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Start în întrecerile Spartachiadei 
de iama a tineretului!

Astăzi începe 
rea marii 
mase: SPARTACHIADA DE IARNA A 

TINERETULUI! Devenită tradițională pentru 
mișcarea sportivă din țara noastră, Sparta
chiada cunoaște de la o ediție la alta un 
succes tot mai mare. Pe întreg întinsul țării, 
în cele aproape 11.000 de asociații sportive 
tineretul se va avînta începînd de astăzi în 
pasionante întreceri pentru a desemna pe cel 
mai bun dintre miile de iubitori ai sportului.

Anul acesta Spartachiada de iarnă a tine
retului programează un număr sporit de ra
muri sportive. In afara gimnasticii, patina
jului, șahului, întrecerilor de schi și săniuțe, 
tenisului de masă, trîntei și halterelor, parti- 
cipanții Ia Spartachiadă vor putea să-și dis
pute intiietatea și în concursuri de orientare 
turistică, cros și tir. S-a mărit deci varietatea 
competițiilor și prin aceasta Spartachiada de

în întreaga (ară desfășura- 
și frumoasei competiții de

iarnă a tineretului a devenit mai atractivă.
Pentru a cuprinde în întrecerile acestei mari 

competiții de iarnă cît mai mulți participanți 
consiliile asociațiilor sportive de la orașe și 
sate au datoria să popularizeze temeinic con
cursurile, să asigure cele mai bune condițiuni 
de desfășurare, să procure material și echi
pament sportiv, să se îngrijească de Instruc
tori și arbitri oare să contribuie la buna orga
nizare a competițiilor. De asemenea, este ne
cesar să se ofere tinerilor posibilitatea să facă 
— sub supravegherea antrenorilor și instruc
torilor — antrenamente pregătitoare. In acest 
fel consiliile asociațiilor sportive vor asigura 
un nivel ridicat de desfășurare întrecerilor 
din cadrul Spartachiadei de iarnă a tinere
tului.

In colaborare cn celelalte organizații obștești
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Corespondenții ne scria despre

Pregătirile schiorilor pentru apropiatul sezon
(Continuare in pag. a 2-a) l In așteptarea sezonului 1963, schiorii se an

trenează cu multă grijă, pentru ca între
cerile să-i găsească cit mai bine pregătiți. 

In același timp comisiile regionale, raionale și 
orășenești, secțiile de schi ale cluburilor și aso
ciațiilor sportive au luat din vreme măsuri pen
tru ca activitatea competițională și de mase să 
se desfășoare în condiții cît mai bune. Despre 
aceste pregătiri 
din centrele cu

ne-au scris corespondenții noștri 
o puternică activitate la schi.

Cuvinte bune se pot 
spune și despre schiorii 
de la Casa Ofițerilor 
Brașov, Voința Brașov 
și de la Steagul roșu, 
care pot fi văzuți zi de 
zi antrenîndu-se cu de
plină conștiinciozitate.

. Trtnta, varianta populară a 
clasice, se bucură de 

pop^^fltale tn rindurile tinere
tului atît la sate ăt și la 
orașe.

Actuala ediție a Sparta
chiadei do iarnă a tinere
tului, care începe azi, cuprinde 
printre sporturile prevăzute 
în regulamentul de desfășu
rare și întreceri de triată.

In fotografie : o fază de 
la o întrecere de trîntâ.

Foto : T. Roibu
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| Handbalișfii rominl f 
| au ificiit o veritabila f 

demonstrație 
la Helsinki:

| R. P. ROMINA-1 
(finlanda! 
-32-16 (17-7) |

(Citiți amănunte
| în pag. a 8-a)
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ieri, la Tata, in „€.€1." Ia handbal In t

Rapid București a învins în primul joc 
pe Spartacus Budapesta cu 4-2 (3-2)

TATA 29 (prin tele
fon). — Joi după amiază, 
RAPID BUCUREȘTI și 
SPARTACUS BUDA
PESTA s-au întilnit în 
cadrul primului tur al 
„Cupei campionilor eu
ropeni". La capătul unui 
joc, în care s-a luptat 
cu multă dîrzenie pen
tru victorie, handbalis
tele romîne au învins cu 
scorul de 4-2 (3-2). Ju
cătoarele noastre au fo
losit adesea arma lor de 
bază, contraatacul, iar în 
apărare au jucat calm, 
atent, nepermițînd ad
versarelor să se miște în 
voie în fața semicercu
lui. Diferența de scor 
putea fi mai mare, dacă 
spre sfîrșit bucureșten- 
cele nu ar fi pierdut 
cîteva ocazii clare de a 
marca.

In primele minute Ra
pidul atacă dezlănțuit.

Pasele iuți cu angajă
rile surprinzătoare ale 
pivoților produc adesea 
panică în rîndul apără
rii handbalistelor buda- 
pestane. In min. 4, 
Elena Hedeșiu face o 
splendidă intercepție, 
pornește ca un bolid pe 
contraatac, dar fiind a- 
junsă din urmă este faul
tată la semicerc. Arbi
trul acordă lovitură de 
la 1 metri pe care Con
stanța Dumitrescu o 
transformă cu precizie: 
1-0. Nu trec decît două 
minute și scorul este din 
nou modificat. Hilde 
Roth se strecoară cu abi
litate printre apărătoarele 
adverse, pătrunde pe ex
tremă și șutul ei puter
nic se oprește direct in 
plasă: 2-0 pentru Rapid.

încurajate de acest 
succes, rapidistele se 
mențin în atac și iată

că numai după 11 mi
nute de joc, tabela de 
marcaj indica deja sco
rul de 3-0 în favoarea 
lor: Maria Constanti- 
nescu plecată în stil per
sonal pe contraatac ir>- 
scrie spectaculos. In a- 
cest moment, în echipa 

(Continuare In pag. a 4-a)

BBAȘOV
Schiorii clubului Di

namo se vor prezenta în 
sezonul 1963 cu un lot 
numeros și valoros, din 
care nu vor lipsi fon- 
diștii Dinu Petre, Gh. 
Bădescu, I. Rășină, I. 
Olteanu, Iuliana Bogozi, 
IuUana Matei, alpinii 
Ilona Micloș, Kurt Gohn, 
Beniamin Haidu, săritorii 
Florea Voinea, Eugen 
Kiss ș.a.

Seriozitate în pregătire 
manifestă și schiorii clu
bului Olimpia. Antreno
rul Ion Sumedrea lu
crează intens cu cei 17 
fondiști care au parcurs 
mii de kilometri pe alei
le de sub Timpa. Cei 
mai perseverenți se do
vedesc a fi Doina Boboc, 
Dorina Nila, Rodica Sto- 
ian. Ana Barabaș, Moise 
Stoian, Mircea Cimpoia, 
Virgil Benga ș. a. Cu 
multă atenție se antre
nează și Gh. Cristolo- 
veanu, D. Rusu, I. A- 
postol și Helga Czopelt, 
care vor reprezenta clu
bul Olimpia la probe 
alpine, precum și sărito
rii I. Colcer și I. Voina.

La Clubul sportiv șco
lar Luceafărul, antreno
rul Drag o ș Burghelea 
are in pregătire 25 de 
elevi și eleve. Tinerele 
campioane de junioare 
Constanța Măzgăreanu, 
Liana Blebea, alături de 
Dorin Munteanu, Teofil 
Blaj, Visarion Moldo
veana ț. a. sînt prezenți 
cu regularitate la pro
gramul de antrenament

CAROL GRUIA

(Continuare în pag. a 2-a)

ce se efectuează sub
Timpa. Tot aci pot fi 
găsiți și schiorii de la

Știința, care în acest se
zon sînt deciși să aibă o 
comportare frumoasă. 
Prof. C. Diaconescu se 
ocupă, cu multă perseve
rență de pregătirea lotu
lui din care fac parte 
și trei valoroși juniori : 
Geza T&mori, Nicol-ae 
Stinghe și Mihai Ciora.

Miercuri la Varșovia:
C. S. M. Cluj —Sparta
In „Cupa Campionilor

Europeni" la tenis de masă

Astă-seară, în sala Floreasca

București — Beriin9 ia box

I. MONEA (R.P.R.)SCHNEIDER (R.D.G.)

Văzuti de Neagu Rădulescu

Sala Floreasca găzduiește 
astă-seară, de la ora 20, în- 
tîlnirea internațională de box 
dintre selecționatele orașelor 
București și Berlin. După cum 
se știe, o parte dintre boxerii 
oaspeți au evoluat recent în 
R. P. Ungară realizînd un 
rezultat de egalitate (4—4) cu 
pugiliștii maghiari.

Echipa Berlinului a sosit 
joi în Capitală decisă — după 
cum ne-a declarat antrenorul 
Schmidt — să se comporte cît 
mai bine. Se știe că la înce
putul acestui an, întîlnirea de 
la Berlin dintre reprezentative
le R. D. Germane și R. P. 
Romîne a fost cîștigată de bo
xerii germani cu scorul de 
12—8. Avem de luat deci o re-

(Continuare in pag. a 6-a)

Uiumul mare concurs al anului la oimnaslică:
finala campionatului republican

Finala campionatului 
republican de gimnastică 
pe echipe și cea a cam
pionatului individual al 
maeștrilor suscită un in-

Orendi, Gheorghe To- 
hăneanu, Gheorghe Stan- 
ciu și alții. Sperăm că 
printre participanți vom 
„descoperi" noi elemente

sportivi și antrenori, ci 
și pentru conducerea sec
țiilor de gimnastică din 
asociații și cluburi, pen
tru comisiile locale.

Urăm succes tuturor 
participanților la finala 
campionatului republican!

-Duminică urmează să 
facă deplasarea în R. p. 
Polonă echipa noastră de 
tenis de masă, campioană 
republicană, CSM Cluj, 
care va susține miercuri 
la Varșovia întîlnirea cu 
formația Sparta. Această 
partidă contează în cadrul 
sferturilor de finală ale 
C.C.E., învingătoarea ur- 
mînd să joace în semifi
nala competiției cu cîști- 
gătoarea meciului Partizan 
Belgrad — Lokomotiv Leip
zig. Echipa romînă va fi 
alcătuită din jucătorii Radu 
Negulescu, Dorin Giurgiu- 
că și Gheorghe Cobîrzan.

Campionul de anul trecut, 
deasupra

Frederic Orcndi, în zbor 
calului

Foto : I. Mihăică
teres deosebit. Din echi
pele ce se vor întrece 
nu vor lipsi cunoscuții 
sportivi : Sonia
Emilia Liță, 
Hie, Cristina
Elena Tutan,

Iovan, 
Mariana 

Doboșan, 
Frederic

tinere talentate, 
întrecerile finale 

campionatului, care 
vor desfășura azi
mîine în sala Floreasca, 
constituie un examen se
rios nu numai pentru

ale 
se 
Și

Cuplajul din București are loc i
pe Stadionul Republicii |

Sîmbăfă 1 decembrie {
Stadionul Steaua, ora 14: Steaua — Pro- |

greșul (camp, de tineret) |
Duminică 2 decembrie j

Stadionul Republicii, ora 12,15: Steaua — i
Progresul (cat. A), și ora 14: Dinamo Bucu- { 
rești — Viitorul (cat. A).

Stadionul Dinamo, ora 9,30: Dinamo — i 
Viitorul (camp, de tineret)

Teren Olimpia (CAM), ora 9: S.S.E. nr. 1 — | 
Viitorul (camp. rep. juniori) |

Teren Știinja-Tei, ora 10: Știința —* C.S.S. j 
(camp. rep. juniori) |



Pregătirile schiorilor pentru apropiatul sezon
(Urmare din pag. î)

Paralel cu pregătirea schiorilor, la 
Brașov, se fac pregătiri pentru ame
najarea pirtiilor. Astfel, aproape 60 
de săritori și arbitri au muncit și 
vor munci in continuare pentru ame
najarea trambulinei mari, pentru ri
dicarea pistei de aterizare între dis
tanțele 40-60 m. O altă lucrare im
portantă este lărgirea Sulinarului, 
pînă la aproape 20 m, pe o distanță 
de aproape 500 m. Lărgirea se pro
duce în porțiunile unde pîrtia nu 
avea mai mult de 3—6 m lățime. Pir- 
tia Sulinar va fi foarte curind gata 
și va putea găzdui concursuri în 
condițiile cerute de Federația inter- 
națională. Trebuie să subliniem și 
munca avîntată a sportivilor din Riș- 
nov pentru 
la 35 m la 
amenajarea 
25 m.

meniului și materialului sportiv. Ast
fel, pîrtiile din masivul Bucegi au 
fost curățate și reamenajate, iar ptr- 
tiile de fond de la Bușteni sini și 
ele puse la punct și măsurate.

VICTOR ZBARCEA
MIHAIL BOTA

SUCEAVA
La Vatra Dornei, Cimpulung, Șiret 

și Suceava, schiorii se pregătesc cu 
deosebită conștiinciozitate. Mariana 
Andreescu, Zenovia Lungulescu, Mi
hai Miron din Vatra Dornei, Eutefie 
Ivanov, Radu Cenadec din Șiret, 
Evald Ursac he din Cimpulung și

VALEA

Suceava, sînt 
mai harnici

Gheorghe Jitaru din 
doar cîțiva din cei 
schiori suceveni.

Pe lingă școlile sportive de elevi 
din Vatra Dornei și centrele de schi 
din Șiret, Suceava și Botoșani, își 
vor deschide în curînd cursurile și 
centrele de schi pentru copiii 
Iacobeni și din Cimpulung.

Pregătirea echipamentului și a
terialelor a stat în atenția asociațiilor 
sportive Voința și Silvicultorul din 
Cimpulung, Știința și Lactoza din 
Vatra Dornei, Știința Șiret, Strădu
ința Suceava ș. a.

din

ma-

CONSTANTIN ALEXA

mărirea trambulinei de
45 m, precum și pentru 
unei noi trambuline

PRAHOVEI

de
V

R. P.

Si
pe 

o 
ca 
lor

Cele 16 titluri de campioni ai 
Romine și Cupa R.P.R., cucerite in 
sezonul trecut de către schiorii aso
ciațiilor sportive Carpați, Voința 
naia și Caraimanul Bușteni, obligă 
sportivii din Valea Prahovei la 
muncă tot mai susținută, pentru 
și in viitorul sezon performanțele
să fie cel puțin la fel de valoroase. 
Urmărind antrenamentele ce se des
fășoară sub conducerea antrenorilor 
Marin Niculescu (Carpați), Mihai Dra- 
gomirescu șt Nicolae Burchi (Voința), 
Dedu Matei și Constantin Iovan 
(S.S.E.) șl Manole Aldescu (Caraima
nul), ne-am 
dul avansat 
de altfel de 
la concursul
Cu acest prilej am remarcat și cîte- 
va elemente noi, provenite din cen
trele de inițiere și anume Ilie Vra
bie, Ion Gătej (Carpați), Ana Veste- 
reanu și Gheorghe Matei (Voința).

In munca de pregătire nu au fost 
neglijate nici lucrările de amenajare 
a pirtiilor și de întreținere a echipa-

put-ut da seama de gra
de pregătire, confirmat 

rezultatele bune obținute 
de control de la Predeal.

Spartachiada de iarnă a tineretului

Spartachiada de iarnă a tineretului 
a găsit un larg ecou în rîndul tine
rilor din orașul Sibiu. Acest fapt 
este dovedit și prin preocuparea ce 
o manifestă conducerile asociațiilor 
sportive de aci pentru a crea con
diții optime de desfășurare a între
cerilor. Conducerea Clubului sportiv 
muncitoresc Sibiu a trecut la lucru 
din timp pentru reușita acestei com
petiții de mase, îndrumînd cele 64 de 
asociații sportive din raza orașului 
Sibiu. Au fost convocați toți preșe
dinții asociațiilor sportive, cu care 
s-au prelucrat datele regulamentului 
și s-au stabilit o serie de măsuri 
organizatorice.

Un scurt raid prin 
biene ne îndreptățește 
Spartachiada de iarnă 
se va bucura la ediția
frumos succes. Peste tot au loc in
tense pregătiri. Asociația sportivă 
Electrica, de pildă, de pe lîngă între
prinderea de Electricitate Sibiu, a 
organizat un mare concurs de orien
tare turistică,» la care au participat 
numeroase echipe : Balanța, I.A.S., 
Flamura roșie, 7 Noiembrie etc. In 
colaborare cu organizația U.T.M., con
ducerea asociației Electrica a alcătuit 
un plan amănunțit de acțiune pentru

în ca- 
douâ 
unei

Păr-

asociațiile si- 
să credem că 
a tineretului 

actuală de un

jurul camerei,pe loc sau InAlergare 
timp de 1—2 minute.

Ex. 1. Stind cu brațele
ducerea brațelor lateral, ridicare pe vtr-

întinse tnainte:

furi și inspirație, revenire cu ducerea 
brațelor înainte, coborîrea călctielor și 
expirație.

Ex. 2. Sttnd: ridicarea piciorului sting 
tntins la spate, aplecarea trunchiului la 
orizontală și ducerea brațelor lateral, 
menținere tn cumpănă, apoi revenire. A- 
ceeași cu ridicarea piciorului drept. Se 
execută de 6—8 ori.

Ex. 3. Șezind pe covor cu picioarele 
întinse și depărtate și cu miinile spri
jinite lingă corp: aplecarea trunchiului 
spre piciorul sting, apucarea de gleznă 
și apropierea pieptului de picior; reve
nire. Aceeași spre piciorul drept. Se 
execută cite 4—5 aplecări spre fiecare 
picior.

Ex. 4. Sttnd cu picioarele depărtate 
și cu brațele întinse tnainte: răsucirea 
trunchiului spre stingă cu legănarea 
brațelor in aceeași parte, apoi răsucire 
și legănare spre dreapta. Se execută cile 
8—10 răsuciri la stingă și Ia dreapta.

Ex. 5. Culcat pe covor cu fața în jos, 
picioarele îndoite la spate, miinile apu
că glezna: legănarea corpului in exten
sie ridicind alternativ o dată pieptul în 
sus, o dată picioarele. Se pot executa 
astfel 6—8 legănări.

Ex. 6. Sttnd cu miinile pe șold; sări
turi ca mingea pe ambele picioare, 4 să
rituri cu deplasare spre dreapta, apoi 
4 sărituri cu deplasare spre stingă. Se 
execută 2—4 serii de cîte 8 sărituri suc
cesive.

Start in întrecerile Spartaehiad 
de iarnă a tineretului!

