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frumos succes al sportivilor școlari

Inițiativa celor care 
au organizat „Cupa 
orașului București" 

s-a dovedit a fi deosebit de 
inspirată. Indiscutabil și 
nota de inedit a competi-

Concurs demonstrativ de 
dirt-track la Tg. Mure? 

-Duminică, la Tg. Mureș, a 
avut loc un concurs demon
strativ de viteză pe zgură cu 

‘participarea unor sportivi din 
Capitală. Au evoluat Gh. Voi- 
culescu și R. Jurcă (Steauî), 
1. Cucu, M. Alexandrescu și 
M. Dițescu (Metalul), Al. Sin
ea (Voința) și Al. PoD (Uni
rea). Întrecerile au fost viu 
aplaudate de către numeroșii 
spectatori prezenți la concurs.

I. PAUȘ — coresp.

ției (cu probe la nivelul 
fiecărei clase) a produs e- 
mulație printre școlarii 
bucureșteni, i-a făcut să 
participe cu toată pasiunea 
la această mare întrecere.

Desigur, etapa pe clase 
a „Cupei orașului Bucu
rești" la atletism a consti
tuit etapa de mase a com
petiției. Ea a consemnat o 
cifră record de participare: 
50.000 de elevi și eleve !

Unele momente ale fina
lei de atletism desfășurată 
duminică pe stadionul Re
publicii, le puteți citi în 
pagina a III-a a ziarului 
nostru.

oficială a se-Deschiderea 
ionului de hochei-patinej

Pe patinoarul artificial din 
parcul „23 August" domnește 
în aceste zile o activitate fe
brilă. Patinatorii și hocheiștii 
fac ultimele pregătiri în vede
rea deschiderii oficiale a nou
lui sezon. Festivitatea de inau
gurare a sezonului 1962—-1963 
va avea loc sîmbătă seara. 
Programul care începe la ora 
19 va cuprinde demonstrații 

de patinaj artistic și viteză, 
meciuri de hochei între ju
niori, jocuri distractive și se 
va încheia cu un carnaval pe 
gheață.

Ecourile și comentariile elo
gioase însoțesc întotdeauna 
mult timp o victorie. Dar, 
parcă de data aceasta entu
ziasmul general este mai stă
ruitor ca oricind, el mareînd 
simpatia și stima tot mai mare 
de care se bucură astăzi rug- 
biștii noștri. Firește, partici
păm și noi la această caldă și 
însuflețită atmosferă, 
normal ca
alte comentarii de ordin 
nic, să subliniem încă o 
meritul celor 15 purtători 
tricourilor naționalei, 
ne-au dăruit acest succes de
toată frumusețea, un succes pe 
care, de altfeâ, l-au recunoscut pe 
de-a-ntregul și oaspeții noștri. 
Echipa romină a primit felici
tări de la conducătorii 
ției franceze, de la 
ca și de la ziariștii 1 
prezenți la București. , 
O ECHIPA MARE!", 
BIUL ROMINESC IȘI I 
NUA ASCENSIUNEA",

Și este 
înaintea oricăror 

teh- 
daită 

ai 
care

federa- 
jucători 
francezi 
„AVEȚI 

„RUG- 
CONTI- 
. „îna-

nului sportiv parizian „l’Equi- 
pe“, care, comentînd meciul, 
ne-a spus : „Ați jucat așa 
cum trebuie să joace orice e- 
chipă cind dorește victoria. 
Înaintarea dvs. este foarte 
bine organizată și potențialul 
ei in mare creștere. Așa se 
explică că grămada franceză 
a părut anemică, fiind com
plet depășită. Linia noastră de 
treisferturi — pe care o lău
dasem în preziua meciului — 
nu a fost in stare să-și etaleze 
calitățile tocmai pentru că îna
intarea noastră a fost inca
pabilă să-i furnizeze baloanele 
necesare, iar atunci cind i le-a 
dat, rar, ele au venit prea 
tirziu, in situații dificile, cind 
echipa se afla in apărare. 
Apreciez așadar foarte mult

jocul înaintării romine și con
sider că ați ciștigat pe merit".

Vom încerca și noi să ex
plicăm factorii determinanți ai 
acestei minunate victorii a 
rugbiului românesc.

în primul rînd, Federația 
de specialitate a tras cu cîțiva 
ani in urmă — cînd echipa 
prezenta fluctuații valorice și 
nu se ridicase la nivel euro
pean — o serie de învățăminte, 
care au fost aplicate în pro
cesul de instruire, în pregăti
rea echipei. Aceeași conducere 
tehnică a echipei a fost păs
trată în tot acest timp și s-a 
pornit cu nădejde la muncă

D. CALLIMACHI
D. GlRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a l-a)

INTAREA ROMINILOR E CEA 
MAI PUTERNICA DIN EURO
PA" — iată numai citeva din
aprecierile elogioase adresate, 

; după victoria de duminică, 
' rugbiștilor romîni. Am reținut 

cu deosebire părerea compe
tentă a lui Henri Garda, șeful 

| rubricii de rugbi a cotidia-

Spartachiada de iarnă a tineretului
Amănunte cu privire la desfășurarea 

concursurilor de patinaj și tenis de masă
Vestea organizării unei noi 

ediții a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului a stimit un inte
res deosebit în rindurile iubi
torilor sportului din țara noa
stră. Pină la 1 decembrie — 
cînd se va da startul în prima 
etapă a competiției — mai sînt 
puține zile. De aceea, consiliile 
asociațiilor sportive au și por
nit la pregătirea organizării 
întrecerilor. La redacție ne-au 
sosit citeva scrisori prin care 
sintem solicitați să dăm unele 
lămuriri asupra modului cum

Pregătiri pentru meciul-retur cu Spania

Joi: Selectionala divizionară- Haîfluk solii
A fost alcătuit lotul nostru reprezentativ 

pentru această întilnire
După cum se știe, la 25 no

iembrie va avea loc la Bucu
rești meciul-retur 
din cadrul „Cupei 
tertări. In urma 
nesatisfăcătoare a
vei noastre in partida de la 
Madrid, federația a luat măsuri 
privind 
gătirea 
lui de 
baliștii

cu Spania, 
Europei “ in- 
comportării 

reprezentati-

care a avut loc săptămîna tre. 
cută, joi se va disputa me
ciul Selecționata divizionară— 
Ha id u k Split. Intilnirea este 
programată pe stadionul „23

vor fi organizate competițiile. 
Pentru a veni in ajutorul con
siliilor asociațiilor sportive 
vom publica în ziarul nostru 
amănunte privind regulamentul 
întrecerilor.

TOV. ȘT.CONSTANTINESCU 
—Cimpina: CUM VOR FI OR
GANIZATE ÎNTRECERILE DE 
PATINAJ? Regulamentul con
cursului prevede că la patinaj 
concursurile se vor desfășura 
pe categorii de vîrstă. Astfel, 
vor fi inițiate întreceri de vi
teză după cum urmează :

cat. 13—14 ani: fete — 200 
m, băieți — 300 m ; cat. 15— 
16 ani: fete — 300 m, băieți 
— 500 m; cat. de la 17 ani: 
fete — 500 m, băieți — 500 m.

Consiliile asociațiilor sporti
ve vor organiza întrecerile pe 
patinoarele amenajate pe dife
rite terenuri sau pe lacurile 
și riurile înghețate. Firește, 
învingătorii vor fi stabiliți pe 
baza performanțelor înregistra
te. Este necesar ca astfel de 
concursuri să se organizeze în 
mai multe zile pentru a putea 
cuprinde un număr cit 
mare de particîpanți. 
insă ca condițiile de

mai 
Trebuie 
concurs

(Coutinuare in pag. a 5-a) (Continuare in pag. a -’-a)

selecționarea și pre- 
Jotului in vederea ce
ai doilea joc cu fot- 
spanioli. După trialul

Voleibaliștii romîni la startul 
altor turnee internaționale

In zilele ce urmează o serie 
de echipe romînești vor par
ticipa la turnee ce vor avea 
loc peste hotare.

Astfel, Steaua București, 
participă la Sofia, la turneul 
de volei al armatelor prietene 
din țările socialiste. împreună 
cu antrenorul C. Sîrbu și arbi
trul Milan Stănescu au făcut 
deplasarea următorii jucători : 
Chiriță, Pavel (recent transfe
rat la Steaua), Schaffer, Pădu- 
rețu. Stănculescu, Mincev, Pa- 
pugiu, Stănescu, Poroșnicu, 
Zaporojescu.

Azi dimineață urmează să 
pl« e la Praga o selecționată 
masculină a U.A.S.R., care va 
lua parte la tradiționalul tur
neu international de volei care 
se dispută în capitala R- S. 
Cehoslovace cu prilejul „Săp- 
tăminil internaționale a stu

denților". Alături de echipa ro
mînă, mai participă selecționate 
studențești din R. P. Polonă, 
Italia, R. P. Bulgaria, Uniunea 
Sovietică, R. S. Cehoslovacă 
etc. Echipa noastră Va fi alcă
tuită din următorul lot : Băr
buță, Coste, Grigorovici, Che- 
rebețiu, Rednic, Kramer, Petri- 
șor, Sido, Dăbală, Biji, Datu. 
Antrenor: prof. N. Tărchilă.

In sfîrșit, voleibaliștii de la 
Dinamo se pregătesc intens în 
vederea participării la Dina- 
moviada de volei, care începe 
la Sofia la 22 noiembrie. Sub 
îndrumarea antrenorului S. Mi- 
hăilescu, se pregătesc urmă
torii sportivi : Derzei, Corbea- 
nu, Păunolu, Cozonici, Schrei
ber, Cristea, Duțică, Stoian, 
Lipan. • Smerecinschi, Șerbă- 
nescu, Tirlici.

M-5
5-5

Miine* la Istanbul,

începe a patra ediție 
a Jocurilor Balcanice la baschet

De miine, pină duminică, 
reprezentativele masculine de 
baschet ale țărilor balcanice își 
vor disputa intiietatea in ca
drul Jocurilor Balcanice, com
petiție devenită tradițională. 
După trei ediții desfășurate în

Devenite
mimcsle . _ __  __  ... _ .
practicarea exerciții lor* fizice și sportului. Jală în imaginea noastră un aspect de la o 
mică eultUFal-sportivă'

tradiționale pentru activitatea sportivă _ _______ ____ -
cultural-sportive" contribuie din plin la angrenarea tinerilor țărani muncitori în 

_ __ __ . . l : „dumi-
i“ organizată nu de mult în comuna Mihăilcști Olt. S-a dat startul in 

cursa de biciclete.

de mase din toate regiunile țării, „du-

anii 1946, 1947 și 1948, a in
tervenit o pauză de cîțiva ani, 
după care Jocurile Balcanice 
au fost reluate prin ediția găz
duită în 1959 de capitala țării 
noastre. Din 1959 se socotește 
de altfel și numărul edițiilor 
acestei competiții.

A patra ediție se va desfă
șura la Istanbul, în Palatul 
Sporturilor din localitate, cu 
participarea echipelor R.P.F. 
Iugoslavia, R. P. Bulgaria, 
R.P. Romină și, probabil, a 
Greciei. Competiția se va des
fășura sistem turneu, de 
miercuri pină duminică.

Reprezentativa țării noastre, 
din care fac parte, printre al
ții, Nedef, Niculescu, Novacek, 
Demian, Spiridon, Țedula, 
Giurgiu, are o sarcină deose
bit de dificilă. In afara va
loroaselor formații ale R.P.F. 
Iugoslavia și R.P. Bulgaria, 
baschetbaliștii romîni au de în
fruntat selecționata Turciei, 
care în ultima vreme a făcut 
însemnate progrese. De altfel, 
la Skoplje, R.P. Romînă a în
vins Turcia doar cu 51-48. ceea 
ce oglindește în bună măsură 
echilibrul creat între aceste 
echipe.

Foto : V. Bageac
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F1IN6EA IN AER
Traducere din revista 

sovietică „Fotbal"



Flamura roșie-Sibiu, o asociație Din activitatea clubului Știința Timișoara

sportiva fruntașă
Printre asociațiile sportive sibiene 

cu o bogată activitate de mase 
se numără și Flamura roșie, de 

pe lingă întreprinderea cu același 
nume. Flamura roșie iși merită locul 
printre asociațiile fruntașe pentru 
faptul că desfășoară o intensă acti
vitate compeliționalâ în care angre
nează o bună parte a membrilor 
UCFS. Echipele sale care activează 
în diverse campionate, orășenești sau 
regionale sînt cotate printre primele. 
Trebuie arătat, de asemenea, că în 
trei secții ale întreprinderii a fost 
introdusă gimnastica în producție.

O EVIDENȚA CI.ARA 
A MHWRRII.OR

Consiliul asociației sportive — pre
ședinte tov. F. Bordon— se îngrijește 
ca toți membrii UCFS (numărul lor 
ae ridică la aproape 800) să fie trecuți 
în carnetul de evidență a membrilor, 
să aibă adeziunile în ordine. Majo
ritatea celor înscriși in asociație au 
primit carnete iar 
pentru restul mem
brilor carnetele 
sînt în curs de 
completare. Coti
zațiile UCFS s-au 
încasat pînă la 1 
noiembrie in pro
porție de 80 la sută.

ZILNIC,
5 MINUTE DE GIMNASTICA

în trei secții din fabrică (mase 
plastice, hirtie și metal) peste 200 de 
muncitori execută de vreo citeva luni 
gimnastica in producție. La introdu
cerea acestei activități o însemnată 
contribuție a adus-o conducerea ad
ministrativă (director tov. Silvestru 
Moldovan), care a dat indicație șefi
lor de sectoare să sprijine practicarea 
gimnasticii în producție la locurile de 
muncă de care răspund. în planul de 
muncă al consiliului asociației este 
prevăzut ca pînă la sfirșitul anului 
să se extindă gimnastica în producție 
și în alte sectoare de muncă. Pentru 
conducerea exercițiilor -au fost in
struit; șase instructori voluntari 
și, fără îndoială câ, cu timpul, nu
mărul lor va crește.

CEA MAI POPULARA COMPETIȚIE
— CAMPIONATUL ASOCIAȚIEI

Ultima ediție a campionatului aso
ciației sportive a angrenat în practi
carea organizată a sportului peste 
200 de membri UCFS, iar in curînd 
va începe aceeași competiție la 
șah și tenis de masă la care vor 
participa peste 150 de persoane. 
La fotbal — de exemplu — s-au 
Întrecut 6 echipe, reprezentind tot 
atitea secții din fabrică. După 
două luni de'întreceri, la care au luat 
parte peste o sută de jucători și un 
mare număr de suporteri, locul I și 
titlul de cea mai bună echipă de fot
bal din fabrică a revenit formației

Despre ce s-a făcut, dar mai ales
de la secția Metal. La popice, lupta 
pentru cucerirea cupei oferită de con- 
siliul asociației a fost dintre cele mei 
pasionante. Pînă la urmă, din numă
rul mare de competitori, cei mai 
buni au fost popicarii de la secția 
Hirtie.

Există un bun obicei la Flamura 
roșie, ca după încheierea fiecărui 
campionat al asociației sau vreo altă 
competiție de mase ciștigâtorii și cei 
care s-au evidențiat de-a lungul în
trecerilor să fie îndrumați spre sec- j 
țiile pe ramură de sport. Așa s-a fă- I 
cut de exemplu la fotbal, handbal I 
fete și băieți, popice etc. și mulți 
dintre tinerii selecționați activează azi 
in echipele reprezentative ale asocia- I 
ției. Printre sportivii ridicați din ' 
competițiile de masă se numără și lă
cătușul Cicerone Zamfir. El a ciști- 
gat cu trei ani în urmă întrecerile de 
trintă ale Spartachiadei apoi a fost 
trecut în secția de lupte a asociației 
și a reprezentat Flamura roșie la di

ferite faze ale cam
pionatului republi
can de lupte cla
sice. Iar azi, Ci
cerone Zamfir se 
numără printre cei 
mai buni rugbiști 
din Sibiu, face 

parte din echipa C.S.M. Sibiu care 
participă in campionatul de calificare.

APROAPE 40 DE EXCURSII

Despre activitatea turistică am stat 
de vorbă cu un „veteran" al drume
ției, vopsitorul Aurel Toncan, în eta
te de 51 de ani, responsabilul secției 
de turism. Tovarășul Toncan este 
nu numai organizatorul activității tu
ristice din fabrică, ci și un pasionat 
al acestui sport. De multe ori, el con
duce echipele de orientare turistică 
de la Flamura roșie. Cele trei echipe 
de orientare au participat anul acesta 
la nu mai puțin de șapte concursuri 
dintre care două de dificultate ma
ximă.

Dintre numărul mare de excursii, 
organizate anul acesta pentru munci
torii de la fabrica Flamura roșie cele 
mai interesante au fost cele de la 
Gitul Berbecului, Bicaz — Piatra 
Neamț, Valea Prahovei, Păltiniș, de 
la Suru la Bîlea-lac pe creasta Fă
gărașului.
.în planul de muncă al secției de 

turism sînt prevăzute, pentru sezonul 
de iarnă, o serie de acțiuni dintre 
cele tnai atractive. Astfel, se va orga
niza o excursie de mase pe Valea 
Prahovei, la muzeul Doftana, iar pen
tru practicarea schiului excursii de 
sfîrșit de săptămînă la Păltiniș și ie
șiri pe schiuri pe dealurile din apro
pierea orașului. Pentru anul viitor 
este prevăzută înființarea unei secții 
de cicloturism și alpinism.

★
Asociația sportivă Flamura roșie 

are, precum se vede, o serie de rea
lizări de seamă. Dar cu toate acestea 
consiliul asociației a scăpat din ve
dere o serie de acțiuni importante ca: 
mobilizarea unui număr tot mai mare 
de psrticipanți la unele competiții 
sportive de mase, ca de exemplu 
Spartachiada de vară a tineretului, 
insuficientă activitate handbalistică 
în rindul fetelor, neafilierea unor 
secții pe ramuri de sport la federa
țiile de specialitate, lipsă totală de 
activitate la unele sporturi importante 
ea atletism de pildă.

Analizînd cauzele acestor lipsuri și 
căutînd căile pentru remedierea lor, 
consiliul asociației Flamura roșie, cu 
largul activ obștesc de care dispune, 
va putea însera, în curînd, la rubrica 
..realizări", succese și din aceste 
puncte de vedere.

T. RABȘAN

Din viața 

organizației noastre

Știri din 
asociațiile sportive

• ȘI IN ORAȘUL CĂLĂRAȘI a 
început să fie practicată gimnastica 
în producție. Pentru desfășurarea în 
bune condițiuni a exercițiilor, consi
liul raional UCFS a organizat un curs 
pentru pregătirea instructorilor vo
luntari, care la locurile lor de muncă 
să conducă exercițiile de gimnastică 
în producție.

Prima unitate unde s-a introdus 
gimnastica a fost Fabrica de con
fecții. Aici în pauza dc producție de 15 
minute peste 600 de muncitoare fac 
gimnastică Luind exemplul Fabricii 
de confecții. cooperativa „Borcea" 
secția de cismărie. care numără peste 
190 muncitori, a introdus gimnastica 
în producție.

ACHIM ION IȚA-coresp.

• RECENT, IN RAIONUL STRE- 
H’AIA. 25 de tineri din cadrul gospo
dăriilor agricole colective și școlile din 
comunele raionului au absolvit cursul 
de instructori sportivi, organizat de 
consiliul raional UCFS Strehaia.

