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ÂKdArORlREA în fiecare
an, la 2 octombrie, a Zilei
Forțelor Armate ale Repu

blicii Populare Romîne, a devenit o 
tradiție scumpă poporului nostru. 

, In acest an, sărbătorirea aceasta 
are loc în condițiile luptei pline de 
avînt a poporului nostru muncitor 
pentru intîmpinarea cu cinste a ce
lui de a| II-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Romîn și a zilei 

,de 7 Noiembrie. Oamenii muncii de 
pe întreg cuprinsul țării își în
dreaptă în această zi privirile p'ine 
de dragoste și admirație către vaj
nicii apărători ai vieții noastre noi, 
ai cuceririlor revoluționare ale po
porului.

Ziua de 2 octombrie este strîns 
legată de înființarea primelor unități 
ale armatei noastre populare. Cu 11 
ani în urmă, la 2 octombrie 1943, 
cu aprobarea guvernului sovietic a 
luat ființă pe teritoriul U.R.S.S. 
prima unitate de voluntari romîni 
— Divizia Tudor Vladimirescu — 
care a participat la operațiile mili
tare pentru eliberarea patriei de 
sub jugul fascist. In lupta împotri
va fascismului, purtată alături de 
glorioșii ostași sovietici, ostașii ro- 
iwii au dat nenumărate pilde de 
eroism. Cu sîngele lor ei au scris 
atunci primele file din istoria ar
matei noastre de tip nou, scutul 
narilor cuceriri ale poporului. Os- 
rașii romîni au luptat alături de 
istașii sovietici în 16 mari bătălii 

operații, în 367 de lupte și au 
contribuit la eliberarea a peste 3800 
«calități. De aceste memorabile 
upte va fi veșnic legat numele u- 
îor eroi ca utecistui Constantin 
jodeanu, soldatul Eftimie Croito- 
•u, pandurul Alexandru Predescu.

Născută în focul luptei 
fascismului — și alături 
reeutele oști sovietice 
« dușmani. -— Armata 
’opu’ară a contribuit la 
!j mai puternică a legăturilor 
prietenie care unesc de veacuri po
poarele romîn și rus. Astăzi, frăția 
ie arme romîno-sovietică face parte 
ntqgrantă din alianța și prietenia 
e nezdruncinat care leagă țara 
oasfră de Uniunea Sovietică.
A fi astăzi ostaș al Forțelor Ar- 

nate ale R.P.R. este o înaltă cins- 
e. Despre acest lucru vorbește 
'«nstitulția țării noastre, care ara
ți: „Serviciul militar în rîndul
orțelor Armate ale Republicii 
opullare Romîne este o îndatorire 
e onoare a cetățenilor Republicii 
opulare Romîne”. Pătrunși de 
tarea răspundere care apasă pe u- 
lerii lor, conștienți că lor le-a în- 
redințat poporul sarcina să apere 
1 lumina ochilor victoriile dobîn- 
ite sub conducerea partidului, 
lilitariî armatei noastre populare 
1 precupețesc nici un efort pen- 
u a-și ridica necontenit măiestria 
t luptă.
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de

ORDINUL
Ministrului Forțelor Armate

le Republicii Populare Romine Nr. M. 16
: 2 octombrie

BUCUREȘTI
Tovarăși soldați și matrozi, sergenți și cartnici, ofiferi, ge

nerali și amirali!
Astăzi, poporul romîn sărbătorește Ziua Forțelor sale Armate.
Vă salut și vă felicit cu prilejul celei de a 11-a aniversări a 

Forțelor Armate ale Republicii Populare Romîne și vă urez noi 
succese In perfecționarea măiestriei de luptă, în ridicarea pe o 
treaptă și mai înaltă a educației politice și ostășești, in însu
șirea temeinică a tehnicii de luptă moderne, în întărirea ordinei, 
a disciplinei militare și a vigilenței, în ridicarea continuă a ca
pacității de luptă a trupelor.

Trăiască Forțele Armate ale Republicii Populare Romîne I
Trăiască alianța și prietenia veșnică cu marea Uniune Sovietică!
Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn!
Trăiască guvernul Republicii Populare Romîne!

MINISTRUL FORȚELOR ARMATE 
ALE R.P.R.

General de Armată,
Emil Bodnăras

La
obțin
ostașii Armatei noastre Populare 
stă aplicarea în mod creator a 
științei militare sovietice. Știința 
militară sovietică ne învață că pen
tru a putea mînui cu pricepere 
tehnica de luptă, pentru a 
putea face față cu succes tutu
ror încercărilor, ostașul trebuie să 
fie călit din punct de vedere fizic. 
Iată de ce în pregătirea ostașilor 
armatei noastre, cultura fizică și 
sportul ocupă un loc de frunte. 
Cultura fizică și sportul au în ar
mata noastră o largă bază de mase. 
Nu există unitate militară în care 
ostașii să nu cunoască din plin bi
nefacerile sportului, în care echi
pele sportivilor militari să nu des
fășoare o rodnică activitate. Toc
mai de aceea, din primele ei zile 
de existență și pînă astăzi Armata' 
noastră Populară a însemnat pen
tru mișcarea sportivă un bogat și 
permanent izvor de cadre. Este su
ficient să amintim că în unitățile 
militare au făcut primii 
sport fruntași ai activității sporti
ve din țara noastră, ca halterofilii 
Silviu Ca^an, Eremia Delcă, Attila 
Vasarheli, Ilie Dancea, scrimerii 
Andrei Vtlcea și Vasile Chelaru,
atîeții Ilie Savel, Dumitru Bîrdău, 
Nicolae Bimea, Constantin Aioa- 
nei și mulți alții. Datorită grijii și 
atenției care se acordă culturii fi
zice și sportului în armata noastră, 
sportivii militari au putut cuceri 
locuri de frunte la majoritatea dis
ciplinelor sportive. Astfel, în rîn
durile sportivilor de la Casa Cen
trală a Armatei activează în pre
zent 2 maeștri emeriți ai sportului 
și 84 de maeștri ai sportului. In acest 
an sportivii de la C.C.A. au cuce
rit, pînă în prezent, 94 de titluri de 
campioni ai R.P.R. și au corectat 
de 55 de ori recordurile țării la di
ferite ramuri sportive. Sportivii din 
întreaga țară privesc cu mîndrie 
la acei sportivi militari care au 
contribuit la ridicarea gloriei spor
tive a patriei : Iosif
Fiat, Ion Soter și alții.

Experiența activității 
pînă în prezent arată 
ce privește ridicarea 
sportive, posibilitățile pe care le au 
sportivii fruntași din rîndurile For

mai 
de 
tot 
ar-

desfășurate 
că, în ceea 

măiestriei

țelor noastre Armate sînt și 
mari. Sportivii noștri așteaptă 
la sportivii militari rezultate 
mai bune, care să facă cinste 
matei noastre dragi.

In această zi de sărbătoare, spor
tivii țării împreună cu toți oamenii 
muncii urează militarilor Forțelor 
Armate ale Republicii noastre 
Populare, noi succese în pregătirea 
militară și politică, pentru apărarea 
hotarelor țării, a independenței na
ționale, a vieții libere și fericite 
care se făurește sub conducerea 
partidului.

haina 
în ar-

Poporul nostru muncitor săr
bătorește astăzi Ziua Forțelor 
Armate ale Republicii Populare 
Romîne. Armata noastră popu
lară, vlăstarul iubit al po
porului muncitor, este apără
toarea dirză și neînfricată 
vieții libere înflorită în 
noastră.

Tinerilor care îmbracă 
ostășească le sînt deschise 
mata noastră căi largi pentru 
a-și lumina mintea și a-și în
tări corpul. După efectuarea sta
giului militar, ei se întorc acasă 
cu orizonturi noi, cu cunoștințe 
noi. Mul(i dintre 
țat în armată o 
le va fi de folos in viață.

Cultura fizică și sportul sînt 
îndrăgite de ostași. Practicarea 
sporturilor, exercițiile fizice, 0- 
cupă un loc însemnat in pro
gramul lor de activitate. Jn 
orele libere, ostașii și ofițerii 
se îndreaptă cu plăcere spre te
renul de fotbal 
zinul de 
alergări, 
teri noi, 
mult sănătatea.

Campionatele internaționale de tir ale R.P.R.

NE VORBESC
Ieri au sosit în Capitală nume

roase loturi participante la cam
pionatele internaționale de tir ale 
Republicii Populare Romîne. La 
sosire, oaspeții au făcut ziarului 
nostru declarații cuprinzînd pă
rerea lor despre aceste campio
nate internaționale, despre valoa
rea trăgătorilor romîni, precum ți 
despre posibilitățile lor în acest 

oaspeți-

secreta- 
Italiene

unor campio- 
care depășesc 
a tntîlnirilor 

șase trăgători 
Italia in ace-

despre posibilitățile lor 
concurs. Iată declarațiile 
lor noștri:

ATTILIO BATISTONI, 
rul general al Uniunii 
de „tir la semn", a declarat:

„Stntem entuziasmați de primi
rea ce ne-ați făcut-o. Socotim că 
ne găsim în fafa 
note internaționale 
valoarea obișnuită 
de acest gen. Cei 
care vor reprezenta 
ste Campionate Internationale vor 
lupta să realizeze performante cit 
mai bune. In principal Insă, noi 
am venit în Romînia pentru a ne 
obișnui încă de pe acum cu poli
gonul Dvs., cu felul Dvs. de a or
ganiza, în așa fel incit să ne pu
tem prezenta la anul, la Bucu
rești, la campionatele europene in 
cit mai bune condițiuni. Campio
natele din acest an le considerăm 
ca o repetiție generală pentru eu
ropenele de la anul ce le găz
duit i".

WALTER SCHAFFNER, condu
cătorul lotului de sportivi elvețieni 
a declarat :

„Sportivii federației noastre sînt 
bucuroși că pot lua parte la aceste 
întreceri internaționale pe care le 
considerăm de o valoare excep-

OASPEȚII • ••

(tonală. Am prezentat în majori
tate elemente tinere, care nu au 
încă un renume internațional, dar 
care sînt foarte capabile și avem 
încredere că vor reuși să facă față 
adversarilor ce-i vor întîlni".

KAROLY TAKACS, campionul și 
recordmanul olimpic de pistol vi
teză a fost cel care a răspuns în 
numele lotului R. P. Ungare. 
Takacs a spus :

„Campionatele internaționale de 
tir ale R. P. Romîne care încep 
duminică sînt de o valoare euro
peană, deoarece sînt prezenți cei 
mai buni trăgători din țările ce 
alcătuiesc acest băi rin continent. 
Rezultatele campionatului vor fi 
fără îndoială la nivelul acestei 
valori. Felicit sportivii romîni că 
au avut curajul să organizeze o 
competiție de asemenea amploare".

General Maior LEO EKBERT 
(conducătorul echipei finlandeze):

„Mai întîi îmi scot pălăria și 
mulțumesc pentru primirea care 
ni s-a făcut, pentru condițiile care 
ni se oferă. Ne-am bucurat nespus 
de mult, primind invitația sporti
vilor romîni de a participa la în
trecerile de la București și acea
sta din două motive: în primul 
rînd pentru că sîntem convinși că 
prin întrecerea sportivă întărim 
legăturile de prietenie între 
popoare și în al doilea rînd pen
tru că ne sînt cunoscute remar
cabilele performanțe obținute de 
sportivii romîni pe care i-am ad
mirat concurînd chiar pe poligoa
nele noastre. Va fi o întrecere din 
cele mai frumoase. Urez succes 
tuturor participanților"

de la 
consti- 
pentru 
pregă-

Mîine, 3 octombrie, ora 12, 
din piața Universității se va da 
plecarea în cea de a 4-a ediție 
a competiției cicliste de lung kilo
metraj, Circuitul Republicii Popu
lare Romine.

La semnalul starterului se vor 
alinia 71 de cicliști: 65 romîni și 
6 bulgari. Prezența la start a lo
tului de alergători bulgari aduce 
o contribuție evidentă la amploa
rea acestei probe, ca și la ridi
carea nivelului ei tehnic.

După cum ni s-a relatat 
Sofia, circuitul R.P.R. a 
tuit un obiectiv important 
cicliștii bulgari, care s-au 
tit temeinic și din rîndurile lor a 
fost selecționată o echipă de 6, 
in mare parte alcătuită din ele
mente tinere. Din echipa bulgară 
face parte și Stoian Nedelcev- 
Gheorghiev, unul din cei mai cu- 
noscuți cicliști, la ora actuală, în 
țara vecină și prietenă. Acestuia 
i se alătură Ianco Ognenski și 
Gheorghi Cristov, recordman la 
proba de urmărire individuală 
pe 4.000 m. Acești trei cicliști, de 
certă valoare, care au participat 
în primăvară la „Cursa Păcii", 
vor fi încadrați de trei dintre cei 
mai buni cicliști tineri: Kiril Iliev, 
o adevărată speranță a ciclismu-’ 
lui bulgar, Nencio Anghelov-Hris- 
tov și Vasil Todorov.

Participarea cicliștilor bulgari 
prilejuiește un prețios schimb de 
experiență, contribuind totodată 
la strîngerea legăturilor de prie
tenie, între sportivii noștri și cei 
din R.P. Bulgaria.

Din lista cicliștilor noștri Mi 

(continuare în pag. S-a)



Eclrpa de fotbal din Otopeni, 
fruntașă în muncă, fruntașă în clasament

Numele lor nu-s înscrise printre 
fotbaliștii din reprezentativa tării, 
nic' măcar din categoria B, dar 
despre cei 11 jucători de fotbal de 
la Centrul Mecanic nr. 1 ©țepeni 
se pot spune multe lucruri fru
moase. Au pornit alături în activ'- 
tatea sportivă și tot alături au 
pornit să se întreacă în produc
ție. Acum, cînd în toate uzinele 
tării se dă marea bătălie a între
cerii, acum, cînd în cinstea Con
gresului partidulu' și a zilei de 7 
Noiembrie, mai puternic au prins 
să duduie ptehamerele. iar pe tar
lalele întovărășiților să se culeagă 
rodul bogat al pămîntului, aici, 
la Centrul Mecanic Nr. 1 din Oto- 
peni muncitorii se străduiesc să 
ducă la bun sfîrșif angajamentele 
luate în cinstea marilor sărbători. 
Piese de schimb, utilaj pentru 
SltM.T.-uri, G.A.C.-uri, G.A.S- uri. 
trebuie terminate înainte de vre
me. Cei care au ținut să dea p.’dă 
în această întrecere, cei care au 
ținut să stea în fruntea ei, au fost 
tinerii fotbaliști ai echipei. Ca să-' 
cunoaștem, nu e suficient să-î ur - 
mărim pe terenul de sport. Pentru 
a-i cunoaște, să ne oprim la Cen
trul Mecanic, în inma întreprin
derii, să-i vedem muncind. Bat cio
canele fierul înroșit, țîșnesc flăcări 
din cubilour:, scîntei multicolore 
se revarsă prim geamurile largi, 
mîini voinice strunesc mașinile.

Aplecat peste aparatul de sudat, 
un tînăr lucrează cu pricepere la 
un- tub de irigație -pentru orezarii. 
Radu Popa muncește cu atenț'e. A 
terminat. Rădică ochelarii și fața i 
se luminează într-un zîmbet larg.

— Planul pe ziua de astăzi l-am 
înd'eplin t. Și nu-i decît ora 12, 
sipune tînărul. Apoi, cu grabă, fi
xează un tub pe masa de lucru și 
pornește să sudeze. Tînărul munci
tor, utem-jstul Radu Popa, este u- 
nuil dintre cei mai buni sudori, de 
curînd confirmat fruntaș în între
cerea socialistă. Tot el este și căpi
tanul echipei de fotbal, fruntașă în 
clasamentul campionatului ra’o- 
nal. Exemplul căpitanului echipei 
a fost urmat de toț.i coechipierii 
săi.

— Nu avem nici un codaș 
în echipă, se mîndrește pe drept 
cuvînt tînărul Eugen Cuconu. Ba 
mai mult, toți îs fruntași ta muncă. 
Eugen Cuconu, portarul echipei, e- 
lectrician Ia întreținere, și el frun
taș în muncă abia a împl'nit 
20 de ani. Dar în activitatea 
sportivă e „veteran". Joacă fot

bal, tot ca portar, de pe vre
mea cînd nu împlinise încă... 8 
ani- f-au intrat multe goluri în 
„îndelungata” lui activitate. dar 
cele mai puține în cadrul acestui 

campionat. Ca să te convingă des
pre cele spuse, Eugen Cuconu 
scoate un carnet, în care este în
semnat rezultatul fiecărui meci. 
Total: 11 goluri primite, 33 mar
cate. Cele mai multe au fost, bine
înțeles, aportul centrului atacant 
al echipei, și el fruntaș în muncă. 
Iancu Constantin, sudor calificat 
aici la Centru, a ajuns în mai pu
țin de șase luni unul dtatre cei 
mai pricepuți sudori. Tot odată, el 
este și ..sufletul” echipei de fot
bal.

— Angajamentul meu, în cinstea 
celui de al doilea Congres țl par
tidului și în cinstea zile' de 7 No
iembrie, — ne spune Iancu Cons
tantin — este să depășesc planul 
cu sută la sută. Dacă-i urmărești 
graficul, îți poți da seama că an
gajamentul a fost de pe acum rea
lizat.

Un alt fruntaș în întrecerea so
cialistă e tînărul Mita Gheorghe, 
extrem dreapta al echipei și aler
gător la 100 m., cu timpul de 11.4 
sec. Cel mai tînăr dintre jucător’, 
dar și dintre fruntași, e Radu 
Gheorghe, un flăcăiandru de 17 ani 
care minute cu dibăcie strungul. 
Span mărunt țîșnește în jur și 
cuțitul mușcă adine- Radu Gheor
ghe schimbă piesă după piesă, ho- 
tărît să nu se lase mai prejos de
cît tovarășii lui dta echipă și să re
alizeze angajamentul luat în cins
tea apropiatelor sărbători, de a de
păși planul cu 60 la sută. Visul a 
cestui tînăr: vrea să ajungă un por
tar de valoare. Și Radu Gheorghe 
este sigur că-1 va realiza 1

Și Ion Butacă, și Gh'ță Pavai, 
și Cernea Petre, Constantin Neac- 
șu, și VasTe Marin, sînt cu toții 
fruntași în muncă. Cu toții și-au 
îndeplinh, de pe acum, angajamen
tul luat în cinstea Congresului și 
zilei de 7 Noiembrie.

★
E joi după amiază. Pe terenul 

dta Otopeni, cei 11 fruntași în 
producție, cei 11 tineri sportivi se 
pregătesc de antrenament. La fluie
rul arbitrului, antrenamentul Ia 
două porți se transformă într-un 
adevărat meci... 11 tineri hotăriți, 
pltai de viață, fruntași în muncă 
și în sport. Ei pot fi pildă vie de 
fetal cum trebuie să fie o echipă, 
dornică să obțină rezultatele cele 
mai frumoase, nu numai pe terenul 
de sport dar și în producție. „Pri
mii în întreprindere, primii în cla
sament, asta e lozinca noastră” 
ne-a spus Radu Popa, căpitanul 
echipei. Și această lozincă a de
venit fapt la Centrul Mecanic nr, 
1 din Otopeni.

