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Mîine pe stadionul „25 August44

Echipa de fotbal a R. P. Romine întilnește
reprezentativa Spaniei in cadru! „Cupei Europei"

l-ne așadar, în ajunul 
■ așteptatului meci de fot- 
l. P. Romînă — Spania, 
I București, returul întîl- 
Idisputate acum 24 de zile, 
lastă partidă suscită un 
Is explicabil în rindurile 
Lrifor de fotbal de la noi. 
I de mii de iubitori ai 
lilui cu balonul rotund aș- 
Lang viu interes să ur- 
l^i jocul de mîine, în 
liele stadionului „23 Au- 
I în fața televizoarelor sau 
pța aparatelor de radio, 
Li pe de o parte să vadă 
tru una din cele mai bune 
tentative naționale din 
pa, iar pe de altă parte 
la țării noastre.
Izentăm în jocul de mîine 
Lipă schimbată față de cea 
p Madrid. „Unsprezecele" 
Iu reprezentativ cuprinde 
pri de certă valoare, cu 
lă experiență (Voinescu, 
L, Nunweiller III, Con- 
fn, Tătaru), alături de ju
ft mai tineri, dornici de a- 
Ire (Ghergheli, Petru Emil, 
plache etc.). în partida cu 
ia, echipa noastră, fiecare 
k>r in parte, trebuie să 

din toate puterile, să a- 
că merită încrederea acor-

dată. Purtătorii tricoului națio
nal nu trebuie să precupețească 
nici un efort, din primul și 
pînă în ultimul minut al între
cerii, să pună în joc toată pri

^wwvvvv
► Ora 14: R.P. Romînă —
► Spania
► Arbitri : G. Pelomis la
► centru, C. Menandos și
► J. Michailidis (toți
► cia) la tușă.
► R.P. ROMlNA: Voinescu-
► Popa, Nunweiller III, Ivan- 
• Petru Emil, Koszka-Pîrcă-
► lab, Constantin, Manolache,
► Ghergheli, Tătaru.
► SPANIA: (formația pro-
► babilă): Vicente-Rivilla, Ro- 
j dri, Calleja-Paquito, Gla-
► ria-Collar, Adelardo, Velo- 
j so, Amancio, Gento.
► Meciul de mîine va fi te- 
■ levizat și transmis în în
tregime la radio. Transmi- 
j siunea radiofonică se va 
j face pe postul I.

ceperea lor tehnică și tactică, 
tot potențialul lor fizic, pentru 
a realiza o comportare cit mai 
bună și a obține un rezultat 
care să mulțumească masele

de oameni ai muncii, care vor 
fi mîine, din toată inima, ală
turi de ei. Fiecare trebuie să 
se străduiască să dea, în cele 
90 de minute de joc, randamen
tul său maxim, pentru ca — în 
ansamblul ei — echipa să rea
lizeze un meci pe măsura va
lorii sale reale și să obțină 
victoria. Echipa oaspe nu este 
invincibilă. Dimpotrivă, avînd 
în vedere că jucăm acasă, în 
fața entuziastului nostru pu
blic, avem posibilitatea să ne 
luăm revanșa după jocul de la 
Madrid. Pentru ca această po
sibilitate să fie transformată 
în realitate, este nevoie ca toți 
componenții echipei noastre na
ționale să lupte în această 
partidă cu însuflețire, cu simț 
de răspundere, să-și dăruiască 
în întregime forțele, să dove
dească pe teren un înflăcărat 
patriotism.

Sîntem convinși că publicul 
spectator, așa cum a arătat în
totdeauna, va ști să sprijine, 
să încurajeze în toate momen
tele echipa noastră, să-i dea 
forțe, s-o facă să simtă că joa
că acasă, purtînd-o pe aripile 
victoriei.

Nu mai încape Îndoială că 
zecile de mii de spectatori se 
vor uni într-un glas strigînd 
mîine din toată inima „Haide 
R.P.R. !“.

F)eva

COMUNICAT
In zilele de 21—23 noiembrie 1962 a 

avut Ioc plenara Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

La plenară au participat membrii și 
membrii supleanți ai Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn, 
miniștrii și șefii unor instituții centrale 
de stat, primii secretari și secretarii cu 
problemele economice ai comitetelor re
gionale de partid, președinții sfaturilor 
populare regionale, conducerile organi
zațiilor de masă și alte cadre de partid 
și de stat cu muncă de răspundere.

La primul punct al ordinei de zi, to
varășul Gh. Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, pre- 

i ședințe al C.S.P., a prezentat proiectul 
Planului de stat pe anul 1963, îmbună

tățit în urma discutării lui de organele 
locale de partid, ministere și colectivele 
de muncitori, ingineri și tehnicieni din 
întreprinderi.

Plenara a aprobat prevederile Planu
lui de stat pe anul 1963 cu îmbunătăți
rile ce decurg din dezbateri.

La punctul 2 al ordinei de zi, tovară
șul Alexandru Bîrlădeanu a prezentat o 
informare cu privire la dezvoltarea co
laborării economice între R. P. Romînă 
și celelaite țări membre ale C'.A.E.R

La dezbaterea problemelor prezentate 
plenarei au luat parte numeroși vor
bitori.

Plenara C.C al P.M.R. a ales pe tov. 
Alexandru Bîrlădeanu membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R..

Astă-seară și mîine seară, pe patinoarul „23 August*'

fi. P. Romînă—franța la hochei pe gheață
— In deschidere, demonstrații de patinaj artistic —

Hocheiștii noștri susțin azi și 
mîine două importante întîl- 
niri internaționale. Pe patinoarul 
„23 August" din Capitală, ei 
primesc vizita echipei reprezen
tative a Franței, o formație 
care s-a afirmat puternic, în 
ultimii ani, pe plan internațional, 
reușind să se claseze pe locul 
secund în seria B a campio
natelor mondiale din acest an. 
Avînd în vedere că oaspeții 
vor căuta să se revanșeze după 
înfrângerile suferite de ei în 
februarie la Chamonix, în fața 
reprezentativei noastre, și că 
sînt dornici să lase o impre
sie cit mai bună cu ocazia pri
mei lor evoluții în R.P.R., re
zultă că echipa noastră națio
nală se află în fața unor

jocuri dificile. Spunem aceas
ta, mai ales ținînd seama de 
faptul că hocheiștii francezi 
au făcut pregătiri deosebite în 
vederea vizitei la București, 
care va fi urmată de jocuri 
la Budapesta. Așa cum scriam 
în ziarul nostru de joi, Franța 
va prezenta cea mai bună e- 
chipă a sa, adică :

Sozzi, Ranzoni — Paupardin, 
Hurvoy, Rayon, Gilloz, Water
keyn — Bozon, Guennelon, 
Chappot, Larrivaz, Dufour, 
Cailler, Brunet, Lacarriere, 
Itzicson, Leduc.

în această formație, expe
riența internațională a unor ju
cători ca Ranzoni, Cailler, Gil
loz se împletește cu tinerețea 
celorlalți. De altfel, echipa are

o medie de vîrstă (23 de ani) 
care o recomandă îndeajuns în 
ceea ce privește elanul, pute-

trretîslul Surin Poenaru (ia stingă) —■ unul dintre protagoniștii 
inalelor campionatelor republicane de scrimă, intr-o poziție 

caracteristică.

imele finale alecampionatului republican
de scrimă pe echipe

tă-ne în ziua ultimelor două 
le ale campionatelor republi- 
de scrimă. Ele vor aduce pe 

șele instalate tot în sala Di- 
o, pe cei care aspiră la titlu- 
de campioni ai țării la Co
și spadă.

i ambele probe, disputa se 
iță deosebit de interesantă, 
aceasta concură, in primul 
, valoarea sensibil egală din- 
protagoniști.
a floretă, de pildă, Ion Zi- 
i, campionul de anul trecut 
av-ea drept principal ariver- 
pâ redutabilul specialist al 
>ei, Tdna.se Mureșawu. Vii- 
1 profesor de educație fizică 
dornic să se revanșeze după 

ul din ediția precedentă a 
lei, cirul a pierdut titlul de 
pion chiar pe... linia de so- 
. Printre aspiranții la locul

Voleibaliștii... la start!
Da „blocurile de start" s-au 

aliniat echipele masculine de 
volei participante la a XVI-a 
ediție a campionatului țării 
și cele feminine care își vor 
disputa pentru a XV-a oară 
întiietatea. Veștile primite de 
la mai toate echipele ne aduc 
relatări despre pregătiri făcu
te cu grijă, atît de către for
mațiile „veterane" în campio
nat, cit și de către cele nou 
promovate, făgăduind o luptă 
deosebit de dirză pentru titlu
rile de campioane republicane 
deținute actualmente de Ra
pid București la băieți și Di
namo București la fete.

Ediție nouă — formulă nouă 
de desfășurare. Noul sistem de 
organizare a campionatelor, 
mult îmbunătățit față de acela 
al edițiilor anterioare — expli
cat în amănunt, la timpul cu-
venit, cititorilor noștri — se

MECIURILE PRIMEI E- 
TAPE: — Masculin: Pro
gresul București — Steaua 
București, Știința Galați — 
Rapid București, CLS.O. 
Baia Mare — Știința Cluj, 
C.S.M. Cluj - C.S.M.S. 
Iași (seria I), Tractorul Bra
șov — Olimpia București, 
Dinamo Or. Dr. P. Groza 
— Fulgerul Suceava, Farul 
Constanța — Petrolul Plo
iești (seria a Il-a). Femi
nin : Dinamo București — 
Voința București, C.P. 
București — Farul Constan
ța, ’artizanul roșu Brașov 
— Progresul București, 
CS.O. Craiova — Știința 
Cluj (seria D, Metalul 
București — Rapid Bucu- 

Irești, C.S.M. Cluj — Știința
București, C.S.M. Sibiu — 
Olimpia Brașov, Voința M. 
Ciuc — C.S.O. Timișoara 
(seria a Il-a). — Primele 
echipe sînt gazde.

JC000000CX3O0000O

cîștigate de echipe în turneele 
finale cu cele din serii. Se 
urmărește astfel, și sînt toate

speranțele că se va și obține, 
o creștere substanțială a inte
resului echipelor, deci și al 
spectatorilor, pentru întîlnirile 
din serii 
atentă, o 
generală.

Aceasta 
ționa
stimulatorie din noul 
ment de desfășurare 
pionatekw republicane

și, așadar — o mai 
mai bună pregătire

însă
totul.

nu poate solu- 
Singură

CONSTANTIN

latura 
regula- 

a cam- 
de cat.

FAUR

(Continuare in pag. a 3-a)

VARGA

văzut de Nea g ii Rădirleocu

rea de luptă, dorința de afir
mare. Oaspeții sînt antrenați 
de un antrenor de origine ca
nadiană, Lacroix.

Hocheiștii noștri fruntași au 
întreprins, după cum 
un turneu de pregătire 
Cehoslovacă. Ei au 
nouă jocuri, care au 
buit la omogenizarea
la conturarea formației.

se știe, 
în R- S. 
susținut 
contri- 

echipei,

(Continuare in pag. a 8-a)

Etapă... bucureșteană la rugbi
Steaua Grivița Roșie

—■ ținînd seama de va*  
celor două formații — 
siguri că vom asista la

(care deține o formă bună), 1 
A. Csipler (în evidentă reve- j 
nine) și Sorin Poena.ru. în în- I 
trecerea pe echipe, formația ' 
Steaua — cu garnitura corn- ; 
pletă — pare să nu aibă pro
bleme prea grele de rezolvat, 
în. lupta pentru primul loc.

O misiune foarte grea va avea 
la spadă, C. Stelian, campio
nul țării în numeroase ediții 
ale competiției. Adversari 
principali — cîțiva dintre cole
gii săi de club (N. Marinescu, 
Dan Ionescu și Răzvan Dobres- 
cu) și alături de aceștia, Ștefan 
Haul cler (C. S. M. Cluj) și Șt. 
Toth (Știința București).

La echipe, pretendenta la ti
tlu, Steaua (campioana de anul 
trecut) va avea ca principală 
urmăritoare fommația C.S.M.

bazează, între altele, pe adi- 
țiunea parțială a punctelor

j C^ apecIactu nisă acțiune de atao, dintr-uu meci feminin al campio-
' statuia? precedent: șBjgnd București—Farul Constanța, echipe acti- 

vlnd tir actuala ediție An &erii diferite._____________

Cu fiecare etapă, interesul 
pentru campionatul republi
can de rugbi este mai mare și 
lupta pentru cucerirea titlului 
și a... dreptului de a rămîne 
în categoria A devine mai pa
sionantă. Se părea că, în ceea 
ce privește primul loc, proble
mele erau oarecum rezolvate 
dar a venit etapa de miercuri 
cu marea surpriză a înfrîngă- 
rii Griviței Roșii la Cluj și 
lucrurile s-au complicat, Gri- 
vița și Steaua aflîndu-se acum 
Ia egalitate de puncte. Nici 
„derbiul" Metalul — Știința 
București nu a adus clarifi
cări totale în ceea ce privește 
stabilirea celei de a doua e- 
chipe care va retrograda. Teo
retic, toate aceste clarificări 
vor fi aduse de etapa de mîi
ne, hotărîtoare 
datele la titlu 
dare (ultimele 
campionat pot 
în mică măsură poziția echi
pelor).

Steaua Grivița Roșie X jocuri deosebit de importante
Iată o partidă așteptată cu în întrecerea pentru promova- 
mult interes nu, numai pen-

pentru candi- 
și la retrogra- 

partide din 
Influența doar

tru că 
loarea 
sîntem 
o partidă dinamică, de bun ni
vel tehnic, spectaculoasă. De 
altfel, toate cele șase jocuri 
ale acestei 
fășura în 
— Știința 
talul —
(în care metalurgiștii au o sar
cină grea, deși studenții au 
pierdut inexplicabil în fața 
Olimpiei), Știința București — 
Olimpia (partidă pe care stu
denții bucureșteni o pot cîș-» 
tiga în mod normal), Progre
sul — CSMS Iași, Unirea —• 
Știința Cluj (vor confirma clu
jenii forma din meciul cu Gri- 
vița Roșie ?). Așadar, o etapă 
plină de promisiuni, o evolu
ție — mult așteptată — a tu
turor echipelor din categoria 
A pe terenurile de rugbi din 
Capitală.

Programul rugbistic de 
mîine este completat cu două

etape se vor des- 
Capitală : Dinamo

Timișoara, Me- 
Știința Petroșenî

mult interes nțț. numai pen- rea în categoria A : Farul 
tru că de acest - rezultat de- Constanța — Rapid București 
pinde aproape total titlul de și Rulmentul Birlad — W»»

Tdna.se
Poena.ru


Ol- 
tn-

șah 
ale

Sportivii satelor se pregătesc fi 
ei intens pentru întrecerile Sparta
chiadei de iarna a tineretului. In 
multe asociații sportive din raioane
le Birlad, Gherla, Ilia, Craiova etc. 
tinerii slot pregătiți pentru startul 
marii competiții.

In anii trecu ți, asociațiile sportive 
din comunele fi satele raionului 
tenita au fast printre fruntașele 
trecerilor Spartachiadei.

Iată o interesantă întrecere de 
de la una din edițiile trecute 
Spartachiadei de iarnă a tineretului 
din comuna Valea Dragului (raionul 
Oltenița).

o

Program nr. 49
Ex. 1.

camerei :

Spartachiada de iarna a tineretului

Mers pe loc sau în jurul 
8 pași cu brațele lateral 

și 8 pași cu brațele jos.
Ex. 2. Stind în fața ferestrei: ex

tensia corpului cu ducerea capului pe 
spate, răsucirea palmelor in afară, 
ridicare pe vîrfuri și inspirație, apoi 
coborârea călcâielor, aplecarea capu
lui, răsucirea palmelor înăuntru și 
expirație.

Se execută 3—4 expirații și inspira
ții profunde.

Ex. 3. Stînd cu mâinile pe șold și 
cu o carte așezată pe cap: îndoirea 
lentă a genunchilor cu spatele drept, 
apoi întinderea lor. Se execută 4—8 
genuflexiuni în acest fel.

Ex. 4. Pe genunchi, cu mîinile spri
jinite pe sol și cu trunchiul orizon- 

ducerea brațului stâng înainte

și în sus o dată cu întinderea ! 
și ridicarea în sus a piciorului 
revenire, aceeași cu ridicarea 
țului drept și a piciorului stîn 
execută de 4—6 ori.

Ex. 5. Stând cu picioarele ■ 
și cu mîinile pe șold: apl

Peste cîteva zile — la 1 decembrie 
— începe o mare competiție sporti
vă de mase, Spartachiada de iarnă a 
tineretului. Pregătirile sînt pe ter
minate. S-au revizuit materialele și 
echipamentul necesar întrecerilor, 
s-au fixat zilele de concurs iar acolo 
unde consiliile asociațiilor sportive 
au fost mai vrednice s-au făcut chiar 
și înscrierile participanților.

în rindurile de mai jos redăm 
unele aspecte din pregătirile ce se 
fac în clubul Olimpia din Capitală și 
în asociațiile sportive din raionul 
Tudor Viadimirescu.

Noua ediție a Spartachiadei de iar
nă a început la clubul Olimpia prin 
alcătuirea unui plan de acțiune pre
lucrat din timp cu toți președinții a- 
sociațiilor sportive. Accentul a fost 
pus pe etapa de mase a competiției, 
cea pe asociație.

Mobilizarea unui număr cit mai 
mare de concurenți la prima fază a 
întrecerilor constituie obiectivul nu
mărul I. Din datele preliminare se 
poate prevedea că printre asociațiile 
care vor avea o participare masivă 
se numără : Construcția (3.000 de par
ticipant în etapa I), Flacăra roșie 
(2.800). Bumbacul (1.500). I.O.R. (1.500), 
Centrul școlar Mihai Bravu (1.200), 
Timpuri Noi (1.100), Școala Krețu- 
lescu (500) etc.

Ele vor fi precedate de demonstrația 
gimnaștilor, halterofililor, luptători
lor, jucătorilor de tenis de masă din 
secțiile clubului Olimpia cît și de 
evoluția unor sportivi din loturile 
republicane. întrecerile se vor în
cheia cu un frumos program cultu
ral prezentat de echipele artistice ale 
fabricii.

TIMPURI NOI — Metalurgiștii de 
la întreprinderea de pe malul Dîm
boviței sînt harnici și în pregătirea 
Spartachiadei. Consiliul asociației și-a 
propus ca în colaborare cu organi
zația U.T.M., să mobilizeze la în
treceri majoritatea salariaților. Pen
tru asigurarea celor mai bune con
diții de concurs s-au luat o serie de 
măsuri. Astfel, s-a amenajat o sală 
pentru meciurile de tenis de masă și 
șah, s-au confecționat din resurse 
locale haltere, s-au procurat jocuri 
de șah, palete și mingi de tenis de 
masă. La fel, în magazia de echipa
ment rafturile sînt pline de tricouri, 
teniși etc. Deschiderea festivă a com
petiției va avea loc în prima zi a 
Spartachiadei, 1 decembrie, cînd sînt 
programate întreceri la cros, 
de

port serios la ridicarea nivelului în
trecerilor în etapa pe asociații, pe 
grupe de asociații și raion. Clubul 
va amenaja, imediat ce timpul per
mite, două patinoare naturale (pen
tru întreceri și învățarea patinaju
lui (la Casa de cultură a tineretului 
din raionul Tudor Vladimirescu și la 
stadionul Olimpia) unde vor func
ționa irțstructori calificați. Clubul va 
pune haltere... volante la dispoziția 
asociațiilor care organizează între
ceri la această ramură sportivă. Hal
terofili ai clubului și antrenori vor 
însoți aceste „haltere volante" și vor 
da îndrumări practice concurenților. 
Ajutorul dat de halterofilul fruntaș 
Lisias Ionescu, sau antrenorul Ilie 
Ienciu va fi desigur binevenit.

