 
remiză. Jumătatea de punct 
pierdută a fost decisivă. 
Flohr a fost ajuns de 
vinnik (care avusese... 
vederea s-o învingă 
campioana lumii) și a 
boit să 
întîi.

„In șah nu trebuie să 
fii... galant cu femeile" — 
a constatat cu mult umor 
spiritualul mare maestru.

Nu
ființă și un club interna
țional
vili". înalta măiestrie îi dă 
dreptul la aceasta. Oricum, 
Gurghenidze ar avea satis
facția să se considere... 
membru fondator.

Euwe au devenit 
clubului și alte

toți mari

amuzantă 
Moscova, 

turneu 
1935.

Bot- 
pre- 

pe 
tre- 

împartă premiul

este exclus să ia

Nona Ga prin da ș-

EPITAF

Elena 
vorbit, 
despre

— Dacă aș 
fată, m-aș fi ] 
învețe de mică gimnastica 
și patinajul artistic. Asta, 
in cazul cind n-aș fi în
clinat pentru balet, care 
imi place nespus de mult. 
Dar, cum am un băiat, 
nu-mi râm ine decit să-1 
fac... fotbalist. Și pot să-ți 
spun de pe acum unde va 
juca: 
pa al
zant

la Rapid: Este echi- 
cărei mare simpau- 

este taică-său.

1ULIANA JULEA

V. D. POPA
Maestra sportului Țin

ea Balaban a obținut 
rezultate foarte slabe 
in campionatul repu
blican de popice.

Zise unul mai 
Cind mergeau

să 
să

hazos
cu limba 

scoasă : 
nu umblăm pe jos 

pierdem doar...
acasă !"

Unui fotbalist care își 
schimbă des echipele

o fi scumpă — dinsa 
zice 

Garnitura de popice. 
Și cu grijă părintească 
S-a ferit să... Ie lovească!

După un 
antrenorii 
Steaua și 1 
declarat că 
nul este norma!

Am citit ce-au declarat 
Și-am ceva de precizat 
Rezultatul e normal : 
...S-au lovit in mod egal

UMOR
REACȚIE PROMPTA

Spre surprinderea tu
turor, fotbalistul Buddy 
Benett, căpitanul echi

pei Chicago Giants, nu 
a fost selecționat pen
tru meciul decisiv cu 
Harriers. Motivul? El se

Dc unde provine numele de „s€hi“?
Cercetătorii istoriei 

•portive au izbutit, de-a 
lungul anilor, să scoată 
la iveală multe date ți 
lapte semnificative, care 
ne-au permis să cunoaș
tem în amănunt evolu
ția fiecărei ratnuri de 
sport. Dar, în unele ca
zuri, nici cei mai perse- 
verenți cercetători n-au 
reușit să se... descurce. 
De pildă, pină la ora 
actuală, nimeni nu știe 
cu precizie de unde vine 
numele unuia din cele 
mai populare sporturi de 
iarnă: schiul. Să nu 
credeți că nu există în 
această direcție nici o 
opinie. Dimpotrivă : exis

tă chiar mai multe ! Cum 
una se contrazice însă 
cu alta, nu s-a a uns la 
o concluzie definitivă...

Unii sînt de părere că 
numele de „schi" este 
de origine sanscrită, el 
provenind din cuvîntul 
„chid", adaptat de nor
vegieni în această for
mă. Alții, bazîndu-se pe 
faptul că, în trecut, 
schiul era foarte răspîn- 
dit în nordul Suediei, 
la poporul lapon, susțin 
că denumirea își are 
obîrșia in verbul suedez 
„scrida", care înseamnă 
,a aluneca". Există și o 
altă părere, potrivit că
reia numele de „schi"

derivă din cuvîntul „ski- 
da“, care, tot în limba 
suedeză, înseamnă „buca
tă lungă de lemn". In 
sfîrșit, unii cercetători 
care se inspiră din cu
noscuta epopee finlan
deză Kalevala, afirmă că 
denumirea de „schi" s-a 
„născut" din numele zei
ței Nordului, Skade, care 
obișnuia să meargă la 
vînâtoare, deplasîndu-se 
pe întinderile de zăpadă 
cu ajutorul unor tălpici 
de lemn...

Disputa... etimologică 
este departe de a se 
termina. Care teorie va 
avea oare... „ultimul cu- 
vînt" ?

AL. DRAGOM1RESCU

chiar în ultimele clipe 
mai schimbat vreo trei 

echipe. 
Dar ajungind aicea, poate 
Că va avea... stabilitate !

SIG. HOROV1TZ, lași

El 
A

meci dur, 
echipelor 

Mineral au 
i rezultatul

ION COSMIN

logodise cu sora unuia 
dintre jucătorii echipei 
adverse.