(Urmare din pag. 1)

și îndeosebi de
să se des- 
de mobili- 
la startul 
mase care 
timp, cu

cu organizațiile 
bază U.T.M. — va trebui 
fășoare o intensă muncă 
zare a oamenilor muncii 
L-Mrecerilor competiției de 
începe astăzi. In același
sprijinul organelor UCFS, consiliile 
asociațiilor sportive se vor îngriji 
de menținerea în activitate a echipe
lor și sportivilor angrenați in între
ceri cu ocazia Spartachiadei de iarnă 
a tineretului. Trebuie înființate noi 
secții pe ramură de sport, care să fie 
apoi afiliate la federațiile de specia
litate, trebuie îndreptați spre sec
țiile pe ramură de sport acei tineri 
care au dovedit aptitudini. De ase
menea, se vor face forme de clasifi
care acelor participanți care în tim
pul întrecerilor au îndeplinit normele.

întrecerilor din cadrul Spartachiadl 
de iarnă a tineretului vor trebui 1 
Ie fie asigurate un cadru corespunzi 
tor- Acest lucru va trebui să se rl 
flecte și în ceea ce privește desfășa 
rarea tehnică a competiției. I

Spartachiada de iarnă a tineretul] 
care începe astăzi în întreaga țaJ 
trebuie să constituie o adevărată săi 
bătoare a sportului de mase din fad 
noastră, un prilej minunat de cons] 
lidare organizatorică a asociațiilor I 
cluburilor sportive. Pentru aceasl 
organele și organizațiile UCFS vd 
trebui să acorde un permanent ] 
multilateral sprijin desfășurării eoni 
petițiilor. In acest fel cu prilej] 
Spartachiadei de iarnă a tineretull 
vor păși pragul sportului alte zeci I 
zeci de mii de tineri și tinere, vor 
descoperite noi talente necesare spoJ 
tului nostru. Urăm tuturor pârtie 
panților succes deplin în întreceru

termi- 
prin 

toate 
Spar- 
com-

întrecerile Spartachiadei de iarnă. 
Comisia de organizare, compusă din 
6 persoane, a și trecut la rezolvarea 
primelor sarcini: amenajarea 
drul clubului a unei săli cu 
mese de tenis și amenajarea 
alte săli cu 8 mese de șah.

Stînd de vorbă cu tov. loan 
duț, președintele asociației sportive 
Libertatea, am aflat că și la această 
asociație pregătirile sînt pe 
nate. Au fost popularizate — 
numeroase afișe și panouri — 
disciplinele care fac parte din 
tachiada de iarnă, s-a început
pletarea listelor de înscriere pe sec
toare de muncă, au fost revizuite 
materialele și echipamentul sportiv 
de iarnă aflate in magazie etc.

O deosebită grijă s-a acordat pre
gătirilor pentru Spartachiada de iar
nă a tineretului și la asociațiile spor
tive Flamura roșie, 7 Noiembrie, îna
inte, 13 Decembrie, Steaua roșie, Ti- 
nărul muncitor ș.a. Ar fi de dorit 
ca urmînd exemplul acestora, și aso
ciațiile sportive C.F.R., Metalurgica 
sau Elastic — ca să nu enumerăm 
decît pe cele mai... leneșe
acorde întrecerilor care bat la ușă 
o mai mare atenție, pentru , ca 
să poată oferi miilor de tineri 
bieni prilejul unor frumoase i 
mări.

să

ILIE 1ONESCU

ele 
i si- 
afir-

coresp.

concurenți.. Astfel de ședințe de inițieiInstructorul 
a viitorilor

le dă sjaturi viitorilor
participanți la Spartachiada de iarnă vor avea loc in curiitd î 

întreaga țară. Este așteptată doar zăpada...

tehnicienii au datoria săAntrenorii și 
urmărească cu atenție fiecare între
cere a popularei competiții de mase 
pentru a descoperi noi talente și a 
îmbogăți cu cadre noi patrimoniul 
sportiv al orașului, raionului, regiunii.

TINERI ȘI TINERE! PARTICIPAȚI 
ÎN NUMĂR CÎT MAI MARE lJ 
FRUMOASELE ȘI INTERESANTEL1 
COMPETIȚII SPORTIVE PROGR.aI 
MATE DE SPARTACHMDA * Dl 
IARNĂ A TINERETULUI^^'

ia * d:

In ajutorul asociațiilor sportive

Organizarea întrecerilor de haltere
Cum să confecționăm haltere fixe

Azi se dă startul în marea compe
tiție sportivă de mase, Spartachiada 
de iarnă a tineretului. La această 
întrecere de mase sportul halterelor 
se bucură de o mare atenție din par
tea tineretului, care este dornic să se 
afirme în întrecerile din cadrul aso
ciației sau a raionului.

Biroul Federației romîne de hal
tere, analizind întrecerile desfășurate 
în acest sport la ediția precedentă, 
a trasat sarcini concrete secțiilor de

instructorii

întrecerilor 
(unul în 

de

- Axul 

Gro3p& in c<3/**ș* 
' k9tonuf

Ts Ir"”
haltere, sportivilor fruntași și antre
norilor pentru îndrumarea și spriji
nirea organizării întrecerilor de hal
tere din cadrul actualei ediții a aces
tei întreceri de mase.

întrucît din veștile ce ne sosesc 
din asociații se desprinde faptul că 
majoritatea dintre ele și-au prevăzut 
și întreceri de haltere, voi da cîteva 
sfaturi asupra modului cum trebuie 
organizate întrecerile și ce material 
sportiv necesită.

Regulamentul Spartachiadei pre
vede desfășurarea întrecerii la 4 ca
tegorii de greutate 
Ia 55 kg, de la 55 
65 pină la 75 kg și 
peste 75 kg.

Fiecare concurent
total.
greutatea cea mai 
categoriei respec- 
invingător la acea

șase încercări în 
Cel care ridică 

mare din cadrul 
tive este declarat
categorie de greutate.

Dacă doi concurenți sînt la egali
tate, cîștigă cel care la cîntarul ofi
cial a fost mai ușor.

Dacă egalitatea persistă este decla
rat învingător cel care este mai

pe brațele 
prin cu-

haltere cu 
de haltere 

„cine

Concursurile de haltere se desfă
șoară în sală sau dacă timpul permite 
în aer liber.

Este necesar ca asociațiile spor
tive să fie ajutate de către sportivii 
fruntași in asigurarea arbitrajului. în 
lipsa lor pot fi folosiți 
voluntari.

Pentru desfășurarea 
sînt necesari trei arbitri
fața podiumului la o distanță 
2—3 m, iar ceilalți doi pe lateralele 
podiumului la aceeași distanță).

Concurentul ridică haltera cu fața 
spre arbitrul de centru, care dă sem
nalul de coborîre a halterei (după ce 
a fost fixată 2 secunde 
întinse deasupra capului) 
vîntul „jos";

Acolo unde nu există 
discuri mobile. întrecerile
se vor desfășura pe sistemul 
ridică haltera de mai multe ori". în 
acest caz se consideră greutate ridi
cată, deci 
fixare a halterei pe timp 
cundă pe brațele întinse 
capului.

în acest caz arbitrul de 
va mai da semnalul de coborîre ci 
va colabora cu ceilalți doi în supra
vegherea executării corecte a ridică
rilor și a mișcării lor exacte. Se con
sideră învingător la categoria respec-

.încercare reușită" fiecare 
de o se- 
deasupra

centru nu

Pentru a veni în ajutor asociați
ilor sportive, în special a celor dir 
mediul sătesc, vom arăta pe scur 
cum se pot confecționa destul de 
ușor haltere fixe cu discuri din be
ton de greutate între 30—40 kg.

Pentru aceasta este necesar 
ax de metal care să nu fie prea 
și nici să se îndoaie ușor. (De 
ferință o osie de căruță), 
mă în care turnăm betonul 
cele două discuri, putem 
groapă făcută în pămînt tare, mar-] 
ginile și fundul bine netezite. (Di-] 
mensiunea „formei" circa 25 cm dia-l 
metru și 8—10 cm adîncime). înfigem] 
capătul axului halterei în mijlocul 
„formei", a gropii (pentru armarea] 
discului de beton legăm cîteva* buJ 
câți de sîrmă de 4—6 mm grosime] 
de ax) și turnăm betonul în cofrajul 
improvizat. După ce s-a întărit betoJ 
nul procedăm la fel și pentru discul] 
celălalt. Obținem astfel cu ușurință] 
o halteră fixă de 30—40 kg.

Pentru asociațiile sportive din me-| 
talurgie sau cele care-și pot confec-l 
ționa haltere cu discuri mobile vor 
confecționa halterele tot într-un ax 
metalic de 28 mm cu două discuri 
de bază a cite lâ kg fiecare, mai 
multe perechi de discuri a cîte 5 kg 
fiecare, penultimele discuri vor cîn- 
tări cîte 2,5 kg fiecare, iar ultimele 
două vor avea fiecare cîte 1,250 kg.!

ur 
gr<x 
pre- 
for->Ca 

pentrd 
folosi d

și anume: pină 
la 65 kg, de la 
ultima categorie

are drețptul la

tmarul ridicat haltera 
de cele mai multe ori.

La această întrecere nu se 
acordă
(o încercare este considerată 
tuată cînd haltera a fost de]

mai 
încercări ci numai două 

efec- 
isă pe

în felul acesta întrecerile de hal
tere se voi- desfășura organizat, greu
tatea halterei crescînd din 2,5 în 2,5 
kg sau cu multiplul acestei greutăți. 

____________ȘTEFAN ACHIM



In turneul din R. D. G Azi—start în finala campionatului R.P.R
de la Steaua București

și-au confirmat valoarea
* P. STROE L-A ÎNVINS PE L. METZ ! ♦ N. MARTINESCU L-A

Mai erau cîteva minute pînă la în
ceperea întîlnirii internaționale de 
lupte clasice dintre echipele Vorwărts 
Rostock și Steaua București. Luptă
torii germani 
compusă din 
roase. Printre 
lecționata lor 
Thorun și Albrecht, ultimul de 16 ori 
campion al R.D.G. Emoțiile erau fi
rești și cu greu se putea crede într-o 
victorie a noastră.

Primii care au urcat pe saltea au 
fost Gh. Tăpăloagă și Mehlins- Bucu- 
reșteanul a reușit să învingă datorită 
unui contraatac fulgerător care l-a 
adus trei puncte tehnice. In ultimele 
minute el a trecut printr-o situație 
primejdioasă dar a reușit totuși să 
termine învingător. D. Pîrvulescu ne-a 
produs multe emoții. Concura la o 
categorie superioară celei obișnuite 
iar Thorun, adversarul său, se afla 
într-o formă deosebită. Rezultatul de 
egalitate este echitabil. La cat. 63 kg 
M. Cristea n-a reușit decît un rezultat 
de egalitate în fața lui Frey. P. Cîr-

prezentau o echipă 
elemente foarte valo- 
cei care au întărit se- 
se aflau șl cunoscuții

ciumaru (cat. 70 kg) a fost învins la 
puncte dintr-o neatenție. La marginea 
saltelei, Weinhold a executat o ac
țiune înșelătoare și simulind ieșirea 
de pe saltea l-a fixat la parter pe 
P. Cîrciumaru. Aceasta a fost, de alt
fel, singura acțiune tehnică din în
treaga întîlnire.

Mult aplaudată a fost disputa dintre 
I. Moca și Vesper. Ambii au atacat 
mult și variat. S-a „lucrat" din forță 
dar într-o perfectă sportivitate. De
cizia de egalitate este justă. La „mij
locie", cîștigătorul medaliei de argint 
la J.O. de la Roma, Lothar Metz, se 
anunța cîștigător sigur în fața lui 
Petre Stroe. Primele minute au Întă
rit această părere. P. Stroe adoptase 
o tactică defensivă, fapt care l-a In
dus în eroare pe luptătorul german. 
Acesta a început să atace deschis, im
prudent chiar. In minutul 4, P. Stroe 
execută fulgerător un „tur de cap" și 
mult n-a lipsit ca L. Metz să fie 
chiar tuș. In continuare, luptînd pru
dent, luptătorul romin a obținut — 
meritat — cea mai mare victorie a

ECHIPE
CLASAMENT GENERAL

1. Steaua Buc.
2. Dinamo Buc.
3. St. roșu Brașov
4. Metalul Buc.
6. C.S.O. Galați

30
30
30
30
30

28
28
27
18
ÎS

1 
o
1
1
4

87
84
85
67
66

Campionatul
orașului București
Duminică dimineață va avea loc, 

in sala Floreasca II, cea de a doua 
etapă a returului campionatului oră
șenesc de lupte pe echipe. Da între
ceri vor participa echipele Viitorul, 
Rapid, Unirea, Dinamo, Metalul și 
Progresul. Pentru aceste întreceri co
misia orășenească a fixat următorii 
yrbitri: Ion Teodorescu, M. Belușică, 

Caras, 
Jugu- 
Nicu- 
șt D. 
ora 8

'^Jdjru, Păun Popa, Vasile 
iST^^Rtrică, Pavel Cara, P.
novschi, Gh. Ilie, T. Gaiță, I. 
lescu, Alex. Ruszi, V. Dona 
Cuc. Cintarui va avea loc la 
iar întrecerile de la ora 10.

In aceeași sală va avea loc 
de a doua etapă a campionatului oră
șenesc de judo. Echipa I.C.F. I va 
tîlni pe S.S.E. (B) tar I.C.F. II 
S.S.E. (A). Cintarui va avea loc 
ora 9 iar întrecerile vor începe 
ora 10.

și cea

in- 
pe 
la 
la

s. C.S.O. Timișoara 30 15 1 14 442:464 61
7. C.S.O. Reșița 30 14 1 15 420:374 59
8. Unic Satu Mare 30 13 2 15 401:499 58
5. Progresul Buc. 30 12 1 17 388:500 55 .

10. C.S.O. Arad 30 10 3 17 419:467
11. A.S.M. Lugoj 30 11 1 18 388:4S2 S312. Rulmentul Brasov SO 10 2 18 372:520 52
13. C.S.O. Craiova 30 9 4 17 356:542 52
14. C.S.O. Baia ilare 30 10 2 18 348:544 52
15. C.S.M. Cluj 30 4 1 25 232:702 31
16. Vulturul Tulcea 30 1 1 28 189:753 z»

CLASAMENT LUPTE CLASICE
1. Dinamo Buc. 30 30 0 • 441: 27 90
2. St. roșu Brasov 39 26 0 4 337:101 82
3. Steaua Buc. 34 2« « 4 SM:!W 82
4. C.S.O. Besita X) 20 3 7 258:190 73
5. Metalul Buc. 30 17 5 8 235:183 63
e. C.S.O. Galati 33 18 2 10 265:187 68
7. Unio Satu Mare 30 17 1 12 230:210 65
8. A.S.M. Lugoj 30 13 2 15 213:199 58
9. C.S.O. Timisoara 30 13 1 16 208:234 57

10. Progresul Buc. 30 11 3 16 300:242 55
11. C.S.O. Craiova 30 10 5 15 193:269 55
IX C.S.O. Arad 30 7 6 17 170:242 50
13. C.S.O. Baia Mare 30 6 3 21 150:280 45
14. Rulmentul Brașov 30 5 0 25 12U313 40
15. Vulturul Tulcea 30 2 2 26 97:375 27
16. C.S.M. Cluj 30 1 1 28 69:387 22

CLASAMENT LUPTE LIBERE
L Steaua Buc. 30 30 • 0 404: 58
!• St. roșu Brașov 30 28 • 2 397: 63 86
X Dinamo Buc. 30 25 0 5 335:115 80
4. Rulmentul Brasov ■ 17 2 11 250:287 66
X C.S.O. Timișoara 30 13 4 13 234:230 60
6. C.S.O. Arad 30 13 4 13 249:225 eu
7. C.S.O. Galați 30 14 3 13 229:251 ss
8. C.S.O. Baia Mare 30 10 7 13 198:258 87
9. Metalul Buc. 30 11 4 15 204:248 se

10. C.S.O. Craiova 30 10 6 14 193:271 56
11. Progresul Buc. 30 12 4 14 î«:250 55
12. Unio Satu Mare 30 7 5 18 171:289 49
IX A.S.M. Lugoj 30 7 4 19 175:283 48
14. C.S.O. Reșița 30 4 4 22 164:294 43
IX C.SJW. Cluj M 8 4 18 163:315 42
16. Vulturul Tulcea 30 1 2 27 92:378 25

DEPĂȘIT PE D. ALBRECHT

sa. De altfel, în cadrul acestui turneu 
el și-a confirmat valoarea obținînd 
două decizii de egalitate in fața ac^- 
luiași Metz.

„Semigreul" N. Pavel a luptat cu
rajos și a încercat să aplice nume 
roase procedee tehnice. Adversarul 
său, Schmidt, mai masiv, a reușit însă 
să-i anihileze toate atacurile. Rezul
tatul de egalitate reflectă întocmai 
comportarea lor. Intilnirea ultimilor 
doi concurenți, a „greilor" N. Marti- 
nescu și D- Albrecht, urma să decidă 
scorul final. Credeam că în 
bun caz sportivul nostru va 
rezultat de egalitate. Dar el 
din primele minute să 
silindu-I pe Albrecht 
angajare. Luptătorul 
mijlocul adversarului 
sesizind acest lucru 
in continuu. Simulind 
deu, N. Martinescu reușește să-și ducă 
adversarul in ..pod" și termină ast
fel învingător la puncte. Scor final: 
Vorwărts Rostock — Steaua 6—H.

Victoria echipei bucureștene este 
extrem de prețioasă și ea a fost ob
ținută datorită comportării excepțio
nale a lui Gh. Tăpăloagă, P. Stroe și 
N. Martinescu. Aceștia au avut și în 
intîlnirile de la Stralsund și Grimmen 
o comportare foarte frumoasă.

Va reuși Victor Ciocîltea 
treze titlul de campion al 
putea Florin Gheorghiu să redevină 
campion după o întrerupere de un 
an ? Va reuși Theodor Ghițescu să 
înscrie pentru prima oară o victo
rie in campionatul republican ? Iată 
cîteva întrebări care pasionează pe

să-și păs- 
țării ? Va

Penultima etapă a campionatului republican...
...va da răspuns cîtorva întrebări 

în legătură cu viitoarea configurație 
a clasamentului. Prima : va reuși 
oare Grivița Roșie să se mențină în 
fruntea clasamentului și după jocul 
cu C.S.M.S. Iași sau va schimba lo
cul cu Steaua ?...