La concursurile de tir competitorii 
vor fi îndrumați de maestrul sportu
lui C. Antonescu și 
fruntași.

alți trăgători

PREGĂTIRI, PREGĂTIRI...

ASOCIAȚIA CONSTRUCȚIA — 
într-o ședință de lucru cu toți res
ponsabilii din grupele sportive s-au 
prelucrat sarcinile imediate pentru e- 
tapa pe asociație. La grupurile so
ciale Ciurel, Drumul Murgului, Bd. 
Muncii s-au completat garniturile de 
șah, s-au revizuit mesele de tenis, s-au 
confecționat afișe de popularizare a 
competiției și în primă duminică 
după 1 decembrie se vor desfășura 
la cele șase grupuri sociale primele 
întreceri de șah, tenis de masă, hal
tere și trîntă.

I 
FLACARA ROȘIE — Consiliul a- 

sociației în colaborare cu comitetul 
U.T.M. a întocmit un vast pro
gram chiar pentru ziua de start a 
competiției. După-amiaza zilei de 1 
decembrie va fi o adevărată sărbă
toare sportivă pentru membrii UCFS 
de la fabrica de pielărie și încălță
minte Flacăra roșie. Primele între- 

' ceri se vot desfășura la șah, tenis 
de masă, gimnastică, haltere, trîntă.

Două noi asociafii sportive 
la Bicaz

Recent a luat ființă la Bicaz o 
nouă asociație sportivă, Victoria, pe 
lingă Școala profesională 
devenit membrii asociației 
anului I (254) care și-au 
cotizația UCFS pină la 
anului. Ca președinte al

auto. Au 
toți elevii 
și achitat 

sfîrșitul 
asociației

a fost ales prof. Nicolae Iacob. Pen
tru început, în cadrul asociației Vic
toria Bicaz vor 
fotbal, handbal, 
turism. Tinerii 
obținut de acum 
tiv. Participînd
tîmpinăm 7 Noiembrie" 
sat pe locul II în faza 
Bicaz.

funcționa secțiile de 
volei, atletism și 

de la Victoria au 
primul succes spor- 
la crosul „Să în- 

ei
„Să

s-au cla
pe orașul

★
„Volanul" Bicaz este o 

ciație sportivă înființată în urmă cu 
cîteva zile. Noua asociație are 340 
de membri UCFS și funcționează 
în cadrul Scolii de conducători auto. 
Tineretul din această școală este dor
nic de a practica sportul. Dovadă : 
participarea la programul de gim
nastică de înviorare și la întrecerile 
pe grupe de clasă. Sportivii de la 
„Volanul" practică deocamdată atle
tismul, voleiul și fotbalul.

C. NEMȚEANU, coresp.

altă aso-

masă, haltere și șah.

CE MĂSURI A LUAT 
CLUBUL OLIMPIA

tenis

Pentru buna desfășurare a între
cerilor în asociații conducerea clu
bului a prevăzut o serie de acțiuni 
care vor aduce fără îndoială un a-

★
Trebuie să 

sociații care 
făcut aproape nimic în vederea în
trecerilor. Printre acestea se află 
Dealul Spirii, Aprozar, Gloria etc. 
Timpul scurt care a mai rămas pînă 
la începerea competiției cere ca 
toate asociațiile să ia de urgență 
măsuri organizatorice pentru buna 
desfășurare a întrecerilor Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului.

amintim 
pînă în

și de unele a- 
prezent nu au

T. R. data exercițiul 1.

(1—2), intin.
(3—4). Se ex

lenta a trunchiului cu spatele 
pînă la orizontală. Revenire. Ap 
rea pînă la orizontală deasupra 
ciorului sting. Revenire. Aplecai 
orizontală deasupra piciorului c 
Revenire. Se execută de 9—12 i

Ex. 6. Culcat pe covor cu m 
lîngă corp; ridicarea și ducerea 
nunchilor la piept 
lentă a picioarelor 
de 4—6 ori.

Ex. 7. Culcat pe covor cu fa 
jos și cu mîinile încleștate la S] 
extensia corpului cu ducerea ca: 
pe spate și ridicarea brațelor 
mai mult în sus. Revenire. Se 
cută astfel 6—8 extensii.

Ex. 8. Stind cu miinile pe i

Din viața organizației noastre

Atenție! Evidența nu este un lucru
Și în mișcarea sportivă — ca și 

în alte domenii de activitate — evi
dența joacă un rol important. O ac
tivitate organizată nu poate 
cepută fără o evidență bine 
punct, deoarece numai cu 
ei se poate vedea creșterea 
tivă și calitativă, progresul 
derile muncii desfășurate, 
regiuni se depun străduințe 
și se obțin rezultate bune
zarea unei evidențe . corespunzătoare.

Zilele trecute am făcut o vizită 
în regiunea Ploiești pentru a urmări 
modul cum sînt puse în aplicare 
instrucțiunile Consiliului General al 
UCFS privind 
Constatările — 
negativ — pe 
acest prilej le
rile care urmează, pentru a constitui 
un util schimb de experiență.

fi con- 
pusă la 
ajutorul 
cantita- 

sau scă-
In multe 
lăudabile 
în reali-

alcătuirea 
de ordin 

care le-am 
vom arăta

evidenței. 
pozitiv și 
făcut cu 

în rîndu-

CE A FĂCUT ȘI CE NU A FĂCUT 
CONSILIUL REGIONAL UCFS 

PLOIEȘTI

Ne-am început vizita 
regional UCFS Ploiești, 
aici multe lucruri bune 
privește evidența. AstfeL 
afla numărul membrilor 
regiune (253.971), numărul asociați
ilor sportive (740), suma totală a co
tizațiilor încasate în acest an 
(1.844.615), ca și numărul asociațiilor 
sportive care n-au încasat cotizațiile 
de membru UCFS pe luna octombrie: 
549 !?! 
dență 
vilor 
celor

cu consiliul 
Am găsit 
în ceea ce 
oricînd poți 

UCFS din

De asemenea există o evi- 
bine pusă la punct a sporti- 

legitimați (peste 10.000) și a 
clasificați, a antrenorilor și

tehnicienilor existenți în cluburile 
și asociațiile sportive din regiunea 
Ploiești, 
evidență 
pretate 
UCFS a
găzi care să ajute consiliile asociați-

Cifrele pe care le scot în 
aceste statistici sînt inter- 

judicios. Consiliul regional 
decis constituirea unor bri-

de glumă
te o serie de raioane care stau foar
te slab în această privință: Buzău, 
Cislău, Rm. Sărat etc. Măsuri e- 
ficace au fost luate — ca urmare a 
sesizării situațiilor cu ajuțorul evi
denței — și în alte domenii de ac
tivitate.

Ceea ce nu a făcut consiliul regio
nal UCFS Ploiești este însă contro
lul evidenței în raioane. Datele care 
există la . țonsiliul regional sînt puse 
la dispoziție de către consiliile raio
nale UCFS prin informări lunare și 
trimestriale. Dar corespund oare 
aceste date? Consiliul regional n-a 
avut „curiozitatea" de a controla mai 
temeinic autenticitatea lor. Dacă ar 
fi făcut-o ar fi constatat...

TOTAL DEZINTERES IN RAIONUL 
CÎMPINA

In vizita pe care am făcut-o la 
consiliul raional UCFS Cîmpina am 
fost însoțiți și de tov. Cornel Popa, 
activist al consiliului regional UCFS 
Ploiești. Constatările pe care le-am 
făcut au avut darul să-1 mire foar
te mult și aceasta pentru faptul că 
la consiliul regional exista părerea 
— neconfirmată — că totul este în 
ordine în acest important raion al 
regiunii Ploiești. Primul răspuns la 
întrebarea pe care i-am pus-o pre
ședintelui consiliului raional UCFS 
Cîmpina, Gh. Ghiță, a fost... o scuză:

— Să vedeți, eu nu am evidența. 
Ea se găsește la tehnicianul nostru, 
tov. Vîrjoghie și acesta este plecat 
la cursuri la Ploiești...

ionale și 
nereală: 
evidența 
tivi cu clasificări superioare. De ase
menea, la raion există date (și a- 
cestea necentralizate) din 24 de aso
ciații sportive (la Cîmpina sînt 98 
de asociații !) în ceea ce privește 
sportivii legitimați și secțiile pe ra
mură de sport afiliate. Să nu credeți 
însă că atunci cînd vine cineva de 
la un organ superior nu capătă în 
mai puțin de 5 minute orice cifră 
dorește ! Iată — spre exemplu — 
am solicitat tehnicianului UCFS, ve
nit special de la Ploiești, date des
pre întrecerea dintre asociațiile spor
tive din raionul Cîmpina pentru 
buna organizare a campionatelor a- 
sociației. Foarte prompt acesta ne-a 
oferit următoarea clasificare :

Pe locul I asociația sportivă Po
iana Cîmpina care are 1.200 de mem
bri UCFS (în realitate aici există 
1402 membri UCFS) din care au par
ticipat la competiții 700 (în realitate 
422); au fost organizate întreceri la 
atletism, popice și handbal (în rea
litate au avut loc campionate pe a- 
sociație la fotbal, volei, șah, tenis 
de masă, tir, ciclism și atletism). 
Mai departe sînt clasificate alte aso
ciații cu date la fel de „reale". Iată 
deci pînă unde poate merge dezin
formarea. înlocuind munca conștiin
cioasă cu superficialitatea, ascunzînd 
lipsurile cu ajutorul „umflării" ci
frelor, activiștii salariați ai consiliu
lui raional UCFS Cîmpina induc în 
eroare, cu bună știință, organul re
gional

să capeți astfel o cifră... 
504. Nereală deoarece în 
raionului nu există spor-

și Consiliul General UCFS.

am reușit să 
evidența aces- 
numai o parte, 
respectiv și în-

LA 
DE

SINAIA EVIDENTA ESTE, 
ASEMENEA, PE ULTIMUL

PLAN

Cu unele eforturi 
venim în contact cu 
tui raion, mai bine zis 
Din vina tehnicianului
deosebi a președintelui consiliului raio
nal UCFS (care n-a urmărit, n-a con
trolat și n-a sprijinit întocmirea ac
telor de evidență) pentru a descoperi 
numărul sportivilor clasificați trebu-

Președintele consiliului orășenesc 
UCFS Sinaia, Ion Buștuc, ne-a pus 
la dispoziție cifra de membri ai 
UCFS existenți în oraș: 4503. Am 
cerut însă să vedem documentele 
care au stat la baza acestei evidențe. 
Ne-au fost prezentate cîteva infor- 

lunile, mai /I7U

fapt în acest oraș sînt 2937 mei 
UCFS... 
membri 
nici un 
însă noi 
dența consiliului orășenesc UCFS 
naia asociația sportivă Carpați 
naia figurează cu 1646 membri U< 
iar în realitate, așa cum ne-a in 
mat președintele asociației — 
Vasile Păstrămoiu — . aici active 
numai 1375 membri UCFS. Adu: 
aceste „diferențe" între evid 
consiliului orășenesc UCFS și 
litatea existentă pe teren ne 
tocmai diferența dintre realitate 
dezinformare.

Pentru diferența de 
UCFS n-au putut fi 
fel de amănunte. Am 
drumul spre adevăr: în

★
Cele semnalate cu prilejul * vi: 

în regiunea Ploiești trebuie să i 
stituie pentru consiliul regii 
UCFS un motiv de analiză teme 
că. Fiind de față și reprezentai 
consiliului regional UCFS Ploi« 
acesta a putut să culeagă date c 
să stea la îndemîna biroului per 
luarea unor măsuri eficiente. I 
clar că deși la consiliul regional e: 
tă preocupare pentru ținerea unei 
vidențe stricte, în unele raioane 
tele sînt „confecționate ad-hoc1 
din această cauză cuprind erori 
ve. Or, se știe că avînd astfel 
date nu se pot lua măsuri pen 
îndreptarea muncii. Ce fel de p 
nuri de perspectivă pot alcătui 
ceste organe UCFS cînd la b< 
lor se află cifre dezinformatoa: 
Ce fel de muncă desfășoară activii 
salariați din aceste raioane pen' 
dezvoltarea activității sportive 
mase și de performanță cînd în 
să sprijine direct asociațiile sporii 
ei stau la centru raional și se oct 
doar de umflarea datelor?

Consiliul regional 
va trebui să pună 
ordine în activitatea 
să-i sancționeze pe 
riați vinovați de dezinformare 
controleze periodic modul cum 
tia îșl îndeplinesc sarcinile

ucfs : 
cît mai 
acestor 
activiștii

.«

Ploie 
urge 

orgai 
sal 

Și 
ac<



PRIMELE RECORDURI...
TAe aleile de la Palatul pionierilor, 

o policromie <Le culori. Decor 
| de autentică toamnă.
Soarele călduț din ultimele zile 

a făcut pe obișnuiții vizitatori ai 
tăiatului din Șos. Cotrooenilor să 
refere activitatea în aer liber. 
Istăzi, ei vor participa la un concurs 
țletic. Este o întrecere de un fel 
posebit: prima de cind la Palatul 
por mici a luat ființă asociația 
portivă a „cravatelor roșii". Un con~ 
urs în care se urmărește un scop 
|recis .• stabilirea recordurilor noii 
sociații.

-au prezentat la start peste 150 
de pionieri, 150 de copii din 
aproape toate școlile Capitalei,

llergăton și săritori. Deocamdată 
loar „specialiștii" acestor probe. (In 
surind, tin concurs și pentru aruncă
tori).
I Prima intilnire cu micii atleți — la 
Iroapa de la lungime. Unul dintre 
loncurenți iși încearcă elanul. Se- 
lios, preocupat, ca un veritabil at
let de performanță. Încearcă o dată, 
le două ori. Nu-i mulțumit. Nu-i ies 
lașii la „bătaia" pragului. Ar vrea 
la mai încerce, dar oficialii și-au fă
tat apariția.
I — Sare Alexandru Zaman de la 
Icoala 150... Se pregătește Dumitru 
Bălan de la școala profesională „Elec
tromagnetica".
I Zaman și-a luat elan, a bătut pra
ful (de data aceasta foarte bine !) 
li după o plutire spectaculoasă a 
[aterizat" la cealaltă extremitate a 
Lroaii. Lungimea săriturii: 5 metri.

I și aplauze la... scenă deschi- 
& din partea galeriei, colegii lui de 
la „150“ :
I — Bravo, Sandule !
I O colegă de școală a lui Zaman, 
Magda Iacobovici, a sosit prima la 
60 m. Timpul: 9,2 secunde. Din nou 
veselie, din nou galeria de la „150“ 
pre de lucru.

Pină la urmă, 4 din cele 6 probe 
pZe concursului aveau să fie ciștigate 
fie reprezentanții școlii 150. Frumoa
să performanță și o meritată răs-

plată pentru profesorii de educație 
fizică de la aceasta școală. Iar pentru 
ciștigători ? Pentru ei, mici atenții : 
premii in cărți și (nelipsite) dul
ciuri...

fost un prim concurs cu rezul
tate peste așteptări. Dovadă : 
7 dintre micii atleți au realizat

normele stabilite de către federația 
de specialitate ; iar un altul, Tudor 
Stompf, tot de la școala 150 (se putea 
să fie din altă parte ?...) a stabilit — 
cu 8,0 secunde pe 60 m — cea de a 
10-a performanță republicană din 
acest an, la categoria copii 12—14 ani.

★

Prin urmare, la asociația sportivă j 
„Palatul pionierilor*,  activitatea atle
tică oficială a fost inaugurată in mod 
promițător. Și notați : acesta este 
doar începutul...

TIBERIU STĂM A

ETAPA REGIONALA
Recent a avut loc în toată țara 

|etapa regională a campionatului re
publican de gimnastică pe echipe, 
fteeste întreceri au reprezentat un 
ex^Ri^n serios pentru antrenorii și 
sportivii tuturor secțiilor, pentru or
ganele locale ale UCFS și pentru 
comisiile regionale. La competiții au 
asistat delegați din partea federației 
de specialitate. Pe baza observațiilor 
lor ne propunem să facem o analiză 
sumară a desfășurării acestei etape 
in diferite regiuni.

De la început trebuie să spunem 
că etapa regională, în majoritatea 
cazurilor, nu a satisfăcut. Organele 
locale ale UCFS și comisiile de 
gimnastică nu au acordat atenția cu
venită celui mai important concurs 
de gimnastică al regiunii. Unele re
giuni (Suceava, Galați, Hunedoara, 
Crișana, Maramureș, Oltenia) nu au 
organizat de loc etapa regională, dind 
dovadă de o totală neglijență. De 
exemplu, în regiunea Hunedoara, unde 
există 4 secții afiliate, nu s-a orga
nizat concursul, invocîndu-se motivul, 
de-a dreptul copilăresc, că în aceeași 
perioadă au fost programate și cam
pionatele de handbal.

O participare insuficientă s-a în
registrat la majoritatea întrecerilor, 
concurenții provenind numai din cen
trul de regiune cum s-a întîmplat 
la Cluj, Dobrogea, Mureș-Autonomă 
Maghiară. Amintim aici, ca exemplu 
negativ, absența de la etapa regio

Ciclocrosiștii 
din nou la start

De la ultimele pregătiri pentru campionat 
ale echipelor provinciale

CLUJ. — Derbiul feminin al Cluju
lui, C.S.M.—Știința, disputat în cadrul 
pregătirilor pentru noul campionat, s-a 
soldat cu victoria primei echipe : 3—2 
(7—15, 15—11. 15—17, 15—6, 15—12), 
după un joc de scăzut nivel tehnic, dar 
interesant prin evoluția scorului. (Paul 
Rad vanyî-coresp.).

CONSTANTA. — In conținutul celor 
patru antrenamente săptăminale efectuate 
în vederea începerii campionatului de 
echipa masculină Farul (completată 
anul acesta cu jucătorii I. \asiliu, trans
ferat de la Știința Petroșeni și G. Ti- 
mirgazin, de la Rapid București), an
trenorul H. Vichy a pus un accent deo
sebit pe îmbunătățirea jocului ridicăto

...In plin concurs, cei mai tineri membri ai UCFS — „cravatele roșii*  de la 
Palatul pionierilor

Foto : T. Roibu

GIMK1RSTICH

NU S-A BUCURAT DE ATENUA CUVENITĂ
nală a gimnaștilor de la Rm. Vîlcea, 
care prin neprezentarea lor — ne
anunțată — au produs perturbări în 
program. Dar nici centrele nu au... 
excelat în privința participării. în 
multe cazuri — Dobrogea la băieți, 
Mureș-Autonomă Maghiară, Iași, atît 
la băieți cit și la fete — a concu
rat doar o singură echipă, care bine
înțeles, în mod automat a devenit 
campioană regională.

Organizarea proprlu-zisă a întrece
rilor, de asemenea, a lăsat mult de 
dorit. Lipsă de popularizare, săli ne
încălzite (de ex. la Reșița și la Iași), 
cazare necorespunzătoare (de ex. la 
Reșița) — iată aspecte care au ilus
trat „preocuparea" organelor sportive 
locale pentru buna desfășurare a 
concursurilor. Arbitrajele nu peste 
tot au fost satisfăcătoare, datorită fie 
pregătirii insuficiente a arbitrilor (de 
ex. Cluj), fie lipsei de obiectivitate 
a acestora (de ex. Reșița).

