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stăteau în 
la vremea 
stadioane, 
asigurate 

o deplină 
lor. In

HU SOSIT pe meleagurile noa
stre zilele friguroase ale toam

nei. Stadioanele și terenurile de 
sport cunosc acum ultimele zile și 
săptămîni de dîrză întrecere spor
tivă. Mingea pornită din piciorul 
jucătorului de fotbal se îndreaptă 
amenințător spre poarta adversă, a- 
tleți și atlete își măsoară forțele pe 
culoarele de zgură, la cercurile de 
aruncări și la gropile de sărituri, 
cicliștii și motocicliștii străbat dru
murile țării în mari competiții 
de fond. Masele de sportivi, oameni 
ai muncii de la orașe și sate, se 
bucură din plin de ultimele între
ceri în aer liber înainte de sosirea 
iernii.

Curînd, din înaltul cerului vor 
prinde să se cearnă fulgii deși de 
nea. Atunci, ghetele de fotbal și 
pantofii cu cuie vor fi puși cu grijă 
de o parte și locul lor îl vor lua 
patinele și bocancii de schi. Pîrtie 
liberă pentru cei care au îndrăgit 
minunatele sporturi de iarnă!

Cu ani în urmă, sosirea iernii 
însemna începutul „sezonului mort”. 
Luni în șir, sportivii 
inactivitate gîndindu-se 
cînd vor putea reveni pe 
Acum însă, sportivii au 
toate condițiile pentru 
continuitate în activitatea 
anii regimului democrat popular, 
prin grija partidului și guvernului, 
au fost construite și amenajate nu
meroase săli de sport, utilate după 
cele mai moderne principii. Sala 
Sporturilor de la Floreasca, bazi
nul acoperit din imediata vecină
tate a acestei săli, bazinele acope
rite de la Cluj, Sibiu, Turda și Ti
mișoara, bacurile de antrenament de 
Ia București, Cluj și Timișoara, atîtea 
și atîtea construcții minunate, stau 
la dispoziția sportivilor, gata să-i 
primească la antrenamente și con
cursuri în zilele friguroase de 
iarnă. Dar nu numai numărul să
lilor a crescut în mod simțitor în 
ultimii ani. Pe întreg cuprinsul ță
rii sînt amenajate, în fiecare an, 
zeci și zeci de pîrtii pentru schi și 
patinoare. La Orașul Stalin, Cluj, 
Cîmpulung Moldovenesc, Baia Mare, 
R. Vîlcea și în multe alte localități 
se vor organiza și în iarna care se 
apropie concursuri de schi, la care 
vor participa numeroși sportivi de 
la orașe și sate.

Sporturile de iarnă se bucură de 
o largă popularitate în rîndurile 
tineretului. Iată de ce este nece
sar ca, încă de pe acum, să fie lua
te toate măsurile pentru asigurarea 
unei rodnice activități în lunile de 
iarnă. Sosirea celui mai friguros 
dintre anotimpuri nu trebuie să ne 
găsească nepregătiți!

Desigur că în munca pentru asi
gurarea condițiilor de practicare a 
sporturilor în timpul iernii, un rol 
deosebit revine colectivelor sportive 
și asociațiilor. Acestea trebuie să 
se îngrijească din vreme de ameina- 
jarea patinoarelor și pîrtiilor de

ca-VIENA. — Joi au început în 
pitala Austriei campionatele mon
diale de haltere. După deschiderea 
ofic'ală au început întrecerile din 
cadrul categoriei cea mai ușoară.

La aceste întreceri au participat 
cei mai buni halterofili din lume. 
Ce» aproape 2.000 de spectatori 
au aplaudat cu însuflețire frumoa
sa comportare a halterofilului so
vietic Bakir Farhudinov care a 
totalizat 315 kg. performanță care 
egalează recordul mondial al ca
tegoriei deținut de compatriotul 
său Ivan Udodov. La împins, Far
hudinov a reușit 100 kg. la smuls 
95 kg, iar la aruncat 120 kg. Ast
fel Bakir Farhudinov a devenit 
campionul mondial al categoriei.

Pe locurile următoare s-au cla
sat : Namdjou Mamudt (Iran) 

schi. Sălile de sport trebuie renova
te și utilate cu aparatura și instala
țiile necesare practicării unor dis
cipline sportive ca : volei, baschet, 
tenis etc. De asemenea colectivele 
sportive în colaborare cu comitetele
C.F.S.  trebuie să se îngrijească din 
timp de transformarea terenurilor 
și pistelor în patinoare, de îndată 
ce condițiunile atmosferice o vor 
permite.

Colectivele sportive nu trebuie să 
uite nici un moment că și anotim
pul de iarnă este prielnic activită
ții G.M.A. De aceea, trebuie pre
gătite din vreme condițiile pentru 
desfășurarea în săli a antrenamen
telor controlate și a concursurilor 
pentru trecerea normei de gimnas
tică G.M.A., pentru organizarea de 
competiții de volei și baschet, prin 
care aspiranții să-și treacă norma 
la jocuri sportive, pentru organiza
rea concursurilor speciale de schi 
G.M.A. și pentru inițierea excursi
ilor turistice de iarnă. In egală 
măsură, trebuie să se țină seama 
de faptul că iarna este cel mai 
prielnic anotimp pentru pregătirea 
și trecerea examenului teoretic 
G.M.A.

Apropierea iernii aduce pe pri
mul plan problema echipamentelor 
și materialelor necesare practicării 
sporturilor de sezon. De aceea, toa
tă atenția trebuie acordată revizui
rii și completării inventarului spor
tiv, astfel că primii fulgi de zăpadă 
să nu găsească magaziile colecti
velor sportive cu „goluri” greu de 
împlinit pe moment. Deopotrivă, 
Întreprinderea de Difuzare a Ma
terialelor Sportive are datoria de a 
pune la dispoziția sportivilor și co
lectivelor sportive cantitățile de 
materiale și echipamente necesare 
și care, bineînțeles, trebuie să fie 
de calitate corespunzătoare.

Asociațiile și colectivele spor
tive, ca și comitetele regionale, ra
ionale și orășenești C.F.S., au da
toria de a se îngriji de alcătuirea 
comisiilor obștești pentru sporturile 
de iarnă și de activizarea lor, de a 
îndruma cît mai mulți tineri spre 
practicarea schiului, patinajului, 
hocheiului și bobului, de a asigura 
cadrele tehnice de antrenori și ins
tructori pentru pregătirea sportivi
lor începători și avansați. Sarcini 
deosebite revin organizațiilor U.T.M., 
care trebuie să colaboreze strîns cu 
consiliile colectivelor sportive, aju- 
tîndu-le în munca de organizare și 
mobilizare.

In săptămînile care au rămas 
pînă la sosirea iernii trebuie să 
depunem toate eforturile, să mun
cim cu toată însuflețirea pentru a 
transforma lunile de iarnă în luni 
de intensă și rodnică activitate 
sportivă. Să depunem toate stră
duințele pentru a atrage în practi
carea minunatelor sporturi de iar
nă un număr cît mai mare de ti
neri și tinere, oameni ai muncii din 
orașele și satele patriei noastre!

prima întrecere, pe echipe 
Uniunea Sovietică cu 5 
urmată de reprezentativa 
cu 4 puncte.

307,5 kg. (92,5-95 kg. — 120). 3. 
Aii Mizrai (Iran) 302,5 J<g. (95— 
90—117,5). 4. Kemal Maghoub 
(Egipt) 295 kg. (82.5—92.5—120). 
5. Schuster (Germania Occidenta
lă) 272,5 kg. (92,5—75—105). 6. 
Veskonen (Finlanda) 272,5 kg. (75- 
87,5—110). 7. Gruber (Austria) 
270 kg. (77,5-82,5—110). 8. Șajtl 
(R. Cehoslovacă) 270 kg. (80-80- 
110).

După 
conduce 
puncte, 
Imanului

întrecerile continuă cu desfășu
rarea probelor d»n cadrul catego
riei semîușoară.

'Campionatele mondiale se vor 
încheia duminică seara, cînd se 
vor desfășura întrecerile din ca
drul categoriei grea.
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Unul dintre cei mai vrednici 
muncitori de la fabrica „Radio 

popular' este utemistul Ion Blană.
El îndrăgește mult sportul — joa. 

că fotbal și s-a preocupat să atra
gă pe tovarășii lui de muncă In 
activitatea sportivă.

Lucrind la incasetarea aparate
lor de radio „S 531“, Ion Blană 
depășește zilnic norma cu 100 la 

sută.
(Foto: Agerpres)

mad mult 
acest fel 
in ultima

Nu-i zi pe Valea Jiului, în care 
să nu iasă din adlncunile abataje
lor noi vești despre biruințele mi
nerilor în lupta lor neobosită pen
tru a da patriei cît ’ -
bune. Veștile de 

tot mai numeroase 
me, și nu-i de mirare, pentru că și 
avîntul întrecerilor socialiste a cres
cut. Fiecare jniner se străduiește să 
în timp ine cel de al Il-lea Congres 
al Partidului și cea de a 37-a a- 
niversare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie cu realizări cît 
mai importante.

Printre cei ce se află în fruntea 
întrecerilor întîlnești adeseori nu
me de sportivi — jucători de fot
bal sau popice, turiști și alți pasio
nați ai sportului. Șeful sectorului 
4 de la mina Aninoasa este fotba
listul Teodor Bulea. El joacă în 
echipa locală și pune multă ambi
ție ca această formație să prorrtove- 
ze în campionatul regional. Cu a- 
ceeași dîrzenie muncește Teodor 
Bulea pentru depășirea planului. 
Pentru meritele lui a primit titlul 
de fruntaș în întrecerea sppialistă 
și a fost decorat cu „Ordinul Mun
cii" clasa IlI-a. Cînd s-a ținut șe
dința în care minerii de la Ani
noasa și-au luat angajamente în 
cinstea Congresului Partidului și a 
zilei de 7 Noiembrie, Teodor Bulea 
a spus că întreg colectivul de la 
sectorul 4, muncitori și tehnicieni, 
își ia angajamentul să dea cărbune 
peste prevederile planului. .

căr- 
sint 
vre-

Dorim să fim din nou oaspeții Dvs
de 
un 
re- 
de-

Jocuri 
la un

foarte

După a-

Concursurile internaționale 
fir de la București au avut 
succes deosebit. Majoritatea 
corduirilor mondiale au fost 
pășite ' de unul sau mai mulți 
trăgători. Pe de altă parte, rezul
tatele privite în ansamblu sint și 
ele de o valoare excepțională. 
S-ar putea spune, ținînd seama 
de acestea, că nici o competiție, 
fie campionat mondial, fie 
Olimpice, nu s-a ridicat 
nivel atit de înalt.