Deși joacă acasă, 
misiune destul 

rugbiștilor ieșeni, 
zultate-surpriză.

Un eșec al 
vița Roșie ar 
doua clasată, 
întîlnire mult 
pia, formație 
și, în mod normal, nu poate scăpa 
victoria. Așadar, după etapa de mîine 
este foarte posibil să avem de-a 
face cu un nou lider.

Nu mai puțin interesante sînt și 
celelalte două jocuri programate în 
Capitală (Știința București — Pro
gresul și Unirea — Metalul) ale că
ror rezultate ne vor ajuta să găsim 
răspuns la o altă întrebare pe care 
și-o pun amatorii de rugbi : care va 
fi cea de a doua echipă ce va re
trograda ? înaintea desfășurării me
ciurilor, nu se cunosc decît candi
datele : Știința București și Metalul...

Fără probleme deosebite, partida 
de la Petroșeni dintre Știința și Di
namo. Formația bucureșteană nu 
mai aspiră la titlu (rămînînd consoli
dată pe locul III), astfel că ea poa
te juca degajat, la fel ca și echipa

Grivița Roșie are 
de grea 
specialiști

în
in

fața 
re-

la Gri-rugbiștilor de 
favoriza pe cea de a 
Steaua. Ea susține o 
mai ușoară, cu Olim- 
aflată pe ultimul loc

cel mai 
reuși un 
a pomii 
cu curaj.atace 

să evite orice 
romin caută 

său și acesta 
s-a „desprins" 
un alt proce-

OTTO BENKO

studențească. In perspectivă, un meci 
frumos, o adevărată demonstrație de 
rugbi în fața spectatorilor 
Jiului.

In sfîrșit, Ia Cluj, un
tradiție. Protagoniste: cele 
iințe, din localitate și din

din Valea

meci de 
două Ști- 

Timișoara.

TH. GHIȚESCU

iubitorii șahului. Tuturor urmează 
să le dea răspuns întrecerea care 
începe astăzi in sala de festivități a 
clubului sportiv Dinamo 
rești.

Această a XV-a ediție a 
tului de șah al țării este, 
mai interesantă din cite
putat pină acum. Concluzie firească,

din Bucu-

campiona- 
poate, cea 
s-au dis-

dacă ne gîndim că în anii din urmă 
șahul nostru a făcut pași repezi îna
inte, iar prestigiul cucerit peste 
hotare așază pe șahiștii romîni pe 
un loc superior în arena mondială. 
A crescut și indicele 
mei noastre întreceri 
tre cei 20 de finaliști, 
lupta, se află nu mai 
maeștri internaționali : V. Ciociltea, 
Fl. Gheorghiu, Th. Ghițescu, dr. O. 
Troianescu și D. Drimer. Dintre a- 
ceștia, Th. Ghițescu are și o notă 
de mare maestru, 
piada de la Varna, 
Romine s-a distins 
cui VIII dintr-un 
țări participante.

Maeștrii noștri internaționali, mem
brii echipei Olimpice, apoi câștigă
torii celor patru grupe semifinale 
(V. Vaisman, M. Nacu, M. Radules
cu și I. Szabo) au, fiecare, justificate 
speranțe de a se înscrie printre pro
tagoniștii întrecerii. Pe cine va in
dica insă selecția celor 19 runde ca 
primul între fruntași ? Evident, pro
nosticurile sint mai greu de dat ca 
oricînd, înaintea acestei dispute 
se anunță foarte dîrză, foarte 
chisă.

Să așteptăm deci cu răbdare 
fâșurarea rundelor, care ne vor da 
poate chiar de la început o indicație 
mai precisă asupra șanselor celor 
aflați în cursă. Deocamdată, reamin
tim că 
rea la 
la ora 
rundă 
desemneze pe campionul republican 
de șah pe anul 1962.

valoric al pri- 
șahiste. Prin- 
care încep azi 
puțin de cinci

cucerită la Olim- 
unde echipa R. P. 
clasindu-se pe lo- 

total de 37 de

care 
des-

des-

azi — dimineață are loc trage- 
sorți, iar după-amiază — de 
16,30 — vom asista la prima 
a turneului care trebuie să

Cîteva aprecieri după concursul republican de gimnastică artistică
Cea de a 

republican 
s-a bucurat

Ș.S E. 2 București — 
la exercițiul fără o- 
unele greșeli tehnice 
• valurilor laterale și

II-a ediție a concursului 
de gimnastică artistică 
de un frumos succes, 

atît prin participarea numeroasă a
roncurenților cit și prin nivelul lor 
tehnic. In cele ce urmează vom face 
cîteva aprecieri privind alcătuirea și 
execuția exercițiilor, insistînd — în 
special — asupra greșelilor încă 
existente.

La exercițiile impuse, s-a observat, 
în general, o interpretare mai sla
bă, dar cu o corectă execuție teh
nică. Unele gimnaste de categoria 
a II-a (Cluj și 
echipa a 2-a) 
biect, au avut 
ca: inexistența
înainte, defectuoasa execuție a pasu
lui de vals cu întoarcere și sărituri 
cu genunchii îndoiți.

In compoziția exercițiilor liber 
alese (multe dintre ele originale și 
cu elemente din toate grupele de 
mișcări) s-au folosit pentru depla
sare, aproape în exclusivitate, sări
turi simple, asemănătoare ca struc
tură, în afara echipelor I.C.F. și 
S.S.E. 2 București (echipa 1). Uneori, 
din cauza unei slabe pregătiri a ele
mentelor grele din grupa 
și săriturilor, acestea au 
schițate; lăsînd impresia 
unor mișcări simple cu 
ținută.

Apreciem pozitiv combinarea ori
ginală a mai multor 
marcată la gimnastele 
ceasta însă nu trebuie 
trimentul elementelor 
nastieîi artistice. Antrenoarele tre
buie să aibă în vedere ca tehnica 
de mînuire și de combinare a ele
mentelor să nu ducă la efecte de 
genul „jongleriei" care ar putea să 
reducă preocuparea pentru folosirea 
unui bagaj mai mare de mișcări.

piruetelor 
fost doar 
execuției 

greșeli de

obiective, re- 
din Arad. A- 
să fie în de- 

specifice gim-

Una din edițiile precedente ale tntîlnirilor Știința Petroșeni — Dinamo. Mtine 
rugbiștii celor două echipe se vor întîlni din nou...

Foto: T. Roibu

La exercițiile cu obiecte portative, 
din cauza stăpînirii insuficiente a 
tehnicii de mînuire, ținuta gimnas
telor a lăsat de dorit, la unele spor
tive din Sibiu, Lugoj, Galați și Arad.

Acompaniamentul muzical al exer- 
cițiilor liber alese a avut numeroase 
lipsuri, privind concordanța muzicii 
cu mișcarea S-a observat, de aseme
nea, nerespectarea caracterului bu
cății muzicale. De exemplu: un e- 
xercițiu cu eșarfe, conținînd mișcări 
line, ample și vesele, a fost acompa
niat de prima parte a Rapsodiei a 
II-a de Liszt, care ar fi corespuns 
foarte bine unui exercițiu cu carac
ter de forță. Această neconcordanță 
a dus la denaturarea caracterului 
exercițiului și la scăderea valorii lui.

Din dorința de a da o notă de va
rietate in costumație și în mișcare, 
unele echipe au recurs la efecte sce
nice, lucru care a arătat că mai 
dăinuie confuzii între gimnastica ar
tistică și dans. Gimnastica artistică 
nu este și nu trebuie confundată cu 
dansul, deoarece între ele există, pe 
lingă unele asemănări, multe deose
biri 
sine

In
vom
ce, pentru o mai bună orientare în

care fac din ele activități de 
stătătoare. x
funcție de cele arătate mai sus 
enumera cîteva indicații metodi-

alcătuirea exercițiilor liber alese, 
cum ar fi:

— mînuirea obiectului portativ 
și elementele grele cuprinse în exer. 
cițiu să asigure dificultatea cerută 
de categoria respectivă;

— necesitatea folosirii elementelor 
din mai multe grupe de mișcări, 
care să aibă o înlănțuire logică, con
tinuă, cu deplasări cit mai dinamice 
pe întreaga suprafață reglementară 
de concurs;

— repartizarea elementelor grele 
în cuprinsul exercițiului să se facă 
în mod egal și să ducă treptat, spre 
un sfîrșit valoros;

— în privința 
muzical, în afara 
sus, recomandăm 
perii gimnastelor 
carea în fraza muzicală.

Munca depusă pentru dezvoltarea 
acestei tinere ramuri sportive, înlă
turarea lipsurilor constatate, precum 
și respectarea indicațiilor metodice 
de orientare, ne îndreptățește 
sperăm în rezultate și mai 
viitor.

acompaniamentului 
celor arătate mai 
dezvoltarea price- 
de a încadra miș-

ILEANA 
lector

JULIETA
asistent

CE PĂRERE AVEII TOVARĂȘI

la

să 
bune pe

SIMA
I.C.F.

CINTOIU
la I.C.F.

DE EA CEUBUL SPORTIV OLIMPIA BUCUREȘTI?
Sezonul ciclist continuă. Este ade

vărat că intensitatea întrecerilor a 
scăzut și că rutierii nu mai au pri
lejul să se prezinte la startul com
petițiilor de lung kilometraj. Totuși 
duminică de duminică alergătorii 
parcurg zeci de kilometri în între
cerile de ciclocros. Prelungirea acti
vității prin parti
ciparea . la astfel 
de concursuri este 
demnă de remar
cat. Mai mult — 
trebuie subliniat 
faptul că prin gri
ja comisiei de spe
cialitate sînt angrenați în întreceri 
și juniorii.

Dacă toate acestea constituie as
pecte pozitive din activitatea comi
siei, a antrenorilor și alergătorilor, 
nu același lucru se poate spune și 
despre modul cum cei doi antrenori 
ai secției de ciclism a clubului spor
tiv Olimpia București (Marin Nicu- 
lescu și St. Poreceanu) se îngrijesc 
de creșterea tineretului. Despre ce 
grijă poate fi vorba — de pildă — 
în cazul juniorului Mircea Tacaci ? 
Duminică 18 noiembrie cei doi an
trenori au privit îngăduitori faptul 
că el a luat startul la două între
ceri de ciclocros în aceeași zi ! Ba 
mai mult, tînărul și talentatul junior 
M. Taaaci a concurat și a cîștigat 
cursa juniorilor și apoi a participat

Note critice
la întrecerea seniorilor (!??!) care 
măsura cu 6 km mai mult decît 
prima ! Este oare admis ca un ju
nior să alerge 30 km (într-o între
cere de ciclocros), în timp ce un se
nior parcurge doar 18 ? Și-au pus 
antrenorii această întrebare? Proba
bil că da, dar în dorința de a ob

ține rezultate (așa 
cum au făcut și 
în cazul ciclistului 
C. Dumitrescu cînd 
au admis ca aces
ta să plece de la 
cură pentru a par
ticipa la ciclocros 

și a aduce astfel încă un rezultat 
secției) au acceptat supunerea tînă- 
rului ciclist la un efort contraindi
cat. Ne miră faptul că arbitrii au 
admis acestui tînăr să participe în
tr-o cursă a seniorilor știut fiind 
că pentru aceasta trebuie avizul 
special al medicului.

Ce părere aveți tovarăși din con
ducerea clubului sportiv Olimpia 
București, procedează bine antreno
rii Marin Niculescu și Ștefan Pore
ceanu ? Sîntem convinși că nu sîn- 
teți de acord. Atunci de ce nu-i 
controlați și nu le stăviliți această 
tendință nesănătoasă de a obține re
zultate cu orice preț ?

H. NAUM
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Campionatul masculin 
să fie caracterizat de calitate!

Din nou jocuri atractive în „Cupa de iarnă"
Alte rezultate din tară

CALITATEA, iată care trebuie să 
fie primul obiectiv al echipelor mas
culine de baschet participante la a 
XIV-a ediție a campionatului republi
can, a cărui primă etapă se dispută 

Pălrwidtrt !
Foto: P. Romoșan

azi și miine. îndemânare in execuția 
procedeelor tehnice, precizie in arun
cările la coș, concepție tactică moder
nă și pregătire fizică superioară, iată 
ce doresc să vadă iubitorii baschetu
lui din țara noastră- Îndrumările fe
derației, modificările aduse regula
mentului de desfășurare a campiona
tului, munca intensă a antrenorilor și 
jucătorilor in lunga perioadă de pre
gătire, iată argumente care ne Îndrep
tățesc să sperăm că ediția 196Î—1963 
a campionatului republican ne va o- 
feri satisfacția unor partide de ridicat 
nivel tehnic, care să ducă la creșterea 
calitativă a baschetului rominesc.

Din programul etapei inaugurale 
remarcăm meciurile Știința Tg. Mu
reș — Știința Timișoara, Steagul roșu 
Brașcv — Dinamo București și Farul 
Constanța — A.S.A. Roman. Primele 
două sint partide de veche tradiție, 
iar a treia ne oferă prilejul de a ur
mări evoluția celor mai noi partici
pante la campionatul republican.

Tot azi și miine se dispută și a 
IlI-a etapă a campionatului republi

'__ = așganrrrrr»g =
Campionatele republicane la a doua etapă

can feminin, din care se evidențiază 
meciurile Unirea București — Crișana 
Oradea, I.C.F. — Mureșul Tg. Mureș 
și Olimpia București — Voința Tg. 
Mureș. Interesantă va fi și evoluția

echipei S-S.E. Constanța, revelația 
primelor două etape, in compania 
Științei București.

Pregătiri... pregătiri™
• Sub îndrumarea antrenorului 

Ft. Prrntz, cornponenții echipei Știin
ța Timișoara iși desfășoară pregăti- I 
rile după un program minuțios alcă
tuit Din loț fac parte: Bako, Căpi
tan, Ctrlan, Chirluțâ, Drache, Hoff
man, Ivanici, Ionescu, Leonte, Po
pov ici, Pușcațu, Răduț, S pătaru, Vi
ciu. In ultima perioadă s-a lucrat 
la omogenizarea echipei și la desă- 
virșirea pregătirii tactice. (P. ARCAN 
și L IOANA-coresp.).

• Noua promovată in prima cate
gorie a țârii, echipa Farul Constan
ța, și-a desfășurat pregătirile sub ' 
conducerea antrenorului Al. Botoș. 
Iotul consiănțenilor este alcătuit din: 
Budo, Deliorgan, Patrichi, Ghencea, 
Răducanu, Stoenică, Crăciun, Mita- 
che, Andronic, Bmkner, Melinte, Bă
nică, Arrinte, Simionescu fi Nestor. 
(C. POPA- coresp.).

Interesul amatorilor de handbal 
pentru întrecerile „Cupei de iarnă" 
— un adevărat campionat republican 
de iarnă al echipelor noastre frun
tașe — crește de la o săptămînă la

Rapid București a învins
In primul joc pe Spartacus Budapesta 

cu 4-2 (3-2)
(Urmare din pag. 1)

bucureșteană începe să se manifeste 
o ușoară autoliniștire. Faptul este 
sesizat repede de handbalistele de la 
Spartacus și, astfel, gazdele reușesc 
să reducă din handicap : a marcat 
la început Zuborne și apoi Marta 
Balogh din lovitură de la 7 metri. 
Scor la pauză: 3-2 pentru Rapid.

In partea a doua a meciului ambele 
echipe joacă foarte prudent. Este 
perioada în care Irina Hector se 
remarcă la cîteva mingi trase din 
unghiuri dificile. Apoi, tot echipa 
noastră este cea care înscrie. Antoa- 
neta Oțetea este pe cale de a trans
forma o frumoasă acțiune a atacu
lui rapidist, dar este faultată la se
micerc. Și din nou, arbitrul meciu
lui acordă „7 metri", din care C. 
Dumitrescu înscrie imparabil: 4-2.
Pînă la sfîrșit mai sînt de mențio
nat trei ocazii excelente pe contra
atac ratate de formația feroviară.

Rapid București a folosit în acest 
' med următoarele jucătoare: Hector— 
; C. Dumitrescu, Oțetea, M. Constan- 

tinescu, Boțan, Roth, Hedeșiu și An- 
done. Foarte bun arbitrajul lui W. 
Kaminski (R.P.P.) Meciul retur va 
avea loc la 8 decembrie la Bucu- 

■ rești.

Cupa de sală a orașului București 
la juniori

A fost reluată activitatea competi- 
țională la bazinul Floreasca. Primele 
întreceri au fost prilejuite de com
petiția echipelor bucureștene de ju
niori angrenate — din primăvara a- 
cestui an — intr-o cupă organizată 
de comisia orășenească de speciali
tate. Trebuie să reamintim că la 
aceste întreceri, la care participă opt 
echipe, primul loc în clasament este 
ocupat de formația Rapid, urmată de 
Clubul sportiv școlar.

Prima etapă a returului s-a desfă
șurat la sfârșitul săptămînii trecute 
și a consemnat următoarele rezul- 

alta. Aproape că nu există etapă a 
acestei competiții care să nu pro
grameze cîteva întîlniri echilibrate.

Și în etapa a IlI-a, care se va 
desfășura luni după-amiază, în sala 
Floreasca, de la ora 15 vor putea 
fi urmărite astfel de partide. în pri
mul rînd, este vorba de jocurile 
masculine Rapid — Dinamo Bucu
rești și Rafinăria Teleajen — Steaua 
cu deosebită importanță pentru par
tea de sus a clasamentului. Nu mai 
puțin atractivă se anunță și partida 
dintre Dinamo Bacău și C. S. Școlar 
în care este greu de făcut un pro
nostic. In ceea ce privește turneul 
feminin, este interesant de văzut 
dacă Confecția va confirma și în 
meciul cu Unirea, performanța de 
sîmbăta trecută, cînd a învins pe 
liderul campionatului. Desigur, nu 
mai puțin așteptată este și evoluția 
echipei Rapid București — învingă
toare în primul meci din „C.C.E." — 
în compania Progresului.

Iată programul complet al etapei : 
de la ora 15 : Vestitorul — Știința 
(f); Confecția — Unirea (f) ; Dina
mo Bacău — C, S. Școlar (m) ; Ra
pid — Progresul (m) ; Rafinăria Te
leajen — Steaua (m) ; Dinamo Bucu
rești — Rapid (m) ; Știința f— Tita
nii (m).