în privința nivelului tehnic putem 
arăta, că acesta, în general, a fost 
nesatisfăcător. Cităm ca exemple e- 
chipele masculine Ș.S.E. nr. 2 șl 
Olimpia București, Farul Constanța, 
Știința II și C.S.Ș. Cluj, Ș.S.E. Pi
tești și cele feminine Ș.S.E. Cîmpu- 
lung, Știința București și altele.

Considerăm că toate aceste lipsuri, 
unele chiar grave, trebuie să dea 
serios de gîndit organelor locale ale 
UCFS, comisiilor regionale și con
ducerii secțiilor de gimnastică.

Programul și seriile finalei campiona
tului republican pe echipe

In zilele de 1—2 decembrie se va 
desfășura în sala Floreasca din Capi
tală finala campionatului republican 
pe echipe la gimnastică. Publicăm mal 
jos componența seriilor șt programul 
acestor întreceri :

Componența seriilor și ordinea in
trării în concurs : BĂRBAȚI, seria I : 
Știința I București, Vagonul Arad. 
C.S.M. Cluj. C.S.M. Sibiu. Dinamo 
București, Steaua București ; seria a 
11-a : C.S.M.S. Iași. Harghita Tg. Mu
reș, Știința II București. Tractorul 
Brașov. Știința Cluj, Olimpia Bucu
rești. FEMEI, seria I : Steaua roșie 
Bacău. Știința II București. Luceafă
rul Brașov, combinata Cluj, Argeș, 
Ploiești ; seria a Il-a : Banatul Timi
șoara, Olimpia București, C.S.O. Re
șița, C.S.S. Cluj ; seria a IlI-a : Știința 
I București. Harghita Tg. Mureș. Di
namo București, Farul Constanța.

Programul întrecerilor: SIMBATA, 
de la ora t: exercițiile impuse (toate 
seriile) ; DUMINICA, de la ora U: 
exercițiile liber alese (seria I bărbați 
șl femei) ; de la ora 16: exercițiile 
liber alese (seria a H-a bărbați și 
femei, seria a IlI-a femei).

Concursurile duminicale de ciclo- 
cros continuă. Astfel, mîine dimineață 
cicliștii bucureșteni vor participa la o 
nouă competiție organizată de clubul 
sportiv Steaua.

Organizatorii au inclus în program 
probe pentru toți posesorii de bici
clete. La sfîrșitul întrecerilor se vor 
decerna trei cupe: una celui mai bun 
senior, alta echipei clasate pe pri
mul loc și a treia învingătorului la 
categoria juniori.

Traseul a fost ales în jurul stadio
nului Ghencea. La ora 8,30 are loc 
adunarea concurenților, iar cu o jumă
tate de oră mal tîrziu se va da pri

ciul start. La această competiție do
tată cu trofeul „Cupa Steaua" și-au 
anunțat participarea majoritatea spe
cialiștilor acestui gen de întreceri.

rilor, care i-a prejudiciat finalizării ata
cului în trecuta ediție. (L. Bruckner- 
coresp.).

PLOIEȘTI. — Patru echipe masculine 
din cat. A — Progresul și Olimpia din 
București, Tractorul Brașov și Petrolul 
Ploiești — au participat la a doua edi
ție a „Cupei regiunii Ploiești*,  recent 
disputată și terminată cu victoria for
mației brașovene. Aceasta a fost urmată 
în clasamentul final de Petrolul, Pro
gresul și Olimpia. Rezultatele înregis
trate: Petrolul—Olimpia 3—1, Progre
sul—Petrolul 3—0, Tractorul—Progre
sul 3—1, Olimpia—Progresul 3—0, 
Tractorul—Olimpia 3—0 (neprezentare). 
Petrolul—Tractorul 3—2. (Amalia Kre- 
tss-coresp.).

ClMPIA TURZII. — Trei divizionare 
masculine — Dinamo Orașul Dr. Petru 
Groza, C.S.O. Baia Mare și Fulgerul 
Suceava — și echipa Ind. Sîrmei, cam
pioana regiunii Cluj, au participat de 
curînd la un turneu la capătul căruia 
cupa pusă in joc le-a revenit dinamo- 
viștilor, care nu au pierdut nici un meci. 
Revelația competiției a fost însă echipa 
locală, care a dispus de Fulgerul Suceava 
și de C.S.O. Baia Mare cu 3—0, cedîn- 
du-le doar 1a mare luptă cîștigătorilor 
cupei. (Petru Țonea-coresp.).

Voleibalist li
la start!

(Urmare din pag. 1)

A nu poate oferi rezolvări integrale. 
Tot seriozitatea din pregătire a ju
cătorilor și a antrenorilor, respectul

■ acordat de aceștia, mai presus de 
orice prevedere regulamentară, fie
cărui meci și fiecărui adversar în 
parte va dărui cheia cu care echi
pele vor deschide ușa către rezul
tatele de preț. Pregătirea și parti
ciparea cu deplină seriozitate la fie
care meci, declanșînd fără zgîrcenie, 
potențialul maxim al valorilor voleiu
lui nostru, reprezintă una dintre 
contribuțiile cele mai însemnate, 
aduse la pregătirea elementelor con
stitutive ale loturilor reprezentative 
în formațiile lor de club. Aceasta 
constituie însuși fundamentul viitoa
relor succese ale echipelor noastre 
naționale, consolidarea și continua 
majorare a prestigiului internațional 
al voleiului rominesc.

Iată mențiunile care socotim că 
trebuie să însoțească, înaintea orică
rui pronostic, urarea de succes adre
sată echipelor noastre fruntașe care 
iau astăzi și mîine startul în cam
pionatele republicane !

—= -n! i * m =—
Etapa de duminică a campionatului feminin

Fără a cuprinde partide între e- 
chipe fruntașe, a doua etapă a cam
pionatului republican feminin de bas
chet este interesantă prin faptul că 
oferă posibilitatea confirmării rezul
tatelor de duminica trecută. Ne re
ferim, îndeosebi, la echipele promo
vate in acest an, care în etapa tre
cută au avut comportări remarcabile. 
Iată programul jocurilor de mîine:

seria I: Știința Timișoara—Rapid 
București, Crișana Oradea—Progresul 
București, S.S.E. Constanța—Unirea 
București, Voința Brașov—Știința 
București : seria a 11-a: C.S.M.S.
Iași—I.C.F., Știința Cluj—Mureșul Tg. 
Mureș, Voința Tg. Mureș—Voința O- 
radea, Voința București—Olimpia 
București.

Programul turului campionatului
republican masculin

ETAPA I 2 DECEMBRIE 1962

Seria I
Steaua București—Progresul București. 
Politehnica Cluj—Știința Cluj
Știința București—Dinamo Oradea
Voința Iași—C.S.O. Craiova

Seria a n-a
Știința Tg. Mureș—Știința Timișoara
Farul Constanța—A.S.A. Bacău
Rapid București—C.S.O. Galați
Steagul roșu Brașov—Dinamo București

ETAPA A III-A 16 DECEMBRIE 1962
Seria I

Politeh nica—Progresul
Steaua—Știința București
Știința Cluj—Voința
Dinamo—C.S.O. Craiova

Seria a Il-a
Farul—Știința Timișoara 
știința Tg. Mureș—Rapid
A.S.A. Bacău—Steagul roșu
C.S.O. Galați—Dinamo
ETAPA A IV-A 23 DECEMBRIE 1962

ETAPA A H-A 9 DECEMBRIE 1962

Seria I
Progresul—C.S.O. Craiova
Politehnica—Steaua
Știința București—Știința Cluj 
Voința—Dina mo

Seria a n-a
Știin ța Timișoa ra—Dina mo 
Farul—Știința Tg. Mureș 
Rapid—A.S.A. Bacău
Steagul roșu—C.S.O. Galați
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Ce fac sportivii din Tg. Mureș și Brașov
In timp ce patinatorii bucureșteni 

și-au început, grație stadionului de 
iarnă din parcul „23 August", antrena
mentele pe gheață, sportivii din Tg. 
Mureș și Brașov iși continuă încă 
pregătirile pe... uscat.

CINCI ANTRENAMENTE 
PE SAPTAMtNĂ

In cadrul secției de patinaj viteză 
a clubului Mureșul din Tg. Mureș ac
tivează 25 de sportivi. In afara pati
natorilor consacrați întîlnim la antre
namente tineri ca Ștefan Halasz, 
Francisc Baksi, Edith Nagy ș. a. In 
perioada actuală se desfășoară cinci 
ședințe de pregătire pe săptămînă, 
compuse din exerciții de gimnastică, 
atletism, ciclism și patinaj pe rotile. 
Patinatorii afectează cea mal mare 
parte a orelor de antrenament mer
sului pe patine cu rotile. în urma

antrenamentelor regulate, desfășurate 
pină in prezent, sportivi fruntași ca 
Eva Farkas, multipla campioană și 
recordmană Maria Mathe, Eleonora 
Laurențiu, Ștefan Pap, Ladislau Spit
zer, Tiberiu Szasz etc. sînt optimiști 
avînd perspectiva de a obține rezul
tate bune și în actualul sezon.

Pregătirile în așteptarea viitoarelor 
concursuri ar decurge în și mai bune 
condițiuni dacă conducerea clubului 
ar dota secția cu unele materiale a- 
jutătoare ca de exemplu : sac de ni
sip, haltere extensoare etc. De aseme
nea, se impune luarea de măsuri ne
cesare pentru amenajarea patinoaru
lui.

ION PAUȘ-coresp.

MII DE KILOMETRI PE ALEILE 
DE SUB TIMPA

Patinatorii de viteză din Brașov se 
pregătesc asiduu. Ei au parcurs mii

de kilometri pe aleile de sub Tîmpa 
și pe pista stadionului Tractorul. De 
asemenea, ei și-au disputat întîieta- 
tea în cadrul concursului de vară do
tat cu „Insigna patinatorului".

Și patinatorii artistici lucrează de 
zor în aceste zile executînd figuri o- 
bligatoril pe luciul... parchetului din 
sala cu oglinzi a școlii medii nr. 2. 
Ei au participat recent la ultimele 
întreceri din cadrul concursului „In
signa patinatorului" la care au fost 
prezenți 20 de sportivi. O pregătire 
promițătoare au manifestat Marinela 
Ciubucă (Steagul roșu), Rodica Căr- 
pinișan (Olimpia), Maria Szanto (Stea
gul roșu), Ana Sîngeorzan, Dezideriu 
Zeisner, Radu Ionescu (toți de la O- 
limpia) ș. a. Antrenamentele pe us
cat continuă cu intensitate în aștep
tarea înghețului.

C. GRUIA, coresp. regional

Seria I
Progresul—Dinamo
Știința București—Politehnica
Voința—Steaua
C.S.O. Craiova—Știința Cluj

Seria a n-a
Știința Timișoara—C.S.O. Galați
Rapid—Farul
Steagul roșu—Știința Tg. Mureș 
Dinamo—A.S.A. Bacău

ETAPA A V-A 30 DECEMBRIE 1962 ’

Seria I
Știința București—Progresul 
Politehnica—Voința
Steaua—C.S.O. Craiova
Știința Cluj—Dinamo

Seria a Il-a
Rapid—Știința Timișoara
Farul—Steagul roșu
Știința Tg. Mureș—Dinamo
A.S.A. Bacău—C.S.O. Galați

ETAPA A VI-A 6 IANUARIE 1963

Seria I
Progresul—Știința Cluj
Voința—Știința București
C.S.O. Craiova—Politehnica
Dinamo—Steaua

Seria a Il-a
Știința Timișoara—A.S.A. Bacău
Steagul roșu—Rapid
Dinamo—Farul
C.S.O. Galați—știința Tg. Mureș i

ETAPA A Vn-A 13 IANUARIE 1S63

Seria I
Progresul—Voința
C.S.O. Craiova—știința București 
Dinamo—Politehnica 
știința Cluj—Steaua

Seria a n-a
Știința Timișoara—Steagul roșu
Dinamo—Rapid
C.S.O. Galați—Farul
A.S.A. Bacău—știința Tg. Mureș

SPORTUL POPULAR
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Meciuri atractive în etapa a II-a înaintea meciului
a „Cupei

Astăzi după-amiază, în sala Flo- 
reasca, vom putea urmări o nouă e- 
tapă în cadrul „Cupei de iarnă". De 
data aceasta, în programul întreceri
lor vor figura și două nume noi : 
Dinamo Bacău și Rafinăria Teleajen, 
care s-au adăugat echipelor din 
neul masculin.

Partide interesante se anunță 
namo București—Dinamo Bacău 
Steaua—C.S. Școlar, în care echilibrul 
valoric al formațiilor este evident, 
dacă ținem seama că dinamoviștii 
bucureșteni evoluează cu o echipă de 
rezervă, iar handbaliștilor militari le 
lipsesc cițiva titulari. Tot cu acest 
prilej, handbalistele de la Rapid 
București vor face in compania echi
pei Vestitorul o ultimă verificare in 
vederea meciului cu Spartacus Buda-

de iarna ’
al 
In 

pro- 
din-

de imine

tur-

Di- 
Și

pesta, din cadrul primului tur 
„Cupei Campionilor Europeni". 
sfîrșit, punctul de atracție al 
gramului îl constituie intilnirea 
tre formațiile masculine Știința și
Rapid. Studenții, care în etapa tre
cută au obținut un rezultat sub po
sibilități, vor fi, oesigur, dornici să-și 
dovedească adevărata valoare. Nu 
știm însă ce ne rezervă feroviarii, 
a căror echipă pare mai bine pusă 
la punct. In orice caz, vom asista la 
un meci atractiv și spectaculos.

Iată programul complet al etapei : 
de la ora 15: Dinamo Bacău—Dinamo 
București 
București
(f); Steaua—C.S.’ Școlar (m); Știința— 
Unirea (f); Titanii—Rafinăria Telea- 
jen (m); Știința—Rapid (m).

(m); Vestitorul—Rapid
(m)j Progresul—Confecția

• MECIUL R.P. Romînă — Spa
nia, se dispută în cadrul Cupei Eu
ropei inter-țări. Această competiție 
se află la cea de-a doua ediție a 
Prima ediție a fost cîștigată de 
chipa U.R.S.S., care a învins în 
nală echipa Iugoslaviei.

La actuala ediție s-au înscris 
de țări.

sa. 
e- 
fi-
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PETROLUL Â JUCAT SLAB, FARA CONVINGE
Spartak Plovdiv — Petrolul 2—1 (2-—0)

ACTIVITATEA LA ZI
• încep întrecerile „Cupei de 

Iarnă" și în regiunea Brașov. Spre 
deosebire de anii trecuți, de data 
aceasta, partidele se vor desfășura 
în două orașe, Brașov și Sibiu.

La Brașov vor fi prezente 6 e- 
chipe feminine: Tractorul, Rulmen
tul, Partizanul roșu, Luceafărul, Șe. 
Medie nr. 2, S.S.E., precum și 12 
formații masculine: Dinamo Brașov, 
Tractorul, Chimia Făgăraș. Textila 
Sf. Gheorghe, Recolta Hălchiu, Știința 
Brașov (seria I), Carpați Brașov, Re
colta Hărman, Timișul Brașov, Recol
ta Sînpetru, Colorom Codlea și 
Luceafărul Brașov (seria a Il-a).

Din grupa de la Sibiu nu vor lipsi 
echipele Voința Sighișoara, Voința 
Sibiu, C.S.M. Mediaș, Textila Cisnă- 
die (masculin) și Faianța Sighișoa
ra, C.S.M. Sibiu, C.S„M. Mediaș, Fi
rul roșu Tilmaciu (feminin). (C. 
GRUIA- coresp. regional).

• A luat sfîrșit faza regională a 
campionatului republican de juniori.

La băieți au participat 7 echipe îm
părțite în două serii. In prima, au 
ieșit învingători handbaliștii de la 
știința Văleni, înaintea celor de la 
Progresul Tirgovițte, Știința Cimpina 
și Rapid reg. Ploiești. Seria a Il-a a 
fost cîștigată de S.S.E. Ploiești, ur
mată de S.S.E. Bazau și Școala de 
meserii Tehnicianul Rm. Sărat. In 
finală. S.S.E. Ploiești a învins Știința 
Văleni cu scorul de 39—4.

In finala competiției feminine, 
S.S.E. Ploiești a întrecut pe S.S.E. 
Buzău cu 21—4. (M. BEDROSIAN-
coresp.).

ca partener 
Metalul, din 
a întrecut-o, 
scorului, cu

• ULTIMUL meci de verificare a 
echipei noastre s-a disputat joi 
după-amiază, pe stadionul Voința din 
Capitală. Lotul a avut 
formația bucureșteană 
categoria B, pe care 
fără să insiste asupra
4—0 (2—0), prin punctele marcate 
de Manolache (2) și Constantin (2', 
dintre care unul din 11 m.). A fost 
folosită tot timpul următoarea for
mație: Voinescu — Popa, Nunweiller 
III, Ivan — Petru Emil, Koszka — 
Pîrcălab, 
Ghergheli,

Constantin, Manolache, 
Tătara.

CONCURSURI
BUCUREȘTI. Pe stadionul Tinere

tului au avui loc duminică întrece
rile din cadrul etapei orășenești a 
campionatelor republicane de cros. 
Peste 200 de concurenti au luat star
tul în cele 7 probe ale concursului. 
Iată rezultatele: JUNIOARE I (800 
m): L. Frunză (Rapid) 2:21,8; 2. D. 
Birsan (Dinamo) 2:25,0; 3. M. Ni-
coară (R) 2:29.5; 4. E. Cheșu (Știința) 
2:30,5; JUNIOARE II (600 m): 1. 
Schel (D) 1:49,0; 2. 
rul) 1:49,8; 3. V.
1:50,4; 4. M. Gidea 
JUNIORI II (1.200 1 
rică (Voința) 4:30,0; 
(D) 4:35,0; 3. T. ]
4:38,0; 4. 
NIOARE 
(Steaua) 4:02,9; 2. Z. Antonescu (Me
talul) 4:03,6; 3. Fl. Grecescu (D) 4:08,0;
4. R. Stanciu (Știința) 4:15,0; SENIORI
(2.500 m): 1. St. Beregszaszi (D)
7:19,8; 2. D. Buiac (Șt.) 7:25,4; 3. 
H. Schmidt (Șt.) 7:26,8; 4. C. Iancu 
(D) 7:26,8; SENIORI (6.000 m):
A. Barabaș (D) 18:56.6; 
cescu (D) 19:00,0; 3. Ov. 
19:08,0; 4. N. Siminoiu
5. M. Nichita (D) 19:12,5;
(R). Datorită unor iregularități inter
venite pe parcurs proba de juniori 
I (2.500 m) se va redisputa mîine 
dimineață pe stad. Voința, ora 9. 
(NICOLAE D. NICOLAE, coresp.)

® Mîine dimineață, de la ora 
8,45, din fața stadionului Știința Tei, 
ee va da plecarea în proba de juni- 
ori-începâtori și apoi, la ora 9,30, 
în cursa seniorilor, din cadrul celei 
de a IlI-a ediții a circuitului de 
marș Gloria. Competiția este organi
zată de clubul raional Gloria.

• Pe stadionul Unirea a avut loc 
recent un concurs de alergări deschis 
elevilor din școlile profesionale și 
tehnice ale raionului N. Bălcescu. 
Au participat peste 100 de concu- 
renți. S-au evidențiat tinerii : V. Fur- 
nigă (Șc. Alim. publice), M. Marcus 
(S.M. 30), E. Vișan (Șc. prof. I.
Rangheț), P. Știrbei (Șc. teh. geolo
gie). Se cuvine a fi evidențiată con
tribuția profesorilor de ed. fizică 
Mioara Negulescu, I. Isac, I. Cosma, 
Alexe și Lovin.