Reîntorși in asociațiile sportive, in
structorii se vor ocupa de pregătirea 
sportivilor din secțiile pe ramură de 
Sport, precum și dc atragerea unui 
număr cît mai mare de țărani colec
tiviști în practicarea sportului și a 
exercițiilor fizice

GH. DOBREANU-coresp.
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despre ce trebuie să
in ultimii ani. Timișoara a devenit unul dintre cele mai puternice cen

tre universitare din țară. Ca urmare a grijii părintești manifestate de 
partid și guvern de curind au fost deschise aici cursurile primei Universități. 

Cum era și tiresc și activitatea sportivă studențească din acest oraș 
s-a dezvoltat simțitor. In cele 9 secții de performanță ale clubului ȘTIINȚA 
activează 456 de sportivi și 16 antrenori cu o pregătire superioară. Anul 
acesta, sportivii de la ȘTIINȚA TIMIȘOARA au adus clubului 5 titluri 
de campioni universitari la atletism și șah, iar echipele de handbal (băieți 
și fete) și volei masculin s-au clasat pe locul IV in principalele competiții 
republicane. Citeva rezultate bune au obținut și canotorii și gimnaștii. In 
general, se poate vorbi de un progres față de rezultatele obținute de «cest 
club in anii trecuți. Totuși...

REZULTATELE NU SÎNT ÎNCĂ
pe măsura posibilităților

Analizînd mai profund activitatea 
studenților sportivi din Timișoara nu 
ne putem declara pe deplin sat.is- 
făcuți. Să pornim de la două ramuri 
sportive, atletismul și gimnastica. In 
secția de atletism nu activează devii 
40 de sportivi (!). Deci, nici măcar 
o echipă de atletism cu cite doi oa
meni la fiecare probă nu se poate al
cătui. Ceea ce pentru un oraș — cu 
ani in urmă izvor nesecat de atleți 
de valoare — este foarte puțin.

Fostul campion republican, Eugen 
Lupșa, împreună cu Gh. Vlăsceanu 
asigură sportivilor o pregătioe meto
dică. științifică. Ei s-au angajat sa 
dea lotului olimpic pentru Tokio doi 
atleți. pe sprinterul C. Nedelea și pe 
aruncătorul de ciocan Z. Szilagy. 
Foarte frumos. Dar, să nu uităm că 
Știința Timișoara a participat la fi
nalele „republicanelor" doar cu 9 at
leți, cel mai bun rezultat fiind cel al 
lui Nedelea (locul IV) la 10» m. Este 
limpede : se impune grabnic o mai 
mare grijă din partea antrenorilor 
pentru selecționarea și creșterea unor 
elemente de valoare, ca și o activi
zare puternică a biroului de secție.

Tot ca necarespunzătoare poate fi 
socotită și activitatea biroului secției 
de gimnastică. De aici decurge și fap
tul că pină in prezent, clubul Știința 
Timișoara nu a obținut rezultate bune 
în acest domeniu. In ultimele 7 luni, 
biroul de secție nu a fost convocat 
nici măcar o dată (de altfel nici la 
alte secții nu există documente con
crete care să certifice ținerea unor 
astfel de ședințe), toate sarcinile că- 
zînd în seama noului antrenor C. 
Balița.

In această toamnă, loturile secției 
s-au îmbogățit cu citeva elemente va
loroase, unele cu reale perspective 
pentru lotul olimpic (Gabriela Parizia- 
nu. Aurel Gruin) și de aceea ar fi de 
dorit ca ele să se bucure de mai 
multă atenție și din partea conducerii 
clubului.

Mult mai bune ar fi putut fi și re
zultatele baschetbaliștilor sau ale fot
baliștilor. In campionatul trecut, e- 
chipa de fotbal nu a ocupat decît lo
cul 8. Situația se datorează in primul 
rind fotbaliștilor, care nu au depus 
eforturi la antrenamente și, în gene
ral, au privit cu puțină seriozitate 
participarea lor în campionat. O vină 
destul de mare aparține însă și fos
tului antrenor N. Reuter (actualmente 
se ocupă de echipa de tineret), care 
a lucrat la întîmplare, fără nici un fel 
de metodă sau plan, fără să urmă
rească dezvoltarea echipei în perspec
tivă. In prezent, formația — eu un 
nou antrenor (Coloman Braun) — 
pare schimbată în bine și ocupă un 
loc fruntaș în campionat.

La baschet, locurile mediocre ocu
pate de cele două echipe (10 la băieți 
și 13 la fete) au ca explicație slaba 
pregătire a sportivilor. Pentru echipa 
de băieți, orele afectate pregătirilor 
s-au dovedit insuficiente, iar unii 
dintre jucători au lipsit și de la a-

ceste antrenamente. In ceea ee pri
vește formația feminină, deși aceasta 
a avut citeva elemente cu perspective, 
s-a muncit slab și neplanificat, ceea 
ce a și dus, de altfel, la schimbarea 
antrenorului.

DE CE NU SE URMEAZĂ 
EXEMPLELE BUNE?

Intr-o companie extrem de valoroa
să, voleibaliștii de la Știința Timișoara 
au ocupat în ultimul campionat un 
meritoriu loc IV. Este rodul unei 
munci sîrguincioase. pe baze științi
fice dusă de antrenorul Alex. Mușal 
cu cei 12 jucători. Trebuie menționată 
participarea activă, conștientă la an
trenament a fiecărui jucător. Cuvinte 
de laudă merită și antrenorul Victor 
Chița pentru felul în care se ocupă 
de echipa feminină de handbal. Și 
rezultatele dovedesc din plin acest 
lucru. Handbalistele de la Știința Ti
mișoara au ocupat, la sfirșitul turului, 
locul II, asigitrîndu-și de pe acum 
prezența in turneul final, unde vor 
avea un cuvint greu de spus.

Clubul timișorean are însă și o 
echipă masculină in prima categorie 
(antrenor C. Jude) care, spre deose
bire de anii trecuți, nu a mai obținut 
rezultate atît de bune. In aceeași sec
ție, doi antrenori buni obțin rezultate 
diferite. Credem că un schimb de ex
periența mai larg și o colaborare mai 
strînsă între ei ar duce în ambele 
cazuri la rezultate superioare. De alt
fel. asemenea schimburi de experiență 
sînt folositoare pentru toți cei ce pre
gătesc pe sportivii clubului. De ce 
oare exemplele bune ale unor antre
nori ca Alex. Mușat, Victor Chița sau 
Victor Alcxandrescu (caiac-canoe) nu 
sînt răspindite mai larg?

O VEȘNICA PROBLEMĂ — 
JUNIORII!

La multe din secțiile clubului Ști
ința Timișoara se poate constata lipsa 
juniorilor, a sportivilor care mîine, 
poimîine vor trebui să înlocuiască pe 
titularii de astăzi. Și chiar dacă in
tr-unele din aceste secții există cîțiva 
juniori, activitatea acestora este destul 
de ștearsă. Cum s-a ajuns la această 
situație ?

In trecut, clubul avea in preocupă
rile sale Liceul Nr. 1, o bogată pepi
nieră a sportului timișorean, de unde 
își recruta mereu tinere cadre. Unii 
dintre antrenorii de la Știința nu s-au 
mai străduit insă să depisteze noi ele
mente valoroase ce le oferea acest 
liceu, mulțumindu-se cu ce le „picau" 
în fiecare an, după examenele de in
trare la facultate.

Și, pentru că tot a venit vorba de 
munca antrenorilor am mai vrea să 
subliniem un lucru. Cu excepția sec
ției de fotbal și, oarecum a celei de 
handbal, în activitatea celorlalte se 
simte din plin lipsa medicului sportiv, 
colaborarea dintre antrenor și medic 
intr-un proces științific de pregătire
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NOTE CRITICE

se facă
fiind ca și inexistentă. Or, despre im
portanța și necesitatea acestui lucru 
credem că nu mai este cazul să in
sistăm.

MAI MARE ATENȚIE STILULUI 
DE MUNCĂ

Relevînd meritele conducerii clubu
lui Știința în obținerea succeselor din 
acest an, este neîndoielnic că, dacă 
ar fi existat mai multă fermitate, un 
stil de muncă mai bun, rezultatele 
ar fi putut fi mult mai bogate.

Consiliul clubului nu s-a mai în
trunit într-o plenară (exceptînd pe 
cea din octombrie) din luna martie. 
Astfel, nici activitatea birourilor de 
secție (unele sînt descompletate, altele 
au muncit dezorganizat) nu a fost 
analizată. Slab a fost și controlul și 
îndrumarea antrenorului de către con
ducerea clubului (nici nu există o 
evidență care să ateste prezența an
trenorilor la antrenamente). La a- 
ceasta a contribuit și faptul că la 
Știința nu există un coordonator teh
nic.

In cadrul clubului 
cupare pentru educarea sportivilor. O 
mare atenție se acordă și situației la 
învățătură a studenților, cei rămași . 
în urmă fiind adesea ajutați. De multe^ 
ori au fost luate și măsuri practice 
pentru excluderea din cadrul secțiilor 
a sportivilor indisciplinați, sau a celor 
slabi la învățătură (baschetbalistul L. 
Drache. voleibalista Eugenia Rebas, 
rugbistul I. Iliescu). Poziția conducerii n 
clubului în această problemă nu a fost 
însă întotdeauna fermă. Numai astfel

se observă preo-

se poate explica de ce gesturile ne
sportive ale fotbalistului M. Georgescu, 
la un meci disputat la Reșița, au fost 
cocoloșite și chiar ascunse comisiei 
regionale de specialitate (explicația : 
„ne-a fost teamă eă ni-1 suspendă"), 
sau de ce baschetbalistul C. Pupoviei, 
în situația de a râmîne a doua oară 
consecutiv repetent, mai este menți
nut în cadrul secției.

Este drept, însă, că dacă la acest 
club ar fi existat un control mai ri
guros, o îndrumare continuă și pre
cisă din partea biroului consiliului 
regional UCFS, mutte din lipsurile 
constatate puteau fi ușor înlăturate.

La Știința Timișoara există mari 
posibilități, resurse care sini folosite 
doar pe jumătate. Imbunăiățindu-și 
stilul, de muncă, intensificind munca A 
organizatorică pentru a asigura tutu
ror secțiilor o dezvoltare armonioasă^ 
și, în același timp, acordind o mai 
mare atenție educației sportivilor,
eontrolind și indrumind permanent
activitatea antrenorilor — sarcini re
ieșite din Salutul C.C. al P.M.R., Con
siliului de Stat și Consiliului de Mi
niștri și din Hotărirea Conferinței pe 
țară a UCFS, numai în felul acesta, 
clubul Știința va putea obține rezul
tate superioare și va avea sportivi 
bine pregătiți, care să reprezinte cu 
cinste nu numai orașul Timișoara, dar 
și culorile țării.

A. VĂSH.IU

Nu avem
Recent am fost pe la consiliul ra

ional UCFS Huedin și m-am interesat 
de felul cum merge activitatea spor
tivă in raion. La toate întrebările 
mele răspunsurile au venit cam tîrziu 
și majoritatea sunau astfel : „Nu. nu 
avem ! Nu, nu am făcut. Nu, încă nu 
nc-am ocupat de... etc., etc."

Și acum să trecem la concret, să 
spicuim citeva NU-uri din activita
tea consiliului raional UCFS Huedin :

• Asociații sportive noi NU s-au 
format pe teritoriul raionului (se duc 
„tratative" între tovarășii de la con
siliul raional și conducerea întreprin
derii miniere din Căpuș pentru în
ființarea asociației sportive).

, nu am făcut, nu...
• Duminici cultural-sportive pe 

plan raional NU s-au organizat în 
vara acestui an (deși tovarășii puteau 
lua exemplu de la asociațiile sportive 
din comunele Almaș și Bucea, unde 
s-au ținut duminici cultural-sportive 
reușite).

• Gimnastica în producție NU s-a 
introdus în nici o întreprindere (la 
începutul anului s-au luat angaja
mente în acest sens, una dintre uni
tățile unde urma să se introducă 
gimnastica în producție este și între
prinderea industrială raională Vlă- 
deasa Huedin).

• Numărul membrilor UCFS NU 
crește în asociațiile sportive pe mă
sura posibilităților.

• Pregătiri pentru activitatea spor
tivă în timpul iernii NU se fac. (Se 
apropie data începerii întrecerilor 
Spartachiadei de iarnă a tineretului 
și nu s-au luat măsuri organizatorice. 
Se așteaptă... instrucțiuni de la consi
liul regional UCFS Cluj).

• De sportul cel mai răspîndit la 
sate și în școli, oină. NU se preocupă 
nimeni. (în trecutul apropiat, în 
multe comune din raion se practica 
oină pe scară largă).

NU-urile ar mai putea continua. 
Dar noi ne oprim aici și întrebăm 
pe tovarășii de la consiliul regional 
UC’FS Cluj ce părere au despre mun
ca consiliului raional UCFS Huedin ?

GH. BENGA — coresp.

Spartachiada de iarnă 
a tineretului

(Urnwe din pag. 1) 

să rămină aceleași : traseul să se 
mențină în linie dreaptă sau in 
circuit pentru tați cei ce vor lua 
parte la intreeeri.

TOV. NICOLAE CHIRIȚA - Bucu
rești : CARE VA FI SISTEMUL DE 
DESFĂȘURARE A CONCURSURILOR 
DE TENIS DE MASA ? Consiliile 
asociațiilor sportive vor organiza in- 
trecerile de tenis de masă la cinci 
probe : simplu băieți, simplu fete, 
dublu băieți, dublu fete și dublu 
mixt. Deoarece Întrecerile de tenis 
de masă au atras și la edițiile pre
cedente un mare număr de partiei- 
panți se scontează și la actuala edi
ție pe o afluență mare de concu- 
renți. Pentru aceasta regulamentul 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului prevede ca în toate etapele 
coneurenții să se întreacă după sis
temul eliminatoriu. Aceasta înseamnă 
câ după pierderea unei partide con
curentul este eliminat. Sistemul de 
desfășurare a partidelor este „cel 
mai bun din trei seturi".

Am dat răspuns la două din între
bările care ne-au fost adresate. In 
numerele următoare ale ziarului nos
tru vom lămuri fi celelalte probleme 
ridicate in scrisorile sosite la redac
ție.



Galeria, sau... noii prieteni ai atletismului

Mai intîi s-au întrecut pe clase. 
Apoi, cine a alergat mai repede, a 
sărit mai mult, sau a aruncat greu
tatea mai departe, a concurat pe scoa
lă. Iar duminică... Ei bine, duminică, 
finaliștii „Cupei orașului București" 

T—'lâ' atletism șl-au măsurat forțele pe 
stadionul Republicii. E ceva! Mai 
ales să fii intr-a cincea ?i înainte 
de a sări să primești sfaturi tehnice 
chiar de la Iolanda Balaș !...

Știți ce ne-a spus Ioli despre voi? 
(Asta după ce s-a uitat bine, bine 
de tot la fiecare). Că puteți deveni 
campioni 1 Dar — a mai adăugat re
cordmana mondială — trebuie să 
munciți serios la antrenamente și 
să perseverați. Adică, să nu vă des
curajați, să nu plingeți ca eleva Eli- 
sabeta Georgescu de la „F.R.B." că 
a ocupat locul 6 la greutate. Dar, 
nici să țineți nasul la nivelul ștache
tei (se referea la cea de la prăjină) 
cind ați ieșit pe primul loc la 50 
sau la 60 de metri.

• Poate vă interesează și părerea 
maestrului sportului Alexandru Stoe- 
nescu ? Ne-a spus că l-a impresio
nat mult numărul mare al elemen-

*~telor de perspectivă. Că i-a plăcut 
mult concursul care vine să des

s' ~ehidă larg porțile noii generații că
tre măiestria sportivă. Ați văzut ? 
A vorbit despre măiestria sportivă. 
V-ați notat ?...

• Am stat de vorbă și cu mama 
Corinei. Vă reamintiți ?...

„Sare acum, Corina Georgescu!"... 
Eleva iși potrivește pasul, ia elan și 
se îndreaptă spre groapa de sări
turi. Bate și aterizează la 3,98 ml

Constantin Săvulescu clasa a V-a, șc 
de opt iuti nr. 114 — locul 1 la 50 m

Bravo Corina! Colegele o îmbrăți
șează. Ion Soter o felicită. Tinăra 
atletă este emoționată. Se uită spre 
tribună și face semn cu mina.

Festivitate de premiere... Pe locul 
< Corina Georgescu din clasa a V-a, 
școala experimentală de 8 ani nr. 150! 
Aplauze, fotografii. In clipa urmă
toare este in brațele mamei, care o 
sărută cu drag.

— E fata mea! — ne spune feri
cită mama Corinei.

— De cind face sport ? — o în
trebăm noi.

— O, de la 9 ani •’ A început la 
Palatul pionierilor. Acum, continuă 
ea cu mindrie — are 11 ani și jumă
tate...

— Mulți înainte !
— Mulțumesc.
— Cu notele cum stă ?
— Peste tot numai 10! E o elevă 

bună, o fată ascultătoare. Ii place 
sportul și eu o las să-l practice că 
o ajută mult la învățătură Toate 
lirici r-> ar -iwh 11 i t/' foiri cnort f_____

Primăvară pe „Republicii**

• V-a lăudat și Ion Soter (căruia 
nu-i prea place să facă complimen
te). Spune că mulți dintre voi vor 
fi și în celelalte finale (la gimnas
tică, la tenis de masă...) ale „Cupei 
orașului București". Asta fiindcă sin- 
teți adevărați sportivi și un adevă
rat sportiv nu practică numai o sin
gură disciplină. „Ce părere are des
pre concurs ?“ — l-am întrebat noi. 
Ne-a răspuns că a fost la înălțime 
și ar fi dispus in fiecare duminică 
să stea in mijlocul vostru, să vă 
ajute. Dar, că ar fi mai nimerit ca 
asemenea competiții de mase rezer
vate școlilor să se facă primăvara 
(ca să puteți continua pregătirile și 
in sezonul verii) sau toamna, insă 
ceva mai devreme.

• Am mai stat de vorbă cu mulți 
atleți fruntași și antrenori de la 
Steaua, Rapid, Dinamo, Unirea, Vo
ința și de la alte cluburi sportive 
bucureștene și care, după cum ați 
observat, au venit să vă ajute cu 
priceperea și experiența lor. La în
ceput, cind au văzut că sinteți așa de 
mulți, unii dintre antrenori au ridi
cat din sprincene, a mirare (cei 
neobișnuiți cu organizarea competi
țiilor de mase). Nu știau că la acea
stă frumoasă întrecere au luat startul 
aproape 50.000 de elevi și eleve !

Pe la mijlocul concursului insă, 
cind au început să se urce pe po
dium primii trei clasați, cind au vă
zut rezultatele înregistrate de acele 
cronometrelor șl ruletă, au privit 
zîmbind spre tribune, spre blocstar- 
t-wri și au exclamat: E primăvară
pe „Republicii “! far la sfirșit, încîn- 
tați de rezultatele și comportarea 
voastră, ne-au rugat să vă trans
mitem felicitări !

V. TOFAN

în cronicile campionatului feminin 
s-a subliniat de cîteva ori asemăna
rea care există între desfășurarea tur
neului final al ediției actuale și cea 
de anul trecut. Din nou am asistat 
la un interesant „duel", prelungit pe 
aproape întreaga durată a finalei, 
între maestrele Margareta Perevoznic 
și Alexandra Nicolau. $i din nou 
aceste două jucătoare, incontestabil 
cele mai bune din țară, s-au distan
țat de la început de restul concuren
telor. O curiozitate în plus: decizia 
în turneu- a survenit — și de data 
aceasta — în penultima rundă.