• S-au încheiat întrecerile fazei 
regionale (Cluj) a campionatului de 
calificare. La senioare, pe primul loc 
s-a clasat Știința Babeș-Bolyai 
Cluj, urmată de Avîntul Beclean, 
S.S.E. Bistrița și înainte Bicalat. 
In finala competiției rezervate ju
niorilor, Industria Sîrmei Cîmpia 
Turzii a învins C. S. Școlar Cluj cu 
scorul de 11—10 (4—6). (P. Radvany- 
coresp.).

• Răsăritul Tulcea este cîștigătoa- 
rea campionatului raional de hand
bal în 7 masculin. (G. Ionescu- 
coresp.).

tate: Rapid — Progresul 5—4, S.S.E.I. 
— Știința 8—2, S.S.E. II — Steaua 
4-2, Clubul sp. șc. - Dinamo 19-2. 
Mîine dimineață, începînd de la ora 
10, sînt programate jocurile etapei 
a Il-a, în ordinea următoare : Clubul 
sportiv școlar — S.S.E.II, Știința — 
Dinamo, Rapid - S.S.E. I, Steaua — 
Progresul.

★

Mîine la Galați are loc deschiderea 
oficială a sezonului de iarnă. Eve
nimentul este marcat de participarea 
unor sportivi fruntași ai natației 
noastre. Printre cei 30 de sportivi 
(înotători, înotătoare, jucători de polo, 
săritori și săritoare de pe trambu
lină) se află: Măriuca Rotaru, Cristi
na Balaban, Anca Trohani, Caminschi, 
Condiescu, Bota, Mocanu (înot), Za- 
han, Bădiță, Szabo, Kroner, Firoiu 
(polo), Emilia Negulescu, Nora Miess, 
Decuseară, Baican (sărituri).

Concursuri... Rezultate...
COPȘA MICĂ. — Grupul școlar 

petrol-chimie din localitate a orga
nizat un concurs de verificare re
zervat elevilor de la școala profe
sională. Iată cîteva din rezultatele 
înregistrate : BĂIEȚI : 60 m : N. Jata 
(1948) 7,8 ; 100 m: I. Bucur 11,8; 
200 m: I. Bucur 25,2 ; 300 m: N. 
Jata 48,4 ; lungime : I. Bucur 5,80 ; 
înălțime: E. Foriș (1948) 1,40 ; greu
tate (6 kg): G. Buică 10,14; mingea 
de oină: I. Mai 60,30. (N. ALEMON— 
prof, de ed. fizică).

IAȘI. — Pe stadionul „23 August" 
s-au întîlnit reprezentanții școlilor 
cu program special de ed. fizică din 
Iași și Galați. Victoria a revenit echi
pei lașului cu 118-98 p (65-48 la băieți 
și 53-50 la fete). Cele mai bune re
zultate : BĂIEȚI : 100 m : C. Matei 
(I) 11,6; 200 m: C. Matei 24,6; 
1.500 m : L. Grosu (I) 4:24,0; înăl
țime : Gh. Catrinescu (I) 1,80 ; disc 
(1,5 kg) : D. Costache (I) 39,01 ; greu
tate (6 kg): Al. Marin (G) 13,63; 
FETE: 100 m: El. Zaharia (I) 13,4; 
200 m: S. Gîță (G) 29,0 ; lungime: 
El. Zaharia 4,98; greutate: El. Lef
ter (G) 9,63. (G. VASILIU—coresp.).

HUNEDOARA. — La Grupul șco
lar profesional al Combinatului si
derurgic atletismul se bucură de o 
frumoasă popularitate. De curînd a 
fost organizată o mare competiția 
în colaborare cu Sc. Sp. UCFS, la 
care au participat 1056 de elevi. In 
program au figurat probele: 60 m, 
80 m, lungime, greutate (5

1000 m cros. Cu acest prilej 67 de 
elevi au realizat rezultate corespun
zătoare categoriei — de clasificare 
— juniori I și II.

Recent a avut loc un nou concurs 
la care au participat 212 elevi. Cele 
mai bune rezultate: 80 m : Gh. Cio- 
botaru (1944), V. Scorțea (1943) și 
Gh. Șerbu (1944) 10,2 ; lungime: Gh. 
Ciobotaru (1944) 6,00 ; P. Poenar (1946) 
5,38 ; T. Scorpie (1945) 5,20; greutate 
(5 kg): V. Breazu (1946) 12,05; C. 
Frunză (1945) 11,66 ; N. Si-—
(1944) 10,45 ; 1000 m : FI. Dragj|^*5) 
3:04,5 ; I. Vișan (1945) 3:05.7 ; "St. io
nescu (1946) 3:09,2. (G. BĂLEANU— 
coresp.).

BUCUREȘTI. — Peste 100 de pio
nieri și școlari au participat la al 
doilea concurs menit să desemneze 
campionii asociației sportive Palatul 
Pionierilor. Iată campionii : BĂIEȚI 
(categ. 12—14 ani) : înălțime : L. Al- 
binescu 1,40 ; greutate (5 kg): F. Pion- 
toiu 8,87 ; categ. 15—16 ani: înălțime : 
V. Dancovici 1,40; greutate: D. Spă- 
taru ; FETE : categ. 12—14 ani: înăl
țime : R. Bucurănescu 1,20; greutate 
(3 kg): V. Severin 7,26. Șase dintre 
participanți au îndeplinit normele de 
clasificare pentru juniori.

• In cadrul unui concurs pentru 
aruncarea ciocanului (6 kg), desfă
șurat pe stadionul Tineretului, au fost 
înregistrate rezultatele: M. Pascu 
56,34; D. Gheorghiu 55,95 ; Gh. 
Costache 53,77.

Azi și mîine, pe agenda campio
natelor republicane figurează meciu
rile etapei a doua. O etapă care, cu 
puține excepții, cuprinde numai ca
pete de afiș. Iată programul acestor 
întîlniri : MASCULIN: Steaua Bucu
rești — C.S.M. Cluj, C.S.O. Baia 
Mare — Progresul București, Știința 
Cluj — Rapid București, C.S.M.S. 
Iași — Știința Galați (seria I), O- 
limpia București — Farul Constanta, 
Petrolul Ploiești — Știința Timișoa
ra, Dinamo Orașul Dr. Petru Groza — 
Tractorul Brașov (seria a Il-a). FE
MININ: Progresul București — C.P. 
București, Știința Cluj — Voința 
București, C.S.O. Craiova — Partiza
nul roșu Brașov (seria I), Rapid 
București — C.S.O. Timișoara, Ști
ința București — Voința M. Ciuc, 
Metalul București — C.S.M. Sibiu, 
Olimpia Brașov — C.S.M. Cluj (se
ria a Il-a). Primele echipe sînt gaz
de.

Ca și în etapa precedentă, sînt în 
perspectivă partide pasionante, în 
măsură să satisfacă exigențele spec
tatorilor. E de dorit însă ca desfă
șurarea palpitantă a meciurilor să 
nu se... transmită în mod negativ în 
rînduriie asistenței, așa cum s-a în- 
tîmplat, de pildă, cu o săptămînă 
în urmă la Craiova, în timpul me
ciului feminin C.S.O. — Știința 
Cluj.

In astfel de cazuri, precum și în 
•celea de subiectivitate sau chiar

de necinste, pe care observatorii fe
derali le vor constata la arbitrii se
cunzi și la asistenții delegați de co
misiile orășenești (ca de exemplu du
minica trecută la Craiova), așteptăm 
din partea FJL Volei să ia din 
capul locului, acum, la începutul 
campionatului, măsurile cele mai 
drastice, pentru a le putea asigura 
eficacitatea.

Revenind la nota de atractivitate 
a etapei de azi și mîine, vă semna
lăm intrarea în arenă a unor...

DEBUTANȚI IN CAMPIONAT

Nu necunoscuți dumneavoastră, cl 
debutanți — și debutante — doar în 
campionatul din acest an. Este vorba 
de trei jucătoare și de doi jucă
tori fruntași care au stat în prima 
etapă, așteptînd rezolvarea de către 
Biroul Federal a cererilor de tran
sferare care îi priveau. Ca urmare a 
hotărîrii Federației, Anca Claici va 
juca la Voința București, Ecaterina 
Rog, la Progresul București, Aurelia 
Schaffer la Știința București, Ion 
Urea la Progresul București, iar 
Vasile Pavel la Steaua București.

O MOTIVARE Șl UN SEVER 
AVERTISMENT

Motivarea — considerată valabilă 
de forurile federale —a prezentat-o 
secția de volei a C.P. București,

pentru absența echipei sale de ju
nioare la meciul cu Metalul, întîl- 
nire a cărei rejucare a fost, ca atare, 
admisă. Echipa de junioare a C.P.B. 
rămînînd în felul acesta cu o singu
ră neprezentare, a rămas și forma
ția de senioare în campionatul cate
goriei A. însoțită însă de severul a- 
vertisment pe care Biroul Federal 
l-a dat secției de volei a C.P. Bucu
rești pentru insuficienta atenție a- 
cordată activității echipei de juni
oare, atrăgîndu-i-se atenția că la 
prima neprezentare a acesteia, indi
ferent de motivul absenței, formația 
de senioare va fi în mod automat 
eliminată din întrecerea primei ca
tegorii a campionatului republican.

Este un avertisment care — indi
rect — vizează toate echipele din 
categoria A, pe antrenorii lor și pe 
cei ai formațiilor lor de juniori, din 
a căror activitate sînt chemați a 
stîrpi formalismul, întronînd munca 
de perspectivă și simțul ascuțit de 
răspundere. Rezultatele înalte pe 
care reprezentativele noastre le ur
măresc pe plan mondial și cadrele 
de rezervă de care au ele nevoie 
pentru aceasta, reclamă: e timpul ca 
munca antrenorilor noștri de volei 
să fie apreciată în largă măsură după 
numărul și valoarea elementelor ti
nere descoperite, crescute și promo
vate de ei.

— c. f. —

Gimnaștii din Vâlișoara
— De ce zici că nu 

poți veni, Solomoane ?
— Eu nu pot să fac 

gimnastică, tovarășe 
învățător.

— Dar ceilalți cum 
pot, mă băiatule ? Ion, 
Ilie, Patru, toți vin 
fi se descurcă. Tu nu, 
stai acasă, și nici vor
bă să te clintească o- 
mul

— Chiar așa nu-i, că 
la un film, la un spec
tacol mai vin și eu, 
dar cu gimnastica-i alt- 
ceva...

— Să facem o încer 
care și dacă n-o merge . 
te las în pace.

Solomon Vornic, tî- 
nărul din satul Văli- 
șoara, se lăsa cam greu 
convins de loan Lungo* 
cea, învățătorul din sat, 
și președintele asocia
ției sportive, de a ve
ni și el să facă parte 
din echipa de gimnasti
că. Discuția avusese

I I’ll II ■■■ I. »»■■■

loc, cam cu două săp- 
tămîni înainte de în
ceperea popularei com
petiții „Cupa Agricul
turii". loan și Ilie Spn- 
nei, Ilie Lungocea au 
fost printre cei care 
s-au dovedit a fi „ba
za" echipei de gimnas
tică.

— O fi ea prima echi
pă de gimnastică din 
satul nostru, da de rls... 
nu ne facem noi — 
spuneau cai trei cu 

multă încredere în glas, 
ca și în forțele lor.

Cînd a venit prima 
dată la antrenamente, 
Solomon Vornic îi privi 
oarecum nedumirit pe 
ceilalți 9 tineri, cum 
știu să asculte de în
vățător, cum știu să 
execute gimnastica pe 
care mai tîrziu aveau 
s-o prezinte în cadrul 
concursurilor. Lipsea un 
om.

— Io-s al zecelea

— să știi. Dar tot no 
îndrăznea să pășea«ca w 
în sala căminului unde 
se țineau antrenamente
le. Pînă la urmă, îm
boldit de sfaturile în
vățătorului, de cuvinte
le prietenilor din sat, 
„chiar așa de fără cu
raj ești tu“, Solomon 
se apucă și ei de an
trenamente. Cei 10 gim- 
naști au ascultat ca 
unul toate sfaturile și 
indicațiile învățătorului. 
Și mare le-a fost bucu
ria cînd la fazele urmă
toare au reușit să ob
țină succes după suc
ces : locul 1. Ultima 
întrecere s-a desfășu
rat la Giarmata. E 
drept că la faza regio
nală de aici ei nu s-au 
mai clasat pe locul 1 
Dar și locul 11 care 
le-a revenit, le face 
cinste.

N. PÎRVU, 
coresp.



In categoria A Știri9 rezultate

Mîine se 
dar jocurile

dispută ultima etapă, 
de campionat continuă

In TURNEUL BALCANIC

Ii-a

De fapt, mîine este programată ul
tima etapă a turului campionatului 
leategoriei A. Cum însă, mai sînt de 
disputat un meci din etapa a Xl-a 
(Dinamo București—St. roșu), trei din 
etapa a XIII-a (Știința Cluj—Steaua, 
Știința Timișoara—Dinamo București 
și Rapid—Crișana) și unul din etapa 
a XlV-a (Steaua—Petrolul) nu se 
poate vorbi de încheierea primei 
părți a acestui campionat. Cu atît 
mai mult cu cît cele 
restanțe sînt foarte 
tru clasament, mai 
vește primul loc.

întrecerea pentru 
poziții mal bune în
rului, ca bază de plecare 
retur, continuă însă și mîine, cînd au 
loc următoarele partide, în care nu 
ne îndoim că jucătorii vor manifesta 
în principal preocupare pentru cali
tatea fotbalului :

București : Dinamo—Viitorul (arb. 
V. Dumitrescu-Buc.) și Steaua—Pro
gresul (arb. J. Gero-R.P. Ungară) ; 
Timișoara: Știința—Minerul (arb. C. 
Prelici-Buc.) ; Constanța : Farul—Di-

namo Bacău (arb. Al. Pîrvu-Buc.) ; 
Ploiești : Petrolul—U.T.A. (arb. Ma
rin Niță-Buc.) ; Cluj : Știința—C.S.M.S. 
(arb. N. Chelemen-Buc.) ; Oradea: 
Crișana—St. roșu (arb. V. Drug-Buc.).

cinci jocuri 
importante pen- 
ales în ce pri-

Faptul că nu mai puțin de 7 echipe 
se află înșiruite în fruntea 
tului pe spațiul a numai 
deschide perspective din 
interesante acestei etape,

clasamen- 
un punct, 
cele mai 

în care

ȘTIINȚA TIMIȘOARA cu Minerul 
Timișoara și Dinamo București la 
mișoara.

RAPID cu Crișana la București 
ȘTDNȚA CLUJ cu C.S.M.S. ' la Cluj 
și Steaua la Cluj.
PETROLUL cu U.T.A.

Steaua Ia București 
VIITORUL cu Dinamo 

București
STEAUA cu

Știința Cluj la 
reștl

PROGRESUL
U.T.A. cu Petrolul la Ploiești

la 
Ti-

la Ploiești șl 
București la 
la București,Progresul , .

Cluj și Petrolul Ia Bucu-
cu Steaua la București

obținerea unei 
clasamentul tu- 

pentru

CLASAMENTE... CLASAMENTE...
CLASAMENTE...

CUPA „SPORTUL POPULAR" 
(După 13 etape)

1. Știința Cluj 4
2. St. roșu 6

3—6. Petrolul 7U.T.A. 7
Minerul 7
Dinamo Bacău 7

7. Viitorul 9
8. Steaua 109*. Farul 11

10. Știința Timișoara 13
11. Progresul 14
12. Dinamo București 20
13. Rapid 21
14. Crișana 24
15. C.S.M.S. 29

puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte

CUPA „LOTO-PRONOSPORT*
(După 14 etape)

1. Petrolul + 13 goluri
2.Farul 4- 8 goluri3. Viitorul + 6 goluri4—6. C.S.M.S. + 5 goluri

Dinamo București + 5 goluriSteaua
t 7. Știința Timișoara 

roșu
+ 5 goluri
+ 2 goluri
+ 1 gol

nifcF&apid
10—H. Progresul + 1 gol

— 1 gol
U.T.A. — 1 gol12. Știința Cluj — 2 goluri13. Dinamo Bacău — 10 goluri

14—15. Minerul — 16 goluri
Crișana — 16 goluri

CLASAMENTUL INTERBUCUREȘTEAN
1. Rapid 4 2 1 1 9: 9 5
2. Steaua 3 1 2 0 9: 7 4
3. Progresul 3 1 1 1 7: 4 3
4. Dinamo 3 0 2 1 3: 4 2
5. Viitorul 3 1 0 2 6:10 2

Imagine durtr-un meci Steaua

fiecare meci atrage la fel de mult 
atenția iubitorilor fotbalului, deși 
problema liderului nu va fi rezol
vată mîine. Dar, rezultatele acestor 
partide pot aduce unele clarificări, 
in sensul trierii echipelor cu șanse 
la primul loc. Din acest punct de 
vedere mai importante se prezintă 
jocurile Dinamo 
Știința
roșu, Știința Timișoara—Minerul și 
chiar Steaua—Progresul, pentru că — 
teoretic, cel puțin — și Steaua poate 
ajunge în frunte, dacă cîștigă cele 
trei meciuri rămase de disputat. 
Actualul lider, Farul, 
ren propriu are, în 
prima șansă.

Pentru aprecierea 
echipelor în acest final
sim interesant să dăm mai 
meciuri mai au de jucat:
CINE CU

FARUL 
stanța

C.S.M.S.
ST. ROȘU 
namo București la București

DINAMO BUCUREȘTI cil Viitorul la 
București, St. roșu la București și 
Știința Timișoara la Timișoara.

Progresul, disputat în campionatul trecut
MINERUL cu Știința Timisoara la Ti

mișoara
DINAMO BACAU 

stanța
CRIȘANA cu St. 

Rapid la București

cu Farul la Con-
roșu la Oradea și

București—Viitoru l,
Cluj—C.S.M.S., Crișana—St.

jucînd pe te- 
mod normal,

perspectivelor 
de sezon gă- 

jos ce

CINE MAI ARE DE
cu Dinamo Bacău

JUCAT
la Con-

cu știința Cluj la Cluj 
cu Crișana la Oradea și Di-

Pe urmele activității turistice ia
Vara ca și iarna, Ia fiecare sfîrșit de săptămină, sute și mii de bucu- 

reșteni pornesc spre cabanele de pe văile Timișului și Prahovei, 
din munții Bucegi, din Poiana Brașov etc. Așadar, în București, 

activitatea turistică cunoaște o dezvoltare tot mai mare, oamenii muncii 
fiind dornici să cunoască frumusețile naturale ale patriei noastre, mo
numentele istorice, de artă, ca și realizările regimului nostru.