Noi suedezii, un popor 
meticulos ,am judecat întrecerea 
ca organizare, pînă in cele mai 
mici amănunte ale ei. ~ 
ceasta lungă cercetare am ajuns 
la concluzia că și din acest 
punct de vedere competiția poate 
fi lăudată. Au existat desigur 
cîteva mici amănunte care au 
scăpat celora care s-au ocupat 
de organizare. Ele însă pot fi 
remediate cu ușurință. Nu pot 
înțelege totuși un lucru: avînd 
un panou de afișaj atit de inge
nios făcut și pe care găseai de 
îndată rezultatele, de ce buleti
nul de informații n-a ajuns să 
fie difuzat la timp? Noi sîntem 
obișnuiți să oferim spectatorilor, 
antrenorilor 
buletin din

și concurenților un 
multe foi, care cu-

La mina Petrila se află alți spor
tivi fruntași în întrecerea socialistă 
inițiată In cinstea Congresului Par
tidului și a ziilei de 7 Noiembrie. 
In sectarul I abataj, lucrează ju
cătorul de popice Mihai Ștefan. Și 
lucrează cu mult spor, căci în fie
care zi el depășește norma cu 

90—95 la sută. Tot în această mi
nă, dar la abatajul 11, muncește 
popicarul Vasile Petruș, care de
pășește zilnic norma cu 32 la su
tă. El are tovarăș pe Petru Fulop, 
un pasionat al turismului și tot
odată fruntaș în întrecerea socia
listă, avind depășiri zilnice de pes
te 50 la sută. ■

Urcind in susul Văii Jiului a- 
jungi la Ghețar, unde găsești alți 
mineri. Cei de aici scot însă mi
nereu de fier, care ia drumul com
binatului siderurgic. Pe lingă suc
cesele în muncă, minerii de aici 
a-u obținut frumoase realizări pe 
tărîm sportiv în cinstea Congresu

lui Partidului și a zilei de 7 
Noiembrie. Activitatea colectivului 
sportiv de la această mină e foarte 
rodnică, datorită mai ales spriji
nului dat de comitetul de între
prindere și de organizația U.T.M. 
In primul rînd, s-a acordat o ma
re atenție complexului G.M.A. și 
în cinstea marilor evenimente vor 
f.i inmlnate minerilor de la Ghețar 
66 insigne de gradul I și 5 in
signe de gradul II.

A. NEGUȚ
(subredacția din Petroșani)

Cei pe 
remarcăm și 

«int fără

prinde jumătate sau chiar rezul
tate parțiale, dar care pune în 
curent de îndată pe toți cei care 
asistă la competiție. Sugerez or
ganizatorilor viitoarei ediții a 
campionatelor europene, care sînt 
aceeași pe care i-am cunoscut cu 
ocazia acestei mari competiții, să 
editeze buletine parțiale și la 
sfârșitul competiției un buletin 
general. E un lucru destul de 
greu de făcut, vreau să spun că 
cere multe forțe de lucru dar face 
ca o competiție să fie ușor de 
urmărit, să fie frumoasă.

Concurenții prezenți la Bucu
rești au fost de elită. r'~: 
care trebuie să-i rcm 
să-i lăudăm mai întii 
îndoială cei care au reprezentat 
Uniunea Sovietică. Lotul sovietic 
prezentat la București este omo- 

, gen, cuprinzînd însă și campioni 
excepționali ca Itkis și Bogda
nov. Căror fapte li se datorește 
acest succes sovietic în Întrece
rile de tir din capitala Romîniei? 
Fără îndoială perfectei organi
zări a sportului sovietic, a mij
loacelor pe care le au la înde- 
mînă sportivii ai căror reprezen
tanți au cucerit majoritatea me
daliilor la poligonul Tunari Cred 
de asemenea că în Uniunea So

Sportivii de la fabrica „Radio 
popular” întîmpină cel de al doilea 
Congres al Partidului și ziua de 7 
Noiembrie, cu frumoase rezultate, 
în muncă și în sport.

Așa cum pe terenul de sport ti
nerii fotbaliști au reușit să ob
țină victorii după victorii, ajun- 
gînd pe locul II în> clasamentul 
campionatului raional „1 Mal“, tot 
așa și la locurile de muncă ei s-au 
străduit să fie printre cel din frun
te. Și cei mai mulți Se pot mîndrl 
cu acest lucru.

Qadiofonistul Vasile Ionescu, ca- 
re lucrează în secția bandă a reu
șit să întreacă norma de. plan cu 
peste 50 la sută. In schimbul de 
onoare, fruntașul întrecerii socialis
te, matrițierul Marin Năstase, a 
înregistrat o depășire de normă de 
70 la sută. Marin Năstase este tot
odată unul dintre jucătorii de bază 
al echipei de fotbal .

Nu se lasă mai prejos nici frun
tașul întrecerii socialiste, Tudor Bă
lan. Timptarul Tudor Bălan depă
șește zilnic norma cu 50 la sută.

Foarte bine muncește Constantin 
Stoicescu, căpitanul echipei de fot
bal. El împletește rezultatele bune 
obținute în muncă cu succesele do- 
bîndite pe terenul de sport.

răsputeri 
tehnica 

a tirului, 
pentru mine au 

din țara 
cu cali- 
cizelate.

muncește din 
îmbunătăți

vietică se 
pentru a 
sportivă și deci și cea

O revelație 
fost și concurenții 
d-voastră, foarte tineri, 
tăți care mai trebuiesc 
dar care s-au și impus alături de 
adversari dintre cei mai buni.

Eu țin să mulțumesc din par
tea sportivilor suedezi organiza
torilor acestei mari competiții de 
tir care ne-au oferit o bună oca
zie să ne verificăm forțele înain
tea campionatelor mondiale și 
care ne-au primit ca adevărați 
prieteni. Aci la București ni s-au 
oferit condiții excepționale pen
tru a concura, am fost înconju
rați de o atenție deosebită. în
torși în patria noastră vom avea 
de povestit multe despre priete
nii noștri din Romînia și vom 
dori cu toții să fim oaspeții Dv.j 
să fim printre participanții din 
anul viitor la campionatele euro
pene care vor avea loc in capH 
tala Romîniei. Transmit cu a- 
ceastă ocazie cele mai prietenești 
salutări sportivilor romîni.

LAURENȚ1US LOMBERG 
conducătorul echipei de tir 
a Suediei, secretarul Federa- 

__ -ției de tir suedeze. . il



Se apropie iarn a...
Peste puțină vreme, primii fulgi de zăpadă vor 

vesti începutul unei noi perioade de activitate spor
tivă. Munții și văile, orașele și satele, investmîniate in 
mantia albă și strălucitoare de nea, vor cunoaște 
din nou freamătul și voioșia pitoreștilor întreceri 
din sporturile de iarnă. Mii și mii de tineri, cu 
fețele îmbujorate de ger, se vor intîlni pe pirtiile de. 
schi și bob sau pe luciul ca oglinda al gheții. Ii 
așteaptă noi și minunate întreceri sportive t

Apropierea iernii ridică o serie de probleme im

portante pentru asociațiile și colectivele sportive. 
Intr-adevăr, o bună și codn'că activitate sportivă 
de iarnă nu poate fi asigurată decit printr-o temei
nică pregătire. Acum este vremea cea mai potrivită 
pentru luarea măsurilor cu caracter organizatoric 
administrativ, menite să contribuie din plin la suc
cesul activității sportive de iarnă.

Pentru a constata cum decurg pregătirile în ve
derea activității sportive de iarnă, ziarul nostru a 
întreprins un raid-anchetă în unele colective spor
tive din. Capitală și din alte localități.

UN COLECTIV DORNIC 
DE ACTIVITATE

Pînă nu de multă vreme, la uzina 
Steaua roșie din Capitală exista o 
act vitiate sportivă destul de slabă. 
Deși printre muncitorii din uzină 
sînt multi tineri dornici să practice 
diferitele disciplne sportive, activita
tea colectivului sportiv era foarte 
slabă atît în timpul verii, ctt și în 
timp de iarnă.

Dar iată că în fruntea colectivului 
âportiv Constructorul-Steaua roșie au 
▼emit tovarăși dornici să muncească. 
Avînd sprijinul conducerii admini
strative și al comitetului de între
prindere, înlăturînd rînd pe rînd 
greutățile care-f stăteau în cale, 
consiliul colectivului a inițiat o se
rie de frumoase acțiuni pentru dez
voltarea activității sportive d’n în
treprindere.

Acum, colectivul se află în prag 
«ie iarnă. In curtnd va lua ființă o 
secție de patinaj pentru care tinerii 
sportivi ai colectivului manifestă 
încă de pe acum un mare interes. 
Desigur, că la dezvoltarea patinaju
lui printre membru colectivului Con
structorul Steaua roșie va contribui 
fi existența patinoarului care este, 
«menajat în fiecare an în Parcul Li
bertății.

De asemenea, o deosebită atenție 
se via acorda secției de sdii. Echi
pamentul acestei secții este însă in
suficient : numai 8 perechi bocanci, 
C hanorace și 5 perechi pantaloni 
de schi, iar din cele 26 perechi de 
•ch uri existente, numai 4 sînt utili
zabile.