Dar, spre deosebire de anul trecut, 
epilogul luptei a fost diferit: cele 
două protagoniste au făcut un „schimb 
de locuri", camnioană devenind Ațar- 
gareta Perevoznic. Iar rivalitatea lor 
n-a mai fost tranșată în partida di
rectă, ca în ediția 1961, ci prin rezul
tatele obținute la celelalte concurente, 
într-adevăr, cele două rivale se întîl- 
niseră încă în runda a 2-a a fina
lei, cînd partida lor S-a încheiat cu 
remiză. Am asistat, în continuare, la 
o pasionantă confruntare de-a lungul 
a 12 runde, fără adversarul direct 
în față, așa cum ar fi de pildă în 
ciclism o cursă „contracronometru"...

O asemenea cursă este adesea pri
lej de rezultate neprevăzute. Și evi
dent, dacă rezultatul final consem- 
nînd victoria în concurs a Margare
tei Perevoznic nu poate fi considerat 
ea surprinzător, în schimb împrejură
rile în care a fost obținut justifică 
semnele de exclamare și punctele de 
suspensie... Să notăm cîteva mo
mente caracteristice. în runda a 11-a 
Margareta Perevoznic termină la'ega- 
liialg—nari ui a—‘ ■ ■

REZULTATE TEHNICE:

50 in băieți — cl. V-a.- Constantin 
Săvulescu (șc. de 8 ani nr. 114) 7,3; 
Gh. Pop (șc. de 8 ani nr. 93) 7,5; El. 
Stoica (șc. dc 8 ani nr. 81) 7,6; fete: 
Gabriela Ion (șc. med. 6) 8,0; Mariana 
Dumitrachc (șc. de 8 ani nr. 166) 8,0; 
Gabriela Ardare (șc. de o ani nr. 7) 8,1.

50 m băieți — cl* VT-a : C. Maneiuc 
(șc. dc 8 ani nr. 103) 7,2 : Petre Man- 
ță (șc. de 8 ani nr. 12) 7,3 : Dan Du
mitru (șc. de 8 ani nr. 150) 8,7; fete: 
Elena Stănescu (șc. de 8 ani nr 75) 7,3; 
Rodica Spâtărescu (șc. dc 8 ani nr. 79) 
7.5 ; Sa mi i za Cristesou (șc. med. 28) 
7,8.

60 m fete — cl. V IlI-a : S. Karin 
(șc. med. 22) 8.6; Marta Angliei (șc. 
med. 39) 9,0: Anca Herțu (șc. med. nr. 
16) 9,1 ; ci. IX-a : Steliana Preda (șc. 
med. 22) 9,0; Paula Picu (șc. med. 
39) 9,0; V. Crețu (șc. med. nr. 26) 9,1.

#0 m băieți — d. VIII-a: Viorcl 
Dinu (șc. med. 3) 10,0; Ștefan Alexan
dru (șc. med. 23) 10,2; Bogdan Geor
gescu (șc. med. 6) 10,3; cl. IX-a: P. 
Ciobanu (șc. med. 34) 9,8; Gr. Nicules- 
cu (șc. prof, conf.) 10,0; V. Băloiu 
(șc. med. 18) 10,1.

■100 m fete — ci. IX-a : Va silica Alecu
(.șc. med. 23) 67.0 : Livia Rițu (șc.

Corina Georgescu clasa a V-a șc. expe
rimentală nr 150 — locul 1 la săritura

In lungime

med. 39) 69.1 ; Elena Andrei (șc. pro-f. 
F.R.B.) 69,7.

800 m băieți — d. IX-a : A. Dan da- 
reanu (șc. prof, c.) 2;14,6; A. Muntea- 
nu (șc. med. 38) 2:16,4; D. Ionescu 
(șc. med. 34) 2:16,6.

Lungime băieți — d. V-a: Andrei 
Cosmănescu (șc. med. 32) 4.47 m, 
Traian Gaci (șc. med. 26) 4,10 m;

Pe cind un nume nou in primele locuri
ale campionatului feminin?

rescu, în care pe rînd albul și negrul 
ratează cîștiguri simple, chiar un mat 
în 4 mutări... O rundă mai tîrziu, 
Alexandra Nicolau pierde la Rodica 
M a noi eseu, după ce avusese poziție 
net superioară... Tot Alexandra Ni
colau cîștigă a doua zi la Elena 
Rădăcină un fina.] absolut egal... în 
fine, în penultima rundă. Margareta 
Perevoznic transformă în victorie o 
partidă mult mai dificilă decît se 
putea prevedea, cu Rodica Ghișa... în 
timp ce Alexandra Nicolau pierde în 
fața coechipierei noii campioane, dîr- 
za jucătoare Maria Pogoreviei... Mo
mente dramatice care ilustrează încă 
o dată doza de neprevăzut proprie 
oricărei întreceri șahiste și în special 
acelora desfășurate după normele cla
sicului sistem-turneu.

Se știe prea bine, într-un turneu, 
diversitatea adversarilor — și uneori, 
felul diferit în care se prezintă de 
la o partidă la alta — pot influența 
decisiv rezultatul întrecerii. Devine 
pregnant acest amănunt mai ales 
atunci cînd forța de joc a concuren
telor nu este omogenă. într-un ase
menea turneu cîștigă de obicei con
curentul cel mai constant, cel mai si
gur pe sine, acela care știe să-și 
dozeze mai bine efortul pe întreaga 
durată a întrecerii. Rezultatul finalei 
de la Brașov este o confirmare a 
acelui principiu ..ta Perevoz- 

Alcx. Cojocaru (șc. med. 33) 4,05 m; 
fote: Corina Georgescu (șc. de 8 ani 
nr. 150) 3,89 m ; Rodica Ciobotaru (șc. 
med. 34) 3,73 m; Elena Mîrza (șc. de 
8 ani nr. 119) 3,72 m ; băieți — d. 
I l-a: Mihai Georgescu (șc. de 8 ani nr.

Andrei Cosmănescu clasa a V-a, șc me
die nr. 32 — locul 1 ia săritură 

în lungime

66) 5,25 m ; Dan Georgescu (șc. de 8 
ani nr. 122) 5.01 m; Milo Ling (șc. 
med. nr. 8) 4,89 m ; fete: Liliana Da- 
videseu (șc. med 36) 4,14 m; F. Epure 
(șc. de 8 ani nr. 4) 4,02 m; E. Pere- 
lopnic (șc. de 8 ani 162) 3,99 m; 
băieți — d. VHI-a: Anton Avram (șc. 
med. 25) 5,62 m ; V. Toacă (șc. med. 
36) 5.44 m; Nic. Crinoi (șc. med. 11) 
5,42; fete: Rodina Adrian (șc. med.
26) 4,27 m ; A. Sărdău (șc. med. 36) 
4,18 m; V. Oprea (șc. med. 39) 4,15 m; 
băieți — d. IX-a : D ioni sie Mițu (Centr. 
șc. constr.) 5,52 m ; M. Udrea (șc. med.
16) 5,49 m : M. Ionescu (șc. med. 19) 
5,29 m; fete: Lucia Niculescu (șc. med. 
13) 4,05 m : L. Evită (șc. med 10) 4,02 
m; Eugepia Becherii (șc. med. 16) 3,94.

Greutate băieți •— d. VIII-a: N. Mani- 
sali (șc. med. 22) 12,62 m; Eremia Ovi- 
dnu (F.R.B.) 11,73 m; D. Schwarte (șc. 
med. 13) 11,67 m *, fete: Iozefina Rusu 
(șc. med. 22) 9,0 m ; G. Pavel (șc. med.
17) 8,53 m; A. Dănescu (șc. med. 19)
8,20 m; băieți — cl. IX.a: P. Giolac 
(șc. prof, electromag.) 10,57 m; V.
Mircea (F.R.B.) 10,40 m; V. RăduOescu 
(șc. med 23) 10,30 m: fete: G. Nico
lau (șc. med. 6) 10,01 m; D. Ionescu
(șc. med 11) 9.70 m; Dacia Ionescu
(șc. med. 18) 8,78 m.

nic s-a impus tocmai prin acele cali
tăți pe care le-am remarcat și în tre
cut — siguranță, claritate, calm.

O privire asupra tabelului final al 
turneului este elocventă în această 
direcție. Noua campioană și-a împăr
țit adversarele în... două: cele mal 
slabe, pe care le-a învins în serie, 
fără excepție — și cele puternice, cu 
care a făcut numai remize (suferind 
și o singură înfrîngere, la Elisabeta 
Polihroniade). In fața unui asemenea 
rezultat impresiile sînt diferite. Unii 
se vor arăta nemulțumiți de „mo
notonia" punctelor și jumătăților de 
punct, parcă dinainte calculate. Re
găsim aci cunoscuta tehnică de con
curs a vechiului maestru Salo Flohr... 
Avem totuși părerea contrarie. O ase
menea constantă în rezultate, această 
apreciabilă siguranță în joc, sînt ca
lități care nu s« întîlnesâ des în șa
hul nostru, în special în cel feminin. 
Așa că dacă Alexandra Nicolau, Mar
gareta Teodorescu sau Elisabeta Po- 
lihromiade au jucat poate cîteva par
tide mai bune decît actuala campioa
nă, în schimb pot lua de la ea exem
plu de felul cum trebuie dusă lupta 
de la prima la ultima rundă, cu 
aceeași forță și siguranță.

Am vorbit la începutul acestor rîn- 
duri de asemănări cu precedenta edi
ție Comparația poate fi exbitsa ou

APARAREA ÎN ZONĂ Șl PRESINGUL 
TREBUIE FOLOSITE

ÎN MOD CONSTRUCTIV
Rrgulaiinentul de desfășuran- a campio

natelor republicane de baschet ediția 
1962—1963, cuprinde două hnpoYlante 
prevederi : utilizarea apărării în zonă și 
obligativitatea folosirii apărării agresive 
(presing) pe o anumită durată a unui 
meci. Două măsuri pe care le conside
răm de mare utiilitate, deoarece vor per
mite o mai mare varietate în jocul de 
apărare, vor obliga pe jucători să-și lăr
gească bagajul de cunoștințe tehnice și 
tactice și să-și îmbunătățească pimen-ta- 
jul aruncărilor la coș de la distanță, ele
ment de mare importanță în baschet»! 
modern.

Firește, aceste noi prevederi nu pot 
decît să bucure pe antrenorii echipelor 
de categoria A, care vor avea posibilita
tea să aplice în apărare toate sistemele, 
în funcție de necesitățile de moment din 
cursul unui meci. Dar, pentru că există 
și un dar, permiterea folosirii „zonei" 
nu trebuie să ducă, așa cum s-a petrecut 
acum cîțiva ani, la utilizarea în exclu
sivitate a acestui sistem. Să nu uităm 
că la campionatul european, disputat în 
acest an la Mulhouse, fruntașele clasa
mentului au aplicat apărarea om la om, 
fapt care ilustrează superioritatea aces
tui sistem asupra „zonei". „Zona" va 
trebui folosită de formațiile noastre din 
campionatele republicane, dar numai ca 
un element tactic și nicidecum ca sis
tem de bază în apărare. Dacă se va pe
trece așa ceva la o echipă va însemna 
că antrenorul s înțeles greșit hotărîrea 
federației și că o aplică ui mod retro
grad.

Gît privește obligativitatea folosirii 
presingului, ea se referă la anumite mo
mente ale unei partide ce vor fi alese 
de antrenori. Și, după cum a evoluat 
baschetul nostru în ultimii ani, sîntem 
convinși că aceste momente vor fi destul 
de frecvente. De altfel, pentru a evita 
eschivarea de la îndeplinirea acestei obli
gativități sau folosirea doar formală a 
presingului, delegații F.R. Baschet și ar
bitrii vor completa pe foile de arbitraj 
în ce măsură a fost utilizat presingul, 
dacă momentul a fost bine ales și dacă 
jucătorii s-au dovedit pregătiți pentru 
aplicarea lui.

Sperăm că folosirea „zonei" și obli
gativitatea utilizării apărării agresive 

j vor fi privite de antrenori și jucători 
așa cum se cuvine, adică drept măsuri 

I prin care se urmărește progresul tehnic 
• și tactic al haschetbaliștilor noștri.

încă un an în urmă, la ediția 1960. 
Aoi am avut ordinea — Nicolau, Teo
dorescu, Perevoznic, din nou cu Poli- 
hroniade imediat în umta Iot. în 
acest an, plutonului fruntaș ■ s-a 
adăugat maestra Maria Pogoreviei, 
fostă și ea campioană a tării. Fap
tul că aceste cîteva jucătoare mar»- 
festă superioritate evidentă față de 
restul concurentelor este subiect de 
satisfacție. Avem deci o grupă fnui
ta șă a șahului feminin, capabilă să 
ne reprezinte în întrecerile de mare 
anvergură. .Dar poate fi și un sem
nat de alarmă... Pe cind. un nume 
nou în primele locuri ale campionatu
lui? Este aci o prob'emă importantă, 
care trebuie să preocupe în primul 
rînd pe antrenori și pe cei ce conduc 
secțiile de șah din asociații sportive 
și cluburi, uneori prea doritori de 
a completa locurile în echipă rezer
vate elementului feminin făc.înd apel 
la aceleași nume consacrate. Firește, 
prima grijă trebuie s-o aibă înseși 
jucătoarele, care printr-un efort sus
ținut ta studiu și pregătirea de con
curs pot să-și mărească simțitor forța 
de joc. Iată de ce performanța Tere- 
zei Urzică, jucătoarea din Vatra Dor- 
nei care la prima sa participare in 
finala campionatului țării, a obținut 
un punctaj de aproape 60 la sută, 
merită aprecierea noastră deosebită. 
Am dori s-o vedem, repetată de mai 
multe jucătoare — și c-u locuri și ma» 
aproape de vîrful tabelei — în vi
itoarele noastre concursuri feminine.

RADU VOIA
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garnisi
Am cucerit meritat o mare victorie1!

'Urmare din pag. 1)

punindu-se aeceniul, a^a cum era și 
firesc, pe pregătirea ce o făceau rug
biștii în viuhurj și «asociații. Stri
mtul rezultat a font .creșleeea calita- 
„tivă a .partidelor -din campionatul 
.republican, apoi ridicarea la un ni
vel mai înalt a formațiilor drn țară 

mare încet, incet, s-au apropiat de 
fruntașele rugbiului bucnreștean, 
realizindu-se astfel un sensibil echi
libru valoric intre echipele competi
toare. Au apărut elemente talentate 
dintre care amintim doar pe clu
jeanul Radu Demian — astăzi apre
ciat drept „cel măi bun jucător cen
tru ele linia a III-a din Europa", pe 
ieșeanul Gheorghe Drobotă, pe Timi
șoreanul Celea, pe buzoiandl Ale
xandru Ionescu, clujeanul Cordoș și 
alții care — de la an la an mai 
buni — au Tăcut să dispară princi
piul retrograd al senatoriatdlui de 
drept în echțpa națională, frmă a 
oricărui progres in sport.

Amintind toate aceste ’lucruri, o 
facem tocmai pentru a nu se crea 
impresia că avem de-a face cu un 
succes intîmplător, care a ‘fost numai 
-rezultatul 'celor 80 de minute ale 
jocului ele duminică. ’Victoria asupra 
1?ranței iși găsește explicația tocmai 
in munca depusă de-a lungul anilor, 
în orientarea în perspectivă a proce
sului de instruire-antrenameirt.

Dar, să «revenim acum la comen
tariile de ordin tehnic rezervate jo
cului de pe stadionul „23 August". 
Am învins așadar — așa cum subli
mam și in cronica — mai Ales da
torită unei orientări tactice precise, 
pe care jucătorii au reșpectat-o cu 
strictele. Tlecind de la ideea că îna
intarea noastră, prin calitățile fizice 
șl tehnice die eomponenților săi, este 
superioară francezilor, .s-a apreciat 
că acest compartiment ttrebuie să 
constituie punctul tfnrte <al echipei și 
să Ce determinantin «mțir.erea victo
riei. Pe teren, această indicație tac
tică s-a dovedit realistă și într-ade- 
văr a pus edili pa franceză intr-o si
tuație de inferioritate. Fără discuție, 
in cimp, în grămezile deschise, îna
intarea romină a dominat «net. USste 
meritul omogenității acestui compar
timent, Teofiiovici — lonescu — Dro- 
botă — V. Rusu— IPreda — M. Ru- 
su — Demian — Morarul, care a iim- 
presionat prin maniera excelentă în 
care a acționat. In margine — în 
special in prima repriză — a strălu
cii Radu Demian care a cules in sti
lul său caracteristic, cu mai multă 
dezinvoltură sa oricînd, majoritatea 
baloanelor. Ne-am păstrat superiori
tatea și după .pauză dar, solicitarea 
prea insistentă a lui Demian în pri
ma parte a ’jocului le-a permis 
.francezilor, prin Mommejat, să echi- 
lihreze situația.

■
Era interesant de urmărit evoluția 

înaintării noastre în grămezile ordo
nate, forța ei de împingere. Aceasta, 
cu atît mai mult, cu cît în postul 
de taloner debuta Alexandru Tones- 
cu. Tdeea antrenorilor de a folosi tea 
trăgător un al treilea pilier s-a do
vedit destul Re .inspirată, Ionescu 
achitindu-se bine de sarcina încre
dințată (a cîștigat II din cele 27 de 
grămezi ordonate, pierzind doar 3 
din taloanele introduse de -Btănescu). 
Tn plus, el și-a adus un aport în
semnat in jocul deschis.

Einia fie treisferturi, aparent mai 
puțin jucaS. a fost totuși solicitată 
des în apărare, remarcindu-se prin 
promptitudinea și curajul cu care a 
oprit de fiecare dată atacurile adver
sarului.

Satisfacția mare -pe care o încer
căm ronsemnind acest valoros 3—0 

efortului de ansamblu 
al echțpei — nu ne poate Irnțpiedica 
totuși a releva Și unele scă
deri evidente în ‘jocul formației moa- 
stre, deficiențe pe care, de altfel, 
le-au -remarcat înșiși jucătorii .ro
mîni, după meci. Fără eliminarea lor 
:în .viitpr, cotssiderăm că nu se poate 
progresa în măsura (așteptărilor și 
a marilor posibilități pe -care lie are 
echțpa «noastră. Este vorba, un primul 
rind, de «faptul gă baloanele cțști- 
gate cu atîta trudă de înaintare tre
buie mai judicios folosite în 
Considerăm eă formația moastră 
atins o asemenea maturitate 
permite acum să atace mai 
folosească tu mai multă 
jocul liniei de treisferturi, 
Wusek, Irimescu, Ciobănel

urmare a

mo-
ba-
mai
de-

Am )nst Miprfisri m grămezile ili'p'luw. ilărlu/it și fitharajia noastră, in care 
se vecie cum Fosile Rusu. după ee a primit balonul. se grăbește săd degajeze 
jn niurgute. (llo/uuua—-Frunta o—0) foto.: T. Chiamanu
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N-ar 
^situație < 

neințetegeri, 
lîntimplă -și j 

JDringul orașului Buzău, 
lia intrare -stă .*cris jcu 

deci tere-

nchipuiți-vă o motocicletă 
doi stăpini. "Unul 
și cauciucurile, 

netul de conducere.
aească această 
ar duce lla 
tturi. Așa -se 
.-sportivă din 
^Pe fi rina de
llitere mari jlaaKomntiHa", 
murile aparțin msoeiației sportive Ra
pid. Pe de .altă rparte .in acte -se 
poate citi ciar : Uzina mecanică, -adi
că asociația ^sportivă Metalul. De .fapt 
aceasta din urmă a și depus .strădanii 
pentru amenajarea terenului de .fot
bal. a cabinelor, pentru .canalizare 
etc. Cu am in urmă ,baza aparținea 
uzinei mecanice pendinte de ffi:T.Tc., 
iar de un an a trecut la .M1G. An 
țprezent. insa, ea are doi proprietari !