CARMEN CONSTANTINESCU

Mai mult sprijin sportului 
in raionul Huedin

Activitatea sportivă a cuprins 
și în raionul Huedin mase largi 
de tineri. Numărul celor ce se 
întrec pe terenul de sport este 
mereu mai mare. Din rîndurile 
sportivilor s-au ridicat și se ri
dică necontenit fruntași ai între
cerii socialiste, asemeni mineru
lui loan Ciupei de La Șorecani, 
fruntaș în producție, sau colecti
viștilor de la Altnaș, fruntași pe 
raion ta munca de pe ogoare.

A crescut simțitor numărul te
renurilor de sport, au fost apro
vizionate magaziile cu echipa- 
p ament sportiv, asigurtodu-se, în 
majoritatea colectivelor sportive, 
condițiile materiale necesare 
practicării sportului.

Cu toate acestea, munca spor
tivă în raionul Huedin are mari 
lipsuri, izvorîte, în primul rînd, 
din greșita orientare a unor ac
tiviști sportivi și a unor condu
cători de întreprinderi. Astfel, la 
mina Șorecani, activitatea spor
tivă este într-un serios regres.

Bazele sportive stat întrebu
ințate în alte scopuri, echipa
mentul și materialele sportive 
sînt neîngrijite. In loc să ceară 
sprijin comitetului de întreprin
dere și organizației de partid, 
pentru rapida lichidare a lipsu
rilor, tov. Deak, președintele co
lectivului sportiv Minerul-Șore- 
cani, caută diferite pretexte de 
..lămurire" a sportivilor. Apro- 
bînd „inițiativa" direcțiunii de a 
ține... baluri ta arena de popice, 
președintele colectivului sportiv 
este și el de părere că „acesta 
este cel mai indicat loc pentru 
baluri ți petreceri".

Un caz asemănător găsim și 
în cercul sportiv Progresul 
U.R.C.A.D. Huedin, unde mate
rialele și echipamentele sportive 
zac pline de noroi, putrezite, în 
podul instituției. Președintele co
lectivului sportiv Ion Cîmpeanu 
rămîne impasibil la cererile 
sportivilor de a curăța și a le 
pune la dispoziție echipamentul 
sportiv, motivînd că acesta este 
al lui și că... e’ nu are timp să 
facă sport 1

Nici comitetul executiv al sfa
tului popular raional nu dă do
vadă de mai multă înțelegere 
ta problema sportului. Repeta
tele cereri ate comitetului raio
nal C.F.S. de a repartiza loturi 
pe care apoi să fie amenajate 
terenuri de sport, au rămas fără 
rezultat. Din această cauză, ti
nerii din comunele Mînăstireni, 
Calata, Bicalat, Zimbor, Stama 
și altele, sînt lipsiți de posibili
tatea de a face sport.

Situația aceasta nu mai poate 
dăinui. Lipsurile din munca 
sportivă în raionul Huedin tre
buiesc lichidate cît mai grabnic. 
Comitetele de întreprindere din 
instituțiile de mai sus trebuie 
să treacă de grabă la analiza
rea lipsurilor, sprijinind, contro- 
ltad și tadrumînd ta permanen
ță activitatea colectivelor lor 
sportive.

ERVIN COSMA 
corespondent

Campionatul de cros pe echipe ai R. P. R.
„Să intimpinăm 7

In întreaga țară se desfășoară 
întrecerile tradiționalei competiții 
de mase, campionatul de cros pe 
echipe al R.P.R. „Să întîmipinăm 
7 Noiembrie". Numeroase colective 
sportive an și organizat pînă acum 
concursurile din cadrul primei e- 
tape, iar altele desfășoară o inten
să pregătire în vederea unei cît 
mai bune organizări a acestor în
treceri.

Iată ultimele vești primite la 
redacție:

• Majoritatea Colectivelor spor
tive din orașul Bacău stat preo
cupate de pregătirea primei etape 
a campionatului de cros pe echipe 
Astfel, colectivul sportiv Progresul 
a prelucrat regulamentul, în toate 
cele 15 cercuri sportive ale sale. 
Deasemenea, colectivele sportive FI. 
roșie Proletarul și FI. roșie Con
fecții au pus la toate locurile de 
producție, afișe mobilizatoare și lo
zinci, fapt care a făcut ca numărul 
celor înscriși la cros să fie deose
bit de mare.

(De la subredacția noastră)

• De curînd colectivul sportiv 
Locomotiva Complexul Timișoara 
a organizat prima etapă a cam
pionatului de cros pe echipe al 
R.P.R. Această întrecere sportivă 
s-a bucurat de un frumos succes 
mobilizatoric și organizatoric, da
torită în special felului ta care a 
muncit comisia de organizare a 
crosului. Un bun rezultat a obținut 
tînărul Nicolae Mrlanescu, cîștigă-

Frumoase realizări
Datorită bunei organizări a 

muncii sportive de către comitetul 
C.F.S. Năsăud (președtate tov. Ni
colae Butelan), ca și a sprijinului 
primit, s-a construit la Năsăud un 
frumos stadion, cu o capacitate de 
6.000 locuri. Acest stadion a fost 
amenajat prin muncă obștească și 
din resurse locale, precum și pr'n- 
tr-o largă contribuție a sportivilor 
colectivului Recolta Năsăud din lo
calitate. Stadionul are o pistă 
G.M.A., două terenuri de volei, un 
teren de baschet și un teren de 
fotbal. Pe acest teren se vor putea 
antrena șl vor putea concura sute 
de sportivi.

Făcîndu-și un punct principal ta 
activitatea sa din îndeplinirea an
gajamentului luat, pe linte G.M.A., 
comitetul raional C.F.S. Năsăud 
și-a depășit angajamentul cu 20 la 
sută la purtători F. G. M. A. 
La G.M.A. gradul I și gr. II, anga
jamentul a fost încă de pe acum 
realizat în proporție de 97 la sută. 
Fruntaș' ta realizarea angajamen
telor luate la G.M.A, s-au dovedit 
sportiv’i colectivului ..Recolta” Nă
săud. „Recolta” Telciu și „Recolta” 
Feldru. 

torul întrecerii rezervate juniorilor.
Deasemenea, în raionul Timișoa

ra au început întrecerile din cadrul 
primei etape a campionatului de 
cros. In multe comune, prima eta
pă a campionatului s-a bucurat de 
un mare număr de participanți. 
Spre exemplu, la Orțișoara, au 
participat 180 de concurenți și fete, 
la Sînandrei s-au întrecut 150 de 
băieți și fete, la Diniaș 140 de ță
rani muncitori și colectiviști au luat 
startul în cadrul primei etape a 
campionatului, iar în comuna Sîn- 
martinul Sîrbesc au concurat 80 
de tineri și tinere.

(De la subredacfia noastră)

• Un colectiv care depune o 
vie activitate în vederea organizării 
primei etape a campionatului este 
și colectivul sportiv Progresul Tg. 
Mureș. Acest colectiv sportiv, care 
are 60 de cercuri sportive, și-a în
ceput munca pentru organizarea 
primei etape, prin prelucrarea re
gulamentului și printr-o intensă 
muncă de agitație și propagandă. 
Pentru a da posibilitatea unui cît 
mai mare număr de oameni ai 
muncii să participe la întrecerile a- 
cestei tradiționale competiții spor
tive, consiliul colectivului sportiv 
Progresul Tg. Mureș, a organizat 
temeinic munca de înscriere. Ast
fel, la toate cercurile sportive exis
tă liste pe care pînă acum s-au 
înscris sute de concurenți și con
curente.

(De la sub redacția noastră)

în raonal Năsăud
Colectivul sportiv Recolta Nă - 

săud se preocupă de ridicarea de 
noi cadre sportive, elemente tinerei 
și talentate, cu care pe drept se 
mîndresc. Tineri ca Maria Cîtnpea- 
nu (atletism), Mircea Soltan (box), 
Pavel Pușcaș, Dumitru Sandu și 
Dumitru Neagoș (gimnastică) au 
crescut și s-au dezvoltat în colec
tivul sportiv Recolta I^ăsăud. Ca 
și colectivul Recolta Năsăud, co-' 
lectivul Recolta Telciu ocupă în ca
drul campionatului regional și ra
ional de fotbal un loc fruntaș. Des
pre munca colectivelor sport've 
„Recolta” Năsăud și ,,Recolta” Tel- 
cta vorbesc realizarea angajamen
telor luate la G.M.A. și faptul că 
în prezent toți jucătorii de fotbal 
din campionatul regional și raional 
stat purtători ai insignei G-M.A. 
gr. II. Exemplul acestor colective 
trebuie urmat și de celelalte colec
tive sportive din raion, ca Avîntut 
Penciu, Avîntul Ilva Mică și Me
talul Rodna. unde pînă ta prezent 
nu există nici un purtător G.M.A.

VASILE MURARIU 
corespondent

Străduindu-se neîncetat să dea 
produse mai multe și de mat bună 
calitate, lupttad pentru noi victo
rii și performanțe pe terenul de 
sport, tinerii sportivi contribuie din 
toată inima la întîmpinarea cu noi 
succese a celui de al II-lea Con
gres al Partidului și a zilei de 7 
Noiembrie.

Printre muncitorii de la între
prinderea „Clement Gottwald" din 
Capitală, care și-au luat angaja
mente ta cinstea Congresului și a 
zilei de 7 Noiembrie, se află și 
numeroși sportivi. Cu multă tft- 
Btiffețire muncește brigada ute- 
mistă sportivă din secția bobina] 
motor, alcătuită din tinerii Selim 
Ever, Ștefan Nicoară și Dumitru 
Constantin. Acești trei tineri, care 
ta orele libere practică cu bune 
rezultate canotajul, s-au angajat 
să-și depășească sarcinile de plan 
și să dea, ta același timp, numai 
-lucrări de calitate. Exemplul lor 
a fost urmat în scurtă vreme și 
de alți tineri sportivi. Astfel, bo
binatorul Petre Voiculescu, fotba
list, și-a luat angajamentul să de
pășească cu 65% sarcinile de plan

Sportivii intimpină cu entuziaste întreceri cei de al ll-lea Congres al P.M.R 
și aniversarea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

ee-i revin. De asemenea, strunga
rul Petre Caloș, ciclist, s-a anga
jat să dea lucrări mai multe și 
de bună calitate.

Sportivii colectivului Construc- 
torul-Turda și-au luat la rîndul lor 
numeroase angajamente în muncă. 
Astfel, zidarul șamotor Adalbert 
Kontoș, fruntaș al întrecerii socia
liste, responsabilul brigăzii ute- 
mlste și unul dintre cei mai buni 
Jucători ai echipei de fotbal, s-a 
angajat ca, împreună cu brigada 
sa, să depășească planul lunar 
cu 50%.

Dar apropierea acestor două 
mărețe sărbători este marcată și 
prin organizarea unui mare nu
măr de întreceri sportive cu ca
racter festiv.

In regiunea Stalin se orga
nizează 250 de întreceri sportive 
la care iau parte peste 40.000 
de tineri. Comitetul regional C.F.S. 
va organiza competiții cu caracter 
inter-regional la gimnastică, atle
tism, volei și fotbal. Aceste între
ceri, care vor fi dotate cu „Cupa 
Prieteniei", vor reuni la start spor
tivi din regiunile Hunedoara, Cluj, 
Ploești și din regiunea Stalin. Cu 

mult interes a fost primită vestea 
organizării unei ștafete turistice 
ta stea pe Piatra Mare, la care 
vor lua parte peste 500 de turiști. 
Ștafete combinate se vor desfășu
ra ta Orașul Stalin, precum și la 
Sibiu și Mediaș. O inițiativă re
marcabilă a comitetului regional 
C.F.S. este aceea de a organiza, 
ta colaborare cu direcția regională 
cinematografică, o „săptămtaă a 
filmului sportiv".

Consiliul regional București al 
asociației Voința organizează în 
cinstea Congresului și a zilei de 
7 Noiembrie, prin colectivele Me- 
talo-chimic, Piele-Incălțăminte și 
I.O.V., o serie de competiții la 
fotbal, volei, șah, precum și un 
concurs de orientare turistică.

Din Brăila aflăm că, ta cinstea 
Congresului și zilei de 7 Noiem
brie, colectivul sportiv Metalul 
Progresul a chemat la întrecere 
pe Hnie de sport toate colectivele 
din regiunea Galați. Printre an
gajamentele luate de colectivul Me
talul Progresul din Brăila se nu
mără acela de a scoate la con
cursurile oare vor avea loc ou pri

lejul acesta următoarele cifre de 
sportivi: 370 de atleți, 140 de vo
leibaliști, 255 de înotători, 119 
gimnaști, 570 de crosiști etc.

Numeroase competiții sportive 
vor avea loc și ta raionul Caran
sebeș. Astfel, pe terenurile de sport 
din acest raion se vor desfășura 
întreceri de fotbal, volei, popice 
etc. Pentru a cinsti prin cît mai 
frumoase realizări minunatele săr
bători ale celor ce muncesc, comite
tul raional C. F. S. Caransebeș a 
luat inițiativa organizării unui 
concurs festiv de foto-montaje spor
tive șl a unui stand de cărți spor
tive pe stadionul din localitate.

Asociațiile sportive au organizat 
și organizează de asemenea nu
meroase acțiuni și competiții săr
bătorești. Halterofilii din cadrul 
asociației Flamura roșie își vor 
disputa totîietatea ta cadrul unu) 
concurs sărbătoresc care va avea 
loc la Î6-17 octombrie la Orașul 
Stalta.

Frumoase și deosebit de intere
sante vor fi întrecerile organizate 
cu această ocazie de către asocia
ția Locomotiva. Astfel, între 3-10 
octombrie, se va desfășura, în or

ganizarea asociației, un important 
concurs de orientare turistică în 
munții Bucegi. Intre 10-30 octom
brie, ta colectivele sportive ale a- 
sociației Locomotiva va fi organi
zat un concurs de triatlon popular 
pentru atletism (100 metri plat, 
săritura în lungime și aruncarea 
cu grenada).

Asociația Progresul organizează 
competiții pe ramuri de producție 
inter-cercuri și inter-colective. în
trecerile vor avea loc la volei, 
baschet, handbal, șah, atletism, tir, 
tenis de masă și fotbal. Consiliile 
sportive regionale ale asociației 
vor organiza în această perioadă 
trimiterea de echipe model la sate, 
sprijinind în felul acesta colecti
vele sportive sătești. Consiliul spor
tiv regional București al asociației 
organizează între 16-21 octombrie 
o premieră alpină.

In cinstea Congresului și zilei 
de 7 Noiembrie, asociațiile, colec
tivele și cercurile sportive își in
tensifică munca pentru îndeplinirea 
și depășirea angajamentelor luate 
pe linia complexului G.M.A. Orga
nizarea „Lunii G.M.A." de către 
Consiliul Central al Sindicatelor a 
stîrnit un puternic interes ta rîn
durile membrilor colectivelor spor
tive. Mii și mii de tineri se antre
nează și își trec cu acest prilej 
normele complexului G.M.A gradul 
I și gradul II.



CMPMmiE 1NTERMAȚKBIME DE Till ME RP.R,
Inaugurăm mîine cea mai importantă competiție de tir organizată vreodată în țara noastră. 

Campionatele Internaționale de tir ale Republicii Populare Romine.
11 țări din Europa au ținut să fie reprezentate la această măreață competiție internațională, 

care întrece in amploare toate concursurile internaționale organizate in acest an in întreaga lume.
Cunoscutul campion și recordman olimpic, Karoly Takacs (R. P. Ungară) a declarat la sosirea 

sa in țara noastră că este convins că va participa cu această ocazie la întreceri de tir de o valoare 
foarte apropiată de cea a campionatelor europene. Afirmația lui Takacs se sprijină pe faptul că 
țările din Europa cu cea mai largă și cea mai valoroasă acti vitate de tir, sînt reprezentate la 
aceste campionate de majoritatea trăgătorilor lor care și-au cucerit o faimă mondială în concursurile 
de pină acum.

Prezența trăgătorilor din Uniunea Sovietică, Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca, R. P. 
Polonă, R. P. Ungară, Elveția, R. Cehoslovacă, Italia și R. P. Bulgaria, alături de reprezentanții 
țării noastre, face din campionatele internaționale de tir ale R. P. R., un prilej pentru verificarea 
forței noastre organizatorice în această ramură sportivă și totodată un nou și minunat prilej 
pentru strîngerea relațiilor de prietenie între sportivii din țările Europei.

PRIMELE PROBE

Aseară, la sosirea echipei sovieticei

In toate cele patru zile de con
curs, campionatele internaționale 
de tir ale R.P.R. au în program 
probe deosebit de interesante.

încă din prima zi, cea de mîine 
3 octombrie, la ora 10, în pro-

Gdd Sannes (Norvegia)

gram figurează proba de armă 
liberă combinată masculin și fe
minin, probă de curînd introdusă 
în programele campionatelor in
ternaționale. Datorită felului ei 
interesant de desfășurare (se

W. HAENGGI (Elveția)

De cîte ori n-ați întîlnit pe 
stradă sau în tren», pe un drumeag 
de țară, sau urcînd pe o cărare de 
munte, un chipeș vînător? I-ați ad
mirat arma lucitoare, cartușiera pli
nă de muniții, o tolbă de care e 
prins un. ciorchtaar, cișmele cu ca
tarame și atîtea alte amănunte care 
alcătuiesc echipamentul celui care 
caută în largul cîmpiei prepelițe 
și iepuri, gîște și rațe pe baltă sau 
mistreți în vreo văgăună de mun
te. V-ați mirat desigur gîndindu- 
vă la toate cele pe care trebuie 
să le care cu el vînătorul.

Ei bine, echipamentul unui astfel 
de sportiv este cu totul nesemnifi
cativ, față de ce poate să poarte 
cu el unul din participanții la cam
pionatele internaționale de tir ale 
R.P. Romîne. Pentru că în afară de 
o armă sau două, de cîteva cutii 
cu sute de cartușe, bocanci de ski 
cu talpa lată, haine groase de pie? 
le cu coate și piepți dubli, un 
asemenea concurent se mai „înar
mează" și cu lunetă, o valiză în 
care se găsesc sticluțe cu diferite 
uleiuri, șurupelnițe, pile, ghiare 
extractoare, iar hainele îi sînt căp
tușite cu ecusoane, în timp ce pe 
piept îi atîmă atîtea și atîtea in
signe. Ca să nu mai vorbim de o 
șapcă specială, ochelari, vizieră și 

trag focuri și la 50 metri și la 
100 metri, ambele din poziția cul
cat), această probă s-a răspîndit 
în scurt timp și acum este prac
ticată pe scară largă în întreaga 
lume. Dovadă a dezvoltării sale 
este faptul că țările participante 
la campionatele noastre interna
ționale au înscris pentru această 
probă nu mai puțin de 37 de tră
gători. In proba feminină sînt în
scrise 9 concurente.

Din lista celor înscriși la proba 
de armă liberă combinată mascu
lin, ies în evidență trăgătorii U- 
niunii Sovietice: Andreev, Bogda
nov, Perebeirin și Avilov ale că
ror performante la armă liberă 
calibru redus poziția culcat sînt 
excepționale, egalînd, în cazul lui 
Andreev, recordul mondial. Dar 
la această probă este înscris și 
renumitul trăgător finlandez Toi
vo Mănttări care — după cum se 
știe — este primul trăgător care 
a realizat într-un campionat mon
dial maxima cifră de 400 puncte 
din 400 posibile. întrecerea pen
tru titlul de campion internațio
nal la această probă este cu atît 
mai îndîrjită cu cît la startul 
probei este prezent Odd Sannes 
(Norvegia) cel care a stabilit în 
1947 recordul mondial cu 592 
puncte.

