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ACTUALITATEA Țara noastră va fi reprezentată la această com
petiție de Virgil Bărbuceanu, O. Recer, W. Flei
scher, Enache Boiangiu și Constantin Vlad.

ATLEȚII ÎȘI CONTINUĂ ACTIVITATEA

Atleții bucureșteni 
irticipă în continuare 
- la diferite compe- 
țiî, obținînd unele re- 
iltate bune. Astfel, 

ultimele întreceri, C. 
răgulescu a aruncat 
ocanul la 64,36 și a 
4im.it un record per- 
jnal la disc: 46,80. 
ot la disc, Virgil Ma- 
olescu a aruncat

★

50.41, iar Ștefan Ilaș 
42,07 — la juniori. Un 
alt rezultat bun: Lu
cian Coder 50,73 (și 
două aruncări depășite 
peste 52 ni). La disc 
fete, Ildico Sabo 41,56 
iar la suliță, Sabina 
Stoica 39,96. Volf So- 
col a aruncat sulița 
71,04 m (record per
sonali.

★

VICTORIILE TINERILOR VOLEIBALIȘTI

SUCEAVA 11 (prin 
telefon). Echipele de

"-«fl—MP- V1Ș;

înaintea marelui meci.
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® Dinamo București șl Deal Madrid susțin miine primul lor meci din cadrai 
optimilor de linală ale C.C.E. • Oaspeții s-au antrenat pe stadionul „23 August**

• Citcva declarații • Dinamoviștil promit un joc de calitate
șl un rezultat cit mal Dun

CĂLĂREȚI ROMÎNI ÎN R.P. BULGARIA

La J5 noiembrie, începe în R.P. Bulgaria un 
nportant concurs internațional de călărie — 
robă completă. întrecerile se vor desfășura pe 
ai traseu din comuna Butan, regiunea Vracza.

volei tineret ale R. P. 
Romîne au obținut un 
frumos succes în par
tidele disputate dumi
nică în orașul nostru 
în compania reprezen
tativelor de tineret ale 
R.P. Bulgaria. In pri
mul meci, echipa noas
tră feminină a cîștigal 
cu 3-0 (10, 7, 6), ară- 
tîndu-se superioară atit 
în atac eft și în apă
rare. Deosebit de dis

SPOR

putată a fost întîlnirea 
dintre echipele mascu
line. Reprezentanții 
noștri au cî.știgat după 
cinci seturi de joe 
foarte frumos: 3—2 
(11-15, 15-13, 15- 
12, 15—17, 15—11).

Marți, tot în orașul 
nostru, va avea loc 
revanșa acestor me
ciuri.

C. ALEXA, 
coresp. reg.

T I V Ă

Jucătorii madrileni, la antrenamentul făcut ieri, pe stadionul
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Miercuri, la ora 14,15. iubito
rii fotbalului vor avea deosebita 
satisfacție să urmărească în ca
drul „Cupei Campionilor Euro
peni" partida dintre DINAMO 
BUCUREȘTI și REAL MADRID. 
Pină la mult așteptata evoluție 
a echipei spaniole pe marele sta
dion „23 August", mai sînt pu
ține ore. Pînă atunci, să dăm ci
titorilor ziarului nostru ultimele 
amănunte în legătură cu eveni
mentul sportiv nr. 1 al săptă- 
mînii.

In sfîrșit, ieri, pe gazonul sta
dionului, în fața a numeroși 
spectatori veniți special, am vă
zut pentru prima dată la lucru 
pe jucătorii vestitei formații spa
niole. Sub conducerea cunoscu
tului antrenor MIGUEL MU
NOZ, 13 dintre fotbaliștii pre-

zenți la București (Amancio și 
Casado, indisponibili, au fost 
spectatori) și-au făcut obișnuitul 
antrenament de acomodare.

In fața porții din stingă tribu
nei principale, înaintarea lui 
Real, formînd un mic „atelier" 
de antrenament, punea — rind 
pe rind — la încercare vigilența 
celor doi portari, Araquistain și 
Vicente. La cealaltă poartă jucă
torii din liniile de mijloc și de 
fund, sub directa supraveghere a 
antrenorului principal, făceau e- 
xerciții de viteză, preluări de 
minge din diverse poziții, pase etc. 
Am asistat la o oră de antrena
ment interesant cu prilejui că
ruia ne-am dat seama de atenția 
cu care privesc spaniolii meciul 
cu Dinamo București.

Tăria și precizia șuturilor, a-

„23 August“
curateța paselor, fentele, stopu
rile fără cusur ca și unele subti
lități de tehnică individuală în 
care toți fotbaliștii, dar în spe
cial Di Stefano, sînt mari maeș
tri, au probat din plin valoarea 
madrilenilor.

După antrenament am ținut să 
discutăm cu oaspeții noștri. Dl. 
JOSE DE LA RUBIA, directorul 
tehnic al clubului și conducăto
rul delegației, ne-a declarat:

Pentru meciul d® miine an
trenorii Traian Ionescu (Dina
mo București) și Miguel Munoz 
(Real Madrid) au anunțat urmă
toarele formații probabile :

DINAMO BUCUREȘTI t Datcu 
(1) — Popa (2), Nunweiller III 
(3), Ivan (4) — Petru Emil (5), 
Nunweiller IV (6) — Pîrcălab (7), 
Varga (8), Frâțilă (9), Țlrcovnicu 
(10), (Ene II), Haidu (11).

Din sumar: ;

START IN SPARTACHIARA
DE IARNĂ A TINERETULUI

★

Prezentarea 
echipei de rugbi 
Steaua, campioană 

pe anul 1963

Priuit dinspre nord, masivul Buce pi pure o cetate cu ziduri 
înalte. Spre sud înălțimile scad frepiat și șe pierd ift dealu
rile regiunii subcarpatice.

Stațiunile climaterice de la poalei? masivului oferă oamenilor 
muncii veniți să-și petreacă vacanța gel, Pe Ungă frumusețea 
peisajului, climatul p.lăPllt și aerai ozonat, un confort impecabil. 
Dintre aceste stațiuni, Sinaia atrqge cel mai mare număr de 
țuriști. (fl dai pași de Sinaia, găsești un veritabil coljeț de 
obiective turistice atrăgătoare: Poiana Stinei, Piscul Cîinelui 
din masivul Gir-booa, stitwile Ana și multe altele.

Bușteni, a doua stațiune in ordinea importanței, este situată 
l(ț paqlele Cațraimgruiiui și Caștilei. Aici, pțț și la Șt/ufta, se

I. MIHAICA

(Continuare in pqg. q 3-a)

PRIMA INTILNIRE CU Dl STEFANO

(«PA ORAțULUI
DUCțlPEȘ)!

LA HANDBAL ÎN 7

FOTBAL
Buletinul 

categoriei B
★

Au EuvintyJ campionii 
„internaționalelor" 

noastre de gimnastică

Fotbal pe glob

Oitata știri edeme

L-am întîlnit în față la 
Lido. M-aș fi așteptat sâ 
văd un colos.

Și toîuși, am întîlnit un 
om obișnuit, foarte obiș
nuit, care se pierde prin
tre cei 15 muchachos ai 
Realului. Popularul Al
fredo, descendent din- 
tr-un bunic italian (Di 
Stefano), un altul fran
cez (Laulhe) și un stră
bunic englez (Dick Gil- 
mond) e un blond cu ochi 
albaștri, motiv pentru 
care compatrioții argen
tinieni l-gu poreclit „el 
aleman" („neamțul").

...Urcăm în autobuz. 
Di Stefano alege pen-, 
ultimul fotoliu. Simt în 
privirj P tainică aversiu
ne față de reporteri. Renunț 
imediat la întrebările specta
culoase și îl întreb dacă șe an
trenează mult. Tmi răspunde 
într-pn esperanto hisparțo-jtg- 
lo-francez :

VENITURI ȘI CHELTUIELI
JP

Duminică, la Cluj, pe o vreme ca în luna 
mai, un public numeros —- ca la vreo 2 000 
de oameni — s-a ștrîns în jurul terenului 
de fotbal de lîngă stadionul cel mare. După 
cum se știe, fotbalul — ca un magnet — 
atrage spectatori indiferent de categoric) 
competiției. Aci, de pildă, se jucau meciuri 
din campionatul oră
șenesc. Pe primul nu 
l-ajp prigs, dgr l-am 
văzut pe al doilpa : 
Sănătatea cu £lec- 
trometalul.

Echipament — ca Ig cgtegorig A, qrbilri 
— idem. Meciul ? Interesant, curățel, dis
putat.

Dar nu ne-am propus șa șerienț q crq- 
nicg. Ne-am amintit că în aceste zile con
siliile asociațiilor sportive, ca orice gospo
dar, își întocmesc bugetele, planurile de 
venituri și cheltuieli. Cheltuielile le vecfenj : 
echipe de fotbal îmbrăcate frumos cq Ig 
„A", cym spuneam- Ne punem îoșă între
barea ; ce-qr fi avînd prevgzyt cele două 
asgcigfii sportive (cg și altele) Ia rubricg 
„venituri din manifestații sportive" din bu
getul pe anul acesta ? Qar pentru gnul vi- 
itqr ?

La ordinea zilei

Ar fi fost greu oare ca organizatorii să 
împartă numeroșilor spectatori bilete de 
intrare (chiar dacă nu exista o intrare pro- 
priu-zisă) ? Nu. Ar fi fost cineva care să 
jiu fie de acord șă plătească pentru două 
meciuri 2—3 lei ? Greu de crezut judecind 
după entuziasmul și interesul manifestat de 

spectatorii prezenfi 
în iurul terenului. A- 
tuinci ? Nu vrem să a- 
runcăm vorbe în vînt, 
dar poate ar fi util 
pentru organele locale

ale UCFS șă revadă cum șmt repartizate 
cheltuielile pe ramuri de sport în asociațiile 
sportive respective (și în altele), dacă atle
tismul, de exemplu, se bucură de grija ce
rută de Documentele Cqnferinjei pe țară a 
UCFS, dacă în afară de cotizația sportivă 
și cota sindicatelor mai figurează în buge
tul în curs de execuție sau de întocmire 
și alte venituri necesare dezvoltării activi
tății spqrtjye de mase și de performanță.

Și asta pg numgi la Cluj.

MIRCEA CO5TEA

Cluj, 11 noiembrie

BEAL MADRID : Araquistain (1) 
— Isidro (2), Santamaria (5), 
Casado (3) — Muller (4), Zocco 
(6) — Amancio (7), F. Ruiz (8), 
Di Stefano (9), Evaristo (10), 
Gento (11).

(în paranteză cru fost trecute 
numerele de pe tricou).

Arbitrii meciului î loșșf Kowal 
(Ia centru), V. Majdan și S. 
Biernacik (la tușe), toți din Po
lonia.

Meciul începe la ora 14,15, a- 
vînd în deschidere (la ora 12,30) 
meciul d® Juniori T.U.G.—Meta
lul Floreasca, din cadrul cam
pionatului orășenesc.

— N-aș putea spune că 
sjnt un recordman al muncii. 
Lucrez exact cit trebuie. Fot
balul e o chestiune de con
știința profesipnală...

— Api citit că Pele se antre
nează ceasuri în șir.

—Se poate, dar în general 
saturqfia e un lucru primej-

IOAN CHIRJLĂ

(Continuare "iți pag. q 5-a)

„An) fost plăcut impresionați de 
prietenia cu care am fost îrîtîm- 
pinați. Vom răspunde acestei a- 
fcctuoașe primiri cu un joc de 
calitate, spectaculos. Pentru că, 
trebuie să știți, la Real circulă o 
zicală : principalul este să jucăm 
spectaculos, să ne cîștigăm noi 
prieteni, decît să... cîștigăm cu 
orice preț I Ne vom strădui deci, 
ne-a spus dl. Jose de la Rubia, 
să lăsăm o impresie bună și pu
blicului bucureștean".

— Care este pronosticul dv. 
pentru meciul de miercuri ?

— Iată o întrebare dificilă, 
pe-a spus interlocutorul nostru. 
Prefer... să-l dau miercuri dup.a 
meci I In orice caz, ne așteaptă

V. GRAD1NARU
M. TUDORAN

(Continuare in pag. a 5-a) 1

Campionatul republican feminin de șan

ALEXANDRA NICOLAU a trecut
în fruntea clasamentului

PLOIEȘTI 11 (prin telefon).—^ 
In a treia rundă' a finalei, încă 
o victorie a înregistrat niaestra 
internațională Alexandră Nico
lau, cîștigînd în fața Veturiei 
Simu. Iar la prima victorie se 
află Maria Pogorevici, învingă
toare asupra Gerlrudei Baum- 
sțarck. Cea (nai ințepesanță par
tidă a rundei a fost cea dintre 
Margareta Teodoreșcu și Eleono
ra Gogîlea. Ultima a sacrificai o 
piesa din deschidere, pentru 
atac, dar Margareta Teodoreșcu 
a găsit apărări bune, și-a păstrat 
materialul în plus și a cîșiiga| 
Ia mutarea M

Celelalte rezultate ale rundei ț 
Emili a Chiș — Elena R aduc a nul 
0—1, Rodica Manolescu — Mai 
rieta Ionescu 1—0, Aura Teodo- 
rescu — Rodica Reicher 0—1.

O singură partidă s-a între
rupt: după atacuri reciproce a- 
supra rocadelor diferite, Țereza 
Urzică și Elișabeta Polihroniadieț 
au ajuns intr-un complicat final 
de turnuri. I

Conduce Alexandra Nicolau ca 
3 puncte, urmată de MargareK 
Teodoreșcu și Elișabeta Polihros 
uiade cu cite 2 (1) p. i

RADU XQUl J



Peste 3 zile start in Spartachiada de iarnă a tineretului

Pregătiri intense la cluburile bucureștene
Vineri. 15 noiembrie. în toate asociațiile sportive, începe, etapa* * I a țra- ție a^ Spartachiadei de iarnă un număr 

consiliile raionale și regionale au tăcut gajament remarcabil dar pentru rea- 
poptllare întreceri. lizarea lui trebuie depusă o muncă

Ne mai despart doar cîteva zile de 
dala primelor starturi din cadrul Spar
tachiadei de iarnă a tineretului. Com
petiția este așteptată ca interes in 
toate regiunile țării. Pretutindeni se 
fac pregătiri, se iau măsuri care să 
asigure succesul organizatoric și mo- 
bilizatoric al întrecerilor. Doar este 
vorba de o competiție care și-a sta
tornicit o puternică tradiție in rindul 
asociațiilor sportive de ta orașe și sate, 
o întrecere care a scos la iveală nu
meroase elemente de perspectivă.

dat la
in toate 
panouri 
regula-

SPORTUL POPULAR
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cluburi raionale din Capitală pentru a 
pentru această importantă competiție.

Decembrie", Carmen, Dîmbovița, I.M.D. 
ș.a. Spartachiada de iarnă a devenit 
o preocupare centrală a consiliilor res
pective. Cum este și firesc, în aceste aso
ciații, pregătirile au început printr-o 
temeinică popularizare a competiției. 
Zilnic aproape, în programul stațiilor 
de radioamplificare din aceste unități, 
Spartachiada figurează la loc de cinste. 
De asemenea, s-au afișat probele com
petiției și programul primelor con
cursuri.

Printre măsurile luate de clubul Uni
rea în vederea bunei desfășurări a în
trecerilor trebuie să amintim de aceea 
a amenajării unui adevărat centru 
al sporturilor de iarnă pe stadionul clu
bului de pe șoseaua Olteniței. Aici, 
imediat după venirea gerului și a ză
pezii, se va amenaja un patinoar na
tural iar pe terenul accidentat din 
spatele stadionului se vor jalona pîrtii 
de schi și săniuș.

Asociațiile cele mai harnice au 
fixat prima zi a Spartachiadei ca dată 
pentru desfășurarea primelor întreceri. 
La asociația Talpa, de exemplu, vor 
avea loc vineri concursuri de șah, te
nis de masă și gimnastică. Tot în a- 
ceastă zi se vor da primele starturi și 
Ia „Depoul I.T.B.-Splai", „Constructo
rul", „Geotehnica", „I.M.D." etc. O în
trecere de amploare este prevăzută 
pentru duminică, 17 noiembrie, la Com
binatul agroalimentar din comuna „30 
Decembrie". Tinerii sportivi din co
mună se vor întrece mai întîi la cros 
după care în sala căminului cultural 
își vor măsura forțele la șah, trîntă 
și tenis de masă.

în cadrul unei ședințe, care a 
loc la clubul Unirea, președinții 
siliilor asociațiilor sportive din 
nul Nicolae Bălcescu și-au luat angaja
mentul să mobilizeze în actuala edi-

ditionalei competiții sportive, Spartacliiadâ de iarnă a tineretului. Asociațiile de 40 000 de participant^ Este un an-
• . - 1 ’ . . _______ c! rnoiAnolo OH fSfttt «r a î o o fr 1-Z> m o rn a L ; 1 Jar nontrn i-n'l-noastre sportive, cluburile precum și 

pregătiri intense în vederea acestei 
Zilele trecute am vizitat unele 

afla in ce stadiu se află pregătirile
CENTRE DE PREGĂTIRE IN 

MARILE ASOCIAȚII

La clubul Olimpia (raionul Tudor 
Vladimirescu) pregătirile sînt pe ter
minate. In colaborare cu comitetul 
raional U.T.M. s-a ținut o ședință de 
instructaj cu toți responsabilii sportivi 
din organizațiile <le bază U.T.M. Șl 
eu președinții asociațiilor sportive din 
raion. Consiliul clubului a îndrumat 
marile asociații sportive să organizeze, 
ea și la edițiile precedente ale Spar
tachiadei, centre de pregătire a tine
rilor participanți la competiție. Astfel 
Ia asociațiile Flacăra roșie, Spartac, 
Bumbacul și Centrul școlar de con
strucții Mihai Bravu vor funcționa cen
tre de antrenament unde concurenții 
(chiar și din alte asociații), vor primi 
tin sprijin calificat atît din partea ca
drelor tehnice ale asociațiilor respec
tive cît și ale clubului.

Printre sportivii fruntași ai clubu
lui Olimpia, care s-au oferit să se 
ocupe de pregătirea participanților la 
Spartachiada se numără ți proaspătul 
campion republican la haltere, Lisias 
Ionescu. Exemplul lui va fi urmat bi
neînțeles și de alți sportivi de perfor- 
manță de la Olimpia.