CLUJ. Pe aleile parcului V. Babeș 
au avut loc concursurile etapei oră
șenești a campionatelor de cros. De 
la întreceri au lipsit nemotivat atleții 
de la Rapid, C.S.S., Șc. cu program 
de ed. fizică, A.S. Armata.

Iată câștigătorii: JUNIOARE I: A- 
Negru (Șt.) - C.S.M.; JUNIOARE II: 
G. Nagy (C.S.M.) - C.SAL; JUNI-

G.
V. Alecu (Viito- 
Mărculescu (D) 
(Voința) 1:50,5;

m) : 1. Gh. Mi- 
; 2. P. Ciobanu
Elefterie (Voința) 

I. Bicu Voința) 4:39,0; SE- 
(1.500 m): 1. FI. Stancu

1.
2. C. Gre- 
Lupu (Șt.)

(R) 19:11,0;
6. T. Voicu

• Echipa masculină Constructorul 
Hunedoara este cîștigătoarea fazei re
gionale a campionatului republican 
de seniori. Ea a întrecut pe Proiec
tantul Deva cu 20—11, Metalurgistul 
Cugir cu 29—20 și pe Minerul Lu- 
peni cu 23—13. întrecerea feminină 
a revenit echipei Locomotiva Teiuș. 
(NICU SBUCHEA-coresp.).

• Lotul
eește in Capitală în cursul dimineții 
de azi.

fotbaliștilor spanioli so-

Joi, la Ploiești, Petrolul a susținut 
un meci internațional amical în 
compania formației Spartak Plovdiv, 
clasată în prezent pe locul trei în 
campionatul bulgar. întâlnirea trebuia 
să constituie pentru fotbaliștii ploieș- 
teni o ultimă verificare serioasă îna
intea meciului retur cu Selecționata 
Leipzig, programat la 28 noiembrie 
la Leipzig, în cadrul „Cupei Orașe- 
lor-tîrguri". Deci, era de așteptat ca 
jucătorii echipei Petrolul să privească 
cu toată seriozitatea jocul, să ee 
comporte cît mai bine, să dea un 
randament maxim. Avantajul de un 
gol pe care îl au după prima con
fruntare cu Sei. Leipzig (I—0) nu 
poate fi păstrat și, deci, nici cali
ficarea pentru turul al doilea al com
petiției nu poate fi asigurată decît 
printr-un joc bine organizat în apă
rare și eficace în atac. Din păcate, 
partida de joi a lăsat multor spec
tatori impresia că Petrolul este par
tener de joc, iar Spartak echipa care 
se verifică pentru o viitoare întîl- 
nire internațională. De altfel, oaspeții 
au și făcut un joc foarte bun în 
prima repriză, spectaculos prin va
rietatea și ingeniozitatea acțiunilor 
și — mai ales — prin ritmul extremi 
de rapid imprimat jocului, cîștigînd 
pe merit cu 2—1 (2—0).

în echipa Petrolul s-au remarcat 
serioase scăderi în toate comparti
mentele, ceea ce dovedește că pre
gătirile nu s-au desfășurat cu exi
gența și cu răspunderea pe care le 
impune apropierea unei partide in-

TOT SPRIJINUL PENTRU BUNA DESFĂȘURARE
A CONCURSULUI SPECIAL „SPORTEXPRES"

celor care îndrăgesc spor-

REZULTATE

(Șt.); 
Ști-

avut 
par- 
(in-

ORI I: Gh. Piăcintaru (Șt.) — Știința; 
JUNIORI n: J. Birsan (C.S.M.) - 
C.S.M. ; SENIOARE: El. Flaișer 
SENIORI; Gh. Biro (C.S.M.) - 
ința. (P. NAGY — coresp.)

SIBIU. Pe stadionul Voința a 
loc ultimul concurs al anului cu 
ticiparea atleților din Mediaș
vingători la băieți), a celor din lo
calitate (ciștigători la fete) și a unor 
sportivi brașoveni. Citeva rezultate: 
100 m: Dorel Comșa (Br.) 10,8; 110 
mg: Ion Carolea (Br.) 14,6 (la 5/10
sec. de recordul de juniori); 100 m F:
Doina Sasu (S) 13,2;
U. Popescu (M) 1,50;
U. Popescu 4,53;
(Br) 45,40; înălțime: 
1,75. (I. IONESCU -

inălțime F: 
lungime F: 

disc: V. Sălăgean 
W. Alezi (M) 
coresp.)

Tuturor 
tul Ie este cunoscut că' veniturile de 
la concursurile de pronosticuri spor
tive — Pronosport — și de la Prono- 
expres sînt destinate dezvoltării miș
cării noastre de cultură fizică și 
sport.

In dorința de a da participanților 
posibilitatea să obțină cit mai multe 
premii (in obiecte sau bani) și tot
odată să- contribuie in mod voluntar 
la crearea unor fonduri și mai mari 
pentru mișcarea sportivă, Loto-Prono- 
sport a organizat în acest sezon pri
mul concurs special „SPORTEXPRES". 
Acest concurs — unul dintre cele mai 
mari ale anului — atribuie premii 
în bani și obiecte in valoare de 
4.500.000 lei. Numărul total al premi
ilor se ridică la 70.362, dintre care 
1062 premii in obiecte. In fruntea 
numeroaselor premii in obiecte se gă
sesc autoturisme 
rea va avea 
in București.

Considerăm 
de urmat —
iubitorilor sportului din 
șana care au alcătuit

Moskvici". Trage- 
loc la 9 decembrie a.c.

binevenită 
inițiativa

și bună 
sportivilor și 
regiunea Cri- 
colective de

participanți la „Sportexpres", procu- 
rîndu-și chiar cite o mie de bilete de 
colectiv. Această metodă de concurs 
a fost urmată și de alte regiuni : 
Oltenia, Ploiești, Mureș-Autonomă 
Maghiară, Dobrogea etc. Cluburile și 
asociațiile sportive pot organiza șî ele 
asemenea colective din rindul mem
brilor UCFS și al altor iubitori ai 
sportului. Intr-o uzină, întreprindere, 
secție, birou etc. este suficient ca un 
sportiv sau iubitor al sportului să 
aibă o asemenea inițiativă și colec
tivul de participare poate lua ființă. 
După tragerea de Ia 9 decembrie a.c. 
mulți vor avea bucuria să se numere 
printre premiați.

Sprijinul pe care organizația noas
tră îl dă pentru reușita Sportexpre- 
sului trebuie să fie acordat, in con
tinuare, după stringerea tuturor su
melor rezultate din vinzare, și după 
tragere.

Rezultatele concursului vor trebui 
larg popularizate in toate asociațiile 
sportive în așa fel incit membrii 
UCFS să devină sprijinitori activi ai 
concursurilor Pronosport-Pronoexprex.

ternaționale oficiale. în ultimul 
Petrolul a avut comportări mc 
iar joi — după aprecierile lc 
cilor — au jucat mai slab de 
meciul cu C.S.M.S., prezentînd 
leași deficiențe constatate și ci 
prilejuri: pase inutile, condi 
prelungită a mingii, joc îng 
pe metru pătrat, si o inefice 
exasperantă. O formă îngrijorăt 
slabă au Dridea I, Tabarcea și 
honțu.

In prima repriză, Petrolul a 
slab. In schimb, oaspeții au < 
nat jocul prin concepție și 
prin varietate și demarcări p< 
nente, reușind să străpungă d- 
apărarea gazdelor, în care H 
geanu a făcut eforturi pentru a 
mărirea scorului, stabilit în mi 
prin Dișkov și in min. 17 prir 
zarov (la o greșeală grosolană 
Tabarcea, care a pierdut minge 
o ușurință inadmisibilă la un 
tor de primă categorie). Petro' 
jucat static în atac, ușurînd st 
de marcare a 
Primul șut LA 
(min. 7), primul 
teanu (min. 36).
Semnificativ, nu ? La reluare, 
Iul a jucat ceva mai bine, a 
mai impetuos, dar la fel d^ 
și imprecis. A redus scorul 
46 prin... halful Ivan, iar din 
55 a dominat categoric — dar 
orizont —, mai ales că Spart 
rămas în 10 oameni (arbitrul M. 
rindu l-a eliminat pe Pfșkov 
tru lovire intenționată a adver 
lui) și s-a retras în apărare

PETROLUL: Sfetcu — Pahonțu 
Marcel, min. 59), Hălmăgeanu, 
rea — D. Munteanu, Ivan — B 
Tabarcea (Mureșan, min. 27, T. 
cea min. 70), Dridea I, A Munt 
Moidoveanu (Dridea II min. '

SPARTAK; Stankov — Iv; 
Manolov, Momin — Todorov, I 
— Stoianov (Bencev min. 46), S1 
Dișkov, Mitkov (Dușev min. 88), 
zarov.

apărătorilor bu 
poartă l-a tras 
PE poartă A. 
Totalul șuturili

G. PETRE
A. VLASCEANU, co

A T I T U D 1 N

1X2XÎX21
Programul concursului PRONO

SPORT nr. 47 de mîine 25 noiembrie 
este unul dintre cele mai interesante 
și atractive care s-au desfășurat pînă 
acum.

Acest lucru este confirmat de pre
zența în fruntea programului a me- 
ciului-retur, R.P. Romînă—Spania, a 
meciului internațional R. P. Bul
garia-Austria și a altor partide 
foarte echilibrate din campionatele 
francez și italian.

Concursul promite din nou premii 
mari, așa cum a dat concursul din 
11 noiembrie, cînd participantul ION 
MArIUȚ din Zalău a obținut pe 
un buletin combinat (colectiv) o 
suită de premii în valoare totală de 
117.898 lei pentru 12 + 1 rezultate. Este 
deci foarte bine să folosiți și 
buletinele combinate (colective) 
la concursul de mîine al 
gram vi-1 prezentăm mal 
cu pronosticurile indicate 
program Loto-Pronosport.

Sampdona—Bologna 2, 
Spăl—Modena 1 
Torino—Roma 1, X
Venezia—Palermo 1

Florentina—In ternazionale

dvs. 
chiar
pro- 
dată

cărui
jos, o
de revista

I. R.P. Romînă—Spania 1,
II. R.P. Bulgaria—Austria

Reims—Monaco 1, 2
St. Francais—Sedan 1, 
Atalanta-Genoa 1, X 
Catania—Juventus 1, X 
Milan—Mantova 1 
Napoli—Lanerossi

Iil. 
IV.
V.

VI. 
vn. 

vnu

X
1

X

1, s

PROGRAMUL CONCURSULUI PRONO
SPORT nr. 48

Etapa din 2 decembrie 1962
I. Italia—Turcia (Cupa Europei)

II. Slovan Bratislava—Dukla Praga
(finala Cupei R.S.C.)

III. Progresul—Steaua (cat. A)
”T Petrolul—U.T.A. (cat. A) 

Farul—Dinamo Bacău (cat. A) 
Știința Cluj—C.S.M.S. Iași (cat. A) 
Știința Timișoara—Minerul (cat. A) 
Crișana—Steagul roșu ' —x 
Padova—Lecco (camp. ___
Parma—Messina (camp. ital.—B) 
Alessandria—Verona (camp.
ital.—B)

XII. Udinese—Lazio (camp, ital.—B) 
SP. Viitorul—Dinamo București (cat. A).

IV. 
V.

vi. 
vii. 

VIII.
IX. 
X.

XI.

(cat. A) 
ital.—B)

PRIMUL AUTOTURISM „SKODA" 
ATRIBUIT POSESORILOR DE

LETE SPORTEXPRES

La concursul PRONOEXPRES 
14 noiembrie primul 
cordat participanților 
lete SPORTEXPRES 
de MIHAI MILOS 
Mare (reg. Banat).

BI-

din
a-

bi-
autoturism 

posesori de 
a fost cîștigat 

din Sînnicolaul

Participați cu cît mai multe va
riante la concursul PRONOEXPRES 
de marți 28 noiembrie care benefi
ciază de asemenea de frumoase pre
mii acordate din fond special pose
sorilor de bilete SPORTEXPRES. In 
fruntea premiilor acordate din fond 
special, UN AUTOTURISM „SKODA".

PREHLE PRONOSPORT DE LA 
CONCURSUL Nr. 46 din 18 noiembrie 1962 

Categoria I : 2 variante a 31.407 lei; 
Categoria a n-a 51.90 variante a 1.259 
lei ; Categoria a in-a 734.50 variante a 
133 lei;

Premiile de categoria I au fost obți
nute de Tigănescu Gheorghe din Plo
iești, str. Mică nr. 18 și Didu Anghel 
din Drăgășanl, str. Decebal nr. 26, 
giunea Argeș.

LOTO CENTRAL
La tragerea specială Loto-Central

23 noiembrie 1962. au fost extrase 
urnă : Premii obișnuite in bani : 2 82 
74 45 29 67 39 26 53 69. Premiul ' ‘ 
A : 53 74 67; Premiul special B : 
Premiul special C : 26 69 45.

Premii suplimentare în obiecte 
Faza I : 87 64 45; Faza a n-a : 
43; Faza a III-a : 33 74 62 18 2 
a IV-a : 44 87 28 63 12; Faza a '
24 3 63 66; Faza a VI : 56 66 7! 
Faza a VH-a: 27 63 61 11 41.

Fond de premii : 1.469.966.
Tragerea următoare va avea loc vineri 

30 noiembrie 1962, la R. Vîlcea.
Rubrică redactată de Loto-Prono

sport.

Și la Roșiori, ca și In alte colțur 
țârii, fotbalul este sportul cel ma 
drăgit. Dacă ținem seama și de f 
că în acest oraș există o echipă de 
bal, C.F.R., care activează într-o 
gorie superioră, în B, este lesne d 
țeles ce interes stlrnește activitatea 
balistică, cu cită emoție este așt 
fiecare meci al acestei echipe, bu< 
sau amărăciunea pe care o provoac 
zultatele obținute de fotbaliștii din i 
litate.

Din păcate, în acest an, prilej urii 
bucurie au fost foarte rare, atît de i 
îneît cei din Roșiori aproape că i 
mai aduc aminte de ele. In sch 
motivele de supărare au fost cite v 
Echipa lor favorită nu ,,merge*  de 
este bătută cînd de o echipă cina 
alta, dă cîte un gol din an în pt 
dar cînd e vorba să primească go 
cu greu o întrece 'cineva ! Nu cu j 

timp în urmă echipa din Ro 
a suferit, la București, o infringer 
scor, 6—0, în meciul cu Dinamo 0 
Și flecare gol primit înseamnă o îm, 
sătură în inimile înflăcâraților, dar 
reu dezamăgiților susținători af*aci  
echipe, cărora aproape că nu le mai 
să-și arunce ochii pe clasamentul s- 
a II-a a categoriei B. Ce să vadă, 
definitiv ? Că echipa lor se află pe Ic

special
82 39 2
și bani
1 53 78

Antrenorul: , Și nu uitați băi



SO VENII SI-AU ASIGURAT VICTORIA IN PRIMA REPRIZA S-a încheiat turul campionatului categorici B
I Steagul roșu —
finirea restanță între Steagul roșu 
ful care a prilejuit unele momente 
lin spectacol fotbalistic a scos în 
Iță cîteva probleme importante le- 
Be comportarea celor două echipe, 
lorba, în primul rînd, de confirma- 
pui vechi adevăr : cu cît se im pri
ll ritm mai rapid atacului în apro- 
I zonei de finalizare cu atlt crește 
itatea acțiunilor la poartă, se mă- 
lansele de a se înscrie. Jucînd ast- 
I repriza întîi, Steagul roșu a măr
iei goluri prin Meszaros (min. 2), 
pti (min. 22 din' 11 metri acordat 
I fault clar comis în careu) și Fili- 
|(min. 30).

bă meci, jucătorii constănteni ne 
Iau că .stegarii**  parcă au...ascuns 
la în prima parte a jocului. Prin 
ța ei s-au referit la ritmul îndrăcit 
I pasarea balonului — impus uneori 
Icalnici, dintre care mijlocașii Pes- 
Iși Szigheti au alimentat permanent 
I, iar Meszaros a fost un coordona- 
leobosit, cu mingi utile. Păcat însă 
țsursele echipei locale s-au cam 
pat^în repriza tatii, în continuare 
LUfF unele „zvîcniri* 4 provocate de... 
pile survenite în jocul formației 
ke. Așadar, atenție la pregătirea 

și ia dozarea efortului, 
constănțeni i-am urmărit în eel 

i treilea meci consecutiv și astfel 
f putut forma o părere mai clară 
e regresul produs în ultimul timp 
teul echipei. Ca și în partidele cu 
[.S. și Viitorul, între apărarea și 
1 Farului s-a făcut o... ruptură 
ce a permis ca Steagul roșu să do- 
mi jlocul terenului. Cauza ? Mijlo- 
Stancu și Pleșa se retrag pe linia 

ișilor ca să-l... ajute pe Brin- 
Astfel, practic Farul aplică o

■e mai mult dectt curioasă în apă-

NTRE DOUA TR
In imediata vecinătate a zonei de re- 
ladare ? Că a marcat 15 goluri și 
rimit 29 ? Acestea sînt „bucuriile*  
Bre le pot afla ei deschizând ziarul 
utîndu-se la clasament.
Ir putea crede, răzind ce slab se 
|or/(î fotbaliștii din Roșiori, că ei 
Inzx/e oropsiți ai scartei, că la Ro- 
I nu există teren de fotbal, că nu 
la asigurat și lor posibilitatea, ca 
■for echipe, să aibă un antrenor etc. 
I Cine a trecut prin Roșiori știe 
I că nu acesta este adevărul. Teren 
loc nu lipsește. Iar antrenor, cu a- 
lai puțin. La un moment dat au fost 
I... doi. Acum, a rămas unul. A 
Is... dar mai mult pe statul de plo
ii o să aflăți îndată de ce.
I începutul campionatului, consiliul 
tfl/iei sportive, făcîndu-și fel de fel 
flanuri, s-a gîndit să... ,j)ună mina**  
Ln antrenor cît mai bun. Pe cine 
I ia ? Nu știm cum s-au purtat dis- 
Ke, cine a venit cu propunerea — 
bnoruZ însuși sau asociația ? — fapt 
că, la un moment dat a apărut în 

ori I. Lupaș, fostul antrenor al e- 
p "Progresul din București. Nimic 
îs în legătură cu priceperea antreno- 

F 1. Lupaș. A fost un excelent ju- 
r de fotbal, iar ca antrenor a des
rat, de asemenea, o activitate fru-
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țialul în fotbal este... viteza!

F arul 4-2 (3-0)
rare cu 5 fundași (!?!), deși Stancu 
are sarcina să-l dubleze pe Brinzei, iar 
Pleșa să asigure legătura între atac și 
apărare. Despre acest lucru ne-am con
vins după pauză cmd — probabil la in
dicațiile antrenorului — o perioadă de 
timp Pleșa și-a îndeplinit roiul său de 
„legătură**  intre compartimente. Roadele 
s-au văzut în cele două goluri marcate 
de Ciosescu (min. 48) și Mănescu (min. 
6.3). Și nu a lipsit mult ca Farul să 
mai înscrie, dar pînă la urmă 5'ăftănăilă 
a marcat pentru Steagul roșa un gol cu 
largul concurs al lui Ghibănescu (min.