Asociația Constructorul, prin con- 
Sfliul său orășenesc, va trebui să se 
îngrijească de dotarea cu echipament 
■ acestu' colectiv oare este dornic 
de activitate.

Pregătiri de iarnă la colectivul Locomotiva P. T. T.
La sediul colectivului Locomotiva 

P.T.T. din Capitală există întot
deauna o vie animație. Numeroși 
sportivi și antrenori se perindă prin 
cele două camere care aJcătu esc se
diul colectivului sportiv. Unii vin 
după echipament, alții au de rezol
vat diferite probleme de ordin tehn'c 
sau administrativ. Pe toți îi preocu
pă bunul mers al activității sportive. 
Mai ales acum, cînd întrecerile sp’or- 
t.ve de vară sînt pe sfîrșite, far cele 
de iarnă se apropie tot mai mult, 
animația este mai mare ca deob'cei.

Președintele colectivului sportiv 
Locomotiva P.T.T. tov. Dumitru 
Chiose, are mult de furcă cu diver
sele probleme ce se aduc spre re

An de an, pe pista de schi pentru trecerea normelor G.M.A., 
amenațată lingă stadionul Locomotiva P.T.T., zeci și sute de tineri 
te întrec voioși.

Acolo unde pregătirile lîncezesc
Iarna trecută, printre secțiile co

lectivului Constructorul din Ora
șul Stalin, care aveau o activi
tate destul de susținută, se numă
rau și cele de schi, hochei și al
pinism de iarnă. Cei. 25 de schiori 
ai colectivului au participat la nu
meroase concursuri cu caracter re
gional sau pe asociație. De aseme
nea, echipa de hochei pe gheață a 
colectivului Constructorul Orașul 
Stalin a activat In campionatul re
gional, clasîndu-se pe unul din lo- 

' cur i le fruntașe. In general, activi
tatea de iarnă a colectivului s-a 
ridicat la un nivel mai mult decit 
mulțumitor. Din păcate, situația de 
astăzi nu este asemănătoare cu cea 
din trecut.

Să vedem care este starea ac
tuală a secțiilor de sporturi de 
iarnă din cadrul colectivului Con
structorul Orașul Stalin. După cum 
ne informează corespondentul nos
tru Gr. Chirițescu, activitatea spor
turilor de iarnă la acest colectiv a 
ltncezit încetul cu Încetul, devenind 
acum, în prag de iarnă, ca și ine
xistentă. Intr-adevăr, pînă acum nu 
s-a făcut nici o pregătire. Schiorii

la consid orășenesc al asociației Știința
„Vom amenaja cele două pati

noare care le-am avut și anul tre
cut, adică patinoarul Știința In- 
vățămînt din str. Plevnei și pati
noarul de la Institutul de Științe 
Juridice din str. Vasile Pîrvan, și 
vom organiza un centru de 
pregătire și trecere a normelor de 
schi pentru insigna G.M.A.", — ne 
spune tovarășul Nicolae Butoi, res
ponsabilul cu instruirea sportivă 
din consiliul orășenesc București 
al asociației Știința.

Intr-adevăr, pregătirea activi
tății sportive din timpul iernii 
stă acum în centrul preocupări
lor consiliului orășenesc Știința.

Astfel, la patinoarul Știința In- 
vățămînt se vor organiza con
cursuri populare de patinaj artis
tic și de viteză. Se va da o mare 
importanță secției de copii, pentru 
pregătirea cadrelor necesare pati
najului (fete și băieți) și hocheiu

zolvare consiliului colectivului. To
tuși într-un scurt răgaz, în care ..iu
reșul" sportivilor și antrenorilor pă
rea că se mai contenise, el a găsit 
timpul necesar pentru a ne da cîteva 
lămuriri.

Am aflat astfel că prima măsură 
a fost aceea a revizuirii totale a e- 
chipa meniului sportiv de iarnă. Re
vizuirea echipamentului nu s-a făcut 
de mîntuială. Dimpotrivă, această 
acțiune a fost pornită din vreme, 
cercetîndu-se cu atenție toate mate
rialele sportive și echipamentele care 
necesitau reparații. Din păcate, cu 
toate eforturile consiliului colectivu
lui sportiv, echipamentul nu este în 

și hocheiștii n-au efectuat încă nici 
un antrenament la sală sau în aer 
liber, iar consiliul colectivului nu 
s-a interesat de înlocuirea antre
norului Gall, care a fost transferat 
amil acesta la colectivul Voința din 
localitate. O neglijență condamna
bilă dovedește colectivul sportiv 
Constructorul Orașul Stalin și în 
ceea ce privește întreținerea echi
pamentelor și materialelor sportive 
de iarnă. Acestea se află într-o 
stare deplorabilă : bocancii sînt ne
reparați și neîntreținuți, iar mai 
rriult de jumătate din schiuri sînt 
rtipte, cu legături lipsă și arunca
te la întîmplare în magazie și prin 
încăperile colectivului.

Sezisată de lipsurile existente la 
acest colectiv, asociația a trimis un 
activist pentru a ajuta la remedierea 
lor. Este de dorit ca astfel, cu aju
torul asociației, să se pună capăt 
acestei situații care nu face cinste 
colectivului Constructorul Orașul 
Stalin, unul din colectivele cu fru
moasă activitate în trecutul apro
piat.

lui. Profesorii și asistenții de edu
cație fizică din institutele și fa
cultățile din București, au primit 
sarcina de a sprijini această acti
vitate.

O mare însemnătate se acordă 
amenajării bazei pentru pregătirea 
și trecerea normelor G.M.A. la 
schi de pe terenul Progresul (fost 
Doherty). In acest scop, toate ma
terialele necesare practicării schiu
lui (bocanci, hanorace, schiuri, 
etc.) au fost date la reparat încă 
de la 1 septembrie.

Mai greu de rezolvat este pro
blem a patinelor necesare secției de 
patinaj. Totuși, datorită interesu
lui manifestat de asociație, și a- 
ceastă problemă va fi rezolvată 
cu rînd.

Iată, așadar, că numeroasele co
lective Știința din Capitală vor 
avea la dispoziție toate bazele, 
echipamentele și materialele nece
sare unei rodnice activități.

cantitate îndestulătoare și, în plus, 
o parte din el este uzat.

Pentru iarna care se aprop'e, co
lectivul a luat de asemenea măsuri 
în privința bazei sportive. Astfel, pe 
pista stadionului Locomotiva P.T.T. 
se va amenaja o p stă de gheață 
pentru patinaj. De asemenea, aci va 
exista și o bază de schi, deschisă 
pentru toți sportivii raionului Tu
dor Vladimlrescu. După cum se șt’e, 
și anul trecut, la stadionul Locomo
tiva P.T.T. a funcționat o bază ra
ională de schi pentru trecerea nor
melor G.M.A.

Deși, după cum se vede, colectivul 
sportiv Locomotiva P.T.T. se pregă
tește pentru activitatea sportivă de 
iarnă totuși colectivul nit se preo
cupă pentru organizarea secțiilor la 
sporturile de iarnă. Firește, co
lectivul sportiv Locomotiva P.T.X, 
printr-o temeinică muncă mobllizato- 
rică va reuși să asigure participarea 
în activitatea sportivă de iarnă a 
salariaților din întreprinderile pe 
lîngă oare funcționează. Dar un co
lectiv sportiv atît de mare (colecti
vul sportiv Locomotiva P.T.T., ere 
16 cercuri) iar trebui să aibă o formă 
organizatorică superioară, din oare 
să nu lipsească și secțiile de sch:, 
bob, hochei sau patinaj.

Plecînd de la acest colectiv, am 
rămas cu convingerea că, în sezonul 
care se apropie, membrii colectivu
lui Locomotiva P.T.T. vor avea o 
rodnică activitate sportivă.

Unii muncesc,
Unele colective din Craiova pri

vesc cu seriozitate problema pre
gătirii pentru iarnă. După cum 
ne comunică corespondentul nos
tru Constantin Motoc, în aceas
tă privință se remarcă în mod 
deosebit colectivele sportive Lo
comotiva I.C.C.P, și Locomotiva 
Direcția regională C.F.R., unde 
pregătirile se desfășoară din timp 
și în bune condițiuni.

De altfel, colectivul Locomoti
va I.C.C.F. a arătat în fiecare an 
preocupare pentru activitatea de 
iarnă și, în mod special, pentru 
întrecerile de schi. Nici anul a- 
cesta colectivul Locomotiva
I.C.C.F.  nu se va lăsa mai pre
jos. Astfel, încă de pe acum, au 
fost numiți instructorii de schi 
care se vor ocupa de pregătirea 
membrilor colectivului, iar în co
laborare cu sectorul de instruire 
sportivă din comitetul C.F.S. a 
fost elaborat planul de activitate 
al secției, în care sînt cuprinse 
lecții de pregătire fizică, lecții de 
teorie și practică a schiului etc.

La colectivul sportiv Locomoti
va Direcția regională C.F.R., sînt

Ceva îmi spune că pregătirile de iarnă trebuie începute...

Buni gospodari
Multe sînt colectivele sport ve care 

au început încă din lunile de vară 
pregătirea pentru sezonul sportiv de 
iernă. Printre acestea se numără și 
colectivul sportiv „Metalul 21 De
cembrie" din Capitală.

Buni gospodari, grijulii, membrii 
consiliului colectivului sportiv „Me
talul 21 Decembrie" au revizu i încă 
din luna iulie tot echipamentul și 
materialul sportiv de iarnă. Astfel, 
a fost separat echipamentul bun de 
cel ce necesita reparații, au fost spă
late tren ngurile, panta’onii de schi, 
hanoracele, etc. Tot atunci, au fost 
separate 25 de perechi de schiuri 
care se aflau în bună stare de al
te 37 de perechi care au fost trimise 
pentru reeondiționare.

Același lucru a fost făcut și cu 
bocancii de schi și tur sm. Cei ce 
au necesitat reparații au fost scoși 
din magazia cil echipament sportiv 
și trimiși la reparat. Restul de echi
pament care nu n-eces ta acest lu
cru, a fost așezat cu grije în raftu
rile magaziei de echipament a colec
tivului.