Primele concursuri se vor desfășură 
chiar în ziua deschiderii Spartachiadei. 
Iată, de altfel, și asociațiile sportive, 
unde au și început înscrierile pentru 
întreceri: Centrul școlar de construcții, 
Tehnica confecției, Flacăra roșie 
altele.

ai

O BUNĂ POPULARIZARE 
A COMPETIȚIEI

La asociațiile sportive Talpa, Com
binatul agroalimentar din comuna 30

...Și în regiunea Oltenia
de la edițiile precedente ale Sparta
chiadei de iarnă sau de la pregătirile 
sportivilor pentru ediția din acest an. 
Stațiile de amplificare din întreprin
deri au programat emisiuni speciale. 
Competiția va fi popularizată și prin 
intermediul ziarului regional „înainte", 
al studioului regional de radio „Cra
iova" cu care există — ca și în 
precedenți — o bună colaborare.

— Și ecoul acestor măsuri ?
— în numeroase asociații sportive, pre- 

In legătură cu apropideFe^ecerl aa lost încheiate. Nu ește^vor-
ale Spartachiadei de iarnă, recent, aflîn- ba 

r'du-ne la ' CratSoaTne-am adresat — tive simple, de sectoare pentru' dtle- 
în cadrul unui interviu — tovarășului Si de organizarea unor între-
AUGUSTIN BRÎNDUȘĂ, președintele 
consiliului regional UCFS Oltenia, so- 
licitindu-l să ne răspundă la citeze 
întrebări.

— Care au fost primele măsuri orga
nizatorice luate în regiunea dv. 
menite să asigure succesul întrecerilor? 
L-,—jtfzîz întîi a fost întocmit un plan 
special de măsuri, cu termene și res
ponsabilități pentru fiecare membru al 
biroului și. ’’acTivuluT Fegldndl. CujjUva 

’timp în urmă, acest plan de măsuri 
a fost prelucrat și cu președinții con
siliilor raionale UCFS, ai comisiilor 
pe ramură de sport, cu cadrele teh
nice și profesorii de educație fizică. 
Cu același prile/ a fost prelucrat și 
regulamentul Spartachiadei de iarnă. 
'După aceea, la nivelul fiecărui raion 
au fost organizate instruiri asemănă
toare, cu participarea președinților aso
ciațiilor sportive.
| — Ce ne puteți spune despre măsu
rile de ordin propagandistic ?
| t — Pe linia muncii de popularizare a 
Spartachiadei de iarnă s-au 
'drumări pentru confecționarea, 
'asociațiile sportive mari, de 
care să cuprindă spicuiri din 
tnent, date și etape calendaristice, evi
dența înscrierilor, portrete de sportivi 
fruntași care au fost descoperiți cu 
prilejul competițiilor de mase. în aso
ciațiile sportive cu număr mare de 
.membri vor fi confecționate fotomon
taje speciale care vor oglindi aspecte

I__________

dune la 'Craîova.°ne-am adresat — tive simple, de sectoare pentni' âtle-

avut 
con- 
raio-

anii

ceri preliminarii. în această privință, 
„Concursul pentru Insigna de Polispor
tiv" este binevenit. El reprezintă — 
pentru mulți tineri 
petiție generală în 
Spartachiadei de 
astfel de întreceri 
iilor au avut loc 
ciații sportive, ca

Viitorul, Sănătatea, 
ale Școlilor medii nr.

— o veritabilă re
vederea întrecerilor 
iarnă. Plnă acum 
cu caracter pregă- 
în numeroase aso- 
.de pîîdă. Albina, 

Stadiul Traian și Metalul Uzinele me
canice (raionul Tur nu Severin), Știința 
și Elevul (Tg. Jiu), Tînărul mecani
zator și Știința (Caracal), Recolta 
Obîrșia Nouă (Corabia), Știința și Pro
gresul (Strehaia), Recolta și Știința 
Btrcea (Segarcea), Știința și Dunărea 
(Calafat). Lucruri bune se pot spune 
și despre unele asociații sportive de 
pe lîngă C.S.O. Craiova, cum ar fi 
Electroputere, 
Voința și cele 
1 și nr. 2.

— O ultimă 
cipanți v-ați propus să antrenați în 
întreceri î.

— Biroul nostru regional nădăjduiește 
să realizeze o cifră record: 300000. 
în îndeplinirea ei ne bizuim nu nu
mai pe activul nostru și pe profesorii 
de educație fizică, principalii colabo
ratori în marile acțiuni sportive de 
mase, ci și pe cei peste 700 de acti
viști sportivi voluntari școlarizați în 
decursul ultimilor ani. Aceștia au 
acum un bun prilej de a-și pune în 
valoare cunoștințele însușite, întreaga 
lor capacitate organizatorică și teh
nică.

întrebare i cîțî parti-

(întervîu luat de T1BERIU STAMĂj

lizarea lui 
susținută.

T. R. BAIA SPR1E

VEȘTI DIN ȚARĂ
DRAGAȘANI

ANTRENORII ÎN MIJLOCUL 
SPORTIVILOR

Fi
la

Ne-am oprit la clubul Voința, 
rește, titlul de campion al țării 
box, cîștigat cu puține zile în urmă de 
Marin Băloiu continua să dea loc la 
comentarii însuflețite. Dar, problema 
principală care stă în prezent în a- 
tenția activiștilor de aci este organiza
rea și desfășurarea cît mai bună a 
întrecerilor Spartachiadei de iarnă.

S-au luat, în această direcție, o sea
mă de măsuri. Consiliile asociațiilor 
sportive care aparțin de club discută 
acum regulamentul competiției. în aso
ciații se distribuie afișe pentru popu
larizarea întrecerilor. Clubul Voința 
va mobiliza în etapa I a marii compe
tiții de mase 22.000 de participanți.

Dar cea mai importantă măsură lua
tă de conducerea clubului pentru buna 
desfășurare a întrecerilor considerăm 
că este repartizarea antrenorilor și 
tehnicienilor pe lîngă asociațiile spor
tive care vor deschide zilele acestea 
competiția. Intr-adevăr, sectorul or
ganizatoric, în colaborare cu cel teh
nic, a stabilit ca antrenorii și tehni
cienii clubului să ajute practic între
cerile tinerilor antrenați în această 
competiție. Astfel, antrenorul de atle
tism I. Steriade va îndruma munca con
siliilor asociațiilor de Ia cooperativele 
Metalica și Deservirea. Antrenornl 
Cristache Barta va fi prezent în 
mijlocul tinerilor de la Electrobobi- 
naj și Mobilă-Tapițerie, iar Gheorghe 
Chiralău va ajuta pe tinerii de la co
operativele Casa de Mode și Sîrguința.

STRÎNSĂ COLABORARE ÎNTRE 
CONSILIILE ASOCIAȚIILOR 

ȘI COMITETELE U.T.M.

30.211 participanți au luat parte, 
anul trecut, la întrecerile Spartachia
dei de iarnă a tineretului în raionul 
16 Februarie. Anul acesta, activiștii 
sportivi din acest raion și-au propus 
o cifră de participanți mai mare : 
38.000. Pentru a realiza acest obiectiv 
este nevoie — desigur — de o strînsă 
colaborare între consiliile asociațiilor 
sportive și comitetele U.T.M. din în
treprinderile și instituțiile raionului.

Recent, la comitetul raional U.T.M. 
a avut loc o ședință cu secretarii 
U.T.M. din întreprinderile raionului. 
Problema dezbătută: atragerea în în
trecerile primei etape a Spartachiadei 
a cîț mai mulți tineri și tinere, cola
borarea cu consiliile asociațiilor spor- 
tive, Același lucru 1-gu djscutat, prin- 
Tre atteTej‘~și activiștii din asociațiile 

sportive. Există, după cum se vede, 
toate posibilitățile pentru ca în raio- 
nul 10 rebruarie, cifra de participant 
Ia întrecerile primei etape să fie rea
lizată...

R. CĂLĂRĂȘANU

...Marin Micu 9,50, Constantin Bucur 
10,45, Constantin Simion 10,94, Ion 
Speriatu 11,15 etc. etc. Cei notați mai 
sus sînt viitorii purtători ai „Insignei 
de Polisportiv" pe care i-am întîlnit 
pe baza sportivă „Vulcan" iar cifrele din 
dreptul numelor sînt rezultatele obținute, 
din prima încercare, Ia aruncarea greu
tății. «ț|F

lntrebîndu-1 pe tehnicianul asociației tegoria de vîrstă 23—31 de ani și 3 
sportive Vulcan, Gh. Chirulescu, dacă m la 16—22 de ani).

Tinerii muncitori de la turnătoria de fontă in Uzinelor Vulcan trecînd pro
bele Concursului pentru Insigna 'de Polisportiv". Aruncă greutatea turnă

torul Constantin Bucur.

Peste 600 de membri ai asociației 
sportive Știința, de pe lîngă Școala 
medie Baia Sprie, au trecut în ultimul 
timp o serie de norme pentru obți
nerea „Insignei de Polisportiv". Re
zultate bune au înregistrat elevii Maria 
Balaș, Margareta Domocoș, Gabriela 
Dacher, Radu Ionescu, Petre Covaci și 
alții.

Al. Domuța-coresp.

RM. V1LCEA

In orașul nostru concursurile pen
tru obținerea Insignei de Polisportiv 
se țin lanț. în ultimele zile peste 300 
de elevi, membri ai asociației sportive 
Avîntul, au reușit să îndeplinească nor
mele la săritura în lungime și alergări 
pe 60 și 100 m plat.

I. Zarioiu-coresp.

SF. GHEORGHE M. Susan-coresp

Concursurile pentru obținerea „In
signei" se bucură de multă populari
tate în raionul Sf. Gheorghe. Numai 
în orașul Sf. Gheorghe, peste 400 de 
membri UCFS au „luat" cite patru 
probe urrnînd ca în scurt timp să-și 
treacă toate normele.

Z. Papp-coresp.

TIMIȘOARA 1. Tutunaru-coresp.

Recent, un mare număr de tineri 
de la Combinatul de încălțăminte și 
mase plastice din localitate au parti
cipat la primele concursuri pentru „In
signa de Polisportiv". în același timp 
au îndeplinit normele și fotbaliștii din 
echipa C.F.R., care activează în cam
pionatul categoriei B.

P. Petrișor-coresp.

CURTEA DE ARGEȘ

Peste 1000 de elevi din școlile din 
localitate au participat la o frumoasă 
excursie organizată la gospodăriile 
agricole colective Argeșul și Noapteș. 
Excursia, efectuată pe jos, a fost con
siderată ca probă de turism pentru 
obținerea „Insignei de Polisportiv".

Em. Sterescu-coresp.

CISNADIE

Sub îndrumarea profesorilor de edu
cație fizică Alexandra Lupescu și Heintz 
Roth, peste 400 de elevi aii obținut 
normele la cros, triatlon și cățărare. 
Zilele acestea elevii se vor întrece și 
la gimnastică.

C. Crețu-coresp.

CONSTANȚA ; -
.... ■ -   

Voința Constanța a organizat recent 
un reușit concurs la care au participat 
207 tineri cooperatori, dintre care 97 
de fete.

E. Petre-coresp.

La „greutate" foarte bine, dar...
concurenții sînt sportivi clasificați din 
secțiile de performanță ale asociației, 
am primit un răspuns neașteptat 1

Tinerii nu sînt sportivi clasificați. Ei 
participă, din cînd în cînd, la compe
tițiile de mase.

— Atunci cum este posibil ca din 
prima încercare, toți să depășească net 
norma la această probă ? (9 m la ca-

Pe stadionul „23 August" din lo 
litate a avut loc recent o interesa 
manifestație sportivă în cadrul căr 
un număr important de tineri au a 
curat pentru obținerea „Insignei 
Polisportiv". Cele mai bune rezult 
au fost notate în dreptul numelor 
Nicolae Ștefan, Ion Dragau și Vie 
Munleanu.

BRAD

I. Ilie-coresp

Baschetbaliștii de la asociația sp 
tivă Aurul-Brad, cîștigătorii câmp 
natului de calificare, participă cu t< 
la concursurile pentru obținerea „ 
signei de Polisportiv". Majorita 
jucătorilor vor să devină purtători 
Insignei de gradul II.

TR. SEVERIN

stadionul „1 Mi 
Iremăta de dozo.

Zilele trecute 
din orașul nostru 
sutelor de tineri veniți aici să-și trec 
normele „Insignei". Dintre participat 
100 de tineri au reușit să obțină 
zultatele prevăzute în regulament 
probele la care s-au întrecut.

BISTRIȚA

La Centrul școlar agricol întrec 
rile sînt în plină desfășurare. Pî> 
acum, aproape 500 de elevi au obțin 
haremurile prevăzute de regulament 
gimnastică, turism și cros.

D. Deac-coresp.

SIGHIȘOARA

Pe stadionul Faianța, în cadrul un 
concurs de atletism, participanta t 
trecut și o serie de probe ale „Co 
cursului pentru Insigna de Polisportiv 
Dintre cei evidențiați pentru rezult 
tete bune pe care le-du obținut, aminti 
pe FI. Fodor (3,95 m la lungime - 
categoria de vîrstă 12—15 ani), 1 
Boitoș (10,45 m la greutate), A. Iv. 
nischi (11,8 sec pe 100 m) și pe G 
Coscodar (6,20 m la lungime).

★

Am mai primit în ultimele z>..„ . 
latări despre întrecerile „Concursul: 
pentru Insigna de Polisportiv" de ' 
următorii corespondenți: Gh. Bral 
(C.-lung Moldovenesc), V. Petresc 
(Tîrgoviște), I. Ionescu (Sibiu), ( 
<?ru/i2u (Onești), C. Dicu (Slatina 
Gr. Rizu (Brăila), 1. Oprea (Cîmpina 
A. Aurel (Vultureni), A. Galea (B> 
iuș), G. Bejenaru (Fălticeni), G. Beng 
și O. Guțu (Cluj), V. Secăreanu (St 
cele), 1. Ion (Ploiești), V. Tămășan 
(Bîrlad).

Răspunsul ni l-au dat înșiși tineri 
muncitori la turnătoria de fontă, ca 
șe întreceau în sectorul de aruncăr 
•mprovizat în spatele terenului de folba

— Avem o bună condiție fizica, îi 
sușită în procesul de producție.

Desfășurarea probei de aruncări și 
celei de cățărări pe prăjina lungă i 
5—6 metri, a fost o dovadă în piu 
Intr-adevăr, muncitorii care lucrează i 
turnătorii au trenul superior al corpi 
lui bine dezvoltat și forța din brațe , 
este impresionanta,

A urmat proba de săritura în lui 
gime. Aici rezultatele s-au stopat. B; 
remurile fixate de regulamentul „Coi 
cursului" au fost îndeplinite cu greu i 
numai la o doua sau a treia sărituri 
Normele, 4 m la categ. de vîrstă c 
16—22 ani și 3,80 m la 23—31 an 
au fost pentru unii o cifră greu de real 
zat. O scrie de concurenți, chiar și aci 
care aruncau cu ușurință bila de met; 
de 5 kg peste linia de 10 m, nu a 
putut sări patru metri nici din 
treia sau chiar a patra încercare. Forț 
brațelor nu le-a fost suficientă...

Tinerii metalurgiști au tras singu: 
unele concluzii și anume: munca fizici 
în poziție statică dezvoltă corpul un 
lateral. Pentru dezvoltarea armonioasă 
corpului este nevoie de sport. Atîț „Cor 
cursul pentru Insigna de Polisportiv 
cît și alte competiții sportive în car 
întrecerile cer mișcări complexe le ofer 
din plin această posibilitate.



După campionatul pe 1963

uminică la amiază, cînd — într-un 
ndid decor de toamnă — rugbiștii 
tari îmbrăcau tricourile de cam- 
i ai țării, ne-am reamintit — de- 
r nu întîmplător — de primele zile 

primăvară care au adus echipei 
ua victoria, pentru a treia oară 
iecutiv, în „Cupa 6 Martie". Mili- 
: anunțau atunci o evoluție de nivel 
.ic ridicat în ediția din acest an a 
pionatului și un „asalt" hotărît 

fruntea clasamentului. Și, iată că 
ă 22 de etape, Mărgărit Blăgescu, 
itanul formației Steaua, a primit du- 
ică cupa învingătorilor, 
upcrioritatea rugbiștilor militari în 
it campionat este multilateral ilus- 
ă de cifre: nici o înfrîngere — 
ormanță cu totul deosebită, ținînd 
na de valoarea celorlalte echipe 
itașe; cel mai bun esaveraj; 309- 
cea mai mare eficacitate: 14 punc- 
ealizate în medie la fiecare partidă 
firește, cele 5 puncte avans față 
cea de a doua clasată, Dînamq. 
teaua a cîștigat duminică pentru 
incea oară titlul de campioană a 
i, o victorie pe deplin meritată care 
olătește seriozitatea în pregătire, 
iiplina și puterea de luptă a 
'“-lui antrenat de P. Cosmănescu. 
'orbind despre învingători, se cu- 
e să subliniem faptul că ei alcă- 
•sc o formație omogenă, excelent 
gătită sub toate aspectele. In rîn- 
echipei activează un maestru eme- 

al sportului și 10 maeștri ai spor
ii, cărora li se vor adăuga în cu- 
d alți doi (Preda și Ciobănel). Iată, 
altfel, lotul folosit în acest campio- 
de Steaua: Alexandru IONESCU,
DANCIU, Mircea CIORNEI, Ion 

ANCU1.ESC.il, Nicolae CAPUȘAN, 
irgărit BLĂGESCU — de mai mulți 

căpitanul echipei — Ion FODOR, 
nstantin ȘERBAN, Cristache PRE- 
k, Constantin ENACHE, Gheorghe 
RBALAU, S. MANEA, Ștefan CON
ANT! N, Adrian MATEESCU, Paul 
•RGH1SESCU, Rene CHIRIAC, 
rel NICA, Radu NANU, V. LI.1S- 
kL, Carol KRAMER, Dan GH1ȚA, 
ul CIOBĂNEL, Mihai COJOCARU, 

C1UCALAU, Alexandru PENCIU. 
După cum se poate observa, în 
est an formația militară s-a întărit 

Luscal, Fodor, Mateescu, Ciornei 
Chiriac — ultimul revenind la

PERLELE BlfriilKin

Despre învingători...

Rîndul de sus de Ia dreapta: Danciu, 
de jos : Ionescu, Blăgescu, Cojocaru, 
P. Cosmănescu

Steaua, după ce un timp a îmbrăcat 
tricoul Progresului. In plus, lotul for
mației campioane cuprinde cîteva ele
mente tinere cu multe perspective : 
Hulă, Vasilescu, Jarnea, ceea ce sub
liniază orientarea — încununată de 
succes de a îmbina experiența și 
forța de joc a rugbiștilor mai vîrșt- 
nici, cu elanul și fantezia tinerilor ju
cători.

Trebuie, desigur, remarcat și faptul 
că în acest an — ca de fiecare dată 
— Steaua a dat loturilor noastre re
prezentative numeroși jucători, bine 
pregătiți. Este vorba de Penciu, Cio
bănel, Ionescu, Mateescu, Chiriac, Pre
da, Luscal, Căpușan, pentru prima re
prezentativă, de Ciornei, Manea și Va
silescu pentru Iotul de tineret.