Reacția lui Benett îm
potriva nedreptății ce i 
se făcea a 

stricat«...
lost promptă: 
logodna.

CONCURSLA UN
DE NUVELE SPORTIVE

O revistă franceză de 
sport a organizat un con
curs 
bună 
care să 
vinte.
lucrarea 
participanții 
in virstă de

— Ieri am

pentru cea mai 
nuvelă sportivă, 
aibă 2.000 de cu- 

Redăm mai jos 
dintreunuia

la
12

cZei pe 
concu- 
El n-a

lucru de-
aruncare.

21 de cu-

concurs, 
ani: 

lipit
discul cu oare a 
rai fratele meu. 
observat acest 
cit la prima 
Pină aici am
vinte. Restul de 1979 de 
cuvinte le-a adăugat fra
tele meu atunci cind a 
încercat să desprindă dis
cul din miini. Dar ace
ste cuvinte n<u pot să le 
redau aici...

CIFRE...

fotbal. Cupa 
Europeni, a 

Statisticienii 
să le scape

de meciuri 
a luat sfîr- 
de 10—0,

mulți spectatori au 
înregistrați la parti- 

tur-retur dintre 
Madrid-Anderlecht 

Bucu- 
Istan-

Prima fază, prelimi
nară, a competiției inter
naționale de 
Campionilor 
luat sfîrșit. 
nu au lăsat
prilejul pentru a face și 
un bilanț.

Din cele 29 
disputate unul 
șit cu scorul
cel dintre campioana An
gliei, Ipswich Town și a 
Maltei — Floriana In 
„clasamentul" general ne
oficial primul loc este 
ocupat însă de A. C. Mi
lano care, în partidele 
tur-retur cu Union 
xemburg a înscris 14 
luri și nu a primit 
unul. Ipswich Town 
află pe locul doi cu 
averajul de 14—1.

In turul preliminar 
tarii celor 28 de

Berlin
puțini

Lu- 
go- 
nici 

se 
gol-

por- 
echipe 

participante au primit 123 
de goluri, ceea ce înseam
nă o medie de 4,24

fiecare meci. Intilniiile 
au fost urmărite de 
860.000 de spectatori (me
dia de meci — 29.650). Cei 
mai 
fost 
dele 
Real
(145.000); Dinamo 
rești—Galatasaray 
bul (100.000) și Dukla Fra
ga — Vorwărts 
(90.000). Cei mai
au asistat la meciul din
tre IFK Helsinki — Au
stria Viena desfășurat la 
Helsinki unde în tribune 
au luat loc în total... 
de persoane.

La rîndul ei 
tigătoarelor de 
totalizat 270.000 
tatori care au 
19 meciuri din
tur. Au fost marcate 64 
de goluri ceea ce repre
zintă o medie de 3,76 go
luri de fiecare meci.

2800

Cupa 
cupe

cîș- 
a 

de spec- 
asistat la 

primul

A. ANDREES CU, CIM- 
PULUNG MOLDOVENESC.
1) Două echipe au reușit 
să ciștige in aceiași timp 
campionatul șî cupa la 
fotbal : Ripensia și C.C.A. 
Ripensia a realizat aceas
tă performanță în ediția 
1935—1936, iar C.C.A. a reu
șit acest tur de forță doi 
ani la rind : 1951 și 1952.
2) A vin tul Reghin a jucat 
in „A“ în anud 1955. Clasin-
du-se pe ultimul loc — 13
— a retrogradat m „B“. 
Și barem clacă s-ar fi o- 
prit aici ! Un amănunt în 
legătură cu campionatul 
din 1955 î Avintul Reghin 
a terminat Ia egalitate a- 
tit meciul din tur cit și 
acel din retur — 1-1 și 0-0
— cu Dinamo București, 
care avea să devie cam
pioană !

RADU CIMPOIESCU,
BUCUREȘTI. — 1) La ho
chei pe gheață, atunci 
cind se află în jumătatea 
sa de teren — dar numai 
atunci și în nici un caz 
lingă mantinelă — un ju
cător are dreptul să-și a- 
tace adversarul din față, 
cu corpul sau cu umărul. 
Procedeul se numește 
„bodicek" și el nu poate 
fi executat cu un elan mai 
mare de trei pași. Altfel, 
ne-am putea pomeni in... 
tribună cu jucătorii uneia 
sau alteia dintre echipe ! 
2) Cristian Ringheanu, por
tarul Științei Cluj, împli
nește in decembrie 25 de 
ani. Este originar din Pu- 

A jucat un timp 
Buzău și apoi 
Ploiești. 
CIUBUREANU, 
— Știința Ti- 
ciștigat ediția 
Cupei R.P.R.,

cioasa. 
la Victoria 
la Petrolul

NELU 
SUCEAVA, 
mi so ara a 
1957—1958 a 
invingind in finală cu 1-0 
pe Progresul. Cu o săptâ- 
inină înainte, in campio
nat, ciștigase Progresul 
cu... 7-0.