TURISMUL — UN BUN PRIETEN...

Vizitînd o serie de întreprinderi 
din Capitală am constatat că multe 
comisii de turism și alpinism din 
cadrul asociațiilor sportive și-au în
sușit sarcinile care au reieșit din Ho- 
fcîirîrea Conferinței pe țară a UCFS. 
Ca urmare, activitatea turistică a 
cunoscut o îmbunătățire substanția
lă.

De pildă, la A. S. Dîmbovița, suc
cesele obținute în mobilizarea oa
menilor muncii la excursii se dato- 
resc faptului că membrii comisiei de 
turism și alpinism (președinte: Paul 
Vesa) au luat măsuri ca în fiecare 
atelier să existe organizatori de tu
rism care să se ocupe de popu
larizarea acțiunilor. Ca urmare a a- 
cestor măsuri, la excursiile organi
zate în primele 10 luni ale anului 
au participat 45% din numărul mun
citorilor. în clipa de față un obiectiv 
principal este organizarea revelio
nului la cabane.

Organizarea excursiilor în jurul 
Bucureștiului a stat tot timpul în 
atenția membrilor comisiei de turism 
ca și a consiliului A. S. Confecția. 
Astfel, în cursul verii, aproape că 
nu a existat sfîrșit de săptămînă fără 
o plimbare Ia Mihăilești, la Brănești, 
la Mogoșoaia sau la Snagov. în afa
ra acestora — zeci de excursii la 
munte și la mare. Iată și cifra pre
cisă: 2452 de participanți Ia cele 53 
de excursii organizate pînă de cu-

excursii model (cu prilejul 
se descrie traseul parcurs, 
fauna regiunii înconjurătoa- 

de prezentare (excursii mai

rînd. Un amănunt semnificativ: în 
ziua de 15 iulie a.c. au fost organi
zate nu mal puțin de 7 excursii cu 
430 de participanți !

Preocupări interesante la A. S. 
Vestitorul. Printre acestea : organiza
rea de 
cărora 
flora și 
re) și
pretențioase, majoritatea participan- 
ților fiind turiști cu mai multă ex
periență). De multe ori, iubitorii 
drumeției de la Vestitorul s-au avîn- 
tat pe trasee mai puțin cunoscute : 
au fost la cascada Vînturiș, la Ren- 
țea — cascada Tamina, la lacul Gă- 
vana etc.

Una din metodele de popularizare 
a turismului la A. S. Vestitorul (în 
afara conferințelor urmate de pro
iecții) o constituie și organizarea, în 
incinta fabricii, de expoziții cu fo
tografii făcute de iubitorii din fabri
că ai drumeției. Reluînd o experien
ță reușită făcută cu trei ani în urmă, 
în cursul lunii decembrie va fi orga
nizată

Dar 
de la 
și de
care cel mal interesant este acela al 
organizării unui curs de orientare tu
ristică cu muncitorii din întreprin
dere, curs condus de tov. W. He- 
ning.

o astfel de expoziție, 
membrii comisiei de turism 
A. S. Vestitorul ne-au vorbit 
alte proiecte ale lor, printre

Clnd se dispută
Petrolul-Selecționata Leipzig

Intrucit cele două jocuri Petrolul- 
Selecționata orașului Leipzig s-au 
terminat cu un scor general egal 
(1—1, în urma victoriei realizate de 
fiecare echipă la același scor de 
1—0) se va disputa un al treilea 
meci, pentru a desemna formația 
care se va califica pentru sferturile 
de finală ale „Cupei orașelor-tîr- 
guri“.

Cele două echipe au intrat 
tratative pentru stabilirea datei 
locului de disputare a acestei 
intilniri. Ele au căzut de acord
supra datei: meciul va avea loc du
minică 9 decembrie. în ceea ce pri
vește locul de disputare, echipele 
au căzut de acord ca jocul să se des
fășoare într-unul din orașele din R.P. 
Ungară.

al treilea meci

în
Și 

noi 
a-

SERIA Il-a : S.S.E. Ploiești — Prahova 
Ploiești 1—0 (0—0), CSO Brăila — Ancora 
Galați 1—0 (0—0), CSO Galați — Pro
gresul Brăila 4—3 (1—0). Unirea Ploiești
— Progresul București 0—3 (0—0). SE
RIA III-a : Flacăra Moreni — Metalul 
Sighișoara 2—2 (2—2), Carpați Sinaia — 
St. roșu Brașov 1—2 (1—0). SERIA IV-a : 
Știința București — Portul Constanta 
4—0 (2—0), S.S.E. 1 București — Voința 
București 4—2 (2—1), S.S.E. 2 București
— Electrica Constanța 3—0, neprezen-
tare, C.S.S. București — Metalul Bucu
rești 3—0. SERIA V-a : Progresul Cara
cal — Rapid București 3—3 (0—3) — o- 
mologat cu 3—0 pentru Rapid, pentru 
că Progresul a substituit un jucător, 
Dinamo Pitești — Electroputere Craiova 
3—0 (2—0), Steaua București — Metalul 
Tîrgoviște 1—2 (1—1), Unirea Rm. Vîl- 
cea — Progresul Alexandria 5—1 (3—0), 
Minerul C. Lung — CFR Roșiori dublă 
neprezentare. SERIA Vl-a : Drubeta
Tr. Severin — CSM Reșița 1—3 (1—2), 
Ceramica Jimbolla — Progresul Timi
șoara 1—1 (1—1), Știința Timișoara — 
Jiul Petrila 3—0, neprezentare, CSO Ti
mișoara — CFR IRTA Arad 3—0, nepre
zentare. SERIA VH-a: Știința Cluj — 
CSO Baia Mare 4—0 (1—0), Unirea Dej
— ASMD S. Mare 3—0 (1—0). SERIA 
VIII-a : Siderurglstul Hunedoara — Mi
nerul Vulcan 7—0 (2—0), Ind. Sirmei 
C.T. — Voința Tg. Mureș 4—0 (2—0). A.S. 
Cugir — Gloria Bistrița 8—1 (2—0).

a 
a avut 
Fener- 
revenit 

3—2 
de

Recent, în cadrul seriei a 
turneului balcanic intercluburi 
loc meciul Dinamo Tirana — 
bahee Istanbul, 
echipei Dinamo la scorul de 
(2—2). Intîlnirea a fost arbitrată 
N. Mihăilescu — București, care 
după aprecierile presei din Tirana 
a condus foarte bine.

In urma acestui rezultat, clasamentul 
seriei se prezintă astfel :
1. Levski
2. Dinamo Tirana
3. Dinamo Buc.
4. Fenerbahce

Victoria a

2 3 0
2 3 1
12 2
10 3

7
7
4
2

In această serie mai sînt de 
meciurile : Dinamo București 
nerbahee și Levski — Fenerbahce.

jucat
- Fe-

ALTE REZULTATE DIN CAMPIO
NATUL DE JUNIORI

SERIA I : Unirea Botoșani — Foresta 
Fălticeni 3—1 (1—1), CFR Pașcani — 
Moldova Iași 3—1 (2—0), St. roșie Ba
cău — Laminorul Roman 1—2 (1—1).

1X2X1X21 pronoexpres
Programul concursului Pronosport 

de mîine cuprinde un meci interna
țional, finala cupei Republicii Socia
liste Cehoslovace, 7 meciuri din ca
drul campionatului categoriei A (ul
tima etapă) și 4 meciuri din cam
pionatul italian B.

După performanța stabilită de par
ticipantul Măriuț loan din Zalău, 
care a încasat la concursul Prono
sport din 11 noiembrie frumoasa sumă 
de 117.898 lei, 
formula 12 + 1 
un număr și 
panți.

Dacă ținem 
la acest 
în valoare 
este și mai

MIERCURI 5 DECEMBRIE CONCURS 
SPECIAL PRONOEXPRES

putem spune că mîine 
poate aduce la start 

mai mare de partici-

cont și de faptul că 
concurs există un report 

de 68.219 lei, concursul 
atractiv.

PREMIILE CONCURSULUI SUPLI
MENTAR PRONOSPORT 

din 22

I
a

noiembrie 1962

6 variante
n-a

premiului 
sub 10

lei
308

de 
lei,

a 3587 
variante a

categoria a 
fondul 
n-a
C.S.M.

s-a

Categoria
Categoria

209 lei
Valoarea 

III-a fiind
distribuit la categoria a

Intrucit meciul special 
biu—Metalul București din acest con
curs a fost anulat, conform regula
mentului premiul special pentru 
12 + 1 rezultate nu s-a acordat.

Si-

cîtcvo întreprinderi din Capitală
CU TOATE CA EXISTA 

POSIBILITĂȚI...

Nu aceeași situație am întîlnit-o la 
uzinele „Semănătoarea", „Vulcan", 
„Timpuri noi“ și „Grivița Roșie". In 
aceste mari întreprinderi există — 
fără îndoială — activitate turistică, 
dar ea nu este pe măsura condițiilor 
create și a posibilităților existente.

Ne amintim că, de pildă, în anii 
trecuți la „Grivița Roșie" exista o 
intensă activitate turistică de mase. 
Aceasta se datora preocupării temei
nice pentru popularizarea și organi
zarea excursiilor. Acum, membrii co
misiei de turism trăiesc numai din... 
amintirile acelor excursii. Pentru 
că activitatea turistică se reduce mai 
mult la concursurile de orientare. Nu 
mai au loc conferințe de populariza
re a frumuseților naturale ale pa
triei noastre, iar panourile cu foto
montaje turistice nu mai există. Cel 
1320 de participanți Ia acțiunile or
ganizate anul acesta la „Grivița Ro
șie" reprezintă o mică parte dintre 
cei ce ar dori să-și petreacă timpul 
liber în mijlocul naturii.

Situații oarecum identice la „Vul
can", „Timpuri noi“ șl „Semănătoa
rea", unde popularizarea acțiunilor 
turistice este aproape inexistentă. 
Este de datoria consiliilor asociați
ilor sportive respective să se preocu
pe mai îndeaproape de îndrumarea 
și controlul muncii comisiilor de 
rism și alpinism.

PROPUNERI

tu-

discuțiile purtate cu o serie 
' ’ turism

de 
si

în
membri al comisiilor de 
alpinism ca și cu oamenii muncii 
iubitori ai turismului, au fost făcu-

te cîteva propuneri interesante, cum 
ar fi:

• W. HENING (Vestitorul): „Ar 
fi de dorit să se organizeze excursii 
și pe trasee noi. De ani și ani de 
zile amatorii de 
rești se plimbă 
leași trasee din . 
putea organiza 
Iezer, Păpușa, 
Cheile Dimbovicioarei, Peștera Urși
lor. Se impune mal multă inițiativă 
din partea celor care fixează 
seele".

• V. CRISTEA (Confecția): 
foarte mare succes s-au bucurat 
cursiile de o zi organizate de comi
tetul orășenesc U.T.M. și agenția 
O.N.T.-„Carpați“ București. De aceea, 
propunem ca astfel de excursii, cu 
plecarea duminică dimineața și îna
poierea seara, deci fără cazare la 
cabană, să fie organizate cît mai des, 
și în timpul verii".

• MITRUȘ STELIAN 
„Agenția O.N.T. București 
să dea mai multă atenție 
lor de autocare și locuri 
rile pentru turiști. Noi, 
secția „sculărie" 
tru ori să organizăm astă-vară o ex
cursie prin O.N.T. Am strins sumele 
necesare de la muncitori, dar nici
odată nu am primit nici autocare și 
nici biletele de tren 
trebuit să dăm banii 
care se înscriseseră. Și 
s-a repetat, astfel că 
iubitorii turismului 
încrederea în capacitatea noastră or
ganizatorică".

GEORGE ROMAȘ 
MIRCEA TUDORAN

turism din Bucu- 
in general pe ace- 
Bucegi. O.N.T.-ul ar 

excursii in munții 
la Muntele Roșu,

ta

„De
ex-

(Vulcan): 
ar trebui 
solicitări- 
in trenu- 

cei de la 
am încercat de pa-

necesare. A 
înapoi celor 
lucrul 
mulți dintre

și-au pierdut

acesta

Miercuri va avea loc un nou cor. 
curs special Pronoexpres care pro
mite premii multe și de valoare.

La acest concurs se vor atribui 
suplimentar: 5 autoturisme (2 Mosk- 
vici și 3 Skoda-Octavia), motociclete, 
frigidere, televizoare, aragazuri, 
șini de cusut, mașini 
etc.

Se extrag din urnă
— 8 numere pentru 

miilor obișnuite în bani la cele 8 
categorii ;

— 8 numere pentru acordarea GRA
TUITA a premiilor suplimentare în 
obiecte și bani pe 5 categorii (I—V).

Participînd la acest concurs special 
cu cît mai multe buletine vă măriți 
șansele de cîștig.

Reamintim că la ultimul concurs 
speclc.1 ’"ronoexpres din 10 octombrie, 
autoturismele acordate au fost cîști- 
gate de :

— un autoturism Moskvici de parti
cipantul Ion Nistor din Constanța;

Skoda-Octavia 
Gheorghe Pos-

ma
de spălat rufe

16 numere : 
atribuirea pre-

— un autoturism 
Super de participantul 
telnicu din Moreni.

★ 
închiderea vinzării 

Pronoexpres pe luna
luna 
cele 

(con-

două 
con-

abonamentelor 
decembrie.

Abonamentele Pronoexpres pe 
decembrie asigură prezența la 
4 concursuri din zilele de 5 
cursul special), 12. 19 și 26.

Menționăm că unul din cele 
premii de categoria I de la
cursul Pronoexpres din 14 noiembrie 
a fost obținut pe un buletin abona
ment. Este vorba de premiul în va
loare de 27.673 lei cîștigat de parti
cipantul Marin Bălae din Brăila.

Față de premiile frumoase pe care 
le aduc buletinele abonament, 
bine să nu uitați că marți 
cembrie este ultima zi în care 
puteți cumpăra-

LOTO—CENTRAL

4 
le

30

este 
de- 
mai

noLa tragerea Loto-Central din 
iembrie 1962, au fost extrase din urnă 
următoarele'numere :
66 68 22 14 24 26 54 41 56 6
Premiul special A : 56 54 68
Premiul special B : 14 22 6
Premiul special C : 26 41 66

Fond de premii : 747.293 lei
Tragerea următoare va avea loc vi

neri 7 decembrie 1962, la București, str. 
Doamnei nr. 2, ora 19.

Autoturismele de la tragerea specială 
din 23 noiembrie, au fost cîștigate de : 
Toma Nicolae din Focșani : Creastă Con
stantin din Roșiori de Vede 
Virgil din Pucioasa-Tîrgoviște

CONCURSULUI
PORT

din 25 XI. 1962

PREMULE

și Barbu

PRONOS-

n-a : (11 rezultate) 
lei

1 varian-

rezultate) 20 va-

nr. 48 din 2.XII. 
lei și la categ.

Categoria a 
tă a 50.000 
Categoria a ni-a (10 
riante a 4.836 lei.

Report la concursul 
a.c. la categ. I 53.736 
a Ii-a 14.483 lei.

Premiul de 50.000 lei de categoria a 
n-a a fost obținut de participantul Mar- 
tlniuc Dumitru din Bucure.ti str. Logo
făt Luca Stroici nr. 11. raionul 1 Mai.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.
_________________ ____ _—--------------
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Vești de la corespondenți
Ce au arătat campionatele republicane ?

A. S. GLORIA ZEMEȘ

Ediția 1962 a campionatelor repu
blicane de scrimă a luat sfîrșit cu 
succesul net al sportivilor de la clu
bul Steaua. Pregătiți cu multă grijă 
de către antrenori pricepuți, trăgătorii 
acestui club au reușit atît la băieți 
cit și la fete să se impună în toate 
probele. Pînă acum echipele clubului 
sportiv Steaua au cucerit titlul de 
campioană a țării de 11 ori la floretă 
băieți, de 2 ori la floretă fete, de 5 
ori la spadă și 12 ori la sabie. Sînt 
cifre concludente care arată cit de 
puternică e tradiția pe care o are a- 
cest sport la clubul Steaua, cu cită 
pasiune și conștiinciozitate se pregă
tesc sportivii acestui club.

• Floreta fete a consemnat un fapt 
demn de relevat : „asaltul" susținut 
pe care elementele tinere l-au dat în 
mod curajos, pe drumul consacrării 
lor. In această privință exemplul 
sportivelor Ileana Gyulai și Suzana 
Ieneic (locurile IV și V) în finală 
sînt cele mai elocvente. Dar nu, și 
singurele. Fiindcă pe planșele de la 
Dinamo au mai evoluat în acest ultim 
act al competiției, o serie de trăgă-

• LA FLORETĂ FETE - 
„ASALT" DIN PARTEA ELE
MENTELOR TINERE ! • RE
VIRIMENT LA SPADĂ • 
DOUĂ PROBE ÎN CARE SE 
BATE (ÎNCĂ) PASUL PE LOC- 
FLORETA MASCULINĂ SI 
SABIA e CENTRE NOI CU 
FRUMOASE PERSPECTIVE - 
PLOIEȘTI SI CRAIOVA © 
UNELE PROBLEME DE OR

GANIZARE

avut

fost
care

mare 
luptă. Așa se 
succesul obți- 
I pe echipe), 

la individuale,

fizică unde Șt. Sinko n-a mai 
resurse pentru turneul final...).

Spadasinul nr. 1 al finalei a 
St. Haukier, un trăgător complet,
a ieșit din șablonul mișcărilor speci
fice acestei probe, folosind o gamă 
largă de lovituri în afara „zonelor" 
așa-zise clasice.

In ce privește trăgătorii de la 
Steaua (Stelian, Marines
cu, Dobrescu, Ionescu) 
aceștia au tras destul de 
bine, alcătuind o forma
ție omogenă, cu 
putere de 
și explică 
nut (locul 
Numai că
datorită unui greșit do
zaj al efortului, trăgăto
rii de la Steaua au ră
mas mai mult în defen
sivă, parînd loviturile 
adversarului. Astfel ei 
n-au mai putut concura 
fără să dea contrariposte, 
la valoarea lor, ocupind 
locuri neașteptate (Ste
lian pe III, iar Dobres
cu pe V). Bine s-a com
portat și spadasinul Șt. 
Toth de la Știința Buc. 
El a acționat cu atacuri 
repetate directe și cu 
degajament, acțiuni bine

un răspuns la problemă. Ultimele 
finale ne-au relevat un trăgător deo
sebit de talentat, Ion Lăudoiu, care 
merită — după noi — atenția specia
liștilor. Și ca el, se înțelege, mai pot 
fi și alții.