O contribuție deosebit de însemnată 
la succesul echipei campioane și, în 
general, la creșterea valorică a lotu

Ciornei, Căpufan, Fodor, Enache, Mergliifescu, Preda fi Mateescu. Rîndul 
Penciu, Bărbălău, Kramer, Nanu Radu, Ciobănel, Chiriac fi antrenorul 

văzuțî de Neagu Radulescu

lui de rugbiști ai clubului Steaua, și-a 
adus-o antrenorul P. Cosmănescu, a 
cărui muncă perseverentă, competen
tă, și modestă, este astăzi pe deplin 
răsplătită de prețuirea acordată echi
pei sale. Sub conducerea lui, Steaua 
a reușit în acest an să devină într-a- 
devăr o ECHIPĂ, în care fiecare ju
cător acționează în scop colectiv. O 
evidentă schimbare în bine a fost rea
lizată în ceea ce privește îmbunătă
țirea jocului mijlocașilor, punct „ne
vralgic" altă dată, în îmbunătățirea 
jocului la margine și în rezolvarea cît 
mai rapidă de către înaintași a situa
țiilor de joc dinamice. Bine pregătite 
tactic, jocurile formației Steaua au re
liefat aceste progrese și au condus 
„XV"-le militarilor spre fruntea clasa
mentului. Este mai mult decît îmbucu
rător faptul că, în loc să vorbească 
despre asemenea succese, antrenorul

Din poșta redacției

SCRISORI, SCRISORI...
Zilnic primim la redacție nenumărate scrisori din toate 

"'Ie țării. Corespondenții noștri popularizează reali- 
asociațiilor sportive, surprind diferite aspecte nega 

<e, ne vestesc înnoirile din orașul sau satul lor.
„O nouă bază sportivă la Uricani" își intitulează ma- 

rialul NICU ZBUCHEA. „Harnicii mineri din localitate, 
rie el, au muncit cu însuflețire în orele lor libere, ame- 
ijîndu-și o frumoasă arenă de popice".
Cu prilejul inaugurării acestei noi baze sportive, mi 

rii din Uricani i-au invitat la o întrecere amicală pe 
ietenii lor din Lupeni, Lonea și Vulcan. Spectatorii au 
•istat la jocuri viu disputate, în care au ieșit învingă- 
ri popicarii din Vulcan. Gazdele nu s-au întristat. Se 
ir pregăti mai bine și...
Intr-a altă scrisoare, profesorul VIRGIL ANDRO- 

ESCU ne spune : „Școala pedagogică din Craiova a 
imit în dar din partea partidului și guvernului un local 

>u, spațios, cu ferestre luminoase și o curte mare".
N-au fost încă ridicate toate schelele și în curtea mo- 

rnei școli din Craiova a început un nou șantier. De 
ita aceasta autorii planului de construcții au fost pro- 
sorii A. Radu și V. Tllică și membrii consiliului aso- 
ației sjjortive. Lucrători : elevii școlii. Pe tabele 
au înscris toți tinerii și tinerele fiind repartizați pe schim- 
iri și echipe. La început au cam lipsit uneltele. Dar elevii 
-au adus cu bucurie pe cele de acasă, lucrînd de zor în 
.'este zile la amenajarea terenurilor de baschet, handbal, 
>lei, la gropile de sărituri, la cele patru balansiere și 
>rticul de gimnastică.

Cu ochi de exigent gospodar, OCTAVIAN GUȚU ne 
imnealează că terenurile de volei și baschet ale fa- 
icii de țigarete din Cluj au fost transformate în... 
escătorie de căprioare. De asemenea, arena de po- 
ce, a devenit... dormitor. Curios este faptul că orga- 
ele locale UCFS stau pasive, aruncînd vina numai 
: direcțiunea fabricii. Sportivii de la fabrica de ți- 
arete cer, pe bună dreptate, ca instalațiile respective 
î fie întrebuințate în scopul pentru care au fost con- 
ruite.
Și MIHAI CHITIC din Tecuci face, în scrisoarea 

rimisă redacției, observații de ordin gospodăresc: 
De mai multă vreme, sala de sport a școlii medii 
r. 1 din Tecuci are alte destinații. Cînd devine garaj, 
nd magazie pentru materiale, sală de cor sau de 
inematograf. In ultimul timp ea a fost transformată 
i atelier de pictură. Acum a fost redată iarăși elevi- 
>r pentru oreie de educație fizică. Dar, cunoscînd si- 
lația, nu e de mirare ca peste noapte, să-și schimbe 
lin nou înfățișarea".

Am mers pe urmele acestei scrisori. Tov. Virgil 
Curteanu, președintele consiliului raional UCFS Te
cuci, ne-a încredințat în med solemn că sala va fi 
de acum înainte numai și numai a micilor sportivi. 
Să sperăm că așa va fi.

Pornind de la folosirea cît mai plăcută a clipelor 
de răgaz, FLORIN SAVA~ ne scrie: „După terminarea 
programului de lucru poți vedea pe mulți muncitori de 
la G.A.S. Botoșești-Poia, raionul Vinju Mare, reg. 
Oltenia, întrecîndu-se pe terenul de volei sau pe cel de 
fotbal, jucînd șah, tenis de masă sau citind cărți și 
reviste la clubul cultural-spcrtiv". E și normal să fie 
așa, cînd consiliul asociației sportive Recolta Botoșești- 
Poia se străduiește să atragă cît mai mulți tineri și 
vîrștnici pe terenurile de sj»rt. Au fost înființate di
ferite echipe alcătuite din elemente talentate, care, au 
învins formații din Balacița, Bușu și alte comune în
vecinate.

In schimb, sudorul CONSTANTIN VIRJOGH1E, ne-a 
adus la cunoștință situația critică în care se găsește 
asociația sportivă Foresta Cîmpia : „Dintre cei aproape 
170 membri ai UCFS, numai o mică parte practică 
sportul. Aș putea spune că doar jucătorii de fotbal 
sînt angrenați într-o activitate organizată. Rareori se 
organizează aici concursuri sau campionate pe asocia
ție".

Intr-adevăr, activitatea sportivă de mase e ca și 
inexistentă. _ La Spartachiada de vară, concurență puteau 
fi numărați pe degete. Dintre cele patru secții pe ra
muri de sport activează doar echipa de fotbal și în 
mai mică măsură echipa de popice, iar mulți tineri și 
vîrștnici din cele șase sectoare de producție doresc să 
practice disciplinele preferate, dar nimeni nu se inte
resează de ei. Treburile merg astfel pentru că în con
ducerea acestei asociații sînt unii membri (I. Mazilu, 
C. Burbea ș.a.) doar cu numele. Este cazul ca membrii 
consiliului să facă o Cotitură în muncă, folosind fru
moasele posibilități de care dispun pentru a angrena 
masele de salariați într-o continuă și bogată activi
tate competițională.

★
Punînd în antiteză scrisorile de mai sus, vedem că 

avem de-a face cu oameni cu tragere de inimă pentru 
asociația lor și cu alții care manifestă dezinteres față 
de activitatea sportivă. De ce aceste situații diametral 
opuse ? Autorii scrisorilor sînt încredințați, ca și noi 
de altfel, că cei criticați vor trece grabnic ta reme
dierea deficiențelor.

TR. 1OANIȚESCU

P. Cosmănescu ne amintea, după cu
cerirea campionatului, necesitatea de a 
îmbunătăți colaborarea mijlocașilor cu 
jucătorii liniei a IlI-a, de a folosi cu 
mai mult curaj combinațiile pe linia 
de treisferturi și de a îmbogăți acțiu
nile tactice ofensive pe înaintare. Așa
dar, după binemeritata bucurie a suc
cesului, gînduri de muncă și mai ho- 
tărîte pentru ridicarea măiestriei spor
tive a jucătorilor, pentru practicarea 
unui joc de nivel tehnic superior. Ceea 
ce este foarte bine 1

In ceea ce privește comportarea ce
lorlalte echipe participante la campio
natul categoriei A, vom reveni intr-u
nui din numerele viitoare.

DAN GÎRLESTF.ANU

• Duminică, pe stadionul Progresul, 
s-a desfășurat jocul dintre Rapid și Ști
ința ICF, partidă contînd pentru cali
ficarea în barajul pentru categoria A 
A cîștigat detașat Rapid, care a învins 
formația studenților cu 24—0 (13—0) 
calificîndu-se astfel pentru barajul care 
va avea loc la 24 noiembrie.

(Urmare din pag. 1)

. găsesc numeroase case de odihnă. Mi- 
î cile drumeții făcute In împrejurimi 

iojeră imagini de neuitat: cascada Uri 
■lătoarea, cabana Gura Dihamului, pă- 
durea Munticel sau Poiana Coștilel 
care domină minunata panoramă a 
Văii Prahovei. ®

Cînd te ații in mijlocul atitor fru-"_ 
museti risipite cu dărnicie de natură, 
nu poți rezista tentativei și... la drum! 
Nu singur, bineînțeles. Grupul de 
excursioniști la care ne-am alăturat 
este destul de mare. Cîteva sute 
de oameni, bărbați și femei, tineri șp 
vîrștnici, au pornit din fața Casei de 
cultură din Sinaia, înir-o frumoasă 
excursie de 2 zile. Drumul, marcat din 
loc în loc cu o dungă albastră, ne 
duce prin pădurea de conifere pină 
la Poiana Stinei. Apoi urcăm pieptiș 
serpentinele Văii Peleșului. Și iată-ne 
pe culmea plaiului Pietrei Arse.

Pe porțiunile despădurite se deschid 
priveliști minunate spre Poiana Ța
pului. în stingă se zărește hotelul tu*  
ristic de pe panta muntelui Furnica. 
Cabana Piatra Arsă ne oferă prilejul 
unui binemeritat popas de 20 de mi
nute. Și din nou la drum, spre ca- 
bana Caraiman La cabana Babele 
popas de noapte. Cîntecele și jocu-' 
rile au pus stăpinire pe întregul plai 
din jurul cabanei. Amurgul s-a lăsat 
pe nesimțite. Pe cerul purpuriu, eres- 
tele munților apar cu profilurile bă
tute în aramă. După o masă bună 
paturile curate își așteaptă oaspeții 
întîrziați care mai zăbovesc In jurul 
televizorului. Programul este minu
nat, mai ales aici, la 2206 m.

într-un tlrziu s-a stins și ultimul 
tub de neon. )

A doua zi dimineața, o privire re
cunoscătoare soarelui care își revarsă 
cu dărnicie razele peste crestele mun
ților, o gustare luată in fugă și... ră
mas bun de la cabană și cabanier'.' 
Coborim pe un versant al Babelor. 
Ochiul nu se mai satură de frumu
sețea priveliștilor: în dreapta, culmea 
Doamnelor și Bătrîna, în stingă, valea 
împădurită a Cocorei. la poalele că
reia se află și cabana Peștera. La 
orizont — masivul Piatra Craiului și 
Munții Făgăraș. i

Și așa pe nesimțite, mai cu o glu
mă, cu un clntec, iată-ne și la Peș
tera lalomicioarei — o creație a na
turii de o rară frumusețe. Fotografia 
făcută la gura peșterii și făclia arsă 
pe jumătate le vom păstra ca amin
tiri dragi. Ne îndreptăm spre creasta 
muntelui Furnica și de aici, coborirea 
o facem cu telefericul pină la Cota 
1400. Un scurt popas și apoi o ade
vărată promenadă pe serpentinele as
faltate pină la Sinaia. Au trecut ca 
o clipă cele două zile de excursie în 
Bucegi. Noianul de amintiri plăcute, 
frumusețile de basm ale munților nu 
le vom uita însă multă vreme.

Muntele și-a făcut noi prieteni în
drăgostiți de natură și totodată a 
legat noi prietenii intre oameni.

Recenzie

A. Pellegrini: „Scrima cn floretă"
De curind a apărut lucrarea antre

norului A. Pellegrini „Scrima ca flo
retă".

După o expunere a noțiunilor ge
nerale despre scrimă, autorul prezintă 
o serie de date despre arme și echipa
ment. terenul de luptă, linia de scrimă 
etc. Un capitol tratat amplu este in
titulat „Tehnica scrimei". Incepînd cu 
elementele de bază (poziție inițială, de 
gardă, ținerea floretei ș. a.) și con- 
tinuînd cu procedeele simple ale tehnicii 
mișcărilor de picioare și ale brațului 
înarmat, autorul le definește și le de
scrie rînd pe rind ajungind, in partea 
a doua a capitolului, la procedee com
plexe de atac și de apărare (atacuri cu 
fentă, atacuri pe fier executate cu fon
dare, parăzi circulare, riposte etc.).

O parte importantă a lucrării este 
consacrată tacticii în scrimă. Autorul 
face o largă expunere a principiilor tac
tice. și a aplicării acestora, folosind in 
mod creator tehnica însușită. Intere
sante și utile sînt recomandările privi
toare la cunoașterea și aprecierea ad
versarului. mascarea intențiilor proprii 
și folosirea planului general de luptă 
prin tactică ofensivă, defensivă, ofen
sivă prudentă etc. Explicarea tentpou- 
lui in scrimă, a importanței lui precum 
și a modului de prindere a momentu
lui oportun (timpul mecanic și psiho
logic) este făcută pe larg și intr-un 
mod accesibil. La fel, indicațiile tac
tice date pentru folosirea parăzilor, a 
contraatacurilor, a distanței și a pre
gătirii atacului reprezintă o comple
tare importantă adusă procesului de 
instruire. Un capitol special intitulat 
„Pregătirea scrimerilor" cuprinde nu
meroase exemplificări.

Lucrarea ve insă și unele scăderi 
In ce privește claritatea și sistematiza

rea. Să luăm de exemplu fondarea, pro
cedeu de bază în tehnica mișcărilor pe 
picioare: la pag. 49 se menționează 
că piciorul sting este acela care, de 
fapt începe fandarea. Pe aceeași pa
gină. ceva mai jos aflăm că în fandare. 
picioarele trebuie să execute mișcarea 
în același timp (?!). Ignorarea regu
lamentului de scrimă tși găsește ex
presia în confuzia de termeni și pro
cedee de la paginile 54 și 73. Prezen
tarea contratimpului ca avind și un as
pect defensiv este făcută pretențios, 
dogmatic. Remiza, acțiune ofensivă, este 
socotită ieșire în timp — în ciuda re
gulamentului — și asimilată cu lovitura 
de timp (pag. 97). Terminologia gre
oaie și neuzitată (pag. 184—186). for
mulările neclare, indicațiile necores
punzătoare regulamentului fac ca lu
crarea să nu-și realizeze decît în parte 
scopul propus.

Antrenorul A. Pellegrini a avut pri
lejul să asiste la numeroase concursuri 
internaționale, campionate mondiale, 
jocuri olimpice. Cu toate acestea lucra
rea „scrima cu floretă'1 nu se ridică 
la nivelul condițiilor create autorului 
pentru a-și redacta cartea. Și o ultimă 
observație: forma de prezentare prea 
pretențioasă șl costisitoare pentru o 
lucrare de mic tiraj, de utilitate limitată

ILIE TUDOR 
maestru al sportului

N. R. La observațiile prețioase de 
mai sus, ne Îngăduim să adăugăm pe 
aceea că cele scrise în cartea citată 
se văd foarte puțin aplicate la scri- 
merii noștri, antrenați de autor.
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„Cupa orașului București"

De-a lungulc celor 4 ediții...Ill

• Echipa Budapestei (a 3-a oară) și cea a Belgradului (a doua oară) la acest interesant turneu feminin • în
cepe ți un turneu internațional masculin • Jocurile au loc în sala Floreasca

ÎNAINTEA n
Handbalul iu 7 oferă iubitorilor spor

tului-din Capitală '-—la sfîrșitul aces
tei săptărnini — o competiție deosebit 
de interesantă, care inaugurează șirul 
nurilor întreceri internaționale din a- 
cest sezon. După cum se știe, este vor
ba de cea de a V-a ediție a „Cupei ora
șului; București" rezervată echipelor fe
minine. Intrată in tradiția marilor în
treceri handbalistice ale continentului, 
această competiție a reunit de fiecare 
dată formații de certă valoare din hand
balul european. O scurtă trecere în re
vistă a edițiilor precedente va sublima 
și mai bine acest lucru.

IANUARIE 1959 — prima ediție, ții 
totodată primul mare turneu la care 
participă o formație feminină de hand
bal fii 7 din țara noastră. Alături de 
H.G. Copenhaga —campioana Dane
marcei. selecționatele Budapestei și Za
grebului. noi am prezentat echipa Olim
pia și reprezentativa de tineret a Capi
talei. întrecerea a fost cîștîgată de e- 
chipa daneză, pe atunci una din cele 
mai bune echipe din lume.

IANUARIE I960. Prima victorie ro- 
mînească. Selecționata orașului Bucu
rești întrece pe ritul formația orașului 
PrAgă (11—■>), a regiunii Vojvodina 
(11—8) și, dună un meci memorabil, și 
pe echipa li.G. Copenhaga cu scorul 
de 11—9. Remarcabilă a fost și evo
luția. reprezentativei secunde a Capita
lei, care a întrecut Praga cu 9—3 și 
Vojvodina cu 10—7, ocupind locul 3.

Scurte comentarii 
după ultima edific a finalelor

• UN ADEVĂRAT ASALT AL ELEMENTELOR TINERE ! • T. MUREȘANU
— FLORETIST SAU SABRER ?... • EXPLICAȚIA UNEI COMPORTĂRI SUB 
AȘTEPTĂRI • SPADASINII — ÎN PROGRES • CENTRELE NOI SE 

AFIRMA !
• Caracteristica finale

lor republicane de scrimă 
din acest an a constituit-o 
asaltul elementelor tinere. 
Faptul s-a manifestat cel 
mai vizibil, în floreta fe
minină. Aici, trăgătoare 
•care au puțin timp dc sta
giu pe planșele de scrimă 
^îndeosebi sătmărencele 
Ecaterina lencic și Suza- 
na Olaioș) au concurat de 
la egal la egal cu flore- 
Șistele consacrate. Școala 
■de scrimă a maestrului 
■Al. C si pier își dovedește 
'din jiou, eficiența. O sur
priză plăcută a ’furnizat-o 
Și fînărul spadasin Andrei 
Vereș din Cărei, care a 
debutat doar cu un an in 
armă, intr-un concurs ofi
cial- Astăzi, el figurează 
în primii opt specialiști ai 
probei. Așadar, preocupa
ta antrenorilor pentru 
împrospătarea (și impli
cit, întinerirea) secțiilor 
;pe care le pregătesc începe 
să-și vadă roadele...