*75).
Antrenorul A. Boîescu va trebui, 

deci, să rezolve cit mai curînd problema 
stoperului (Brinzei la ora actuală nu 
poate satisface cerințele unor jocuri de 
categoria A) și — in plus — să-l în
drume pe Buzea spre un joc mai „gîn- 
dit“ (aproape toate golurile au „căzut*  
pe partea lui) și si muncească mai mult 
cu interii, care e adevărat sînt foarte 
periculoși în apropierea porții (mai a- 
ks Bukdsi), dar nu dau același randa
ment ia mijlocul te ren ui ui din lipsă de 
resurse fizice.

Arbitrul Andrei Rădulescu a condus 
foarte bme echipele:

STEAGUL ROȘU : Ha jdu — Jenei, 
Postolache, Filimon — Pescarii, Szighe
ti — Hașoti, Năftănăilă, Necula (Fu- 
sulan), Meszaros, Campo.

FARUL: Ghibănescu — Buzea, Brin
zei, Gref — Stancu, Pleșa — Moroianu, 
Bukdsi, Qosescu, Dinulescu (Biberi), 
Mine seu.

In urma acestui joc Steagul roșu a 
ocupat locul 7 m clasamentul catego
riei A.

AL. INOVAN 
C. GRUIA

La tineret: Steagul roșu—Farul 2—3 
(1-D-

moașă. Cine știe însă că I. Lupaș lo
cuiește în București și că are o slujbă 
importantă la Banca de Stat, își pune, 
pe bună dreptate, întrebarea: cum se 
împacă faptul acesta cu perspectiva de 
a fi tn aceiași timp antrenor la... Ro
șior:, Ia o distanță de 120 de kilometri 
de București ? Se pare că această între
bare nu și-a dus-o nici antrenorul Lupaș 
și nici consiliul asociației sportive din 
Roșiori. Și „tirgul*  s-a făcut: antre
norul I. Lupaș urma să vină de trei ori 
pe săp!amină li Roșiori pentru a-i pre
găti pe fotbaliștii de la C.F.R., primind 
pentru aceasta 1250 lei.

Poale că și pentru I. Lupaș treaba 
era destul de grea. Să capeți aGtea în
voiri de la serviciu, să faci de trei ori 
pe săptămînâ naveta București-Roșiori, 
să mai ai și grija fotbaliștilor, după ce 
ai obosit mergi nd două-trei ore cu tre
nul, nu e glumă. Dar, fără îndoială, cea 
mai proastă afacere o făcea asociația 
din Roșiori, care în asemenea condiții 
avea și n-avea antrenor și plătea pentru 
aceasta — bani buni — 1250 de lei 
pe lună !

Și acum, să vedem cum decurg an
trenamentele la C.F.R. Roșiori. In pri
mul rînd trebuie să precizăm că în loc 
de 4 antrenamente pe săptămînă — cit 
se angajase I. Lupaș să le facă atunci 
când a avut loc ședința de instalare la 
Consiliul raional UCFS — nu se țin declt 
trei. Și abia se pune întrebarea dacă a- 
c est ea se pot numi antrenamente, dacă 
fotbaliștii din Roșiori pot face un salt 
calitativ pregătindu-se așa cum se pre
gătesc ?

Trenul de București sosește în gară 
la Roșiori la ora 9 și 12 minute și plea
că înapoi la ora 11 și 25 de minute. 
Dacă scădem și drumurile dintre gară 
și stadion — noroc că distanța nu-i 
chiar atît de mare ! — ajungem la con
cluzia că „antrenamentele*  nu durează 
mai mult de o oră și 30 de minute 1 
Și acesta nu este singurul aspect al așa- 
ziselor antrenamente pe care le fac fot
baliștii din Roșiori. De multe ori, la 
antrenamente participă numai... 4—5 
jucători, pentru că dacă antrenorul I. 
Lupaș a izbutit să-și aranjeze în așa 
fel programul de lucru din București,

• C.S.O. Galați și A.S.A. Crișul Oradea lideri de toamnă. ® Miercuri va fi decis primul loc 
și în seria a doua. • Ultima etapă a turului - cea mai eficace: 84 de goluri...

Corner la poarta echipei Dinamo Obor. Niculescu (Dinamo Obor) respinge balonul 
la care au sărit Oancea și Mocanu de la Chimia Făgăraș.

Foto. V. Bageac

SERIA I

PRAHOVA PLOIEȘTI—FORESTA 
FĂLTICENI 2-1 (1-0). Joc frumos,
mult apreciat de spectatori. Rezul
tatul este just, reflectind raportul de 
forțe dintre echipe. Punctele au fost 
marcate de Babone (min. 31) din 
11 m și George Marin (min. 60) pen
tru Prahova, Greșanu (min. 62) pen
tru Foresta Fălticeni. (M. Popescu 
și St lone seu, coresp.)

C.F.R. PAȘCANI—POIANA CÎM
PINA 4-1 (2-1). Meciul a avut loc 
la Iași. Cu toate câ terenul de joc 
a fost complet desfundat, s-a jucat 
rapid, spectaculos. Desfășurindu-și 
atacurile mai mult pe extreme, C.F.R. 
a câștigat pe merit datorită soluri
lor marcate de Rozolea (min. 36). 
Nedelcu (min. 39), Atanasiu (min. 66)

ENURI...
Incit să poată lips: tn unele dimineți, 
mai pufin „abili-, cei mai multi dintre 
fotbaliștii de la CJ~.Il. Roșiori na pot 
fi prezenți Ia antrenamente dimineața, 
fiindcă au program In producție. Numai 
tinerea — cind au loc dupâ-amiază — 
antrenamentele se fac cu participarea 
tuturor jucătorilor. In asemenea eon- 
difiuni, jucătorii de la C.F.R. Roșiori 
se prezintă în meciuri nepregăliti Și 
uneori, spre sfirșitul partidelor, cum 
se spune, de-abia iși mai trag sufletul. 
Așa s-a tntlmplat In meciul cu Unirea 
Rimnicu Vllcea. cind, complet epuizați, 
fotbaliștii din Roșiori r.u i-au mai putut 
împiedica pe oaspeți să egaleze, deși mai 
era un minut de joc.

Dar, nu c-am spus cum se desfă
șoară practic antrenamentele, deși nu e 
greu de închipuit cam ce treabă se poate 
face tntr-o oră și jumătate. De pildă, 
la antrenamentul de miercuri 7 noiem
brie jucătorii au participat la un ușor 
program de pregătire fizică (20 de mi
nute), după care a avut loc un joc la 
două porți, cu echipa de juniori (45 
de minute), antrenamentul lncheindu-se 
cu...7 minute (că pleca trenul!) de pre
gătire a portarului !

Și timpul fiind atît de scurt și de 
prețios, bineînțeles că de latura edu
cativă a procesului de instruire nu mai 
poate fi vorba. Consecința ? E suficient 
să dăm un singur exemplu: tn ajunul 
meciului cu C.S.M. Reșița, jucătorul 
Milea a tras un chef de pomină și n-a 
mai venit la meci. Cine să-l certe? An
trenorul ? Imposibil. Nici pentru aceasta 
n-are timo. V-am spus doar că trenul 
pleacă la ora 11 și 25 de minute pre
cis !

Este clar: principalul vinovat pentru 
toate aceste lucruri e consiliul asocia
ției C.F.R. Dar nici Consililul raional 
UCFS n-are dreptul să stea cu brațele 
încrucișate atunci cind sub ochii lui se 
petrec astfel de lucruri.

Așteptăm o analiză serioasă, urmată 
de măsuri temeinice, care să ducă la o 
schimbare radicală a activității fotbaliș
tilor din Roșiori.

I. MALIN
C. RAICU 

și Andrieș (min. 70). Goran (min. 26) 
a înscris pentru Poiana. (Eugen 
Utsu — coresp.)

CARPAȚI SINAIA—FL. ROȘIE 
TECUCI 4-1 (2-1); Au marcat Ologu 
(min. 7, 28 și 84) și Focșeneanu (min. 
80). Atacul gazdelor a ratat insă alte 
multe ocazii. Oaspeții s-au apărat des
tul de bine și au contraatacat in per
manență, dar n-au putut evita în- 
fringerea. Golul lor a fost realizat 
de Roman (min. 14). (V. Zbarcea și 
M. Bota — coresp.)

C.S.O. GALAȚI—I.M.U. MEDGIDIA 
6-1 (2-0). In ciuda terenului greu,
jocul a fost de un bun nivel tehnic, 
mai ales in repriza a II-a. Au în
scris : Gh. Ion (min. 26 și 83). David 
(min. 42 și 80). Militaru (min. 73), 
Voicu I (min. 88) pentru C.S.O., Că
lin (min. 89) pentru I.M.U.M. (A. 
Schen ’-eman, coresp.).

RAPID FOCȘANI—FLACARA MO- 
RENI 2-0 (1-0). Joc de factură teh
nică slabă, in care localnicii au fost 
mai insistenți. Au marcat: Enache 
(min. 36) și Dragu (min. 60). (Gh. 
Samoilă, coresp.)

CEAHLĂUL P. NEAMȚ—ȘTIINȚA 
GALAȚI 1-0 (1-0). Ceahlău] a domi
nat autoritar în prima repriză, cind 
a înscris prin Mihalache II (min, 
11). In a doua parte a jocului. Ști
ința iși revine și echilibrează jocuL 
(C. Nemțeanu, coresp.)

METALUL TÎRGOVIȘTE—C.S.O. 
BRĂILA 2-0 (0-0). Partică viu dis
putată și de un bun nivel tehnic. 
Au marcat : Bâlăceanu (min. 61) și 
Niculescu (min. 72). Meciul a avut 
loc la Moreni. (Gh. llinca, coresp.)

CLASAMENTUL
1. C.SO. Galați 13 7 5 1 31:14 19
2- Metalul Tirgoviste 13 € 4 3 25: 9 16
X Prahova Ploiești 13 2 4 20:16 16
4. Știința Galați 13 7 2 4 22:18 16
5. Foresta Fălticeni 13 7 1 5 24:1» 15
6. Carpați Sinaia 13 5 3 5 18:16 13
7. C.S O. Brăila 13 6 1 6 22.22 13
8. Flacâra Moreni 13 4 4 5 18:19 12
9. C.F.R. Pașcani 13 5 2 6 19:26 12

10. IJtf.U. Medgidia 13 5 1 7 23:22 11
11. Rapid Focșani 13 5 1 7 15:20 11
n. Ceahlăul P. Neamț 13 5 1 16:29 11
13. Poiana Cîmpina 13 4 2 7 19:27 10
14. FL roșie Tecuci 13 2 3 8 15:30 7

SERIA A ll-<3

DINAMO OBOR—CHIMIA FĂ
GĂRAȘ 3-3 (2-2). Ambele echipe au 
prestat un joc bun. Oaspeții puteau 
obține victoria, dar Intervențiile sa
lutare ale portarului Niculescu (Di
namo) și ratarea copilărească a unor 
ocazii favorabile de către Feher, Fi
lip și Mocanu au făcut ca partida 
să se termine la egalitate. Au mar
cat : Mircea Stoienescu (min. 15 și 
30) și Pave] (min. 78) pentru gazde, 
respectiv, Tăbircă (min. 26 și 35) 
și Feher (min. 57). (Gh. Cioranu, 
coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV—C.F.R.
ROȘIORI 1-0 (0-0). Victorie meritată. 
Gazdele au ratat nenumărate ocazii 
de a înscrie. Singurul punct a fost 
marcat de fundașul Moarcăș, în min. 
67. (Victor Secăreonu, coresp.)

C.S.M. REȘIȚA — PROGRESUL 
ALEXANDRIA 8-1 (5-1). Reșițenii au 
creat numeroase faze spectaculoase. 
Progresul a avut o apărare slabă. 
Au marcat : Comisar (min. 11 și 78), 
Sfîrlogea (min. 19 și 65), Varga (min. 
26 și 41), Scinteie (min. 27) și Apro I 
(min. 51) pentru C.S.M., respectiv 
Bizon (min. 38). (I. Plăvifiu, coresp.)

C.S.M. MEDIAȘ—DRUBETA TR. 
SEVERIN 4-0 (2-0). Localnicii au
avut mai multă eficacitate. Drubeta 
a jucat bine în cimp, dar portarul 

I Necula a apărat slab. Punctele au 

fost înscrise de : Oancea (min. 3 și 
66), Kezdi (min. 5) și Szakacs (miri. 
64). (Dan Vintilă, coresp.)

DINAMO PITEȘTI—C.S.O. CRAIO
VA 6-0 (4-0). Dinamoviștii au jucat 
bine, folosind des extremele. Au 
marcat: Lovin (min. 26 — din 11 m 
și 76), Ionescu (min. 30 și 89), Hala- 
gian (min. 2) și Constantinescu (min. 
20). (Al. Momete, coresp.)

ȘTIINȚA BUCUREȘTI—UNIREA 
R. VÎLCEA 2-2 (1-1). Cei care au 
atacat mai mult au fost fotbaliștii 
studenți, care au și deschis scorul, 
prin Anescu, în min. 6. Dar, peste 
3 minute, Marin (Unirea) a egalat 
aruneînd mingea în plasă peste por
tarul Bay. Și în a doua repriză stu
denții au inițiativa. Ei iau din nou 
conducerea prin golul înscris de 
Nertea . (min. 5’2). In min. 71 Ilie 
Stelian (Unirea) comite un fault in 
suprafața de pedeapsă. Nertea însă 
trage afară. Fotbaliștii de la Unirea 
contraatacă periculos și Bizgu este 
faultat în careu. Același Marin trans
formă lovitura: 2-2 (M. T.)

Intîlnirea C.S.M. Sibiu—Metalul Bucu
rești a fost amînată, fiind reprogra- 
mată pentru miercuri 28 noiembrie.

CLASAMENTUL

1. Dinamo Pitești 13 8 3 2 30:10 19
2. C.S.M. Sibiu 12 8 3 1 29:15 19
3. C.S.M. Reșița 13 7 3 3 36:14 17
4. Unirea Rm. Vîlcea 13 5 5 3 17:13 15
5. Chimia Făgăraș 13 7 1 5 26:22 15
6. Metalul Buc. 12 6 2 4 10:10 14
7. Dinamo Obor 13 4 4 5 23:22 12
8. C.S.O. Craiova 13 3 6 4 19:22 12
9. C.S.M. Mediaș 13 4 3 6 24:23 11

10. C.F.R. Roșiori 13 4 3 6 15:29 11
11. Știința Buc. 13 3 4 6 21:31 10
12. Tractorul Brașov 13 4 1 8 14:27 9
13. Drubeta Tr. Severin 13 2 4 7 18:26 8
14. Progresul Alexandria 13 2 4 7 14:38 8

SERIA A lll-a
JIUL PETRILA—INDUSTRIA SÎR- 

MEI C. TURZII 0-1 (0-0). Meci foarte 
slab, cu un rezultat surprinzător. 
Localnicii au dominat teritorial (8-0 
la cornere), dar înaintașii lor n-au 
reușit decit foarte rar să pună in 
dificultate pe portarul Duca (Indus
tria Sirmei). Oaspeții au avut o a- 
părare calmă și sigură, au contra
atacat periculos și au înscris prin 
Sandor, în min. 70, la o minge res
pinsă de Gram. Victoria fotbaliștilor 
din Cimpia Turzii este meritată. 
(1. Zamora și N. Tăutu, coresp.)

ARIEȘUL TURDA—RECOLTA CĂ
REI 5-0 (2-0). Joc mediocru, pig
mentat arareori de acțiuni mai dina
mice inițiate de localnici. Au în
scris Pîrvu (min. 31, 54, 56 și 90), 
Ivan (min. 25). (I. Pataki, coresp.)

A.S.A. CRIȘUL ORADEA—A.S.M.D. 
SATU MARE 5-1 (3-1). Scorul repre
zintă rezultatul unui joc frumos cu 
multe acțiuni „pe poartă**,  încheiate 
cu șuturi puternice. Au înscris : 
Toth (min. 36, 75), Iacob (min. 10). 
Podaru (min. 87) și Bakossi (min. 22) 
pentru Crișul și Homay (min. 9) 
pentru A.S.M.D. (V. Dumitrescu, co
resp.)

C.S.O. BAIA MARE—A.S. CUGIR 
4-0 (2-0). Băimărenii au dominat ma
joritatea timpului, folosind mult ex
tremele Vaida Și Incze, in mare ver
vă de joc, și creind numeroase oca
zii. Au înscris : Ujvary (min. 19) din 
11 metri, Șoo (min. 23), Drăgan (min. 
50 din 11 metri) și Trifu (min, 85). 
(V. Săsăranu, coresp.)

C.S.O. TIMIȘOARA—VAGONUL
ARAD 2-1 (1-0). Gazdele au ciștigat 
datorită jocului plin de elan pe care 
l-au prestat in repriza a doua. In 
min. 37 Fodor (C.S.O.) a fost eli
minat, pentru lovire intenționată a 
adversarului. Au înscris: Gîrleanu 
(min. 34), Gergely (min. 67) pentru 
C.S.O., respectiv Petică (min. 57). 
(P. Velțan, coresp.)

C.S.M. CLUJ—MUREȘUL TG. MU
REȘ 3-0 (0-0). Clujenii au prestat 
un joc frumos, au dominat insistent, 
trăgind des la poartă și înscriind 
prin Băluțlu (min. 81, 87) și Pîn- 
zaru (min. 76). (V. Morea, coresp. 
regional).

C.F.R. I.R.T.A. ARAD—UNIREA 
DEJ 7-0 (1-0). După o repriză echi
librată, gazdele au dominat categoric. 
Au marcat: Dvorzsak (min. 36, 55), 
Merla (min. 51), Seres (min. 57), 
Ioanovici (min. 67, 77) și Dragoș (min. 
68). (St. Iacob, coresp.)

CLASAMENTUL

1. A.S.A. Crișul Oradea 13 7 5 1 23: 9 19
2. C.S.M. Cluj 13 6 5 2 26:10 17
3. C.S.O. Timișoara 13 7 1 5 23:25 15
4. Jiul Petrila 13 4 6 3 15: 9 14
5. Arieșul Turda 13 4 6 3 18:11 14
6. C.S.O. Baia Mare 13 7 0 6 27:21 14
7. A.S.M.D. Satu Mare 13 6 2 5 10:14 14
8. Ind. Sîrmei 13 5 3 5 20:24 13
9. Vagonul Arad 13 4 4 5 13:12 12

10. C.F.R. IRTA Arad 13 4 3 6 14:13 11
11. Mureșul Tg. Mureș 13 3 4 6 11:18 10
12. A.S. Cugir 13 3 4 6 13:22 10
13. Unirea Dej 13 2 6 5 14:27 10
14. Recolta Cărei 13 3 3 7 18:30 9



Concursurile din Piatra Mare
„Alpiniada orașului București" s-a 

încheiat. Ultima etapă a avut loc 
în masivul. Piatra Mare, unde un 
număr de peste 80 de alpiniști din 
Capitală și-au disputat întîietatea și 
au trecut probele de verificare in 
vederea obținerii clasificării sportive 
la categoria a Il-a și a IlI-a. Con
form calendarului sportiv, la ultima 
etapă a fost organizată, pentru înce
pători, tineri și tinere fără clasificare 
sportivă, o competiție specială — 
„Cupa tineretului".

Muntele Piatra Mare (acolo unde 
au avut loc cele două competiții) cu 
roca-i calcaroasă, spre deosebire de 
Bucegii atit de colindați de turiști și 
de alpiniști, a pus la grea încercare 
cunoștințele tehnice ale sportivilor 
și îndeosebi ale celor obișnuiți să 
ia parte la escalade in masiv cu con
glomerat.