• Singurul club (exceptînd bineîn
țeles pe Steaua) care a prezentat e- 
chipe la toate probele a fost Petro
lul Ploiești. Deși lucrează singur, an
trenorul V. Chelaru a reușit într-o 
bună măsură să se achite onorabil de 
sarcinile încredințate. Prin munca en
tuziastă a acestui antrenor, la Plo
iești s-a putut închega un centru de 
scrimă, care tinde 
puternică tradiție.

Pe un drum bun 
în orașul Craiova, 
moși, Iubitori ai acestui
I. Bălan, secretar la C.S.O. Craiova și 
ing. Emil Iancovici, președintele sec
ției de scrimă de la același club (ală
turi de antrenorul Paul Gînju) se 
străduiesc să pună bazele unui cen
tru cu frumoase perspective. îndru
mate în mod corespunzător, elemente 
ca M. Mironov, L. Moloni, Maria Zi- 
daru și Cornelia Tomușca (floretă), 
M. Ghimpușan, Al. Mironov 
vor fi în măsură să facă față 
ces unor viitoare competiții 
de amploare.

• Organizate în Capitală, 
s-au bucurat de o atenție deosebită. 
Arbitrii și organizatorii și-au făcut 
datoria, creînd condiții optime de 
concurs. Dar, organizarea numai la 
București a acestei finale n-o consi
derăm nimerită. Spunînd aceasta, cre
dem că pentru popularizarea scrimei 
ar fi de dorit ca finalele să fie pro
gramate și în alte centre — în special 
în cele pe cale să-și formeze o tra
diție, ca Ploiești, Craiova, Constanța, 
Galați și altele.

să-și formeze o

a pășit scrima și 
unde oameni ini- 

sport, ca

(spadă) 
cu suc- 
oficiale

finalele

ELENA DOBINCA 
TIBERIU STAMA

Asociația sportivă Gloria de 
lingă schela de extracție Zemeș 
raionul Moinești duce o intensă 
tivitate. Echipele de fotbal, volei și 
baschet se numără printre fruntașele 
raionului și chiar ale regiunii. Fot
baliștii se află pe primul loc în 
campionatul raional, iar voleibali
știi și baschetbaliștii au obținut fru 
moașe performanțe pe plan regional. 
Printre cei mai harnici sportivi amin
tim pe Nicolae Melinte, Cornel Cra- 
zol și Vasile Hâivacă. în afara acti
vității competiționale, în fiecare du
minică au loc concursuri „Cine știe 
sport, cîștigăl", „Ce știm despre sport 
și de ce este necesar să-l practi
căm ?“ ș.a.

pe 
din 
ac-

Gh. Goran

NOI ASOCIAȚII SPORTIVE

tivă Mondiala a organizat un inte
resant turneu, dotat cu „Cupa Mon
diala". Trofeul a fost cucerit de 
echipa asociației organizatoare, învin
gătoare în partida decisivă asupra 
echipei S.S.E. cu 37—36. Iată și or
dinea echipelor în clasamentul final : 
1. Mondiala, 2. S.S.E., 3. Olimpia, 4. 
Victoria. De-a lungul competiției, cele 
mai multe puncte au fost înscrise 
de Herman (39), Cozma (36), de la 
Mondiala și de Manases (32), de la 
Olimpia.

Augustin Verba

în raionul Zalău au luat ființă 
două asociații sportive sătești; la 
Hereclean și Bogdana. Ambele aso
ciații au același nume: Unirea. în 
asociația din Hereclean s-au înscris 
64 de membri iar în aceea din Bog
dana — 55. Cu acestea, numărul 
asociațiilor sportive din satele raio
nului Zalău a crescut la 48.

Gh. Benga

ACTIVITATE COMPETIȚIONALA 
LA SATU MARE

Recent a fost reluat la Satu Mare 
campionatul raional de tenis de masă, 
competiție care angrenează într-o ac
tivitate continuă 20 de echipe mascu
line și 10 echipe feminine. Actual
mente, clasamentul participantelor 
este următorul : masculin, seria I :
1. Voința, 2, Știința, 3. Proiectantul 
I; seria a If-a: 1. Proiectantul II,
2. Centrofarm, 3. Pionierul ; feminin : 
1. Știința, 2. Voința, 3 Olimpia.

Pentru popularizarea baschetului 
în orașul Satu Mare, asociația spor-

București—B erlin
(Urmare din pag. 1)

1. Drimbă (Steaua), unul dintre performerii finalelor 
(locul 2 la floretă și sabie), tn plin asalt 

Foto: Gh. Amuza 
gîndite, dozate pe întreg parcursul 
asalturilor. Cu un plus de combativi
tate (ceea ce i-a lipsit în asaltul cu 
M. Aleeu), Șt. Toth ar fi putut concura 
cu șanse aproape egale pentru locul I.

Pe linia revirimentului de care vor
beam, este necesar să amintim că 
spada noastră a făcut progrese, adu- 
cind în finală trăgătorii cei mai bine 
pregătiți și chiar speranțe autentice. 
Unii dintre aceștia : M. Aleeu (C.S.O. 
Craiova) și Gh. Cristof (Petrolul) sînt 
elemente de perspectivă care s-au 
evidențiat încă de la zone.

9 Floreta masculină și sabia s-au 
prezentat sub așteptări. Cu mici ex
cepții, aceleași elemente își dispută 
de cîțiva ani încoace titlurile de cam
pioni... Este greu să credem că nu 
s-ar putea evidenția elemente de 
perspectivă și în aceste probe. Este 
suficient să ne referim la I. Drimbă, 
care la vîrsta junioratului se „bate“ 
de muiți ani cu specialiștii acestor 
probe (locul II și la floretă și la sa
bie). Oare să nu mai existe cazuri si
milare în scrima noastră? Poate că 
mai multă grijă din partea federației, 
în sensul depistării unor elemente cu 
posibilități de afirmare, ar constitui

toare care promit să se impună in
tr-un viitor apropiat. Este vorba de 
Marina Stanca (Progresul), Mira Cră- 
ciunescu (Petrolul Ploiești) și Elena 
Hristu (Farul Constanța). In această 
categorie ar fi trebuit s-o includem 
și pe Derviș Gevidan (Farul Constan
ța). N-am făcut-o deoarece talentata 
sportivă de la Constanța n-a reușit 
să-și elimine încă unele lipsuri de 
ordin tehnic (de altfel sesizate în 
multe din cronicile noastre) : persis
tență în poziții înalte în atac, o largă 
suprafață descoperită, brațul deseori 
îndoit în timpul acțiunilor decisive, o 
dirijare greșită a vîrfului lamei. An
trenorul I. Popescu are datoria să se 
ocupe mai de-aproape de corectarea 
acestor deficiențe și 
acest fel potențialul 
toare.

CEE
IN CAPITALĂ

AZI

ora
Progresul (tineret).

să mărească în 
acestei trăgă-

general defici-• Spada, probă în
tară în ultima vreme, tinde să-și ri
dice nivelul valoric. Finala ne-a do
vedit că se poate vorbi de un reviri- 

. ment în această probă. L-au adus 
mai ales trăgătorii clujeni (elevii an
trenorului A. Gurath) care s-au pre
zentat în evident progres, mai ales 
tehnic și tactic (dar nu și ca pregătire

■ I

A apărut
De la I. E. B. S.

REVISTA DE ȘAH Nr. 11
Din sumar :

a Olimpiadei deA XV-a ediție
Șah.

S-a modificat 
putare a campionatului mondial

Nona Gaprindașvili — noua 
campioană mondială de șah

Note teoretice: „Sieiliana Nim- 
zovici din nou în discuție"

„Despre mutarea I.g2-g3
Din partidele marilor maeștri : 

V. Ciocîltea — R. Fischer
Partide de la Olimpiada de Șah 
Finaluri instructive
Pentru juniori: „Campionul u- 

nional a debutat la București"
Principiile jocului de mijloc : 

Despre apărare
Patru semifinale de luptă
Magazin șahist, Studii și pro- 

oicme, Rezultatele concursului in
ternațional al Revistei de Șah pe 
anul trecut, Concursuri 
poziție, Concursul între 
tori

Combinații, partide

formula de dis-

de cotn- 
dezlegă-

scurte.
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pentru cuplajul de fotbal 
— PROGRESUL și DINA-

Biletele
STEAUA
MO — VIITORUL de duminică 2 de
cembrie a.c. de pe stadionul Repu
blicii se găsesc de vînzare la casele 
obișnuite.

Casa de bilete din str. Ion Vidu 
vinde și 
republican 
de 1 și 2 
reasca.

In zilele competițiilor, biletele se 
găsesc la casele bazelor sportive res
pective.

bilete pentru campionatul 
de gimnastică din zilele 

decembrie de Ia sala Ho

FOTBAL:
stadionul Steaua (Ghencea),

14: Steaua
BASCHET:

sala Giuleșfi, de Ia ora 17: Rapid 
— Progresul (f), Steaua — Progre
sul (m), Rapid — CSO Galați (m); 
sala Dinamo, de la ora 17: Știința 
București — SSE Constanța (f).
GIMNASTICĂ :

sala Floreasca, de Ia ora 8: finala 
campionatului republican pe echipe 
și finala campionatului 
maeștrilor.
VOLEI :

sala Dinamo, ora 19:
CP București (f)
ȘAH :

sala
namo 
la ora 
runda

GIMNASTICĂ :
sala Floreasca, de la ora 9,45 și 

de la ora 16: finala campionatului 
republican pe echipe și finala cam
pionatului individual al maeștrilor
VOLEI:

sala Ciulești, de la ora 8,30 : Me
talul — CSM Sibiu (f); Știința — 
Voința M. Ciuc (f); Rapid 
Timișoara (f); Steaua
(m); sala Dinamo, de la ora 
Olimpia — Farul C-ța (m)
RUGBI :

teren Parcul Copilului, ora
Grivița Roșie — CSMS Iași; stadionul 
Olimpia, ora 10: Olimpia — Steaua; 
stad. Tineretului IV, ora 14,30: Ști
ința Buc. — Progresul; teren Unirea, 
ora 14,30 : Unirea — Metalul.
LUPTE :

sala Floreasca II, ora 10: Cam
pionatul orășenesc de lupte și judo.

vanșă. De data aceasta, antrenorii 
Schmidt și Brien au deplasat o echi
pă remaniată, din care reținem în 
primul rînd numele ușorului Werner 
Busse (de trei ori campion al R. D. 
Germane), Schneider (pană) și Klaus 
Lechmann (grea) de asemenea, cam
pioni ai R. D. Germane. împreună 
cu boxerii oaspeți s-au deplasat și 
arbitrii Portner și Fischer (ambii din 
R. D. Germană) iar ieri la amiază a 
sosit și arbitrul neutru, bulgarul 
Emil Jetcev.

Boxerii din echipa capitalei noas
tre s-au pregătit cu multă insufte- 
țire pentru intîlnirea din seara a- 
ceasta și așteaptă cu încredere pri
mul sunet de gong. Antrenorii Ion 
Chiriac și Lucian Popescu auțjjpfi- 
nitivat formația Bucureștiului, după 
cum urmează: Ciucă, Puiu, Olteanu, 
Dinu, Mihalic, Anton, Low, Monea, 
Nicolau și Mariuțan. Din partea 
noastră vor funcționa ca arbitri 
Gheorghe 
pu.

întrucît 
susținut-o 
boxerii germani au suferit cîteva in
disponibilități, oaspeți vor prezenta 
astă-seară doar 8 boxeri. Programul 
este următorul : Puiu-Simpson, Oltea- 
nu-Schneider, Dinu-Piesker, Mihalic- 
Koch, Anton-Busse, Low-Lechmann, 
Monea-Schindel, Mariuțan-K. Lech
mann.

• Asociația Locomotiva Grivița 
Roșie organizează mîine dimineață 
de la ora 10 în sala clubului o reu
niune în cadrul „Cupei orașului Bucu
rești".

Low, 
Din 

funcționa ca 
Dumitrescu și Victor Schio-

în întîlnirea pe care au 
recent în R. P. Ungară

individual al

Progresul

clubului Di-de festivități a
(șos. Ștefan cel Mare, 43), de
16,30
I

Campionatul republican.

FOTBAL:

MlINE

Republiciistadionul
Steaua — Progresul (cat.
Dinamo Buc. — Viitorul (cat. A); 
stadionul Dinamo, ora 9,30: Dinamo 
— Viitorul (tineret); stadionul Olim
pia (CAM), ora 9: SSE I — Viitorul 
(juniori); i 
10: Știința
ȘAH :

sala de 
namo, de 
republican.
BASCHET:

sala Dinamo, de 
pia — Voința Tg. 
Mureșul Tg. Mureș (f);
Crișana Oradea (O

ora 12,15 : 
A); ora 14:

stadionul Știința-Tei, 
— CSS Buc. (juniori)

festivități a clubului 
16,30: campionatul 
a II-a

la ora 
runda

Ia ora
Mureș

8,30: Olim- 
(f); ICF — 
Unirea

„Cupa 13 Decembrie" încheie sezonul de ciclocros
Conducerea asociației sportive Ti

pograful de pe lingă întreprinderea 
Poligrafică „13 Decembrie 1918“ or
ganizează duminică dimineața tradi
ționalul concurs de închidere a se
zonului de ciclocros. Cofhpetiția — 
dotată cu trofeul „Cupa 13 Decem
brie" — este deschisă tuturor cate
goriilor de alergători. In program 
este inclusă și o probă țegervată ciclo- 
turiștilor și elevilor din clasele 
VIII—X. La această probă se vor al
cătui clasamente separate: indivi
dual și pe școli.

Organizatorii au ales un traseu 
(în împrejurimile stadionului Di
namo) care să ofere spectatorilor po
sibilitatea de a urmări cele mai in
teresante faze ale curselor. Și-au 
anunțat participarea alergătorii de la 
toate cluburile și asociațiile sportive 
cu secții de ciclism. Plecările și so
sirile au loc în fața întreprinderii 
Poligrafice „13 Decembrie 1918“ din 
b-dul Ilie Pintilie nr. 58. Primul 
start se dă la ora 9.

CSO
CSM Cluj 

12,15:

PRODUSft^
TRUSTULUI DE 
PANIFICAȚIE 
AL REGIUNII 
ARGEȘ

IN TARĂ

ora

Di-

9,30 :

SkfwinățiC Ac caittozote J
IMTREPRfyDEREA BALNEOCL’iMATfRICÂ

PĂLTINIȘ - SIBIU
Str.TribtmeiȚ. Tei - 3 712 3 713

RUGBI :
Cluj: Știința — Știința Timișoara; 

Petroșeni: Știința — Dinamo Bucu
rești
BASCHET:

campionatul masculin: Cluj: Știin
ța — Politehnica; Iași: Voința — 
CSO Craiova; Tg. Mureș: Știința — 
Știința Timiș.; Constanța: Farul — 
ASA Roman; Brașov: Steagul roșu 
— Dinamo Buc.; campionatul femi
nin: Timișoara: Știința — Voința 
Brașov; Oradea: Voința — Știin
ța Cluj; Iași: CSMS — Voința Bucu
rești.

-PASTE
FÂINOASE-

• PRODUSE DE 
FRANZELÂRIE 
COZONACI 
COVRIGI

ÎMPLETITURI

sile t'e

TURIȘTI Șl EXCURSIONIȘTI /
PENTRU ODIHNĂ Si SPORT CABANELE Si 
PIRTiiLE DE SCHi DlN MASlVii FĂGĂRAȘ 
CiBiN Și LOTRU VĂ OFERĂ CON Dl Ti î 
OPTiME DE CAZARE Si MASĂ LA PRETURi j 
CON VE NABiLE .



tradițiea

Luni dimineața a ve
nit Manolache pe la re
dacție. Amestec de mo
destie și de simplitate. 
Ca după o înfringere a 
Științei in fața Crișanei.

— Ce faci, Manole ?
— Mi-au promis băieții 

din dosul porții 
fotografii de la 
ieri. Le-aș vrea, 
poate, pe toate.

îi întind cîteva. Face 
iochii mari, ca un copil 
In fața unei gherete cu 
păpădii de zahăr.

ce, mă rog.

spaniole 
jocul de 
da-că se

ta de tineret, am fost și 
mai aproape. Dar s-a in- 
timplat 
ultimul 
așa au 
ani...

— în 
pierdut

— Asta niciodată. Pen
tru că am o armă de 
loc complicată, care nu 
se poate defecta: lupta. 
Lupta pină la epuizare.

— Și nu te uzează a- 
ceastă suprasolicitare con
tinuă?

— Cu cit sapi mai a- 
dinc intr-o fintină, cu 
atit iese apă mai multă.

— Cum te-ai simțit pe 
teren ?

— La primul gol am 
avut impresia 
furat Taifunul, 
doilea mi s-a 
pirația. Ci nd 
brățișat Tătaru, abia am 
putut spune: „Niculae, nu 
mai am aer..."

— Ziariștii spanioli 
mi-au vorbit foarte fru
mos de tine. De „tăvă
lugul" din centru.

— Așa au spus ?
— Da, așa. Pari

să mă rănesc la 
antrenament 
mai trecut

Și 
doi

un 
da- 
mie

care timp 
speranța?

ai

că m-a 
iar la al 

tăiat res- 
m-a im-

mă conving 
că ieri am 

con-

— Și de 
pe toate ?

— Ca să 
mie-n sută
jucat cu adevărat 
tra Spaniei.

— Crezi că e nevoie 
de probe auxiliare?

— Da, inchipuiți-vă că 
e nevoie. De vreo patru 
ani sînt obsedat de visul 
meu cel mai frumos: să 
joc in echipa națională. 
Contra Turciei B, in ’60, 
am fost la un pas de 
tricou. Dar mi l-a... tras 
Frățilă din miini. Apoi, 
tot in ’60, cu selecționa-

Alegere
Multe se povestesc in 

legătură cu „perla neagră" 
a fotbalului brazilian, 
Pele, dar fără îndoială că 
întâmplarea de mai jos 
poate fi considerată cea 
mai interesantă.

Despre ce este vorba ?
In 1957, în dorința de 

a-și întări echipa de tine
ret, clubul Recife a apelat 
la F.C. Santos, rugind 
să i cedeze pe unul din nu
meroșii săi jucători de 
pe banca rezervelor, Con 
ducătorii clubului Santos,

de
cepționat de termen...

— Dimpotrivă, Aste.