IOAN MIHALACHE,
BRAȘOV. — 1) Vom căuta 
să ținem seama de suges
tiile dv. 2) Unde este ti
tular Creiniceanu ? In e- 
chipa de tineret sau in 
prima echipă ? Nu există 
„titulari". In funcție de 
forma pe care o deții)'- 
un jucător poate juca in
tr-o echipă sau alta. Sau... 
în nici una !

ION PISICA, COMUNA 
VOINEȘTI. — Vajeriu Ru
larea are 31 de ani și este 
originar din Intorsura Bu
zăului. A început să prac
tice luptele în 1952, în ca
drul echipei „Strungul" 
din Brașov. Performanțe 
deosebite : de 4 ori cam
pion al țării, locul III la 
campionatele mondiale de 
la Budapesta (1958), cam
pion balcanic în 1958, me
dalia de aur Ia campiona
tele mondiale de la Yo
kohama (Japonia) în 1961.

VASILE BOERESCU, CO
MUNA CIINENI. — Șahis- 
tul Soos a fost jucător de 
fotbal de categoria A. A 
jucat, în urmă cu 7—8 ani 
la Dinamo București. A 
marcat și un gol, într-un 
meci internațional : cu
Dozsa Budapesta. Cite a 
ratat nu vă putem spune 
din lipsă de spațiu !

O BRAȘOVEANCA. — 1) 
Titlul de maestru al spor
tului la parașutism poate 
fi obținut fie prin" __ _ “1- înde
plinirea a 5 norme tehnice 
în cadrul a 150 de salturi, 
fie prin obținerea unor 
performanțe valoroase cum 
ar fi : corectarea unui re
cord mondial individual, 

locul 1—in la o probă î*1 
cadrul campionatului mon
dial, locul I în clasamentul 
general la două campio
nate republicane etc. Ne 
oprim aici. N-are sens să 
vă spunem și celelalte nor
me. Ele nu sînt pentru 
dv., ci pentru parașutiști! 
2) Maestrul sportului la 
parașutism, Gheorghe lan- 
cu, împlinește la 18 no
iembrie 29 de ani.

ION ALBU, COMUNA 
BULCI. — Czako, de la 
U.T.A. este accidentat. A- 
cesta este motivul pentru 
care nu i-ați întîlnit nu
mele în ultimele formații 
ale echipei din Arad.

GHEORGHE I. MANEA, 
ORADEA. — Koszka a ju
cat întâi la U.T.A., de unde 
a trecut la Rapid Bucu
rești. Acum, după cum se 
știe, el a revenit la Arad.

IN EVUL MEDIU

ION POSTAȘU

lot nun susțu ca arbitru- este suveran
Desen de Adrian Andronie



In primo zi o turneului international ac baschet,

Intiiniri spectaculoase și atrăgătoare
baschet desfășurate 
turneului internațio-

întrecerile de 
aseară în cadrul 
nai au oferit spectacole frumoase, a- 
trăgătoare. Prima reprezentativă 
țării noastre a trecut 
emoții pentru a obține 
fața echipei de tineret 
mine. Iată rezultatele :

R. P. 
(tineret) 
Novacek 
Giurgiu 
Nedef 8, 
2, Kiss 2, pentru R.P.R. și Cîmpeanu 
12, Hoffman 13, Dudescu 11, Cim- 
poiaș 6, Viciu 12 și Diaconescu 2, 
pentru R.P.R. (tineret).

R.P.F. Iugoslavia B — R. D. Ger
mană 68—59 (38—27). Au marcat :

a

a 
prin multe 
victoria în 
R. P. Ro-

Romînă —- R.
57—56 (25—18).

14, Demian 8,
3, Gheorghe 6,
Niculescu 6, Albu 2, Visner

P. 
Au

Romînă 
marcat: 

Tedula 2, 
Spiridon 4,

Vicentik 23, Cermak 6, Rajkovici 8, 
Cvetcovici 8, Raznjatovici 15, Logar 
8, pentru R.P.F. Iugoslavia B și 
Pleitz 9, Kulik 7, Huss 10, Ribitzki 
4, Uhlig 8, Kuhl 11, “ - - • •
ze 4, pentru R.D.G.

Turneul continuă 
sala Dinamo, de la 
următorul program : 
(tineret) — R. D. Germană; R.P.R.— 
R.P.F. Iugoslavia B ; duminică : 
R.P.R. (tineret) — R.P.F. Iugoslavia 
B; R.P.R. — R.D.G.

Benne 6, Schul-

azi și mîine în 
ora 18.30, după 
sîmbătă : R.P.R.