Cele 24 de echipe reprezentînd clu
burile și asociațiile sportive din Ca
pitală au escaladat trasee de la gra
dul II A la VI A. S-au evidențiat cu 
acest prilej tinerii Adrian Condor, 
Radu Alexandrescu, Teofil Bora 
(Știința), Gheorghe Firu, Gheorghe 
Sandu (Grivița Roșie), Niculae Di- 
mache, Toma Văduva, Constantin Io- 
nescu (Unirea), și tinerele Elena 
Preda. Eugenia Cernea (Spartac), Adri
ana Făclieru, Rodica Aniția (Ști
ința) și Elena Petre (Grivița Roșie).

De la bun început trebuie remarcat
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DIONISIE COLAN
membru în comisia orășenească 

de turism-alpinism

IN CAPITALĂ

Azi

VOLEI : sala Giulești, de la ora 
17: Dinamo — Voința Buc. (f) și 
Progresul — Steaua (m), în campio
natul categ. A.

HANDBAL: sala Floreasca, de la 
ora 15: Dinamo Bacău — Dinamo 
Buc. (m), Vestitorul — Rapid (f), 
Progresul — Confecția (f), Steaua — 
C.S.S. (m), Știința — Unirea (f), Ti
tanii — Raf. Teleajen (m), Știința — 
Rapid (m), în cadrul „Cupei de 
iamă“.

FOTBAL: stadionul Dinamo, ora 
12,45; Dinamo Obor - Progresul ti
neret; ora 14,30: Dinamo — Progresul 
(cat. A — amical); stad. Giulești,' 
ora 14,30: Rapid — Știința Buc. (a- 
mical).

SCRIMĂ : sala Dinamo, de la ora 
8: finalele campionatelor republi
cane de floretă și spadă (echipe).

Mîine

ATLETISM ; stad. Voinfa, ora 9: 
etapa campionatului orășenesc la 
cros junior I (2500 m); stad. Șt linia

Tei, ora 8,45 : competiția de marș 
organizată de clubul Gloria.

FOTBAL: stadionul Republicii,
ora 8: Viitorul (cat A) — Selecț. 
de juniori I; ora 9,30: Metalul (cat. 
B) — Selecț. de juniori II,

VOLEI: sala Giulești, de la ora 
9: C.P.B. - Farul C-ța (f), Metalul 
— Rapid (f), în campionatul cat. A.

LUPTE: sala Floreasca II, de la 
ora 9 : campionatul orășenesc de 
lupte clasice, libere și judo.

RUGBI : teren Gloria, ora 9: Me
talul — Știința Petroșenî ; teren Ti
neretului IV, ord 9 : Știința — Olim
pia ; teren Progresul, ora 9: Pno- 
gresul-C.S.M.S. Iași ; teren Unirea, 
ora 9 : Unirea — Știința Cluj ; teren 
Ghencea, ora 11: Steaua — Grivița 
Roșie; teren Dinamo, ora 10,15: Di
namo — Știința Timișoara; teren Ti
neretului III, ora 9: Rulmentul Bir- 
lad — Minerul Lupeni (baraj pentru 
cat. A). A

BASCHET : sala Giulești, ora n : 
Voința — Olimpia Buc. (camp. cat. A).

SCRIMA : sala Dinamo, de la ora
țiu Păun, Nicolae Zbîrcea, Alexan
dru Nicolescu (Grivița Roșie), Petre 
Teacă, Maria Csaki (Unirea), Mircea 
Trifu (Știința), Gabriel Kost arab 
(Spartac), Francisc Szilagy (I.S.C.H.) 
și Ion Itu (Metalul).

Clasamentul „Cupei tineretului" a-

Consfătuirea comisiei regionale
de gimnastică Galați

8 : finalele campionatelor republicane 
de floretă și spadă (individual).

PRIVELIȘTI INCINTĂTOARE 
CONDIȚII OPTIME DE CAZARE 

Șl MASĂ

—= ----- —
„Cupa UCECOM“

A început finala pe țară
Campionatul rezervat sportivilor co- 

•peralnri a intrat în tradiția jocurilor 
de popice din țara noastră. Ajunsă la 
cea de a VllI-a ediție, „Cupa UCECOM*  
a angrenat și în acest an mii de jucă
toare și jucători. Echipelor care au mers 
din victorie în victorie, le-au revenit 
cinstea de a reprezenta regiunile lor în 
disputele zonale, iar acum, în finala 
pe țară începută ieri pe două arene din 
orașul Ploiești. In ultimul act al acestei 
competiții s-au calificat reprezentativele 
regiunilor: Dobrogea, Brașov, Ploiești 
și Mureș-Autonomă Maghiară la fete și 
Banat, Hunedoara, Ploiești și oraș Bucu
rești la băieți. Întrecerile feminine sînt 
găzduite pe arena Petrolul. După trei 
schimburi conduce în clasament echipa

regiunii Dobrogea alcătuită în întregi
me din jucătoarele formației campioane 
a țării: VOINȚA CONSTANȚA.

La băieți (care-și dispută întîietatea 
pe arena Voința), selecționatele Banatu
lui și Ploieștiului s-au detașat după pri
mele perechi. Iată de altfel clasamentul 
după primele două schimburi : 1. Banat 
1.736 p.d., 2. Ploiești 1.703 p.d., 3.
oraș București 1.512 p.d., 4. Hunedoara j 
1.501 p.d. Dintre jucătorii care au evo- ! 
luat s-au remarcat: F. Scftz (Ploiești)' 
cu 880 p.d., Gh. Crețu (Banat) 872 ' 
p.d. și L. Megyesy (Banat) 864 p.d. : 
întrecerile continuă. Se joacă la probele 
clasice 100 bile mixte (fete) și 200 bile 
mixte (băieți).

TRAIAN 10ANIȚESCU

CONCURSURI... CAMPIONAIf... RfZULTATf • ••

ClMPINA. In localitate s-a des
fășurat recent un concurs original, 
la care au participat echipe formate 
din cîte patru băieți și două fete. 
S-a jucat la proba clasică de 100 
bile mixte. La capătul unor între
ceri viu disputate, locul întîi în cla
sament a fost ocupat de prima for
mație mixtă a Rafinăriei urmată de 
echipa Textila care au realizat 
2 221 p.d. și respectiv 2 204 p.d. (Bu
jor Ivănescu-coresp.).

TURDA. In prima fază a campio
natului republican pe echipe au luat 
startul nouă formații. In cadrul pri
melor dispute s-au evidențiat, în 
mod deosebit, loan IHeș, Fr. Ilieș și 
Dionisie Luca care, din patru jocuri 
au totalizat o medie de 845, 829 și 
respectiv 829 p.d. Cel mai mare re
zultat individual a fost obținut de 
Fr. Ilieș : 874 p.d. Sportivii enume- 
rați mai sus aparțin asociației Spar
tac Turda. (I. Ilieș-coresp.).

PLOIEȘTI. 20 de echipe masculine 
și 6 feminine s-au întrecut în ca
drul unei competiții desfășurată la 
proba de 100 bile mixte. Cele două 
clasamente au următoarea configu-
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rație : feminin : 1. Farul I.T.A.U.,
2. Petrolul, 3. Rafinăria Teleajen. 
Masculin : I. Rafinăria Teleajen, 2. 
Voința, 3. Carotaj. O frumoasă com- j 
portare au avut în cadrul acestei în
treceri Veronica Gheorghe (Petrolul) j 
marcată cu 399 p.d. și Dumitru Pană , 
(Voința) cu 442 p.d. (Petre Brebeanu- 
coresp.).

TIMIȘOARA. în faza orășenească 
a actualului campionat republican pe 
echipe sînt angrenate zece echipe I 
masculine de categoria I, 18 de cat. 
a Il-a, 5 formații feminine de cat. I 
și tot atîtea de cat. a Il-a. Jucătorul 
Iosif Szeredi, component al echipei 
C.S.O. Timișoara, a realizat o fru
moasă performanță reușind să do
boare din 200 bile mixte 945 popice. 
Rezultatul lui depășește actualul re
cord republican (938 p.d.) însă el nu 
va fi omologat deoarece nu a fost 
înregistrat în fazele superioare ale 
campionatului.

ORADEA. în campionatul regiunii 
Crișana, ediția 1962—1963, se întrec 
14 formații împărțite în două serii 
iar la faza orășenească a campiona
tului republican participă 20 de e- 
chipe. Se joacă la probele clasice de 
200 bile mixte băieți și 100 bile mixte 
fete.

Nu de mult a avut loc la Galați 
consfătuirea comisiei regionale de 
gimnastică, la care au luat parte 
profesori de educație fizică din Ga
lați, Brăila și alte localități, antre
nori, activiști ai UCFS, reprezentanți 
ai secției de învățămînt a sfatului 
popular regional.

Cu acest prilej au fost analizate 
realizările, dar și cauzele care au 
împiedicat dezvoltarea gimnasticii in 
regiunea Galați la nivelul sarcinilor 
și condițiilor create.

In referatul prezentat de vicepre
ședintele consiliului regional UCFS, 
Dumitru Stanciu, s-a arătat că în 
regiunea Galați sînt 16 secții afiliate 
la F.R.G. Apoi s-a accentuat asupra 
faptului că în regiunea Galați gim
nastica s-a situat și continuă să se 
găsească pe un plan necorespunzător 
in raport cu valoarea atinsă pe plan 
național. Aportu. ce-1 aduc sportivii 
din regiunea Galați la dezvoltarea 
gimnasticii din țara noastră este cu 
totul insuficientă.

Calendarul sportiv regional, ca și 
cele ale consiliilor raionale și al 
C.S.O. Galați și Brăila au fost rea
lizate intr-un procentaj redus, iar 
organizarea diferitelor competiții cu
prinse in aceasta s-a făcut superficial, 
fără să constituie o adevărată propa
gandă pentru gimnastică. Astfel, In 
calendarul sportiv al C.S.O. Galați au 
fost prevăzute în 1962 nouă competiții, 
din care au fast realizate doar patru 
și acestea de comisia regională, ca 
etape ale diferitelor campionate re
publicane. Multe consilii raionale 
UCFS, ca de exemplu Panciu, Fău- 
rei, Brăila, Tecuci, Galați, nu au 
organizat in acest an nici o compe
tiție, considerind că este suficient 
să se ocupe doar de campionatul re
publican școlar, și aceasta la un 
nivel extrem de scăzut

nastică, organizarea în Galați a unui 
centru de copii, înființarea de cursuri 
de împrospătare a cunoștințelor 
pentru profesori și antrenori. De a- 
semenea, s-a arătat că ar fi necesar 
să se popularizeze mai mult gimnas
tica artistică și acrobatică.

★
Planul de măsuri adoptat de con

sfătuire cuprinde o serie de propu
neri care vor îmbunătăți activitatea 
din acest domeniu în regiunea Ga
lați. Iată citeva dintre măsurile pro
puse : se vor afilia în acest an încă 
15 secții de gimnastică din șooli, iar 
in asociațiile sportive mari din în
treprinderi și instituții se vor orga
niza secții de gimnastică; în pro
cesul de pregătire a sportivilor vor 
fi predate procedeele tehnice cede 
mai modeme, care pot asigura per
spectiva muncii și creșterea rapidă 
și necontenită a rezultatelor; se va 
introduce planificarea de perspectivă, 
atit pentru juniori, cit și pentru 
seniori ; calendarele sportive vor fi 
completate cu competiții care să asi
gure practicarea gimnasticii pe în
treg anul ; în orașele Galați, Brăila, 
Tecuci și Focșani și în școlile de 
toate gradele se vor organiza, înce- 
pînd cu primăvara anului 1963, con
cursuri pe mai multe etape; vor fi 
calificați, prin cursuri speciale, un 
număr de 50 de instructori sportivi 
care să se ocupe în special de gim
nastică ; începînd cu data de 1 de
cembrie 1962, comisia regională de 
gimnastică va organiza lunar consfă
tuiri cu antrenorii, profesorii de edu
cație fizică cu specialitatea gimnas
tică și instructorii sportivi, în care 
se vor dezbate probleme metodice 
și de instruire (asemenea consfătuiri 
vor fi organizate și in raioane).

BAZELE^

- cvî 5 WT

SEMENIC 
ALiUG. 

tâQb 
in orice sezon
Se organizează tabere pentru elevi, 

studenți și salariați. Informații — 
I.G.O. Reșița, str. Fîntînilor nr. 1, 
tel. 16 și la I.G.R. Caransebeș, str. 
Vasile Roaită nr. 11, tel. 278.

Cereți in magazinele 
de specialitate

PATINE REGLABILE 
Și ARTISTICE 

pentru copii $i maturi 
iabricalc 

de NATAL - LLNN ORADEA
Situația necorespunzătoare existen

tă în regiunea Galați în domeniul 
gimnasticii se datorește în mare 
măsurâ comisiei regionale (președin
te Elena Gavriliuc) care a desfășu
rat o activitate slabă, lipsită de con
ținut, cu toate că în multe localități 
din regiune sint condiții optime, attt 
in ceea ce privește numărul de cadre 
calificate cit și al sălilor înzestrate 
cu aparataj complet. De asemenea, 
s-a subliniat faptul că nu există 
destulă preocupare din partea pro
fesorilor și antrenorilor, ca de exem
plu ; Maria Ionescu — școala medie 
nr. 2 Galați și Mitrița Mușec — 
școala medie nr. 7 Galați.

Numeroși participanți au luat parte 
la discuții. în cuvîntul lor, majori
tatea profesorilor și activiștilor spor
tivi au scos în evidență faptul că în 
întreprinderi nu există secții de 
gimnastică, că sînt organizate prea 
puține concursuri locale și acestea 
doar școlare, că nu se muncește în 
perspectivă, că nu se folosește Casa 
pionierului pentru ca copiii să prac
tice organizat gimnastica. S-a criticat 
faptul că F.R.G. n-a îndrumat și n-a 
sprijinit activitatea comisiei regio
nale. S-a propus să fie înființate 
grupe de copdj la secțiile de gim-

DE LA I.E.B.S
In legătură cu organizarea intîlnirii internaționale de fotbal R. P. 

Romînă — Spania de duminică 25 noiembrie a.c., de pe stadionul „23 
August" se aduce la cunoștinfa publicului următoarele :

— Sint valabile biletele cu seriile nr. 105 și 110.
— Accesul publicului In stadion va fi permis tncepînd de la ora 11.
— Respectarea numerotării locurilor este obligatorie.
Sînt valabile următoarele permise eliberate de Consiliul General al 
UCFS.
— Roșii și maro in piele la tribuna I sectorul „0".
— Verzi în dermatin, însofife de delegafii vizate și In limita locu

rilor repartizate ia masa presei.
— Albastre și verzi in dermatM la tribuna I sectoarele 1 și 46.
— Gri în dermatin ale maeștrilor emeriti și antrenorilor emeriti al 

sportului, precum și cele gri in dermatin cu stampila „Fotbal", ia gra- 
denele din jurul stadionului, intrarea din b-dui Muncii, tunelul II.

Posesorii permiselor de mai sus au acces la stadion prin intrările 
din b-dul Muncii și șoseaua tancului.

★
Patinoarul artificial din parcul „23 August" este pus la dispoziție 

publicului astăzi între orele 15—17.

Biletele pentru meciurile de hochei R.P. Romînă — Franfa din zilele 
de 24 și 25 noiembrie a.c., de la patinoarul artificial se găsesc de vînzare 
la casa de bilete a patinoarului și la casa din str. Ion Vidu.



Un clasament

B I

ION POȘTAȘU
fac
E

jur că nu 
niciodată și

(3), James 
Sam Lamg- 
Rocky Mar

FATZI, IAȘI, 
de a veni la

de 
48. 
iii 
vei
Ca

de campion 
anii 1919 și 
de meciuri, 
60. 8 le-a 

iar

echipa Rapid 
din campionatul

lună. N-o să te 
că nu mai mă

eforturi de 
mai bine să

A
și celelalte 14 echipe.

cat. 
cum 
cîțiva 
pildă

, însă nu-mi 
aminte să fi avut 
coleg cu barbă în 
a doua... Dar, în 
cu ce vă pot fi de

urmează in ,clasa- 
Joie Louis (10 vo- 
Jack Johnson (9), 

Ttmney

al „greilor"

niciodată. E! 
toate cele 49 
pe care le-a 
boxer profesionist.

nla^azm
sparta*

, ia Umple. Dar 
pasiunea pentru atletism 
a rămas aceeași. Acum 
Kuț împărtășește din 
experiența sa tinerilor 
alergători care. firește, 
au multe de învățat de 
la un asemenea maestru. 

Cred că a cam re- 
sorocul performa n țe i 

mele, spunea Kuț. Prea 
a imbăirinit recordul 
Trebuie «n altul, mai 
bun—

Toana: pentru aceasta 
se și străduiește marele 
sportiv.

DOMENICO MODUGNO 
cîntă eterna tinerețe 

din inimile sportivilor!

cam 
care 
„ar-

II recunoașteți pe omul 
cronometrai ? Nici 

nu-i prea greu. Este fai
mosul campion sovietic 
Vladimir Kuț, eroul Olim
piadei de la Melbourne, 

! omul care deține și as
tăzi recordul mondial in

cursa de 5.000 metri. De
sigur anii n-au trecut 
fără să lase urme. Kuț 
nu mai este atit de... su
plu ca in vremurile evo
luțiilor sale pe stadioa
ne ; au înflorit ș; primii

40 de ziariști de specia
litate Sn fost solicitați 
să desemneze pe cel mai 
bun boxer din toate tim
purile la categoria grea.

Cele mai multe voturi 
__ 13 — V-a întrunit 
Jack Dempsey, care a de
ținut titlul 
mondial între 
1926. Din 74 
el a câștigat 
terminat la egalitate, 
6 le-a pierdut.

11

La 13 ani îmbrăca mă
nușile de box, hotărât 
să devină un al doilea 
Primo Camera...

— Dar un pumn 
tare al profesorului 
mă iniția in tainele
tei nobile*  mi-a risipit 
de la început orice ve
leitate in acest domeniu. 
M-am reîntors... 
la chitară și la 
prima și cea mai 
pasiune a vieții 
ne destâinuiește ' 
nico Modugno.

Cântărețul italian care 
în aceste zile cucerește 
aplauze pe cea mai mare 
scenă a Bucureștiului a- 
cordă însă și acum, cînd 
este in culmea gloriei 
sale artistice, un interes 
deosebit sportului. De 
fapt, bogata sa carieră 
i-a oferit adesea prilej 
de a imbrăca „trave
stiul" unui campion.

— La Centrul experi
mental de cinematogra
fie, unde mi-am făcut 
ucenicia actoricească, a- 
ream ca materii obliga
torii echitația și scrima 
N-am fost niciodată co
rigent la ele—

Sintem convinși 
aceasta, privind carura 
atletica a artistului care 
pe scenă face atita 
sipă de exuberanță 
vitalitate.

— La fiecare s pecia- 
s labe sc aproximativ 

Trebuie 
cursul 
mereu 
sincer 
sport 

am

col
un kilogram... 
să recuperez 
zilei,
in formă. Dar. 
vorbind, 
proprru-zis 
timp

tn
ca să fiu

pocăit 
cint, 

i mare 
mele, 

Dome-

de

ri- 
Ș>

pentru
! nu mai 

de loc.

In cuvintele lui Mo- 
dugno pătrunde parcă o 
umbră de melancolie. 
Iși amintea probabil de 
plajele însorite ale Si- 
ciliei natale, acolo unde, 
copil, se dăruise de atî- 
tea ori bucuriei înotu
lui, pe care și azi 
așază pe primul 
al preferințelor 
sportive.