Deși sînt numai 9 participante 
în proba feminină de armă liberă

Francesco Linari (Italia) și-a fă
cut, pentru ziarul nostru, pro- 
pria-i caricatură.

combinată, dintre care 3 repre 
zentante ale R.P. Ungare și 6 
concurente ale R. P. Romîni, to
tuși întrecerea va fi deosebit de 
interesantă.

Cea de a doua probă care va în
cepe mîine este prima manșă a pis
tolului viteză. Irreepînd c« Karoly 

. . , ■ • ............. . . .............................................—

Pe carnetul de reporter al campionatelor...
alte mici obiecte, care constituie de 
multe ori secretul fiecăruia.

Și totuși, spectatorul care va 
veni începînd de mîine la poligonul 
Tunari, nu va trebui să se mire 
de toate acestea, pentru că ele sînt 
absolut necesare concurentului. Bi
ne înțeles că în afară de insigne 
și ecusoane, care fac parte din 
„echipamentul" oricărui sportiv.

★
Ieri, la poligonul Tunari au putut 

fi văzuți antrenîndu-se alături tră
itorii romîni și o parte din oas
peți. Lotului nostru, foarte nume
ros îi sînt desigur mai familiare 
toate colțișoarele poligonului din 
pădurea Baheasa. La venirea oas
peților, trăgătorii noștri au devenit 
gazde bune. Le-a fost dat apoi să 
afle amjrnunte despre călătoriile 
făcute de oaspeți, despre ultimele 
noutăți tehnice, împărtășind la rîn- 
dul tor amănunte despre poligonul 
competiției.

Apoi, oaspeții au pornit să-și 
trimită gloanțele în ținte, să pul
verizeze cu alice talerele, iar 
alții să presare țintele de pistol cu 
împușcături ritmate.

Takacs (R.P.U.), care deține re
cord ml olimpic al acestei probe, cu 
S. Kun (R.P.U.) cel de al doilei 
clasat la ultima Olimpiadă și cu re
prezentantul nostru Gh. Lichiardo- 
pol a cărui performanță întrece cu 
mult recordul mondial al probei,

Karoly Takacs (R. P. Ungară) 

majoritatea celor 27 de trăgători 
înscriși sînt capabili de rezultate
excepționale. Va fi o luptă aprigă 
al cărei rezultat fina] nu se va piu- 
tea cunoaște decît luni seara după 
consumarea celei de a doua manșe 
oare va începe la 4 octombrie, 
ora 9.

Luni mai figurează In program 
o probă importantă, poate chiar cea 
mei importantă: armă liberă ca
libru redus 3x40 focuri. Este proba 
care cuprinde cei mai mulți partici
pant! (44) din întreg concursul și 
totodată cea care reunește pe cei 
mai mari performeri ai ateestor : 

campionate. Din nou lupta dintre 1 
Andreev (U.R.S.S.) și Mănttări \ 
(Fin.) la poziția culcat, dintre a- 
ceștia și ceilalți concurenți sovietici 
(Kupko, Avilov) sau danezul Lar

sen la celelalte poziții va duce mai 
mult Ca sigur la performanțe de 
vatoare mondială. De remarcat că 
la această probă, la fiecare poziție 
în parte, va ti o luptă aprigă în- 
trucît se vor face și clasamente pe 
poziții, dîndu-se titluri de campioni 
internaționali ai R.P.R.

Privindu-j în timpul acesta pe 
trăgătorii noștri, strîngîndu-și ma
terialele de concurs, ne-am gîndit 
că în timpul celor 4 zile de con
curs, vor bate tare inimile actori
lor de la teatrul Națtanal care se 
mîndresc cu Lia Sahighian-Sîrbu, 
ne-a apărut în minte imaginea 
doctorului Titus Manicatide în hala
tul alb de spital și nu în costumul de 
concurs și ne-am gîndit la celă
lalt, mecanic al locomotivei cu nu
mărul 50.481 a depoului Cluj, care 
conducted trenul pe linia Cluj- 
Teiuș va dori ca tovarășul său Ște
fan Doczi, participant la campiona
tele internaționale să obțină un 
rezultat cît mai buni

★
Pînă să părăsim poligonul ne-am 

amuzat observînd pe jucătorii bel
gieni de baschet Andre Vermeulen 
și Rent Steurbant ' (în vizită la 
locul de concurs al trăgătorilor) 
cum jinduiau privind cu cîtă preci
zie trimetea Henri Herșcovici a- 
proape fiecare cartuș ta „cercul 
10".

— „Să avem și noi asemenea 
precizie duminică la coș, n-ar fi

Venisem aseară pe peronul gă
rii de nord, ca să intim pinăm pe 
trăgătorii sovietici și siP aflăm de 
la ef cît mai multe amănunte 
asupra echipei care va reprezenta 
Uniunea Sovietică la campionatele 
noastre internaționale. Iată înisă, 
că mult înainte ca cele două pu
ternice locomotive să fi adus tre
nul uriaș în care se aflau oas

peții noștri eram în posesia tu
turor datelor dorite. Pentru aceasta 
n-a fost nevoie de a intra în le
gătură prin radio cu cei care că
lătoreau cu trenul...

Pe peronul gării de nord puteai 
afla totul desipre echipa sovietică. 
Fiindcă trăgătorii romîni care fă
cuseră un grup compact pe peron, 
discutau numai despre aceștia.

Așa ne-am reamintit că Anatolie 
Bogdanov este campion olimpic și 
că în anul 1952 Ia primul meci 
Intre trăgătorii noștri și cei sovie
tică el s-a clasat pe primul loc... 
Că V. Borisov a stabilit în 1952 
la armă liberă 3x40 performanța 
de 1.128 pct., care întrece cu 4 
puecte recordul mondiali iar în 
arest an Borisov a îmbunătățit 
și acest rezultat record, reușind 
1,137 pct., deci cu 13 pct., mai mult 
decît recordul lumii... Că Boris 
Andreev; unul din cei mai vestiți 
trăgători din lume are o adevă
rată colecție de recorduri excep
ționale...

S-ia vorbit aseară pe peronul 
gării de nord numai despre oameni 
și ținte, despre recordurile preci
ziei înalte. In discuția noastră au 
revenit ades numele altor trăgători 
sovietici, Itkis, Avilov, Kupko, Lu
zin, Frolov, Pereberin...

Desigur, că dacă șueratui] loco»- 
motive! nu ne-ar fi vestit că tre
nul mult așteptat intră în stație 
am fi continuat ața ore în șir.

A. Bogdanov. (U.R.S.S.)

Dar iată că toți cei despre care 
vorbisem se aflau aproape de noi, 
ne salutau veseli de la ferestrele 
vagoanelor. Ne zîmbeau Boris An
dreev, Anatolie Bogdanov, Borisov, 
Itkis, Avilov și toți ceilalți com- 

rău!" — mărturiseau ei.
Nu mai puțin hazlii erau tresări

rile interpretei lotului danez care 
tremura la fiecare pocnitură. Ne
obișnuită cu întrecerile de tir ea 
va avea prilejul zilele acestea să 
se obișnuiască cu „muzica" de 
fiecare zi a poligonului.

★

Mulți dintre concurenții campio
natelor au obiceiuri pe care le-am 
și aflat: aproape nici unul nu se 
desparte de arma sa, cercetează 
fiecare cartuș iar Bjorn Johansson 
este în plus un... vegetarian con
vins.

*
Talerele, „farfuriile" care simbo

lizează vînatul zburător au și fost 
fărâmițate în aer de încărcăturile 
trimise la antrenament de concu
renții la această probă. De altfel, 
dintre toate probele campionatelor 
internaționale, aceasta este proba 
cea mai spectaculoasă. Ea cere con
curentului o istețime deosebită, o 
viteză de acțiune mare și... mii și 
mii de talere sparte la antrena
ment. 

ponenți ai echipei sovietice. Au 
coborât pe rînd din vagoanele a- 
burife de respirația locomotivei, 
neMau înttins prietenește mîrâniie. 

Sportivii noștri i-au îmbrățișat cu 
drag, le-au umplut brațele cu flori.

Primele convorbiri, primele im
presii... Ne apropiem de conducă
torul lotului Alexandru Alexandro- 
vici Maximov care ne spune :

,,Sportivii sovietici sînt foarte 
bucuroși să ia parte Îs această 
mare întrecere internațională de 
tir pe care noi o socotim ca pe 
una din» cele mai mari din Europa. 
Beate fi chiar socotită ca un pre

ludiu la campionatele europene ca
re se vor desfășura în anul viitor

B. Andreev (U.R.S.S.)

aici. Ținând seama de valoarea par
ticip anților la aceste întreceri noi 
am deplasat la București pe tră
gătorii care au dovedit cea mai 
bună formă la recentele campio
nate Unionale al căror steag fu-» 
sese ridicat Ia mijlocul lunii sep
tembrie. De atunci, trăgătorii noș
tri s-au pregătit cu o rîvnă deo
sebită pentru că este normal să 
te prezinți în forma cea mai bună 
la o competiție de asemenea am
ploare. Bine înțeles că dorim ca 
această pregătire să fie confir

mată de rezultatele pe care le vom 
obține pe poligonul de la Tunari. 
Nouă «e este cunoscut ac sț ne 
de întreceri, pentru câ mulți dintre 
componenții de astăzi ai echipei 
sovietice au luat parte și la în- 
tîlnirea prietenească dintre Sporti
vii romîni și sportivii sovietfci, 
care după cum vă amintiți s-a 
disputat aci, în 1952. După ctte 
știm la aceste campionate inter
naționale vor fi prezenți cei mai 
buni trăgători europeni, fapt care 
ridică considerabil nivelul între
cerilor. Suedezii, elvețienii ita
lienii, ca și ceilalți participant!, 
au un bun prilej acum să dove
dească pregătirea lor pentru a pro» 
piatele campionate mondiale care 
vor avea loc în Venezuela. Dar 
pînă atunci, iată-ne în pragul ma
rii competiții de la București. Și 
iată-nie gafa să începem o întrecere 
prietenească”.

Dar de ce să vă povestim des
pre acest spectacol cînd concursul 
de talere începe njarți.

★
Toți concurenții dau dovadă de 

pe acum că au fost cuprinși de e- 
moțiile întrecerilor, deși s-ar părea 
că un trăgător trebuie să fie de un 
calm desăvîrșit.

Cel mai emoționat, se arată însă 
italianul Georgio Ercolani care are 
un motiv în plus. Coborând pe pe
ronul gării de nord, prima sa în
trebare a fost în legătură cu o co-» 
munieare urgentă pe care o aș
teaptă de acasă. Soția sa trebuie 
să aducă pe lume primul copil al 
familiei Ercolani. Și cum să nu 
fii emoționat așteptând o asemenea 
veste și mai ales cînd ții cu tot 
dinadinsul să fie o fată, ta timp 
ce „siggnora" Ercolani dorește un 
băiat.

Pînă ta clipa aceasta vestea nu 
a sosit. Dar fiți siguri că veți găsi 
pe una din filele carnetului de re
porter al acestor campionate și a- 
mănunte despre bucuria sportivului 
italian și tot pe această filă veți 
afla dacă a fost vorba de un băiat 
sau de o fată...



Ketalul Bucureșîi-Voința București 
3-3 (1-2)

Intîlnirea de joi după amiază 
dintre echipele Metalul și Voința 
s-a termkiiat la egalitate: 3-3 (1-2). 
Poate fi apreciată ca paradoxală 
constatarea că în ciuda celor șase 
goluri înscrise, compartimentul o- 
lensiv al ambelor echipe a arătat 
totuși cele mai multe lipsuri : meta- 
lurgiștii au dat rareori finalitate ac
țiunilor 'a poartă (cînd au proce
dat invers au și înscris), în timp 
ce înaintașii Voinței au concentrat 
în mod exagerat jocul pe centru, 
acolo unde se găsea și majoritatea 
apărătorilor metalurgiști. Punctele

■ au fost înscrise în ordine de : Maior 
(min. 14) în... proprie poartă, Geor
gescu (min. 36) la o învălmășeală 
în careul Metalului, Boian (min. 
44) reluînd cu capul o minge din- 
tr-o lovitură de corner, Calotă (min. 
67) dintr-o pasă primită de la Ra
dulescu, Boian (min. 74) din vina 
portarului Azzola. defectuos plasat 
și Calotă (min. 86) care urmărise 
o minge trimisă „înainte" de Pan- 
telimon. Privită în ansamblu, întîl- 
nirea a fost însuflețită. Ambele e- 
chipe au dovedit o bună condiție 
fizică. A arbitrat St. Constantinescu 
(Buc.) următoarele formații: ME
TALUL : Azzola — Benț, Mari
nescu, Dumitrașcu — Ignat, Coait- 
dă — Pani el im on. Andreescu (min. 
46, Floroiu), Calotă, Mazilu, Ră- 
dulescu. VOINȚA: Bocianu — Ște- 
fănescu, Stanciu, Cojocaru—Maior, 
Bodo — Boian, Ghibea, Ene, Geor
gescu, Virgil.

TIBERIU STAMA

Mîine in campionatul 
categoriei A și B la fotbal

Etapa de mîine din campionatul 
categoriei A și B programează o 
serie de întîlniri importante pentru 
situația d n fruntea clasamentelor.

In Capitală se dispută un singur 
joc, în categoria A: Locomotiva 
Grivița Roșie — Dinamo Orașul 
Stalin, care are loc pe stadionul din 
Ciulești începînn de la ora 15.45. In 
deschidere: Locomotiva Grivița 
Roșie — D namo Bacău, meci în 
cadrul campionatului republican de 
juniori (ora 14.15).

Iată programul complect al eta
pei (în paranteză rezultatele din 
tur):

CATEGORIA A

Locomotiva Tg. Mureș—Flacăra 
Ploești (0—3); Știința Cluj — C.
C. A. București (1 — 0); Metalul 
Hunedoara — Dinamo București 
(1—6); Locomotiva Gr. Roșie — 
Dinamo Orașul Stalin (0—1); Pro
gresul Oradea — Flamura roșie 
Arad (1—2); Metalul C. Turzii — 
Minerul Petroșani (1—3); Șt:ința 
Timișoara — Locomotiva Timișoa
ra (1—I).

CATEGORIA B
, Seria Il /

FI. roșie Sf. Gheorghe — Voința 
București (1 — 1); Progresul Sibiu 
— Locomotiva Craiova (1 — 0); 
Metalul Cîmpma — Metalul Bu
curești (0—3); Flacăra Moreni — 
Progresul F.B. București (0—0); 
Metalul St. roșu Orașul Stalin — 
Flacăra Pitești (1—1); Constructo
rul Craicva — Metalul Uz. Tract. 
Orașul Stalm (0—2).

Seria II

Progresul S. Mare — Dinamo 6 
București (1—3); Flacăra Mediaș 
■■—Locomotiva Oradea (1—2); A- 
Vîntul Reghin — Metalul Reșița 
(0—1); Metalul B. Mare — Mine
ral Lupem (1—3); Locomotiva 
Arad — Locomotiva Cluj (3—2); 
Metalul Oradea ■— Constructorul 
'Arad (1—0).

Seria III

Metalul Brăila — Dinamo Ba
cău (0—1); Progresul Focșani ■— 
Dinamo Bîrlad (2—4); Flamura 
roșie Bacău — Locomotiva Pașca. 
ni (0—3); Dinamo Galați—l.oco- 
nyxtiva Constanța (1 — 1); Flamura 
roșie Burdujeni — Știința Iași 
'(1—1); Locomotiva Iași — Meta
lul Ploești (1—0).

Jocul D'namo Galați — rx>co- 
motiva Constanta se dispută la 
Brăila în deschidere la Metalul 
Brăila — Dmamo Bacău.

—.—.—Ar

Lupta pentru primul loc 
atît la categoria

După trei etape dm retur la ca
tegoria A și șapte etaipe din retur 
la categoria B se poate spune că 
situația din cele patru clasamente 
este oarecum clară numai în seria 
I-a din categoria B. In rest, lupta 
pentru primul Ioc este în plină des
fășurare.

La categoria A. Flamura roșie 
Arad continuă să conducă pluto
nul cu un avans de trei puncte dlin 
16 meciuri, față de C.C.A. care are 
21 puncte, dar din 15 meciuri. Di
namo București. alt candidat la 
titlu, a rămas la 19 puncte din 16 
jocuri. In schimb, se apropie Știin
ța Timișoara care are 18 puncte 
din același număr de partide ca și 
Dinamo.

Pentru moment, la atîtea echipe 
se rezumă întrecerea pentru pri
mul loc. Firește că în actuala si
tuație primele șanse le au în ordi
ne Flamura roșie Arad și C.S.A. 
Pînă la jocul dintre ele, aceste 
două echipe se vor ,,duela'* !ndi- 
rect. Programul viitoarelor jocuri 
este mai bun pentru C.C.A., care 
are șase meciuri acasă: cu Flacăra 
Ploești, Metalul Hunedoara, Dina
mo București, Progresul Oradea, 
Metalul Cîmpia Turzii și Știința 
Timișoara, iar în deplasare cinci: 
cu Știința Cluj, Locomotiva Timi
șoara, Dinamo Orașul Stalin, Fla
mura roșie Arad și Minerul Pe
troșani. In schimb. Flamura roșie 
Arad are patru jocuri acasă: cu 
Locomotiva București, Minerul Pe
troșani, C.C.A. și Metalul Hune
doara, și șase jocuri în deplasare: 
Progresul Oradea, Locomotiva Tg. 
Mureș, Știința Cluj, Știința Timi
șoara, Dinamo București și Loco
motiva Timișoara.

Chiar duminica aceasta, cele 
două echipe fruntașe susțin partide 
foarte grele: arădenii la Oradea și 
C.C.A. la Cluj. De rezultatul aces
tor întîlniri va depinde în mare 
măsură modul cum se va desfășura 
în viitor această pasionantă luptă 
pentru primul loc.

★

In seria întî'a a categoriei B, 
Progresul F.B. domină cu suficien
tă autoritate lotul echipelor. Are 
cinci puncte avans asupra celui 
mai serios pretendent : Metalul 
Steagul Roșu Orașul Stalin. D n 
cele șase jocuri pe care le mai 
are de disputat (trei acasă și trei 
în deplasare) Progresul F.B. are 
nevoie doar de 8 din cele 12 puncte

Fază din jocul C.C.A. — Locomotiva Tg. Mureș (1—1). Portarul Lo
comotivei Popa intervine la o minge înaltă, înaintea lui Meszaros 

(nr. 9) și Filllop.

devine tot mai pasionantă 
A, cit și la B
posibile, ceea ce poate realiza. Ia 
schimb, Metalul Steagul Roșu tre
buie să cîștige toate cele 12 puncte 
din două jocuri acasă și patru în 
deplasare, ceea ce este, în orice 
caz, mult mai greu.

In seriile a II-a și a III-a însă, 
lupta este în toi.

Metalul Baia Mare a avut o pu
ternică revenire în ultimele etape și 
beneficiind și de faptul că echipele 
Flacăra Mediaș și Avîntul Reghin, 
care candidau pentru primul loc. 
au pierdut puncte prețioase, — Ie-a 
depășit preluînd conducerea în cla- 
ment. Are însă un singur punct 
avans, ceea ce este insuficient pen
tru a-și asigura primul Ioc, mai a- 
les că mai are jocuri grele: cu Mi
nerul Lupeni, Flacăra Mediaș și Fla
mura roșie Cluj, acasă, cu Dinamo 
6 București, Progresul Satu Mare și 
Avîntul Reghin în deplasare. Ca 
program viitor, Avîntul Reghin este 
mai avantajat: joacă cu Metalul 
Reșița, Locomotiva Cluj, Loco
motiva Arad și Metalul Baia Ma
re acasă, și Locomotiva Oradea și 
Metalul Oradea în deplasare.