In curînd, magazia de echipament 
a acestui colectiv va f; din nou pli
nă, iar tinerii sportivi își vor putea 
începe activitatea sport.vă de iarnă.

Concluzii
Din constatările pe care le-au fă

cut reporterii și corespondenții zia
rului nostru reiese că în unete co
lective sportive există preocuparea 
pentru o cît mai temeinică pregătire 
a activității sportive de iarnă. Multe 
colective sportive au luat încă de pe 
acum o serie de măsuri menite să 
asigure desiășurarea în cele mai bu
ne condițiuni a activ tații sportive 
în iarna care se apropie.

Cu toate acestea, în general, ma
joritatea colectivelor sportive sînt 
rămase în urmă în ceea oe privește 
pregătirile pentru Iarnă. Timpul care 
ne mai desparte de venirea iernii 
este scurt. Tocmai pentru acest mo
tiv este bine ca să se treacă de în
dată la revizu'rea echipamentului 
sportiv, la pregătirea bazelor spor
tive necesare desfășurării activității 
sportive de iarnă, le întărirea sec
țiilor de sete, bob, patinaj sau ho
chei, într-un cuvînt la pregătirea te
meinică a activității sportive de

alții așteaptă
de asemenea în curs de desf3șt> 
rare o serie de însemnate pregă
tiri pentru activitatea de iarnă. 
Astfel, toate materialele și echi
pamentele sportive au fost revte 
zuite și recondiționate. Stadionu
lui Locomotiva, care . aparține a- 
cestui colectiv, i-au fost aduse to
că de pe acum o seamă de mo
dificări care vor permite ca aci 
să se poată organiza în timpul 
iernii un centru de antrenament 
la schi.

Din păcate, aceste două colec
tive sînt singurele din toată re
giunea Craiova care au pornit 
serios la treabă. In celelalte co
lective, munca de pregătire a ac- . 
tivității sportive de iarnă mer
ge anevoios sau este chiar ine
xistentă. O vină mare poartă co
mitetul regional C.F.S., care și-a 
propus să înceapă tocmai la 9 
noiembrie acțiunea pentru pregă
tirea activității de iarnă. Or, în 
asemenea condițiuni, este greu 
de presupus că sportivii din re- ' 
gi-unea Craiova vor putea avea 
la dispoziție toate cele necesare 
practicării sporturilor de iarnă.

„Mai e timp”
— Noroc, tovarășe președinte 

Aș vrea să știu cum stați cu pregă
tirile pentru activitatea sportivă te 
iarnă. Ce ați făcut sau ce v-ați pro
pus să realizați ?

— Nu înțeleg bine întrebarea.
Probabil că nu vorbisem destul d< 

clar. Și am început mai rar, ma 
lămurit.

— Uite, peste puțină vreme va ven 
iarna. Multe colective sportive ai 
început din timp pregătirile pentrt 
ca iarna să nu le prindă cu echipa 
mental nepus la punct

— A, da, aveți dreptate. Dar, ve
deți dumneavoastră, noi nu am în 
ceput să ne pregătim încă. Mai < 
timp. Nu s-a terminat încă nici se ’ 
zonul de fotbal, nici cel de handbal 
Și apoi, la noi. iarna se joacă ma 
mult șah și tenis de masă. Pentri. 
aceste sporturi nu trebuie echipa 
ment special. E drept că se mai fic
și schi, unii tineri mal cer să și pa 
tineze, diar aceste materiale era 
în perfectă stare acum cîtei a Iun 
cînd am umblat la ele

Și fără să ne spună mai mul" 
tov. Ion Veșteman, președintele ca. ■ 
lectivului sportiv Flamura roși'
F.R.B.  din Capitală a încheiat dis 
cutia... In definitiv „mai e timp”j .

iarnă.
Asociațiile sportive au sarcini îri 

portante în această direcție. Astfe 
va trebui întărit controlul în colec
tivele sportive care, bine îndrumai 
și, mai ales, la timp sprjinite, vc 
putea rezolva mai ușor problem 
pregătirii activității sportive de ia 
nă. Asigurîndu-se o strînsă și ror 
nică colaborare între consil ile cei 
trale, regionale și orășenești ale r 
sociațiilor sportive și colective', 
sportive, toate greutățile ce s-ar i 
în munca de pregătire a activităi 
sportive de iarnă pot fi ușor reze 
vate.

Este sarcina colectivelor și a as- 
ciațiilor sportive să accelereze ri 
mul pregătirilor pentru activitati 
sportivă de iarnă, deoarece numai ' 
acest fel vom putea contribui la as 
gunarea continuității în activitati 
sportivă, la întărirea și dezvoltări 
mișcării de cultură fizică și spo 
diu țara noastră.



Comuniștii sint in frunte In cinstea Congresului partidului și a zilei 3e 7 Noiembrie
Gheorghe Mailat a citit cu a- 

tenție cărțile și broșurile care 
trebuiau să-i folosească la pregă
tirea referatului ce urma să-l țină 
a doua zi, la uzină. Așa face el 
totdeauna cîmd trebuie să vor
bească în fața tovarășilor săi.

Așa a făcut și de data aceasta.
A citit mai tatii broșura „îndru
marul activistului de cultură fi- 

I zică", și-a luat notițe, și-a extras 
pasajele mai importante. Apoi a 
transcris dintr-un caiet de însem
nări datele pe care le-a cules, cer- 

. cetînd, chiar în uzină, diferitei» 
aspecte ale muncii sportive. De- 
abia după aceasta a trecut la în- 

; tocmirea referatului. Pe coli mari 
și lucioase, Gheorghe Mailat a 
scris pînă tîrziu în noapte refera
tul său : „Regulamentul concursu
lui de mase la uzinele Steagul 

1 Roșu“... In scopul atragerii de noi 
■ membri în asociația sportivă „Me

talul", cît și pentru atragerea de 
noi aspiranți G.M.A. și trecerea 
de norme din cadrul complexului, 
organizăm această competiție la 
Următoarele discipline sportive: 
fotbal, șah, atletism, tir și volei... 
Au dreptul să pariicipe membrii 
asociației și aspiranții G.M.A....

A recitit propunerile de texte 
pentru regulament și a mai răs
foit încă odată unele paragrafe 
din cărțile pe care le-a folosit pen
tru a-și extrage materialul docu
mentar.

■k

A doua zi, Gheorghe Mailat, 
:«siponsabilul cu munca de propa- 

. gandă și agitație în comitetul de 
partid al uzinelor „Steagul roșu" 
din Orașul Stalin, a convocat pe 
cei care răspund de munca spor
tivă, pentru a le expune părerile 
sate. Tovarășii din conducerea 
colectivului sportiv s-au arătat de 
la început mirați de cunoștințele 
iui Gheorghe Mailat ta legătură 
cu munca sportivă. Datele și pro
punerile expuse cu atîta pricepere, 
materialul clar, au necesitat foarte 
puține completări. Președintele co
lectivului sportiv. I. Ciolacu, l-a 
șt felicitat pe Gheorghe' Mailat 
pentru referatul prezentat, propu- 
..nînd, în același timp, să se por
nească la organizarea muncii.

— Iată, comuniștii sint ta frunte 
și ta munca sportivă, dînd un a- 
jutor efectiv colectivului nostru, — 
* spus președintele colectivului 
sportiv. Iți mulțumim, tovarășe 
Mailat.

Pregătirile au început de îndată. 
A fost redactat regulamentul care 
rama să fie prelucrat ta diferitele 
cercuri ale colectivului, iar peste 
cîteva zile au și început înscrie
rile.

★

Nu trece o zi fără ca tov. Gheor
ghe Mailat să nu se intereseze de 
munca sportivă, die lipsurile și 
greutățile pe care le au ta muncă 
cei din colectivul sportiv. O grijă 
deosebită acordă el educației spor
tivilor. De nerruMiărate ori le-a 
vorbit despre sportul de tip nou, 

> despre patriotism și internaționa
lism proletar, despre sportul so
vietic.

— Să nu uitați, tovarăși — le-a 
spus tov. Mailat — că voi repre- 
zentați miile de muncitori ai uzi
nelor „Steagul roșu", reprezentări 
pe acești constructori, care aș
teaptă de la voi să fiți mereu- ta 
frunte.

Și, ta repetate rînduri, echipele 
reprezentative ale colectivului spor
tiv din Orașul Stalin au dat do
vadă că au înțeles rostul spuselor 
tai Gheorghe Mailat, cucerind fru
moase victorii pe terenul de sport, 
făctadu-se remarcate în munca de 
zi cu zi din uzină.

*

Autobuzul a oprit la poarta sta
dionului. Sportivii coboară, îndrep- 
tîndu-se spre vestiare. In tribune, 
Gheorghe Mailat așteaptă începe
rea antrenamentului, deoarece fot
baliștii a-u de susținut ta prima 
duminică o întâlnire foarte impor
tantă.

Antrenamentul începe. Jucătorii 
aleargă cu ușurință și apoi por
nesc să joace la o poartă. In ace
lași timp, spre terenul de arrtre- 
nameat se îndreaptă un grup de 
muncitori pentru a-și trece normele
G.M.A.  Gheorghe Mailat vine și 
el în acea parte a terenului, pentru 
a se interesa de noii aspiranți 
G.M.A.

Mereu în mijlocul celor care în
drăgesc stadionul, Gheorghe Mai
lat, ca și alte multe mii de comu
niști, luptă pentru ca activitatea 
de cultură fizică și sport să se 
dezvolte, 6ă urce trepte cit mai 
înalte, pentru gloria sportivă a 
scumpei noastre patrii.