— Și ați eliminat 
plet sportul din 
preocupărilor 
insistat în

> ȘTEFAN CERVINSCHI. 
ONEȘTI. — în meciurile

> internaționale de fotbal cu 
i caracter oficial — Campio-

natul mondial. Cupa Cam- 
k țtionilor Europeni, Cupa 

Europei inter-țări etc. — 
nu este permisă schimbarea 
nici nnni jucător. Nici mă-

. car a portarului.
' DAN VUERIC, BL’CU-
I REȘTI. - 1) Ce țări parti

cipă la -Turneul cdor 5 na-
> țiuni*  la rugbi ? Anglia, 

Irlanda, Scoția, Țara Gali-
) lor și Franța. Să sperăm 

•. tînsă că englezii vor ridi
ca... bariera pe care au lă
sat-o și se va ajunge, cil 
de curând, la „Turneul ce
lor... 6 națiuni*,  prin in
cluderea reprezentativei 
țării noastre. Ziarele fran
ceze au cerut de mai multe 
ori acest lucru. Și ulti
mul rezultat de la Bucu
rești poate fi un argu
ment hotărâtor ! — 2) Da. 

CORNEL NICULESCU. 
ARAD și ION G. BRAICU, 
BISTRIȚA. — Sintem în 
măsură să vă dăm vești 
bune în această problemă : 
Ștefan Dobay, care a fost 
grav bolnav, s-a restabilit 
aproape complet. El și-a 
reluat munca de antrenor, 
pregătind 
Tg. Mureș, 
regional.

IULIAN

ne amintim de ultimul re
zultat al Petrolului: 1—2 
-acasă*  cu Spartak Plov
div !

MARIN MOCANU, RE
ȘIȚA, ADRIAN POPES
CU, BUCUREȘTI, CONS
TANTIN STANAGUI. TUL- 
CEA. — Am mai dat un 
răspuns la această între
bare : Viitorul participă 
la campionatul categoriei 

în aceleași condiții ca

IOAN BENEA, BRAD. 
— Dumitriu I și Dumitrii» 
II sini frați. Na se cu
noaște și după cit... dri
blează ? Primul a jucat 
la Car pa ți Sinaia, iar cel 
de-al doilea la Jiul Petri la. 
Din echipa noastră care a 
câștigat Turneul U.E.F.A. 
a făcut parte Dumitriu II.

PREDA MIHAIL, P0- 
ENARI. — 1) Cele mai 
multe selecționări în echi- 

noastră reprezentativă 
fotbal le are Bodola : 
— 2) Prezența '«n lot 

dă doar... speranța că 
deveni internațional, 

să fii considerat inter
național. trebuie să fi ju- 

Măoar... un minut, 
întâmplat acum 
cu Panait, de

meni 
lori), 
Gene 
Jeffries (2),
ford (2) și 
ciano (1).

De remarcat că Rocky 
Marciano, care a primit un 
singur vot, n-a fost învins 

a dștigat 
de intilniri 
susținut ca

.Olimpia 
e flacăra

Nemaipomenitele intim- 
plări au început luni, sau 
mai precis luni la priuz, 
odată cu primul zbirniit 
al soneriei de la intrare. 
Cei care sunase măsura 
cel puțin 130 m și purta 
o splendidă barbă nea
gră. La vederea subsem
natului 
de un 
mine, 
ziasm, 
mă in 
intr-o L,_
dată peste umăr, care nu
mai printr-o minune a 
rămas la locul său. II pri
veam cum s-ar fi uitat 
probabil Bucur ciobanul 
dacă ar fi întâlnit pe uli
țele așezării sale blocul 
vurn.

— Te uiți de parc ai fi 
căzut din 
faci acum 
cunoști ?

Puteam
l-am

fu cuprins brusc 
teribil și, pentru 
inexplicabil entu- 
care se transfor- 
două sărutări și 

lovitură „amicală4*

DIMA, TURNU 
MĂGURELE. — 1) Cele 
mai vechi echipe în cate
goria A la fotbal sînt: 
Știința Cluj, Rapid și Pe
trolul Ploiești. — 2) Să 
vă spunem cel mai mare 

realizat de Petrolul 
campionat : 9—0 cu 

U.T.A., în 1956, la Bucu
rești. Dar de ce mă obli
gați să 
memorie ?

s-a 
ani 

j
VASILE

— Înainte 
Dinamo București, Uțu a 
apărat poarta echipei Știin
ța Timișoara.

NELU NICOARA, BA 
LOTEȘTI. — Fotbalistul 
Traian Ivănescu este ma
estru al sportului. Că u- 
neori nu lasă această im
presie, după falu.1 cum 
joacă, asta e altceva ! Și, 
din păcate, nu e singurul...

să___ intîlnit _________  
dădui cu sfială din umeri.

— Bravo ! N-aș fi cre
zut că ai putea vreodată 
să-ți uiți colegii de școa
lă! Eu sînt Georgescu C.
Romeo... Cum nu-1 mai 
ții minte pe Georgescu, 
ăla pirpiriu, din clasa a 
Il-a primară? Ai uitat 
cînd te-am lăsat să co
piezi la aritmetică, că tu 
habar n-aveai.

— Iartă-mă, 
aduc 
vreun 
clasa 
sfîrșit, 
folos ?

— Asta chiar că e cul
mea. Tu să nu știi de ce 
am nevoie. Șase bilete

il 
plan

itinerarul rI

com- 
sfera 

amdv. ? 
continuarea 

acestui interviu, dorit cu 
premeditare «pur spor
tiv".

— De o separație ab- 
poate fi vor- 
nu 1 
omul 
facă

solută nu 
ba. Nici 
ar putea 
nostru să 
ție de această 
tare 
pregnantă, 
mi-am dat și 
tul sportului...

— Cum ?
— ...Scriind 

Olimpiada din 
canțonetă „in rit mo alle
gro*  care se intitulează 
chiar „Olimpia*.  Cint aci 
tinerețea eternă din ini
mile celor ce vin pe sta
dioane, îndrăgind între
cerea sportivă.

Și cu toate 
aflam intr-un 
imprimare sau 
Modugno n-a 
ne fredoneze prima stro
fă din 
timp ce 
filă de 
ci al 
„Sportului popular*  :

de viață
Ca

eu

văd cum 
veacului 

i abstrac- 
manifes- 
atit de 

artist, 
tribu-

pentru
1960 acea

că nu ne 
studio de 
pe scenă, 
ezitat să

„Olimpia", în 
o nota pe o 

blocnotes, spe- 
pentru cititorii

-fi/*

pentru
unei eterne 

tinereii
Olimpia 
e flacăra ee ra dura 

inzotdeauna...

— CSnd a avut loc 
prima audiție a acestui

dntec 
sportivi ?

— La Squaw Valley 
in zilele Olimpiadei de 
iarnă I960. Am fost in
vitat de Comitetul de 
organizare 
Olimpice 
acolo in 
prezenți 
cere.

LETUL
pentru meciul de dumi
nică. Știu că ție ți-e ușor.

— Cu plăcere, dar n-am 
t ci o legătură cu spor
tul. Eu scriu teatru. Așa 
că dacă vreți să "vedeți 
vreun spectacol... . <

— Frumos. Iți bați și 
joc de mine!?! Dar să știi 
că nu plec de aici fără 
bilet.

Pină la urmă fostul 
meu coleg a plecat fără 
bilet, dar cu promisiunea 
că voi face „tot posibilul 
pentru un bilet. poate 
două44.

Din momentul acela a 
început „ziua amintirilor**...  
De unde mi-o fi aflat 
adresa doctorul care m-a 
vaccinat cînd aveam 2 
luni, profesorul de muzică, 
responsabilul magazinului 
unde mi-am cumpărat 
acum 3 ani o pereche de 
papuci, ospătarul care 
mi-a servit bere rece 
astă-vară la Mangalia, toți 
acei care îmi sunau ne
cruțător cînd la ușă, cînd 
la telefon.

„Las’că știu că poți**.
M-am decis să nu mai 

deschid ușa, am prins pe 
ea un afiș : „N-am bi
lete de fotbal**,  am scos 
telefonul din priză și toc
mai mă pregăteam să iau 
un carbaxin cînd... so
neria.

In spatele ușii închise 
mă simțeam în siguranță.

— N-ați citit biletul? Ce 
mai sunați degeaba ?

— Deschide, dragă, 
eu n-am nevoie de bilete 
de fotbal.

— In sfîrșit. Era Geor- 
gică, cumnat cu un văr 
de-al treilea de-al verișoa- 
rei nevesti-mi.

că

atunci,
artistic al lui Domenico 
Modugno l-a purtat prin 
aproape toate țările lu
mii. Ultimele trei escale 
au fost Moscova—Lenin
grad—București. Urmea
ză Beirut—Tokio... Pre
tutindeni, spectatorii iau 
cu asalt sălile în 
cîntă Modugno. 
cu insistență „un
in plus". Paradoxal, cite- 
odată rolurile se inver
sează... Și Domenico Mo
dugno ne-a surprins, la 
încheierea interviului, 
cu următoarea întrebare 
de strictă actualitate :

— N-aveți cumva un 
bilet pentru meciul de 
duminică ?

BOTVINNIK-PETROSIAN

EGALITATE

care 
caută 
bilet

cu Petro- 
pentru titlul 
mondial în 
anului 1963.

mari maeștri, 
s-au

Comitetul 
a Jocurilor 

și om cintat-o 
fața sportivilor 

la marea intre-

RADU VOIA 
MIRCEA TUDORAN

Botvinnik a anunțat în 
mod oficial că accepta 
să susțină 
si an meciul 
de campion 
primăvara 
Cei doi
viitori competitori, 
întâlnit pină acum de 3 
ori în cadrul campiona
telor U.R.S.S. Scorul este 
deocamdată egal : toate 
cele 3 partide au fost 
remize.

UMOR

DE

Atenție la
mon-
Raul 

extrem

Fostul campion 
dial de șah, Jose 
Capablanca, era 
de curtenitor dnd prin
tre adversarii săi la 
simultane se aflau re
prezentante ale ,.sexului 
slab". După 10—15 mu
tări el le propunea re
miză. oferindu-le posi
bilitatea de a obține 
egalitatea în fața cam
pionului lumii.

Se povestește că oda
tă, susținind un simul
tan la Monte Carlo. Ca
pablanca a avut printre 
partenerii de joc pe ce
lebra artistă Greta Gar-

MECI
— Și cum, îl 

bănuitor, tu nu 
fotbal ?

— Nu m-aș 
să-mi plătești.

— Atunci ești 
meu. Vino incoa. băiatule, 
să bem împreună o ca- 
felută. Am și niște dul
ceață de smeură. Extra!

— A... E îngrozitor, con
tinuă Gecrgicâ. Nu înțe
leg ce caută unii la fot
bal. Aleargă după un bi
let de se omoară..

Eram fericit. Bravo, vere! 
îmi face intr-adevăr plă
cere vizita ta.

— Cum iți spuneam, nu 
înțeleg cum poate un om 
serios să vină tocmai din 
Focșani pentru un meci.

Am simțit ceva rece pe 
șira spinării. L-am între
bat cu vocea gîtuită :

— Știi tu pe cineva 
care a venit din Focșani 
special pentru meci ?

— Nu. Nu cunosc pe ni
meni din Focșani.

Am răsuflat din nou 
ușurat.

— Dar, continuă el. ani 
o surpriză plăcută pentru 
tine. Cine crezi că a venit 
de la Iași? Cleopatra*  
vara nevesti-mi.

— N-o fi venit Cleopatra 
pentru fotbal?

— Dar pentru ce crezi? 
Sper că n-ai s-o refuzi 
tocmai pe Cleopatra. Știu 
că ție ți-e ușor.

Pentru prima oară în 
viață am văzut niște cercuri 
concentrice verzi care se 
roteau în sens invers și 
din care țîșneau bilete de 
meci... Fata morgană a 
biletului de meci s-a pre
lungit și noaptea în somn. 
Vedeam biletul în fața

întreb eu 
te duci la
duce nici
prietenul

ochilor, fugeam după el, 
eram gata să-1 prind in 
mină, rind m-am împie
dicat de o sirmă. Sirma 
zbîmiia îngrozitor, ba nu 
sirma... telefonul. M-am 
uitat la ceas. 4 dimineața. 
Ce s-o fi întâmplat ?

— Alo, aid e colegul 
tău Georgescu. Da, ăla cu 
barbă. Dragă te-am che
mat la ora asta ca să nu 
te deranjez. Știu că ziua 
lucrezi. Vezi să nu uiți 
de biletele promise.

Nu. n-am uitat, n-am 
putut uita. Și peste câteva 
zile î-am întins victorios 
fostului meu coleg Geor
gescu Romeo 2 bilete tri
buna I.

— Ce-s astea? mă între
bă indignat.

— Biletele, 
fotbal...

— Cum numai 
cînd ți-am cerut 
neserios ai rămas, 
știam luam din altă parte. 
Dar barem sînt bune? Ce 
sector? Să nu care cumva 
să fie în colț, prea 
sau prea jos că tu 
în stare să-mi faci 
știe ce bucluc.

— Nu știu unde 
te rog să mă crezi 
mai fost la stadion.

— Trebuia să deschizi 
bine ochii cînd le-ai luat, 
nu așa la nimereală. Dar, 
acum ce să-ți mai fac ?

A plecat Georgescu. Am 
închis fericit ușa.

— în sfîrșit ai scăpat, 
îmi spune nevasta.

— Da, dar a uitat...
— Să-ți mulțumească ?
— Nu dragă. A uitat 

să-mi plătească biletele.

biletele de
două,

6? Tot
Dacă

chibiți
bo. El a făcut repede, * 
și destul de neatent, mu- / 
țările de deschidere, j 
după care, ca de obicei, ( 
a propus remiză. J

— Aș dori să mai ju- S 
căm, veni surprinzător . 
răspunsul frumoasei ste- C 
le a cinematografului. j

Oprindu-se mai mult l 
la masă, și analizând po- ? 
ziția, campionul mon- < 
dial văzu ca situația pie- > 
selor sale nu este de loc j 
strălucită. In continuare, f 
Greta Garbo făcînd cele j 
mai puternice mutări l-a C 
pus pe simultani st în “ 
fața pierderii inevita- u 
bile. Abia atunci Capa- 
blanca a observat că în r 
grupul numeros de spec- J 
ta tori adunați in spatele / 
suedezei stătea și... Ale- 1 
xandr Alehin marele său S 
rival, care zîmbea „nevi- \ 
novat". Totul era clar... \ 
■< Ulterior „Capa" a fost / 
mult mai atent la cei \ 
care se aflau în preaj- 
ma adverearelor sale în K. 
timpul simultanului...

Bill Nieder vrea
să redevină amator!

sus, 
ești 
cine

sînt, 
n-am

SANDU MARIAN

Bill Nieder vrea să re
devină sportiv amator și 
să-și reia activitatea în 
proba care i-a adus glo
rie : aruncarea greutății.

Se știe că, imediat 
după Olimpiada de la 
Roma, unde a cucerit 
medalia de aur, Bill Nie
der a îmbrățișat cariera 
de boxer profesionist. Dar 
această carieră n-a durat 
nici... 2 minute, căci 
Nieder a fost făcut K.O. 
în prima repriză a pri
mului său meci profe
sionist.

Acum, Nieder s-a pre
zentat la A.A.U., a de
pus banii primiți pen
tru singura sa evoluție 
ca profesionist, cerînd 
recalificarea sa ca ama
tor.



„Pe ruși este foarte greu 

să-i mai învingă cineva"
NEW YORK 23 (Agerprcs). Echipele 

de baschet ale U.R.S.S., aflate în turneu 
In S.U.A. s-au întîlnit pentru a 6-a 
oară cu formațiile americane, de data a- 
ccasta în orașul Lubbok din statul Texas. 
Selecționata feminină a jucat cu forma
ția „Planning Queens" pe care a învin
s-o cu scorul de 50—40 (23—15). Cele 
mai bune jucătoare ale echipei sovietice 
au fost Salimova, care a marcat 19 punc
te și Smildzina. Cu acest meci baschet
balistele sovietice au obținut a 6-a vie- ' 
torie consecutivă din cadrul turneului.

Selecționata masculină a U.R.S.S. a 
avut din nou ca adversar prima reprezen
tativă a S.U.A. care s-a antrenat special 
pentru acest meci. După un joc foarte 
disputat, baschetbaliștiii sovietici au re
purtat victoria cu 66—63 (30—37). Pe
trov, cu 21 de puncte, și Korneev, cu 
19 puncte, s-au situat ca principali rea
lizatori ai echipei U.R.S.S. La sfîrșitul 
Întâlnirii, antrenorul echipei S.U.A., 
Browning, a declarat : „rușii au făcut 
In ultimii doi ani un astfel de progres 
ta jocul de baschet incit este foarte 
greu să-i mai învingă cineva* *.

• întîlnirea de gimnastică dintre 
echipele feminine ale R. D. Germane 
și R. P. Bulgaria desfășurată la Kart 
Marx Stadt s-a încheiat cu victoria 
gimnastelor bulgare, care au totalizat 
132,928 puncte față de 131,764 puncte 
obținute de gazde. La individual, pe 
primul loc s-a clasat concurenta bul
gară Iulia Trașilieva cu 19,229 puncte.

» In „Cupa campionilor europeni* 
la baschet, echipa Simmenthal Mi
lano a învins cu scorul de 113—61 
(61—20) pe Alliance Sports Casablan
ca. Baschetbaliștii italieni s-au cali
ficat pentru „optimile" competiției.

• Cicliștii din R. D. Germană și-au 
început antrenamentele în vederea 
celei de-a 16-a ediții a „Cursei Păcii" 
Praga—Varșovia—Berlin. Din lotul de 
11 alergători selecționați de federație 
fac parte printre alții Gustav Schur* 
Klaus Ampler, Bernard Eikstein, 
Manfred Wessleder, Lothar Appier, 
Hans Scheibner.

• La Stockholm s-a disputat me
ciul dintre echipele masculine de 
baschet I.F.K. Helsinki și K.F.U.M. 
Sootier (Stockholm) din cadrul „Cupei 
campionilor europeni". Oaspeții au 
cîștigat cu scorul de 73—59 (36—20).

R. P. HOMÎNĂ-FRANTA IA HOCHEI PE GHEAȚĂ
(Urmare din pag. 1)

Antrenorul M. Flamaropol ne-a a- 
nunțat formația din meciurile de 
azi și mîine :

Sofian, Pușcaș — Czaka, Ionescu, 
Varga, Fogoroș — Szabo II, Ferenczi, 
Szabo I, Biro, Calamar, Takacs I, 
Pană, Andrei, Ciobotaru. Rezerve: 
Florescu și L. Vacar.

După cum se vede, față de forma
ția obișnuită de anul trecut, au in
tervenit unele modificări. Este vorba 
în primul rînd de introducerea în 
formație a fundașului Fogoroș, un 
tînăr jucător de la Știința București, 
susceptibil de mari progrese. în linia 
a doua a fost introdus in centru 
Calamar, care în R. S. Cehoslovacă 
a arătat că se înțelege bine cu cele 
două aripi. Linia a treia aduce nou
tatea prezenței lui Pană la înaintare.