Mîine cele trei echipe joacă pe 
teren propriu. Rezultatele lor vor 
constitui un indiciu în ce privește 
desfășurarea viitoare a întrecerii 
dintre ele.

In sfîrșrt, în seria III-a Locomo
tiva Constanța conduce cu 28 punc
te din 19 jocuri față de 24 puncte 
din 17 partide ale echipei Dinamo 
Bacău. Pe locul trei: Flamura roșie 
Bacău cu 22 puncte din 17 meciuri, 
înseamnă că la jocuri egale Loco
motiva și Dinamo pot fi la egalitate 
de puncte (28), iar Flamura roșie 
cu 26 puncte. Bineînțeles, dacă ul
timele două echipe își cîștigă jocu. 
rile respective- Ceea ce-i sigur însă, 
este faptul că pentru primul loc 
se dă o luptă dîrză între Constanța 
și Bacău. Locomotiva Constanța 
mai are de jucat două meciuri 
acasă și trei în deplasare, Dinamo 
și Flamura roșie ctte patru jocuri 
acasă și trei în deplasare. Deci, din 
punct de vedere al programului, 
avantajate sînt echipele din Bacău. 
Nu trebuie să uităm însă că Loco
motiva Constanța în general joacă 
mai bine în deplasare (are șase 
victorii și un meci nul din nouă 
partide disputate) decît acasă (cin
ci victorii și cinci jocuri egale). 
Mîine, Locomotiva și Dinamo joa
că la Brăila, iar Flamura toșie 
acasă.

Despre unele cifre de recorduri
Steagurile a 15 țări au flutu

rat în bătaia vîntului de toam
nă, pe înaltul tribunei stadionului 
Republicii din București, cu ocazia 
celei de a Vil-a ediții a campiona
telor internaționale de’ atletism ale 
Republicii Populare Romîne. Nicio
dată pînă acum, întrecerile acestor 
campionate internaționale, care au 
intrat în tradiția mișcării noastre 
sportive, nu au cunoscut o parti
cipare atît de numeroasă. Intr-a
devăr, în acest an au concurat pe 
stadionul Republicii aproape 400 
de atleți și atlete din 15 țări ale 
Europei, întrecînd astfel cu mult 
cifrele considerate recorduri de par
ticipare ale competiției, care se 
leagă de ediția a III-a a campio
natelor, din 1950. Atunci, au luat 
startul sportivi din 9 țări.

Față de o participare atît de nu
meroasă era firesc ca și nivelul ge
neral al competiției să crească, mai 
cu seamă că se întreceau o serie 
de atleți cu un bun renume în ie
rarhia valorilor europene și mon
diale. Deși cei mai mulți dintre a- 
ceștia participau la București, după 
un sezon greu, plin de concursuri 
însemnate, al cărui punct culmi
nant au fost campionatele europene 
de la Berna, totuși nimeni nu a 
precupețit nici o picătură de ener
gie în lupta atît de dîrză, dar și 
atît de sportivă, care s-a desfășu
rat timp de trei zile pe stadionul 
Republicii.

Cu acest prilej au fost întrecute 
în 11 probe celle mai bune perfor
manțe obținute pînă acum în ca
drul campionatelor noastre interna
ționale. Iată lista noilor recorduri 
ale competiției:

— 400 m. plat: 47,6 sec. J. Gou- 
deau (Franța) — vechiul record 
48,4 Z. Adamik (R.P. Ungară) 
1953.

— 1500 m.: 3:49,8 Gunar Nielsen 
(Danemarca) — vechiul record 
3:51,6 S. Iharos (R.P.U.) 1952. 
Cifra lui Iharos a fost întrecută 
în acest an nu numai de Nielsen 
dar și de Rozsavalgyi (R.P.U.) 
3:50,4; Witulski (R.P.P.) 3:50,8 și 
Mikes (R.P.U.) 3:51,0.

— 110 m.g.: 14,5 sec. Roudnitska 
(Franța) — vechiul record 14,7 sec. 
Evghenii Bulancik (U.R.S.S.) 1951. 
Dar și Nederhand (Olanda) și O- 
priș (R.P.R.), ambii cu 14,6 sec., 
au întrecut vechiul record.

— Triplusaltf. 15,09 m. V. Zăvă- 
descu (R.P.R.) — vechiul record 
14,95 m. L. Scerbakov (U.R.S.S.) 
1951. Și Z. Weinberg (R.P.P.) a 
obținut o performanță superioară 
vechiului record sărind 15,02 m.

— Suliță: 76,05 m. I. Sidlo 
(R.P.R.) — vechiul record 69,59 m.
I. Scerbakov (U.R.S.S.) — 1951. 
Performanțe mai bune decît vechiul 
record au înregistrat și Kauhanen 
(Finlanda) 74,56 și Vesterinen (Fin
landa) 70,40.

— Ciocan : 60,82 m. J. Csermak 
(R.P.U.) performanță mai bună 
decît vechiul său record cu 83 cm.

— 10 km. marș: 46:13,6 D. Pa- 
raschivescu (R.P.R.) — vechiul re
cord îi aparținea tot lui cu 46:25,2. 
Mai bine decît performanța ante
rioară a mers și S. Kun (R.P.U.) 
46:17,6.

— 80 m.g.: 11,2 sec. Gisela 
Kohler (R.D. Germană) — vechiul 
record 11:4 sec. O. Gyarmati 
(R.P.U.) 1953.

— înălțime: 1,63 m. Iolanda Ba

Virgil Zăvădescu (R.P.R.) la pasul e, doilea al săriturii record de 
, 15,09 m.

laș (R.P.R.), performanță mai buni 
cu 4 cm. decît recordul său ante
rior.

— Lungime: 5,77 m. Marie 
Ilwicka (R.P.P.) — vechiul record 
5,74 m. O. Gyarmati (R.P.U.) 1953.

— 4x100: 47,6 sec. echipa Mo- 
tor-Jena din R.D. Germană (Fritz
sche — Kohler — Klausner— We
ber) — vechiul record (47,7 sec.)’ 
aparținea echipelor U.R.S.S. 1951 
și R.P. Ungare 1953.

Cu ocazia recentei ediții a cam
pionatelor internaționale atleții par- 
ticipanți au reușit să întreacă mul
te din recordurile țărilor lor. Cele 
mai multe recorduri le-au stabilit 
atleții noștri: Ana Roth 12,96 m. 
la aruncarea greutății (record de 
senioare și junioare de 17—18 ani); 
Erika Scherer 12,09 m. la greutate 
(record de junioare 15—16 ani); 
Virgil Zăvădescu 15,09 m. la triplu 
salt; echipa de ștafetă 4x400 m. 
(Boitoș, Grobei, Sudrigean, Savel) 
3:16,8; Ion Opriș 14,6 sec. pe 110 
m.g. (egalare de record) și Claudia 
Dumitrescu 12,3 sec. pe 100 m. (e- 
galare de record). Noi recorduri au 
stabilit și atleții din R.D. Germană: 
W. Tews 13,40 m. la greutate fe
mei; R. Peukert 4,15 m. la prăjină, 
echipa de ștafetă 4x100 m. B.S.G. 
Einheit Nord Ost Berlin 41,8 sec.; 
echipa de ștafetă feminină 4 x 100 
m. Motor Jena 47,6 sec. (egalare 
de record). Și în sfîrșit alte recor
duri .: Peter Spasov 9:03,2 pe 3000 
m. obstacole, record al R.P. Bul
garia, Frans Herman 9:03,2 pe 3000 
m. obstacole, record al Belgiei, 
Sonja Pretot 26,0 sec. pe 200 m. 
record al Elveției.

Alte două „recorduri" au îmbu
nătățit și Ion Soter (R.P.R.) și Fe
renc Klics (R.P. Ungară) care 
și-au mărit ila șapte, numărul titlu
rilor de campioni internaționali ai 
țării noastre. Este interesant de a- 
rătat lista celor mai bune 10 per
formanțe înregistrate la săritura în 
înălțime și aruncarea discului, de-a 
lungul celor șapte ediții ale aces
tei competiții:

înălțime: 2,00 (1) Ion Soter 
(R.P.R.) 4.10.1953; 1,96 (1) Ion So
ter (R.P.R.) 24.9.1951; 1.95 (1)
Ion Soter (R.P.R.) 25.9.1954 1.95 (2) 
Thiam Papa Galo (Franța) 4.10 
1953; 1,90 (1) Ion Soter (R.P.R.) 
26.9.1948; 1,90 (1) Ion Soter 
(R.P.R.) 10.9.1950; 1,90 (1) Ion 
Soter (R.P.R.) 21.9.1952; 1,90 (3)
E. Roques (Franța) 4.10.1953'
1.90 (2) B. Nevrup (Suedia) 
25.9.1954; 1,88 (1) Ion Soter 
(R.P.R.) 11.9.1949. Disc: 51,55 (l)j
F. Klics (R.P.U.) 25.9.1951; 50,94
(1) F. Klics (R.P.U.) 27.9.1954;
50.90 (1) F. Klics (R.P.U.) 3.10.
1953 ; 49.88 (I) F. Klics (R.P.U.) 
21.9.1952; 49,45 (2) I. Szecseni 
(R.P.U.) 3 10.1953; 49,30 (1) F. 
Klics (R.P.U) 11.9.1949; 49,29
(1) F. Klics (R.P.U.) 25.9.1948; 
48,98 (3) R. Soliom (R. P. U.) 
3 10.1953; 48,06 (1) F. Klics
(R.P.U.) 11.9.1950; 47.38 (2) J. 
Kulitzi (R.P.U.) 25.9.1948.

Cifra din paranteză arată locul 
ocupat de atlet în clasamentul în
trecerii din acel an.

După cum se poate vedea cei doi 
atleți, cîștigători ai fiecărei din e- 
dițiile campionatelor internaționale 
de atletism ale R..P.R. au dominat ■ 
net probele lor.

ROMEO VILARA



După campionatul republican de caiac - canoe
De curînd, pe lacul Snagov s-au 

desfășurat finalele campionatului 
republican de caiac-canoe, la care 
au participat 230 de concurenți, re
prezentând 10 orașe. Din capul lo
cului trebuie să remarcăm succesul 
de participare manifestat nu nu
mai prin cifra totală de concurenți, 
dar și prin numărul orașelor repre
zentate. Dintre asociațiile sportive, 
cel mai mare număr de concurenți 
l-a prezentat asociația Dinamo (48) 
urmată de Flamura roșie (36), Lo
comotiva (35) și Constructorul 
[(30). Dar, cu tot numărul mare de 
participants nu la toate probele 
startul a fost îndeajuns de populat. 
Dacă Ia caiac dublu pe 1000 m. au 
fost prezente 9 echipaje, au fost 
în schimb probe (ca de exemplu 
cea de canoe simplu băieți 1000) 
la care au participat numai 2 con
curenți. In general, se poate spune

— caiac 2 — băieți 500 m.
— canoe 1 — „ 1000 m.
— caiac 2 — „ 1000 m.
— caiac 1 — „ 500 m.
— caiac 2 — fete 500 m.
•— canoe 10+1 1000 m.

La probele de fond o creștere a 
performanțelor s-a realizat la ca
noe simplu băieți și caiac simplu 
băieți (10.000).

Datorită formulei de disputare 
care a permis participarea unui 
sportiv la o singură probă, o serie 
de elemente tinere s-au impus ca 
avînd frumoase perspective. De e- 
xemplu, printre concurentele tinere 
care s-au evidențiat trebuie să re
marcăm pe : Pelaghia Ciripenco 
(Locomotiva Sulina), Ana Budu 

(Constructorul București), E'eonora 
Antal (Avîntul Reghin), Maria Var- 
var (Voința București), Victoria 
Grigorescu (Locomotiva București), 
Nicolle Racoviță și Cristina Măr- 
gineanu (Dinamo Buc.). Dintre ti
nerii concurenți merită remarcată 
comportarea Iui : N. Nedelcu (Pro
gresul), Carol Ulanici (Metalul),

Să învățăm din greșeli...
Pe marginea finalelor de oină ale Spartachiadei sindicale

Asipectele pozitive ale finalei de 
oină ale Spartachiadei sindicale, 
arătate la timpul cuvenit, mărtu
risesc un oarecare progres în dez
voltarea sportului nostru național. 
Spunem un oarecare progres, deoa
rece stadiul actual de dezvoltare 
a oinei nu este cel corespunzător 
posibilităților create în țara noastră 
activității de cultură fizică și sport, 
în general. Intr-adevăr, cercetînd 
rezultatele competițiilor de oină din 
anii trecuți, se poate ajunge ușor 
la concluzia că dintre toate disci
plinele sportive, oină este singura 
care s-a ridicat mult prea încet 
față de condițiile materiale care-i 
sînt la dispoziție. Acest mers de 
melc în dezvoltarea sportului nostru 
național s-a vădit și în finalele de 
la Craiova, de o serie de de
ficiențe. Dintre acestea, pe primul 
plan se situează slaba pregătire 
tehnică și tactică a echipelor parti
cipante.

Desigur, este un fapt îmbucură
tor că toate asociațiile sindicale, cu 
excepția Minerului, au prezentat în 
finale reprezentativele respective. 
Este însă regretabil că majoritatea 
asociațiilor nu s-au preocupat cu 
atenție și de pregătirea tehnică și 
tactică a echipelor pe care le-au 
trimis. Lipsa de interes față de e- 
chipele care le reprezentau Ia o 
competiție de importanța Sparta- 
chiadei sindicate e consecința fi
rească a atitudinii cu totul con
damnabile de desconsiderare a spor
tului nostru național pe care o mai 
au unii tovarăși cu munci de răs
pundere în cadrul unor asociații 
sportive. Intre aceștia printre primii 
se înscriu cei de Ia asociația Mi
nerul care au dat dovadă de o in
tolerabilă desconsiderare a oinei 
neîngrijindu-se absolut deloc de 
participarea reprezentativei lor la 
finalele de la Cra'ova.

Ca și cei de la Minerul, în a- 
celași dezinteres total față de oină 
se complac și activiștii de la aso
ciațiile Flacăra, Flamura roșie, 
Avîntul și Metalul care, prin trimi
terea unor reprezentative complet 
nepregătite la finalele de la Craio
va. s-au achitat formal de obligația 
ce o aveau. Pentru pregătirea a- 
cestor echipe ei nu s-au preocupat 
deloc, și cum era să se preocupe 
cînd nici pînă azi aceste asociații 
nu au antrenori de oină, deși co
misia centrală le-a recomandat din 
timp cadre tehnice corespunzătoare.

Urmarea firească a atitudinii de 
dezinteres pe care a-u manifestat-o 
tovarășii de la asociațiile sus a- 
mintite s-a vădit cu prisosință în 
finalele desfășurate recent la Cra

că dacă din punct de vedere al 
participării s-au înregistrat succese 
la caiac, în schimb nu același lu
cru se poate spune despre probele 
de canoe și despre probele femini
ne. Unele orașe (Brăila, Sulina, 
Tulcea și mai ales Galați), au avut 
o participare redusă față de posi
bilități.

Rezultatele tehnice ale probelor 
au fost la timp publicate în „Spor
tul popular". De aceea vom face 
aici numai o discuție generală a- 
supra comportării concurenților din 
punct de vedere tehnic. De la în
ceput trebuie să spunem că nivelul 
tehnic a fost mai ridicat decît a- 
nul trecut. Comparînd pe probe 
timpurile realizate anul trecut și 
anul acesta se poate observa o 
creștere a valorii la următoarele 
probe de viteză:

1953 — 1,58 — 1954 1,57
,. - 5,34 — »» 4,56
,. - 4,14 - »» 4,06
„ - 2,14 — 1,58
,. — 2,24 — » 2,16
,. — 3,59 — » 3,43

Cornel Todea, E. Sărățeanu, I. Zvo- 
boda, Grigore Dumitru, L. Rotman 
și Lazăr Gheorghe (Dinamo Buc.),
E. Feinghembaum (Constr. Buc.), 
Liviu Cengher, Arcadie Farkaș, Pe
tru Noghy și Francisc Sereș (A- 
vîntul Reghin).

Printre antrenorii și tehnicienii 
care au depus o muncă serioasă 
pentru ridicarea măiestriei sportive 
a sportivilor pe care-i antrenează 
și care aii obținut bune rezultate, 
sînt: Manole V. de la Locomotiva 
Sulina, Noviski C. de la Avîntul 
Reghin, Ruja Vasile de la Locomo
tiva Buc., A. Ștefănescu (Voința 
Buc.), Pascu Dordea (Prog. Buc.), 
Navasart Nicolae (Constructorul 
Buc.). Pentru viitor credem că pen
tru buna pregătire a sportivilor pe 
care îi au în grijă, antrenorii care 
încă mai concurează ar fi bine ca 

iova. La meciurile acestor finaile 
numeroși jucători ai reprezentati
velor asociațiilor respective, au a- 
rătat că nu cunosc nici măcar re
gulile de joc. In această situație, 
de la ei. fără îndoială, nu se aștepta 
nimeni la o tehnică de joc avan
sată și cu atît mai puțin la com
binații tactice. Cum era și normal, 
echipele respective au fost între
cute cu ușurință de echipele asocia
țiilor care au dat atenția cuvenită 
competiției și s-au antrenat din 
timp și temeinic.

O altă deficiență tot așa de im
portantă ca și aceea a lipsei de 
antrenament a echipelor partici
pante s-a manifestat în arbitraj. 
Deși era de așteptat ca la finalele 
unei întreceri de talia Spartachiadei 
sindicale, comportarea arbitrilor de
legați la jocuri să fie ireproșabilă, 
cu atît mai mult cu cit arbitrajul 
a dat naștere în trecut la situații 
nesănătoase, acest fapt nu s-a pe
trecut. La numeroase jocuri s-a ob
servat că arbitrii, atît cei centrali 
cît și cei de tușe, fie din cauza ne
cunoașterii regulamentului, fie din 
cauza anumitor legături cu diverse 
asociații, prin modul necorespun
zător în care au condus, au in
fluențat direct rezultatele îrrtîlniri- 
lor. Că arbitrii, în general, nu s-au 
preocupat de o aprofundare mai te
meinică a regulamentului au dove
dit-o însăși divergențele care au 
existat în colectivul lor, divergențe 
care nu se refereau la interpreta
rea unor puncte neclare din regula
ment, ci la aplicarea unor reguli 
enunțate clar, fără echivoc. Această 
lipsă de pregătire a arbitrilor noș
tri de categoria I-a a dat naștere 
la discuții nesănătoase care au 
umbrit într-o oarecare măsură suc
cesul competiției.

★
>

In concluzie, lipsurile arătate în 
finalele de la Craiova const tue 
fără îndoială piedici serioase și per
manente care frînează și chiar pe
riclitează dezvoltarea activității 
sportive la oină. De aceea se re
clamă o intervenție grabnică din 
partea tuturor forurilor competente : 
secția de cultură fizică și sport a 
C.C.S.. comisia centrală de oină, 
comisiile regionale și orășenești de 
oină, consiliile asociațiilor sportive 
etc. pentru ca în viitor asemenea 
lipsuri să nu-și mai găsească loc.