ALEXANDRU DINCA

Cu harta și busola intr-un concurs de orientare
Privesc goana norilor de-a lun

gul crestelor albite ale Bucegiilor 
și-mi amintesc de noaptea treci» 
tă, de greutățile pe care le-au îr» 
tîmpinat turiștii pînă au ajuns 
aici, la cabana „Cota 1500". Dru
mul a fost anevoios iar norii în
volburați au cufundat totul to- 
tr-un întuneric de nepătruns. 
Ploaia rece și mai apoi ninsoarea, 
pîcla groasă și pantele abrupte, au 
pus la grea încercare, dîrzenia 
turiștilor. Și eu toate aces
tea, dacă ai întreba pe oricare dir» 
tre ei, ți-ar răspunde că urcușul a 
fost plăcut. Nu-i o lăudăroșenie, 
căci au răsunat pînă tîrziu, în 
miez de noapte, cîntecele și glu-' 
mele turiștilor, strigătele de che
mare ale celor afl-a-ți în frunte. In
tr-adevăr, în felul acesta urcușul 
a fost mai plăcut și, parcă, mai 
scurt-

Vremea e rece. Vîntul suflă cu 
putere dinspre răsărit. Zăpada că
zută peste noapte a acoperit cu to
tul crestele munților. Din 10 în 10 
minute se vor da plecările echipe
lor participante la concursul de o- 
rientare turistică, organizat ta cin
stea celui de al II-lea Congres al 
Partidului și a zilei de 7 Noiem
brie. Inițiativa secției de cultură 
fizică și sport a Consiliului sin
dical regional București, ta colabo
rare cu Biroul local de turism și 
excursii, s-a dovedit binevenită. In 
concurs s-au înscris 28 de echipe, 
reprezentînd majoritatea asociații
lor sportive din Capitală.

. .Prima echipă va pleca la orele 
6,30. Este una din echipele asocia

ției Flacăra și e singura formală 
numai din fete. Aproape de ora 
plecării, Sonia Efanov, Margareta 
și Florica Grama, se prezintă la 
masa juriului. Acum primesc pli
cul care cuprinde hartă locului un
de se va desfășura concursul și 
unele indicații în legătură cu tra
seul. Un scurt sfat între cele trei 
sportive asupra traseului, ultimele 
pregătiri și echipa nr. 1, reprezen
tînd asociația Flacăra, pornește 
ta -concurs...

Din activitatea Comisiilor Centrale
Atletism

In ședința biroului Comisiei Cen
trale de Atletism care a avut loc 
în seara zilei de 6 octombrie a.c. 
au fost omologate rezultatele din 
etapa a V-a a Campionatului 
R.P.R. de atletism pe echipe, între 
care și 4 recorduri R.P.R.

Biroul Comisiei Centrale a a- 
probat programul de desfășurare a 
campionatelor școlilor de tineret 
ce se vor desfășura între 10—11 
octombrie a.c. în București. Ia care 
participă 22 școli cu cîte 15 spor
tivi fiecare, precum și „Tînârul 
Dinamovist".

Un scurt popas... Tinerii din echipa asociației Știința se sc/t- 
tuiesc înainte de a porni din nou la drum.

împreună cu singurul lor ajutor 
și sfătuitor, busola, cele trei con
curente vor căuta să atingă toate 
cele cinci posturi de control înși
rate de-a lungul traseului.

Echipa nr. 2, formată din trei 
muncitori de la uzinele Republi
ca, va pleca peste puțin timp. Cei 
trei turiști au luat parte împreu
nă la multe concursuri de orienta
re turistică, de zi și de noapte și 
în mai toate au reușit să ocupe 
locuri de frunte.

Ce rezultat vor reuși de data 
aceasta ? E un concurs de mare 
amploare, în care participants sînt 
turiști încercați. Iau apoi plecarea 
echipele asociațiilor Flamura ro
șie, Voința, Știința, Progresul...

...Sosirea. Jos, la cabana Furni
ca, toți freamătă de nerăbdare. 
Sînt așteptate să sosească fetele 
din prima echipă a asociației Fla
căra. Dar, spre nedumerirea tutt» 
ror, primii care se ivesc din ini

întrecerile încep mîine dimineață 
la ora 9, iar luni la ora 8,30 șl 
13,30 pe stadionul Republicii.

De asemenea a fost aprobat 
programul de desfășurare a Cam
pionatelor R.P.R. individuale de a- 
tletism ce se vor desfășura în
tre 13—17 octombrie a.c. la Bucu
rești și a format o comisie de or
ganizare a acestor campionate.

Pentru ziua de 18 octombrie 1954, 
a fost stabilită o ședință cu lotul 
R.P.R. de atletism, unde se vor 
trage concluzii pe baza experien
ței cîștigate de lotul de atletism 

ma pădurii stat cei trei metalur» 
giști de la uzinele Republica, Coi» 
stantin Popa, Ion Barac și Antoa 
Brăișteanu. Acele ceasornicului ii» 
dicau exact ora 14,18. Deci, pesta 
7 ore de drum. O jumătate de oră 
mai tîrziu își fac apariția fetele 
din echipa asociației Flacăra. Am 
aflat mai apoi că metalurgiștfl 

le-au luat-o înainte, fiindcă au re» 
nunțat să mai caute cel de al cit» 
cilea post de control. Fetele, în 
schimb, nu s-au lăsat. Au căutat 
ele mai mult timp, dar în cele din 
urmă l-au găsit. Așadar, ele au »> 
vantaj asupra băieților.

Noaptea, tîrziu, a sosit la c»t 
bană și ultima echipă nr. 22. Vr» 
selia a cuprins pe dată chipurOă 
obosite ale turiștilor și din cabana 
Furnica au răzbit afară frînturf 
dintr-un marș sportiv. Era cînte- 
cul turiștilor...

PETRE MI HAI

al țării noastre la campionatele 
europene de atletism de la Berna 
și la campionatele internaționale 
de atletism ale Republicii Populare 
Romîne.

Biroul Comisiei Centrale de a- 
tletism a hotărît cooptarea ca 
membri în Comisia Centrală și în 
.biroul Comisiei Centrale a umrf 
număr de 10 tovarăși pentru a pu
tea cuprinde și rezolva multiplele 
sarcini ale atletismului din țara 
noastră. Aceste cooptări vor fi su
puse spre aprobare conferinței pe 
țară a Comisiei Centrale de atle
tism care va avea loc ta curînd.

Și în această toamnă, în orașele 
și satele de pe întreg cuprinsul țării 
noastre se desfășoară trad ționala 
competiție sportivă de mase, campio
natul republican de cros pe echipe 
„Să întîmpinăm Z Noiembrie". Reu
nind la startul întrecerilor mii și mii 
ie conourcnți, tineri și vîrstnici, 
tampionatul de cros pe echipe se 
lucură de o largă popularitate în 
tadurile maselor de oameni al 
muncii.

Multe colective sportive au arătat 
. ireocuparoa pentru o cît mai bună 

irganizare a întrecerilor de cros și 
lentru mobilizarea unui număr cît. 
nai mare de concurenți. Astfel, un 
rumos succes au înregistrat între
cerile de cros din raionul Reghin. 
Dovedind o pe ma-.entă preocupare 
>entru organizarea crosurilor ș1 pen- 

* ru mobilizarea concurenților, convi
ețui na onal C.F.S. a reușit să sti
muleze activitatea colectivelor spor- 
ive din raion. Un exemplu pozitiv 
1 constituie felul în cure a muncit 
eroul sportiv al sfatului popular 
aional Reghin, unde chiar secreta
ta sfatului, tov. Torn Lăcătuș, s-a 
«reocupat îndeaproape de pregătirea 
.oncursului și de mobilizarea concu- 
țenților. Tot în raionul Reghin, fru- 
noasc realizări au obținut și colect'- 
rele sportive sătești Recolta-Breaz i 
i Recolta-Apalina.

La Oțelul Roșu, în cadrul colecti- 
taul sportiv al școlii profesonale 
ldcrurgice, prima etapă a început 
rin desfășurarea unor concursuri pe 
late, după care cei mai buni «Ier
tători s-au întâlnit în întrecerea pe 
coală. Trebuie remarcat, după cum 
ie comunică corespondentul nostru 
fiootac Beoerigă, că la organizarea

După prima etapă a campionatului republican de cros pe echipe 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie"

crosului un important aport a adus 
și direcția școlii. De asemenea, pro
fesorii școlii au luai parte în mod 
activ la această întrecere, lămurind 
elevii asupna însemnătății competi
țiilor de mase și, în deosebi, asupra 
caracterului aplicativ al crosul ii. La 
terminarea întrecerii, directorul ad
junct al școlii, tov. Alexandra Stau- 
garu, a împărțit elevilor care s-au 
evidențiat frumoase premii, constând 
din materiale și echipamente spor
tive.

Un remarcabil succes mob.lizatoric 
a înregistrat întrecerea organizată 
de colectivul sportiv Progresul 
I.C.A.S. din Capitală. După ce în 
faza pe cercuri sportive din prima 
etapă a campionatului, s-au întrecut 
539 de concurenți șl concurente, la 
sfîrșituf săptămînii trecute, membrii 
colectivului au luat startul în între
cerea pe colectiv.

Corespondenții noștri Aurelian A- 
xente și Ion Nistor ne relatează că, 
la Focșani, colectivul sportiv Voința 
a organizat întrecerea din prima e- 
tapă în foarte bune condițtani. In
tr-adevăr, pe lîngă o bună organi
zare tehnică, numărul concurenților 
s-a rid cat la aproape 500.

Din păcate, și de data aceasta s a 
dovedit că multe colective sportive 
privesc cu ușurință problema cro
sului și, în consecință, desfășoară 
o muncă superficială, de mîntuială, 
adeseori dovedind un total dezinte
res. Se înfîmplă ca, în foarte multe 

locuri, colectivele sportive, dorind să 
se „achite" cît mai repede de sar
cina organizării primei etape a cam
pionatului de aros, să „mobilizeze" 
la întreceri elevii școlilor profesd- 
nale de pe lîngă‘întreprinderile res
pective. Firește, nimeni nu poate fi 
împotriva faptului că elevii școlilor 
procesionale participă la concursurile 
de cros. Aceasta însă nu înseamnă 
că prin mobilizarea lor poate fi so
cotită terminată acțiunea pe care 
respectivul colectiv sportiv este da
tor să o întreprindă în vederea or 
ganizării primei etape a campiona
tului de cros pe echipe.