Ziarul „l’Equipe” propune

Echipele de tenis de masă 
aie R. P. Chineze învingătoare 

în fața celor japoneze
TOKIO (Agerpres). — In orașul 

japonez Nagoya s-a desfășurat dubla 
îmtîlnire dintre echipele reprezentative 
de tenis de masă ale R. P. Chineze 
și Japoniei. Sportivii chinezi an cîști- 
gat la scoruri categorice 
tilniri : la femei cu 3—1 
bați cu 5—1.

Iată rezultatele tehnice 
ta meciul masculin: Li . .. 
Konaka 20—22. 21 — 19, 21—19; Șu 
Yun-șen — Kimura 21—17; 21—16; 
Takahashi — Ciuan Ce-tun 21 —17. 
17—21, 22—20; Li Fu-iun — Kimura 
16—21, 23—21, 21 —16; Ciuan Ce-tun
— Konaka 21—17, 21—15; Șu Yun-șen
— Takahasi 17—21, 21—14, 23—21.

„Cupa Europe?4 
la atletism

ambele in-’ 
și la bâr-

înregistrate 
Fu-iun —

PARIS, 2 (Agerpres). — Ziarul 
francez „l’Equipe” propune organiza
rea unei cupe a Europei Ia atletism, 
întilnirile între diferitele selecționate 
ar urma să se desfășoare ta cadrul 
a trei grupe, urmind ca echipele cla
sate pe primele locuri să 
in grupele superioare.

Iată componența acestor 
pusă de ziarul francez:

Grupa A: U.R.S.S., R.
Franța, Anglia, Germania.

Grupa B: Finlanda, R. P. 
gară. R. S. Cehoslovacă, Italia.

Grupa C: R. P. Romînă. Belgia, 
Iugoslavia, R. P. Bulgaria, Elveția.

In această ultimă grupă ar putea 
să participe și echipele secunde din 
prima grupă.

promoveze

grupe pro-

P. Polonă,

Un-

Asia, Africa și
reprezentate

In localitatea Interlaken a avut 
loc congresul Asociației internațio
nale de Box Amator (AIBA).

Printre altele, A.I.B.A. a hotărît că, 
în viitor, numai acea federație poate 
să ceară organizarea unui congres 
sau a unui campionat european care 
garantează participarea tuturor de
legațiilor și, respectiv, a concuren- 
ților. Participanții la congres sau la 
alte reuniuni oficiale vor avea dreptul 
să vorbească în limba natală, asigu- 
rînd însă traducerea euvîntârii -n- 
tr-una din limbile oficiale ale Asocia
ției. De asemenea, s-a hotărît că pe 
viitor în cadrul A.I.B.A. se va folosi 
cuvîntul „țară" în loc de .națiune".

Au fost aduse modificări la statutul

America Latină
în A. I. B. A.
Asociației, modificări care se referă, 
între altele, la lărgirea Comitetului 
Executiv al A.I.B.A., mărindu-se nu
mărul membrilor de la 8 la II, fiind 
reprezentate acum și Asia, Africa și 
America Latină.

Ca președinte al A.I.B.A. a fost 
reales R. H. Russel (Anglia), iar 
ca vicepreședinți 
turilor primite : 
nisov (URSS), 
N. J. Barack 
(RAU).

S-au luat de 
măsuri pentru 
tate a boxerilor 
folosirea pe viitor a unor i 
corespunzătoare în acest sens.

— în ordinea vo- 
N. A. Nikiforov-De- 
R. Lisowski (RPP), 
(SUA), Aii Shafik

asemenea o serie de 
o mai mare securi- 
în ring, aprobîndu-se 

mănuși

Echipa noastră a decepționat, pierzînd 
Spania
în atac și că apărarea a început să 
se descurce puțin mai bine în fața 
atacului spaniol, dar majorarea sco
rului n-a putut fi împiedicată. In min. 
70 Guillot a înscris din nou, iar în 
min. 81 Veloso a stabilit scorul final, 
cu-concursul lui Nunweiller III care, 
încercînd să oprească un șut, a de
viat mingea spre poartă.

Intr-un cuvînt, meciul de la Madrid 
și nu cele anterioare a arătat valoa
rea reală a ^echipei noastre. In fața 

. unui adversar valoros a ieșit preg
nant în evidență slaba pregătire teh
nică a jucătorilor noștri. Chiar cei 
cu îndelungată activitate în fotbal 
au arătat că nu știu să stăpînească 
mingea (pase greșite, stopuri defec
tuoase, slab control al balonului) și 
au dovedit o exasperantă nesiguranță 
în trasul la poartă. S-a văzut clar 
că sîntem serios deficitari la capito
lele tehnică și tactică. Dacă am cre
zut altfel, ne-am înșelat. Și aceasta, 
datorită unei optici greșite, formată 
în urma unor meciuri interne, sau 
după intiiniri cu echipe slabe de peste 
hotare.