— Nici gind. Ca 
nou născut. Aveam 
toria să-mi dovedesc 
insumi...

— Ce anume ?
— Am vrut ca „recru

tul* Manolache să nu-i 
intristeze pe cei care 
l-au adus de la Timi
șoara pe „23 August" ...

★
Așa a vorbit Cicerone 

Manolache, băiatul unui 
profesor din Reșița, elev 
al antrenorului Jijic, oțe- 
lar timp de doi ani, în
tre maturitate și institut, 
inter cu Ivansuc pe a- 
ripă (tot la Reșița), cen
tru înaintaș al Științei 
Timișoara, student frun
taș in anul IV la Agro
nomie.

★
— Ce ginduri ai, Ma

nole ?
— Anul patru integral, 

preluarea mai rapidă și 
șutul... magistral.

Și centrul înaintaș al 
echipei naționale s-a re
tras pășind cu spatele 
spre ușă.

Amestec de modestie, 
și de simplitate.

iOAN CHIRILA

‘Ttlag^azin
spaitai și

cei
tie
iar

Grișin nu se lasă!

am și vrut. Să atac. Să 
fiu linia
nez
Ioane și 
aripi.

— Ai
— O fi. Cu toate că 

n-am inchis ochii nici o 
clipă în noaptea dinain
tea jocului. Ce vreți ? 
Legea debutului... Am în
cercat să ațipesc, din 
calcule fiziologice, dar 
n-am putut. Pe la patru 
am văzut că nici Voi- 
nescu nu doarme. Și nici 
Nelu Nunweiller...

Și te-ai simțit obo
sit ?

Cel mai rapid alergă
tor pe patine din lume, 
singurul om care a 
reușit să „iasă" din 40 
de secunde pe 500 me
tri, dezvoltînd o 
de peste 45 km pe 
se pregătește pentru 
starturi.

Evghenii Grișin 
dează virsta și... < 
decenii de cînd își mă
soară cu succes forțele 
pe piste de beton și de

viteză 
oră, 
noi

sfi- 
două

cit
întii, să talo- 

mai multe ba- 
să le trimit pe

reușit, Manele.

greșită
care se aflau in relații a- 
micale cu cei <ie la Recife, 
i-au recomandat atunci doi 
jucători tineri: pe Cira 
și... Pele. F. C. Recife ar
ma să aleagă pe unul din 
aceștia doi. Și l-a ales pe... 
Ciro !

Mai știe oare cineva a» 
țări cine a fost Ciro ? Nu
mai cei de Ia Recife își 
mai aduc aminte din când 
hi cînd de el și... blestemi 
olipa când l-au preferat 
lui Pele.

ci-
ca-

gheată. Campion de 
clism la începutul 

rierei sale sportive, Gri
șin a îmbrățișat apoi pa
tinajul viteză, 
care i-a adus 
consacrare.

Nenumărate
medalii de campion al 
lumii, al Europei și al 
Uniunii Sovietice, multe 
recorduri mondiale, cul
minate cu acel fenome- 

39,2 in proba

sportul 
definitiva

titluri

sprint, figurează în pal
maresul său, într-ade- 
văr de invidiat.

Toamna a fost 
Grișin anotimpul 
activități intense, 
teptarea gheții el a în
călțat patinele cu roti
le. Cursele pe aleile de 
asfalt ale parcului „Luj- 
niki" ajută nu numai la 
finisarea tehnicii, 
la dezvoltarea 
tenței.

In fotografie: Evghe
nii Grișin la 
ment, secondat 
celebritate a 
lui, campionul 
Viktor Kosicikir

pentru 
unei 

In aș-

ci și 
rezis-

antrena- 
de o altă 
patinaju- 

mondial

Pentru

pe te-

echipe 
din

din
Gangs-

Răufăcă-

Universității 
se numesc Pante-

MARATONURI SAHISTE
Mari meci-tumee, ca 

de pildă cele de la Cu
racao sau Bled, nu sini 
o raritate in istoria în
trecerilor șahiste. Com
petiții similare — in mai

d 
avut

PQSTR MNCIIZIN* a magazin ‘POSTii nrcazin |
VASILE DOBRE, TG.- 

OCNA. - 1) Din anul
1952, Petrolul face să 
bată mai tare inimile 
ploieștenilor. Pînă atunci, 
echipa activase în Bucu
rești. în primul an, — 
trolul (pe atunci 
numea Flacăra) 
dezamăgit, desigur, 
susținători, retrogradind 
în „B“, dar mai tlr- 
ziu le-a oferit șî clipe 
plăcute, cucerind de două 
ori consecutiv campiona
tul țării. — 2) Steaua a 
jucat de două ori cu In- 
ternazionale: 2—0 la Bucu
rești și 1—3 la Milano. 
Fiind vorba de jocuri a- 
micale, n-a mai fost ne
voie de... un al treilea 
meci !

MIHAIL IANEV, RO
ȘIA. — 1) în meciul din
tre reprezentativele de 
juniori ale R.P. Romîne 
și R.D. Germane, dispu
tat la 9 mai 1954 la 
Berlin, noi am avut ur
mătoarea linie de înain
tare: Copil III, Ghibea, 
Gram, Georgescu, Ene II. 
Am învins cu 2—1 prin 
golurile marcate de Gram, 
actualul centru înaintaș 
al echipei Dinamo Ba
cău. — 2) Ca și Liston 
și Patterson, Casius Clay, 
învingătorul prin K.O. al 
lui Archie Moore, este 
tot negru. După ce a cu
cerit titlul de campion 
olimpic la Roma, el a

Pe
se 

și-a 
noii

trecut la profesionism, 
oiști gind toate partidele 
susținute. Are 92 de ki
lograme. Se pare că este 
un boxer de clasă. De 
altfel, el ți-a propus ca 
la virsta de 21 de ani 
(in 1963) să devină cam
pion mondial la toate 
categoriile. Numai să nu 
aibă Liston mania... con
trazicerii !

M. ROMANESCU, TG.- 
JIU. — Gheorghe Con
stantin. interul dreapta 
al echipei Steaua, împli
nește la 14 decembrie 30 
de ani. Este născut la 
București și a debutat în 
1947 în echipa de juniori 
a Unirii Tricolor. A mai 
jucat la Progresul I.C.A.S. 
și la Locomotiva Iași, iar 
din 1954 este legitimat 
la Steaua. A jucat de 19 
ori în echipa națională, 
prima oară in 1956, la 
Belgrad, în meciul cu Iu
goslavia cîștigat de echi
pa noastră cu 1—0.

UN GRUP DE TINERI 
DIN ARAD. — în ediția 
1947-1948, U.T.A. a avut 
următoarea formație de 
bază: Marki — Vass, Pali, 
Farmati — Reinhardt (Bă- 
cuț I), Petschovschi — 
Covaci, Mercea, Boniha- 
di, Stibinger, Dumitrescu 
III. U.T.A. a cîștigat a- 
tunci campionatul, reali- 
zînd în clasament urmă
toarele cifre: 30—22—6—2 
- 129-31 50 p.

de 
ele 
re
din

LIVIU PINTICĂU, RE
GHIN. - 1) Se ține evi
dența celor mai „lungi* 
sărituri cu schiurile 
pe trambulină, dar 
nu sînt considerate 
conduri mondiale,
cauză că dimensiunile 
trambulinelor și condițiile 
de zăpadă și de tempe
ratură sînt diferite. Cea 
mai lungă săritură: 141 
m (Iosif Slibar R.P.F. Iu
goslavia). 
Papp 
pean 
cie.

2) Laszlo 
este campion euro- 
la categoria mijlo-

MIRCEA, COMUNAM.
TOMNATIC. - 1) Fostul 
internațional sovietic de 
fotbal și hochei pe ghea
ță, Bobrov, este actual
mente antrenor la aceste 
două discipline, în cadrul 
clubului Ț.S.K.A. Mosco
va. — 2) Nu este o sim
plă coincidență de nume: 
interpretul lui „Jim" din 
filmul „Amintirile lui 
Huck Finn", care rulează 
pe ecranele noastre, este 
chiar Archie Moore, fos
tul campion mondial de 
box la categoria semi
grea. El are acum 48 de 
ani. Fără îndoială, a fost 
unul dintre cei mai buni 
boxeri care au evoluat 
la categoria semigrea. Dar 

cuvîn- 
drept,

virsta își spune 
tul... Dar, ce e 
destul de tîrziu !

1OX POSTAȘU

multe tururi — au 
loc și in trecut.

Un turneu de aseme
nea amploare s-a desfă
șurat prima oară în 
1895 la Petersburg. Las
ker, Steinitz, Pilsbury și 
Cigorin s-au întâlnit de 
cite 6 ori fiecare cu fie
care. Lasker a ocupat 
primul loc cu ll’/x P din 
18 posibile. în 1907 la 
Ostende a fost organizat 
un meci turneu in patru 
tururi, încheiat cu victo
ria lui Tarrasch Q21/, 
din 20) înaintea lui 
Schlechter, Marshall, Ya- 
novski, Byrne și Cigo
rin.

Douăzeci de ani mai 
târziu floarea mondială a 
șahului s-a adunat în 
manele turneu — în pa
tru tururi — de la New 
York. Aici — de-a lun
gul a 20 de runde — 
s-a disputat un pasio
nant duel intre Capa- 
blanca și Alehin încheiat 
cu o victorie strălucită 
a cubanezului care a „so
sit" primul cu un avans 
de 2*/j puncte față de 
marele său rival. Locu
rile următoare au reve
nit lui Nimzovici, Vid- 
mar, Spielman și Mar
shall.

Au mai trecut 14 ani 
și noul turneu în 4 tu- 

I ruri a avut loc la Mos
cova, pentru desemnarea 

I campionului absolut al 
i U.R.S.S. Titlul a revenit 
lui Botvinnik cu 13*/2 p 
din 
res, 
ski, 
darevski.

Titlul de campion 
i lumii după moartea 

Alehin a fost disputat 
într-un meci turneu de

a
1948, îm-

20, urmat de Ke- 
Smislov, Boleslav- 
Lilienthal și Bon-

în uirmă cu un sfert de 
veac s-a desfășurat la Pa
ris meciul amical dintre 
echipele de hochei pe ghea
tă ele Franță și Romîniei. 
întîlnirea s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 
1—1. Cu acest prilej doi 
jucători s-au remarcat în 
mod deosebit : Eduard Pa
nă din echipa noastră 
francezul Lacarriere.

Anii au trecut, și 
doi jucători au pus 
mudt patinele în cui,
crosele au fost păstrate 
printre amintirile cele mai 
dragi !

...Zilele trecute au avut 
loc la București două me
ciuri între reprezentative
le R.P. Romîne și Fran
ței. De data aceasta victo
ria a revenit, la scoruri 
categorice (18—3 și 10 
—2) formației noastre. 
Și acum, printre cei ma’ 
buni jucători au fost tot 
Eduard Pană și francezul 
Lacarriere.

Să fie vorba tot de ve
chii jucători ? Bineînțeles 
că nu. Acum au îmbrăcat 
tricourile naționalelor res
pective... fiii celor doi n- 
temaționali de acum 25 de

intimidarea adversarilor
Conducătorii cluburilor 

sportive din S.U.A. s-au... 
specializat în materie de 
denumiri pentru echipele 
lor de rugbi. Acestea au 
denumirile cele mai... 
inspăimîntâtoare, pentru 
a exercita în felul aces
ta o influență psihică 
asupra adversarilor, încă 
înainte de a intra 
renul de joc.

Astfel, cele trei 
ale 
Ohio
rele, Tigrii și Urșii pur 
singe. Titulaturi 
poartă 
vele

tru echipele pe „are le 
antrenează : Singe, La
crimă, Broboane...

La drept vorbind insă, 
după modul cum &e 
că rugbiul american, 
numirile acestea nu 
tocmai nepotrivite...

joa- 
de- 
sint

5 tururi. întrecerea 
avut loc în 
părțită in două : primele
2 tururi la Haga, urmă
toarele 3 la Moscova. 
După cum se știe, o 
strălucită victorie a re
purtat Botvinnik (14 
puncte din 20) înaintea 
lui Smislov (rămas la
3 p. în urmă), Keres, 
Resheicski și Euwe.

Ultimele „maratonuri 
șahiste" au fost, după 
cum se știe, cele două 
turnee ale candidaților 
din 1959 și 1962 cînd fie
care din participant a 
trebuit să susțină cite 
28 de partide. Și o cu
riozitate : singurii jucă
tori care au reușit să 
încheie neînvinși o com
petiție de asemenea am
ploare au fost Capablan- 
ca în 1927 și Petrosian 
in 1962.

„tari" 
șl reprezentati- 

Universității 
Pennsylvania : 
terii, Pirații, 
tarii...

Ca să nu se 
prejos, antrenorul 
versității din Kentucky a 
căutat și el denumirile 
cele mai năstrușnice pen-

lase mai 
Uni-

De vorbă cu...
...GAZONUL:

De văd un „inter" inactiv 
Mă ofilesc de supărare... 
Și-atu nci mă-ntreb: pe 

ce motiv, 
M-o fi călcind el în pi

cioare ?
...GOLUL:

Eu nu exist, și prin ur
mare. 

Prea multe nu pot să vă 
zic... 

n-ar fi fotbalul, se 
pare, 

fi și astăzi un... ni
mic !

SIG. HOROVITZ
— Iași —

atitudinii 
nedisciplinate a jucă
torilor. meciul de rug- 
bi Știința București — 
Olimpia ’ nu s-a putut 
juca pînă la sfîrșit și 
a fost întrerupt în mi
nutul... 65.

Dinșii, sigur, nu fac bine 
Că se țin mereu de certuri,
Insă au ajuns în t-ne 
Ca ’ ‘si joace pe... treisfer- 

turî !
JACK BERARIU

C.S.M.S. Iași continuă 
să ocupe locul 2 in 
campionatul categoriei 
A la fotbal

Mergind acum în „A“ pe 
drumul bun 

Șl pracdcind un fotbal cu 
sistem 

Cu siguranță că ieșenii 
spun : 

— „Noi, eapul... clasamen
tului îl vrem !"
V. D. POPA

La Reșița fi lași 
etapa regională a cam
pionatelor de gimnas
tică s-a disputat in 
săli neîncălzite.

7âu ci-i lucru de mirare 
Dacă vezi ce se petrece. 
Competiția se pare
I-a lăsat pe unii... rece I

I. CHIVU

Staled' primul I Totuși cred că dumneavoastră ați înțeles 
!!!

Desen de Adria Andron’c

felicit I
greșit noțiunea de „moțocros"



ICMIIHWSS
Noi victorii romînești la Dinamoviada de volei

(prin telefon de 
nostru). Miercuri

SOFIA 30 
respondentul 
echipa masculină romînă Dinamo a 
realizat la Dinamoviada de volei cea 
de a treia victorie consecutivă, între- 
cîn-d cu 3—0 (4, 8, 9) pe Ruda Hveada 
(Cehoslovacia). în aceeași zi, Spar
tak (Bulgaria) a obținut victoria în 
fața formației masculine Dynamo (R. 
D. Germană), după ce în setul de
cisiv voleibaliștii germani conduceau 
Ia un moment dat cu 14—6 ! Ziua 
de joi a adus noi victorii echipelor 
romîne. Echipa feminină Dinamo a 
întilnit pe Dozsa (Ungaria). începind 
jocul fără Lia Vanea și Doina Ivă- 
nescu, sportivele romîne pierd primul 
set cu 10—15. Jucînd excelent în ur
mătoarele două seturi echipa dina- 
movistă cîștigă seturile II și m cu 
15—2 și 15—0. Este apoi din nou rîn- 
dul voleibalistelor maghiare să cîș- 
tige: 4—15 în setul IV. Setul decisiv 
a fo®t foarte disputat. La schimbarea 
terenurilor Dozsa conducea cu 8—4,

dar inițiativa este preluată de volei
balistele romîne, care egalează la 9 
și apoi cîștigă cu 15—10. în celelalte 
meciuri: Dinamo (U.R.S.S.) — Dyna
mo (R.D.G.) 3—1, Gwardia (Polonia)
— Spartak (Bulgaria) 3—0.

Și echipa masculină Dinamo a 
realizat o victorie concludentă. Ea 
a întrecut de o manieră categorică, 
cu 3—0 (4, 9, 3), pe Spartak (Bul
garia), fiind singura echipă din com
petiție care n-a pierdut nici un set. 
Joi, sportivii romini s-au impus prin- 
tr-un joc variat la fileu și multă 
siguranță în apărare. Atacurile lui 
Corbeanu, Derzei, Schreiber și-au a- 
tins întotdeauna ținta. Publicul bulgar 
a aplaudat cu căldură frumoasa com
portare a echipei romine. Au jucat 
Cristea, Corbeanu, Derzei, Schreiber, 
Păunei u, Cozonici și Stoian. în ce
lelalte meciuri masculine s-au înre
gistrat rezultatele: Dinamo (U.R.S.S.)
- Altar 3—1, Ruda Hvezda - Gwar
dia 3—0, Dozsa — Dynamo (R.D.G.)

Dinamo (Roniinia),
Dinamo (U.R.S.S.), 
Gwardia, Dynamo

zi de odihnă. Sim-
pe

3—2. Clasament: 
Ruda Hvezda, 
Spartak, Dozsa, 
(R.D.G.), Altar.

Vineri a fost
bată echipele romîne întilnesc 
Spartak (feminin) și Gwardia (mas
culin), iar duminică pe Dinamo 
U.R.S.S. (feminin) și Dozsa (mascu
lin).

TOA1A HRISTOV

Campionatul de
EREVAN (Agerpres). — In runda a 

6-a a campionatului unional de șah 
s-a înregistrat prima mare surpriză 
de la începutul acestei competiții. 
Fostul campion mondial, Mihail Tal, 
care începuse eu succes turneul, a 
fost învins în 49 de mutări de maes
trul Mikenas, antrenorul său. Intr-o 
variantă a apărării Nimzovici, Tal, 
cu piesele negre, a jucat riscant, 
sacrificînd la un moment dat doi 
pioni. Planul său de atac n-a rezis-

Joc moi bun dur... revanșa ratată
In ai doilea joc, sclccționala divizionară —

Tesla Pardubice 3-4 la hochei

șah al U. R. S. S,
tat însă apărării foarte precise a lui 
Mikenas.

Korcinoi a obținut o nouă victorie, 
de data aceasta în dauna lui Sa
von, 
dele : 
mov ; 
kanian.