In această privință pot fi amintite 
colective sportive ca Flamura roșie 
F. R. B. din Capitală care luîndu-șl 
angajamentul ca la prima etapă a 
campionatului de cros să angreneze 
în întreceri un număr de 200 de oon- 
curențl și concurente, a rezolvat pro
blema în felul următor : a scos la 
întreceri nu 200 munUtori și munci
toare din fabrică, ci 207... eleve de 
la școala profesională de pe lîngă 
întreprinderea respectivă. Angaja
mentul a fost astfel... depășit I

Asemănătoare este și atitudinea
* majorității colectivelor sportive din 

Sibiu, oare și cu alte ocazii a<i pro
cedat în același fel : anul acesta, 
to-ate știrile care ne au sosit la re
dacție nu vorbesc deoît de partici
parea elevilor și elevelor din acest 
oraș la întrecerile de cros Se pune 
întrebarea : : oare în Sibiu numai 

elevii șl elevele doresc să participe 
la cros ?

MaJ gravă este însă atitudine® u- 
nor colective sportive, care nici nu 
au găsit de cuviință să organizeze 
prima etapă a campionatului de 
cros pe echipe. Astfel, In regiunea 
Bacău multe colective au manifestat 
o condamnabilă nepăsare față de •- 
ceastă problemă. Colectivele sportive 
Metalul S.R.U.P., Avîntul H.C.C., 
Avîntul Steaua Roșie din Bacău, A- 
Vtatul și Progresul din Pia
tra Neamț, Locomotiva și Flacăra 
din Tg. Ocna, trebuie trase la răs
pundere de consiliile centrale ale 
asociațiilor respective pentru faptul 
că nici pînă în ultimul moment nu 
au organizat prima etapă a campio
natului de cros pe echipe.

In Capitală, colectivele sportive 
Metalul dement GottwaJd, Metalul 
Semănătoarea și Flamura roșie Fa
brica de Confecții nu au făcut nimic 
ca să asigure succesul primei etape 
a campionatului de cros. Este inad
misibil ca trei dintre cefe mai mari 
colective sportive din Capitală, colec
tive care au un însemnat număr de 
membrii, să dovedească o atît de 
gravă nepăsare, „omițînd" să orga
nizeze în limitele prevăzute de re
gulament întrecerile primei etape a 
campionatului de cros pe ech'pe.

Desigur că aceste lipsuri provin 
în mare măsură și din făptui că 
majoritatea comitetelor de întreprin
dere nu au îndrumat șl controlat în 

mod efectiv munca cons.liUor colec
tivelor sportive pe linia organizărfl 
campionatului de cros. De aserne- 
nea. unele organizații U.T.M. nu au 
înțeles nici pînă acum rolul impor
tant pe care îl are crosul în dezvol
tarea fizică a maselor de tineri fi 
tinere. Așa s-o întâmplat în raioane-' 
le Ceahlău, Buhuși și Moinești din 
regiunea Bacău, la minele Șorecani 
din regiunea Cluj șl le Institutul de 
Construcții din Capitală.

Acum, în acest sfîrșit de săptă- 
mînă, campionatul republican da 
cros pe echipe „Să întîmpinăm f, 
Noiembrie", trece într-o nouă etap® 
de desfășurare : mîine vor avea loii 
întrecerile raionale, la oare vor paM 
ticipa echipele reprezentative ale c®< 
lectivelor sportive. Organizarea îi» 
trecerilor raionale icvine. în pr mul 
rînd, comitetelor raionale C.F.S., cam^ 
au datoria de a se îngriji de l>unf( 
-organizare a concursului, precum șt 
de popularizarea întrecerii în rtndt» 
rife oamenilor muncii din centrul d® 
raion respectiv. De asemenea, tre« 
buie stimulate toate colectivele «pot* 
tive pentru a-șl trimite echipe r<» 
prezentative la aceste întreceri.

Muncind în mod temeinic, într-W 
strînsă colaborare, comitetele nai®-' 
nate C.F.S. șl colectivele sportiv* 
pot șl trebuie să transforme înttec®« 
Tile celei de a doua etape a cari 
plonatului republican de cros pe e-- 
chipe „Să întîmpinăm 7 Noiembrie" 
într-o adevărată să’bă tiare a mase
lor ide sportivi din țara noastră.



C.C.A. —Flacăra 
Ploești 2-1 (0-1)
i In mai puțin de o oră stadio- 
jnul Republicii s-a umplut pînă la 
refuz joi duipă amiază. Pe cnulți 
(dintre bucureșteni și pe numeroși 
ploeșteni nu i-a „răbdat inima", 
să scape meciul dintre CCA și Fla
căra Ploești, ctod el opunea două 
.echipe în plină ascensiune spre 
litiu, două echipe care au realizat 
totodată întreceri viu disputate ter
minate de regulă la foarte mici di
ferențe de scor. Așa a fost și joi: 
CCA a terminat învingătoare la un 
țol, după o partidă interesantă prin 
jjwotoția scorului și prin însuflețirea 
CU care au luptat pentru nringe 
Jucătorii celor două echipe. Privi
tă sub acest aspect tot Unirea a 
St tair-adevăr una de campionat, 

tbal de calitate insă n-am văzut 
fecit către sfârșitul jocului, ctod 
.amîndouă apărările s-au „deschis" 
și au lăsat atacurile să joace mai 
mult to adîncime. Altfel, aproape 
70 de minute, totul s-a petrecut to- 
tre centrul terenului și liniile de 
16 m., cu rare intervenții —■ „de 
serviciu" — ale lui Toma sau Ro
man.

‘ CCA este o echipă de „cursă 
lungă". Joi după amiază militarii 
an făcut un joc slab, sub puterile 
reale ale jucătorilor. Dacă apăra
rea a fost — ca totdeauna — 
echilibrul echipei în schimb a- 
tacul, excepttod perioada de scli
pire dela sfîrșit — mai mult ur
marea rutinei lui P. Moldoveanu — 
JMi s-a regăsit, n-a ținut mingea 
suficient și a lăsat adeseori — 
mai ales to repriza totîi — iniția
tiva în cîmp jucătorilor din Ploești. 
Și totuși CCA a știut să se re
facă „pe parcurs", cum se spune. 
A insistat la fiecare balon, a re
venit — greșit sau bine — to 
atac, într-un cuvînt și-a „măcinat" 
un adversar care a crezut că 
poate menține un 1—0 stabilit în 
minutul 6 și care a abandonat —' 
du-'ă pauză — timidul joc de atac 

;dim renriza primă. In asta consta 
'-explicația victoriei echipei CCA, ca
re este în fond meritul acestei

. 1—0: Ștefănescu (mto. 6),
1 dintr-o pasă de la Avasilichioaie 
! (Toma a alunecat în săritură)

1— 1 : P. Moldoveanu (mto-.
71) , la o lovitură liberă exe
cutată de Zavoda II.

2— 1: P. Moldoveanu (<nin.
72) , dim centrarea luii Ivănescu.

Ocazii de marcare: Tătaru 
*(min. 54), Ștefănescu (min. 57)’, 

■ Ânatol (m. 81 și 82), P. Moldo
veanu (min. 86).

CCA : Toma—-Zavoda II, A- 
POLZAN, V. DUMITRESCU— 
Baltat, IVANESCU—Alex-ao-
drescu, Tătarii, Mesaroș, Bone 

< (din min. 37, P. MOLDOVEA- 
; NU), Caricaș.
' FLACARA : Roman—Pahon- 
ț tu, Petrescu, Topșa—NEACȘU, 
' PEREȚ—Ștefănescu, (din min.

69, Anatol), Botescu, D. Niculae, 
Avasilichioaie, Motronea.
Jucătorii scriși cu majuscule au 

i fost cei mai buni).

veritabile echipe „de campionat”.
Flacăra Ploești a venit „pusă pe 

fapte mari*. S-a văzut asta din 
Impetuozitatea și decizia cu care 
< început jocul și din eforturile to- 
turor jucătorilor ei de a scoate un 
Joc bun. In fapt însă ploeștenii | 
au făcut o partidă modestă în fa
ța unei formații ca C®A care s-a 
comportat sub media randamentu
lui ei normal. Explicația ? Înainte 
de toate, atacul. Deși au avut su

ficiente mingi în perioada când a 
Jocaț de la egal cu CCA— toată 
Rpriza I-a și jumătate din a II-a 
s— înaintarea a ajuns rar la linia 
fe ,16 m. și mai rar în careu. Interii 
au „ținut* mult jocul, au driblat 
txoesiv. In asemenea situații, ex- 
fremelor și centrului le-au venit 
ttrziu mingile, ctod apărătorii erau 
feja plasați. Și chiar baloanele bu
ne ,pe care le-au avut, Motronea 
fi Ștefănescu le-au jucat fără cap, 
®onfuz. Apărarea a jucat nervos, cu 
greșeli de plasament, din clipa 
ctod militari au Început să atace 
dar.

Arbitru: M. Segal. Atent și co
rect. Dece n-a acordat însă lovitu
ră liberă dela 16 m. la faultul co
mis de Ivănescu asupra lui Avasi
lichioaie ? Infracțiunea a existat, 
indiferent de exagerarea pe care 
l-a dat-o atacantul ploeștean.

EFTIMIE 1ONESCU

P. Moldoveanu (C.C.A.) a tras la poartă dar Petrescu (Flacă
ra) a sărit și oprit mingea. Din apropiere Alexandrescu și Caricaș 
urmăresc faza. Aspect din jocul C.C.A.—Flacăra Ploești.

Tn Campionatul republican de fotbal

Jocuri
și importante

Mîine, o nouă etapă în campio
natul republican de fotball...