• Despre proaspătul 
absolvent al" Institutului 
de cultură fizică Tănase 
Mure șarm, s-a vorbit mult 
la aceste finale. Specialist 
în floretă, Mureșanu a lu
crat, în ultimii ani, paralel, și la sa
bie. Faptul nu este singular în lumea 
scrimei. La ultima ediție a „mondiale
lor", o serie de sportivi sovietici, polo
nezi, maghiari și francezi au evoluat, 
cu frumoase rezultate, în cîte două 
probe. în cazul nostru, Mureșanu se 
dovedește un virtuos și în proba de 
sabie. Victoriile sale la specialiștii pro
bei, Mustață, Vintilă și Rohoni, i-au a- 
dus lui Mureșanu satisfacția de a îm
brăca titlul de campion republican afît 
la floretă cî și la sabie. Iată unde duce 
munca pasionantă, seriozitatea și perse
verența 1

• Prima noastră floretistă, Ol ga Or- 
ban-Szabo a decepționat total. Așa cum 
menționam și în cronică, ea n-a reușit 
să se califice nici măcar în primele 
8_ trăgătoare ale țării. Așa se întîmplă, 
cînd îți neglijezi pregătirea și, mai ales, 
cînd îți subestimezi adversarele...

_ • Deși din întrecerea de spadă a lip
sit unul din cei mai valoroși specialiști 
ai probei, Ștefan Haukler, totuși finala 
ne-a oferit prilejul să consemnăm o 
oarecare creștere valorică. In afara 
campionului (C. Stelian). o serie de 
trăgători (D. Pope seu. Șt. Toth, Șt.

FEBRUARIE 1961 — ediția cu parti
ciparea cea mai valoroasă. Alături de 
selecționatele orașelor Budapesta, Ber
lin și Belgrad, care în linii mari ss 
confundau cu reprezentativele țărilor 
respective, noi prezentăm două formații 
(senioare și junioare) ale Bucureștiu- 
lui. Două succese dare, 13—6 cu echipa

PROGRAMUL TURNEULUI
Federația a dat lormd definitivă pro

gramului competiției, cate se va deslă- 
»ura In SALA FLOREASCA:

VINERI, ora 17,15 : deschiderea festi
vă,• ora 17,30 : București A — București 
tinerel;. ora 18.30 t Budapesta — Belgrad. 
SIMBATA, ora 18 : București tineret — 
Budapesta; ora 18 t București A — Bel
grad. DUMINICA, ora 18,45 : București 
tineret — Belgrad; ora 19,45 : București 
A — Budapesta; ora 20,45 : festivitatea 
de închidere.

Vineri, la ora 18,30, re va disputa și 
un meci internațional amical masculin, 
București — Budapesta. De altfel, pro
gramul „Cupei orașului București- va 
II încadrat cu alte jocuri, pentru .Cupa 
F.R.H.- (băieți și lete) șl .Cupa Spor
tul popular" (juniori, junioare). Iar du
minică va Începe un turneul internațio
nal masculin, cn participarea selecțio
natelor orașelor București (A și tineret). 
Ploiești șl Budapesta.

Berlinului și 8—3 cu cea a Belgradului 
iar apoi un meci nul cu selecționata 
Budapestei (10—10), aduc senioarelor 
noastre din nou primul loc. Mult aplau
dată a fost pe atunci și victoria echi

Un asalt care a încurcat toate socotelile, Stelian— 
'loth. A învins Toth (cu 5—0) determinînd un 
nou asalt de baraj pentru desemnarea câștigătoru

lui probei de spadă...
Foto: T. Roibu

Sinko) și-au îmbunătățit mult stilul, au 
manifestat preocupare și pentru pre 
gătirea fizică și tactică. Note bune și 
pentru Șt. Moldanschi, spadasin care 
se afirmă din plin și C. Țintea, trăgă
tor cit mari posibilități. Prin urmare, 
un climat ceva mai senin în spada 
noastră, probă în care, de ani de zile, 
se batea pasul pe loc.

• Finalele din acest an ne-au oferit 
și altă satisfacție: prezența pe primul 
plan al întrecerilor, a reprezentanților 
unor centre tinere, ca Galațiul și Iașiul. 
în ambele localități, prin grija organe
lor UCFS, scrima a ajuns să aibă 
rr.ulți simpatizanți, cărora li s-an creat 
condiții bune de lucru (antrenori, echi
pament, materiale etc.). Pentru înțele
gerea acordată acestei ramuri sportive 
se cuvine a fi evidențiată, în mod spe
cial, prof. Maria Rențea, directoarea 
școlii medii nr. 3 din Galați, care a gă
sit posibilități de găzduire a secției de 
scrimă de la C.S.O., în sala de sport 
a școlii. Am fi bucuroși să consemnăm 
cit mai des, exemple asemănătoare.. ,

BRADEȚEANU 

pei de junioare (în care jucau Gheor- 
ghiță, Ncmetz, Georgescu-Ziegler, Keull 
și Bain) cu scorul de 9—7 asupra Bel
gradului.

IANUARIE 1961. Prima selecționată 
a Bucureștiului, invingînd echipa Berli- 
iiului cu 16—6 și pe cea a regiunii Sla
vonia cu 17—7 își păstrează primul loc, 
în timp ce junioarele (14—11 cu Berlin 
și 12—9 cu Slavonia) ocupă locul se
cund.

Și acum cea de a V-a ediție. Două 
puternice reprezentative, cea a Buda
pestei și cea a Belgradului vin să-și 
dispute împreună cu două formații ale 
Capitalei mult rivnitul trofeu. Cine iși 
va înscrie numele în lista cîștigători- 
lor ? Răspunsul îl voin primi de-abia 
duminică seara în sala Floreasca. de 
tinde cu siguranță că nu va lipsi nici 
un iubitor al handbalului din Capita
lă (a.v.).

PREGĂTIRILE 
HANDBALISTELOR NOASTRE

Jucătoarele noastre, cuprinse în cele 
două loturi ale Capitalei (senioare și 
tineret) și-au continuat pregătirile zi
lele acestea în vederea „Cupei". Antre
namentele obișnuite au fost combinate 
cu jocuri de verificare.

Din lotul de tineret al Capitalei fac 
parte: Angela Nițu și Maria Buzaș 
(portari), Ana Șramco, Angela Moșu, 
Liliana Bogan, Maria Nîcolae, Hedvîga 
Georgescu, Tereza Secheli, Edel. Franț, 
Eva Kașpari, Elena Dobirceanti, V. 
Andone, Lidîa Dumitru, Irina Te'glas 
și Anca Maximilian. Antrenor: V 
Chița.

Știri... știri...a -

„CUPA VOINȚA" la handbal femi
nin a fost cucerită de echipa Confec
ția, care în finală a dispus de Progresul 
cu 10—8 (5—4). Pentru locurile 3—4: 
Electromagnetica — Voința 11—7 
(4-2).

JUNIORII BUCUREȘTENI s-au în
trecut duminică dimineață într-un tur- 
neu-fulger organizat de Dinamo. Tur
neul a fost cîștigat de echipa S.S.E. 
nr. 2 care a ieșit învingătoare în toate 
jocurile: 9—4 cu selecționata Capita
lei, 8—6 cu Știința Ploiești și 13—6 
cu Dinamo, dovedindu-se din nou cea 
mai bună echipă de juniori din Bucu
rești. Pe locurile următoare s-au cla
sat : Sel. Capitalei, Știință Ploiești și 
Dinamo.

Despre
Incorectitudinea care poartă denu

mirea de „lovește mingea cu mîna“ 
(hențul) a preocupat în permanență 
pe specialiști, pentru că prin comite
rea ei în mod voit, se frînează dezvol
tarea jocului de fotbal șub toate as
pectele.

Articolul 12 din regulamentul de 
joc, privitor la henț, specifică urmă
toarele : „Joacă mingea cu mina, a- 
dică o poartă, o lovește, sau o aruncă 
cu mîna sau cu brațul (această dis
poziție neaplicîndu-se portarului în 
propria sa suprafață de pedeapsă)".

Jucătorul care comite o astfel dc 
incorectitudine în mod intenționat, va 
fi penalizat cu o lovitură liberă direc
tă, acordată echipei adverse pe locul 
unde a fost comisă greșeala. Dacă a- 
ceastă incorectitudine este săvîrșită de 
un jucător (în afara portarului) în 
mod intenționat în propria suprafață 
de pedeapsă, el va fi pedepsit cu o 
lovitură de pedeapsă.

Este vorba deci de lovirea mingii 
cti mîna în mod intenționat, peniru 
ca jucătorul să poată fi penalizat.

Sînt situații cînd la executarea unor 
lovituri libere, sau la lovirea mingii 
din acțiune, un jucător advers stă în 
fața executantului și ținînd mîinile de
părtate de corp în mod voit, mingea 
îi lovește mîna. Astfel de cazuri sînt 
considerate hențuri și se pedepsesc 
așa cum s-a arătat mai sus. Lovirea 
mingii cu mîna în mod intenționat sau 
întinderea mîinii în scopul ca mingea 
să se lovească de ea, constituie in
corectitudinea ce poartă denumirea de 
henț voluntar.

în legătură cu hențul voluntar, 
F.I.F.A. a făcut următoarea precizare 
la cursul ce l-a organizat cu arbitrii 
internaționali în vara anului 1961 la 
Florența : „Hențul comis în mod voit 
de către un apărător prin intercepta
rea cu mîna a unei pase, va fi socotit 
ca o abatere serioasă. In mod supli
mentar, în afară de acordarea unei lo
vituri libere, jucătorul vinovat va fi

(Urmare din pag. I)

o partidă foarte dificilă în care echipele 
au șanse egale. Vicente. Gento și A- 
man'cio, care au jucat anul trecut la 
București, mi-au spus că este greu să 
cîștigi la romîni. acasă la ei.

Afathias Prats, comentatorul special 
de sport al radioului și televiziunii spa
niole, este pentru a doua oară în Bucu
rești. Prima dată ziaristul oaspe a în
soțit echipa reprezentativă a Spaniei în 
meciul de anul trecut, cînd aceasta a 
pierdut cu 3—1 în fața naționalei Ro- 
mîniei. Iată ce ne-a declarat el: „Sînt 
bucuros că vizitez pentru a doua oară 
Romînia și frumoasa ci capitală, Bttcu- 
re.știul. Am rămas cu o impresie din 
tre cele mai plăcute despre ospitalita
tea dv. și despre public. Da, spectatorii 
bucureșteni sînt fini cunoscători ai fot
balului modern și mai puțin fanatici de- 
cît publicul nostru"

— Ce părere aveți despre acest prim 
joc al Realului cu echipa noastră ?

— Nu cunosc jocul și valoarea for
mației Dinamo București. Totuși, din 
cele citite în presă, din locul ocupat a- 
cum în clasament, nu pot să trag decît 
concluzia că Dinamo este o echipă cu 
un serios potențial de luptă, cu jucă
tori de valoare. Rezultatul este deschis 
ambelor formații. Sper însă că vom 
pleca cu o victorie.

— Dar ce ne puteți spune despre ju
cătorii de la Real? ’

— Pînă acum cîțiva ani Real a avut 
numaj individualități de mare clasă. 
Din această cauză deseori jocul e- 
chipei suferea. După părerea mea, 
Realul de acum e mai bun decît 
Realul de acum cîțiva ani, e o e- 
chipă omogenă, sudată, în care toți 
jucătorii alcătuiesc un corp co
mun. N-am putea numi pe cel mai 
bun dintre ei. Cu toate acestea, vă pu
tem spune că Gento este un jucător 
de spectacol, în timp ce Di Stefano este 
un fotbalist cu multă tehnică și fante
zie, cu o personalitate aparte. Portarul 
Araquistain, după cum l-ați văzut la 
antrenament, e destul dc înalt. Acea
sta însă nu înseamnă că nu manifestă 
siguranță în prinderea mingilor trase 
pe jos. Anul acesta el a fost cu un 
„cap" mai bun decît Vicente pe care-1 
cunoașteți. Pe ceilalți jucători ai noș
tri o să-i vedeți miercuri la lucru..."

— Ce ne puteți spune despre clubul 
Real ?

La această întrebare a intrat din nou 
în discuție dl. Jose de la Rubia, direc
torul tehnic care, cu multă amabilitate, 
ne-a spus: „Clubul Real Madrid a fost 
înființat în 1902 și încet-încet, prin 
transferarea unor jucători de valoare 
din Europa și America de Sud, s-a a- 
firmat puternic în lumea fotbalului cu
cerind de cinci ori la rînd „Cupa Cam- 

hențul voluntar și
prevenit de către arbitru. Dacă el să- 
vîrșește pentru a doua oară greșeala, 
va fi avertizat în mod oficial și dacă 
totuși persistă în comiterea unui ase
menea henț el va fi eliminat din joc".

Pentru a nu se face greșeli de inter
pretare la punerea în practică a aces
tei precizări trebuie . făcută clar dis
tincția între hențul intenționat făcut 
dc un jucător pentru a-și aranja min
gea sau pentru a opri mingea dc a 
intra în poarta proprie și hențul voit 
făcut în scopul de a intercepta o pasă. 
Și unul și altul se pedepsesc cu lovi
tură liberă directă. Deosebirea constă 
numai în faptul că hențul făeut cu 
scopul de a intercepta o pasă, pe lin
gă sancțiunea cu caracter tehnic ce 
se aplică, jucătorul infractor primește 
și o sancțiune cu caracter disciplinar 
(după caz). Un exemplu edificator de 
heriț intenționat care se pedepsește 
numai cu lovitură liberă directa este 
acesta : „Un jucător al echipei care se 
apără (altul în afara portarului), pen
tru a evita marcarea unui gol, lovește 
mingea cu mîna în propria suprafață 
de pedeapsă deviindu-i direcția, în 
timp ce aceasta era șutată direct pe 
poartă de un adversar".

în astfel de cazuri, ca și în altele 
asemănătoare, echipa din care face 
parte jucătorul infractor va fi penali
zată numai cu o lovitură de pedeapsă.

Măsurile cu caracter disciplinar se 
vor lua în mod gradat, așa cum pre
vede hotarîrea F.I.F.A., indiferent de 
faptul că hențurile respective sînt să- 
vîrșite în mod consecutiv sau cu inter
mitență. Important este ca cel care 
le comite să fie același jucător pentru 
a putea grada pedeapsa disciplinară.

în ceea ce privește eliminarea ju
cătorului care comite un henț volun
tar în scopul de a intercepta o pasă, 
se precizează că dacă un jucător co
mite a treia oară un astfel de henț, 
pe lîngă pedeapsa cu caracter tehnic 
ce i se va da va fi eliminat din joc.

Rîndul de sus: Pirculab, llaidi

pionilor Europeni". La ora actual, 
mai la Madrid clubul arc 50 0< 
membri cotizănți, în timp ce în a 
rase, cum ar fi Sevilla, Barcelonr 
bao, San-Sebastian, există grupe 
de membri cotizanti pe care noi I 
mim „Pro Real Madrid". în afa 
fotbal mai există secții puternic 
baschet, atletism, tenis și -nâtații

L-am lăsat pe conducătorul e 
spaniole pentru a discuta cu cuno 
internațional francez Muller, fost 
de trei ani jucător la Stade de 1 
și acum, dc un an și jumătate, tri 
rat la Real. La întrebarea noastră 
pre felul în care se antrenează fot 
fii de la Real, el ne-a răspuns: 
patru ori pe săptămînă, dar fără ; 
ța prea mult Nu ne antrenăm ex 
așa cum uneori se scrie în presă 
pre noi, deoarece ne-am plictisi' 
lunci nu am mai avea poftă de

Cereți prof
Dinamo Bucu

Programul cuprinde :
— Cupa Campionilor Eui 

internaționale ale echipei Di 
lua pe stadionul „23 August 
Caleidoscop extern; Situația

Această interpretare corespunde î 
totul textului regulamentar.

Spre deosebire de hențul volu 
există și hențuri involuntare. Ac< 
sînt comise în mod neintenționat, 
tiv pentru care nu se penalizează

Exemple de henț involuntar sî
— situațiile cînd mingea sare 

pămînt în mîna jucătorului.
— lovirea mîinii de către ming 

tunci cînd jucătorul lovit, își p 
jeaza cu mîna — în mod refle? 
porțiunea din corp care urmează 
lovită.

— situațiile cînd un jucător se 
sește la o distanță mai mică de 
de adversarul care lovește minge 
avînd mîinile depărtate de corp, 
gea îi lovește mîna.

Hențul involuntar, indiferent de 
cui unde se produce, nu se pe; 
zează.

Deosebim deci două feluri dc 
(uri:

a) henț voluntar, care se penali 
ză cu o lovitură libera directă.

b) henț involuntar, care nu se p 
lizează.

Aprecierile asupra hențurilor vc 
tare și involuntare le face arbitru 
centru ajutat de cei 2 arbitri dc 
atunci cînd nu este în măsură să 
serve el singur incorectitudinea.

COLEGIUL CENTRAL
AL ARBITRILOR DE FOTBA

N.R. Precizările Colegiului Cei 
de arbitri sînt binevenite. Deși n 
vorba de lucruri necunoscute, ceh 
ratate în rîndurile de mai sus coi 
tuie un ajutor prețios dat arbitr 
o contribuție la lămurirea unor si 
ții în care de multe ori atît arb 
dar mai ales spectatorii, nu s-au oi 
tat just.

Ceea ce se cere pe viitor arbitr 
este să aplice întocmai aceste r 
mandări, care în fond nu fac < 
să reamintească litera regulament



Prima intîlnire cu Di StefanoELUI MECI

mil (Dinamo). Itînilul de jos: Di Stefano, Gento, Milller și Santama
ria (Real).

văzuți de Neagu Radulescu

Fotbalul este cu totul altceva 
maratonul. în fotbal trebuie să

>tul moderat, atît cit trebuie", 
ne puteți spune despre meciul 
uri ?
am văzut la lucru vreo echi- 

ub din Romînia. Părerea mea 
iul se anunță dificil.

★
i de lîiîine este foarte inipor- 
îtru fotbalul nostru. După cum 
oaspeții sînt circumspect] în 

uri, dar destul de atenți cu 
area valorii echipei lor. Se 
palmaresul formației Real Ma- 

runoaște valoarea jucătorilor ei. 
:e această intîlnire trebuie pri- 

toată răspunderea. Dinamo 
este o formație cu jucători 

re, cu putere de luptă care, nu 
n întîlnirile internaționale ne-a 
sfacții dintre cele mai frumoa- 
ația dinamovistă are o expe-

riență bogată și este capabilă să-și mo
bilizeze în joc toate eforturile atunci 
cînd situația o cere. Așa cum ne-a de
clarat antrenorul dinamovist Traian Io- 
nescu, „echipa va depune toate stră-. 
duințele pentru a realiza un joc de ca
litate și obține un rezultat cît mai 
bun". Noi sîntem convinși că Dinamo 
București are toate condițiile și posi
bilitățile să se consacre în aceaslă în- 
tilnire internațională și să aducă culo
rilor clubului un succes de prestigiu, 
li dorim din toată inima succes.

dios. 
decît 
existe o măsură în toate. Legea mea 
e moderația. Iar sora ei - —
rea.