In ceea ce privește meciul retur cu 
Spania, de la 25 noiembrie, socotim 
că formația va trebui să sufere unele 
remanieri. Și cum rezultatul nu mai 
poate conta pentru calificare, jucător-i 
trebuie să fie îndrumați către un fot
bal mai activ, iar echipa să nu mai 
fie încorsetată în vreo „tactică spe
cială".

Și acum formațiile:
SPANIA: Vicente — Pachin, Rodri, 

Calleja — Paquito, Glaria — Collar, 
Adelardo, Veloso, Guillot, Gento.

R. P. ROMÎNĂ: Sfetcu 
gescu, Nunweiller 
Petru, Koszka — 
Voinea, Popescu,

Arbitrul englez Howfey a condus 
excelent.

cu 6 O meciul cu
(Urmare din pag. 1)

fără excepție. Fără îndoială că 
cunoscută valoarea fotbalului 
niol, cu puternicele sale cluburi 
fesioniste, care joacă un rol de 
te în fotbalul mondial, cu numeroșii 
săi jucători de clasă, și 
ne-am făcut prea multe 
putea învinge naționala 
Madrid. însăși echipa 
antrenorul Villalonga 
deosebit de puternică, alcătuită 
din jucători cu o bogată experiență 
(Gento, Vicente, Calleja, Collar etc.) 
cit și din tineri, cu excelentă tehnică 

| individuală, care practică un fotbal 
modern, cu acțiuni dirCcte pe poartă, 
desfășurate intr-un ritm susținut, cu 
schimburi derutante de locuri (chiar 
și extremele intre ele!), cu accele
rări de-a dreptul uluitoare în fazele 
de finalizare. Am avut în față un 
adversar care a făcut o partidă ex
celentă, întrecînd pînă și așteptările 
madrilenilor.

Cum s-a prezentat echipa noastră 
in fața unui asemenea adversar?

Jucătorii au intrat pe teren pur și 
simplu copleșiți de emoție. Ei au în
ceput jocul sub semnul unei inadmi
sibile timidități, cedînd încă din pri
mele minute inițiativa, în ciuda fap
tului că asupra acestei lacune ma
nifestate și în alte jocuri se atră
sese atenția conducerii echipei, ce- 
rîndu-i-se să ia măsurile necesare. 
Dacă pe alocuri formația a avut u- 
nele perioade de joc ceva mai bun 
în cimp, reușind să păstreze balonul, 
caracteristica generală a acesteia a 
fost jocul lent lateral sau chiar 
înapoi (deși fazele n-o impuneau}, 
fără ciștig de teren, fără finalitate. 
Echipa a înghesuit jocul pe centru, 
a dat numeroase pase la adversar. 
In general, echipa a prestat un fot
bal anchilozat bătrînesc, fără ori
zont Ori de cite ori aveau mingea, 
fotbaliștii noștri erau 
versari, sau intrecuți 
rectă.

Aceste caracteristici 
jocului echipei au fost impuse 
ales de linia de atac, care a construit 
foarte puțin și n-a finalizat mai ni-
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2 (Ager preș). — Marele 
Mihail Botvinnik, campion 
la șah, a sosit ta Olanda, 

din 
va

HAGA, 
maestru 
aii lumii 
la invitația Federației de șah 
această țară. Mihail Botvinnik 
ține o serie de conferințe și va da 
mai multe simultane la Haga, Ams
terdam și ta alte orașe.

I

• Penfationiștii sovietici sînt imbatabili • Atleta Sm Kim Dan In mare formă • Despre echipa de fotbal a 
Franței și_ Kopa • De ce a fost preferat Sandor în naționala de fotbal a Ungariei

ogată ta mari competiții internaționale — numeroase campionate mon
diale și europene —, agenda sportivă a acestei toamne se golește treptat- 
trepiat. doar campionatele mondiale de baschet urmind să se mai desfă
șoare pînă la linele anului. Desigur, ta cazul ctad guvernul Flliptaelor 

va renunța Ia politica sa disenmina:.
Ultimele zile. îndeosebi, au oferit iubitorilor sportului prilejul de a asis

ta la dispute dirae pentru supremație mondială pe terenurile de sport. La Mos
cova — volei, la Cairo — tir. la Mexico City — pentatlon modern. Din Phenian 
ne-a sosit vestea că pe pista stadionului din capitala R.P.D. Coreene atleta Sta 
Him Dan a stabilit un nou record mondial, iar din îndepărtata Australie agen
țiile de presă au transmis știrea că. in clasica probă de 100 m liber, o femeie a 
reușit pentru prima oară să obțină o performanță sub 60 de secunde. Unele 
dintre evenimentele amintite au lost relatate pe larg in ziarul nostru, asupra 
altora ne vom opri mai mult ta rindurile ce urmează.