Să privim programul de mîine 
al categoriei Al

Flamura roșie Arad, actuala o- 
cupantă a primului loc, se depla
sează la Tg. Mureș unde va întîl- 
ni, în Locomotiva, o echipă hotă- 
rîtă să evadeze din zona periculoa
să a retrogradării. Meciul este ex
trem de important pentru ambele 
echipe. Arădenii, în cazul că pierd, 
cedează probabil primul loc în cla
sament echipei G. G. A., 
care are acum numai un puncț 
mai puțin și mîine joacă a- 
casă, cu penultima clasată. (Me
talul Hunedoara). Locomotiva Tg. 
Mureș, prin insuccesul de du
minica trecută, a Intrat în „hora” 
echipelor amenințate de ultimele 
locuri ale clasamentului. Acest lu
cru va face desigur ca mureșenii 
să joace cu toată dîrzenia pentru 
cele două puncte puse fn joc.

Meciul de la Orașul Stalin pre
zintă caracteristici asemănătoare: 
echipa gazdă, în cursă pentru eva
darea din plutonul codaș primește 
replica unei formații angajată în 
lupta pentru titlu: Dinamo Bucu
rești. Aceste circumstanțe spe
ciale fac și mai interesantă întîlni- 
rea dintre aceste echipe, întîlnire 
care a prilejuit totdeauna specta
cole bune, jocuri dinamice și viu 
disputate.

; Invingînd joi pe Flacăra Plo
ești, C.C.A. a eliminat echipa pe
troliștilor din cursa pentru titlu și, 
îh schimb, și-a mărit simțitor pro- 
Î'iriile' șanse la cîștigarea invidiatu- 
ui loc prim în clasamentul celor 

mai hurie echipe ale noastre. Mîi- 
.ne, militării primesc, pe stadionul 
’Republicii, replica echipei Metalul 
(Hunedoara, în fața căreia au prima 
I șansă. Metalurgiștii vor fi totuși 
adversari dificili pentru C.C.A. E- 

I chipa merge mai bine în acest re- 
! tur, a înregistrat cîteva. rezultate 
[frumoase, iar înfrîngerea recent 
suferită în fața lut Dinamo Bucu
rești este prea severă ca scor, față 
de aspectul jocului. Aceste consi
derente ne fac să ne așteptăm la 
un joc disputat.

Cu mult Interes este așteptată 
și partida de la Cîmpia Turzii. 
Metalul din localitate este pe un 
loc critic (12) în clasament. Fero
viarii bucureșteni, deși se află pe 
locul 8, n-au .decît două puncte mai 
mult. Iată deci că duelul acestor 
echipe este direct important în lup
ta pentru cîștigarea unui loc caro 
să asigure rătnînerea în catego
ria A.

Știința Cluj joacă din nou pe 
teren propriu: cu Locomotiva Ti
mișoara In partida de duminica 
trecută, studenții au arătat unele 
lipsuri care ne fac să privim 
cu oarecare rezerva posibilitatea 
unei victorii ușoare. Cu atît mai 
mult, cu cit Locomotiva Timișoara 
este o echipă care știe să lupte în 
deplasare și care se bazează în 
special pe o apărare tenace și ma
sivă.

NEPĂSARE!
In ultimul timp, în organiza

rea meciurilor de fotball se obser
vă un început de... dezorganiza
re. lEBS.ul nu ia măsurile ne
cesare pentru păstrarea ordinei 
In tribune și în jurul terenului 
de joc, De pildă, joi, la meciul 
CCA—Flacăra Ploești de pe sta
dionul Republicii, din cauza de
ficiențelor organizatorice, unii 
spectatori nedisciplinați s.au 
strîns in jurul terenului de joc 
(influențînd buna desfășurare a 
partidei) iar după terminarea

echilibrate 
pentru clasament

Cea de a doua echipă timișo
reană în campionatul categoriei A, 
Știința, joacă pe teren propriu cu 
Minerul Petroșani care —■ cu nu
mai 16 puncte — este foarte aproa
pe de „zona periculoasă”. Dorința 
echipei oaspe de a cîștiga cel puțin 
un punct, precum și ambiția echi
pei timișorene de a-și menține ti
tlul de neînvinsă pe teren propriu 
ne fac să întrevedem o dispută 
foarte strînsă.

Insfîrșit, la Ploești, echipa Fla
căra joacă cu Progresul Oradea. 
Ploeștenii s-au comportat slab joi, 
în fața echipei G.C.A. In special 
linia lor de atac s-a dovedit total 
insuficientă, resimțindu-se lipsa lui 
Drăgain. Acest lucru — precum și 
revenirea de formă pe care o mani
festă orădenii — ne fac să ne gîn- 
dim la acest joc ca la unul din cele 
mai „deschise” ale etapei.

Iată acum modificările survenite
în clasamentul categoriei A, în
urma jocului de joi:
Flamura roșie 17 10 4 3 21:12 24
G.G.A. 17 9 5 3 26:15 23
Dinamo Btic. 17 7 7 3 40:25 21
Flacăra PI. 17 7 5 5 27:17 19

IN CATEGORIA B...

„cel mai important joc este cel 
dela Baia Mare, unde Metalul, pri
ma clasată în seria II, primește re
plica Flăcării din Mediaș, ocupan
ta locului secund. Rezultatul este, 
firește, extrem de important în în
trecerea pentru desemnarea ocu
pantului final al primului loc al se
riei. Din restul programului, se de
tașează, prin echilibrul lor, jocu
rile :

Metalul București-Metalul Orașul 
Stalin și Metalul Cîmpina-Progre- 
sul Sibiu (seria I), Constructorul 
Arad-Flamura roșie Cluj (seria II), 
Dinamo Bacău-Flamura roșie Bu- 
huși și Metalul Brăila-Locomotiva 
Iași (seria III).

Iată, de altfel, programul com
plet al jocurilor de categoria B:

Seria I
BUCUREȘTI: Progresul F.B.- 

Flamura roșie Sf. Gheorghe, Voin- 
ța-Flacăra Moreni, Metalul-Metalul 
Steagul roșu Orașul Stalin.

C1MP1NÂ : Metaîul-Progresul Si
biu. CRAIOVA: Locomotiva-Loeo- 
motiva Tr. Severin. PITEȘTI : 
Flacăra-Constructorul Craiova. 
Seria II.

BUCUREȘTI : Dinamo 6-Locomo- 
tiva Arad. BAIA MARE: Metalul- 
Flacăra Mediaș. ORADEA: Lbco- 
motiva-Avîntul Reghfn. LUPENI : 
Minerul - Progresul Satu Mare 
ARAD: Constructorul-Flamura ro
șie Cluj. CLUJ: Locomotiva-Meta- 
iul Oradea.
Seria III.

BIRLAD: Dinamo-Flamura ro
șie Bacău. PLOEȘTI: Metalul 1 
Mai-Flamura roșie Burdujeni. FOC
ȘANI : Metalul Brăila-Locomotiva 
Iași. CONSTANȚA: Locomotiva- 
Locomotiva Pașcani. IAȘI : Știința- 
fjrogresul Focșani. BACAU : Dina
mo—Flamura roșie Buhuși.

meciului au invadat pur și simplu 
terenul.

Pe viitor IEBS-ul trebuie să 
privească cu mai multă seriozi
tate problema organizării jocu
rilor, să nu stea cu mîinile în
crucișate și să ia măsurile de 
rigoare.

Regretabilă este și atitudinea 
acefor spectatori care, uitînd 
cîtă migală și cheltuială pretin
de întreținerea în bune condi- 
țiuni a unui stadion, strică pista, 
gazonul și, în genere, instalațiile 
terenului.

Pe marginea etapei de diMtf’nică 
a campionatului de rugbi

i Etapa desfășurată duminica a- 
ceasta s-a caracterizat mai ales,

I prin lupta ce s-a dus pentru evi
tarea zonei de retrogradare. Ast
fel, două dintre cele patru, partide 
care au avut loc, au angajat în 
această întrecere echipe cu șanse 
perfect echilibrate. La Petroșani, 
Progresul Finanțe Bănci a reușit 
să obțină, după un joc extrem de 
disputat, cele 3 puncte ale victo-' 
rîei prin lovitura de picior căzu
tă pe care a realizat-o juniorul 
Leonte, proaspăt titular al echipei.

La București, Progresul Sănăta
tea, în revenire de formă, a cîști- 
gat în fața Științei București prin- 
tr-o lovitură de pedeapsă transfor
mată și o încercare. Jucînd mai 
organizat pe grămadă, folosind 
mai bine și mai des grămada des
chisă și atacurile pe trei sferturi. 

, Progresul Sănătatea a reușit. să-și 
impună jocul și astfel să-și adju
dece victoria. A greșit însă, în 
ceea ce privește jocul la margine, 
unde nu a putut înjgheba decît 
acțiuni individuale și sporadice, 
rămase bineînțeles fără rezultat. 
Știința București s-a remarcat prin 
felul cum înaintașii și-au însușit 
balonul la margine, dar nu a știut, 
sau nu a reușit să fructifice acest 
avantaj printr-un joc suficient de 
constructiv. Insistînd să transmită 
direct și deseori întîrziat baloa
nele către mijlocașul la grămadă, 
ea a dat posibilitatea liniei a treia 
de la Progresul Sănătatea să stîni- 
jenească jocul liniei de treisferturi. 
Folosind în astfel de situații gră
mada deschisă în margine, înain
tarea Științei va putea obține o 
mai mare eficacitate a liniei de 
atac, precum și o largă utilizare 
a diferitelor scheme tactice cum ar 
fi întoarcerile de grămadă, șuru
bul, driblingul colectiv, etc. In ge
neral, amîndouă formațiile au do
vedit o preocupare pentru realiza
rea unui joc organizat, spectacu
los și corect.

Al treilea joc al etapei a dat di» 
nou posibilitate echipei Dinamo 
să-și dovedească printr-un scor 
categoric, forța de pătrundere a 
jucătorilor Ghiuzelea, Emil Du
mitrescu și Iordâchescu. Echipa 
Constructorul de la Orașul Stalin 
a încercat — uneori cu succes — 
să facă față atacurilor puternice 
ale dinamoviștilor și chiar să ini
țieze ofensive frumoase.