— Fumați ?
— De ce aș spune că 

bineînțeles, în doze care _ 
da calificativul de fumător.

— Beți ?
— Nu-mi plac extremele. Un 

hărel de vin, din cînd în cînd, i 
un vaccin împotriva alcoolului, 
general, cine iubește fotbalul 
buie sâ fie un om temperat. Uite, de 
pildă, dacă trag în dușmănie de mi
nerul acestui fotoliu, pînă lă urmă se 
rupe. Multi tineri nu știu asta.

...Coborîm la intrarea stadionului 
„23 August". Copiii adunați (în baza 
celui de al șaptelea simț) îl aplaudă 
pe căpitanul „Echipei lumii". „Bă- 
trînul" tresare în fața acestui omagiu 
spontan.

Rămîn două clipe cu Mijller, mij
locașul ofensiv al Realului, unul din 
principalii colaboratori ai lui Di Ste
fano în mijlocul terenului :-

— Două vorbe, monsieur Muller. 
Despre Di Stefano. O scurtă carac
terizare.

— Pe Di Stefano nu trebuie să-l 
caracterizezi, ci să cauți să-l înțe
legi. Asta și fac de cînd sînt la 
Real.

— Cărui fapt îi datorează celebri
tatea ?

— Jocului său 
nimic. Și, ceea 
portant, nu se 
de la joc.

— Am citit în „Miroir du Fotball” 
că Di Stefano, pentru a se menaja, 
joacă în ultima vreme un meci din 
trei.

— relaxa-

nu ?
nu-mi

Dar, 
pot

i pă- 
e ca 

In 
tre-

complet. Nu-i lipsește 
ce este cel mai im- 
eschiveazâ niciodată

meciului 
eal Madrid
ediție; Cele 87 de jocuri 
Formațiile care vor evo- 
caricaturi ale jucătorilor;

Europei într-o privire.

L

încadreze în spiritul lui. Șl 
"u este cu atît mai necesar 
desea. arbitrii trec cu vede- 
irîle (infracțiuni intenționate) 
imb, penalizează prompt ori- 
re a mingii cu mina, chiar 
se încadrează în cele trei 

de licnț involuntar arătate 
articol. Și nu de puține ori, 
lat un „11“ metri hotărîtor 
arta partidei, la un lienț cu 
luntar în careu. Arbitrii tre- 
precieze just situațiile, chiar 
itorii sau suporterii unei e- 
grăbesc să reclame henț în 
orice moment cînd mingea 
mîna unui jucător.

comuna Băbeni din raionul 
a exista o frumoasă activi- 
ilistică, dar terenul nu se 
n cele mai bune condiții de 
■ociația sportivă Forestierul 
î scrie corespondentul nostru 
1OIU, avînd sprijinul orga- 
! bază P.M.R. și a condu- 
;prinderii I.F.E.T., a pornit 

pentru amenajarea terenu- 
>st refăcute porțile și gazo- 
îngr'.dit terenul etc., astfel 
pa de față fotbaliștii de la 
rcstierul, ocupanta unui loc 
campionatul raional, au bune 
de pregătire și joc“.

>re transmisiile sportive la 
i scris de curînd tov. ION 

din Cărei. După ce arată 
smisiile de la trei meciuri 
î reușite și în același timp 
id să crească atenția iubi- 

fotbal din orașele fără e- 
categoria A, tov. Bratosin 
trebare: „De ce însă, dumi- 
i, la emisiunea „Sport", nu 
nise și rezultatele meciurilor 
ria C ? Aceste rezultate sînt

— Eroare. Sau o fantezie a simpa
ticilor mei compatrioți, ziariștii fran
cezi, care de vreo cinci ani îi prezic 
retragerea.

...A început antrenamentul de a- 
comodare Di Stefano, penultimul din 
pluton, execută totul cu un zel de 
ucenic în pragul angajării, deși mai
strul Munoz e fostul său coechipier 
și aghiotant. în schimb, încheietorul 
de pluton Gento își permite cîteva 
giumbușlucuri în afara programului. 
„Ăsta seamănă puțin cu mine" co
mentează — Ionică Bogdan, „drible- 
rul de glorie” al Rapidului, prezent 
în tribună...

Au apărut mingile. Di Stefano, în
cearcă cinci-șase stopuri cu intenția

pieton, care nu mai păstrează nimic 
din suplețea alergării.

...Așteptăm din nou în autobuz.
Așteptăm cam mult, pentru că Gen

to, ahtiat după minge, și-a propus 
probabil... două sute de șuturi. Copiii 
înconjoară din nou autobuzul. Subit, 
Di Stefano redevine micul Alfredito 
a! cartierului Boca din Buenos Aires 
și pornește o veritabilă șuetă prin 
semne cu puștimea Cartierului.

— Ce-ți fac copiii, senor Al
fredo ?

—Nanette, Silvana și Alfredito sînt 
la școală, Elena — la grădiniță.

— învață bine ?
— Moderato.

unPrin ziarul ,Sportul popular", 
îndeosebi tuturor sportivilor.

salut afectuos poporului
ALFREDO Dl STEFANO

vizibilă de a calcula duritatea terenu
lui, trage cîteva bare (parcă pentru 
a-și rememora dimensiunea porții) și 
părăsește stadionul cu pasul său de

BULETINUL CATEGORIEI
SERIA 1

MET ALUL TÎRGOV1STE — ȘTIIN
ȚA BUCUREȘTI (2—1). ’
taculos, dinamic. încheiat 
meritată a mctalurgi.știlor. 
(înscriseseră Chiriță min. 
lescu min. 55 din 11 m) 
încetinit ritmul permițînd oaspeților să 

și să reducă diferența prin 
Tusz (min. 68). (M. Avanu — coresp.)

POIANA CIMP1NA — ȘTIINȚA 
GALAȚI (3—1). Ambele echipe au ju
cat 
cui 
5), 
57) . 
(min. 86). 
65 Cruceru 
tură de la 
coresp.).

UNIREA RM. VtLCE.A - ȘTIINȚA 
CRAIOVA (5—1). Cea mai Severă 
înfrîngere suferită în acest campionat 
de craioveni. Ei au întîlnit în Unirea 
o echipă în plină formă dare a pres
tat de la început un joc valoros și 
ai cărei înaintași au șutat foarte mult 
la poartă. Scorul este deschis în min. 
12 de Marin, care înscrie cil capul; 
după două minute studenții egalează 
prin Constantin. Pînă la sfîrșitul re
prizei, Unirea mai înscrie de trei ori 
prin Gibea (min. 28 și 31) și Gavrilă 
(min. 41). După pauză, scorul este

Meci spec- 
cu victoria 
După 2—0 
3 și Nicu-
Metalul a

revină

șters, ceea ce a nemulțimit publi- 
spectator. Au înscris: Matei (min. 
Popescu (min.
pentru

15), Banu (min. 
Poiana, respectiv Ulman 

De remarcat că în min. 
(Poiana) a ratat o lovi
ți m. (C. Vîrjoghîe —

nostru
așteptate cu mult interes în zeci de 
orașe ale țării și radiodifuziunea ar 
face foarte bine dacă le-ar comunica 
masei de iubitori ai sportului".

• Echipa Retezatul din Hațeg ocu
pă după 5 etape ultimul loc în cam
pionatul regiunii Hunedoara. Formația 
se prezenta din ce în ce mai slab și o 
serie de jucători nu dădeau atenția 
cuvenită pregătirilor. Ceea ce a impus 
o analiză a activității secției de fotbal 
de la Retezatul Hațeg. După cum ne 
informează corespondentul nostru 
NICU SBUCHEA, s-a analizat atît 
activitatea biroului de secție, cît și a 
antrenorului Ion Mateon care nu ma
nifesta destulă exigență față de ju
cători. O serie de fotbaliști printre 
care Gh. Iordan, A. Bărăscu, R. Sîrbu, 
I. Beloiu și V. Kapitan, duceau o viață 
nedisciplinată. După discuții aprinse 
la care au luat parte și iubitori ai 
fotbalului din oraș, jucătorul Gh. Ior
dan a fost suspendat pe timp de doi 
ani. Măsura luată trebuie să constituie 
o lecție pentru toți jucătorii certați 
cu disciplina.

majorat de Marin (min. 57). în con
tinuare, oaspeții insistă mai mult dar 
portarul Bumbescu apără excepțional 
4 șuturi puternice expediate de Bîscă 
(de două ori), Mihăescu și Stănescu. 
(D. Roșianu — coresp.).

DINAMO BACAU — CHIMIA FĂ
GĂRAȘ (0—0). Echipa locală a avut 
din nou o evoluție lamentabilă. Ju
cătorii nu mai arată dîrzenie, nu mai 
au putere de luptă și dorință de a 
învinge. In plus, echipa este sjab pre
gătită și din punct de vedere tehnic. 
Scorul alb are explicația și in nenu
măratele ocazii clare de 
rînd pe rind de Gram, 
Vătafu (acesta a ratat și 
în nun. 33) etc. A arbitrat 
Dulea — București. (Gh. 
coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV 
PAȘCANI (0—0). Rezultatul nedrep
tățește echipa 
repriza a doua 
colț I Tractorul 
timpului ratînd 
tre care șl o 
executată afară (min. 
cescu. Feroviarii au ;
bună și au contraatacat uneori prin 
surprindere, periculor. Dascălii (min.
49) și Atanasiu (min. 80) s-au aflat 
în bune situații de a deschide scorul. 
(C. Gruia — coresp. reg.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — FORF.S- 
TA FĂLTICENI (4—1). Echipa locală 
a jucat foarte bine în ambele reprize. 
Cu toate acestea, la un contraatac, 
(min. 29) Nae , Ion 
Foresta. Abia după pauză Ceahlăul 
reușește să egaleze (Alexa, în min.
50) și să înscrie golurile victoriei
prin Ritsu (min, 76), Mungiu (min. 
78) și Coman (min. 41). (C. Nem-
țeanu — coresp.).

METALUL BUCUREȘTI — FLACĂ
RA MORENI (1—0). în al doilea 
joc disputat consecutiv acasă, meta- 
lurgiștii au reușit — de data aceasta 
— să obțină victoria, însă foarte greu. 
Deși ......................
mult, 
avute 
borat 
cont __ ,
acțiunile. Oaspeții, cu o linte fragilă 
de atac, nu puteau emite pretenții. Ei 
au avut o singură ocazie clară care 
însă a fost irosită de către Drăgan 
(min. 20). Acesta s-a aflat singur cu 
portarul, dar a tras peste bară. Uni
cul punct al meciului a fost reali rat 
de către Protopopescu, în minutul 26. 
El a tras prin surprindere de la 20 
m. Portarul Popescu, mascat de umil 
dintre apărători, n-a mai putut in
terveni. A, condus fără scăpări Ga
vrila Pop (Brașov). (D. C.).

gol ratate 
Rădulescu, 
un 11 m 
corect Gh. 
Dalban —

C.F.R,

locală care numai în 
a avut 10 lovituri de 
a- dominat majoritatea 
numeroase ocazii prin- 
lovitliră de la 11 m 

15) de Ivăn- 
avut o apărare

înscrie pentru

s-au străduit să realizeze mai 
ei nu au putut finaliza ocaziile 
pentru că atacanții n-au cola- 
între ei, fiecare încercînd pe 

propriu să ducă la bun sfîrș't

SERIA A ll-A

TG.
scor

C.S.M. SIBIU — 
MUREȘ (8—2). Cel 
realizat ‘ pînă acum 
C.S.M. 
atac cît și în apărare și a înscris 
într-un singur meci mai mult decît 
în cele 10 anterioare. Au marcat: Vă
carii (min. 8 din 11 m și min 28). 
Dombrovschi (min. 25, 78, 84), Fi- 
lichiș (min. 57, 70 și 86) pentru 
C.S.AL, respectiv Mateiaș (min. 41) 
și Vegh (min. 87 din 11 m). (Mircea 
Lupuțiu — coresp.).

AS.M.D. S.ATU MARE — JIUL 
PETRILA (2 — 1). Cele două formații 
și-au împărțit perioada de dominare. 
A învins echipa locală pentru că ata
canții Săi au tras mai mult fa poartă. 
Golurile au fost realizate de Ciavrilă 
(min. 19 și min. 31, ultimul din H 
m) pentru A.S.M.D. și de Vlad (min. 
67) pentru Jiul. (Augustin Verba — 
coresp.).

ARIF.ȘUL TURDA - A.S. CUGIR 
(1—2). Fotbaliștii oaspeți au jucat 
mai simplu, mai calm, reușind să 
concretizeze două din puținele ocazii 
avute. Arieșul a atacat măi mult dar 
neorganizat, fără o concepție clară 
de joc. în plus, au șutat foarte puțin 
pe spațiul porții, o serie de ocazii 
fiind ratate de Podaru, Husar, Pîrvu, 
Ivan. Au înscris: Baban (min. 28 și 
50), pentru A.S. Cugir respectiv Pîrvu 
(min. 88). (I. Patachi și V. Lazăr — 
coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — IND. SIRMEI 
C. TURZII (2—0). Reșițenii au ob
ținut, o victorie clară ca urmare a jo
cului bun prestat în prima repriză. 
După pauză, gazdele au slăbit alura, 
inițiativa aparținînd mai mult oaspe
ților. Golurile au 
Scînteie (min. 
coresp.).

MINERUL 
CLUJ (1—0). 
gurat victoria

MUREȘUL
mai mare 

în categoria Bl 
a .jucat foarte bine atît în

fost înscrise de
17 și 40). (1. Plăvițu —

LUPENI — C.S.M.
Echipa gazdă și-a asi- 

„__  ___  ... prin golul marcat de
Seneș (min. 44), care a transformat 
o lovitură liberă de la 18 m. Minerul 
a atacat mai mult, dar înaintașii săi 
au ratat ocazii gata făcute. C.S.M. a 
jucat mai bine în cîmp 
ineficace la poartă. (I.
Col eseu — coresp.).

FLAMURA ROȘIE
GAZ METAN MEDIAȘ 
ni re

dar s-a arătat .
Ciortea și I.

ORADEA — 
(0—0). întîl- 

de nivel tehnic slab, caracteri
zată de numeroase greșeli comise de 
ambele 
mura 
lipsă 
sive, 
celor 
șutat 
Ghișa și Ion Oprea — coresp.).

_ echipe. Jucătorii de la Fla- 
roșie au dominat dar au dovedit 
de clarviziune în acțiunile ofen- 
De amintit faptul că în cursul
90 de minute tnedieșenii au 

doar de două ori la poartă 1 (Ilie

— Am auzit că Nanette cîntă Ia 
pian.

— Piano ? Per che ? Nu știu ni
mic. Știu însă că va învăța în orice 
caz să bată la mașină. E o treabă 
sigură, iar dacă într-o bună zi o să-mi 
spună : „Tată, vreau să cînt la pian", 
am s-o încurajez. în artă și în fotbal 
parvin numai cei care VOR asta cu 
fot dinadinsul.

Am ajuns din nou la Lido. Mă gîn- 
desc să-i cer un pronostic pentru 
jocul de miercuri, dar renunț. îmi a- 
mintesc că Di Stefano nu i-a văzut 
niciodată pe dinamoviști jucînd. Mo
tiv pentru care nu și-ar permite, sînt 
sigur, o declarație fără acoperire.

Atunci, pe mîine...

Accesul pe stadionul „23 August1* 
la meciul Dinamo București— 

Real Madrid
Pentru întîlnirea internațională 

de fotbal DINAMO BUCUREȘTI — 
REAL MADRID ce va avea loc 
miercuri 13.Xl.a.c., orele 14,15. pe 
stadionul 2,3 August, sînt valabile 
următoarele permise :

— roșii și maron în piele Ia tri
buna I, sectorul „0“.

— verzi în dermafin însoțite de 
delegații vizate și în limita locuri
lor repartizate, la masa presei;

— albastru și verde în dermatin.
Intrarea se va face prin bd. Mun

cii, tunelul II de la pavilionul spor
tivilor.

— Accesul publicului în stadion 
se face începînd de la ora 11 șl nu
mai prin intrările specificate pe bi
let.

— Respectarea numerotării locu
rilor este obligatorie

CUPLAJUL DIN CAPITALĂ
duminică în 
după următo- 

Republicii,

Jocurile programate 
Capitală se desfășoară 
rul program: stadionul 
ora 12,30: Rapid — Siderurgistul: ora 
14,15: Progresul — Steagul roșu.

Minerul Baia Mare 
in Iugoslavia

Minerul Baia Mare și-a încheiat tur
neul întreprins în R. S. F. Iugoslavia, 
întîlnind formația Proleter Zrenianin 
din categoria a Il-a, în fața căreia a 
cedat cu 4-1 (4-0). Victoria gazdelor 
a fost facilitată de forma foarte slabă 
a portarului Bay, care a primit două 
goluri perfect parabile. De altfel, în 
repriza a doua el a fost înlocuit cu 
Vlad, care n-a mai primit nici un 
gol. .

Cele, patru puncte ale formației Pro
leter au fost înscrise de Obradov. 
Pentru Minerul a marcat Drăgan, j



Campionatul republican pe echipe
Sîmbătă și duminică, sala Giulești a 

găzduit etapa a III-a a campionatului 
republican de lupte pe echipe. între
cerile au fost dominate categoric de 
cele două formații ale clubului Steaua 
care, atît la „libere", cît și L „clasice" 
au cîștigat toate întîlnirile susținute.

La lupte libere formația Steaua com
pusă din : J. Buzoianu, A. Marmara, 
A. Geantă, F. Ghiarmati, P. Cîrciuma- 
ru, I. Popescu, A. Balog, Șt. Stîngu a 
realizat 46 din cele 48 de puncte 
posibile. Singura înfrîngere a sufe
rit-o P. Cîrciumaru în meciul cu M. 
Gesner (Vagonul Arad). Progresul a 
fost învinsă de echipa Steaua cu cate
goricul scor de 16—0. In cel mai frumos 
meci al întîlnirii, Fr. Ghiarmati a în
vins la puncte pe I. Tobă. Cu același 
scor, 16—0, au fost învinși și luptătorii 
de la Rapid. O comportare bună a avut 
și formația rapidistă, care a obținut 
o victorie categorică în fața echipei 
arădane Vagonul cu scorul de 10—4 și 
o victorie la limită 9—7 asupra echipei 
Progresul.