Joi seara, lotul a întîlnit o forma
ție de tineret, într-un joc de verifi

• Cînd Robert Kennedy se grăbește la New York * „Istoria'4 de la Manila nu trebuie sâ se 
repete • Turneul hocheîștilor sovietici în Canada

Robert Kennedy, ministrul Justiției 
dl Statelor Unite, este, fără în
doială, un om tare ocupat. Nu 

, e ușor, desigur, sâ fii „omul dreptății*  
intr-o țară în care există atîtea nedrep
tăți Și cu toate acestea, el a fost ne
voit zilele trecute să facă o deplasare 
neplanificată: chestiuni neprevăzute l-au 
obligat să ia de urgență avionul și să 
plece de la Washington la New York. 
Ce se întâmplase acolo ? Vom vedea în 
rîndurile ce urmează.

Personalități de vază ale Uniunii spor
tivilor amatori (A.A.U.) și Asociației 
naționale a sportului universitar 
(N.C.A.A.) purtau de mai multe zile 
discuta furtunoase în ce privește des
tinele sportului amator american. Ami
ce în trecut, aceste organizații sportive, 
care controlează întregul sport amator 
din S.U.A., au devenit în ultimii doi 
ani dușmani de moarte, făcîndit-și re
ciproc reproșuri și însultîndu-se. Nu e 
greu de ghicit cauza acestor îndîrjite 
și ascuțite dispute: lupta pentru rolul 
de conducător al sportului amator a- 
merican, luptă care a pus la un moment 
dat sub semnul întrebării însăși alcă- 

. tuirea selecționatei olimpice a Statelor 
Unite.

Discuțiile s-au tărăgănat luni, ani, 
fără însă ca rezultatele pozitive scontate 
să apară. Supărat, probabil, dl. Robert 
Kennedy s-a hotărît să participe în per
soană la soluționarea acestui conflict. 
I-a chemat mai iutii la el pe reprezentan
ții celor două părți „inamice*,  propu- 
nîndu-lc armistițiu „măcar pînă la Jocu
rile Olimpice de la Tokio, din anul 
1964*.  Dar nici aportul personal al 

. ministrului se vede că n-a dat roade. 
Discuțiile începute zilele trecute la New 
York nu mai luau sfîrșit. Ministrul 
Justiției n-a mai putut suporta situația.

ieri la Tbilisi

Burevestnik—Uînamo București 15-14(8-10)!
TBILISI 23 (prin telefon de la tri

misul nostru special).
Un TU 104 a purtat mica delegație 

a handbaliștilor romini, joi diminea
ța, de la Moscova în capitala R.S.S. 
Gruzine, în numai două ore (1). Iar 
aici, la Tbilisi, gazdele au făcut re
prezentativei noastre o primire excep
țională.’ De altfel și interesul pentru 
cele două partide pe care echipa 
R. P. Romine le va susține aici (vi
neri și simbătă) în compania selec
ționatei R.S.S. Gruzine este deosebit 
de mare. Și acest lucru este pe de
plin. justificat.

La Moscova, echipa romină a cîști- 
gat un turneu din cele mai dificile, 
toate cele trei formații întilnite fiind 
de bună valoare și foarte bine pre
gătite. Echipa R.S.F.S.R. a fost alcă
tuită pe scheletul formației T.S.K.A., 
care a evoluat la București în luna 
octombrie, iar selecționata de tineret 
a fost alcătuită din jucători tehnici 
și cu o surprinzătoare forță de șut. 
Cit despre prima reprezentativă a 
U.R.S.S. ea este capabilă la ora actu
ală să învingă orice formație de pe 
continent.

Reprezentativa țării noastre a fă
cut și de data aceasta dovada bunei 
sale valori. în special, în jocul de apă
rare unde eram oarecum deficitari, 
intr-un trecut apropiat, handbaliștii 
noștri au făcut de data aceasta o 
adevărată demonstrație. La aceasta a 

care. Echipa s-a prezentat bine, toți 
jucătorii manifestînd multă poftă de 
joc.

Meciul de astă-seară începe la ora 
19 iar cel de mîine la ora 13,30. Am
bele întîlniri vor fi conduse de ar
bitrii cehoslovaci Pokorny și Cerny.

în deschiderea programului de azi, 
publicul va putea urmări evoluția 
cîtorva valoroși patinatori artistici, 
printre care cuplurile Radu Ionian— 
Cristina Patraulea și Marcel Comă- 
nici—Elena Moiș. Aceștia plus Carol 
Hertl vor face demonstrații și dumi
nică seara Înaintea meciului R. P. Ro
mină—Franța. După terminarea intil- 
nirii, iubitorii patinajului vor putea 
asista și la curse de urmărire, indi
viduale și pe echipe, ale viteziștilor. 
Vor concura Emilian Papuc, Magda
lena Udrea, Svetlana Busuioc, Dan 
Lăzărescu, V. Sotirescu și alți pati
natori de viteză.

Arborfnd mina unui arbitru imparțial, 
el a descins în persoană în sala de 
ședințe. După discuții care au durat 
— de data aceasta ceva mm puțin — 
„doar*  19 ore, reprezentanții presei au 
fost încunoștințați că, în sfîrșit, A.A.U. 
și N.C.A.A. au căzut de acord să-și u- 
nească eforturile pentru dezvoltarea at
letismului american.

Presa americană are în prezent nu
mai aprecieri elogioase la adresa înțe
legerii intervenite, . subliniind că s-au 
creat condiții pentru ca în viitor atle
tismul american să atingă culmi nemai
întâlnite. Să nu ne pripim însă. Să ne 
amintim că asemenea înțelegere a mai 
existat și în trecut, dar de la J.O. de 
la Helsinki, după cum bine se știe, su
premația mondială este de partea sporti
vilor Uniunii Sovietice. Ca să nu mai 
vorbim de tradiționalele meciuri de atle
tism U.R.S.S.—S.U.A., care au dovedit 
în mod elocvent superioritatea evidentă 
a școlii sportive sovietice.

2 orna, în mod firesc, activitatea 
sportivă este mai redusă. Cu 
toate acestea, iubitorii de sport 

din întreaga lume așteaptă de fiecare 
dată cu nerăbdare și interes tradiționa
lele confruntări ale celor mai buni schi
ori, patinatori, hochei ști. Tocmai de a- 
ceea, e cu totul normal interesul din ju
rul campionatelor mondiale de patinaj 
viteză, programate în februarie 1963 în 
localitatea Karundzava, situată la nord 
de capitala Japoniei. Remarcăm faptul 
că este pentru a doua oară cînd Japo
nia găzduiește un campionat mondial 
de patinaj viteză. în anul 1954, la 
por o, și-au dat intîlnire cei med 
viteziști din lume. Anul viitor, după 
s-a anunțat deja, în Japonia se vor 
fășura campionatele mondiale atit 

Sap- 
buni 
cum 
des- 
pen-

contribuit portarul Red! care a fost, 
din nou, aproape imbatabil. In atac 
s-au construit faze frumoase, dina
mice, cu contribuție egală din partea 
fiecărui jucător. S-a acționat mult 
și pe contraatac, dar din păcate lipsa 
de concentrare a dus la ratarea 
multor atacuri, mai ales in ultima 
partidă. In orice caz, atit presa cît 
și radioul, sau posturile de televi
ziune au comentat extrem de favo
rabil evoluția echipei R.P. Romine la 
Moscova, iar la hotel, jucătorii noștri 
au primit nenumărate telefoane de 
felicitare din partea telespectatorilor 
moscoviți.

Vineri seara, în fața a 12.000 de 
spectatori prezenți în Palatul sportu
rilor, Dinamo București a întîlnit 
pe Burevestnik Tbilisi, o veritabilă 
selecționată a U.R.S.S. Gazdele au 
cîștigat cu scorul de 15—14 (8—10). 
In prima repriză, scorul a evoluat 
astfel: 2—0 (min. 2), 2—2 (min. 3), 
4—6 (min. 14), 7—7 (min. 21), 10—7 
(min. 26) și 10—8 la pauză.

La reluare, echipa bucureșteană a 
jucat foarte bine și în min. 35 con
ducea cu 13—9. Din acest moment, 
arbitrul meciului Suslov a eliminat 
nejustificat pe Ivânescu, Hnat și 
Costache II și astfel, cînd dinamo- 
viștii erau în inferioritate numerică, 
gazdele au reușit să egaleze (13—13) 
și chiar să ia conducerea cu 14—13. 
Apoi Ivănescu egalează (14—14) și 
imediat Antadze înscrie din nou 
(15—14) după ce făcuse... 5 pași (!). 
Pînă la sfîrșit, Costache II și Co- 
man au mai marcat cîte un gol, a- 
nulate de arbitru. Au marcat: Ivă- 
nescu 7, Mozer 4, Hnat 1, Bădulescu 
1, Covaci 1 pentru Dinamo și An
tadze 5, Terțvadze 4, Sardalișvili 1, 
Veldrie 3, Kopaleșvili 1, Phahadze 
1 pentru Burevestnik.

CALIN ANTONESCU

La Erevan

A început campionatul de șah al U.R.S.S.
EREVAN 23 (Agerpres). — La E- 

revan a început cel de-al 30-lea cam
pionat unional masculin de șah. In 
prima rundă marele maestru Victor 
Korcinoi l-a învins în 29 de mutări 
pe Alexandr Zaițev din Vladivostok. 
Un alt debutant la turneu, Igor Zai
țev din Moscova a pierdut la muta
rea 38 (prin depășirea timpului de 
gîndire) partida cu marele maestru 
Mark Taimanov. S-au terminat re
miză partidele : Koț—Stein, Savcn— 

tru patinatori, di și pentru patinatoare.
Și-au anunțat participarea sportivi din 

21 de țări ale lumii. în ciuda distanței 
apreciabile, se scontează pe o participare 
record. Organizatorii au început de pe 
acum pregătirile in vederea acestui eve
niment. Ei se preocupă ca totul să se 
desfășoare în condiții optime. Din păca
te, organizatorii mai au preocupări și 
de altă natură.

După cum transmitea zilele trecute 
Agenția TASS, în unele cercuri guver
namentale japoneze se discută în aceste 
zile chestiuni legate, de vizele de intrare 
pentru sportivii din R.P. Chineză, R.D. 
Germană. R.P. Mongola și R.P.D. Co
reeană. țări cu care Japonia nu întreține 
relații di plornai ice, motiv pentru care 
se preconizează ca patinatorilor din ță
rile mai sus-amintite să nu li se permită 
intrarea în Japonia. Pe de altă parte, 
agenția France Presse sublinia într-un 
comentariu transmis din Tokio că Mi
nisterul Afacerilor Externe japonez va 
întreprinde măsuri speciale pentru re
zolvarea acestei „defilate*  probleme. 
După cum a declarat corespondenților 
presei directorul biroului informațiilor 
și culturii din M.A.E. al Japoniei, dl. 
Arciro Sono, Ministerul se pronunță pen
tru acordarea vizelor de intrare tuturor 
participunților înscriși la campionatele 
mondiale de patinaj viteză, fără nici 
un fel de discriminări.

O asemenea tendință nu poate fi decât 
salutată. Există deja creat precedentul 
cu anularea campionatelor mondiale mas
culine de baschet programate să se des
fășoare la Manila, în Filipine, torpi
late de o hotărîre similară a guvernului 
filipinez, și poate t-ocmai de aceea au
toritățile japoneze dau dovadă din timp 
de rațiune. Este necesar ca dorința de 
a se acorda vize de intrare tuturor par-

: ECHIPE SOVIETICE PESTE HOTARE

Campionatul unional de fotbal fiind 
| încheiat, echipele sovietice de fotbal 
se pregătesc să plece peste hotare. 
Torpedo Moscova, de trei ori câști
gătoare a „Cupei U.R.S.S.", va juca 
în Scoția trei meciuri, primul dintre 
ele în compania echipei Glasgow 
Rangers, Ț.S.K.A. va evolua în Fran
ța, iar Dinamo Moscova în Japonia, 
unde va intîlni reprezentativa olim
pică a acestei țări. Toate aceste trei 
echipe își vor începe turneele la sfir- 
șitul lui noiembrie. în decembrie alte 
G echipe vor pleca în diferite țări : 
Pahtakor Tașkent în Indonezia, Zenit 
Leningrad in Turcia, Moldova Chiși- 
nău în R. D. Vietnam, Șahtior Do- 
nețk în Iugoslavia și Torpedo Kutaisi 

, în Iran. De asemenea, este prevăzut 
un turneu în America de Sud al 

, echipei olimpice a U.R.S.S.

BENFICA ÎN SFERTURILE C.C.E.

într-un meci retur contind pentru 
optimile de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" la fotbal, Benfica Li- 

j sabona a dispus cu 5—1 (4—0) de 
Norrkoping (Suedia). în primul meci, 

' cele două echipe terminaseră la ega- 
! litate: 1—1.

ÎN ALTE COMPETIȚII EUROPENE

Mai multe întîlniri internaționale de 
fotbal s-au disputat în cadrul dife- 

j ritelor competiții europene. La Bru
xelles într-un meci pentru „Cupa o- 
rașelor-tîrguri" U.S. Gilloise a învins 
cu 1—0 pe Dinamo Zagreb. Cum echi
pa iugoslavă cîștigase cu 2—1 prima 

i intîlnire urmează să se dispute un al 
I treilea meci pe teren neutru. în 
„Cupa cupelor" formația irlandeză 
Portdown a dispus cu 3—2 de O.F.K 
Beograd, iar în campionatul inter-

Aronin, Șcianovski — Krogius, Sue- 
tin—Mnațakanian.

Campionul de anul trecut Boris 
Spasski, a jucat cu negrele împotri
va lui Bannik. La mutarea 19, Spas
ski a făcut o manevră greșită, pier- 
zînd un pion. In continuare el a e- 
chilibrat oarecum situația și la în
trerupere, intr-o poziție complicată, 
păstrează contrașanse. Mihail Tal 
are posibilități de ciștig la Korolev.

ti ci punților să fie tradusă în fapte, Cam
pionatele mondiale de patinaj viteză de 
anul viitor să fie cu adevărat... mondia
le.

Reprezentativelor de baschet ale 
Uniunii Sovietice aflate în tur
neu pe continentul american li 

s-au alăturat recent și hochei știi — re
prezentativa U.R.S.S. — care întreprind 
un turneu de mai multe meciuri în Ca
nada. Nu știm cu certitudine dacă ca
nadienii sau americanii au inventat ho
cheiul pe gheață, cert este însă că e- 
chipele canadiene nu și-au avut timp 
de mul ți ani egali în lume: de se 
„plimbau*  pur și simplu în cele mai 
mari confruntări internaționale, titlul de 
campioană a lumii revenind de multe 
ori unor echipe profesioniste canadiene. 
De cîțiva ani, însă, și hocheiștii sovietici\ 
au un cuvînt greu de spus în competiți
ile internaționale de prima nună. Repre-' 
zentativa U.R.S.S. a cîștigat și titlul de 
campioană a lumii, ca d a Europei. 
Deci, o confruntare între hocheiștii ca
nadieni și sovietici, chiar amicală fiind, 
era în măsură să ofere iubitorilor de1 
sport un tablou ui raportului de jorțe la i 
ora actuală: după cum se știe, de mal 
bine de o săptămînă reprezentativa de 
hochei pe gheată a Uniunii Sovietice se 
află în Canada, unde a susținut pînă 
acum patru întîlniri. In ce privește ra-, 
portul de forțe, balanța înclină net în 
favoarea oaspeților. Trecînd peste ob
stacolele călătoriei, aclimatizării, nou
tății terenurilor, a adversarilor puternici, 
hocheiștii sovietici au impresionat pur 
și simplu pînă acum miile de spectatori 
prezenți în tribune. Ei au cîștigat toate 
cele patru partide susținute, obținînd 
victorii în fața unor puternice echipe 
profesioniste, dintre care wia a fost 
acum cîțiva ani campioană mondială. 
De la meci la meci numărul spectatorilor 
este mereu mai mare, cu toții fiind a- 
trași de înalta măiestrie a hocheîștilor 
sovietici.

Viitoarele campionate mondiale din 
Suedia au astfel încă de pe acum în 
echipa sovietică un candidat serios la 
titlul de campioană a lumii.

CONST. MACOVEI 

britanic Anglia a învins cu 4—0 
(2—0) Țara Galilor.

In orașul Stendhal, selecționata fe
roviară a R. D. Germane a cîștigat 
cu 3—1 (1—0) întîlnirea cu Lech Poz
nan, contind pentru sferturile de fi
nală ale campionatului internațional 
feroviar.

TURNEUL OLIMPIC

Secretariatul FIFA a comunicat că 
la turneul olimpic de fotbal s-au în
scris 57 de țări. Printre cele 22 de 
țări europene înscrise la turneu se 
află R.P.' Bulgaria, Franța, Spania; 
U.R.S.S., Anglia, Turcia, Suedia, Da
nemarca, R.P. Romină, Italia etc. In
tre 21 și 26 ianuarie va avea loc o 
ședință a FIFA pentru stabilirea în- 
tîlnirilor eliminatorii. La turneul fi
nal din Japonia vor lua parte 16 e- 
chipe. Din oficiu se califică Iugo
slavia, cîștigătoarea turneului olim
pic de la Roma, și Japonia ca țară 
organizatoare.

Potrivit unei hotărîri a FIFA, ju
cătorii care au participat la turneul 
final al campionatului mondial din 
Chile nu pot fi selecționați în echi
pele olimpice.

SFÎRȘIT DE TUR 
ÎN CEHOSLOVACIA

A luat sfîrșit prima parte a cam
pionatului Cehoslovaciei, consemnînd 
la sfîrșitul turului succesul echipei 
Banik Ostrava, aflată pe primul loc 
al clasamentului. Spre surprinderea 
generală, Banik Ostrava a condus 
majoritatea turului. Ultima etapă, a 
13-a, s-a desfășurat pe terenuri des
fundate și pe un timp friguros. Iată 
rezultatele înregistrate: SONP Klad- 
no-Slovnaft 2—1, C.K.D. Praga — 
Dinamo Praga 2—1, Tatran — Spar
tak Brno 2—0, Banik — Slovan Nitra 
1—0, Spartak Sokolovo — Jednota 
Trencin 0—1, Slovan Bratislava — 
Spartak Plsen 3—1, Spartak Hradek 
Kralove — Dukla Praga 1—1. După 
consumarea a 13 etape, clasamentul 
are următoarea înfățișare:

1. Banik Ostrava 13 10 2 1 31: 8 22
2. Dukla Praga 13 9 1 3 32:14 19
3. Jednota 13 7 3 3 20:15 17
4. Slovan Bratislava, 5. C.K.D.

Praga — 14 p., 6. Slovnaft Bratisla
va 13 p., 7. Dinamo Praga, 8. Slo
van Nitra — 12 p., 9. Tatran Preșov, 
10. Spartak Hradek — 11 p., 11. Spar
tak Brno — 10 p., 12. Spartak So
kolovo, 13. Spartak Plsen, 14. SONP 
Kladno — 9 p.

• In primul meci al turneului pe 
care-1 întreprinde în R.F. Germană, 
selecționata olimpică de fotbal a R.P. 
Bulgaria a învins echipa Bayern 
Miinchen, cu scorul de 1—0 (1—0).

în cel de al doilea meci echipa 
olimpică de fotbal a R. P. Bulgaria 
a întîlnit la Hamburg echipa Concor
dia. Fotbaliștii bulgari au terminat 
învingători cu scorul de 2—0 (1—0).

• Mîine, la Sofia, are loc jocul 
amical dintre echipele selecționate de 
fotbal ale R.P. Bulgaria șl Austriei.

• La 28 noiembrie va avea loc la 
Belfast meciul retur dintre echipele 
Irlandei de nord și R.P. Polone con
tind pentru „Cupa Europei*  la fot
bal. In primul meci, disputat la Ka
towice, echipa irlandeză a obținut 
victoria cu scorul de 2-0.

Pe scurt ™