cu 1,5 secunde recordul mondial al pro
bei ! Dacă avem in vedere că la cel de 
al 23-lea Congres al I.A.A.F. de la Bel
grad. R.P.D. Coreeană a fost admisă ca 
membră a acestui for, avem toate te- 
metarile să apreciem că excepționala 
performanță a atletei Sin Kim Dan va 
fi primul record mondial cu care R.P.D. 
Coreeană va figura ta tabelele oficiale 
ale I.A.A.F. Sintem siguri insă că nu și 
ultimul. Forma șt munca conștiincioa
să a atletei coreene promit alte rezul
tate, la fel de valoroase .

Fotbalul stimește întotdeauna mul
te comentarii. In ultima perioadă 
vii discuții s-au purtat pe mar
ginea rezultatelor realizate de e- 

chipa Franței. Intr-adevăr, cele două 
meciuri nule obținute in depasare (1-1 
cu Anglia ta „Cupa Europei" și 2-2 cu 
R.F. Germană intr-o partidă amicală) 
stat de bun augur pentru reprezentativa 
Franței, după ’ '*
preliminariile 
Noul antrenor al echipei, Guerin, 
pelat ta acest sezon la o serie de jucă
tori experimentați, ca portarul Bernard, 
fundașul Wendling, mijlocașul centru 
Lerond, precum și la cunoscutul Kopa, 
căruia i s-a dat ca sarcină conducerea 
liniei de atac. Se pare că apelul făcut la 
Kopa (ta virstă de 32 de ani) de a juca 
rolul de „dirijor" al întregii echipe a 
fost destul de inspirat. Nu intimplâtor 
in cronica meciului Franța—Anglia re
vista vest-germană Kicker remarca că 
„Kopa a ris de naționala engleză", a- 
preeitad că tocmai datorită acestui ju
cător „echipa Franței și-a cîștigat pres-

B

Sportivii sovietici au dovedit o 
data în plus că în arta compli
cată a călăriei. înotului, tirului, 
crosului și scrimei — reunite in- 

tr-o singură disciplină, cea a pentatlo
nului modern — nu au egali in lume. 
Konstantin Salnikov, primul campion 
mondial de pentatlon modem dintre 
sportivii sovietici, a predat la timpul 
său ștafeta victoriei lui Igor Novikov 
-care, patru ani consecutiv a cucerit su
premul titlu. Și iată că în acest an, la 
Mexico City, un al treilea sportiv sovie
tic preia ștafeta victorioasă : este tînă- 
rul, dar voinicul și '.idrăznețul, Eduard 
Sdobnikov, care a fost prezentat citi
torilor în ziarul nostru de joi.

eși nu figurează pe lista record- 
menelor mondiale, numele atle
tei Sin Kim Dan din R.P.D. Co
reeană este binecunoscut, opiniei

publice sportive internaționale. De cîți- 
o ani. sportiv^ coreeană s-a... familia- 
r-sat cu performanțe superioare recor- 
tfMKilor mondiale în probele de 800 și 
«x m, atrăgînd atenția specialiștilor. 
L.psa de pînă acum a atletei coreene 
—— ia belele oficiale se explică însă prin 
jwreea că pînă de ciirînd federația dfe 
a ■_**_> ~ din R.P.D. Coreeană nu era 

a I.A.A.F., fapt ce determina 
L.irea rezultatelor lui Sin Kim 
recorduri mondiale oficiale.

_ frf'Lit. recordmana R.P.D. Coreene a 
Stal sâ se vorbească din nou despre

Z. : - - d pe stadionul din Pheni-
S^x Kxm Dan a realizat în proba 

SU sec., rezultat care întrece

D
insuccesele acesteia ta 
campionatului mondial.

a a-

tigiul internațional". In meciul de la 
Stuttgart s-a resimțit de altfel în mod 
serios lipsa din selecționata franceză a 
acestui experimentat fotbalist (aoci- 
dentat). Conducted cu 2-0, reprezentanții 
cocoșului galic, lipsiți de un coordona
tor priceput, n-au mai găsit căile pen
tru menținerea rezultatului. Echipa vest- 
germană a egalat, dar și așa rezultatul 
francezilor poate fi apreciat ca bun. De 
reținut totuși că in cele cinci jocuri 
disputate cu' echipa R.F. Germane după 
cel de al II-Iea război mondial selec
ționata Franței n-a cunoscut înfrînge- 
rea. Cit privește sistemul de joc folosit 
de francezi, presa sportivă externă re
marcă că în partida cu R.F.G., deși 
juca in deplasare, echipa Franței a a- 
doptat sistemul ofensiv 4+2+4, datorită 
căruia a și condus cu 2-0, prin golurile 
înscrise de Goujon și debutantul Stako. 
In repriza a doua, cînd echipa gazdă a 
trecut la ofensivă, antrenorul francez 
a dat indicații elevilor săi să joace în 
sistemul 4+3+3. Deci, sistemul de joc 
al francezilor a fost determinat te pri
mul rind de condițiile de joc.