Această stare de ffapt n-ar fi lu- 
.crul cel mai .rău. S-ar mai putea 
înțelege proprietarii, că doar au un 

.-scop .comun.: .pe terenurile lor acti
vitatea -sportivă să fie cit măi rod
nica Dar să vedeți că cei peste 

.18.000 mp constituie o bază spor
tivă doar cu numele, pe -ei neexistind 
decit un teren de fotbal, d groapă 
de sărituri năpădită de buruieni, o 
pistă pe care in timp de ploaie se 
poate face:., microcanotgj iar în -rest 
puzderie de bălării. Oare n-ar fi tim
pul ca „proprietarii" să mai ’lase gîl- 
ceava și unindu-și eforturile râ trans- 
Ctorme tot spațiul intr-o adevărată 
l-bază sportivă,Tconeentrmd principalele 
'terenuri pentru o mai bună vizio
nare? Noi credem că da. Si ‘mcă un 
'lucru. Cel puțin umil dintre ,;nașii“ 
.acestei situații (ne :referim 'la con
siliul raional .LICFS) ar trebui să 
pună piciorul 4n prag, pentru ca baza 
sportivă -să rfie pe deplin folosită.

-sală erau handbaliștii de :1a 
textile și elevii școlilor me- 
profesionale de ucenici. Hată 

pe timpul verii, al sezonului... 
asociației Textila

C. N1ODLESCU

intrutotiil mulțumiți, 
în continuare cu 

pentru îmbunătățirea 
pregătirii generale a 
eliminarea unor lip-

Alea. Tampa (St. rrațu Brașov)) evită din nou angajarea cu Paul CirciummuAlex. Tampa (Si. rrațu JJra^ov)) evită din mau ati^ajarvci cu 'Paul Circiununru 
(Steaua), aflat in partea dreaptă. Imp tătarul miUtur învinge putu la urmă la puncte(Steaua), aflat in partea dreapta. iMptătorul militar învinge pini la urmă la puncte

★

Surpnzefe de la „Utere- și-au
titlul deîn lupta pentru

spus cuvîirtul
campioni

Calculai lîîrtiei arăta că cele două 
formații fruntașe, fosta campioană, 
Steagul roșu Brașov, și liderul pla
samentului, ‘Steaua București, au 
șanse egale să cucerească titlul, -Să 
ocupe primul loc =in clasamentul ge
neral.

In momentul ci nd a început aeea- 
stă confruntare privirile spectatorilor 
ss-au îndreptat spre saltelele -numărul 
III și IV. ?Pe una se desfășurau în- 
tîlnirile de ’lupțe dlasice, iar pe 
cealaltă întrecerile de lupte libere. 
'Noi le vom descrie însă separat pen
tru a putea urmări mai ușor ‘evolu
ția scorului. Vom incepe cu luptele 
libere, acolo unde de fapt bucureș- 
-tenii au produs o .mare -surpriză.

Victoria lui Gh. Tapăloayâ (S) asu
pra lui Ton Domnișor a fost primită 
cu mult calm de -metalurgiști. "Nici 

. nu se -puteau aștepta lla alt -rezultat 
deoarece bucureșteanul este cel -mai 

i bun om al categoriei. In intilnirea 
următoare sintem gata să asistăm la 

<o mare surpriză. U. Vasile (S) este 
intr-o formă proastă -și Ton lancău 
(St. roșu) atacă dezlănțuit. Brașovea
nul nu reușește .însă să concretizeze 
mimic, deși ;a avut cîteva ocazii des
tul de clare. Ambii sint (eliminați 
.pentru pasivitate. Campionul "prii, 
P. Poalelungi (S), atacă prudent, 
poate chiar prea prudent și .îl .de
pășește .la puncte pe .Ilie Bumea (St. 
roșu). Este 4—6 pentru Steaua. Meta- 
.lurgiștii nu dau totuși -semn de ner
vozitate, toate -acestea Intrînd în cal
culele lor. De aici în colo urma -să 
aibă ®i un „cuvînt" de spus !

Dar iată că Alex. Tampa (St. roșu) 
le furnizează o surpriză neplăcută în 
meciul cu P. Circiumaru (S). Milita- 
.rul, accidentat, iși păstrează Torțele 
pentru ultimele minute. (Brașoveanul 
atacă de la .început. Greșește Ansă 
llăsind piciorul de sprijin prea -în 
■față. Circiumaru iii fixează gamba 
și de aci încolo Tampa caută în 
.toate felurile ssă evite.angajarea. El 
are o scurtă perioadă de ^revenire 
cînd contraataca fulgerător dar te 
.prea tîrziu. Arbitrii sint în unani-

-mitate pentru 
’lui. Este 6—0

ștefan Tampa și-a arătat din 
nou îndlta plasă. Deși -nu are Recit 
16 ani, el posedă un bagaj variat de X 
cunoștințe tehnice și tactice. Ft. 
Gyarmati (S) -nu i-a rezistat deoît 
patru minute. Aceasta avea să fie, 
de altfel, și singura victorie a me- 
-talurgiștiior. Se aștepta ca Gh. Vrim 
(St. roșu) să obțină pel puțin un meci 

mul în fața’lui A. Balogh (S). Si in
tr-adevăr TJrian era cit pe-aci 
învingă la tuș, dar "Balogh a 
traatacat fulgerător și a preluat 
ducerea ’la puncte pe care mu a 
cedat-o,

R—2 pentru ’Steaua.
Ea „-semigrea", N. Pavel (S) și A. 

îWomdt (St. roșu) sint eliminați pen
tru lipsă de inițiativă. "La „grea", 
Rt. St'mgu (S) e agresiv în primele 
minute apoi lasă inițiativa Ini T. 
Herman (St. -roșu). Descalificarea lor 
în -mm. R mi s-a părut tardivă.

Ce s-a Intimplat la lupte clasice? 
Totul a decurs mormăi pină la rate-^ 
goria de 63 kg. Tnvingindu-și emo-^ 
țiile, K. Berneș (5) 11 depășește la 
puncte 'pe W. Sofletea (St. roșuf, care ' 
l-a ’învins astă-primăvară. Dinamic, 
plin de ^subtilitate, campionul olim
pic -D. Pinvulescu a trecut destul de 
ușor de brașoveanul I. Ghincea. Este 
deci 4-40 pentru Steaua !

I. Vaideș (St. roșu) mu a vrut să 
obțină decit un rezultat de egalitate 
in fața campionului republican, C. 
Marin (Steaua). .Ar fi ifost un rezul
tat meritoriu dacă militarul era în 
„formă". JPe ailtimul l-am văzut însă 
lipsit <fie inițiativă și executînd ace
leași procedee care evident nu aveau 
nici o șansă de succes în fața lui 
Vai&eș. Descalificarea iambilor este 
meritată. Aceeași decizie dau arbitrii 
și în întilnirea dintre Simian iPopescu 
(S) și Gh. Woicu vSt. roșu). RJltimul 
a insistat să execute *tur de cap, pri- 
mtll s-a eschivat și-și plimba adver
sarul pe saltea, așteptînd ca acesta 
să săvirșească vreo greșeală. Pru
dență, lipsă de orizont și așteptare 
— iată tee a caracterizat cele două-ț 
întîlniri de mai sus. ’ înțelegem că 
miza întîlnirii era foarte mare, era 
vorba doar de titlu, dar inițiativa și 
aplicarea unor procedee tehnice e- 
Ticace nu “trebuie să fie excluse.

Fostul campion mondial, V. Bu- 
larca (St. roșu), fără să aducă nou- 

-tăți tehnice, și-a dominat adversarul, 
T. Moca (S) și l-a învins prin forță. 
Este 4—2 pentru Steaua. C. Badea 

<(S) printr-un tur sec 
executat din marginea 
spre mijloc F-a învins pe actualul 
campion al țării, W. Baciu (St. roșu). 
Ea cat. 67 kg. P. Stroe (S) evită 
atacurile dezlănțuite ale lui I. Radu 
(St. >roșu). Ultimul învinge la puncte, 
dar arbitrii au greșit mefiliminindu-l 
de pe saltea .pe bucureștean, care 
s-a apărat și n-a primit lupta.

La categoria grea T. Tarbă (S) și 
I. Marinache (St. roșu) sint elimi
nați, în mod just,, pentru pasivitate 
și «obstrucție. Scor final la lupte 
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victoria bucureșteanu- 
■pentru Steaua ! 

și-a arătat

su 
eon- 
con- 
mai

obținînd o victorie clară:

atac, 
a 

care-i 
mult, să 
încredere 

în care 
și Sava

alcătuiesc un nucleu de bază, care 
ar trebui pus mai bine în valoare. 
Pentru aceasta însă, este indispen
sabil — în condițiile repliajului rapid 
al liniilor a Hl-a in oconcepția 
dernă a jocului de rugbi — ca 
Ioanele să fie transmise cu cea 
mare rapiditate. Desigur un :rol
terminării in crearea acestor situații 
de atac 11 au nei doi -mijlocași, care 
duminică au fost, .in general, depă
șiți de ritmul de joc și au întîrziat 

Trasele.
Tată de ce nu trebuie să -ne cul

căm pe laurii acestei victorii sau să 
ne declarăm 
ci să muncim 
aceeași rivnă 
neîntreruptă a 
■echipei, pentru
suri legate de tehnică și de -educația 
moral-volitivă.

Rugbiștii romîni încheie acest an 
de neîntrerupte victorii internaționale 
cu un succes de mare prestigiu care-i 
situează pe primul plan în Europa. 
Desigur, un viitor, cu prilejul întîl- 
nirilor internaționale — pe care, .în 

le-am dori -mai 
numeroase — ei vor dovedi, sîntem 
siguri, așa cum îi cunoaștem, .că au 
pornit «pe drumul consacrării mon
diale cu hotărîrea de a răsplăti ast
fel condițiile minunate de pregătire 
care be sint create țși dragostea cu 
care sint înconjurați de masele de 
iubitori ai sportului din țara noastră.

| interesul -rugbiului
Orașul Cisnădie are de mai mulți 

ani o sală de sport. De fapt 
singura. Nu arată ea chiar ca 

sala Ftoreasea din Capitală, dar pen
tru localnici e destul de bună. Poți 
să-ți faci treaba cu ea. Printre spor
tivii care beneficiau -mai mnuit de 
această 
Uzinele 
dii sau 
insă că
mort, conducerea
Cisnădie în al cărei patronaj se află 

«sala, -s-a gîndit să-i dea ro altă des
tinație «cu scopul de a-și spori fondu
rile. iȘi așa, de cîteva «ori, conduee- 

’rea asociației IProgresUl — au asen
timentul asociației Textila — a «or
ganizat .aci «baluri iîn ttoată rregUla. 
Dacă te gindești, n-ar fi păcat iman. 
’Și ode fapt nimeni mu s-a supărat de 
această linițiativă. Dar, sala avea .ne
voie iîncă de pe timpul... balurilor, 
de «reparații- A îtrecut «,vara, a xvenit 
și toamna iar starea Sălii .a ajuns 
aproape de plins. Nimeni rnu s-a gin- 
;dit să miște măcar un «cui «din loc. 
(Parchetul s-a umflat, .pereții s-au stri
cat și ai, aparatele fiind scoase afară 
(ca să aibă -mai mult spațiu... dan- j 
satorii S) au fost plouate și ssau de
gradat.

Iarna ifaate ;la ușă și sportivii ora
șului, fie ®i dlevi sau «muncitori tex
til iști (primii au de fapt și contract 
cu asociația), se «întreabă pe bună 
dreptate unde-și vor desfășura activi
tatea sportivă în sezonul friguros. 
Răspunsul iii '.va da «desigur conduce
rea asociației -sportive Textila care 
are datoria să repare sala m eel mai 
scurt timp posibil și să o dea ime
diat în folosință.

Concurs demonstrativ la Bacău

1M£ IONESCU

Atleții 'fruntași s-au prezentat din nou 
da -întrecerile prilejuite de im concurs de
monstrativ desfășurat, de data fi

ece sta pe stadionul din Bacău.
Mult mai -bine organizat dccît pri
mul concurs 
disputat la 
ipqpularizare 
plus s-a bucurat 
-ticjparea atleților .băcăoani, ci și de pre
zența atleților din Roman, antrenați ule 
•Constantincscu Nehoi. Spectatorii au a. 
jplaudat cu căldură -evoluțiile ounoscuți- 
lor atleți fruntași «Grecescu, Barabaș, 
.Drăgulescu *și alții. Dintre -cele mai bune 
rezultate amintim următoarele : greutate 
băieți : G.tin Grețu 35,90 m; ciocan: C. 
Drăgulescu 58.33 m; lungime băieți: Eu
gen Pereteacu 6.67 m ; 400 .in plat fete : 
Maria Filip 60,6 ; 80 mg. : Valeria Bu
fanți 11,7 și Aurelia Sîrhu «12,0 ; .100 in 

iplat băieți : ,D. Tronciu 11.22. O (frumoa- 
să demonstrație au făcut atleții parti-

desfășurat, 
ala di unul 

organizat 
de la Hunedoara, 
Bacău .a «cunoscut 
corespunzătoare și 

mu numai de

cel 
o 

in 
par-

cipanți la proba de 2.000 m și în special 
Ovidiu Lupu, Andrei Barăbaș, C. Gre- 
cescu, St. Beregszaszi și Gh. Matei, 
cursă cîștigatâ de Barăbaș .cu 5:42,0.

• București. La un .concurs desfășu
rat recent -pe stadionul Tineretului s-au 
înregistrat cîteva rezultate .promițătoare : 
ciocan juniori (6 .kg.), ~
56,41 m, M. ~ ------
tacite 48226 
Brans dorfer 
iescu .37218 _
naitescu 47,88 m.

'• Oradea. Cu prilejul unui concurs 
desfășurat în localitate, Pop 'Vasile a a. 
lergat 15,3 pe 110 mg., Andrei Deac 
15,4 și Filip Hitzman 15,5.

• Iași, laiărul atlet A. Cages — unul 
din numeroșii ,partioipanți la concursul 
tleșfWșumt de curîntl .la Iași — a reușit 
un rezultat bun în proba de aruncare a 
greutății : 15,06 uc

D. Gheorgliiu 
Pasca 51,79 m și Gh. Cos- 
m; suliță junioare.: Mihaela 
37,9.7 rn și Gcorgeta Nicu- 
m : disc juniori: >F. Pa-

de cap, 
saltelei

T1BERIU BAN



Știri, rezultate
JZBGED JOACĂ AZI LA LUPEIMI

Uttimul meci al echipei maghiare 
izegea, in [ata noastră, are .loc as- 
ăzi la Lupeni, în compania iorma- 
tei Minerul.
ttîTWE — CUPLAJ IN GIULLȘTI

Pe stadionul din Giulești se vot 
lișpifta miercuri, în cuplaj, două în- 
îinhri:

Qra 13: Tehnometu! — Metalul 
Horească (câmp, orășenesc)

Ora 15 : Rapid — (C.S.M, Sibiu 
’amical).

hîonata divizionară—

I (Urmare din pag. J)
Ifalgitoi*!. la ora 1430. Haidtlk este 
lina din echipele fruntașe ale fotba
lului 'iugoslav și în rinifurite -ei oc- 
țivează cițiva 'internaționali (Anko- 
Kici, Papei, Bego I și HI).
I Pentru acest meci de verificare, 
Butul nostru reprezentativ a fost asi
ni alcătuit: Vomescu, fifetcu, Dungu- 
portari; Zevode ill, Georgescu, Nun- 
Iwciller illl, Motroc, Ivan, 'Staicu- 
ntmdași; Stetru (Emil, Jenei, Knszka- 
Imijlocași; Pircâlab. Cacoveanu, Igua, 
IConstanim, Mann lathe, ii. I oneștii, 
iGhgrgfteii Ițrncnvnicu, Selymessi II 
si Tataru-rnaintași. Antrenorul lotului 
lc»te Oh. Topescu, iaT din comisia 
[tehnică mai fac parte antrenorii Era. 
[Vogi. .“N. .Roșculeț, A. Niculescu și 
N. Dumitrescu.

'httrucît echipele -Steaua și Dinamo 
Ui u Ginești dau numeroși jucători latu- 
lui, meciurile de tiuminicâ ale celOT 
două Formații (eu Știința Cluj și 
Știința Timișoara) vor fi aminate.

LOCAȚTUNE DE BILETE

Wiercuri T4 XI a.c. se pun în vîn- 
IzZare .Ia .casele obișnuite biletele pentru 
jocurile de fotbal : Selecționata div. 
A — ’Hajdtik Split (RIPS’. Iugoslavia) 
de joi 15. XI. de ,pe stadionul „23 Au- 
igust“, Progresul—Dinamo Bacău de 
sijjjțbătă 17. •XI. fie pe stadionul Repu- 
Iblicii ,și Rapid—Crțșana, Viitorul— 
Farul fie fiuminină 18. XI. fie pe sta- 

■ffionul ,23 August".
Casa fie bilete fiin str. Ion Vidu va 

tvinde și Bilete pentru handbal, cupa 
ede iarnă "F.'R.H. de sîmbătă 17.XI și 
.concursul .republican fie gimnastică 
artistică de duminică 18.XI de la sala 
Floreasca, precum și -pentru manifes- 

Ctațiile sportive fie la patinoarul artif
icial de simbâtâ T7.XI, cînd are loc 
[deschiderea sezonului 1962—63.

Pentru toate competițiile, bilete se 
i^esesc <ți la casele fie bilete de la ba- 
zele sportive -respective, în ziua com
petiției.

.țlULTE SURPRIZE IH CONCURSUL 
PRONOSPORT DE DUMINICĂ

i
Surpriza itr. >1 a concursului Pro- 

mosport de duminică 11 noiembrie o 
constituie înfringerea Steagului roșu 
!la un scor categoric de către Mme- 
jrfil.

A doua surpriza este înfringerea 
«studenților clujeni, de asemenea la 
scor (5—0) din partea echipei 'UTA, 
Dar fotbalul <e .fotbal și... la J’nmo- 
șport orice rezultat este posibil.

SPNTRU VARIANTE CU „12-ț-l" 
LA PRONOSPORT

Primul concurs Pronosport la care 
6-a atribuit premiul special in va. 
loare de 50.000 lei pentru variantele 
care au indicat pronosticul exact la 
Bele 12 meciuri de bază plus meciul 
special, s-a bucurat de un mare suc
ces de premii.

Dacg ținem cont de cele 4 „X“- 
tliri legate și de victoria echipei UTA 
fbținută în dauna Rapidului, indic’i- 

ea pronosticurilor la acest concurs 
«ra foarte dificilă.