La „clasice" echipa clubului spor
tiv Steaua s-a impus și mai categoric, 
învingînd celelalte echipe: Progresul. 
Vagonul Arad și Rapid, cu același 
scor : 16—0. Steaua a prezentat urmă
toarea formație: FI. Perneș, D. Pîrvu- 
lescu, M. Chiriță, S. Popesc , C. Badea, 
P. Stroe, B. Matyas, T. T-rbă. Deși 
învinsă categoric, echipa Progresul a 
fost singura care a opus o rezistență 
mai puternică formației militare. Va
gonul Arad a cedat într-un timp foarte 
scurt. In mai puțin de 25 de minute de 
luptă, toți luptătorii arădani au pierdut 
prin tuș. Aceeași slabă rezistență au 
opus formației Steaua și luptătorii de 
la Rapid.

La „clasice", Progresul a obținut 
două victorii: cu 9—7 în fața rapidiș- 
tilor, reușind astfel să '°rmine la ega
litate la scorul general și cu 12—4 a 
învins Vagonul Arad.

La „clasice" am remarcat compor
tarea bună a următorilor luptători: 
D. Pîrvulescu, M. Chiriță, Popescu, 
B. MuJaș (Steaua), D. Manea, V. Vlă- 
descu, L. Buba (Progresul), L. Boaru 
și A. Wiînderich (Vagonul), I. Baciu 
(Rapid).

Rezultatele generale se prezintă în 
felul următor : Steaua—Progresul 32—0; 
Steaua—Rapid 32—0 ; Steaua—Vagonul 
Arad 30—2; Progresul—Vagonul Arad 
18—14; Progresul—Rapid 16—16; Ra
pid—Vagonul Arad 16—12.

MIHAI TRANCA
_ ★

REȘIȚA (prin telefon). — Sîmbătă 
și duminică, luptătorii reșițeni au în
scris în palmares încă 3 victorii, con- 
firmînd revenirea de formă pe care o 
marchează în retur.

Ei au învins: C.F.R. Timișoara cu 
16—10 (clasice 12—0 ; libere 4—10), 
Chimistul Baia Mare 21—5 (11—3, 
10—2), Electroputere Craiova 24—8 
(10—6, 14—2). C.F.R. Timișoara—Chi
mistul Baia Mare 19—11 (7—7, 12—4). 
C.F.R. Timișoara—Electroputere Craio
va 22—10 (8—8, 14—2), Chimistul 
Baia Mare—Electroputere Craiova 14— 
14 (7—7, 7—7).

1. PLAVIȚU— coresp.

BRAȘOV (prin telefon). întrecerile 
au fost dominate categoric de luptătorii 
de la Steagul roșu, care au cîștigat toa
te întîlnirile. Iată rezultatele înregistra
te ; Steagul roșu Brașov — Metalul 
București 24—8 (11—6 clasice, 14—2 
libere); Steagul roșu—A.S.M. Lugoj 
19—9 (8—4, 11—5); Steagul roșu— 
Rulmentul Brașov 26—4 (14—2, 12— 
2), Metalul București—A.S.M. Lugoj 
15—11 (6—4, 9—7), Metalul Buc. — 
Rulmentul Brașov 21—11 (13—3,8—8). 
Rulmentul Brașov—A.S.M. Lugoj 18— 
12 (4—10, 14—2).

V. POPOVICI — coresp.

SATU MARE (prin telefon). Simbă- 
tă și duminică sala 9 Mai din locali
tate a găzduit etapa a III-a a campio
natului republican de lupte. Iată rezul
tatele : Dinamo Buc. — Unio Satu Ma
re 24—4 (10—4, 14—0). Dinamo Buc. 
—C.S.O. Galați 28—4 (13—3, 15—1); 
Unio Satu Mare—C.S.O. Galați 18—10 
(10—4, 8—6). Voința Tg. Mureș, care 
nu s-a prezentat, a pierdut toate întil- 
nirile cu 0—32.

AUG. VERBA — coresp.

i

De la start la... sosire
CARANSEBEȘ. Cea de a V-a ediție 
concursului școlăresc de atletism, 

.Cupa Banatul" s-a bucurat
a 
dotat cu .
de participarea a peste 200 de elevi 
și eleve din școlile medii și profesio
nale ale regiunii. Victoria a revenit, 
din nou, lotului de atleți ai școlii me
dii nr. 4 din Timișoara, pregătit de 
profesorii Ion Witman și Ion Dehe- 
leanu. Iată și clasamentul concursului: 
1. Școala medie nr. 4 7.265 p; 2. 
orașul Reșița 6.732 p; 3. orașul Ti
mișoara 6.597 p ; 4. orașul Arad 5.933 
p; 5. orașul Caransebeș 4.806 p; 6. 
raionul Arad 4.242 p: 7. Oravița
4.177 p; 8. raionul Timișoara 4.124 p; 
9. Lugoj 3.250 p; 10. Sînnicolau
2 558 p.

Micșan, coresp. 
orașului s-a des- 
regională a cam- 
la care au parti-

Liviu
CLUJ. In parcul 

fășurat recent faza 
pionatului de cros 
cipat peste 100 de atleți și atlete. Câș
tigătorii : juniori I — 2.500 m: Gh. 
Plăcintaru (Știința); pe echipe Știin
ța ; junioare I — 800 In: Ana Plăcin
taru (Știința); pe echipe CSM; ju

nioare 11 — 600. m: S. Valendorfian 
(CSM); pe echipe CSM; juniori 11 — 
1.500 m: Radu Rusu (CSM); pe 
echipe CSM; senioare — 1.500 m: 
Ecaterina luhas (CSM); pe echipe 
CSM; seniori: C. Biro (CSM); pe 
echipe CSM.

Aurel Ursu-Palade, coresp.
La Cluj a avut loc tradiționala în

trecere atletică dotată cu „Cupa ani
lor I“. Etapa pe centru a acestei 
competiții a revenit atleților de la 
Institutul Pedagogic de 3 ani care au 
totalizat 103 p, urmați de cei de la 
Institutul Politehnic cu 49 p și Insti
tutul de Arte cu- 13 p. In general, 
rezultatele au fost sub așteptări. Re
marcăm, totuși, cîteva performante: 
băieți: 100 m S. Dincă 11.5; 400 m 
Decanovici 55,0; 1.000 m E. Pal
2,51,5; greutate I. Lazăr 14,31 m; 
lungime E. Udrea 6,2i m; fete: 100 
m A. Carp 14,8; 500 m L. Petreanu 
1:32,0; lungime S. Pop 4,40; greu
tate I. Szekelî

HUNEROARA. Un frumos succes a 
cunoscut concursul atletic de toamnă 
disputat în urmă cu cîteva zile în 
localitate. Iată rezultatele tehnice; 
triatlon : Trif Susana (școala spor
tivă) 1.726 p; pentatlon: loan Dră- 
gan (școala sportivă) 2.324 p — nou 
record regional; 110 m g; Tiberiu 
Salamon (școala sportivă) 15,3; 200 
m g ; A. Bertho'd (Siderugistul) 25,2 
— record regional de seniori egalat; 
400 m g: A. Berthold 55,0 — re
cord regional de seniori egalat; disc 
(1,5 kg) ; V. Breazu (școala sportivă) 
39,42 m.

Gh. Băîeanu, antrenor

9,23 m.
P. Nagy, coresp.

PITEȘTI. Pentru depistarea elemen
telor talentate și de perspectivă din 
rindul elevilor școlilor medii din lo
calitate, a fost organizat un reușit 
concurs de atletism pe grupe de pro
be. Cu acest prilej, 72 de elevi și 
eleve și-au trecut normele 
signa de polisportiv, lată 
torii: 60 m E. Diaconescu 
V. Costea 10,7; lungime
Costea 4,93 m; lungime fete E. Bar
barie 3,97 m; greutate băieți I. Ni
cola 10,00 m, greutate fete Dănuța 
Popescu 8.00 m.

prof. I. Vorovenei

pentru in
și ctștigă- 

9,0; 80 m 
băieți V.

116942 lei
După cum se știe, regulamentul con

cursului Pronosport a fost completat 
cu o serie întreagă de prevederi în a- 
vantajul partieipanților, printre care și 
aceea că atunci cînd la una din cate
gorii nu se omologhează decît premii 
pe buletine zecimale, variantei sau va
riantelor respective li se atribuie pre
miul maxim (pînă la 100 000 lei fie
care). Poate că mulți dintre dv. atunci 
cînd ați luat cunoștință de această pre
vedere v-ați spus: „Degeaba. Nu vor 
exista asemenea cazuri

Iată că, o asemenea părere, este con
trazisă la numai cîteva concursuri după 
includerea în regulament a respective
lor prescripțiuni. Astfel, la concursul 
din 3 noiembrie, deoarece la categoria I 
(12 rezultate) nu s-a înregistrat decît 
un buletin zecimal acoperit 10% (din 
fotografia alăturată), acestuia îi revine 
întreaga sumă afectată acestei catego
rii adică 98 794 lei. Dar, fiindcă este 
vorba de un buletin combinat (colec
tiv), el realizează și o suită de premii 
la categoriile a 11-a șt a Hl-a, pentru 
care primește încă 18 148 lei.
Cel care a realizat această performan
tă frumoasă este participantul Vasile 
lonescu din București. El își înscrie 
primul numele pe lista partieipanților 
care beneficiază din plin de avantajele 
create acestor buletine

Și acum, să ne îndreptăm atenția 
spre concursul din această săptămînă

etapa a doua
a campionatelor universitare pe anii 1963-1964

A luai sfîrsit»

Două duminici la rînd atleții studenți 
din Capitală s-au întrecut pe stadioa
nele l.M.F. și Tineretului pentru a 
obține rezultate bune și a se califica 
în celelalte două faze ce se vor disputa 
în anul 1964. Cîteva rezultate: 80 m gar
duri: 1. Elena Potoroacă (I.C.F.) 12,2; 
2. Sanda Necula (Pedagogic) 12,5; 
lungime: 1. Elena Ciulinaru (I.C.F.) 
5,22; 2. Maria Ciobanu (I.C.F.) 5,18: 
suliță: Sabina Stoica (I.C.F.) 39,01; 2. 
Rodica Bucea (I.C.F.) 39,00; 3. Felicia 
Minea (I.C.F.) 37,90; disc: 1. Anca 
Gurău (l.M.F.) 42,47; 2. Szabo Ildico 
(I.C.F.) 39,70; 3. Cristina Gurău
(I.C.F.) 36,77. 100 m plat b. 1.
Albreht Herman (I.C.F.) 11,0; 2.
Gheorghe Vătui (Polit.) 11,0; 3. Mihai 
Isbășescu (Construcții) 11,1; 400 m 
plat : 1. Mihai Isbășescu 53,7; 2. Marin 
Dumitru (Pedagogic) 53,8; 3. Gheor
ghe Țăruș (Polit.) 54,1. 1500 m plat: 
1. Alexandru Micu (I.S.E.) 4:12,2; 2. 
Ion Vlădăreanu (Polit.) 4:12,6. Triplu

salt: 1. Valeriu Răuță (I.C.F.) 13,91;
2, Alexandru Petrescu (Constr.) 13.58. 
înălțime: 1. Adrian lonescu (I.C.F.) 
1,85; 2. Constantin Semen (Polit.) 1,80;
3. Alex. Spiridon (I.C.F.) 1,80; 4. A-
drian Trifu (Polit.) 1,80; 5. Alex. Van- 
ghelescu (Pedagogic) 1,89. Disc: Wolf 
Socol (I.C.F.) 41,00; 2. Constantin
Stancu (Polit) 40,43. H. C. Lucian 
Kotlar 50,73. Suliță H. C. Ion Cristea 
68,12; 2, Zoltan Toth 55,05; 3. Sergiu 
Cătănescu 53,10.

SF. GHEORGHE. Campionatul ra
ional pe echipe a reunit la startul în
trecerilor peste 300 de tineri și tinere 
de la asociațiile sportive Făclia, Olim
pia, școala medie Feldioara, școala 
agricolă Budila, Recolta Bod, Q':yapia 
și Textila Sf. Gheorghe. Clasament 
general: 1. Făclia Sf. 
■p; 2. Recolta Bod 76 
Baraolt 66 p.

Zoltan

Gheorghe 160 
p j 3. Olimpia

Pap, coresp.

pe un buletin zecimal
(nr. 46 din 17 noiembrie a.c.). Iată cele 
12 partide cuprinse în program, îm
preună cu pronosticurile „Programului 
Loto-Pronospo-rt" nr. 500:

1.
2.
3.
4.
5.

Petroluî — Dinamo Pitești 
Farul — Crișul
Progresul — Steagul roșu 
Știința Tim. — CSMS lași 
Știința Craiova — Dinamo 
Bacău
Știința Galați — Metalul 
Tirgoviște

7. Gaz Metan — CFR Timișoara
8. Jiul Petrila — CSM Reșița
9. Internazionale — Bologna

10. Bari — Lazio
11. Messina — Fiorentina
12. Roma

6.

— Torino

UN NOU PREMIU DE

i 
1
1
1,

1, X

X
X

2
x

Totodată reamintim că pe afișele și 
fluturașii acestui concurs se vor face 
următoarele corecturi: meciul I, Știința 
Clu j — Steaua se înlocuiește cu Petro
lul — Dinamo Pitești; meciul X. Lane- 
rossi — Milan se înlocuiește cu Bari - 
Lazio, programul valabil fiind cel de 
mai sus
SPORTEXPRES + PRONOEXPRES!
Concursul Pronoexpres de săptămînă 

trecută a fost primul din seria celor ce 
acordă importante premii suplimentare 
posesorilor de bilete SPORTEXPRES 
— trimestrul IV.

Și participanții Ia concursul Prono
expres de mîine — posesori de bilete 
Sportexpres, trimestrul IV, beneficiază 
de asemenea premii suplimentare,

100.000 LEI LA PRONOEXPRES
PREMIILE CONCURSULUI PRONOEXPRES 

NB. 45 DIN 6 NOIEMBBSE 1363
Categoria I 1 variantă a 100 000 lei; Ca

tegoria a Il-a 10 variante a 5 301 iei fiecare; 
Categoria a III-a 76 variante a 751 lei fie
care; Categoria a IV-a 414 variante a 177 
lei fiecare; Ca-egoria a V-a 1 182 variante 
a 02 lei fiecare; Categoria a Vl-a 5 331 va
riante a 19 lei fiecare.

ccasuyiie

Ueganle

&0CHNA

Popa P. Vasile din orașul Adjud, reg. Ba
cău.

— Se reportează pentru concursul Prono
expres nr. 46 din 12 noiembrie 1953 suma 
de Iei 187 774 lei pentru categoria I.

Premii suplimentare în obiecte acordate 
partieipanților posesori de bilete Sportex
pres trim. IV : Categoria a Il-a 2 variante; 
Categoria a III-a 14 variante.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

— Premiul de categoria I în valoare de 
100 000 lei a fost obținut de participantul

Nu uitați că de la 21 no
iembrie devine obligatorie 
purtarea căștilor de protec
ție.

Procurați-vă din timp căști 
de protecție de la magazine
le și raioanele cu articole de 
sport din Capitală și pro
vincie. Se găsesc toate mă
rimile de căști de protecție* 
cu cozoroc și fără.



MNRST WfâSESM -=~ ■
Au cuvintul campionii „internaționalelor" noastre
Cea de a Vl-a ediție a campiona- 

elor internaționale de gimnastică a ie 
arii noastre s-a încheiat duminică 
seara, dar ecourile frumoaselor evo- 
iiții ale sportivilor din cele 9 țări 
participante stăruie încă printre îubi- 
orii _ sportului și, cu atît mai mult, 
n rindurile specialiștilor și sportivi- 
or. Duminică seară, la capătul a trei 
:ile de dispute dîrze și interesante, 
im rugat pe cîștigătorii concursului, 
pe cei care au obținut titlurile de cam
pioni internaționali ai R. P. Romîne, 
iă ne împărtășească impresiile:

SONIA IOVAN (R.P. Romînă) : 
Eșalonat de-a lungul a trei zile, con- 
•ursul nu a fost de loc ușor. Dimpo- 
rivă, el a cerut tuturor concurențllor 
'forturi considerabile, iar participarea 
valoroasă a dat luptei sportive pen- 
ru primele locuri un farmec deosebit, 
teși printre participantele străine nu 
iu figurat nume „sonore", întrecerea 
>ropriu-zlsă a fost la înălțime, Mzia 
'linoșvili, Maria Krajcirova și altele 
lovedindu-se la fel de bine pregătite 
a și cele mai bune gimnaste din ță- 
ile respective. De altfel, lucrul acesta 
ste firesc. In toate cazurile, gim- 
tastele prezente la București erau 
omponente ale loturilor olimpice și 
tu va fi pentru nimeni o surpriză dacă 
>e multe dintre sportivele care au 
voluat aici le vom intilni peste un 
in la Tokio. După părerea mea, echi
pa noastră a ciștigat mult in ultimul 
imp la capitolul omogenitate, iar re
pliatele obținute ne dau încredere în 
irepâttrea viitoare".

EboARD GROMOV (U.R.S.S.): „Mă 
tflu pentru prima oară la București, 
’ar vă asigur că m-am îndrăgostit 
le acest oraș. Grija cu care am fost 
trimiți, ospitalitatea cu care am fost 
nconjurați pretutindeni ne-au creat o 
mnă dispoziție de concurs. In ce mă 
tivește, am încercat să evoluez cit 
nai bine în fața publicului bucureș- 
ean. Dacă n-am reușit întotdeauna 
•xecuții de înalt nivel, aceasta se da- 
orește faptului că am fost puțin su
et ind. Cum e și firesc, gimnaștii s-au 
>rezentat mai bine pregătiți la exer- 
iții le liber al.se. Dacă voi fi invitat. 
<oi reveni întotdeauna cu plăcere pen- 
ru a concura la București".