i acum un amănunt despre alcă
tuirea reprezentativei R.P. Unga
re in meciul de duminica trecu
tă cu echipa Austriei. Jucătorul

Bene de la Ujpesti Dozsa a manifestat 
în preajma acestei partide o formă ex
cepțională, mareînd intr-un singur joc 
nu mai puțin de 6 goluri unei formații 
de frunte a fotbalului maghiar. Fiind 
cooptat in lot, el a manifestat multă 
clarviziune și eficacitate și ta perioada 
de pregătire. Cu toate acestea antreno
rul Baroti nu l-a introdus în echipă, 
preferîndu-1 pe Sandor, care deși nu se 
afla în forma sa cea mal bună, este un 
fotbalist cu mare experiență pe care, 
după părerea antrenorului, se poate 
conta într-un meci important. După cum 
se vede. Baroti apreciază că nu forma 
ocazională a unui fotbalist ci, ta primul 
rind, posibilitățile lui dovedite în mai 
multe meciuri trebuie să fie determi
nante te selecționarea ta reprezentativa 
țării.

Ș

CONST. MACOVEI 
ION OCHSENFELD

mic. 'Aripa Ivansuc — Ozon a fost 
ca și inexistentă, iar ceilalți atacanți 
(M. Voinea, Popescu și Ghergheli) 
au jucat încîlcit, fără legătură, fără 
să reprezinte vreun pericol pentru 
poarta lui Vicente. In timp ce spa
niolii trăgeau la poartă din orice 
poziție, chiar de la 30 de metri, înain
tarea noastră pasa' la nesfîrșit dind 
posibilitate apărării gazdelor să se 
replieze, să cîștige mingea și să trea
că la contraatacuri periculoase. In 
ceea ce privește apărarea, ea s-a lă
sat ușor păcălită de schemele tactice 
ale adversarului și deși așezarea în 
teren presupunea o întărire a apără
rii, considerăm că cele șase goluri 
pe care le-am primit ne scutesc de 
orice comentarii.

In mod cu totul neplăcut ne-a im
presionat comportarea foarte slabă 
a unor jucători de la care se aștepta 
o contribuție importantă, ca Ozon, 
Macri, Ivansuc și Popescu, precum 
și jocul modest al lui Voinea, Gher
gheli, Sfetcu și — surprinzător — 
al lui Emil Petru. Echipa noastră 
n-a contat decît pe Koszka, Nun- 
weiller III și Georgescu, care au 
muncit mult, uneori cu folos, făcînd 
mai puține greșeli decît ceilalți.

După cum se știe, într-un interval 
de zece minute echipa noastră a pri
mit trei goluri (Guillot în min. 7, 
Veloso în min. 9 și Collar în min. 
17), ca urmare a unor acțiuni rapide 
ale adversarilor, în fața cărora apă
rarea a greșit elementar. Ne-am aș
teptat ca după aceste goluri echipa 
noastră să-și organizeze mai bine a- 
părarea și eventual să încerce redu
cerea scorului, prin acțiuni mai gîn- 
dite și închegate. Acest lucru nu s-a 
petrecut insă și în minutul 20 Guillot 
marchează cel de-al patrulea gol.

Pauza n-a adus o echilibrare a 
echipei noastre. Este adevărat că ju
cătorii noștri au fost ceva mai vioi

Geor-
III, Macri — Emil 
Ivansuc, Ozon, M, 
Ghergheli.

FOTBAL PE GLOB
In diferitele competiții de fotbal 

continentale s-au disputat miercuri nu
meroase intiiniri. în cupa orașelor tir- 
guri formația scoțiană Dumferline a 
eliminat cu 2—0 echipa engleză Ever
ton, iar Barcelona a cîștigat cu 3—2 
meciul cu Bellenenses (Portugalia). 
Formația spaniolă se califică, de ase
menea, pentru optimile de finală.

Două meciuri în care au fost anga
jate cele mai bune formații portughe
ze s-au disputat în Cupa campionilor 
europeni (faza optimilor de finală). La 
Stockholm, deținătoarea cupei, Benfica 
Lisabona, a fost ținută în șah de 
Norrkoeping, cu care a terminat ne- 
decis : 1—1. Cealaltă formație portu
gheză, Sporting Lisabona, a jucat cu 
echipa scoțiană Dundee, fiind învinsă 
cu scorul categoric 4—1.