Din cele 6 variante care au indicat 
(pronosticuri exacte la cele 12 meciuri 
die .bază, doua nu au avut pronosti
cul exact la meciul special. Așa că
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ECHIPELE-GAZDA AU DOMINAT ETAPA
• UN NOU LIDER IN PRWIA SERIE : ȘTIINȚA GALAȚI • C.S.M. 5WIU SkA MĂRIT AVANSUL IN SERIA A ll-A, IAR 

CRIȘUL ORADEA A PIERDUT UN PUNCT
Duminica a fost etapa echipei or-gazdfl. Din 21 de jocuri, ele au cîștigat 

i 16. Patru meciuri s-au terminat la egaiitnte, singurul succes in deplasare fiind 
1 obținut de.liderul serieia.il.a, C£:N. Sibiu, la București. Jn urma rezultatelor 
.4 înregistrate în această etapă, seria 1 are un nou lider: pe Știința Galați, care 
7 a profitat de infringer ea echipei C.S.O. Galați la TdUiceui. In celelalte două 
i serii.: C.S.M. Sibiu și-a consolidat poziția, murmHu-și avantajul la trei 

./ puncte față de Dinamo Pitești ; in schimb., Cri șui Oradea a pierdut un punct 
Idiji avansul pe cared avea (3).
y Jată ci Leva amănunte din jocurile de duminică:

StUl J

PRAHOVA PLOIEȘTI — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ (2—0). în lipsa 
unui meci de categoria A, foarte 
mulți spectatori au ținut să asiste ia 
acest joc de categoria B Spectatorii 
au plecat insă de ia acest meci mul
țumiți numai de -rezultat, pentru acă 
jocul prahovenilor, și în special al 
atacanților, nu s-a ridicat la îniăl. 
țimea unei echipe fruntașe in serii 
sa. După aspectul meciului, im re- 
zultat de egalitate ar fi fost mai e- 
chitabîl. Jucătorii de la Ceahlăul au 
jucat bine în cînrp, dar suturile la 
poarta au fost imprecise, In plus, 
.stoperul Cepolschi de la Prahova a 
Jucat foarte bine, ca de altfel aproa
pe întreaga apărare a ploieșteniior 
■Revenind la atacul acestora, trebuie 
să arătam că cei cinci atacanți au 
jucat dezlinat, fără vreo orientare 
tactică, iar centrul înaintaș Babone 
(în ciuda golului înscris în min. 85 
din lovitură liberă de la 1-8 m) a fost 
cel mai slab jucător jal -echipei. Pri
mul gal a fost înscris în min. 22 
de Neacșu. Raport de rome re: .6—3 
pentru Ceahlăul. (St. I one.se u și X. 
lordăchescu — coresp.).

RAPID FOCȘANI - METALUL 
ȚtRGDVlȘTE (1—0). Meci dinamic, 
.care a scos in evidență jocul ofensiv 
al echipei gazdă și contraatacurile 
periculoase ale oaspeților. Punctul 
victorios a fost înscris de Șișcă (min. 
25). Cinci minute mai tîrziu Bălă- 
.ceaun (Metalul) a .tras în bară. 
(Gh. Samoilă — coresp.).

C.S.O BRĂILA — CARPAT! SL 
NA1A (2—JOȚ. .Echipa locală a domi
nat 75 de minute .(raport de cernere: 
.10—SL Totuși, atacanții — fiin cauza 
apărării supranumerice a oaspeților 
— nu au reușit să înscrie decît în 
ultima .parte a jocului prin Coteț 
(din penalti în min. 70) și Aslmi- 
noaie (min. 80). (I. Baltag — co
resp.).

FQRESȚA FĂLTICENI — C.S.O. 
GALAȚI (3—2). De multă vreme nu
meroșii iubitori din localitate ai fot
balului -n-au avut prilejul să asiste La 
un meci atit de Frumos. Au marcat: 
Anghel (min. 3 și 12) și Greșanu 
(mm. -43) pentru Fores ta, David

pronosticuri exacte la toate cele 
„12-|-1“ meciuri au înregistrat nu
mai ’4 variante.

Participantul Gavril Dome din 
Cluj a avut .2 variante din cete pa
tru, obținind suma totală de 43.648 
lei rezultată din:

2 premii I pentru 12 rezultate «• 
xacte;

2 premii speciale pentru indicarea 
pronosticurilor exacte la cele 12 me
ciuri de ha zii rit .și la meciul spe
cial.

Celelalte două variante cu „12+1“ 
aparțin participanților Grigore Mălai 
din Cluj și Nicolae Dordea din Hu. 
nedoara.

Deci nu lipsiți de la concursul Pro- 
.nosport din 18 noiembrie a.c. pentru 
a putea repeta performanța deținută 
de cîștigătorii amintiți.

AVANTAJE POSESORILOR DE BILETE 
SPORTEXPRES

Participanților la concursurile Pro- 
noexpres din 14, 21 și 28 noiembrie 
a.c., posesori de bilete Sportexpres, 
li se atribuie premii suplimentare, ■»- 
cordate din fond, special (fără a «e 
afectă fondul ’de premii al concursu
lui Pronoexpres respectiv), .astfel :

3 autoturisnie Skoda și importanta 
premii în beat.

(min. 1) și Gheorghe (min. 15) pen
tru C.S.O. (Negru Lazăr — eoresp.).

FLAMURA ROSIE TECUCI — 
I.M.U. MEDGIDIA (2—0). In sîîșșit, 
echipa locală a obținut o .victorie ! 
Meciul însă ja fost dur. .De altfel, 
in min. 60, Ștefănescu (FI. ro
șie) și Dogan (L'MJJjM.) au fost 
eliminați de pe teren. Cele doua 
goluri au fost realizate de Lehăduș 
(min. 51 din li m și min. ”59). (Mi

hai Chitic — coresp.).

f'axă la poarta echipei C.l'.lt. Iloșiori, în meciul cu ’Dinamo Obor, ci^tigat 
de aceasta din urmă cu b—-D.

ȘTItNTA GALAȚI — POIANA 
(CîMPINA i(2—0)). Meci viu dispu
tat. dar de bun nivel tehnic numai 
in a doua parte. Studenții au domi
nat categoric tot timpul, dar au ra. 
tat numeroase alte ocazii datorită im
preciziei m șut. Au marcat : lonescu 
(min. 58) și Păun (min. 74). ((A. 
Sdtenkman — coresp,).

C.f'.R PAȘCANI — FLACĂRA 
MORENI (I—4). Un joc specific de 
campionat. Fotbaliștii din Mo reni au 
jucat mai tehnic, dar cei din Pașcani 
-au luptat și au dominat mai mult. 
Au marcat: Andrleș (min. 24) pen
tru C.F.R., Batiu (min. 44) pentru 
Flacăra. Meciul a avut toc la Su

De reținut că biletele Sportexpres 
care participă la concursurile Pronn 
expres (la care ;se atribuie premiile 
suplimentare .arătate), indiferent dacă 
sînt cîștigătoare sau nu, rămîn vala 
bite pentru tragerea concursului -spe
cial Sportexpres.

Procurați-vă cit mai multe bilete 
Sportexpres și .participați .cu ele la 
concursul "Pronoexpres de mîine 14 
noiembrie la care se atribuie premii 
suplimentare.

Astăzi este ultima zi pentru de
punerea buletinelor.

Sportivi ! Nu lipsiți de la concursu
rile Sportexpres, Dronoexpres și Pro
nosport, ale câTor benefici; contribuie 
la dezvoltarea bazei materiale a miș
cării de cultură fizică și sport.

PREMIILE TJONCUHHULUI PRONO- 
EXPRE8 Nr. 45 fiin 7 noiembrie 19C2

Categoria a II-a 4 variante a 13.013 
lei ; categoria a IlI-a 38 variante a 
1.475 lei ; Categoria a IV-a 298 varian
te a 241 lei ; Categoria a V-a 1070 va
riante fi .67 .lei,; Categoria .a VJ-a 4398 
variante a 30 lei.

Fonti de premii 4803572 lei

Rubrică redactată de Loto-Prono-, 
sp»rL 

ceava deoarece terenul din Pașcani 
este suspendat. (C. Aiexa și R. Mun- 
teanu — coresp.).

SERIA A Il-a

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — OC.S.M. 
SIBIU (1—2). In ciuda diferenței de 

'clasament dintre echțpe, in acest meci 
■au fast numeroase momentele în care 
studenții au fost „peste" adversari și 
au pus de multe ori în perierii (in 
special prin Anescu) poarta oaspeți
lor. Studenții nu au marcat însă de

ceit iun singur gol (Anescii, min. 72), 
pentru că atacul lor a... șchiopătat 
foarte mult (de pildă, extrema stin
gă Nertea, lent, ifără Clarviziune și 
inițiativă, a .fost cel mai slab).

ffioto : W. Bageac

C.S.M. n contraatacat (periculos, mai 
clar și in viteză, m acest fel inseri- 
ind nete două goluri prm Văearu
(min. 28) și Dadeș (min. 53).

Uteeiul n fost, in general, sie slabă 
factură tehnică. Sibienii au ciștigat 
datorită contraatacurilor lor pericu
loase.

M TUDORAA

BBOGRESUL ALEXANDRIA — 
METALUL BUCUREȘTI (2-1) Peste 
3 MO de spectatori au asistat la o 
partidă mteresantă. in care localnicii 
au dominat -mai mult ar ii putut 
ciștfga ia sm scor mai mare dacă 
ruatntasii r.-ar ii -ratat citeva ocazii 
favorabile. In prima parte a intîlni- 
rii, Progresul a auut ssuperioritatea, 
dar nu -a fructificat decit spre sfirși- 

■ tul reprizei, in mm. 40, prin .Pană. 
După înscrierea golului, oaspeții au 
o ușoară revenire, rnsă fără rezultat. 
In repriza ,ă doua, cei care domină 
sint ^ot localnicii. Jli joacă cu pase 
scurte, pe jos, și Teușasc ca in mina
tul 60 să majoreze scorul, la 2—0 : 
Bizon, mijlocașul sting, a șutat de la 
circa 30 de metri, mingea s-a lovit 
de un apărător ai Metalului și p in
trat in poartă. In minutul 68 oaspe
ții au redus din handicap prin Ene 
Lucian, care a șutat puternic de la 
distantă. In continuare am asistat la 
dominarea rtehipei Progresul, inso 
scorul a rămas neschimbat. (Petre 
Eaicu. coresp^).

Xf.S.M REȘIȚA - TRACTORUL 
BRAȘOV (6—0). Victorie meritată. (In 
partea a doua a intîtnirii, reșițeuii 
au dominat autoritar, depâșindu-șiad- 
versarn in toate compartimentele. Au 
înscris : Apro 1 (min. 24, din 11 m), 
Varga (mm. .57 și 63), ficinteie (min. 
26 și 73) ți .Sfirlogea (min. 50). (I. 
Plăvițiu, coresp.).

DINAMO OBOR -iCiEB. ROȘIORI 
(6—0). Jitainlașii dinnmoviști au jucat 
in viteză, pe un dront" larg. Oaspe
ții au avut o apărare slabă. Au măr

itat.: ?Btaenascu (min. 4, 32, 68). Feo- 
dot (mm. 74 și <89) țj Borcan (min. 

s80). (Gh. Cioranu — coresp.).
DINAMO (PITEȘTI—'CHIMIA 'FĂ

GĂRAȘ (3—0). -Localnicii au dominat 
tot timpul, insă înaintașii au -ratat 
'foarte -multe ocazii. ‘Punctele au fost 
realizate de Lovin (min. 45 și 72) și 
'Circiumărescu (min. 75). (Al. Mame
le — .coresp).

UNIREA KM. VlLCEA - C:S'M. 
MEDIAȘ 12—1). .Gazdele. puteau „ciț- 
tiga la scor dacă nu rraiau. "hi rtntn. 
66 Oaneea (C!SM) a fast leiiminat i
de pe teren. Au înscris: Marin (mm.

'16 din 11 m) și Bizgu (min. 45) pen
tru Unirea, respectiv, Oaneea (mm. 
5). Ambele echipe au ratat cite o 
lovitură de la dl m (Motrescu — Unirea 
și Jdezedi — U.S'M. Mediaș). (D. Ro- 
șianu — .coresp,).

DRUBETA TR. SEVERIN — C.S.O. 
CRAIOVA 0—1). Echipa locală a 
fost superioară, mai ales in repriza 
a doua, dar înaintașii săi nu au șu
tat suficienit la poartă. Au înscris: 
Buldur (min. 25) pentru C.S.O. Cra
iova și Cristescu (min. 85) pentru 
Drubeta. (Gh. Manafu — coresp.).

SOU A A iLU d
 L

•VAGONUL ARAD — ASMD B. 
MARE (1—0). Cele citeva mii de 
spectatori au așteptat dm partea e- 
chipelor și .mai Ales a oaspeților 
(care ocupă un loc fruntaș in seria) 
un joc de calitate. Asistența, Insă, a 
rămas decepționată, în special de 

.ASMD, care a fămas „corigentă" și 
la capitolul disciplină. Nici nu a în
ceput ;bine jocul și -faulturile și dis
cuțiile au intrat în preocupările rfafr- 
băliștllor oaspeți. Toate că acestea 
ar fi continuat cu aceeași intensitate 
dacă arbitrul E. Bucșe—-Sibiu, care 
a .condus bine, mu ar tfi filiminat in 
min. 6 pe Dilll (ASMD) pentru insul
tă adusă arbitrului .de tușă. .Elimi- 
.narea a fost Justă, iar protestele 
sătmărenilor neîntemeiate. Jucătorii 
s-au mai temperat in continuare, dar 
totuși au jeomis neregularități, ceea 
ce trebuie jsă dea serios fie gindii 
conducerilor jcelor două asociații. 'Ni
velul tehnic al meciului a avut de 
suferit. Vagonul _a ciștigat mtîlnirea 
printr-un gol spectaculos inserts in 
min. 64 de .'Macavei, cel mai bun de 
pe teren. Oaspeții ar fi putut obține 
un rezultat mai bun. dacă erau preo
cupați de jac Sji nu de adversari sau 
arbitri (in special Tuki și Borhely). 
Ei au, de altfel, o valoare tehnică 
mai .bună decit fotbaliștii echipei 
'Vagonul. Dar ee folos—

C. ALEXE

A -6. (GUCIR — CRIȘUL ORADEA 
(0—0). Gazdele au dominat (raport 
de comete : UD—B), dar farm e
bună a porta-rulu: Vaihi: (CrișuD1, 
precum și apărarea -supranumerxli a 
oaspeților a făcut ce aseoru'. sa tb- 
-mînă alb. (ÎT. tSteriopol tși M Vil- i 
ceanu — corespj.

JIUL PETRILA — MUREȘUL TO. 
MUREȘ (1—0). Jiul a ciștigat pe 
merit in fața unei echtpe .care 
servit o replică dîrză. Mureșeni: s-au 
apărat organizat, m xea de a doua 
Teprizâ supranumeric, dar aceasta nu 
a dăunat calității jocului. Unicul gol 
a fost înscris de Ctornoavă în min. 8 
dintru lovitură liberă de la circa 25
de metri. (I. Zamora-coresp.).

C.S.O. TIMIȘOARA — IND. SIR- 
MEI XîMPlA '.TdJRZll (â-,1). Timi
șorenii au realizat a șasea .victorie 
consecutivă pe teren propriu C.S.O. 
a jcîștigat însă mai greu decît arată 
scorul, deoarece oaspeții au jucat bine 
în .cimp și .au luptat mereu peniru 
balon. Golurile au fost înscrise de: 
Surdan (min. 5, ’50). Zanca (13), Du
da? (39), Fodor (80) și reseectiv 
Jack (31). (Al. Gros — coresp.)

C8S.M CLUJ — <CS(®. BAIA
MARE (5—1). In prima -repriză au 
dominat băimărenii, dar în partea a 
doua ei nu au putut face fața jocului 
bun practicat de clujeni. Au marcat: 
Banu (min.-48), Băluțiu (49), Treabă 
(53. 60) și Nicorut (73j. respectiv 
Drăgati (44). i(.V. Cacoveanu — .co
resp.).

-RECOLTA «CĂREI — CiFiR IRTA 
ARAD (2-*0). După o repriză egală, 
localnicii pun ștăpinire pe joc și ciș- 
tigă pe merit. Cele două goluri au 
fost realizate de IKoch (min. 63 din 
LI m și 66). (Tr. Siiaghi— coresp ).

ARIEȘUL TURDA — UNIREA 
DEJ (2—2). Joc fie mjre luptă, în 
care ambele echipe au jucat nervos. 
Arieșul a dominat -majoritatea tim
pului, dar nu a fructificat ocaziile 
avute Ttertarul gazdelor, Ștefan, și 
Tordai (Unirea) au fost eliminați din 
joc pentru lovire. Au .marcat: Măr- 
gineanu (min. 44) și ilvan (84) pen
tru Arieșiil, -respectiv Găbudeanu 
(46) și loja (89). (L. Vataki — co
resp) .
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Finala „Cupei școlarului"
Duminică dimineața s-a desfășurat 

pe ringul instalat in sala de festivi
tăți a Casei de cultură a tineretului, 
raionul T. Vladimirescu, finala „Cupei 
școlarului** la box. Reuniunea a fost 
organizată de Clubul sportiv școlar 
in scopul popularizării acestui sport 
în rindurile tinerilor elevi.

Prezența în ring a unor elemente 
bine pregătite de antrenorii 
Spakov (Steaua), C. Cionoiu 
Roșie), Ion Lungu și Luca 
mano (Rapid), M. Doculescu 
pia), C.

Marcu 
(Gr. 
Ro- 

(Olim- 
Ogrinjeanu (C.S.S.) etc. a 

constituit succesul reuniunii. Intr-ade
văr, tinerii pugiliști nu au dezamă
git speranțele antrenorilor lor și ale 
sutelor de spectatori veniți să vadă „la 
lucru" pe unii "dintre cei mai buni 
juniori bucureșteni.

„Astfel de reuniuni ar trebui orga
nizate cit mai des, ne-a spus antreno
rul Marcu Spakov. 
prilej de verificare 
rii pugiliști**.

„S-au evidențiat 
goieseu (Olimpia) și 
Sînt sigur că mulțî 
zenți azi pe ring vor deveni pugiliștii 
fruntași de miine, a adăugat antre
norul C. Cionoiu. Iată de ce am acor
dat toată atenția confruntărilor din 
gala de azi“.

Ciștigătorii intilnirilor in ordinea ca
tegoriilor au fost : Ion Dobre 
Roșie), P. Eftimie (Gr. Roșie), 
Cornel (Unirea), Fl. Paraschiv (Dina
mo), Ion Tudor (Rapid), I. Barbu (Gr. 
Roșie), C. Negoiescu (Olimpia), I. 
Crișan (Steaua), V. Tudose (Unirea), 
V. Avram (Gr. Roșie). „Cupa școlaru
lui “ a revenit asociației Gr. Roșie cu 
15 pct., urmată de 
pid.

(Gr. 
Ene

C.S. Școlar și Ra-

ACREL

rrx • • •1 mem

CRIȘAN coresp.

Ele sînt un bun 
a muncii cu tine-

în special S. Ne- 
I. Crișan (Steaua), 
dintre elevii pre-

ECHIPA C. P. B„ PENTRU A DOUA OARĂ CAMPIOANĂ A TĂRII
în- 
au 
la 
au

Pasionații oinei din Buzău au 
fruntat burnița rece și deasă și 
fost prezenți sîmbătă dimineață 
deschiderea turneului final. Și nu
avut ce regreta. Ploaia a stat după 
primele meciuri și au putut asista 
astfel, în continuare, la întreceri spec
taculoase și aprig disputate. Cele 
cinci echipe protagoniste, Minerul

boxeri romîni sînt gata
pentru întîlnirile din Polonia

Săsar, Avîntul Frasin, Biruința Gheră- 
iești (reg. Bacău), Avîntul Curcani 
(reg. București) și Combinatul Poli
grafic București și-au apărat cu în- 
dîrjire șansele, oferind jocuri de o 
rară frumusețe.