MARJA KRAJCIROVA (R.S. Ceho- 
lovacă): „dm 15 ani și mi-am fă- 
ut debutul internațional in acest
n, în R. P. Polonă. Concursul
e la București a constituit pentru 

’line o serioasă piatră de încercare și 
înt foarte fericită că execuțiile mele 
u fost bine apreciate de spectatori
i— de arbitre. Titlul de campioană 

ațională a R.P. Romîne la să- 
w. constituie o mare răsplată pen-

Pregătirile echipelor leminine din Brașov 
și Cluj in vederea campionatului republican
• începerea campionatului republi- 

an feminin de baschet este întîmpi- 
ată de echipa Voința Brașov cu 
îultă seriozitate în pregătire^ Antre- 
ameniele, găzduite cu puțină vreme 
1 urmă de terenul cu bitum de sub 
împa ș’ în ultima perioadă^ de sala 
e sport Tractorul, s-au desfășurat în 
pndiții foarte bune; în momentul de 
iță jucătoarele au o pregătire fizică 
îulțumitoare. Desigur, nu poate fi 
mis faptul că toate echipierele și-au 
nbogățit simțitor bagajul de cunoș- 
nțe tehnice și tactice, ceea ce le-a 
jutat la realizarea și finalizarea te- 
îelor tactice exersate în cursul antre- 
amentelor. Antrenorul Gheorghe Roșu 
a preocupat de ridicarea _ calitativă

jocului practicat de echipa sa și 
peră într-o bună comportare. Lotul 
phipei Voința Brașov este alcătuit din 
rmătoarele jucătoare: Octavia Simon, 
gnes Vogel, Ecaterina Vogel, Andrei 
ița, Ursula Gundisch, Eta Herțeg, 
itrela Vlăsceanu, Vera Lepădatu, 
sliane Binder, Ana Benedec, Doris 
lerbert și Mariana Kraus. Paralel cu 
mioarele s-au pregătit și junioarele, 
,b supravegherea maestrei sportului 
ctavia Simon. (C. GRUIA — coresp. 
îgional).
• Aceeași preocupare este manifes- 

ită și de baschetbalistele de la Știința 
luj. Antrenorul Vasile Geleriu s-a 
irăduît să asigure echipei o cît mai 
ună pregătire tehnică, tactică și fizi- 
j. O formă deosebită au arătat în 
Itima vreme Maura Popa, Doina Un- 
ur, Magda Godri și lldico Horvat. 
ît privește echipa A. S. Armata (an- 
enor Nicolae Martin), promovată 

tru activitatea desfășurată de mine 
plnă acum. Dintre sportivele romîne 
cel mai mult mi-a plăcut Sonia Io
van".

NENAD VIDOVICI (R.S.F. Iugo
slavia) : „Am venit bucuros la Bucu
rești, la „internaționalele" de gimnas
tică. Bucuria mea a fost întregită de 
succesul realizat la cal cu minere, pri
mul meu succes internațional de pres
tigiu. Sîntem mulțumiți de ambianța 
concursului și avem numai cuvinte de 
laudă la adresa organizatorilor ro- 
mini pentru modul exemplar în care 
s-a desfășurat această importantă în
trecere internațională".

Elena Leuștean-Popescu

ELENA LEUȘTEAN (R.P. Romînă): 
„Două probleme mă frămîntau înainte 
de concurs: cum mă voi acomoda cu 
atmosfera de întrecere, după o ab
sență de aproape doi ani; dacă voi 
fi la înălțimea progresului evident pe 
care l-au înregistrat în această pe
rioadă colegele mele mai tinere ? Acum, 
la încheierea concursului, după ce 
m-am clasat a doua la individual 
compus și am cîștigat „solul", pot să 
afirm că suit mulțumită de rezul- 

anul acesta din campionatul de cali
ficare, ea a participat în ultima vreme 
la cîteva jocuri de verificare în com
pania formațiilor Voința și Mureșul 
din Tg. Mureș. Media vîrstei este de 
19,6 ani, iar primele șapte jucătoare 
au peste 1,70 m. Lotul este format din: 
Moraru, Bugar, Cegezi, Silaghi, Far- 
caș, Armenciuc, Ziegler, Tarcea, Si- 
poși, Chiș și Migno.

Zilele acestea, Știința și A.S.A. vor 
participa la un turneu de verificare 
alături de echipele Mureșul și Voința 
Tg. Mureș. (O. GUȚU — coresp.).

Discuția a fost deschisă la sediul 
F.R.H.P. de antrenorul Gheorghe Ron- 
cea, care ne-a adus la cunoștință că 
sîmbătă 16 noiembrie va avea loc pe 
stadionul de iarnă din parcul „23 Au
gust" deschiderea festivă a noului se
zon.

— Tradiționala demonstrație a pati
natorilor artistici va fi anul acesta și 
mai frumoasă. Lucrăm aproape silnic, 
de mai bine de trei săptămîni de cînd 
și-a deschis porțile patinoarul, la alcă
tuirea programului.

— De fapt, antrenamentele sportivi
lor, a intervenit antrenorul cehoslo
vac Karel Vosatka, care știe acum să 
vorbească foarte bine romînește, au în
ceput pe... uscat. Astă-vară, patinatorii 
au făcut la Tușnad și în cadrul clu
burilor respective exerciții pentru men
ținerea condiției fizice, iar în săli și-au 
pregătit, la muzica magnetofonului, re
pertoriul la „libere". 

talele obținute. Mai bine pregătită la 
sărituri, puteam aspira chiar la locul 
întîi. Nu mă voi opri la ceea ce am 
realizat pînă acum. Vot munci în con
tinuare cu perseverență pentru rezul
tate și mai bune".

MZIA N1NOȘVILI (U.R.S.S.) -.„în
vățată pînă acum numai să iau in
terviuri — sini studentă în anul IV 
la ziaristică — iată-mă în situația 
de a și acorda interviuri. Consider 
drept mulțumitoare comportarea mea 
în acest important concurs interna
țional. Mi-au plăcut mult cele două 
tinere gimnaste cehoslovace, precum 

evoluînd la bîrnă.
Foto: P. Romoșan

și Sonia Iovan. Mă voi reîntoarce la 
Tbilisi cu frumoase impresii din Ro- 
mînia și voi continua să muncesc mult 
pentru a intra în echipa olimpică so
vietică care va face deplasarea la 
T okio".

ANTON CADAR (R.P. Romînă) : 
„Cred că rezultatele obținute la „in
ternaționalele" din acest an constituie 
cel mai frumos succes repurtat de 
mine pînă acum. Am îndeplinit cu 
acest prilej pentru a doua oară norma 
olimpică. Anul care vine ne va solicita 
și mai mult și voi încerca să mă pre
gătesc astfel ca succesele viitoare să 
le întreacă pe cele prezente".

Printre invitații prezenți la concursul 
de la București s-a aflat și maestrul e- 
merit al sportului ALBIN MORARU, pe 
care l-am rugat să ne împărtășească 
impresiile. An de an — ne-a spus el 
— „internaționalele" noastre impun în 
arena internațională nume noi. Ediția 
din acest an ne-a rezervat surpriza 
plăcută a unor tinere talente și de 
mare perspectivă ca Maria Krajcirova 
și Jarka Sedlakova (Cehoslovacia), 
Erika Barth (R.D. Germană). Gim
naștii noștri au trecut cu bine acest 
greu examen, remareîndu-se îndeo
sebi Sonia Iovan, Elena Leuștean. ti- 
nărul Cadar și Orendi.

In pragul noului sezon

DE VORBĂ CU ANTRENORII...
— Cum va fi organizată munca de 

instruire pe gheață în actualul sezon 1
— Ne-am împărțit pe loturi. De lotul 

A din care fac parte 25 de fete și 
băieți, răspund eu și tov. B. Ilorosz 
iar de lotul B, ceva mai mare, se 
ocupă Gh. Roncea, R. Ionian, N. Gli 
ga și V. Neagu.

— Vreți să ne spuneți cîțiva dintre 
selecționații în lotul A ?

— Elena Moiș, Crenguța Cumbari, 
C. Hertl, M. Stoenescu, perechile Gris-

Ciclocrosistii•

Vremea splendidă și programul in
teresant al fazei orășenești din cadrul 
campionatului republican de ciclocros 
au atras duminică dimineața un mare 
număr de iubitori ai ciclismului pe tra
seul ales de comisia de specialitate a 
Capitalei în împrejurimile stadionului 
Olimpia. Dar cînd au început probele, 
spectatorii au avut o surpriză neplă
cută: de la start au lipsit C. Dumi
trescu, G. Moiceanu, I. Cosma și alți 
cunoscuți alergători, a căror partici
pare ar fi dat un plus de spectaculo
zitate concursului. Și, firește, nu le-ar 
fi dăunat nici lor, ci dimpotrivă ar fi 
avut un efect pozitiv în procesul de 
pregătire. Absența acestora însă a fost 
suplinită de dlrzenia cu care și-au apă
rat șansele cei aproape 80 de partici- 
panți de toate categoriile.

De data aceasta ne vom abate de la 
un obicei și vom da întîietate juniori
lor pentru că ni s-a părut mai intere
santă confruntarea lor decît cea a se
niorilor. Iată o scurtă trecere în revistă 
a probei rezervată juniorilor de cate
goria I.

La start s-au aliniat 16 tineri ciclo- 
crosiști. Arbitrul i-a anunțat că vor 
trebui să străbată patru ture fiecare, 
avînd cca 3,500 km. De remarcat că 
traseul, cu multe urcușuri, cerea con- 
curenților nu numai forță ci și dexte
ritate în alegerea celui mai bun drum. 
După efectuarea primului tur, ordinea 
e următoarea: C. Grigore urmat la 
mică distanță de Gh. Radu, St. Si
mon și D. Panaitescu. După turul ur- 
mător situetia se schimbă astfel: 
Gh. Radu, t). Panaitescu, C. Grigore, 
Șt. Simion, D. Lascu și C. Ivan. In turul 
trei, D. Panaitescu reușește să-și dt-

.șMagaBti =—
Au fost desemnate 

echipele campioane ale Capitalei
Sîmbătă și duminică, s-a desfășurat 

cea de a doua și ultima etapă din ca
drul campionatului Capitalei pe echipe, 
la arme speciale. Remarcăm cu acest 
prilej comportarea foarte bună a se
nioarelor, care au înregistrat perfor
manțe destul de ridicate în proba de 
armă liberă 3x30 focuri. Se cuvin evi
dențiate trăgătoarele Ioana Soare, Ana 
Goreti, J. Zvonevschi și Eda Baia la 
poziția culcat, etc. Dintre celelalte 
probe, scoatem în evidență rezultatele 
lui I. Tripșa și V. Atanasiu la pistol 
viteză, Ene Drăgan și T. Jeglinschi Ia 
pistol precizie.

Cu această întrecere au luat sfîrșil 
campionatele Capitalei la arme spe
ciale, urmînd să se desfășoare în con
tinuare confruntările pentru armă 
sport.

Iată rezultatele: armă liberă cali
bru redus 30 focuri senioare: 1. Ioana 
Soare (Știința) 289,4-2814-273=843 p; 
2. Ana Goreti (Olimpia) 2904-284,4 
265=839 p; 3. Jaqueline Zvonevschi 
(Dinamo) 290,42864-260 = 836 p; 4. Iu- 
dith Moscu (Dinamo) 292,4-280-1-260 = 
832 p; 5. Eda Baia (Știința) 295,4- 
283-j-252=830 p. Pe echipe, poziția 
culcat (după două etape): 1. ȘTIINȚA 
1734 p _ CAMPIOANĂ A CAPITA
LEI; 2. Dinamo 1732 p; 3. Olimpia 1711 
p. Poziția în genunchi: 1. DINAMO 
1683 p. — CAMPIOANĂ A CAPITA
LEI; 2. Știința 1651 p; 3. Olimpia 
1642 p. Poziția în picioare: 1. ȘTIIN
ȚA 1524 p — CAMPIOANĂ A CAPI-
TALEI; 2. Olimpia 1509 p; 3. Dinamo

lina Patraulea — R. Ionian, Liliana 
Georgescu—D. Săveanu, Dana Gheor
ghiu — D. Sandu ș.a.

— Notați, ne-a rugat tov. Roncea, 
și cîțiva copii din lotul B: Beatrice 
Huștiu, Adina Caimacan, Cristina Oană, 
Călin Tulpan, Paul Grecu și Cristina 
Slașomeanu, care sînt foarte silitori 
la antrenamente.

— Cînd va avea loc primul con
curs ?

— Imediat după deschiderea oficială 
a sezonului. De altfel, a continuat tov.

în întrecere
pășească adversarul principal și astjel 
împreună cu Gh. Radu și C. Grigore 
se detașează apreciabil. La jumăta
tea ultimului tur D. Panaitescu spar
ge însă și astfel cursa e ciștigată de 
campionul de mare fond la juniori, Gh. 
Radu (Olimpia), urmat la 16 sec. de 
C. Grigore (Voința), 50 sec. de D. Pa
naitescu (Steaua). 1:30 de D. Lascu 
(C.P.B.) și 2:28 de Gh. Loader (Voin
ța).

Cursa seniorilor (6 ture), in cadrul 
căreia și-au disputat întiietatea 23 de 
cicliști, a fost dominată de la început 
și pînă la sfîrșit de Constantin Batiu 
și Ion Braharu. Constantin Batiu, u- 
nul dintre specialiștii acestui gen de 
alergări, n-a dezmințit așteptările ciști- 
gînd în cele din urmă de o manieră 
categorică.

CLASAMENT FINAL: 1. C. BACIU 
(Steaua), 2. I. Braharu (Voința) la 
54 sec, 3. Șt. Toader (Voința) la 1:25,
4. P. Simion (Steaua) la 1:40, 5. Gh. 
Neagoe (Steaua) la 1:49, 6. C. Ciobanii 
(Voința Ploiești) la 1:58, 7. C. Popescu 
(Olimpia) la 2:06, 8. A. Mitef (Voința) 
la 2:16.

lată acum învingătorii în celelalte 
probe de completare: juniori cat. a 
Il-a (2 ture) : 1. C. Constantinescu 
(C.P.B.), 2 .D. Isfan (C.P.B.), 3. L. 
Mnațacanian (Voința): biciclete de se- 
micurse (un tur): 1. Gh. Răceanu 
(C.P.B.), 2. C. Nicolae (Lehliu), 3. N. 
Procop (Steaua); biciclete de turism 
(un tur) : 1. N. Gheorghiu (Dinamo). 
2. FI. Pițoiu (Voința), 3. 1. Ionescu 
( Dinamo ).

I. TRAIAN

1501 p. Pe trei poziții: 1. DINAMO 
4916 p — CAMPIOANĂ A CAPITA
LEI; 2. Știința 4909 p; 3. Olim
pia 4872. Pistol precizie : 1. Ene-
Drăgan (Dinamo) 548 p; 2. T..
Jeglinschi (Dinamo) 548 p; 3. C. Fe- 
ciorescu (Steaua) 538 p. Pe echipe: 
1. DINAMO 4270 p — CAMPIOANĂ 
A CAPITALEI; 2. Olimpia 4245 
3. Steaua 3685 p. Pistol viteză :
I. Tripșa (Dinamo) 585 p; 2. V. Ata
nasiu (Steaua) 584 p; 3. M. Roșea (Di
namo) 578 p; 4. N. Vlad (Olimpia)- 
566 p; 5. A. Neagu (Dinamo) 558 p„ 
Pe echipe: DINAMO 4441 p — CAM
PIOANĂ A CAPITALEI. Armă liberfe 
calibru redus 3x40 focuri seniori: 1. 
M. Lazăr (Știința) 382,-ț-3744-366 = 1122' 
p; 2. I. Olărescu (Știința) 389,-ț-
378.4- 344 = 1111 p; 3. V. Enea (Steaua)
380.4- 3764-354=1110; 4. L. Cristescut
(Steaua) 386,4-3684-351 = 1105 p; 5.- 
P. Șandor (Dinamo) 386,4369-ț-349 = 
1104 p. Pe echipe, poziția culcat: 1.. 
DINAMO 2709 — CAMPIOANĂ A CA
PITALEI; 2. Olimpia 2693 p; 3. Știința. 
2690 p. Poziția în genunchi: 1. ȘTIIN
ȚA 2572 p — CAMPIOANĂ A CAPI
TALEI; 2. Dinamo 2556 p; 3. Olim
pia 2535 p. Poziția în picioare: 1. 
ȘTIINȚA 2421 p — CAMPIOANĂ A 
CAPITALEI; 2. Olimpia 2339 p; 3. Di
namo 2311 p. Pe trei poziții: 1. ȘTIIN
ȚA 7783 p — CAMPIOANĂ A CAPI
TALEI; 2. Dinamo 7576 p; 3. Olim
pia 7567 p; 4. Metalul 5532 p; 5- 
Steaua 4402 p.

Horosz, vom organiza în fiecare luna- 
cite un concurs de control în vederea 
campionatelor republicane progrumata 
la începutul anului viitor.

— Ce surprize vom avea în acest se
zon ?

— Sper să ne ofere satisfacții de
osebite comportarea Elenei Moiș, Cren
guței Cumbari, a lui Carol Hertl și 
perechii Cristina Patraulea—R. Ionian, 
ne-a răspuns antrenorul cehoslovac. A 
venit timpul ca aceștia să-și măsoare 
forțele în competițiile internaționale, 
Ei fac de altfel un program special de 
pregătire.

Am încheiat scurtul nostru interviu 
urîndu-le succes tinerilor patinatori în 
primele lor concursuri internaționale.
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P. P. ROMÎNĂ —R. D.
Mai sînt cîteva zile pină la jocurile 

cu valoroșii popicari din R.D. Germană. 
In cele două tabere se fac, de mai mul
te -luni, pregătiri intense în vederea în- 
tîlniritor programate între 16—18 no
iembrie la București și Ploiești. Iată 
cîteva amănunte referitoare Ia apropia
tele întreceri.

• Forul de specialitate din R.D. Ger
mană va deplasa un lot de 18 jucătoare 
și jucători. Printre popicarii germani se 
află Mtiller, Grohs și Brautingam, cu- 
noscuți publicului nostru.

• Programul complet al întîlnirilor : 
sîmbătă 16 noiembrie, București, arena 
Unirea, ora 17 : R.P. Romînă—R.D. Ger
mană (feminin). Se joacă la proba cla
sică de 100 bile mixte. Duminică 17

La baschet feminin

Reprezentativa R.S.F.S.R. - Selecționata 
de tineret a Capitalei 63-37 (32-19)

Valoroasa reprezentativă feminină 
de baschet a R.S.F.S. Ruse a susținut 
aseară, în sala Dinamo, ultima întîl- 
nire din cadrul turneului pe care l-a 
întreprins în țara noastră. Jucînd cu 
selecționata de tineret a Capitalei, bas
chetbalistele sovietice au învins cu 
63—37 (32—19) după o partidă în care 
și-au etalat din plin calitățile fizice, 
tehnice și tactice. In afara faptului că 
superioritatea mediei de înălțime Ie-a 
permis să domine în lupta șub panou, 
echipierele R.S.F.S,R. au demonstrat 
o bună mînuire a procedeelor tehnice 
și un joc tactic modern, bazat pe vi
teza de execuție și de deplasare. Re
prezentativa R.S.F.S.R. a condus de Ia 
început, njajorîndu-și treptat avantajul.