, TUDOR tu dor 

timpul care le este necesar pregă
tirii lor ca sportiv concurent să-l 
consacre ridicării de noi sportivi, 
avînd în vedere numărul mic de 
tehnicieni pe care-i avem.

O mai multă atenție trebuie a- 
cordată probeilor de canoe 1 și 2, 
pentru ca la viitoarele campionate 
să nu mai fie prezente la startul 
probei numai asociațiile Dinamo și 
Constructorul.

O iipsă pe care am remarcat-o 
cu această ocazie este că antrenorii 
de specialitate nu fac schimb de 
experiență, ba unii chiar caută să 
lucreze pe ascuns, pentru ca meto
dele lor de antrenament să nu fie 
cunoscute și de alții.

Socotim că prin înființarea cole
giului de antrenori Ia caiac și ca
noe, comisia centrală de sporturi 
nautice ar face un pas important 
pe drumul progresului tehnic al a- 
cestor ramuri nautice. De aseme-★ 
nea, credem că ar fi necesar să se 
inițieze o consfătuire pe țară a tu
turor antrenorilor în vederea pre
gătirilor pentru anul următor. Prin 
aceasta s-ar da un ajutor prețios 
unor tehnicieni din provincie care 
nu reușesc să intre în legătură cu 
colegii lor, cu cunoștințe mai a- 
vansate, decît odată pe an în cam
pionatele republicane.

Din punct de vedere al organi
zării s-au făcut progrese față de a- 
nul trecut. Ca un succes trebuie re
marcată buna alegere a pistei de 
viteză. O lipsă a fost aceea a ale
gerii traseului de fond, care n-a 
avut lungimea de 1000 m. ceea ce 
face ca timpurile realizate să fie 
nereale.

Corpul de arbitri delegați la 
acest campionat a contribuit la 
buna reușită a concursurilor. Tre
buie scos în evidență în primtil rînd 
felul în care s-a dat startul, obți- 
nîndu-se aliniere perfectă și ple
cări care n-au favorizat sau defa
vorizat pe nimeni.

RADU HUȚAN 
antrenor

Semifinalele campionatului 
republicau de șah

In grupa I-a din Capitală s-au 
încheiat complet jocurile primelor 
12 runde, ceea ce a adus unele 
clarificări în clasament. Iată re
zultatele tehnice ale rundei a 12-a : 
Pregherman-Nicoleanu ’/2—'/2, Ră- 
dulescu-Breazu 1—0, Georgescu- 
Topa 0—1, Ichim-Crețulescu 0—1, 
Samarian-Ghițescu 0—1, Dascălu- 
Braunstein 0—1, Suteu-Menas 1—0, 
Ciuciuc-Milescu 0—1, Israilovici- 
Macri 1—0. In clasament conduce 
din nou M. Rădulescu cu 9 puncte, 
urmat de Samarian șl Crețulescu 
8'A>, V. Georgescu 8, Israilovici 
7'/a, Ghițescu 7, Dascălu, Nicolea- 
nu și Pregherman 6‘/2.

★
CRAIOVA (prin telefon). — In 

această semifinală o serie de ju
cători și-au terminat toate parti
dele, în ultima rundă mai fiind 
de jucat numai următoarele întîl- 
niri: Negrea-Ciocîltea, Soos-Kadar, 
Horvath-G. Alexandrescu, Nagy- 
Dunăreanu. Următorii jucători au 
șanse de calificare, în ordinea cla
samentului : Ciocîltea 8’/2, A. Ne
grea, Soos, Liberman și Tocăni
ță 8, Rieger 7’/®, G. Alexandrescu 
6Vj (2 întrerupte —= cu avantaj 
la Nagy și egal la Dunăreanu).

★
TIMIȘOARA (prin telefon). — 
Tînărul I. Szabo continuă să 

conducă, avînd 8'/i puncte. Pe lo
cul doi, la o jumătate de punct, 
se află fostul campion P. Seimeanu, 
care are o întreruptă cu avantaj 
la Glaubaich. Urmează Partos 8 
pt., Erdely 71/» (o întreruptă în 
poziție defavorabilă la Pitpinic). 
Gunsberger 7>/2, R. Alexandrescu 
7. Toți aceștia păstrează șanse 
de calificare.

★
IAȘI (prin telefon)'. — In aceas

tă grupă au survenit o serie de 
surprize. Astfel, Reicher a făcut 
o serie de remize care l-au retro
gradat deocamdată la locul pa
tru în clasament, cu 8 puncte, iar 
Sutiman are 7 puncte. Pe primele 
locuri se află acum în ordine gă- 
lățeanul Costea cu 9’4 puncte, 
Weisman 9, și Mititelu 8'/2.

★
ORADEA (prin telefon). — Se

mifinala de la Oradea nu face ex
cepție de la nota generală a aces
tor competiții. Și aci, șahiștii con- 
sacrați întîmpină greutăți în cali
ficarea lor pentru finală, dat fiind 
că se califică numai primii 3 cla
sați. Iată cum arată clasamentul 
după 9 runde: Gh. Pali 7'/2 
Karacsony 7, Halic 6V2, Nacht, Șt. 
Szabo, T. Popa 5‘/2. L. Horvath 5, 
Pichler, Borbely 4'/a (17 concu- 
renți).

Maestrul sportului Mircea Anastas eseu (.Dinamo) și-a confirmat încă 
odată valoarea: el a ctștigat campionatul la caiac simplu pe 500 m, 

cu 1.58.5.

împotriva împărțirii în trei
a terenului de

De cîiva timp în lumea nandba- 
lului se discută, cu multă aprinde
re, o problemă deosebit de impor
tantă. Este vorba de introducerea 
în regulamentul internațional de 
joc a regulii împărțirii terenului în 
trei părți.

Iată în ce constă această propu
nere:

Se preconizează ca terenul de 
joc să fie împărțit în trei părți, 
prin două linii paralele cu liniile 
de poartă, trasate la aproximativ 
30 metri de fiecare poartă. In fața 
ambelor porți (asemănător cu spa
țiul de teren cuprins între linia de 
22 m. și linia de țintă de la rug- 
bi), se creează o zonă de teren nu
mită zona porții. Intre aceste zone 
este cuprinsă zona de centru, în 
care marcajul cercului cu raza de 
9 metri și al liniei de centru ră- 
mîn neschimbate. In zonele porții, 
echipele nu au voie să aibă, în a- 
celași timp, rnai mult de 6 jucători 
fiecare, indiferent dacă se găsesc 
în atac sau apărare. Ieșirea unui 
jucător din zona porții face posi- 
biă intrarea altui jucător din ace
eași echipă. Echipa care are, în a- 
celași timp, mai mult de 6 jucă
tori în zona porții este sancționată 
cu lovitură liberă.

Ce se urmărește prin această re
gulă?

In jocul de handbal s-a răspîn- 
dit sistemul de apărare pe zonă de
numit „beton", care este întrebuin
țat în special de echipele suedeze 
și germane. Sistemul acesta este 
combătut de concepția noastră de 
joc și de concepția echipelor din 
țările de democrație populară. In 
R.D.G., R. Cehoslovacă, R.P.U., 
R.P.R., s-au purtat discuții și s-au 
căutat soluții pentru stîrpi.rea „bo
lii suedeze”, cum mai este numit 
sistemul „beton”.

Personal nu sînt de părere că 
împărțirea terenului în trei (regulă 
ai cărei principali susținători sînt 
specialiștii din Germania Occ'den- 
tală) este cea mai indicată măsu
ră pentru îmbunătățirea jocului și 
creșterea spectaculozității sale. Poa
te că urmarea imediată a introdu
cerii acestei reguli ar fi bună, cu 
un efect pozitiv asupra jocului pen
tru un oarecare interval de timp. 
Cred. însă, că acesta nu va fi prea 
lung. Se vor găsi alte tact'ci care 
vor anihila efectul acestei modifi
cări. Această lipsă a durabilității 
efectului modificării regulamentu
lui nu este însă de cea mai mare 
importanță. Din principiu, nu sînt 
de acord cu reguli care mărginesc 
posibilitățile de progres ale jocului 
sub aspectul tacticii colective. Re
gula împărțirii terenului în trei 
îngrădește libertatea de mișcare și 
acțiunea în teren a jucătorilor, de 
a-și dezvolta un joc de atac și apă
rare pe baza unor principii bine 
stabilite dar care nu subjugă per
sonalitatea jucătorului, ci dimpo
trivă îi dau posibilități largi de 
manifestare. E adevărat că prin 
această regulă se va Obține o des
congestionare a zonei de teren din 
fața porții. Acesta este, în mod in
discutabil un cîștig realizat însă în 
detrimentul unor caracteristici, prin
cipale ale jocului de handbal, pe 
care cu toții îl considerăm un sport 
atletic și de luptă între două echi
pe sportive, in care mijloacele fo
losite de jucători sînt de ordin fi
zic, tehnic, tactic și mora'-volitiv. 
Este nejust ca, într-un astfel de 
joc în care gîndlrea tactică a jucă
torului poate concepe liber cele 
mai interesante și felurite soluții 
pentru rezolvarea sarcinilor jocului 
în atac și apărare, să izolăm în 
procesul de joc 8 jucători. Este, 
deci, nejust să-i frînăm și sâ-i 
transformăm în spectatori pasivi, 
care asistă neputincioși la lupta 
coechipierilor lor, fără să poată in
terveni, deși prezența lor activă 

' alături de coechipieri este, de cele

joc ia handbal
mai multe ori, necesară. Jucătorul 
în atac își dă seama, la un moment 
dat, că pătrunzînd spre poartă, ar 
putea marca un gol, ar putea de
marca un coechipier sau ar crea o 
fază din care un alt jucător ?r pu
tea înscrie. Teama de a nu contra
veni regulii împărțirii terenului m 
trei îi frînează însă elanul; -ar, în 
cazul cînd 6 jucători din echipa sa 
au pătruns în zona porții jucăto
rul respectiv se oprește ca în fața 
unui obstacol de netrecut.

Socotesc, de asemenea, că acea
stă regulă ar putea determina apa
riția unor tactici care să specu
leze textul regulamentului, scăzîtt- 
du-se astfel din valoarea educativă 
a jocului. Ne referim la posibilită
țile pe care le-ar avea echipa în 
atac, de a trece jucători din zona 
de mijloc în zona porții, și invers, 
numai cu scopul de a crea dificul
tăți ech’pei în apărare, fără ca ei 
să încerce să participe la fazele de 
atac propriu zise. Păstrîndu-se 
prin regulament, echilibrul numeric 
dintre atacanți și apărători, vor 
dispare fazele atît de spectaculoa
se, pFne de surpriză, de neprevă
zut, provocate de tactica actualii 
lui atac supranumeric. Contraata
curile rapide ar fi mai rare, de
oarece echipele șt’u dina’nte că 
în fața porții nu vor avea de lup
tat decît cu cel mult 6 apărători. 
Un raport supranumeric nu va pu-’ 
tea fi oh1 int.t de+t prin depășirea 
individuală a apărătorului direct 
sau prin realizarea unor contraata
curi cu cel mult 6 jucători. Apli
carea acestei reguli ar duce la mă
rirea numărului de acțiuni mdrvt-1 
duale, în detrimentul jocului co
lectiv.

Eu, unul, sînt pentru astfel de 
modificări în regulament care să-l 
determine pe apărători să reounța 
de bună voie la sistemul „beton”, 
după ce s-au convins că întrebuin-’ 
țarea lui în respectiva formă a re
gulamentului îi dezavantajează șl 
că alte sisteme, cum este sistemul 
„om la om”, sînt mult mai efi
cace. Sau, pot fi aduse modificări 
în regulament, cum ar fi aceea a 
modificării mărimii și formei semi
cercului, care să avantajeze jocul 
larg pe extreme, cu pătrunderi șl 
aruncări la poartă din unghiurile 
laterale. In acest fel s-ar renunța 
la încercarea de a ajunge în cea 
mai sigură poziție de aruncare la 
ipoartă, prin străpungerea apărării 
prin centru. Depărtarea semicercu
lui în fața porții la 13 sau 14 m. 
și apropierea lui în părțile laterale 
la 9 sau 10 m. ar duce la destră
marea zonei, din cauza pericolului 
permanent pe care îl constituie ac- 
țiurile extremelor țprin flancuri- A • 
părătorii vor trebui să acorde mai 
multă atenție extremelor, nemaipu 
tînd aglomera centrul terenului.

La noi în țară, problema împăr
țirii terentilu' în trei nu s-a pus- 
Comisir centrală de handbal și co
legiul de antrenori au găsit o altă 
cale pentru a scăpa de „boala sue
deză”. A fost elaborată o concep
ție modernă de joc, discutată în 
consfătuirile metodee ale antreno
rilor și difuzată eu ocazia confe
rinței pe țară a comisiei centrale. 
Se prevede renunțarea la apăra
rea pe zonă și introducerea în lo
cul e' a sistemului „om la om”, 
care impune jucătorilor un nivel 
de pregătire sportivă mai ridicat. 
Jocul prestat de două echipe care 
se apără în sistemul „cm la om” 
oferă un spectacol mult mai plă
cut. cu faze curgătoare de la 0 
poartă la alta, fără întreruperi prea 
dese d’n partea arbitrului.

Această soluție mi se pare. In 
orice caz mai potrivită decît cea a 
împărțirii în trei a terenului de 
joc.

IO AN KUNST 
lector la Institutul de 

Cultură Fizică



7. Flam, roșie Iași 10 3 8 13—S6 12 
3. Fiam. roșie Brăila N 0 10 5—30 K

întrecerea șahîstelor fruntașe

Handbal
Mîine ee vor desfășura jocurile 

«fel de a XlX-a etaipe a campio- 
Batolai categoriei A la handbal. 
Cu acest prilej in Capitală sînt pro
gramate două întîlniri deosebit de 
echilibrate, în oare vor juca: Di
namo București cu Voința Sibiu 
și C.C.A. cu Flamura roșie Jimbo- 
tta. Ambele meciuri se vor disputa 
pe stadionul Dinamo, primul la 
ora 14,15, iar cel de al doilea la 
ora 15,30.

In țară vor avea loc următoarele 
meciuri: Cluj: Știința — Flamura 
roșie Cisnădie ; Timișoara: Știin
ța—Știința Iași; Periam: Recolta
G.A.S.  Variaș—Metalul Timișoara; 
Reșița: Metalul—Flacăra Ploești; 
Orașul Stalin: Dinamo — Știința 
I.C.F.

Deasemenea, în țară vor mai a- 
vea loc și jocuri din cadrul cam
pionatului masculin de calificare, 
după următorul program: Orașul 
Stalin: Constructorul — Progre
sul Odorhei; Arad: Progresul — 
Avîntul Deta ; lași: Progresul — 
Știința Galați; lași: Flamura ro
șie — Progresul Bacău; Bucu
rești: Recolta M.A.S. — Metalul 
Reșița ,

Rugbi
Etapa a IV a a campionatului 

categoriei A de rugbi dă posibi
litate iubitorilor aoestu’ sport din 
Capitală să urmărească duminică 
un bogat program.

Pe terenul C. C. A., la ora 9, 
echipa militarilor va tntîlni Con
structorul București. In turul cam
pionatului, aceste ech’pe au fur
nizat un meci frumos, ambele for
mații luptînd cu multă dîrzenie 
pentru un rezultat favorab'l. In 
cele din urmă, o lovitură de pe
deapsă a dat cîștig de cauză e- 
chipei C.C.A. Acest lucru ne în
dreptățește să întrevedem că și 
dumin’că jocul va fi interesant 
și echilibrat. După părerea noa
stră C.C.A. care se află în formă 
foarte bună are prima șansă în 
întîlnirea sa cu Constructs ul. 
Pe terenul Progresul F. B. se în- 
tîlnesc alte două echipe de valori 
apropiate: Progresul Sănătatea
și Știința București. In turul cam 
picnatulu» meciul a revenit după 
o dispută vie Progresului Sănă
tatea cu 6—3. Dinamo București 
întîlnește Constructorul din Ora
șul Stalin. Desigur că nimeni nu 
se îndoiește de victoria bucureș- 
tenilor .aflați în formă bună.

In țară, Minerul Petroșani pri
mește replica Progresului F. B. 
în fața căruia are de luat o re
vanșă (în primăvară Minerul a 
cedat cu 6—0). In vederea aces
tei întîlniri rugbiștii din Valea 
Jiului s-au pregătit în mod spe
cial.

Atletism
Astăzi și mîine se vor desfășura 

la București și Timișoara meciu
rile din cadrul etapei a V-a a cam
pionatului republican de atle’ism 
pe echipe. In Capitală au loc două 
din cele trei întîlniri programate 
în această etapă: Constructorul + 
FI. Roșie — Dinamo — C.C.A.) 
Știința București — Știința Cluj— 
Progresul. La Timișoara are ioc 
întîlnirea: Știința S.M.T.C.F. + 
Voința — Metalul Locomotiva.

înaintea acestei etape clasamen
tul turului camipionatul-ui are ur
mătoarea înfățișare:

AZI

BASCHET. —i Stadionul Di- 
B»mo (Incinta velodromului), ora 
16.30:

Meciul internațional feminin 
R.P.R.-Belgia.

ATLETISM. — Stadionul Re
publicii ,ora 15: întîlniri în ca
drul campionatului republican pe 
echipe.

BOX.—Terenul Progresul (fost 
Doherti) ora 19,

MÎINE

BASCHET. — Stadionul Dina
mo (Incinta velodromului), era 
17;

SPORTUL POPIU AP
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1. Dinamo Buc 1 8 • 0 1413,5 16 p.
X Știința Cluj 3 7 5 1 N59 M p.
B. Știința SJM.T.C.F.

+ Voința 8 112 815 12 p.
4. Metalul 8 S 9 3 r78 W p.
B. Locomotiva 8 4 0 4 853 • P.
B. Constructorul
+ Flamura roșie 8 3 0 5 894,5 6 p.
T. Știința Buc '8 2 0 6 702 4 p.
t. Progresul B 1 0 7 747 2 P.
B. C.C.A. 8 0 0 8 581 0 p.

Pentru aceste meciuri din re-
tur, se va folosi următorul pro-
gram: Sîmbăiă: 110 m.g-, ciocan, 
disc (L), înălțime (f), prăjină. 100 
m. (f), 100 m. 400 m.> 10.000 m., 
suliță (f), greutate; lungime, 1500. 
80 m. garduri (f), 400 m. (f); du
minică : 400 m. g., disc, triplu, greu
tate (f). 200 m. (f), 200 m„ 3000 
m. obst., 800 m., suliță, lungime 
(f), înălțime, 5 km. marș, 3x800 (f) 
și 4x400 m. Meciurile din București 
se desfășoară pe stadionul Repu
blicii; astăzi de la ora 15 și mîine 
dimineață de la ora 9.

Oină
Azi și mîine in trei centre din 

țară, la Turda. Tîrgoviște și Pia
tra Neamț, se desfășoară întrece
rile fazei de zonă a campionatu
lui republican de oină.

începută cu săiptămîni în urmă, 
ediția din acest an a camponatu- 
lui republican a angrenat în diver
sele sale faze sute de echipe care 
s-au întrecut cu d’rzenie spre a 
se califica pentru întrccer le de 
azi- Numeroasele echipe partici
pante la acest campionat iprecum 
și pregătirea tehnică mai bună a 
jucătorilor constituie un succes pe 
drumul dezvoltării sportului nostru 
național.

Conform regulamentului, primele 
două echipe clasate în faza de 
zonă din respectivele orașe vor 
participa la finalele campionatu
lui republican de oină de la Arad.