Titlul de campioană a țării a fost 
cîștigat din nou de jucătorii de la 
Combinatul Poligrafic București. Cu 
un bagaj mai bogat de cunoștințe 
tehnice și tactice, sportivii bucureș- 
teni s-au impus de o manieră cate
gorică. De-a lungul turneului, ei au 
suferit o singură înfrîngere, în ulti
mul meci al competiției și aceasta 
deoarece unii jucători. văzîndu-se 
deja campioni, nu au mai luat în 
serios intilnirea cu echipa Minerul 
Săsar. In rest jucătorii echipe» C.P.B.

15—7 ; Avînl 
Frasin 9—5, 3-

nerul Săsar 11—6, 
Curcani cu Avîntul 
cu Minerul Săsar 8—3, 20—8; Avii 
tul Frasin cu Minerul Săsar 14—1 
8—8.

CLASAMENT FINAL : 1. C.P.l 
22 p. 2. Biruința Gherăiești 19 p. 
Avîntul Curcani 17 p. 4. Avîntul Fi; 
sin 11 p. 5. Minerul Săsar 
averaj mai slab).

Se cuvine să spunem 
vinte și despre arbitraj, 
de-a rîndul el constituia 
vralgic, de data aceasta
jocului de la Buzău și-au făcut, e 
mici excepții, datoria. Nu au me 
existat nesfîrșitele discuții în timp»: 
partidelor, nu au mai fost acuzai 
arbitrii de lipsă de obiectivitate, ț

11 p. (g<

cîteva ei 
Dacă a 

punctul n 
conducătoi

manifestă — după 
antrenorul Ion Popa —

cum

Lotul echipei CP.II. fotografiat împreună cu antrenorul Alexandru Hafailescu,

Activitatea internațională din acest 
an a boxerilor noștri fruntași se a- 
propie de sfîrșit. Duminică, la Varșo
via, reprezentativa de tineret a țării 
noastre va susține ultimul și cel mai 
greu examen al anului, cînd va în- 
tilni redutabila echipă de tineret a 
R.P. Polone care, cu mici excepții, se 
confundă cu reprezentativa A.

In vederea acestui important eveni
ment pugilistic, tinerii noștri boxeri 
s-au pregătit cu multă atenție. Toți

eei 10 boxeri 
ne-a declarat 
e formă sportivă bună și așteap
tă cu încredere meciurile din Polonia. 
In linii mari, formația pe care o vom 
prezenta pe ringul din sala Gwardia 
este următoarea : 'Davidescu, Crudu, 
Andrei Olteanu, Pătrașcu, Marin Ion, 
Mitrea, Ion Olteanu, Cojan, Trandafir 
și Gheorghioni. Rezerve sînt Vintilă 
și Mibai Goanță.

Citeva probleme ale dirt-trackului
ș-a invio- 

îndeosebi
Activitatea motociclistă 

rat anul acesta datorită 
faptului că au fost programate mai 
multe întreceri de dirt-track și vi
teză pe circuit. Este evident că iu
bitorii sportului cu motor se simt 
mai mult atrași spre aceste întreceri, 
deoarece ele sînt mai ușor de ur
mărit și sînt mult mai spectaculoase.

Ocupîndu-ne de activitatea desfă
șurată la viteză pe zgură (dirt-track)

formă organizată de desfășurare. 
Duminică de duminică pe pista spe
cial amenajată de la stadionul Uni
rea s-au strîns mii de spectatori 
care au urmărit cu emoție evoluția 
primilor noștri specialiști 
pe zgură. Gh. Voiculescu, 
Capitalei, a cucerit doar 
fază acest titlu, mărind
printr-o plăcută surpriză — interesul 
pentru competiție.

ai vitezei 
campionul 
în ultima 
astfel —

mula de desfășurare nu a fost 
mai fericită. Alergătorii înscriși 
prima categorie nu se întîlneau 
care cu fiecare în cadrul unui 
curs și aceasta dădea naștere la
piciuni. Alcătuirea seriilor favoriza 
evident pe unul sau pe altul dintre 
alergători. In general formula nu a 
corespuns și a creat confuzii în rin
durile spectatorilor. Fiind prea gre
oaie ea a dat naștere la pauze ne
dorite în timpul concursului. Este 
necesar ca organizatorii să adapteze 
la noi o formulă mai simplă care 
să fie in același timp și echitabilă. 
Ea trebuie să fie din timp populari
zată, în așa fel incit spectatorii să 
cunoască modul de desfășurare a în
trecerilor. Campionatul trebuie să 
se desfășoare duminică de duminică, 
fără întreruperile cauzate de pleca
rea concurenților la întreceri de vi
teză pe circuit sau motocros.

De asemenea, este necesar ca pistei 
de la stadionul Unirea să i se aducă 
îmbunătățiri, deoarece în starea ac
tuală, în viraje, îi expune pe moto- 
cicliști la accidente. In general clu
bul sportiv 
în ultimul
să pentru crearea condițiilor nece
sare disputării concursurilor de dirt- 
track — va trebui să facă în această 
perioadă unele lucrări de reamena- 
jare a pistei.

Ceea ce a creat neajunsuri regre
tabile în actualul sezon a fost arbi
trajul. Lipsiți încă de experiență, 
arbitrii au făcut unele greșeli care 
au influențat și rezultatele. Dacă 
poate fi imputată nimănui lipsa 
de experiență, în schimb comisia
rășenească care i-a programat a gre
șit atunci cînd nu a delegat la în
treceri pe cei care 
acumulat mai repede cunoștințele ne
cesare. Dublați de colegi mai tineri, 
acești arbitri ar fi asigurat o nor
mală desfășurare întrecerilor, 
problema cheie în arbitraj se
că este în momentul de față startul. 
Este normal deci ca în postul de 
starter să fie delegat cel mai pri
ceput dintre arbitri. Experimentele se 
pot face la antrenamente. In peri
oada de iarnă este necesar ca forul 
de specialitate din Capitală să or
ganizeze cursuri cu arbitrii.

Doi dintre activiștii care se ocupă

Unirea — care a dovedit 
timp o preocupare inten-

Aspect de 
Al Sinea

la ultima cursă de dirt-track a sezonului. 
(Voința), M. Alexandrescu (Metalul), Al. 

culescu (Steaua).

De la stingă
Pop (Unirea )

la dreapta: 
și GA. V oi.

Foto : T. Chioreanu

salutăm inițiativa comisiei 
București care a organizat 

Eforturile

veni intrebuie să 
orășenești 
un interesant campionat, 
activiștilor obștești și îndeosebi cele
ale tov. ing. St. Șerbănescu au făcut 
ca dirt-trackul să cunoască — pen
tru prima oară în țara noastră — o

au luptat cu ardoare, au fost Ia fel 
de buni atît la „bătaie** cit și la
„prindere". In mod deosebit s-au re
marcat Marin Cristinescu și Ion Scș- 
tenaru, care au reușit să treacă ne
loviți prin culoare în cele opt jocuri 
susținute. De asemenea, merită sub
liniată și comportarea maestrului 
sportului Alexandrii Ciobanu, cel mai 
bun jucător la „bătaie" 
precum și evoluția Iui 
la „prindere". In cele 
echipa C.P.B., pregătită 
rul Alexandru Rafailescu, a folosit 
următoarea formație : M. Cristinescu, 
C. Dinu, I. Seștenaru, I. Vaida, D. 
Bărbieru, I. Anton, I. Dacău, Gr. Lu- 
cuț. V. Ghișa, C. Iancu și A. Cio
banu. Echipa C.P.B. cîștigă pentru a 
doua oară consecutiv titlul de cam
pioană a țării.

O impresie frumoasă au lăsat for
mațiile colectiviștilor din Gherăiești 
și Curcani. Prima echipă, condusă de 
cunoscutul jucător Eugen Cocuț, s-a 
prezentat în progres față de com
petițiile anterioare. Jucătorii ei s-au 
apărat cu mai multă siguranță, au 
pasat mai precis, iar în jocul la 
„bătaie", au știut să valorifice lovi
turile tactice. Avîntul Curcani, care 
a cuprins o serie de elemente tinere 
și talentate, a constituit un adversar 
greu de trecut. De altfel, confruntă
rile dintre Biruința Gherăiești, Avîn
tul Curcani și C.P.B. au dat loc și 
în turul și in returul competiției la 
dispute care au îneîntat 
spectator. Avîntul Frasin și 
Săsar cu cîțiva maeștri ai 
în componența lor, au 
schimb și jucători cu o a*părare vul- 

cu

al finalelor 
Costel Iancu 
opt jocuri 
de antreno-

toate acestea pentru că arbitrii au 
discutat înainte de începerea comp» 
tițiel unele probleme neclare din 
regulament și au colaborat pe teren 
Cu acest prilej s-au evidențiat tinerfi 
arbitri Gh. Dumitrescu (Focșani^ 
A. Sigmireanu (Toplița) și C. Căpă- 
țînă (Buzău).

TR. IOANIȚESO»
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— apare bilunar : pe 3 luni
15 — pe 6 luni lei 30 — pe 
an lei 60.

lei 
un

Revista SPORT Șl TEHNICA

— apare lunar : pe 3 luni lei 9 
— pe 6 luni lei 18 — pe un 
lei 36.

an
ajutorul organi- 
intreceri de vi- 

scoate în evi-

a 
viitoarelor 
zgură vom

Pentru 
zatorilor 
teză pe 
dență citeva din lipsurile manifestate
cu prilejul desfășurării actualului 
sezon în Capitală. Astfel, de la bun 
început trebuie să spunem că for-

nu 
lor 
o-

publicul 
Minerul 

sportului 
avut în

REVISTA DE ȘAH

— apare lunar : pe 3 luni
5,25 — pe 6 luni lei 10,50 — 
un an lei 21.

lei
Pe

ACTIVITATEA ÎN ȚARĂ dovediseră că au

CUPA ORAȘULUI FOCȘANI

Asociația sportivă Energia Focșani 
a organizat duminică un concurs de 
viteză pe circuit dotat cu o cupă la 
care au participat 67 de alergători 
din Brașov, Galați, Ploiești, Cim- 
pina, București și Focșani. Iată re
zultatele tehnice: avansați, 125 cmc: 
I. Pasat (Voința Buc), 175 cmc: P. 
Ovidiu (St. roșu Brașov); 250 cmc: 
O. Stephani (St. roșu Brașov); 350 
cmc: q - • -
Schuster 
cmc: E.

Stephani, 350 cmc: I j, K. 
(St. roșu Brașov);

Kerestes (Steaua)..
500

șt Cofistantinescu coresp.

CONCURS DE INDEMINARE 
LA TIRNAVENl

Consiliul raional UCFS Tîrnăveni 
a organizat un concurs de îndemî- 
nare, la care au participat 40 de mo. 
tecicliști. Traseul a numărat 2 000 de 
metri și a fost presărat cu 10 obsta
cole. Iată primii clasați pe categorii : 
125 cmc — 1 Albert (Tractorul Tir-

SPORTUL POPULAR
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(U-
So.

. . 350
I. Peter (Electrica Tîrnă-

năveni), 175 cmc — A. Maxim 
nirea Tîrnăveni); 250 cmc — V. 
lomon (Electrica Tîrnăveni) și cmc - - • —■
veni).

Și 
pare

I. Hasașiu — coresp.

CIRCUIT DE VITEZA 
LA SF. GHEORGHE

organizarea asociației sportiveîn
Voința din localitate s-a desfășurat 
un concurs de viteză la care au par
ticipat 78 concurenți Sportivii de la 
Steagul roșu Brașov au cîștigat 5 
curse prin : C. Pescaru (125 cmc), 
P. Ovidiu (175 cmc) și O Stephani 
(250 cmc, 350 cmc și nelimitat). 
Cursa de 350 cmc IJ a revenit lut 
L. Kovacs (Voința Brașov). La înce
pători cursele au dat cîștigători pe: 
A. Oprea (Carpați Brașov) la 68 
cmc, A. Ballo (Poiana Cîmpina) la 
98 cmc, Gh. Nagy (Voința Sf. Gheor- 
ghe) la 125 cmc, B Manolescu (Car- 
pați Brașov) la 175 cmc, Gh Hor- 
nea (Poiana Cîmpina) la 250 cmc, 
A. Fiilop (Voința Sf Gheorghe) la 
350 cmc și Anna Beke (Voința Sf. 
Gheorghe) la 350 cmc-fete.

Zo.lan Pann - eoresn

care să fie discutat 
siilor orășenești de 
fel ca experiența acumulată de ei să 
poată fi extinsă.

de această ramură sportivă — ing.
Șt. Șerbănescu și Gh. Voiculescu —
au fost anul acesta într-un schimb
de experiență in R. P. Bulgaria. Ar
fi bine dacă și-ar spune părerea
asupra celor văzute într-un material

HRISTACHE NAOM
ION DUMITRESCU

cu
cu
A-

Revista
CULTURĂ FIZICĂ

— apare trimestrial 
lei 6 — pe un an lei

Șl SPORT

: pe 6 luni 
12.

nerabilâ care au fost „țintiți** 
ușurință.

Iată acum rezultatele : C.P.B. 
Biruința Gherăiești 15—4, 12—8, 
Avintul Curcani 16—12, 1.3—4, cu
vîntul Frasin 11—9, 7—0, cu Minerul : 
Săsar 11—2, 7—13 ; Biruința Gheră- < 
iești cu Avîntul Curcani 10—10, 19—5, ; 
cu Avîntul Frasin 8—3, 6—4, cu Mi- I

Abonamentele se fac la toate 
Oficiile P.T.T.R., la factorii poștali 
și la difuzorii voluntari din între
prinderi și instituții.

in cadrul comi- 
motociclism, ast-

xxxxxx»oocxxxxx>^-oo(xxmxxxxxxxx>oooooooogoococ>ooo.



„CUPA CARPATILOR“
BRAȘOV 11 (prin telefon). — Opt 
lițpe masculine și feminine și-au 
rfficaf stadiul de pregătire lutnd 
rte timp de trei zile la .CUPA 
VRPAȚrLOR". Trofeele au revenit 
rmației feminine C.S.M. Sibiu și e- 
i.pei masculine Tractorul Brașov. 
•Âti fost înregistrate urmăleare’e 
zultate: FEMININ: C.S.M. Sibiu 
i Voința București 3—1 (6—15,
■>—11. 15—6. 15—8), cu Pa'tizanui 
șu Brașov 3—1 (15—9. Io—2, 11— 
i, 15—2>, cu Olimpia Brașov 3—1 
6—14, 8—15. 15—10, 15—12); Vo
ta București cu Olimpia Brașov 
-0 (11. 11. 14). cu Partizanul roșu 
rașov 3—I (15—10, 15—8, 3—15, 
>—12); Olimpia Brașov — Partiza
ni roșu Brașov 3—1 (15—8, 15—6,
— 15. 15—10). Clasament: 1, C.S.M.

Sibiu 6 p; 2. Voința București 5 d; 
3. Olimpia Brașov 4 p; 4. Partizanul 
roșu Brașov 3 p.

.MASCULIN: Tractorul Brașov cu 
C.S.M. Cluj 3—0 (4, 12, 5). cu Ști
ința Galafi 3—0 (10, 9, 12), cu Pe
trolul 3—1 (16—14, 17—15, 14—16.
15—4); C.S.M. Cluj cu Petrolul Plo
iești 3—0 (15, 9. 11). cu Știința Ga
lați 3—0 (5. 13, 10); Știinta Ga
lați — Petrolul Ploiești 3—2 (15— 
13, 15—7. 12—15. 10—15, 15-3).
Clasament : 1. Tractorul Btsșov

6 p; 2. C.S.M. Cluj 5 p; 3. Știinta 
Galafi 4 p; 4. Petrolul Ploiești 3 p.

P. DLHITRESCU și V. SECÂREANU 
coresp.

„CUPA DINAMO"
După prima etapă în 
:UPA DINAMO", con
stările tio sint prea 
ibucurătoare Intîlnirile
u s-au ridicat la nive-
t" așteptărilor și, în 
neral, jocurile au fost 
-♦slabă factură teh- 

ica. Voleibalistele de la
apid și Dinamo, 
ine pregătite, și-au in- 
recut adversarele 
(ferente categorice.

jPli, pe scurt, 
n meciurilor

mai

la

„fil- 
RA

3 — PROGRESUL 
0 (6, 9, 6). S au evi- 
nfiat : Alexandrina
rezeanu. Doina Po- 

escu, Natalia Todorov, 
ichi, Cornelia Moraru 
Rapid), Ecaterina Rog 
Progresul)). DINAMO 
- METALUL 3—0 (8, 
0, 14). A fost intere-
artt, in special, setul al 
II-lea : Metalul a con
us cu 5—>3. 7—6, pen
cil ca scorul să devină 
gat.; 11—11 și 13—13, 
ar Dinamo, actionind 

nai cătai, s-a distanțat
n final. S-au remarcat : Instantaneu 
Janiela Vervescu, Doina 
Viiaescu (Dinamo). A- 
lexandra Cfiezan. Magdalena Murzea 
(Metalul). La Dinamo nu au jucat 
tart Vane» și Tinela Pleșo'anu.

iNTilMIRi 0E VERIFICARE
LA BAIA MARE

RAIA MARE // (prin lelejon). — In 
:a drul pregătirilor în vederea începerii 
ampionatuhti republican. simbătă și du. 
ninieă s-au înrîtn*t echipele masculine 
le volei C.S.O. Raia Mare și Dinamo 
Orașul dr. Fetru Croza Simbilă. oas- 
w|ii au cîștigat cu 3—1 (15—9. 15— 
ft, 10—15, 15—12). pentru ca dinu mici 
rictoria să revină formației C.S.O. cu 
icelași scoc de 3—1 (15—ft, 13—15. 
5—ft, 18—16).
Bmtre jucători s-au evidențiat Pă- 

trășcoiu și Agtrbiceanu de La C.S.O., Za- 
molo și Siarmschi de la Dinamo.

V. SASxARANU — coresp. reg.

Cum se prezintă Rapid București înaintea „C. C. L“
Activitatea coinpetiționaiă la handbal 

a continuat săptămîna trecută prin tur. 
netil întreprins în Vara noastră de echipa 
feminină S.E. Gol fiber ger din Budapesta. 

! Interesul pentru pa nulele susținute de 
handbalistele budapeslane a crescut, inai 
ales prin faptul că ele au întîlnit de 
două ori echipa Rapid, care nu peste 
multă vreme va debuta în ediția din a- 
ce*«t an a „Cupe: Campionilor Europeni".

Ținînd seama de acest lucru, este fi
resc ca evoluția campioanelor noastre să 
fie privită tocmai prin această prismă. 
Cum se prezintă feroviarele rnamtea 
primului lor joc din cadrul acestei im
portante competiții? Răspunsul ni l-a 
furnizat modul în care ele au jucat în 
partid'-le cu S.E. Goldberger.