Componentele selecționatei de tineret 
a Capitalei au luptat cu îpșuflețire 
pentru un rezultat onorabil. Dar nu
mai combativitatea nu a fost șuficiepță 
pentru atingerea scopului propus. Ju
cătoarele noastre nu au reușit să se 
ridice nici măcar Ia valoarea lor obiș
nuită. Ele au făcut numeroase greșeli 
de tehnică (mult prea multe pentru a 
fi scuzate de trac), uneori dînd pase 
chiar adversarelor. Nimeni nu ar fi 
pretins ca, după o singură săptămînă 
de antrenament în comun, această se
lecționată să realizeze un joc perfect

IN SFERTURILE DE FINALA ALE 
„CUPEI EUROPEI"

Ultimul meci din optimile de finală 
aîe „Cupei Europei" dintre reprezen
tativele U.R.S.S. și Itajiei a clarificat 
programul etapei următoare (sfertu
rile de finală) a acestei competiții. 
Acum sînt cunoscute atit cete 8 e- 
chipe, cît și partidele programate în 
sferturile de finală : Franța—Ungaria. 
Spania—Irlanda, Suedia—(J.R.S.S. și 
Luxemburg—Danemarca. întîlnirile se 
vor desfășura anul viitor cînd, de alt
fel, vor fi programate și semifinalele, 
după care va avea loc șj finala.

MÎINE — MULTE MECIURI ÎN CUPA 
CAMPIONILOR EUROPENI

In afară de meciul Dinamo Bucu
rești—Real Madrid, mîitte în turul op
timilor de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" se dispută alte par
tide : la Plovdiv: Spartak din locali
tate întilnește formația olandeză Eind
hoven ; la Zurich, echipa cu același 
nume primește replica formației Gaia- 
tasarai din Istanbul ; iar la Zabrze, 
echipa poloneză Gornik își dispută în- 
tiietatea cu cunoscuta echipă ceho
slovacă Dukla Praga.

Tot tnune, la Triest, se desfășoară 
al treilea joc din cadrul „Cupei cupe
lor" dintre O.F.K. Beograd și Juven
tus din Torino

ULTIMA ETAPĂ A TURULUI DIN 
CAMPIONATUL POLONIEI

Ultima etapă din prima parte a 
campionatului Poloniei a clarificat .pro
blema echipei fruntașe. Astfel, Legia 
Varșovia este campioană de toamnă, 
fotwlizîud 4 9 p, urmată de Gornik Za
brze cu 17 p și Odra Opale cu ,16 p. 
lată rezultatele ultimei etape : Gwar- 
dia Varșovia—Unia 2—I, Ltț.J. Lrwțd 
—Arkon.ia 1—0, Zaglebie—Ructi Chor-

GERMANĂ LA POPICE
noiembrie. București, arena Unirea, de 
la ora 8: R.P. Romînă—R.D. Germană 
(masculin). Se joacă la proba de 200 
bile mixte. Luni 18 noiembrie, Ploiești, 
arena Voința, de la ora 17: R.P.R. ti
neret—R.D.G. (feminin) ; arena Petro
lul, de la aceeași oră: R.P.R. tineret— 
R.D.G. (masculin). Ambele partide se 
dispută la proba de 100 bile mixte.

• Jocurile de la București vor fi 
conduse de arbitrul maghiar Janos 
Heide. Tot el va arbitra și meciul mas
culin de la Ploiești, iar cel feminin 
va fi condus de arbitrul internațional 
C. Popescu.

• Biletele pentru întîlnirile din Ca
pitală se găsesc la sediul F.R.P. diu 
str. Vasile Conta nr. 16,

omogen. Dar, de aci și pînă la slaba 
evoluție de aseară este cale lungă. Și, 
ca să fim mai preoiși, ceea ce a îngri
jorat nu a fost lipsa de coeziune, ci 
greșelile de tehnică (uneori elemen
tare) și neglijarea (sau necunoașterea) 
unor principii din A.B.C.-ul tacticii in
dividuale, elemente care se pregătesc 
în secțiile cluburilor și asociațiilor și 
nicidecum într-un lot. Aceasta este însă 
o problemă mai veche a baschetului
nostru, (d. st.)

Ediția inaugurală a Jocurilor balcanice
Peste trei zile, mai precis de vineri 

pînă duminică, Belgradul va găzdui 
întrecerile primei ediții a Jocurilor bal
canice pentru eeftipele feminine de bas
chet. Fără îndoială, un important eve
niment internațional baschetbalistic, 
așteptat cu nerăbdare atit de jucătoa
rele echipelor participante, cît și de 
publicul belgrădean, doritor să urmă
rească evoluția unora din cele mai 
bune reprezentative din Europa.

Intr-adevăr, privind lista participan
telor, desprindem în primul rînd redu
tabila selecționată a R. P. Bulgaria, 
campioană a Europei Jn 1953 și meda
liată la toate celelalte ediții ale cam- 

zov 2—2, Gornik Zabrze—Stal 3—0, 
Pogon Szeczin—Wișla Cracovia 6—0. 
Legia—Odra O pole 0—1.

KOMLO — PERFORMERA CAMPIO
NATULUI MAGHIAR

Echipa provincială Komlo din cam
pionatul maghiar are o comportare 
excelentă în prima parte a competi
ției. Jucînd duminică la Budapesta e- 
chipa din Komlo a mai luat un punct, 
de data aceasta în fața redutabilei 
formații M.T.K. (scor: 0—0), men- 
ținîndu-se astfel, în continuare, în 
fruntea clasamentului, la egalitate de 
puncte (15) cu Ferencvaros. Alte re
zultate : Tatabanya—Gyor 0—0, Dio- 
sgydr—Vasas 3—2, Pecs—Debrețin
2—1, Csepel—Dorog 3—0, Hqijvc.'.— 
Szeget 4—0 1

SCORURI STRÎNSE IN ANGLIA

Etapa de șîmbătă din campionatul 
Angliei a consemnat, în general, rezul
tate strînse, și victorii la limită ale 
echipelor gazdă. Fruntașa clasamen
tului, Sheffield Unified, a cîștigat cu 
4—-1 în fața redutabilei echipe Totten
ham. Echipa Arsenal, cu un joc mai 
mult, a ajuns în plutonul fruntaș (23 
p, cu un punct mai puțin decît liderul 
campionatului). Sîmbătă „tunarii" au 
termiimf la egalitate (3—3) cu West- 
hara United. Echipa în care joacă 
Stanley Mathews, Ștpfce City, a dispus

Turneu international pentru voleibaliștii 

din reprezentativa studențească
Azi urmează să plece la Praga re

prezentativa masculină de volei a 
U.A.S.R. Ea va participa la „Cupa 17 
Noiembrie", un tradițional turneu stu
dențesc de volei la care și-au mai 
anunțat participarea formații mascu
line din Franța, Bulgaria, Uniunea So
vietică, Polonia și, bineînțeles, Ceho
slovacia.

Printre alții, din echipă fac parte 
Mihai Coste, V. lordache, M. lorga, 
G. Kramer, M. Nictilescu, M. Dimofte. 
Antrenori sînL prof. N. Tărchilă și 
Al. Mușat. Primul joc al echipei noas
tre are loc miercuri.

HOTĂRÎRI LUATE DE FEDERAȚIA INTERNAIIONALĂ DE IAHTING
LONDRA (Agerpres). — Comi

tetul permanent al Federației interna
ționale de iahting s-a întrunit la Lon
dra în ședința sa anuală. Cu acest pri
lej au fost luate mai multe hotărîri în 
legătură cu Jocurile Olimpice de la 
Tokio. Angajamentele definitive pentru 
probele de iahting ale olimpiadei de 
vară de la Tokio vor trebui trimise cel 
mai tîrziu pînă la 22 septembrie. Pro
bele se vor desfășura între 11 și 21 
octombrie în golful Encshima. Delega
tul japonez a prezentat un raport în 
care se arată că instalațiile necesare 
disputării în bune condiții a concursu
rilor vor fi terminate pină în luna 
mai 1964.

Hotărîrea Comitetului permanent de 
a interzice folosirea materialelor plas- 

pionatelor europene. De un frumos 
prestigiu pe plan internațional se bu
cură și echipele R.S.F. Iugoslavia și 
Italiei, care au obținut în ijltima vre
me (în iurnepl internațional de la Mes
sina, de pildă) performanțe remarca
bile.

Cunoscînd valoarea viitoarelor ad
versare, reprezentativa țării noastre 
s-a pregătit pu sîrgyință și așteaptă 
cu încredere jocurile de la Belgrad. 
Cele două întîlniri susținute în com
pania selecționatei R.S.F.S. Ruse i-au 
fost de un real foloș în verificarea 
formei și în depistarea slăbiciunilor 
care vor trebui evitate în partidele din 

cu 2—0 de codașa clasamentului Ips
wich. Iată celelalte rezultate : Birmin
gham—Blackpool 3—2, Liverpool— 
Bolton 2—1. Burnley—Wolverhampton 
1—0, Bla.kburn—Everton 4—2, Fulham 
—Mancliester United 2—0, Sheffield 
Wednesday—Nottingham 3—1, Brom
wich Albion — Chelsea E—1.

VORWARTS BERLIN SI EMPOR ROS
TOCK LA EGALITATE DE PUNCTE

în etapa a 8-a a campionatului 
R. D. Germane, fruntașele clasamentu
lui, Vorwârtș Berlin și Empor Ros
tock, au obținut noi victorii. Frima a 
învins pe teren propriu cu 3—1 pe 
Turbine Erfurt, în timp ce Empor Ros
tock a cîștigat cu același scor, în de
plasare, la Jena, în fața echipei Mo
tor, A treia clasată, Chemie Leipzig, 
a învins la scor, cu 4—0, pe Dynamo 
Berlin. Celelalte rezultate : Lokomotive 
Stendal — Wismut Karl Marx Stadt 
0—0, Motor Steinach—Motor Karl 
Marx Stadt 0—L Aufbau Magdeburg— 
Motor Zwickau 2—1.

F.C. BARCELONA AMENINȚĂ 
POZIȚIA LIDERULUI

Tn campionatul Spaniei, după cum 
am anunțat. Real Madrid a dispus 
sîmbătă cu 3—1 de Ponteyedra. ,Fripi- 
.t.jșa campionatului, Retiș, a terminat 
la egalitate lș Barcelona cu formația 
Eșpanol (t—1). O victorie prețioasă

Din sporturile de iarnă
• Patinatorii francezi șt-au început 

pregătirile pentru J. O. de la In/isbruck. 
Lotul de viteziști (din care fac parte 
Andre Kouprianoff, Sakhop, Thepenier, 
Fonvielle și Francai se Lusac) s-a de
plasat la începutul acestei luni în loca
litatea Volodalen, unde se va antrena 
sub conducerea lui M. Tourne.

Tn același timp, federația de specia
litate din Franța a alcătuit și lotul 
patinatorilor artistici pentru 1. O.: 
Calmat, Dur ev iile, Pelissier, Nicole 
Hassler și Genevieve Burdel.

• în localitatea Rauma s-a desfă
șurat recent intîlnirea internațională 

tice la iahturile din categoria 5,5 m 
a provocat discuții aprinse între dele
gații americani și norvegieni. Primii 
au argumentat că această interdicție 
limitează progresul performanțelor. La 
rîndul lor, delegații norvegieni au ară
tat că nu a sosit timpul pentru între
buințarea materialelor plastice in a- 
ceastă categorie foarte populara și că 
unele țări ar fi dezavantajate.

în ce privește stabilirea clasamen
tului olimpic, s-a hotărît ca în caz de 
egalitate a mai multor iahturi să se 
atribuie un nou punctaj după locurile 
ocupate între ele în fiecare cursă. Co
mitetul a hotărît, de asemenea, ca un 
membru al juriului să fie delegat la 
fiecare categorie, pe lingă arbitrii ja
ponezi.

la baschet feminin
cadrul Jocurilor balcanice. Ne refe
rim, de exemplu, la reținerea manifes
tată în prima repriză din ambele me
ciuri, reținere care nu a permis pu
nerea în valoare a pregătirii tehnice, 
tactice și fizice decît în repriza se
cundă. în urma ultimelpr antrenamente 
de verificare, antrenorul Sigismund 
Fprencz a stabilit următorul lot: Vio
rica Niculescu, Elena Ivanovici, Anca 
Racoyiță, Eva Ferencz, Cornelia 
Gheorghe, Hanelare Spiridon, Dorina 
Suliman, Ecaterina Cherciov, Ana Ha- 
ralambie. Sanda Dumitrescu, Filofteia 
Izbiceanu și Ecaterina Vogel.

a realizat F. C. Barcelona, care a dis
pus în deplasare de Levante (5—4), 
apropiindu-se acum de liderul cam
pionatului. Celelajte fezult<șfe : Sevil
la—Valladolid 2—0, Oviedo—Saragosa 
2—0, Atletico Bilbao—Atletjco Madrid 
0—0, E|che—Murchia 3—1, Cordoba— 
Valencia 1—0. în clasament, conduce 
Betis cu 13 p urmată de Barcelona 
și Elche cu 12 p, Real Madrid 11 p 
etc.

FRUNTA5ELE ÎNVINSE ÎN 
R. F. GERMANA

In etapa de duminică a campiona
tului R.F. Germane echipele fruntașe
S. V. Hamburg și Schalke 04 au fost 
învinse la scoruri concludente. S. V. 
Hamburg (în care joacă internaționa
lul Uwe Seeler) a fost întrecuta cu 
4—0, de Meidericli, iar Schalke 04 
a pierdut cu 3—1 la Eintraclrt Frank
furt. Celelalte rezultate Werder Bre
men—Herta 2—2, Eintracht Braun
schweig—F.C. Koln 1—1, Borussia 
Dortmund— F.C. Niirnberg 4—2, F.C. 
Kaiserslautern—Ștuttgart 1—3, Miin- 
cJien J860 — Saarbriicken 7—1, S.C. 
Karlsruhe—Preusscn Munster 3—1.

ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE
• Ieri la Paris, s-au .intiluit repre

zentativele Franței și Elveției. Prima 
echipă a învinș recent Bulgaria la 
Paris, cu 3—1 ; a doua pierduse pe 
teren propriu cu 2—0 .în fața Norve
giei. Spre surprinderea generală, însă, 
partida de ieri s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 2—2 (2—0).

• în cadrul preliminariilor turneului 
olimpic, Etiopia a învins la Addis 
Abeba echipa Keniei cu 7—1 (4—0) 
și ș.-a calificat pentru turui următor 
(în primul meci: 4—1 pentru Keuia).

• „Cupa Rappan": .Polonia tByto.m— 
Sampdorja Genova J — 1. Iiiviiigătorj 
cu 2—0 în prima întțțnire, fotbaliștii 
polonezi s-au calificat pentru sferturi 
de finală.

de hochei între reprezentativele Finlat 
dei și R. D. Germane. Hocheiștii fit 
landezi au cîștigat cu scorul c
3—t (I—1, 1—0, 1—0). Golurile a 
fost marcate în ordine de: Bude 
Numminen, Reunamăki și Seistamo.

• La Rosenheim, selecționata secui 
dă de hochei a R. F. Germane a inti 
nit prima reprezentativă a R.S.F. Iug‘ 
slavia. Sportivii iugoslavi au învins i 
scorul de 4—2 (1—1. 0—1, 3—0).

• Honore Bonnet a anunțat lotul < 
schiori francezi pe care 11 pregăteș 
pentru Jocurile Olimpice : Leo Lacroi 
Pierre Stamos (care au concurat 
la noi în țară), Francois Bonlie 
Michel Arpin, Charles Bozon, Jea 
Claude Killy, Georges Mauduit, Jul 
Melquiond, Gaston Perot, Guy Perill; 
Err.ille Violat, Cristine Goitschel, M 
rielle Goitschel, Madeleine Bochata 
Annie Famose, Christine Terraillon 
Cecile Prince. Toți aceștia se află 
prezent la Va! d’lsere, iar la sfîrșit 
acestei luni ei vor avea primul concu 
de selecție în cadrul „Criterului prim 
zăpezi".

• Tntr-un concurs de selecția .„ să, 
tocilor sovietici de la trambulină, di 
fășurat lingă Moscova, primul loc 
fost ocupat de lvanikov cu 225,85 
urmat de Nikolaieu 216,4 p.

• Cunoscuta echipă canadiană 
hochei pe gheață Windsor Bulldog 
cîștigătoarea Cupei Allan pe anul 19f 
va sosi peste cîteva zile în Eurof 
Hocheiștii canadieni vor susține p 
mul meci, la 15 noiembrie, la Moscox 
cu reprezentativa U.R.S.S., care' se pi 
gătește pentru Jocurile Olimpice 
iarnă. Antrenorul Arkadi Cernîșev 
selecționat în vederea acestei întîln 
un lot de 20 de jucători din care f 
parte cunoscuții internaționali Almetc 
Aleksandrov, Loktev, frații Boris 
Evgheni Maiorov, Rpgulin și Kon 
valenko.

BOXERII FRANCEZI SE PRESATE: 
PENTRU JOCURILE OLIMP’^

Echipa olimpic^ de a 
își continuă pregătirile în vederea 
tîlnirilor internaționale programate 
apeșt șezon. La sfîrșitul săptămînii 
efripa franceză va întîini la Est 
echipa R. F. Qprmane în componei 
căreia figurează cunoscuții campi» 
Dieter și Schutz. Pentru acest me 
antrenorul francez Vianey a ^lcăt 
următpape-a formație (în ordjpea ca 
goriilor) : Vandomme, Saifi, Verm; 
dere, Cotot? Dottier, Ger ar/} Thpm 
Qonza.les, Marcel Laureat, Thebai 
Cartalas.

Pe scurt
JUCĂTOAREA .CEHOSLOVACĂ V- 

Sukova, una djn velcrapele tepisu 
internațional, a cîștigat |a 
res proba de simplu femei îpvingî 
în finală cu (j— 2, 6—4 pe JXojrm-a B 
Ion (Argentina). La dublu mixt, 
ții Darmon (Franța) au întrecut 
finală cu 7—5, 6—3 perechea Șu|k< 
(R. S. Cehoslovacă), Lane (Austral 
In semifinalele probei de sijpphi Jj 
bați s-au înregistrat următoarele re? 
tgte : Barnes (Brazilia) — Darn
(Franța) 6—0, 6—4, 6—2 ; Pietranj 
(Italia) —Forbes (Africa de Sud) 6- 
6—4, 6—4.

SELECȚIONATA DE POLO pe . 
a Iugoslaviei a susținut încă două 
tîlniri la Moscova, In meciul cu pn 
reppezențativă a U-Il.S.Ș., poloiștii 
goșlavi au fost învinși cu 1—0 (0 
0—0, I—0, 0—0). Formația iugosl 
a cîștigat însă cu 3—I (1—1- 
1—1, 0—Q) întîlni.rea cu reprezent 
va de tineret a U.R.S.S.

PESTE 80 DE SCRIMJSRE din 
țări au participat la campionatele 
minine de floretă ale R. F. Gerina 
Pe locul 1 s-a clasat Helga M 
(R.F.G.), urmată de Ginette Ros 
(Luxemburg), AntoneHa Ragno ( 
lia), Brigitte GasaU (Franța}, Mj 
JVoeJa (Olanda).
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