Volei
In etapa IV-a a returului cam

pionatului feminin de volei la ca
tegoria A sînt programate întîlniri 
deose'.it de importante. Pe prim 
plan se situează meciul dintre echi
pele bucureștene Progresul Casa 
Scînteii și Știința I.C.F., principa
lele pretendente Ia titlul de cam
pioană a țării. Progresul Casa 
Scînteii, camptoana țării în anii 
1951—1952 și 1953, se află și anul 
acesta pe primul loc în clasament, 
fără n’ci o înfrîngere. Șt'ința 
I.C.F. a suferit o singură înfrîn
gere. în tur, din partea echipe' 
campioane. Cunoscînd valoarea ce
lor două echipe, din care fac parte 
majoritatea componentelor lotului 
național (Doina Corbeanu, Adria
na Homet, Sonia Colceriu, Gorne- 
Fa Timoșanu, Natalia Todorovschi. 
Tinela Pleșoianu, etc.), precum și 
scopul pentru care luptă, întreve
dem un meci pasionant, echilibrat 
ș! de bună valoare tehnică. Par
tida se va desfășura la ora 10 pe 
terenul Progresul I.T.B., iar in des
chidere, la ora 9, se întîlnesc Di
namo București și Șt’ința Timi
șoara.

Celelalte două meciuri ale eta
pei a IV-a a returului se d’Spută 
Ta Iași: Flamura roșie — Locomo
tiva București și la Brăila: Fla
mura roșie — Progresul Cluj.

înaintea etape’ de mîhSe clasa
mentul este următorul:

1. Progr. București 10 10 0 90— 4 20
2. Știința I.C.F. 10 9 1 29— 5 19
3. Loc. București 10 7 3 24:14 17
4. Dinamo București 10 S 5 17—23 15
5. Progr. Timișoara 10 4 6 17—22 14
0. Progr. Cluj 10 3 7 14—25 13

Meciul internațional masculin 
R.P.R.-Belgia.

FOTBAL. — Stadionul Giulești. 
ora 15.45: Locomotiva Gr. Roșie— 
Dinamo Orașul Stalin (camp, ca
tegoriei A).

NATAȚIE. — Ștrandul tinere
tului ,ora 10,30: concurs organi
zat de asociația Constructorul.

ATLETISM. — Stadionul Re
publicii, o-ra 9: întîlniri în cadrul 
campionatului republican pe e- 
chipe.

TIR. — Poligonul Tunari, ora 
9: campionatele internaționale ale 

,-R.P P.
SCRIMA. — Saia Progresul

In cadrul etapei a V-a a returu
lui campionatului masculin la ca
tegoria A se dispută următoarele 
meciuri: ARAD: Știința — Metalul 
Pfoești; TIMIȘOARA: Știința — 
Știința Iași; CLUJ: Ștrnța — Me
talul Orașul Stalin.

Clasamentul este următorul:
1. Știința Arad 13 6 7 24—24 19
2. Știința Cluj 13 6 7 26—29 19
3. C.C.A. w 9 8 1 26— 8 17
4. Loc om. București 9 8 1 26— 9 17
5. Știința Timișoara 13 4 9 24—32 17
6. Met. Or. Stalin 13 4 9 ’9—29 17
7. Metalul Ploești 13 4 9 15—34 17
8. Dina'mo București 9 7 2 25—11 16
9. Știința Iași 13 4 9 18—33 16
10. Progr. București 9 6 3 21—15 15

Lupte
De rezultatul meciului dintre e- 

chipele C.C.A, și Dinamo Orașul 
Stalin va depinde—în mare mă
sură — configurația clasamentului 
în ceea ce privește primele trei 
locuri. De aceea el este așteptat 
cu deosebit interes de către publi
cul spectator și cu firească emo
ție de cei 16 concurenți. Vom asis
ta Ia o luptă îndîrjită, fiecare 
punct cîntărind greu în stabilirea 
rezultatului final. întîlnirea va 
avea loc mîine de la ora 10.30 în 
sala Dinamo din Capitală. Pen
tru astăzi la ora 18 este progra
mat mecul dintre cele două forma
ții (din București și Ploești) care 
reprezintă asociația Constructorul 
în campionatul republican. Intflni. 
rea are loc în sala liceului de băieți 
no. 9 din str. Italiană. In rest, se 
vor desfășura următoarele întîlniri: 
Flamura roșie Arad-Flamura roșie 
Cluj, Metalul Reșița-Locomotiva 
Timișoara, Progresul Lugoj-Mefa- 
ful Baia Mare și Progresul Ora- 
dea-Dinamo București.

Canotaj
Azi și mîine, în întreaga țară 

sînt programate întrecerile dm 
cadrul fazei de zonă a campiona
tului republican de canotaj aca
demic.

Canotorii din Capitală, din A- 
rad, Timișoara și din celelalte 
centre în care se practică această 
ramură a sporturilor nautice se 
avîntă în. întrecerile care-i vor ca
lifica pentru finalele care se vor 
disputa peste două săptămîni pe la
cul Snagov.

In Capitală, unde vor concura 
sportivi de ridicată valoare, sînt 
așteptate întreceri v.i, mai ales 
între canotorii de Ia C.C.A. și Di
namo.

Scrimă
Astăzi, în sala Progresul F.B. 

din Capitală, începînd de la ora 
15 va avea loc întîlnirea Știința 
Politehnica București-C.C.A. con- 
tînd pentru campionatul republican 
pe echipe categoria A. Mîine, tot 
în București și tot în sala Pro
gresul F. B., la ora 9,30 Progresul
F.B.  va tntîlni Dinamo Oradea, 
iar la ora 17 Progresul Arta va 
trage cu Progresul Cluj. In cadrul 
categoriei B, mîine în țară vor a- 
vea loc următoarele meciuri: O- 
radea: Progresul—Metalul Satu 

Mare, Tg. Mureș: Progresul—Fla
căra Ploești, Cărei: Progresul— 
Flamura roșie Sibiu.

FB, ora 9.30 și 17: întîlniri în 
cadrul campionatului categoriei A.

HANDBAL. — Stadionul Dina
mo, ora 14.15: Dinamo București— 
Voința Sibiu, ora 15.30: C.C.A.— 
Flamura roșie Jimbolia.

RUGBI. — Teren Centrul de an
trenament C.C.A, ora 9: C.C.A — 
Constructorul București (catego
ria A).

CICLISM. — Piața Universi- 
! tății ,ora 12. Plecarea în Circui

tul ciclist al R.P.R.
VOLEI.—Teren Progresul I.T.B., 

ora 9: Dinamo Buc. — Progresul 
Timișoara; ora 10: Știința I.C.F.— 

i Progresul C.S (campionatul repu- 
1 blican feminin).

R undele a X-a și a XL a nu au 
adus modificări esențiale în clasa
mentul finalei campionatului femi
nin de șah al R.P.R. Totuși, este 
de notat că fruntașa clasamentului 
Lidia Giuroiu, actuala deținătoare 
a titlului, a trebuit să suporte pri
ma înfrîngere în acest turneu, 
fiind învinsă de fosta campioană 
Maria Albuleț.

lată rezultatele tehnice: Runda 
X-a Filipescu-Barbu 1—0, Ududec- 
Graboviețchi ‘A—'A. Hodoș-Ionescu 
0—1, Szatmari—Teodorescu 0—1, 
Weinstein—Diaoonescu 0—1, Ma- 
ndiu-Iliescu ‘A—*/2, Reicher-Bajai 
’A—*A, Tarapanov-Manolescu 1—0, 
Pentek-Albufeț ’A—,/2> Giuroiu-Si-

Activitatea la natație
■ Colectivul sportiv Trustul I 

Construcții organizează mîine la 
ștrandul Tineretului din Capitală, 
începînd de la ora 10.30, un nou 
concurs de înot. Acest concurs 
are ca scop verificarea formei îno
tătorilor de performanță.

■ Joi după amiază s-a disputat 
la ștrandul Tineretului meciul de 
polo pe apă, restanță dintre C.C.A. 
și Flamura roșie Timișoara. Mili
tarii au cîștigat acest joc cu sco
rul de 13-2 (6-1).

■ Tot în cadrul campionatului 
republican de polo s-au disputat

INFORMAȚII onosport
• La concursul Nr. 2o (etapa 

din 26 septembrie) cel mai mare 
număr de buletine a fost depus 
în Capitală: 77.429. In țară, au lost 
depuse buletine după cum urmea
ză: regiunea Stalin 26-542, regiu
nea Ploești 19.227, regiunea Cluj 
14.435, regiunea Timișoara 13.751, 
regiunea Cra’ova 9.866, regiunea 
Hunedoara 8.034 ș. a.

e Cei 13 participanți care au 
avut duminică 26 septembrie cîte 
10 pronosticuri exacte, obținînd 
premiul II în valoare de 5.258,79 
lei, au greșit pronost cur ie la 
meciurile Dinamo Orașul Stalin — 
Metalul Hunedoara, Minerul Petro, 
șani — Locomotiva Timișoara, 
R.P.U. (B) — U.R.S.S. (B), Meta

SPORT
Biletele pentru jocurile interna
ționale de baschet dintre echi
pele feminine și masculine ale 
R.P.R. și Belgiei s-au pus în 
vînzare începînd de eri la ca
sele stadionului Dinamo.

9 BOX. Asociația Voința orga
nizează astă seară, ®u începere de 
fa ora 19, o reuniune de box pe 
terenul Progresul (fost Doherty). 
Se vor întîlni reprezentativa aso
ciației Voința ș' echipa colectivu
lui Flamura roșie-Alimentația pu
blică București.

Datorită faptului că în cele două 
echipe se află numeroase elemente 
de valoare (campionul de juniori 
Manon Florescu, finaliștii campio
natelor republicane din acest an 
Dobre Mustață, Dumitru Mîțu și 
Mihai Solomon, precum și cunos- 
cuții boxeri Gh. Negoiță, Matei 
Purdă, Ion Văduva, Ion Fabian, 
Ștefan Pleșa și alții, întrecerile se 
anunță viu disputate.

— Joi s-au disputat finalele fazei 
I-a din cadrul Cupei Sfatului popu
lar. Peste 1.500 spectatori au a- 
plaudat pe campioni' primei faze 
(juniori și seniori). Ei sînt urmă
torii. Juniori; N. Ichim (Consir.), 
A. Brisan (T. D.), P. Vizitiu (Coti- 
str.), Al. Neacșu (T. D.), V. Pa
lan (T.D.). V. Grecu (T.D.), I. 
Mateescu (T. D.), C. Cristea (T. 
D.), M. Balaș (T. D.), Ion Badea 
(Met) și N. Soirtu (Voința).

La santori începători s-au cali
ficat pentru faza următoare: A. 
Urseanu (Met.), P. Vasilescu (FI. 
roșie), .V. Dragnea (Fl.), S. Sipoș 
(Constr.), A. Tănase (Met.), D. 
Radulescu (Met.), Fr. Hammer 
(Constr.), și Carol Bardi (Con
str.)

întrecerile pentru faza 11-a vor 
începe săptămîna viitoare.

o ATLETISM. Comitetul C.F.S. 
ai regiunii București, prin comisia 

mu 1—0 ; Runau XI-a Simu-Fili- 
pescM 0—i, Albuleț-Giuroiu 1—0, 
Manolescu-Perrtek 1—0, Bajai-Ta- 
raipanov ‘A—'A, Iliescu-Reichef 
*/2—'A, Diaconescu-Manoliu 1—0, 
Teodorescu-Weinstein 'A—‘/s, tones- 
cu-Szatmari 0—1, Grabovietchi- 
Hodoș 0—1, Barbu-Ududec ’A—'A.

Clasament: Lidia Giuroiu O'/a»
Maria Taiapanov și Elisabeta Io- 
nescu 8, Rodica Reicher 7, Rodica 
Manofescu, Natalia Iliescu și Io- 
landa Szatmari 6‘A, Maria Albuleț, 
Margareta Teodorjescu și Elena 

Graboviețchi 6, Sanda Filipescu 
5’A- etc.

D. MUNTEANU 
corespondent

la Cluj, alte două meciuri res
tanță. Ambele jocuri au fost cîș- 
tigate de Dinamo Tg. Mureș. In 
prima partidă dinamoviștii au cîș
tigat în fața echipei Progresul 
Cluj cu scorul de 9-2 (4-1) prin 
punctele marcate de Csordas (3), 
I. Lorincz (3), Mladin (2) și 
Nașca și Tămaș (2), pentru în
vinși. In al doilea joc ei au a- 
vut de înfruntat un adversar mai 
puternic: Știința Cluj, cîștigînd 
cu 3-2 (1-0). Au marcat: Csordas
(2) și Nașca pentru învingători 
și Maxim și V. Lorincz pentru 
învinși.

lul Reșița — Locomotiva Arad. 
U.R.S.S. (A) - R.P.U. (A), Fla
căra Ploești — Știința Cluj, Loco
motiva Craiova — Flamura roșie 
Sf. Gheorghe și Flamura roșie 
Cluj — Minerul Lupenii.

9 In programul concursului 
PRONOSPORT Nr. 26 (etapa din 
3 octombrie) care se înch’de mîine 
figurează meciuri din campionatul 
categoriei A și B la fotbal.

9 In programul concursului Nr. 
27 (etapa din 10 octombrie) figu
rează mec’urile R. P. Ungară (A) 
— Elveția, Scoția — R. P. Ungară 
(B) și meciuri din campionatul 
categorie5 A și B din țara noastră.

9 Mîine apare Programul PRO
NOSPORT Nr. 26

LA ZI
regională de atletism organizează 
mîine un concurs pentru sportivii j 
din regiune. Concursul se va des
fășura pe stadionul Tineretului cu 
începere de la ora 8.30.

9 RUGBI. Meciul restanță din
tre Dinamo București și Minierul 
Petroșani contînd pentru Campio
natul categoriei A. s-a disputat 
miercuri și a fost cîștigat de Di
namo cu scorul de 41—0 (15—0).j

9 BASCHET. Sîmbătă ș: dumi
nică se desfășoară jocurile ultimei f 
etape a turului campionatului ora-i 
șului București. Cele mai impar-' 
tante întîlniri se vor disputa după 
următorul program: SLMBATA, 
teren Știința, de la ora 19: Pro
gresul 22—Recolta M.A.S. (mase.);’ 
Știința I.C.F. — Știința Politehnica 
(mase); DUMINICA, teren Știin
ța, de la ora 19: Flamura roșia 
M. I. U. — Locomotiva P.T.T.i 
(mase.); Progresul F. B. — Meta
lul Energia (mase.).

9 VOLEI. Jocurile din cadrul 
campionatului orășenesc și cupei; 
„7 Noiembrie” continuă azi și 
mîine. de Ia ora 15 și respectiv 9, 
pe terenurile Progresul F.B., Me
talul, Progresul Sănătatea, Știința 
și Progresul I.T.B.

■ FOTBAL. Toate jocurile din 
campionatul categoriei A și B vor 
începe duminică la ora 15.45.

Biletele pentru jocul Locomotiva 
Grivița Roșie — Dinamo Orașul 
Stalin se vînd numai începînd de 
astăzi de la ora 9 și pînă mîine la 
ora 12 la : casele stadionului Di
namo, casele stadionului Giulești 
și agenția Pronosport din str. 
Wîting.

In cadrul campionatului inter- 
teatre sînt programate luni parti-: 
dele : Teren CAM, ora 14 : T-eatruI 
Arniatei-Tcatrul CFR Giulești, ora 
16: Teatrul de Operetă-T. de Es
tradă al Armatei. Teren C.C.S. 
ora 14: T. Tineretului—T. de Es
tradă a’ R. P. R., ora 16; T. Mu- 
nicipal-T. Notara.



ATLETII SOVIETICI IN PREAJMA UNOR NOI INTILNIRI INTERNATIONALE Și ei au urmărit jociu.
Fruntașii atletismului sovietic au 

în acest an un sezon competțional 
deosebit de bogat. Abia stinse e- 
courl'e campionatelor europene de 
la Berna, în care reprezentanții 
U.R.S.S. s au acoperit de glorie, 
alte recorduri și performanțe au 
însoțit numele atleților sovietici 
care s-au întrecut în cadrul cam
pionatelor unionale, desfășurate ia 
jumătatea lunii septembrie. Vom 
auzi din nou despre ei în foarte 
puțină vreme, căc! atleții și at’etele 
din U.R.S.S. se vor întrece în a- 
ceastă lună cu cei englezi și ceho
slovaci în cadrul meciurilor Mos
cova—Londra și U.R.S.S.—R. Ceho
slovacă. Se poate afirma deci că 
recentele campionate unionale au 
fost o bună verificare pentru în- 
tîlnirile internaționale care-i mai 
așteaptă în acest sfîrșit de sezon 
pe atleții din Uniunea Sovietică.

...ta timp ce ținuturi întregi ale 
manei țări primeau vizita prema
tură a unei toamne neașteptat de 
reci, concurenții și concurentele 
campionatului unional de ăt’etism 
se bucurau de razeie soarelui cald 
de miazăzi care lumina generos 
stadionul din Kiev. Așa s-a făcut 
că forma excelentă a fruntașilor 
atletismului sovietic, demonstrată 
din plin la Berna, a găsit și aci 
condiții prielnice de a se concre
tiza în recorduri și performanțe 
înalte.

Căci intr-adevăr, campionatele de 
la Kiev s-au ridicat la un nivel 
calitativ de-a dreptul excepțional 
Cititorii noștri au aflat acuim două 
săptamîni din telegrame, excelen
tele rezultate obținute de atleții și 
atletele care s-au întrecut pentru 
titlurile de campioni ai U.R.S.S. In 
rînduriile care urmează, vom des 
crie mai pe larg cum au fost sta
bilite cîteva dintre performanțele de 
ta Kiev

Să ne ocupăm în primul rînd de 
recordul unional al lui Kut pe 
10.000 m. Apariția „eroului de la 
Berna" era așteptată cu mu't in
teres de iubitorii de atletism din 
capit-la Ucrainei. învingătorul lui 
Zalopek și noul recordman mon
dial pe 5.000 m. a venit la startul 
probei de 10 000 m. hotărît la fapte 
mari. Adversarul său principal era 
„recordul lui Anufriev, din 1953. 
Lupta 'ui Kuț cu cele 29 mir.: ?3,2 
sec a fost ipasioniantăL Imediat 
după start, Kuț și-a făcut loc îna
inte, lăsând după primul tur 
(ip.arcurs în 62 sec. I) pe ceilalți 
concurenți la 20—30 m. distanță. 
Este adevărat, însă, că în conti
nuare Kuț a încetinit sensibil rit
mul de alergare și prima jumătate 
a cursei a acoperit-o cu cîteva se
cunde mai mult decît arată graficul 
recordului lui Anufriev. Astfel, Kuț 
avea 1 sec. în plus după pr mul 
kilometru (2:50,0) și 9 sec. mai 
mult după al doilea kilometru 
(3:04,0). ta schimb el a alergat din 
nou în 2:50 pe al treilea kilometru, 
apropiindu-se de record la 3 sec. 
Bilanțul primei jumătăți a cursei 
a arătat 14:36,5 pentru Kuț. Acum 
un an, Anufriev alergase însă a- 
ceastă distanță într-un timp și mai 
bun : 14:34,0. Pentru Kuț se punea 
deci problema să alerge următorii 
5000 m. în cel mult 14:45,0 pentru 
a întrece recordul mult rîvnit. Pînă 
la ultimele sute de metri ale cursei 
aceasta părea încă incert. Abia după 
22 de ture, Kuț reușește să egaleze 
timpul lui Anufriev. Apoi pe al 
nouălea kilometru el răipește recor
dului deodată 5 secunde! Alergăto
rul părea a fi terminat însă resur
sele... Cu o încordare temerară a 
ultimilor energii, el reușește totuși 
să parcurgă și ultimele ture într-un 
ritm ridicat. Kuț trece primul linia 
de sosire în timpul de 29:21,4, ceea 
ce este cu 1,8 secunde mai rapid 
decît vechiul! record. Fostul .deți
nător, Anufriev, a sosit al 3-lea 
în cursă. Rezultatul lui Kuț repre
zintă a patra performanță obținută 
pe această distanță în istoria atle
tismului, după Zatopek (28:54,2) 
Kovacs (29:09,0) și G, Pir ie 
[(29:17,2). Acesta a fost primul re
cord tiniona>l stabilit la Kiev. Alte 
cțpt i-au urmat în celelalte zile de 
întreceri.