Ceea ce trebuie remarcat, în primul 
rînd. este îmbunătățirea evidentă — față 
de meciurile din campionat — a jocului 
ofensiv. S-a văzut clar că «lin acest punct 
de vedere, robipa este bine pregătită, ju- 
cătoareie cunoscîndu-și temele, fapt care 
a determinat ca acțiunile de atac ale 

1 bucureșirncelor să aibă multă cursivita
te. De asemenea, datorită îmbunătățirii 
pregătirii tactice, echipa Rapid a avut 
posibili ta tea să accelereze ritmul de joc 

• și să-și creeze multe ocazii de gol. hi
■ cele două partide disputate cu S.E. Gold- 

berger, echipa noastră campioană a folo
sit două tactici de atac deosebite. In

■ prima partidă s-a pus mai m»k accentul 
pe angajarea pivoților și extremelor, m 
timp re în cea de a dotta acțiunile ofen
sive ale feroviarelor s-au bazat m mod

deosebit pe finalizarea prin aruncări «le 
la distanță. Cei ce au urmărit ambele 
partide au reținut evident faptul eă 
eficacitatea acțiunilor de atac a fost mai 
ridicată alunei cînd s-au folosit pivoții 
și extremele. Vom sublinia încă două lu
cruri în ceea ce privește organizarea ata
cului : declanșarea contraatacurilor este 
mai promj»tă. prin faptul că în această 
d’rTecțre echipa nu se bazează numai pe 
Maria Cons tari finescu, ci și pe Elena 
Uedeșiu și — mai puțin îmbucurător — 
faptul că se ratează încă nejiermis de 
mult.

Dacă în privitița acțiunilor ofensive ln- 
crurble se prezmtă mulțtimitor, în soliimb

echipa Ihapld s-a a ratal, mai ales, în pri. 
mul joc, deficitară la capildlul apărării. 
Să primești 13 goluri înlr-un singur joc, 
și încă de la o echipă de valoare medie 
cum este S.E. GuJ.clbe.rger ni se pare 
prea urnit. Pentru acest nmtiv conside
răm că feroviarele mai trebuie să lucre
ze încă serios la acest capitol. Jucătoa
rele de la Rapid au dovedit că nu sint 
prompte în intervenții, că <in momente 
<le neatenție — eh:ar și în al doilea joc, 
cînd în apărare echipa a jucat mai bine, 
au existat lotuși astfel de momente. ( u 
excepția Actei liopifi, m rest nimeni hh 
încearcă să bloch<«c aruncările de U 
distanță.

C. V.

hhl mastnlin se pregătește pentru un turneu 
tn U. R. S. S. și lielaiida

S. E. Goldberger Budapesta joacă și la Timișoara
• Lotul nostru masculin se pregătește 

de cîteva zile în vederea unui important 
turneu pe cire îl va întreprinde în 
Uniunea Sovietică. Astfel, în zilele de 
19,20 și 21 noiembrie, handbaliștii noștri 
fruntași vor evolua la Moscova în cadrul 
unui turneu, alături de echipele de se
niori și tineret ale U.R.S.S. și selecțio
nata R.S.F.S.R. Apoi, echipa noastră va

juca la Tbilisi în zilele de 23 și 24 
noiembrie și la Leningrad (26 și 27 
noiembrie). Din Uniunea Sovietică, re
prezentativa noastră se va deplasa în 
Finlanda, deoarece la data de 30 noiem
brie ca urmează să întîlnească la Helsin
ki echipa națională finlandeză. Din lotul 
care se va deplasa vor face parte Eedlt 
Bogolea, Ivânescu, Mozer, IInat, Cos- 
tache II și alții.

Faza de zonă a orașului București la floretă 
băieți și sabie pe echipe

din meciul Rapid—Progresul disputat 
in cadrul „Cupei Dinamo“.

Foto : P. Romoșan

Joi, cu încăpere de la era 17, in 
sala Dinamo are loc etapa a aoui 
a competiției: Rapid — Metalul și

; Dinamo — Progresul.

NICOLAE TOKACEK — coresp

Echipele dr floretS băieți și sabie ale 
■ clubului sportiv Steaua au dominat în

trecerile finale ale fazei de zonă a ora- 
I șahii București. Aceste ultime întreceri 
J s-au des fă-urat sînibătă și dumnici în 

sala dc sport a Facultății de științe ju- 
raJîee.

O putf-m spune despre echipele parte 
ciparHc la acesl concurs? Cele cinci for. 
mâții la floretă (Steaua. Progresul, Știin
ța. Universitatea și S.S.E.) au avut — în 
general — o comportare bună atU din 
punct dc vedere tehnic cît și tactic. Mai 
ales formația clubului Steaua a prezen
tat un lot omogen și foarte bine pregft- 
lit. Deși a lipsit load Drhnbă. Steaua 

’ a dominat îatrecerik. ocupind primul 
lac cu 3 victorii.

Șc-*ala sportivă de e’iewi a pr-'zeeut la 
*ees*. roucurs o eeliipl foarte

(media de vîrslă 17 ani), care a avut o 
comportare foarte bună.

Frumoasa comportare a echipei S.S.E. 
se datorește în mare măsură celor două 
profesoare și antrenoare Ruxandra lo- 
nrscu și Paula Lăzărescu. care se preocu
pă permanent și cu tragere de inimă de 
pregătirea elementelor tinere.

Clasament florete băieți: 1 Steaua (l. 
Zilahy, C. Nicolae, Gh. Mutei, M. Maxim) 
o v; 2. Progresul 5 v. — 3 înfr.; 3. Știin
ța 4 v. — 4 înfr.; 4. Universitatea 2 v. — 
6 înfr. ; 5. S.S/E. 1 v. — 7 înfr.

I^a sabie întrecerile au fost mai echu 
librate, în special între Steaua și Șirintța.

Clasament sabie : 1. Steaua (D. Mus
tață. H Rădescu. Gh. Cukea. C. Pet- 
mus. O Vintilă) 5 ▼. — 1 înfr. ; 2. 
Știința 5 ▼. — 1 înfr.; 3. C.S.S. 2 v. — 
4 înfr. ; 4. S.P.C. 6 r.

ELtNA DOBTNUA

• Echipa feminină de handbal în 7
5. E. Goldberger Budapesta î.și încheie 
turneul la Timișoara. Handbalistele ma
ghiare vor susține ultimele lor partide 
miercuri 14 ?i joi 15 noiembrie în com
pania formației locale Știința.

• S-au încheiat întrecerile campionatu
lui de calificare al orașului București. 
Iată clasamentele finale :

M\S€UL1N: 1. Titanii 18 p. 2. C.Ș. 
Școlar 16 p. 3. Voința 11 p, 4 U.C.R. 
7 p (210:209). 5. I.C.F. 7 p (199:239),
6. Construcții 1 p.

FEMININ: 1. Confecția 32 P, 2.
1.5. E M. 31 p, 3. Fabrica de timbre 23 p 
(175:108), 4. Titanii 23 p (169:103), 
5, Bumbacul 19 p, 6. S.S.E. II 17 p, 7.
5.5. E. I 16 p, 8. Flacăra roșie 10 p, 
ft. C.S. Școlar 8 p, 10. Tehnicismulc Sa. 
nitar 1 p. (C. NicHlescu-c.pre.sp.)

• Și la Cluj a luat sfîrșit campiona
tul orășenesc. I>a seniori, pe primul l«»C 
s-a cla«4at echipa Știința (antrenor 0. 
Olteanu), care în finală a întrecut cchb 
na Institutului Pedagogic de 3ani. 1^ se. 
nioare, locul 1 a revenit tot unei for
mații studențești. Știința Ba-beș-Bolyai 
(antrenor T Rusu). înaintea forinații'or

I C.S.S. I și S.S.E. (P. Radiwiy-coresp.)

i
Din presa sovietică de specialitate

i
MINGEA IN AER

Perfecționarea continuă a p'ocedee.o* ‘ete <e este râie» M*e 
măiestrie, spre succesoie spaHrve

H. MOBOZOV 
maestru emer f «l sporSikr

In raionul Sighet

tonpionatul asociației sportive 
este In plină desfășurare

în paionul Sighet, regiunea Maramureș, 
campionatul asociației sportive a devenit 
traditional și el este organizat cu regu
laritate în asociațiile din Sighet și în 
cîteva comune din cuprinsul acestui ra
ion.

în -fruntea acestei acțiuni dc mase se 
află echipele de voiri, handbal, tir, fot
bal și popicr ale asociațiilor „Forestiera44, 
„Știința44, „Victoria44 și „Iza44 din Sighet, 
precum și cele ale asociațiilor sătești 
„Dumbrava Ciulești44, „Ogorul Nou44 Re- 
moți, „Pobcdau Roita de Sus, ,.Mobila" 
Ocna Șugatag, „Lumina" Cîmpulung pe 
Tisa, unde în afară de ramurile de 
sport tie mai sus, hi întrecerile cam
pionatului asociației sînt inctuse și gim
nastica, atletismul, trînta, oină, șahul I 
și basclictul.

Pînă în prezent. în raionul Sighet, la ! 
mtrccevHe din cadrul campionatului a*o. I 
crației sportive au luat parte peste 1.150 ; 
de tineri și vîrslnioi.

S. VASILE — coresp. i

Unde se află mai mult mingea in 
timpul jeevlw : pe păroint sau ta aer? 
Poate ea. la prinsa vedere, ua aseme
nea calcul nu are o importanță prac
tică. insă bate la «rin disproporții 
dwstre jacul eu capul și Npsa de pri
cepere la majoritatea iBăiețașilor, de 
a executa acest procedeu.

Recitind formațiile echipelor Master 
fruntașe nu vom găsi Merit 3—4 jucători 
care joacă perfect cu capul. In această 
listă probabil că vor figura Z. Kaloev, 
S. Metreveli și V. Lobanovski. Vreau 
să subliniez că ei posedă tehnica lo
virii mingii cu capul. De aceea nu 
m-am oprit intimplător numai asupra 
inaintașilor ; fundașii in virtutea sar
cinilor lor, joacă de regulă cu capul 
„fără adresă", pentru a respinge min
gea, după principiul pe cit posibil mai 
sus și mai departe.

In același timp, ultimul campio
nat mondial a arătat că cei mai mulți 
jueători din liniile de apărare ale 
echipelor fruntașe europene și sud-a- 
mericane s-au specializat in așa fel 
incit cum apare cea mai mică posi
bilitate, ei trimit mingea cu capul 
exact Ia picioarele coechipierului, ciș- 
tigind timp și facilitind organizarea 
contraatacului.

Toți antrenorii noștri, care au văzui 
meciurile campionatului mondial din 
Chile, recunosc că în lupta pentru 
mingile inalte fotbaliștii sovietici nu 
sint inferiori in detentă, jucătorilor 
din Occident. Insă, am rămas mult in 
urmă în tehnica jocului cu capul. în 
toate variantele trasului la poartă, in 
pasc, in opriri.

putio solistăcâlMre — pf ■ per
fecționarea tehnicii jarului ea capul 
se face in perioada pregătitoare dio 
iarnă in săli, precum și ia ședințele 
de antrenament de primăvară. !■ 
restul timpului, ia cadrul echipelor se 
acordă foarte puțină atenție și. de re
gulă. antrenamentele se reduc la jen 
glerie, pase ia doi pe loc «mai rar 
in mișcare!, la lovituri executate ca 
capul la poartă din pasele de pe ex
treme. Toate acestea se efectuează 
fără luptă.

De asemenea, este regretabil că — 
de multe ori — tinerii fotbaliști re
nunță la însușirea acestui procedeu 
greu. Practicîndu-1 puțin, desigur că 
ei au senzații dureroase în timpul e- 
xecutării loviturilor cu capul. Trebuie 
menționat că datorită ploilor abun
dente din acest an, greutatea mingii 
a fost peste cea normală. Această 
situație s-a resimțit in antrenamen
tele care erau destinate pentru îm
bunătățirea jocului cu capul.

...Noi aplaudăm întotdeauna pe fun
dașul care execută o lovitură cu ca
pul in cădere, reamintindu-ne de K. 
Krijevski, intrucit nu am văzut pînă 
acum un succesor demn al acestuia.
Regretăm eă printre înaintași nu a- 
vem pe unui ca G. Fedotov. Este greu 
să-ți reamintești care din actualii 
inainlași marchează din plonjon un

•ol eu raport după o pasă tare de pe 
extremă. Toiul eoustă ia practică. 
Practica se ohtme eu ajutai ui auler- 
aameateloc complexe, prin oare lut- 
MHal iși iasașeșle elementele de
tentei. iade minării vi ciontit itătii.

Na este de mirare aă majariiaiea 
fatbalistilor noștri lovesc mingea ve
nită din față saa din lateral eu par
tea te» tel la. ța mai dab se prezintă 
executarea loviturii ciad mingea este 
preluată din zbor uult. Toate acestea 
se intimplă pentru eă lovitura se e- 
xeeută. de regulă, numai prin efor
tul mnțrtalir cervicali. Coordonarea 
mișcărilor nu este perfectă. Dirijarea 
corpului se face cu mare greutate, iar 
tehnica cere ea fotbalistul să știe ea 
intr-o zecime de secundă să dirijeze 
eu ușurință grupele de mușchi ne
cesare. lată, aici ne manifestă lipsa 
■ Hdcnriwării și «upleții. care se Tor- 
meară. de regulă, in perioada megă- 
titoare de ternă, hi această perioadă 
tathahirtii mai pot fi vizați lucrind 
și te gimnastica aerobuHcă. gimnas
tică și chiar canotaj. Dar e deajuns 
ea foUmHstii să msă pe teren și toa
te acestea sint date uitării pini in 
iarna viitoare.

In grupele de pregătire a tinerilor 
fotbaliști, in cadrul cărora trebuie să 
se acorde o atenție deosebită tehnicii 
loviturilor eu capul, acest exercițiu 
are in realitate, un caracter limitat. 
Totul se reduce la pase simple execu
tate in doi pe loc sau... iarăși jongle
rie. Tinerii fotbaliști nu invață spor
turile ajutătoare, care dezvoltă farța- 
viteza, indeminarea. flexibilitatea. Nu 
e de mirare că elementele care vin 
să completeze efectivul in echipele de 
maeștri de regulă nu au suficientă 
pregătire fizică generală și nu au nici 
calitățile necesare pentru creșterea și 
obținerea măiestriei sportive inalte. Se 
impune ca Consiliul științilico-meiodic

si Federației de fotbal U.ft.S.S. să re- 
eonaonde — pentru grupele de pregă
tire a tinerilor fotbaliști, și pentru 
echipele de maeștri, exerciții aproba
te pentru antrenamentul tehnicii jocu
lui cu capul, inceprnd cu cele elemen
tare și terminind cu cele complicate, 
care se apropie de situațiile de joc. 
Nu este just ea in această problemă 
să ne bazăm numai pe creația antre
norilor.

De multe ori, calitatea jocului cu 
capul este pusă in raport direct cu 
înălțimea fotbaliștilor. De regulă, de 
la jucătorii care au înălțimea mijlo
cie sau mai mică nu se pretin
de prea mult pentru însușirea pro
cedeului respectiv. Această poziție 
na este admisilMlă. deoarece in istoria 
fotbalului se cunosc multe cazuri 
riad fotbaliștii de statură mică luptau 
perfect pen ir» ..minrile du» aer" și 
întreceau pe adversarii inalfi. Sâ luăm 
ca exemplu pe frații P. și N. Demen
tiev și. unai ales, pe Piotr. care in 
lupta pentru mingile inalte făcea faar- 
te bine față fundașilor care îl depă
șeau ca înălțime. Secretul este sim
plu. P. Dementiev învingea prin elas
ticitate, calcul, prin abilitatea de a 
executa detenta cu piciorul cel mai 
tare. Aceasta se poate obține numai 
prin antrenam€*nte permanente și prin 
dezvoltarea intuiției pentru a „prin
de** cum spun fotbaliștii, momentul 
potrivit pentru săritură. Nil este in
dicat ea aceste sărituri să se execute 
cu ochii închiși. cum fac mulți din 
fotbaliștii noștri. Jucător»! trebuie să 
vadă totdeauna mingea și terenul ; 
numai atunci va fi stăpin pe situație.

(Traducere din revista „Fotbal" 
Nr. 37 1962
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Presa franceză despre victoria rugbiștilor romîni La campionatele internaționale de tenis de masă ale Iugoslavie

Ella Constantinescu și Dorin Giurgiuca
„flGARO” : „ROrtiMI A» DPJPIliL SĂ HE F11NDPI”; „LE0E1PE”: 

„NMI O SEllĂ PENTRU 15 Ic FDANJEI”; „l’AURORE”: „PUNCTEEE VICTORIEI — 

(ONCLUZIA LOGICĂ A UNEI INCONTESTABILE DOMINĂRI TERITORIALE'

au cîștigat proba de dublu mix

PARIS 12 (prin telefon de la co
respondentei] Agerpres).

Ziarele apărute luni dimineața la 
Paris publică numeroase reportaje și 
comentarii pe marginea meciului de 
rugbi Rominia—Franța, disputat la 
București și cîștigat, după cum se 
știe, cu 3—O de sportivii romîni. Tri
mișii speciali ai presei franceze, ca 
și specialiștii parizieni, apreciază elo
gios succesul repurtat de rugbiștii 
romîni în fața puternicei reprezenta
tive a Franței.

Sub titlul „NICI O SCUZA PEN
TRU 15-LE FRANȚEI ÎNVINS LA 
BUCUREȘTI", trimisul ziarului 
„L’Equipe", Henry Garcia, scrie: îna
intașii francezi și Lacroix, neputin
cioși, n-au putut să rezolve nici de 
dala aceasta problema confruntărilor 
cu rugbiul rominesc. Supremația 
francezilor, indiscutabilă prin defini
ție, in virtutea unei vechi experien
țe și a talentului lor, această su
premație de principiu, nu a rezistat 
focului hotărit al rominilor. Blocul 
înaintării romine a fost incă o dată 
forța principală a echipei.

Solidă și avind o bună condiție 
fizică, această înaintare a terminat

IN VIZITĂ LA PRIETENI
Sportivi din Iași in

CHIȘINĂU 12 (prin telefon). — Un 
grup de peste 40 de sportivi din R. P. 
Romină se află în aceste zile în R.S.S. 
Moldovenească, unde participă la între
ceri în compania sportivilor sovietici. 
Este vorba de voleibaliști, handball ști și 
fotbaliști din regiunea Iași, care au ve
nit în vizită la prietenii lor din R.S.S. 
Moldovenească. Duminică s-au disputat 
primele meciuri.

La Chișinău, primii s-au întrecut hand- 
baliștii. Selecționata orașului Tiraspol, 
clasată pe locul doi în campionatul 
U.R.S.S. pe anul 1962, a întîlnit pe sta
dionul Indorgstroi echipa C.S.M.S. Iași. 
Li început meciul a fost destul de echi
librat, prima repriză încheindu-se cu un 
avantaj de numai un gol (10—9) în fa
voarea gazdelor. In repriza secundă, însă, 
căpitanul echipei din Tiraspol, Iuri Pre. 
dciia, joacă excepțional, înscriind nu mai 
puțin de 10 goluri. Scor filial : 29—17 
pentru handbaliștii din R.S.S. Moldo
venească. Din echipa ieșeană s-au evi
dențiat Titus Moldovan și Ion Țipu.