Campionatul a continuat cu des
fășurarea partidelor întrerupte. Spas
ski a cîștigat la Mikenas, Holmov l-a 
învins pe Hodos, A. Zaițev a pierdut 
la Novopașcin și Korelov la Mi
kenas. S-au încheiat remiză partidele 
Bannik-Taimanov ; Hodos-I. Zaițev și 
A. Zaițev-Suetin.

înaintea rundei a 7-a care se dis
pută la 1 decembrie, în clasament 
conduce Viktor Korcinoi cu 5 puncte, 
urmat de Taimanov — 4 puncte și o 
partidă amînată, Tal și Holmov cîte 
4 puncte, Bannik — 3,5 puncte.

S-au terminat 
Aronin-Korelov, 
Koț-I. Zaițev;

remiză parti- 
Krogius-Hol- 
Stein-Mnața-

B'
11^

.Cupei 
europeni" și in „Cupa 

calificările in sfertu- 
finală nu au fost încă

In optimile de finală ale 
campionilor 
cupelor", 
rile de 
în mod definitiv clarificate. In am
bele competiții au mai rămas de 
disputat cîteva meciuri. In C.C.E. par
tida revanșă dintre Vasas și Feije- 
noord a fost mai grea decit credeau 
fotbaliștii maghiari după rezultatul 
egal (1-1) de la Roterdam. Miercuri, 
la Budapesta, olandezii au condus 
pină in ultimul minut și egalarea 
(1-1) a fost obținută doar din penalii. 
Deci, urmează să aibă loc un al trei
lea meci, pe teren neutru, probabil 
la Miinchen. Indiferent de acest re
zultat, tragerea la sorți care se va 
face miine la Bruxelles va programa 
partide pasionante, intrucit toate 
cele 7 echipe calificate s-au compor
tat bine pină in prezent: Dukla, Ben
fica (in meciul retur a dispus cu 
5-1 de Nor hoping !), Milan (care deși 
a pierdut jocul revanșă 1-2 s-a ca
lificat deoarece a cîștigat primul 
meci cu Ipswich cu 3—0), Ander- 
leeht, Dundee, Reims și Galatasaray. 
De remarcat că dintre acestea, trei 
echipe au mai jucat de două ori 
fn sferturile de finală ale competiției: 

•'Reims (1955/1956 și 1958/1959). Benfica 
. Milan

(miine la Bologna — 
returul dintre Portuga
lia 15 decembrie la 
returul jocului dintre 

(la 8 decembrie), 
revanșă (R.D.G.— 

2-1, Italia—Turcia, 
1-1, Iugoslavia—

hocheiștilor noștri de a 
penibilă pe care a 

lor 
ca 
fie 
în- 
di-

' (1960/1961 și 1961/1962) și 
(1955/1956 și 1957/1958).

In „Cupa cupelor" situația 
proape asemănătoare. La ora 
șase din cele opt echipe care vor 
juca in „sferturi" sînt cunoscute: 
Niirnberg, Odensee, Botev-Plovdiv, 
A. C. Madrid, Slovan (care a ciști- 
gat returul cu Lausanne cu 1-0) și 
O.F.K. Beograd. Au mai rămas să 
se dispute două 
dintre Tottenham 
primul meci) la 5 
gow și al treilea 
Ujpest Dozsa (de 
avea loc la 4 decembrie la Zurich. 
In aceeași zi, tot la Zurich, se vor face 
tragerile la sorți pentru „sferturi". Nu 
este, credem, lipsit de interes să ară
tăm că in „Cupa cupelor", compe
tiție care se află acum la cea de a 

• treia ediție, doar o singură echipă 
calificată pină acum in sferturi nu 
a mai jucat in edițiile trecute ale 
sferturilor de finală : A. C. Madrid, 
ciștigătoarea ultimei ediții.

In fine și in cea de a treia compe
tiție fotbalistică de mare amploare 
„Cupa Europei" stagiunea de toamnă 
se apropie de sfirșit. Pină in pre
zent. 7 echipe s-au calificat in turul 
al II-lea : Irlanda (4-2 și 1-1 cu Is-

este a- 
actuală

meciuri: revanșa 
și Glasgow (5-2 in 
decembrie la Glas- 
joc dintre Napoli— 
2 ori 1-1), care va

landa), Spania (6-0 și 1-3 cu R.P.R.), 
Suedia (2-0 și 1-1 cu Norvegia) și 
Irlanda de Nord (2-0 și 2-0 cu Po
lonia) plus echipele U.ILS.S., Austriei 
și Luxemburgului, calificate direct In 
acest an se dispută incă trei jocuri: 
Italia—Turcia 
primul joc), 
lia—Bulgaria 
Lisabona) și
Danemarca—Malta 
Restul partidelor 
R.S. Cehoslovacă 
Anglia—Franța
Belgia 3-2, Ungaria—Țara Galilor 3-1 
și Olanda—Elveția 3-1 și ambele par
tide dintre Albania și Grecia) vor 
avea loc in anul viitor.

• Echipa de fotbal Torpedo Mos
cova și-a început turneul în Scoția 
îr.tîlnind cunoscuta echipă Glasgow 
Rangers. Fotbaliștii sovietici au ob
ținut victoria cu scorul de 2—1 (0—0).

• în primul meci al turneului pe 
eare-1 întreprinde în Orientul Mijlo
ciu echipa sovietică de fotbal 
Ț.S.K.A. Moscova a învins Sel. Ar
matei Siriene cu 3—0 (2—01.

• Meciurile disputate joi in 
pionatul 
încheiat 
tate: Levski 
Ț. D. N. A.
Botev — Rakovski 4—3 ; Spartak So
fia — Spartak Varna 1—0; Beroe 
Stara Zagora — Spartak Plovdiv 2—1. 
In clasament conduce Lokomotiv So
fia cu 17 puncte, urmată de Ț.D.N.A. 
— cu 16 puncte și un joc mai DUțin.

• Duminică se dispută meciul re
tur dintre echipele de juniori ale 
R. P. Ungare și R. D. Germane con- 
tînd pentru eliminatoriile turneului 
U.E.F.A. Prima întilnire, după cum 
se știe, s-a terminat la egalitate: 
1—1.

• Mîine, la Bruxelles, se întilnesc 
intr-un meci internațional amical re
prezentativele de fotbal ale Belgiei 
și Spaniei

• Echipa Atalanta Bergamo din 
campionatul italian și-a creat un re
nume de „campioană a meciurilor 
nule". Duminica trecută, în compania 
formației Genoa (1—1), Atalanta a 
realizat cel de-al șaptelea rezultat 
de egalitate din 11 partide susținute.

bulgar de fotbal 
cu următoarele 

Lokomotiv 
Slavia

ram- 
s-au 

rezul-
1- i;
2- 1;

Dorința 
șterge impresia 
lăsat-o înfrângerea din primul 
joc cu Tesla Pardubice a făcut 
aspectul partidei de joi seara să 
cu totul altul decît cel al primei 
tilniri dintre selecționata noastră
vizionară și formația cehoslovacă. 
Intrind pe teren deciși să se reabili
teze, jucind cu mai multă tragere 
de inimă, mai atenți în apărare și 
mai insistenți in atac, jucătorii noș
tri au 
cit cei 
lor de 
obțină 
schimb, au reușit să presteze un joc 
mai apropiat de ceea ce se așteaptă 
de la ei.

Scorul meciului a fost favorabil 
tot oaspeților : 4—3 (2—0, 1—1, 1—2). 
Superioritatea lor tehnică, buna or
ganizare a jocului și — mai ales — 
calmul în fazele dificile le-au per
mis să se impună in final și să ob
țină o victorie care, după ce se con
tura clar in prima repriză (ei au 
condus cu 2—0 In minutul 7 de joci), 
ajunsese să stea serios sub semnul 
întrebării, în prima jumătate a ul
timei reprize, cind selecționata noas
tră a obținut egalarea, la

Joi seara, ambele echipe 
de la început deschis, ceea 
primat partidei o notă de 
lozitate remarcabilă. în minutele 6 
și 7, Tesla înscrie de două ori, prin 
Strida și Franc, apoi noi ratăm 
ocazii bune prin frații Szabo. în 
repriza secundă, Ferenczi reduce sco
rul (min. 32), dar după 6 minute — 
cind ambele echipe aveau cîte un 
jucător în minus pe gheață — Ma- 
reș profită de o greșeală a lui Flo- 
rescu 
două 
larea 
putea 
priză, 
din nou, survine la începutul ultimei 
reprize. în min. 44 oaspeții rămîn 
în inferioritate numerică și — după 
un minut — Varga șutează puternic, 
reducînd scorul. în min. 47 Andrei 
egalează. Jucătorii noștri fac eforturi 
mari pentru a lua conducerea. Slăbi
ciunea liniei a treia de atac îl obligă 
pe antrenorul Flamaropol să folo
sească numai două linii și trei fun
dași. Cu toate acestea, cei care în
scriu sînt oaspeții : Vanek, in min. 52. 
Ei mai au apoi două ocazii bune 
de gol, dar și selecționata noastră 
ar fi putut egala, mai ales în ultimul 
minut cind arbitrul Cerny l-a eli
minat pe compatriotul său Poner,

avut inițiativa mai mult de- 
de la Tesla și, dacă stadiul 
pregătire nu le-a permis să 
o revanșă mult dorită, In

pentru aruncarea intenționată a pu
cului peste mantinelă.

Așa cum spuneam mai sus, echi
pa noastră s-a prezentat joi mai 
bine, dar lipsurile semnalate după 
primul meci persistă. O surpriză plă
cută a fost tînărul portar Crihan, 
care a intrat în poartă după acciden
tarea lui Pușcaș. Fundașii Varga, 
Czaka și Ionescu s-au remarcat în 
această ordine. Ratările fraților Sza
bo încep să devină o problemă a 
echipei 
are în 
ceilalți 
Tacaci. 
(R. S. 
rect echipele :

Tesla: Hlapek-Mach, Sekera, Stri
da, Poner-Danihelka, Jeroutek, Spa- 
cek, Pesek, Mareș, Franc, Vanek, 
Koks, Bozek.

Selecționata div. : Pușcaș, Crihan- 
Varga, Fogoroș, Czaka, Ionescu, L. 
Vacar-Szabo II, Ferenczi, Szabo I, 
Tacaci, Calamar, Andrei, Pană, Flo- 
rescu, Ciobotaru, Ioanovict

noastre reprezentative, care 
ei oameni de bază. Dintre 
atacanți ne-a plăcut joi 

Arbitrii Pokorni și Cerny 
Cehoslovacă) au condus co-

PE SCURT
Larisa Latînina și Valerii IWd; 

melidi au cucerit titlurile de’wKh- 
pioni unionali absoluți la gimnasti
că. Campionatele s-au disputat la 

un remar- 
în competiția feminină 
s-a clasat Sofia Mura- 
trei, Polina Astahova, 

s-a clasat pe locul 
masculin urmat de

Campionatele s-au disputat 
Moscova și au cunoscut 
cabil succes, 
pe locul doi 
tova, iar pe 
Boris Șahlin 
în concursul 
sițkî.

doi 
Li-i
s-a

RADU URZICEANU
3—3.
au jucat 
ce a im- 
spectacu-

și restabilește avantajul de 
goluri pentru echipa sa. Ega- 
pe care selecționata noastră o 
obține chiar din această re- 
dacă frații Szabo nu ratau

Echipa de hochei Știința București 
joacă azi și miine la Belgrad
Astăzi și mîine se dispută la Belgrad 

o interesantă competiție internațională 
de hochei pe gheată, la care participă 
echipede Știința București. Klagenfurt 
A. C. (Austria), Cervena Zvezda și Par
tizan Belgrad. Azi se dispută jocurile 
Știința București—Cervena Zvezda și 
Klagenfurt —Partizan Belgrad. Dumini
că se întâlnesc învinșii și învingătorii 
între ei.

In sala de sport din Tours 
disputat a doua întîlnire de baschet 
dintre echipele selecționate masculi
ne ale Franței și R.P. Ungare. Bas- 
chetbaliștii francezi au terminat în
vingători cu 83—77 (46—41). In pri
mul meci: 79—69 (34—27) pentru
Franța.

In preliminariile „Cupei campioni
lor europeni" la handbal masculin e- 
chipa daneză Skovbakken Aarhus a 
învins cu scorul de 10—9 echipa nor
vegiană Fredensborg. La pauză sco
rul era egal : 6—6. -‘L

Boxerii maghiari se pregătcă^Tn- 
tens în vederea dublei întîlniri pe 
care o vor susține la 6 și 8 decem
brie la Posnan și respectiv Lodz cu 
reprezentativa R. P. Polone. Din rîn- 
dul selecționabililor fac parte cam
pionul olimpic Torok, Cserge, Kajdi, 
Nemeth, Beningni, Budai și alții.

După consumarea a 6 runde, în 
campionatul unional feminin de șah 
care se desfășoară la Riga pe pri
mul loc se află Larissa Volpert cu 
4 puncte și o partidă întreruptă, ur
mată de Zvorîkina, Zatulovskaia, Na- 
himovskaia cu cîte 4 puncte, Kușnir 
3,5 puncte.

Hocheiștii sovietici și-au încheiat turneul
în Canada cu un deplin succes

dGa,
Handhaliștii noștri au făcut o veritabilă demonstrație la Helsinki:

B. P. Bomînă-Finlondo 32-16 (17-7)

ecran veritabila demonstrație 
de 
de 
de

Hnat și Schmidt au tras necruțător, 
iar Coman, Nodea, Covaci, Costache ^r. 
sau Telman au zburdat ca niște spl- 
riduși pe tot terenul producind ade
sea adevărată panică in apărarea 
versă. Cuvinte de laudă merită și 
doi portari Redl și Bogolea, care 
fost la înălțime.

La sfirșitul meciului, jucătorii 
mini au fost îndelung aplaudați,
conducătorii delegației și antrenorii 
Oprea Vlase și Eugen Trofin au pri
mit calde felicitări pentru evoluția 
echipei noastre. Totodată, Mozer a 
primit 
rației 
moașă 
mare
suedez Bengt Ahronius a condus ex
cepțional următoarele echipe :

R. P. ROMÎNĂ : 
Mozer 8, Ivănescu 
3, Costache II 2, 
man 2, Covaci 2, 
man.

FINLANDA: Ahtola (Nurminen) — 
Văăninen 8, Stedt 3, Laine 2, Oster- 
berg 1, Fager 1, Sederlof 1, Wirmola, 
Hietala, Aannio, Lehtolainen. ,

Echipa romînă se întoarce în Ca
pitală in cursul dimineții de marți 
4 decembrie.

ad- 
cei 
au

handbaliștii romini ama- 
sport din Helsinki. Căci, 
o manieră impresionantă 
Oprea Vlase încerca să 

cu demonstrația

ro- 
iar

Turneul selecționatei de baschet 
Start (R. P. Polonă) în țara noastră

Selecționata feminină de baschet a 
cooperativelor meșteșugărești din R. P. 
Polonă — Start — va susține în țara 
noastră două întîlniri, în compania unor 
selecționate ale cooperativelor meșteșu
gărești din R. P. Romînă. Prima partidă 
se va disputa la 12 decembrie, la Tg. 
Mureș, unde Start va juca cu combinata 
Voința Tg. Mureș—Voința Oradea, iar 
a doua în ziua de 14 decembrie, la Bra
șov, unde oaspetele vor juca cu selec
ționata Voința Brașov—Voința Bucu
rești.

OTTAWA 30 (Agerpres). — Selec
ționata de hochei pe gheață a 
U.R.S.S. și-a încheiat turneul în Ca
nada, susținînd ultimul meci în ora
șul Winnipeg, cu echipa Maroons, pe 
care a învins-o cu 3—0 (0—0; 1—0; 
2—0). Punctele au fost înscrise de 
Volkov, Almetov și Drozdov. Din 
cele 9 meciuri disputate în cursul 
turneului, hocheiștii sovietici au cîș- 
tigat 8 și au pierdut un joc, mareînd 
47 puncte față de 27 primite ; o per
formanță pe care nici o altă echipă 
europeană nu a realizat-o vreodată 
în compania echipelor canadiene.

Comentatorii și specialiștii cana
dieni dau o înaltă apreciere evoluției 
echipei sovietice. Cu cițiva ani în

„JOURNAL" — noi îi 
ruși încă începători în 
ei înving cu regulari- 
bune echipe de ama-

urmă — scrie 
consideram pe 
hochei. Acum 
tate cele mai 
tori din Canada.

Hocheiștii ruși sint patinatori cx- 
celenți și controlează cu măiestrie 
pucul, remarcă ziarul „TORONTO 
DAILY STAR". Canada nu va mai 
fi principala favorită la Jocurile O- 
limpice din 1964. Rușii joacă foarte 
bine acum și vor putea fi și mai buni 
peste doi ani.

Antrenorul echipei „Canadians Ju
niors" a declarat că „pentru jucătorii 
sovietici nu mai există nici un secret 
în hochei".

HELSINKI 30 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). — în sala 
Urheilutalosa, unde s-a desfășurat 
astă-seară partida internațională de 
handbal în 7 dintre reprezentativele 
R. P. ROMINE și FINLANDEI, nu 
puteai — la ora începerii meciului — 
arunca un ac. Alte citeva zeci de mii 
de telespectatori au urmărit în fața 
micului 
oferită 
torilor 
jucind
(antrenorul 
facă o asemănare 
de la Paris după cîștigarea titlului 
mondial), 
obținut o 
de 32—16

Partida 
Mozer a 
apoi am 
13—2 (min. 18), 16—6 (min. 26), 25—12 
(min. 51) și finalmente 32—16. Jucă
torii romini s-au întrecut pur și 
simplu pe ei, realizînd în acest meci 
faze de mare spectacol. Pase rapide 
și pline de fantezie, urmate de șu
turi bombă care n-au lăsat nici o 
speranță portarilor finlandezi ; ac
țiuni variate cu pivoții și extremele 
și o apărare greu de trecut — iată 
ce a asigurat echipei noastre acest 
succes categoric. Ivănescu, Mozer,

echipa R. P. ROMÎNE a 
victorie strălucită cu scorul 
(17-7).
ne-a aparținut în întregime, 
deschis scorul în min. 1, 
condus cu 8—0 (min. 13),

din partea președintelui fede- 
de handbal finlandeze o fru- 
eupă pentru numărul cel mai 
de goluri înscrise. Arbitrul

Redl (Bogolea) — 
7, Nodea 4, Hnat 
Bădulescu 2, Co-
Schmidt 2, Tel-

CALIN ANTONESCU
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