După ce săritorul țn lungime L. 

Grigoriev a aterizat la 7,52 m. de 
prag, întrecînid cu 2 cm. vechiul re
cord unional aii lui Madatov, a ve
nit rîndul atletelor să se facă re
marcate. Cursa feminină pe 400 m. 
a fost foarte rapidă. La jumătate 
distanță, cronometruil arăta 25,8 
pentru Polina Solopova, care a 
intrat prima și în linia dreaptă, 
după ce în ultima turnantă rezis
tase unui puternic atac a>l Ninei 
Otkalenko. Solopova a terminat în
vingătoare cu 55,1 sec., ceea ce 
reprezintă doar o zecime mai mult 
decît timpul Ursulei Jurewitz Do
nath, recordmana mondială.

Din nou Ardalion Ignatiev s-a 
dovedit unul din cei mai buni spe
cialiști mondiali ai sprintului pre
lungit. El a alergat 200 m. în 21,1

Ardalion Ignatiev pornește in 
cursa de 400 m. Timpul său pe 
această distanță este cel mai bun 
din lume in actualul sezon atletic. 

sec. și 400 m. în 46,1 sec. Acesta 
din urmă este un nou record unio
nal și întrece cu o jumătate de se
cundă timpul realizat de Ignatiev 
la Berna. Totodată, Ignatiev îm
parte astfel primele două locuri în 
acest sezon cu alergătorul ameri
can Jimmy Lea, pe tabela celor 
mai bune performanțe mondiale. 
Pînă la recordul european, al lui 
Harbig a mai rămas doar o zecime 
de secundă !

O probă cu desfășurare aproape 
epică a fost cea a săriturii cu pră
jina. Nu mad puțin de 7 săritori au 
trecut la Kiev înălțimea de 4,30: 
Bulatov, Cernobai Alibov. Gladcenko 
(din prima încercare) Denisenko, 
Kneazev, Petrov (din a doua încer
care). Ștacheta este ridicată la 4,40 
m... Deasupra stadionului se lasă 
umbrele înserării. Intr-o liniște de- 
săvîrșită, urmată de explozii de a- 
plauze, această înălțime este cuce
rită din prima încercare de V. Knea
zev și apoi din două de Bulatov 
și Denisenko. Regulamentul indica 
înălțimea următoare la 4,46 m., 
ceea ce însemna 2 centimetri mai 
mult decît recordul european al sue
dezului Lundberg, egalat anul tre
cut de Denisenko. Acesta din urmă 
reușește supremul succes al carie
rei sale atletice. Din prima încer
care el lasă ștacheta neatinsă, tre- 
cînd deasupra ei cu o serioasă 
„rezervă" de centimetri. Succesul 
individual al atletului în vîrstă de 
34 ani Piotr Denisenko a fost com
pletat și de unul colectiv. Rezulta
tele de la Kiev arată o medie a 
primilor 10 săritori cu prăjina din 
Uniunea Sovietică de 4,286 m. Este 
interesant că la Berna media pri
melor 10 rezultate a indicat o cifră 
inferioară : 4,275 m.

Nu ne-a rămas să spunem prea 
multe despre excepționalul record 
mondial al Galinel Zîbina. Greuta
tea- pornită diin mina «i s-a oprit 
la 16,28 m., deci cu 8 centimetri 
mai mult decît precedentul record 
care aparținea tot Zîbinei. C’asa și 
posibilitățile acestei admirabile a- 
tlete sovietice sînt astăzi cunoscute 
de întreaga lume, așa cum știut 
este că aruncătoarele din U.R.S.S. 
dețin o evidentă superioritate mon
dială.

Cursele de sprint au oferit un 
spectacol frumos și s-au soldat cu 
rezultate de calitate. Două cam

pioane europene, Turova și Krep- 
kina, au fost protagonistele probei 
feminine de 100 m. Irina Turova a 
terminat prima în 11,7 sec., în timp 
ce Vera Krepkina a terminat cu o 
zecime de secundă mai mult. La 
bărbați, tînărul sprinter V. Rîabov 
a înscris în palmaresul său o per
formanță excelentă : 10,4 sec. I-au 
urmat în ordine : Sanadze, 10,5; 
Tokarev și Konova’ov 10,6. Un bi
lanț impresionant!

Și proba de triplu-salt s-a ridicat 
la un nivel tehnic excepțional, su
perior celui de la întrecerile din ca
drul campionatelor europene de Ia 
Berna. Norma de calificare (14 m.) 
a fost îndeplinită de 30 atleți. Cam
pionul europei L. Șcerbacov a luat 
conducerea cu o săritură de 15,53 
m. Tînărul K. Tigankov ocupa locul 
2 cu 15,39 m. iar A. Bute al 3-le.a 
cu 15,34 m. In a 5-a încercare V. 
Dementiev reușește 15,63 m. și trece 
pe primul loc. Leonid Șcerbakov, în 
ultima încercare concentrîndu-și 
voința și energia, a reușit să-și 
asigure victoria cu o săritură de 
16,08 m. Al 5-lea s-a clasat A. Ter- 
kel cu 15,34 m. (dar cu celei aii te 
sărituri intermediare mai slabe de
cît A. Bute) iar pe locul 6 V. Iva
nov, care cu 15.23 m. a realizat un 
nou record a' R. S. S. Bieloruse. 
In felul acesta, pe lista primilor 10 
performeri europeni în proba de 
triplu-salt intră 6 atleți sovietici, 
dintre care 3 ocupă primele locuri.

De la startul cursei feminine de 
800 m. conducerea a luat-o L. Li
senko, care a impus un ritm deo
sebit de ridicat. Primii 200 m. au 
fost parcurși în 30 sec. iar 400 
în 62 șec. Crainicul anunță că acest 
Tezultat este cu 2 secunde mai 
bun decît în graficul record al Ni
nei Otkalenko. După 600 m. plu
tonul fruntaș se af'a cu 1,5 sec. 
sub vechiul grafic al recordului. 
Menținîndu-se tot timpul în pluto
nul fruntaș, Nina Otkalenko s-a 
desprins în linie dreaptă și cu un 
finiș excepțional a reușit să-și în
treacă partenerele cu aproape 7 
metri. Cronometrele au arătat 
2:06,6 nou record mondial, care în
trece cu 0,7 sec. vechiul record al 
lumii care aparținea de asemenea 
Ninei Otkalenko. A 2-a clasată L. 
Lîsenko, a marcat 2:07,6. Ea a fost 
urmată în ordine de N. Kabîș 
2:08,4 și A. Lapșina 2:08,6. Tre
buie să recunoaștem că toate a- 
ceste rezultate sînt excepționale.

Și în cursa de 50 km. marș cam
pionul european V. Uhov și-a de
monstrat superioritatea. Impunând 
un ritm rapid întrecerii, el a reușit 
să stabilească un nou record mon
dial parcurgînd această dificilă 
distanță în 4 ore 18 min. 49,2 sec. 
Vechiul record mondial a fost în
trecut cu aproape 2 minute.

Trebuie să subliniem succesul ti- 
nărului și puternicului aruncător 
de disc Boris Matveev, al cărui re
zultat de la Kiev a reprezentat nu 
numai un nou record unional, dar 
și una dintre cele mai bune per
formanțe ale anului. De asemenea 
performanța sulițașei V. Roolaid, 
care deși nu reprezintă un record 
constituie al doilea rezultat mon
dial din istoria probei (54,89 m.). 
Recordmena mondială Nadejda Ko- 
neaeva s-a clasat a doua, fiind în
trecută cu 4 metri.

Iurii Lituev, recordmanul mon
dial al probei de 400 m. gar
duri a reușit să-și ia o frumoa
să revanșă, cucerind medalia de 
aur. El a cîștigat proba între- 
cîndu-1 pe campionul european nu
mai cu 0,1 sec. Mihail Krivonosov 
a adăogat titlului de campion eu
ropean și pe acela de campion al 
U.R.S.S. Cu o constanță demnă 
de subliniat, ciocanul pornit din 
mîna sa a zburat din nou peste 
60 m.

Campionatele de atletism din 
acest an au constituit o demon
strație strălucită a valorii atleților 
sovietici. Ele au abundat în recor
duri. In afară de cele 9 recorduri 
ale țării, dintre care 3 le depășesc 
pe cele mondiale, iar 4 pe cele 
europene, au mai fost realizate nli
nie roase recorduri ale asociațiilor 
sportive participante.

Ce bine joacă Salnikov! — Pri
viți, priviți ! Cit de abil l-a fentat 
Kocsis pe fundași

Asemenea exclamații puteau fi 
auzite în ziua de 26 septembrie, 
departe de stadionul Dinamo — 
în sala cinematografului „Ermi- 
tage“. Sute de spectatori urmă
reau aici întîlnirea internațională 
de fotbal dintre echipele U.R.S.S. 
și R.P.U pe un uriaș ecran de te
leviziune.

La intrarea în sală domnea a- 
ceeași animație ca și la poarta 
stadionului. Aceeași îmbulzeală de 
suporteri, care analizau șansele 
echipelor; se auzeau aceleași în
trebări : „n-aveți un bilet în 

plus ?“ Nu numai pe stadionul 
Dinamo, dar și aici era foarte 
greu „să vizionezi jocul". Este 
de ajuns să spunem că toate cele 
600 de bilete au fost vîndute cu 
mult înainte de începerea me
ciului.

Dar iată (eram cît pe ce să 
spun: „Acele ceasornicului de pe 
turnul stadionului arată ora 16") 
se aude gongul. începe solemni
tatea care precedează întîlnirea. 
Deasupra stadionului soarele își 
trimite razele ca-ntr-o zi de vară, 
dar... în sală este întuneric. Ilu
minat puternic este doar ecranul, 
iar tuturor celor din sală li se 
pare că se găsesc în tribunele sta
dionului.

Urmează cuvîntările. Așezați 
într-un rînd, stau fotbaliștii. Spec
tatorii prezenti în sală disting 
mai bine trăsăturile jucătorilor 
decît acei care se află în tribu
nele stadionului Dinamo. Pe ecra
nul de 12 m p. fiecare jucător este 
arătat de aproape. Figurile sînt 
atît de clare îneît ai impresia că 
se află în fața ta.

Despre emoțiile pe care le-au 
avut spectatorii în sală nu știu 
dacă mai e nevoie să vorbesc, de
oarece ele semănau întru totul cu 
cele ale spectatorilor din tribu
ne. Aș vrea să amintesc numai 
la ce au fost martori acei care

Știri sportive
ÎNTÎLNIREA INTERNAȚIONALA 
DE CICLISM. DINTRE ECHIPELE 
U.R.S.S. SI R. CEHOSLOVACE 

A LUAT SFÎRȘIT

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite : In seara zilei de 
29 septembrie, la Moscova au luat 
sfîrșit întrecerile din cadrul con
cursului de ciclism între echipele 
U.R.S.S. și R. Cehoslovace.
In proba de 1.000 m. cu start de pe 

loc, fiecare echipă a fost alcătuită 
din cîte trei alergători. Cel mai bun 
rezultat â fast obținut de record
manul mondial pe această distanță, 
studentul Rostislav Vargașkin — 
l’13”2/10. Locurile doi și trei 
au fost de asemenea ocupate de a- 
lergători sovietici — Boris Savos
tin cu l,15’’7(10 și Leonid Hmel 
cu l’18”2/10.

Cu un mare interes a fost urmă
rită de spectatori cursa de urmări
re pe echipe (4 km.). Încă din pri
mul tur, cicliștii sovietici au reu
șit să ia un ușor avantaj care la 
jumătatea cursei era de aproape 
100 m. Apoi, alergătorii ceho
slovaci, au cîștigat din terenul 
pierdut ,terminînd cursa aproape 
la egalitate cu cicliștii sovietici.. 
Victoria a revenit echipei U.R.S.S. 
cu un avantaj minim de numai o 
zecime de secundă. Timpul realizat 
de echipa U.R.S.S. a fost de 
5’9”8/10.

In urma rezultatelor înregistrate 
în cele două zile de concurs, vic
toria a revenit echipei de ciclism a 
U.R.S.S.

întîlnirea dintre echipele de ci
clism ale U.R.S.S. și R. Ceho
slovacă s-a desfășurat înitr-o atmo
sferă prietenească.

HALTEROFILII SOVIETICI 
PARTICIPA LA CAMPIONATELE 

MONDIALE

MOSCOVA 30 (Agerpres). - 
TASS transmite:

La 30 septembrie, echipa selec
ționată a Uniunii Sovietice a pără
sit Moscova, plecînd spre Viena, 
pentru a participa la campionatele 
mondiale de haltere. Din echipă 
fac parte 10 hailterofili, printre care 
eunosctiții campioni și recordmani 
mondiali Ivan Udodov, Nikolai 
Saksonov, Arkadii Vorobiev și 
alții. împreună cu echipa a făcut 
deplasarea și antrenorul ei, maes- 

au privit ecranul de televiziune.
Primele minute de jog. Ataci 

ungurii. Un șut puternic al unui 
jucător maghiar... In sală s-a aș
ternut liniștea. Vocea obișnuită a 
comentatorului lipsește. Lucrurile 
ș-au întîmplat așa de neașteptat, 
mcît toți și-au pierdut cumpătul. 
Se vede cum portarul Iașin stă 
înțms pe pămînt. Dar unde e ti 
mingea? să fie oare, intr-adevăr, 
gol? Și numai urmărind cum por
tarul, în momentul cînd se scula 
de jos, prinsese mingea în mîiri, 
spectatorii, ca la o comandă, au 
început să aplaude.

A doua întîmplare și mai emo
ționantă, s-a produs cînd scorul 
era de 1—0 în favoarea fotbaliș
tilor sovietici. Mingea se află la 
Kocsis. Un șut puternic la poar
ta noastră... și, în acest moment 
încordat, a dispărut ori ce sunet 
ți orice imagine. O situație tra
gică! Cei prezenți în sală tăceau, 
fiecare gîndindu-se numai la un 
singur iucru: oare ce se întîmplă 
acum acolo?... Dar iată că legă
tura a fost restabi.i'ă, gazonul 
terenului se vede din nou, dar 
emoția mai stăpînește încă mult 
timp. Nimeni nu știe cum s-a *er- 
minat atacul oaspeților. In sfîr
șit, operatorii arată tabela de 
marcaj și toți răsuflă ușurați. 
Cifrele sînt aceleași: 1—0.

Și iată că meciul a luat sfîrșit. 
Egalitate — după un joc dîrz și 
interesant. Impărtășindu-și păre
rile, spectatorii părăsesc sala. Și 
cu toate că dintre acei care au 
urmărit meciul pe ecranul de te
leviziune din sala Ermitage multi 
ar fi dorit să stea în tribunele 
stadionului „Dinamo", nici unul 
nu și-a adus aminte de „ne
șansa" sa.

Bine! Spuneau spectatorii. Di
ferența stă doar în adresă: strada 
Karetnaia și nu șoseaua Lenin
gradului...

I V. BABKIM

din U.R.S.S.
trul emerit al sportului Nikolai Șa- 
tov. Delegația sportivilor sovietici 
este condusă de locțiitorul preșe
dintelui Comitetului unional pentru 
cultură fizică și sport, Mihail Pes- 
liak

A LUAT SF1RSIT CONCURSUL 
INTERNATIONAL MOTOCICLIST 

DE LA MOSCOVA

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 29 septembrie a luat sfîrșit 
Ia Moscova concursul internațional 
de motociclism la care au partici
pat alergători din U.R.S.S-, R.P. 
Bulgaria, R. D. Germană, R. Oe" 
hoslovacă. R.P.R. și R. P. Polonă.

Ip ultima zi de concurs s-au dis
putat probele individuale. Bărbații 
.au avut de parcurs un trasau to 
lungime de .61,500 km. (3 tare) 
Cu teren accidentat, iar femeile 41 
km. (2 ture),

La categoria motocicletelor eu o 
capacitate de 350 cmc. victoria a 
revenit'lui N. Sevestianov (U.R.S.S.) 
care a parcurs distanța în timpul 
de 1 h. 4O’53”2/1O. Sportivul V. 
Fîlaev (U.R.S.S.) i ieșit primul la 
categoria 750 cmc. cu timpul da 
1 h, 47’23”7/10

La categoria 125 cmc. pe primuă 
loc s-a clasat V. Susova (U.R.S.S.), 
iar la bărbați reprezentantul R. Ob" 
hoslovace M. Soucek.

Concursul internațional de mn- 
tociclistn de la Moșcova s-a desfă
șurat într-o atmosferă prietenească.

ECHIPA DE BASCHET DINAMO- 
TBILISI JOACA IN EGIPT

CAIRO 30 (Agerpres). — TASS 
transmite:

Răspunzând invitației federației 
egiptene de baschet, la 30 septem
brie a sosit la Cairo echipa sovie- 
tică de baschet „Dinamo" Tbilisi. 
Baschetbaliștii sovietici vor sus
ține cinci întîlniri prietenești cu 
cele două echipe selecțijnate me 
Egiptului.

Cercurile sportive din capitala 
Egiptului așteaptă cu un mare in
teres întîlnirile baschetbaliști'or so
vietici cu cei egipteni. Ziarele nu- 
blică reportaje despre îmdti m-'es- 
trie a sportivilor sovtet’c .
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Peste cîteva minute, motocicliștii vor porni să străbată cei peste
3.000 de km ai Circuitului R.P.R. Iată-i indreptîndu-se spre 

locul de start

Cum s-a desfășurat prima etapă 
d n Circuitul Motociclist al R. P. R.

70 dintre cei mai buni motoci- 
diști ai țării s-au adunat ieri di
mineață tn Piața Universității 
pentru a potni în Circuitul Moto
ciclist al R.P.R. O mare mulțime 
de iubitori ai sportului cu mo
tor a făcut o călduroasă manifes
tație motocicliștilor care vor stră
bate peste 3.000 de km. Plecarea 
oficială s-a dat de la km. 7 pe 
șoseaua Alexandria, începînd dela 
ora 9,31.

lată, după relatările trimisului 
nostru, cum s-a desfășurat prima 
etapă din această grea compe
tiție:

Tg. Jiu, 1. (prin telefon). Mo
tocicliștii care au luat plecarea în 
Circuitul Motociclist al R.P.R. au 
avut de străbătut 360 km., trecind 
prin orașele Alexandria, Tr. Mă
gurele, Corabia, Caracal, Craiova 
și Tg.-Jiu. Mir de cetățeni au 
salutat pe motocicliști în drumul 
tor. Cea mai frumoasă primire au 
oferit-o locuitorii orașului Tr. Mă
gurele care împodobiseră străzile 
cu numeroase lozinci și drapele.