Echipa engleză Tottenham a dispus 
cu 5—2 (4—2) de campioana Scoției, 
Glasgow Rangers într-un meci pentru 
„Cupa Cupelor".

La Viena, în meci amical de fotbal, 
formația austriacă F. C. Admira a în
trecut cu 5—3 (3—2) pe Honved Buda
pesta. Au marcat Korner (2), Turakaia 
(2). Reiter, respectiv Nagy (2) și Tichy 
din penalti.

Intr-un meci internațional de fotbal, 
disputat la Krasnodar, selecționata de 
juniori a U.R.S.S. a învins cu 2—0 
echipa selecționată a orașului Lahti 
din Finlanda.

HOTĂRÎRI ALE COMITETULUI 
EXECUTIV AL U.E.F.A.

Nu demult, la Berna, mai multe 
comisii ale U.E.F.A. precum și Co
mitetul Executiv al acestui for au 
ținut ședințe de lucru. Au fost dis
cutate mai multe probleme ale fot
balului european. S-a hotărît, printre 
altele, că toți acei jucători care au 
evoluat în preliminariile campiona
tului mondial nu vor putea face 
parte din loturile olimpice. Pot juca 
în schimb acei jucători care au fi
gurat în loturi dar n-au jucat.

In legătură cu nejucarea meciului 
de fotbal U.R.S.S.-Spania din ca
drul „Cupei Europei interțări", ediția 
1960. din vina Federației spaniole, 
aceasta a fost obligată să plătească 
Federației de fotbal din U.R.S.S. 
70.000 ruble, drept despăgubiri.

U.E.F.A. a lansat un apel către 
toți arbitrii de fotbal, cerîndu-le să 
fie autoritari, să conducă competent, 
să nu îngăduie nici un fel de abateri 
de la regulament.

De asemenea, U.E.F.A. s-a decla
rat împotriva folosirii dopingurilor și 
va apiica grave sancțiuni împotriva 
acelor fotbaliști care le folosesc.

Conform hotărîrii Comitetului exe
cutiv al U.E.F.A., pe viitor imnul 
național va fi intonat numai la 
întilnirile internaționale dintre echipe 
reprezentative de țări.

PE SCURT
• La Londra, într-un meci devenit 

tradițional, s-au întîlnit echipele de box 
ale Uniunii Sovietice și Angliei. De- 
monstrind o netă superioritate, pugi- 
liștii sovietici au terminat învingători 
cu scorul de 8—2.

• Campionul european la arunca
rea suliței, Ianis Lus's, a dovedit 
recent și remarcabile calități de de
catlon ist. El a realizat înitr-un con
curs desfășurat la Tașkent 7 763 
puncte, cu peste 700 puncte față de 
recordul său personal, lată rezulta
tele obținute de Lusis în cîteva probe: 
100 m 11,2 sec,; lungime: 
înălțime: 1,90 tn; 400 m: 
suliță : 81,04 m.

• Viitoarele campionate 
de patinaj artistic și dansuri

7,17 m;
51,8 sec.

europene 
-- „ . . i pe
gheață se vor desfășura între 4—10 
februarie 1963 la Budapesta. Comite
tul de organizare a stabilit programul 
competiției și a trimis totodată invi
tații de participare tuturor țărilor eu
ropene afiliate la federația interna
țională. Termenul de înscriere expiră 
ia 23 ianuarie. Patinatorii maghiari 
și-au început de pe acum pregătirile. 
In lot se află Jeno Ebert, Karol.i

Ujlaki, Suzana Almasi, Maria Csor- 
das.

® După terminarea campionatelor 
mondiale de volei, selecționatele R.D. 
Germane au plecat într-un turneu în 
R.S.S. Armeană. _Sportivii 
s-au întîlnit la 
bune echipe din 
culin. echipa R. 
dut cu 2—3 și 
meciurile cu formația Dinamo. Echipa 
feminină a R. D. Germane a dșțigat 
cu 3—0 cele două tatâlniri susținute 
cu echipa Trud.

• Selecționatele de baschet mascu
lin ale U.R.S.S. și R. P. Bulgaria 
s-au întîlniit ta palatul sporturilor 
din Moscova. După un meci echili
brat, victoria a revenit echipei sovie
tice cu 86—76 (39—38). Din echipa 
sovietică cei mat buni jucători au 
fost Korneev și Ugrehelidze, iar de la 
bulgari Miircev, care a înscris 28 de 
puncte.

• Disputată la Katowice, tatîln.irea 
internațională de lupte clasice dintre 
echipele R. S. Cehoslovace și R. P. 
Polone s-a încheiat cu rezultatul de 
12—4 ta favoarea luptătorilor ceho
slovaci.

germani
Erevan cu cele mai 
acest oraș. La mas- 
D. Germaine a pier- 
a cîștigat cu 3—0