Pavilionul sportiv al Stadionului re
publican nu a putut cuprinde pe toți 
cei doritori să urmărească în-tîlnirea de 
volei dintre selecționata orașului Chi
șinău și C.S.M.S. lași. Pentru desemna
rea formației învingătoare au fost nece
sare cinci seturi. Victoria, cu 3—2 (13— 
15, 15—9, 15—10, 5—-15, 15—5), a re-

Campionatele europene de 
vor avea loc

PR AGA 12 (Agerpres).
In capitala R. S. Cehoslovace e-au 

desfășurat lucrările Comitetului european 
de pe liugă Federația internațională de 
atletism. Cu acest prilej s-a stabilit ca 
viitoarele campionate europene din 1966 
să aibă loc la Budapesta. Pentru or
ganizarea acestei competiții au mai can- 
didat orașele Atena, Helsinki și Var
șovia. In continuare s-a procedat la a. 
legerea noului vicepreședinte al Comite-

Hocheiștîi romini victorioși 
la Karlovy-Vary

KA.KLOVY VARY 12 (Agerpres).
Selecționata romină de hochei pe gliea- 

ța a susținut cel de-al 7-lea meci din 
cadrul turneului pe carc-1 întreprinde 
în R. S. Cehoslovacă. De data aceasta, 
hochei șt ii romîni au jucat la Karlovy 
Vary cu formația Dynâmo, pe care au 
învins-o cu scorul de 6—5'(1—0; 3—2; 
2—3).

P.iinclrle echipei noastre au fost în
scrise de Varga (2), Szabo (2), Ferencz 
și Calamar. An asistat. 3000 de spec
tatori. 

mai puternic decit echipa franceză. 
Rominii au fost serviți cu mingi ex
celente la tușe de Demian. El a fost 
fără discuție cel mai bun înaintaș, 
eroul meciului, desfășurind o activi
tate prodigioasă. Moraru, remarcabil 
căpitan de echipă, s-a repliat foarte 
bine in apărare, știind ce pericol re
prezintă frații Boniface sau Cambe- 
rabero".

In ziarul „L’Humanite“ cunoscutul 
comentator de rugbi Robert Barran 
remarcă: „Întâlnirea de la Bucure ști 
dintre echipele Rominiei și Franței 
a fost in esență o luptă a celor două 
linii de înaintare. Grație unei per
fecte condiții fizice și acțiunilor li
niei a 3-a, rominii au dominat jocul 
și au dobindit o meritată victorie. 
Felicitind echipa romină pentru buna 
sa pregătire, pentru spiritul său co
lectiv și progresul in jocul „la mină* 
aș vrea să acord o mențiune specia
lă lui Demian, acest remarcabil ju
cător. Pe urmele predecesorului său 
Moraru, Demian și-a cucerit locul 
intre marii înaintași internaționali".

„LA BUCUREȘTI, IN FATA RO
MINILOR DEZLANȚUIȚI, ÎNAINTA-

R. S. S. Moldovenească 
venit voleibaliștilor sovietici, care au 
dat dovadă de mai mult calm în setul 
decisiv.

Dacă la Chișinău gazdele au fost în
vingătoare în întreceri, în schimb la 
Belțî, în întîlnirea de fotbal, victoria a 
revenit sportivilor din Iași. Cu toate că 
timpul a fost rece, ploios, un mare nu
măr de localnici au venit să urmărească 
evoluția echipelor Stroitel, din campio
natul R.S.S. Moldovenești, și formația 
de tineret C.S.M.S. Iași. Partida a fost 
interesantă, de un bun nivel tehnic. Lo
calnicii au deschis scorul în min. 10 
prin Serghei Țvek, dar numai după două 
minute Dascălu aduce egalarea. In con
tinuare, superioritatea teritorială este de 
partea fotbaliștilor romîni, dârei nu reu
șesc să înscrie. Ia începutul reprizei se
cunde, Dascălu, care a făeut în general 
o partidă bună, majorează scorul la 
2—1, iar apoi Aii marchează din nou 
pentru C.S.M.S. Cu 10 minute înainte de 
sfîrșit Kogtev înscrie ultimul gol al a- 
cestui meci: 3—2 pentru oaspeți.

Marți se dispută întîinirile revanșă. 
Spre deosebire de voleibaliști și hand- 
baliști, care se vor reîntîlni pe aceleași 
stadioane, fotbaliștii ieșeni vor întîlni în 
orașul Benderî echipa Nistrul din locali
tate, care activează în categoria B a 
campionatului U.R.S.S.

SERGHEI KRASOTKIN

atletism din anul 1966 
la Budapesta
tuluj european al I.A.A.F. Cu majori
tate de voturi a fost ales cunoscutul 
antrenor sovietic Leonid Homenkov. Pre
ședinte al comitetului rămîne mai de
parte Bruno Zauli (Italia).

Ședința de duminică a fost consacrată 
calendarului internațional atletic pe 
1963 și omologării unor noi recorduri 
europene. Comitetul a omologat, printre 
altele, recordul european la aruncarea 
ciocanului stabilit de maghiarul Gyuda 
Zsivotsky cu rezultatul de 70,42 m, 
precum și rezultatul de lh 34:41.2 ob
ținut de belgianul Vanden Driesche la 
30 kw.

P E S
• In preliminariile „Cupei campioni

lor europeni" la handbal în 7 masculin 
Atletico Madrid a învins cu scorul de 
13-6 (5-0) echipa Sporting Lisabona.
Atletico s-a calificat pentru turul urmă
tor deoarece în preliminarii se joacă 
un singur meci.

• Cicliștii din R.D. Germană au 
început antrenamentele în vederea par
ticipării la cea de-a 10-a ediție jubilia
ră a Turului Egiptului. Din lot fac 
parte 8 alergători printre care Fessler, 
Frank, Krause, Marks și Kaufmann.

• Fostul campion mondial de box 
negrul Ray Sugar Robinson și-a început 

ȘII FRANCEZI AU CEDAT". Cu 
acest titlu își începe articolul trimi
sul ziarului „L’Aurore", care subli
niază printre altele : „Rezultatul me
ciului arată că rominii au încetat 
să mai fie ucenici in acest sport, 
lată că de trei sezoane „15-le“ nostru 
eșuează cu regularitate in meciurile 
cu Rominia. Această continuitate a 
rezultatelor nu mai poate fi pusă 
pe seama hazardului. De ce înain
tașii noștri n-au putut să-și impună 
jocul ? Pentru că ei n-au reușit să se 
pună la același diapazon cu rominii 
decit la începutul partidei. După 
aceea au cedat ritmului superior im
pus de înaintarea rominilor, in care 
linia a 3-a a acționat formidabil. 
Punctele victoriei obținute de Penciu 
n-au fost altceva decit concluzia lo
gică a unei incontestabile dominări 
teritoriale".

„Această victorie a rominilor, se 
scrie in ziarul „Liberation" — este 
a doua deci in ultimii 3 ani și dacă 
adăugăm meciul nul de la Bayonne 
se poate constata cu ușurință că Vio
rel Moraru și coechipierii săi au 
realizat în această perioadă un bi
lanț extrem de pozitiv".

Ziarul „Figaro" subliniază : „Ro
minii au deci dreptul să fie minări 
de succesul obținut în meciul cu 
Franța, mai cu seamă că ambele e- 
chipe au fost în formă și au aliniat 
Pe cei mai buni jucători ai lor".

Făcînd aprecieri asupra jucătorilor 
care au evoluat în meciul de la 
București, cronicarul ziarului „Com
bat" scrie: „De la învingători am 
remarcat in primul tind pe Demian, 
foarte activ în tot timpul partidei. 
Moraru și Penciu, cei doi veterani ai 
rugbiului rominesc, rămân aceiași ju
cători de valoare. Rusu și Teofilovici 
au fost, de asemenea, la înălțime".

FOTBAL
DINAMO MOSCOVA IN FRUNTEA 

CLASAMENTULUI

Cu cîteva etape înainte de înche
ierea campionatului de fotbal al 
U.R.S.S., în clasament continuă să 
conducă Dinamo Moscova cu 28 de 
puncte. O urmează Spartak Moscova 
cu 26 p. și Dinamo Tbilisi cu 24 p. 
In ultima etapă dinamoviștii din 
Moscova au întrecut în deplasare pe 
Moldova Chișinău cu 2—0. In poarta 
formației Dinamo a apărat foarte 
bine Iașin, iar la Moldova aripă 
dreaptă a jucat Tatușin. Dinamo Tbi
lisi și Dinamo Kiev au terminat ne- 
decis : 1—1. Ț.S.K.A. Moscova a cîș
tigat la Tașkent cu 2—0 partida cu 
Pahtakor din localitate, în timp ce 
Neftianik Baku a fost întrecută cu 
2—0 de Sahtior Donetk.

DUKLA PRAGA PE LOCUL DOI 
IN CAMPIONATUL CEHOSLOVAC—

După 12 etape, campionatul R. S 
Cehoslovace are in fruntea clasamen
tului pe Banik Ostrava, care în ul
tima etapă a întrecut la Brno cu 
1—0 pe Spartak. Campioana țării, 
Dukla Praga. se află pe locul doi, la 
două puncte de lider. Iată cîteva 
rezultate înregistrate in ultima etapă : 
Dinamo Praga — Spartak Hradec 
Kralove 2—1, Spartak Plsen — Spar
tak Sokolovo 5—0, Slovnaft Bratisla
va — Tatran 1—0, Jednota Trencin — 
C.K.D. Praga 2—0. In clasament: 
Banik 20 p., Dukla 18, Jednota 15. 
Slovnaft 13 p. etc.

DERBIU LA BELGRAD

Duminică in campionatul iugoslav, 
derbiul etapei s-a desfășurat la Bel-

C U R T
turneul in Europa întflnindu-1 la Lyon 
pe francezul Eciatoff. Robinson a cîș
tigat prin abandon in rundul 6.

• Secretariatul Comitetului Olimpic 
Internațional a comunicat că pînă in 
prezent și-au depus candidatura pentru 
organizarea Jocurilor Olimpice din 1968 
următoarele orașe; Lausanne, Mexico 
City, Buenos Aires, Los Angeles, Phila
delphia. Detroit, Portland și San Fran
cisco. Desemnarea orașului olimpiadei 
din 1968 va avea loc anul viitor cu pri
lejul congresului C.I.O. care se va ține 
la Nairobi (Kenya).

BELGRAD 12 (Agerpres). — Du
minică la Skoplje sa încheiat cea 
de a 13-a ediție a campionatelor in
ternaționale de tenis de masă ale Iu
goslaviei la care au participat jucă
tori și jucătoare din 12 țări. O 
frumoasă victorie a realizat cuplul 
rominesc Ella Constantinescu—Dorin 
Giurgiucă care a cîștigat proba de 
dublu mixt. După ce au eliminat în 
semifinale cu 3—2 pe Rowe, Alser 
(Anglia—Suedia) reprezentanții noș
tri au învins în finală cu 3—0 
(21—16, 21—16, 21—11) redutabila 
pereche maghiară Eva Koczian- 
Foeldi, Zoltan Berczik. Proba 
de simplu feminin a revenit jucă
toarei Eva Koczfan-Foeldi, învingă
toare cu 3—0 în partida finală cu 
Diana Rowe (Anglia). Koczian a 
eliminat cu 3—0 (17, 11, 13) în 
semifinale pe Geta Pitică. In sfer
turile de finală Koczian a învins cu 
3—1 (16; 13; —19; 27) pe Ella
Constantinescu iar Hevessi (R.P.U.) 
a cîștigat cu 3—2 (23—21; 10—21; 
19—21; 21—16; 21—17) la Maria A- 
lexandru, care după ce a condus 
cu 2—1 la seturi nu a mai putut 
lupta cu aceeași energie, fiind sufe

Corespondență telefonică din Varșovii

IN AȘTEPTAREA BOXERILOR ROMÎNI
De cîțiva ani, întîinirile dintre bo

xerii romîni și polonezi devin tot mai 
frecvente. După ce, recent, selecțio
nata orașului Varșovia a evoluat în 
Rominia, iată că acum este rîndul 
nostru să primim vizita prietenilor 
romîni. Este vorba de întîinirile pe 
care reprezentativa de tineret a R. P. 

x Romine le va susține la Varșovia 
(la 18 noiembrie) și Bydgoszcz (la 20 
noiembrie) în compania selecționatei 
de tineret a țării noastre.

Antrenorii polonezi privesc cu toa
tă seriozitatea și așteaptă cu emoție 
confruntarea dintre tinerii pugiliști 
romîni și polonezi. După cum se 
știe, cele două echipe naționale vor 
folosi boxeri tineri, a căror vîrstă 
maximă va fi de 23 de ani.

PE GLOB
grad între echipele Partizan și 
O.F.K. Beograd. Victoria a revenit 
la limită echipei Partizan, cu 2—1, 
care se menține astfel în fruntea cla
samentului. Cea mai mare surpriză a 
furnizat-o echipa Velej Mostar, care 
a dispus cu 1—0 de Steaua roșie 
printr-un gol înscris în ultimul mi
nut de joc. Iată celelalte rezultate: 
Hajduk Split — Novisad 2—1, Slo
boda Tuzla — Radnicki Niș 2—0, 
Jeleznicear — Buducinost 6—0, Di
namo Zagreb — Sarajevo 4—0, Vojvo- 
dina — Rjeka 3—0. In urma acestor 
rezultate, în clasament conduce Par
tizan cu 15 p, urmată de Dinamo 
Zagreb 14 p, O.F.K. Beograd 11 p, 
Sarajevo 10 p, Steaua roșie, Jelez
nicear, Velej și Hajduk Split cu 
cite 9 p.

IN ȚĂRILE NORDICE CAMPIONA
TELE AU LUAT SFIRSIT

In țările nordice campionatele de 
fotbal se desfășoară după sistemul 
tur-primăvara, retur-toamna. Astfel, 
după terminarea campionatului sue
dez, și în celelalte țări din nordul 
Europei s-au Încheiat recent campio
natele.

Iată primele clasate în campionate-
le respective :

NORVEGIA

1. Brann Bergen 30 21 4 5 94:44 46
2. Steinkjer 30 18 5 7 81:43 41
3. Fredrikstad 30 18 5 7 80:45 41
4. Frigg Oslo 30 15 10 5 59:43 40
5. Lyn Oslo 30 16 5 9 86:66 37

FINLANDA
1. Haka Valkeakoski 22 15 2 5 63:34 32
2. Reipas Viipuri 22 9 9 4 47:33 27
1 Ta Pa Tampere 22 10 6 6 51:38 26

DANEMARCA

1. Esbjerg 18 15 1 2 53:13 31
2. Arhus 18 10 4 4 51:35 24
3. Odense 18 11 1 6 43:31 23
4. Boldklub

Copenhaga 18 8 5 5 35:30 21

• Iată cîteva întîlniri internaționale
care se dispută mîine Anderlecht —
T-D.N.A. și Reims — Austria (in
C.C.E.), Botev Plovdiv — Shamrock
Rowers și F. C. Niirenberg — St.
Ețienne („Cupa cupelor").

rindă. La masculin a cîștigat jugosla-l 
vul Markovic care l-a întrecut cil 
3—1 pe Fahazi (R.P.U.). Berczik a 
fost eliminat în semifinale cu 3—1 
de Markovic iar Fahazi l-a învins 
cu 3—1 (19; —13; 18; 10) pe Negul 
lescu în sferturile de finală. RezulJ 
tatul celorlalte finale: dublu femeii 
Koczian, Hevessi (R.P.U.) — Beli 
Lanterman (Anglia. R.F.G.) 3—11
dublu bărbați: Berczik, Fahazi
(R.P.U.) — Andreadis, Miko (R.SJ 
Cehoslovacă) 3—2.

Iată cîteva rezultate ale jucătorii 
lor noștri în primele tururi: Maria 
'Alexandru a dispus cu 3—0 de 
Dimovska (Iugoslavia), Ella Conl 
stantinescu a eliminat-o cu 3—0 pe 
poloneza Noworyta, iar Geta Pitică 
a cîștigat cu același scor meciul cu 
Lainovic (Iugoslavia). O frumoasă 
victorie a realizat în turul doi Radu 
Negulescu, care l-a învins cu 3—2 
pe cunoscutul campion cehoslovac 
'Andreadis.

Pe echipe victoria a revenit re
prezentativei R.P. Ungare, învingă
toare cu 3—1 în finală cu selecția, 
nata Cehoslovaciei.

La categoria muscă va îmbrăca 
tricoul reprezentativei Z’.igiriț»' 
Olech, component ai primei' echipe 
R. P. Polone, boxer cunoscut de pu
blicul sportiv bucureștean, ca și de ama
torii de box din multe țări ale Europei. 
La cocoș, vom fi reprezentați de pugi- 
listul de la Legia Varșovia, Stanislaw 
Jdaczek, folosit deseori atît in selec
ționata B a Poloniei, cit și în echipa 
A. Piotr Guttman este titularul echi
pei noastre la categoria pană. El s-a 
clasat pe locul secund la campionatele 
europene de la Belgrad. O speranță 
a boxului polonez este tînărul Zyg- 
mund Kielich de la Gwardia Lodz, 
care va lupta la categoria semiușooră.

Jerzi Kulej va îmbrăca tricoul na
ționalei la categoria ușoară. Este cam
pion al țării noastre și face parte din 
prima garnitură a R. P. Polone. Anul 
acesta, Kulej l-a învins prin k.o. pe 
excelentul boxer din R. D. Germană, 
Busse. La semimijlocie, Rudolf Ha- 
jek de la B.B.T.S. Bielsko ne 
asemenea, mari speranțe.

Un talent autentic este repii: 
tantul nostru la „mijlocie mică™ 
Andrei Siodla. El s-a clasat pe locui 
II la campionatele noastre naționale. 
Este membru al clubului L.T.S. La- 
bendy. Titularul echipei poloneze la 
categoria mijlocie este foarte tinăr. 
Se numește Iosif Ziolkowski și a fost 
selecționat acum pentru pome 
dată în echipa reprezentativă. La se
migrea îl vom folosi pe Tadeusz Ze- 
garlowski, iar la ultima categorie pe 
Ludwig Denderis de la Gwardia Var
șovia. „Greul" formației noastre este 
junior. A obținut două victorii în tur
neul pe care „secunzii" polonezi l-au 
întreprins în R. D. Germană.

Un amănunt pe care-1 consider 
demn de reținut, este acela că Olech, 
Jdaczek și Siodla au garda pe stînga.

JERZY LECHOWSKI 
redactor la ziarul 

„Przeglad Sportowy" — Varșovia

Comitetul Olimpic Internațional 
se pronunță pentru formare® 

unei echipe comune a Germaniei 
pentru J. 0.

LAUSANNE (Agerpres).
Comitetul Olimpic Internațional a tri

mis Comitetului olimpic al R. F. Ger
mane o scrisoare în care se arată că 
este necesară menținerea principiului 
unei echipe comune a celor două Ger
manii pentru Jocurile Olimpice de La 
Tokio din anul 1964. Comitetul interna
tional precizează că acest principiu tre
buie păstrat în ciuda dificultăților pro
vocate de autoritățile vest-gerinane. Se 
adaugă, de asemenea, că echipa undă 
a Germaniei va trebui să fie o verita
bilă reprezentativă și nu o simplă reu
nire a două echipe separate. Luînd cu
noștință de aceste indicații ale C.I.O. 
conducerea Comitetului olimpic al R. F. 
Germane a declarat că va face tot po
sibilul pentru realizarea acestui obiectiv.

După cum se știe, Comitetul o.'impi^ 
al R. D. Germane s-a declarat întot
deauna de acord cu formarea unei C4-I»î- 
pe olimpice unite.
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