Alergătorii au beneficiat de 
drum asfaltat pînă la Alexandria. 
Apoi traseul a trecut prin șosele 
nepavate, cu multe gropi și praf. 
Deși s-a alergat mai mult pe 
plat, prima etapă a supus pe mo
tocicliști unor grele încercări. La 
sosirea în Tg. Jiu s-au înregis
trat, de altfel, trei abandonuri.

Cursa se anunță foarte îndîrjită, 
lupta dîndu-se în primul rînd în
tre motocicliștii de la C.C.A. și 
Dinamo. Atît M. Sărăfeanu, Gh. 
Zdrinca (Dinamo) cît și P. Să- 
deanu, M. Antonescu, R. Moldo-

Miine se dă plecarea în cea de a 4-a ediție 
a circuitului ciclist al R. P. R.
(Urmare din pag. I-a)

desprind net patru formații de 
primă valoare, care luptă cu șan
se aproape egale pentru victorie: 
Dinamo I, C. C. A. 1, Flamura 
roșie și Progresul.

In imediata apropiere a acestor 
formații se situează echipele: Di
namo II, C. C. A. // și, apoi, cu

Lista participanțilop
Iată numele și numărul de con

curs al celor 71 cicliști care vor 
tea plecarea în circuit.

R.P. BULGARIA : (antqenor, Bi- 
cbv) 1. Nendo Anghelov-Hristov,
2. Stoian Nedelcev-Gheorghiev, 3. 
Kiril Jliev, 4. lanco Ognenski, 5. 
Vasil Todorov, 6. Gheorghi, Cristev.

AVÎNTUL: (antrenor, D. Con
stantin) 7. Mircea Stan, 8. Dumi
tru Liritis, 9. Dumitru Constantin, 
10. Traian Hagiu, 11. Iulian M'nu- 
lescu.

C.C.A. I: (antrenor D. panta- 
aescu) 12, Ion Constantinescu, 13. 
Ion Vasile, 14. Ion Hora, 15. Er- 
yant Norhadian, 16. Dumitru Tupa.

G.C.A.  II : 17. Constantin Datcu, 
18. Aurel Dobre, 19. Vasile Ionescu, 
20. Gheorghe Șerban. 21. Andrei 
Voișeanu.

CONSTRUCTORUL: (antrenor
C. Grigoriu) 22. Vasile Dobrescu, 
23. Marin Dumitrescu, 24. Lazăr 
Dominic, 25. Eugen Mihăilă, 26. 
Bernard Rosenberg.

DINAM® I : (antrenor N. Voi
ai) 27. Victor Georgescu, 28. Ni- 
coîae Maxim, 29. Petre Nuță, 30. 
Ștefan Șfefu, 31. Nicolae Vasilescu.

DINAM© II: (antrenor N. Chi- 
cornban) 32. Andrei Folbert, 33. 
Ion Sima, 34. Rudolf Schuster, 35. 
Călin Tudose. 36. Gheorghe Vălea- 
nu. 

van. 1. Spiciu (C-C.A.) și C. Ra
dovici (Metalul), au concurat cu 
succes în prima etapă. Deși cla
samentul etapei nu a fost încă 
întocmit, se știe precis că acești 
alergători nu au suferit nici un 
fel de penalizări.

Trebuie arătat că motocicliștii 
s-au prezentat la start cu mași
nile considerabil îmbunătățite. Am 
putut observa dispozitive de întă
rire a furcilor, a aripilor, apără
tori de ploaie, etc.

Prima etapă a fost foarte lungă 
și obositoare. Din București s-a 
plecat la orele 10 și pînă la orele 
20 nu sosiseră toți alergătorii în 
Tg. Jiu.

Etpa Il-a care se va disputa 
azi (n. r. sîmbătă), este și mai 
dură și mai lungă (402 km.) ea 
trecind prin defileul Jiului și prin 
orașele Tg. Jiu, Petroșani, Hațeg, 
Caransebeș, Reșița, Lugoj, Timi
șoara și Arad.

Cu acest prilej, motocicliștii 
vor verifica posibilitățile mașini
lor, la suișuri destul de lungi și 
dificile.

Alergătorii dau dovadă de mul
tă dîrzenie și însuflețire, căutînd 
să biruie toate greutățile și să 
realizeze mediile orare impuse. 
Această atitudine care se mani
festă la fiecare în parte, ne face 
să credem că Circuitul Motociclist 
de anul acesta va însemna un 
frumos succes pentru sportul cu 
motor din țara noastră. Rămîne 
de văzut cum se va desfășura 
lupta în celelalte etape, i

GH. ȘTEFÂNESCU

justificate aspirații de a realiza o 
comportare valoroasă: Constructo
rul, echipă alcătuită numai din 
elemente tinere, Flacăra și Re
colta, de asemenea echipe care cu
prind numeroși tineri. Echipele 
Locomotiva, Metalul, Voința și 
Avîntul nu vor precupeți nici ele 
nici un efort pentru a contribui 

• la dinamismul întrecerii.

FLACARA : (antrenor N. Ghe- 
zarie) 37. Dumitru Ionescu, 38. 
Sima Zosim, 39. Marin Nicolescu 
40. Iulian Teodorescu, 41. Tudor 
Marin.

FLAMURA ROȘIE : (antrenor 
C. Cîrjan) 42. Marin Niculescu, 43. 
Victor Naidin, 44. Constantin Stă- 
neseu, 45. Constantin Șantiru, 46. 
Martie Ștefănescu .

LOCOMOTIVA: (antrenor Șt. 
Popescu1) 47. Petre Enache, 48. N>- 
colae Molnar, 49. Dumitru M.untea- 
nu, 50. Ștefan Șerban, 51. Ștefan 
Bătănescu.

METALUL: (antrenor, N. Țapu) 
52. Traian Clricomban, 53. Silviu 
Dresner, 54. Virgil Militaru, 55. 
Eftimie Niță, 56. Gheorghe Șan- 
dru.

PROGRESUL: (antrenor C. Si- 
mionescu) 57. Constantin Dumitres
cu, 58. Constantin Istrate, 59. Ga
briel Moiceanu, 60 Ion Moraru, 61. 
Ștefan Sebe.

RECOLTA: (antrenor A. Some- 
șan) 62. Dan Marin, 63. Valeriu 
Milea, 64. Ștefan Poreceanu, 65. 
Gerard Wultchrier, 66. Ludovic 
Zanoni.

VOINȚA: (antrenor I. Silvestru) 
67. Gheorghe Calcisca, 68. Ion Cris- 
tea, 69. Aurel Ionescu, 70. Alexan
dru Jiglău, 71 Magnus Tzins.

Astăzi și miine pe velodromul Dinamo 
DUBLA INTILNIRE DE BASCHET 

REPREZENTATIVELE R. P. ROMINE ȘlDINTRE
Joi după amiază, un grup nu

meros de sportivi și de reprezen
tanți ai mișcării noastre sportive, 
se aflau la aerogara Băneasa în 
așteptarea delegației sportivilor 
finlandezi, participanți la campio
natele internaționale de tir pe ca
re le va găzdui poligonul Tunari. 
Clipele de așteptare au trecut re
pede. Iată avionul de la Pragal

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI 
DESPRE JOCURILE DE AZI 

ȘI MIINE

R P. ROMINA-BELGIA (fe
minin), stadionul Dinamo, azi 
la ora 16.30.

Formalii:
R.P. ROMINA: Magda N’CU-

- lescu' (12) — căpitanul echipei
— Elsa Se best yen (5), Ela Ma
yer (3), Ștefania Tomescu (4), 
Elena Dragomirescu (7), Theo
dora Simionescu (9), Mady E- 
ckerth (6), Viorica Anionescu 
(13), Violeta Zăvădescu (11), 
Hortensia Magdin (8), Eva Ac- 
zel-Ferencz (10), Iolanda Da- 
rabas (14).

Antrenori: E. Manea și L. Va- 
sri lescu

BELGIA: Louise Verset (4) 
— căpitanul echipei — Beta 
Tubbax (12), Jeanne Heyden 
(6), Julienne Helaers (8), Jose 
Thys (7), Nadine Veken (11), 
Marguerite Van Geert (3), He
lene Deilde (13), Nelly Herbe- 
uer (14), Liliane Roulent (10), 
Nona Coppieters (5), Nicole 
Sey (9).

Antrenor: Robert Ledoux
(Cifrele din paranteză sînt ci

frele pe care jucătoarele le vor 
purta pe tricouri).

Arbitri-, Kuro Uberal (R- Ce
hoslovacă) și Ladislau Nova- 
kowsky (R.P. Ungară). Scorer: 
C. Negulescu. Cronometror: S 
Simionescu

Pasagerii încep să coboare rînd pe 
rînd. Dar, spre mirarea celor ve- 
niți în așteptarea sportivilor fin
landezi, nici unul din ei nu pur
tau acel sac de ținut arma, după 
care poți recunoaște oricînd cu 
ușurință pe un trăgător chiar și 
dintr-o mie de sportivi. Din a- 
vion coborîseră cîțiva tineri înalți, 
bine făcuți și bine disipuși, pe care 
mai degrabă i-ai fi putut crede 
„pivoții" unei echipe de baschet. 
Și aparențele n-au înșelat. Ei au 
fost îndată recunoscuți ca făcînd 
parte din echipa de baschet a Bel
giei, așteptată să sosească în Ca
pitala noastră ieri dimineață. Bine

Concursul international 
de hrpism de la Berlin
BERLIN (Agerpres). — In ca

pitala R. D. Germane s-a desfășu
rat între 5 și 26 septembrie un 
mare concurs internațional de hi- 
pism la care au luat parte cai din 
R. D. Germană, R. Cehoslovacă, 
R.P.R., R. P. Polonă și Uniunea 
Sovietică.

In total s-au disputat 16 premii 
principale, după care s-a întoc
mit clasamentul echipelor.

Primul loc în clasamentul ge
neral a fost cucerit de echipa 
U.R.S.S., care a obținut 7 premii 
principale. Pe locul doi s-a clasat 
echipa R. Cehoslovace cu patru 
premii principale, pe locul trei e- 
chipa R .D. Germane cu trei pre
mii principale, iar pe locul patru 
echipa R.P.R. cu două premii prin
cipale. Echipa R.P. Polone nu a 
obținut nici un premiu.

Caii din R.P.R. au concurat cu 
succes în cele cinci reuniuni des
fășurate pe hipodromul Hoppegar- 
ten din Berlin. In premiile de ca
tegoria I-a: Berlin și Praga, iapa 
Pietricica, condusă de jockeul V. 
Huțuleag, a sosit prima, impunîn- 
du-se drept unul din cei mai buni 
cai prezentați. De asemenea, caii 
din lotul R.P.R. Sibiciu, Corbu și 
Nina, au mai cîștigat trei premii 
de categoria Il-a, realizînd în to
tal cinci victorii. 

înțeles că cei prezenți pe aeroport, 
uitînd repede de supărarea p'rici- 
nuîtă de întîrzierea sosirii oaspe
ților finlandezi, i-au înconjurat cu 
dragoste pe cei șase sportivi bel
gieni

Această mică poveste a sosir i 
neprevăzute a unui grup din dele
gația baschetbaiiștilor belgieni, 
ne-a fost istorisită chiar de con-

R.P. ROMINA-BELGIA (mas- ' 
culin), stadionul Dinamo, mîi
ne la ora 17.

Formații: 1
R. P. ROMINA: Andrei Fol- ț 

bert (6),— căpitanul echipei — 1 
Liviu . Nagy (13), Emanoil Ră-. 
d'ucanu (7), Dan Niculesca (8), 
Comeliu Călugăreanu (II). Alex. ' 
Fodor (10), Mihai Eordogh (3), 
Mihai Nedef (5), Martin Elek ' 
(4), Spiridon Marian (12), Ele.- 
mer Sairoși (9), Atila Borbely 
(14). '

Antrenori: V- Popescu și S. ' 
Ferencz.

BELGIA: Georges Baert (6) ! 
— căpitanul echipei — Roger 1 
Van Harck (7), Roger Cabolet
(3),  Pierre Van Huelle (5), An- , 
dre Vermeulen (8), Rene Stern- 
băut (4) Philippe Dermont ? 
(14), Francois Nobels (9), Jean 
Crick (12), Rene Grisart (11), 
Maurice Chavagne (13), Antol- < 
ne Vanderputten (10).

Antrenori: Raymond Br ot. ' 
Arbitri: Kuro Uberal (R. Ce

hoslovacă), Ladislau Novakow- , 
sky (R.P. Ungară) Scorer: C. ; 
OTobescu. Cronometror: E. Ze- 
teș. j

Dacă astăzi timpul va fi ne
favorabil, meciul feminin "e va 
disputa mîine, la aceeași oră, 
unmat de întrecerea dintre ec-hi- ț 
pele masculine. ț 

ducătorul delegației, ALPHONSE 
VANDERUS. „Deși nu eram aș
teptați pentru ieri, ne-a spus el. 
am găsit totul pregătit ca și -And 
aceea ar fi fost ora anunțată pen
tru sosirea noastră. Am fost pri
miți cu multă simpatie și s-a făcut 
totul ca să ne simțim cit mai 
bine".

Cu Alphonse Vanderus ne-am re- 
întîlnit la „veritabila" primire a 
delegației belgiene care, excaptînd 
pe cei 6 sosiți în ajun, și-a făcut 
apariția în totalitatea ei Vineri la 
amiază. Momentele de așteptare 
le-am petrecut discutînd cu antre 
norul echipei masculine a Belgiei.

In cinstea Zilei Forțelor Armate din
Zilele trecute, o ech pă de alpi- 

niști de la C.C.A., alcătuită din 
Aurel Irmia, Ladislau Caracsoni 
și Victor Măciucă, a efectuat o 
tură alpină de gradul V A. Traseul 
pe care l-au străbătut temerarii al- 
piniști, un traseu de mare dificul
tate tehnică, este situat în peretele 
dte sud al muntelui Coșt'la din ma
sivul Bucegi. El iese la creastă cu

Scurte știri externe
PRAGA 30 (Agerpres). — 

CETEKA transmite:
Intre 4 și 6 octombrie la Praga 

va avea loc întîlnirea internaționa
lă de tenis dintre echipele R. Ce
hoslovace și Austriei. In acest meci 
echipa cehoslovacă va fi reprezen
tată de Javorsky, Krajcik, Smolin- 
sky și Dobes, iar Austria de Redl. 
Seiko și Illenberger.

★

AMSTERDAM 30 (Agerpres) — 
CETEKA transmite:

Răspunzînd invitației Federației 
belgiene de șah, la 27 septembrie 
echipa de șah a R. Cehoslovace 
care a participat la cea de a Xl-a 
olimpiadă desfășurată la Amster
dam, a susținut o întflnire cu echi
pa șahiștilor belgieni. Victoria a 
revenit șahiștilor cehoslovaci cu 
scorul de 5—2. Echipa R. Ceho
slovacă a fost alcătuită din: L. Pach- 
man, Filip Sajtar, Zita, Fichtl, 
Ujtelki și Thelen. Partida de la 
masa înt’î.a dintre Pachman ș> 
O’Kelly s-a terminat remiză

BELGIEI
Raymond Briot și cu căpitanul ei 
Georges Baert, despre baschet și, 
firește, despre întrecerile de niîi-na 
și poimîine. „Sperăm să facem o 
figură cit mai frumoasă in meciul 
cu baschetbaliștii romîni, ne-a spus 
antrenorul belgian, mai ales că in 
formația noastră vor apare o serie 
de jucători tineri, alături de „ve
teranii" naționalei noastre".

Georges Baert, care i-a văzut pe 
Jucătorii noștri la Moscova, anul 
trecut, are numai cuvinte bune 
despre adversarii de duminică ai 
echipei sale: „Baschetbaliștii ro. 
mini practică un joc modern, ei 
știu să lupte și tocmai de aceea mă 
aștept la un joc de valoare si dis
putat. Pot să fac aceste aprecieri 
cu toată autoritatea, intrucît am 
căzut ultima ediție a jocului R.P.R. 
Belgia (Moscova',1953) de pe tușă. 
Eu n-am jucat atunci fiind bolnav 
și sînt cu atît mai bucuros că mă 
pot intilni mîine, pe teren, cti cei 
mai buni baschetbaliști ai Romt- 
mei’’

Timpul a trecut pe nesimțite, a- 
vionul și-a anunțat sosirea, și la- 
tă-ne îndreptîndu-ne spre pista de 
aterizare unde grupul de baschet
baliști belgieni sosiți în ajun, deși 
aflat la mii de kilometri depărtare 
de patrie, are ocazie să îndepli
nească otic ul de... gazdă. Cu cel 
coborîți ieri la prînz dm avion, 
cele două echipe belgiene au lotu
rile complete. Oboseala și efortul 
unui drum atît de lung, nu au fost 
o piedică în calea nerăbdării lor 
de a cunoaște terenul pe care se 
vor d'sputa meciurile, de a arunca 
cîteva mingi la coș. Așa se face 
că, la mai puțin de o oră de lai 
sosire, spre coșurile terenului de 
de baschet „Dinamo” se îndreptau 
ieri după masă mingile aruncate 
de baschetbaliștii și baschetbalis
tele din echipele Belgiei.

★

Astăzi și mîine, iubitorii bas
chetului d'n Capitală au pr-lejul 
să urmărească două întreceri in
ternaționale de valoare. Atît echi
pele feminine cît și cble masculine 
ale R.P.R. și Belgiei sînt apropiate 
ca valoare, așa că meciurile dintre! 
ele se anunță disputate. Pentru ju
cătorii și jucătoarele noastre, me
ciurile constituie un examen seri
os, pe care îl vor trece cu succes 
numai dacă vor juca cu calm, cu 
multă stăpînire de sine, dacă vor 
arunca în luptă toate resursele 
lor fizice și tehnice.

EFTIMIE IONESCU 
IAC1NT MANOLIU

R. P. R.
100 metri mai jos decît celebrul 
traseu alpin „Fisura albastră”. Cei 
400 metri diferență de nivel au pus 
la grea încercare pe ailpiniști ce- 
rîmdu-le 13 ore de lucru efectiv în 
perete.

Alpiniștii de la C.C-A. au închi
nat acest succes, rod al curajului 
și dîrzeniei îor. Zilei Forțelor Ar
mate din R.P.R.

BUDAPESTA 30 (Agerpres). —■ 
MTI transmite :

înscrierile individuale la campion 
riațele mondiale de pentatlon cate 
urmează să se desfășoare în luna 
octombrie la Budapesta s-au în
chis. Pînă în prezent și-au anun
țat participarea 39 de sportivi. 
Iată primele liste de paHici- 
panți sosite pe adresa Comitetului 
de organizare a campionatelor :

U.R.S.S. : Novikov, Rakit'ansLi, 
Salnikov; R. Cehoslovacă: Cserny, 
Novotny, Svoboda; Austria : Lich
tner, Hoyer, Bartig, Bognpr; S.U.A.: 
Andre, Johnson. Brinker; Suedia: 
Julin, Hasse, Thofelt; Franța: De 
Moneutdoin, Slawde, De Bressy, 
Lacroix. Echipa R. F. Ungare va 
fi cunoscută cu cîteva zile înaintea 
începerii campionatelor. De aseme
nea, și-au mai anunțat participarea 
sportivi din Elveția, R.-P-R., Anglia, 
Italia, Germania occidentală, R.P. 
Bulgaria și din alte țări.
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