Dar cea mai interesantă și pal

de polo

Meciurile restanță, de altfel, pu
ține la număr, se vor consuma în 
scurt timp și odată cu ele și- 
campionatul republican, de polo pe 
anul 1954. Dar impedimentele pro
prii stabilirii pronosticurilor au 
fost de multă vreme înlăturate, în 
ceea ce privește desemnarea câști
gătorului campionatului de anuil a- 
cesta. Forma bună a foștilor cam
pioni sau, mai bine zis, slaba com
portare a celorlalte echipe, a ară
tat tuturor că și anul acesta (al 
treilea, consecutiv) tricourile de 
campioni vor fi îmbrăcate tot de 
jucătorii Casei Centrale a Arma
tei. In momentul de față, C.C.A. 
ocupă locul secund cu 26 puncte 
din 13 jocuri. Pe primul loc, de
sigur pentru puțină vreme, se află 
Progresul Tg. Mureș, cu 28 puncte 
dar din 18 jocuri. Oricare ar fi 
rezultatul celorlalte meciuri res
tante, Progresul Tg. Mureș și-a 
asigurat locul 2. Reiese din cele 
arătate pînă acuma diferența de 
valoare ce separă C.C.A. de restul 
echipelor. Instalată pe locul 3, 
Știința Cluj nu mai poate fi a- 
junsă decît de Dinamo Tg. Mu
reș, cu condiția ca dinamoviștii 
să cîștige 4 din cele 5 partide cit 
mai au de susținut, ceea ce niu-i 
deloc ușor, pentru că unul din 
cei patru adversari este chiar 
Știința Cluj. Rezultatul jocului 
Știința Cluj—Dinamo Tg. Mureș 
este așteptat și de Flamura roșie 
Timișoara, care, terminîndu-și 
toate jocurile a totalizat 23 punc
te. Deci, o victorie a Științei sau 
un meci nul ar opri pe timișoreni 
pe locul 4. Flamura roșie ar fi 
trecut prin mai puține emoții, 
dacă, pe lingă lipsurile manifes
tate, in pregătire, n-ar fi existat 
o alta și mai mare din partea 

pitantă partidă desfășurată dumi-i 
nică a fost cea dintre fruntașa 
clasamentului C.C.A. și Construc-i 
torul București. Pornit în nota de 
dominare a militarilor, jocul se 
mută de la început în terenul a-* 
parat de Constructorul și după o 
serie succesivă de atacuri pe linia 
de trei sferturi, unde Nanii Radu, 
a combinat frumos cu P. Nicule-t 
seu, acesta din urmă deschide sco
rul. Transformarea încercării este 
ratată, astfel, că după aproxima
tiv 15 min., C.C.A. conduce cu
3-0.  Din acest moment, partida 
ia o altă desfășurare. Sezisînd pe
ricolul, pe care-1 reprezenta inter
calarea fundașului în linia de trei 
sferturi adversă, Constructorul tri
mite permanent un jucător din li
nia a treia, asupra mijlocașului la 
deschidere. Împiedicat astfel să-și 
facă jocul și plasîndu-se greșit law 
teral în scopul de a se feri de iiF 
tervenția amintită, Chiriac nu reu
șește decît să întîrzie și să îm-i 
pingă to tușă atacul. Mai mult, de
și jucătorii de la Constructorul au 
folosit un joc ce i-a dus mereu 
dincolo de linia balonului, totuși, 
militarii n-au sezisat acest lucru,- 
și n-au răspuns prin grămezi des
chise care ar fi avut ca efect re
tragerea obligatorie a adversara-' 
lui. Acest lucru, ar fi permis trei 
sferturilor de la C.C.A. să obțină 
spațiul necesar atacului. De ase
menea, s-ar fi putut încerca un joc 
mai variat cu linia a treia, conti
nuat de abia apoi spre deschidere.

Oricum, Constructorul a folosit 
bine această situație și dacă o 
scăpare inexplicabilă a unui înain- 
taș de al său nu s-ar fi produs, 
era posibil ca publicul numeros ce 
a fost prezent la această întîlnire 
să asiste la un joc egal sau chiar 
la o înfrtogere a campionilor.

Rugbi s-a jucat în București și 
între echipele de categoria B. 
Astfel, Știința Galați a pierdut cu 
6-3, după ce 74 de minute a cons 
dus cu 3-0, meciul cu Metalul.

Minerul București a învins cu 
destulă ușurință echipa studenților 
din Iași cu scorul de 14-0 (5-0) 
prin punctele înscrise de Comei 
Negulescu (2 încercări), Grigores- 
cu (o încercare) și Vincențiu Gri- 
gorescu (o lovitură de pedeapsă 
și o transformare).

La Ploești formația Flacăra din 
localitate a cîștigat cu 3—0, prin 
neprezentare, întîlnirea cu echipa 
Progresul Tecuci.

D. MANOILEANU

de sfîrșit
conducerii colectivului. Este inad
misibil ca o echipă care participă 
într-un campionat republican să 
nu poată alinia o formație com
pletă.

Celelalte locuri nu vor suferi 
modificări și sfîrșitul campionatu
lui va găsi echipele Tînărul dina- 
movist, Progresul București, Me
talul Cluj, Constructorul Oradea 
și Progresul Cluj pe locurile care 
figurează în clasamentul de mai 
jos. Progresul Cluj, ultima clasa
tă, își datorește locul ocupat lip
sei totale de tastică, la fel ca și 
Tînărul dinamovist. Aceste două 
echipe, și în special Tînărul di
namovist, care participă pentru 
prima oară într-o competiție atît 
de însemnată, au marele merit de 
a fi înviorat, prin jocul lor plin 
de elan, desfășurarea acestui cam
pionat. Antrenorii acestor echipe 
trebuie să insiste pe viitor în di-
recția pregătirii tactice, 
prezent, clasamentul s 
astfel :

>e
Pînă în 
prezintă

Progresul
Tg. Mureș 18 13 2 3 114: 47 28

C.C.A. 13 13 0 0 98: 11 26
Știința Cluj 
Flamura roșie

17 11 2 4 66: 53 24

Timișoara 
Tînărul

L8 11 1 6 80: 77 23

dinamovist 
Dinamo

17 9 2 6 70: 55 20

Tg. Mureș 
Progresul

13 8 0 5 45: 41 16

București 15 4 1 10 31: 49 9
Metalul Cluj 
Constructorul

17 4 0 13 41: 79 8

Oradea 17 2 2 13 33: 78 8
Progresul Cluj 17 1 0 16 25:113 2

G. NICOLAESCU



CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE BE TIR ALE R.P.R.

Maestro, sportului Lia Sirbu in concurs

însemnări din București

PRIVIND REZULTATELE

Concursul internațional de tir 
«le la București s-a terminat cu, 
un succes strălucit. Nenumăratele 
.performanțe care au depășit re
cordurile mondiale, organizarea ex
celentă și comportarea excepțio
nală a trăgătorilor din toate țările 
Iau contribuit la succesul acestui 
(concurs.

Cu o admirație sinceră am ur- 
•imărit progresul trăgătorilor ro- 
•mâni, care au înregistrat un dteo- 
dsebit salt calitativ în ultimii ani. 
Nu este vorba numai de vârfuri, ci 
iși de puternica bază de masă și 
de elementele tinere care sînt de 
o valoare remarcabilă puțind con
cura cu șanse într-un campionat 
European și chiar mondial.

Desigur că și într-un concurs 
care a fost organizat excepțional 
se pot găsi unde defecțiuni, fără 
ca acestea însă să influențeze cu 
ceva comportarea trăgătorilor și- 
astfel să scadă din valoa
rea performanțelor. O asemenea 
situație a fost prezentă la cam
pionatele internaționale care au 
luat sfîrșit acum cîteva zile. In 
price caz, prin corectarea acestor 
iniei lipsuri într-un viitor concurs 
internațional organizat de R.P.R., 
succesul va fi și mai mare. După 
părerea mea, pentru viitoarele 
campionate europene din 1955, or
ganizatorii trebuie să țină seama 
și de următoarele amănunte:

1. Podiumul să fie întărit, pen
tru că el fiind comun la doi tră
gători, atunci cînd unul trage se 

.mișcă și-l deranjează pe celălalt. 
* 2. La pistol viteză sînt prea pu
ține ștanduri de tragere.

■ 3. La armele de calibru mare, 
nivelul terenului dintre locul de 
tragere și ținte trebuie ad incit 
pentru că așa cum este acum in
fluențează vizibilitatea trăgători
lor. In plus, trebuie neapărat ga
lonată această porțiune întrucît 
culoarea verde a gazonului va a- 
Sigura odihna ochilor și astfel va 
contribui la obținerea unor rezul
tate mai bune.

4. Tot la armele de calibru 
mare, țintele trebuie de așa natură 
marcate îneît concurentul să poată 
vedea la această distanță de 300 
de metri care este ținta de efect 
>i care este cea Ce reglaj.

5. Calculul rezultatelor pe baza 
intelor de concurs trebuie efectuat 
mult mai rapid, în așa fel îneît 
roncurentul să poată cunoaște la 
> jumătate de oră după terminarea 
probei ce rezultat a obținut.

Rezultatele excepționale ale a- 
pestui concurs au fost publicate 
;i comentate de presa mondială. 

,- 2um era și normal, locul de cinste 
-au ocupat performanțele trăgăto

rilor sovietici. Pentru noi, aceste 
, ierformanțe n-au constituit o sur
priză deoarece cunoșteam condi- 
iile materiale și tehnice ale tră-. 

gătorilor sovietici în baza cărora 
aceștia înaintează necontenit spre 
.mbunătățirea tuturor recordurilor 
mondiale.

Tirul este un sport eminamente 
Iehnic, și fără o tehnică desăvîr- 
fită nu poți obține rezultate supe- 
ioare. Dar la campionatele inter- 
taționale ale R.P.R., rezultatele au 
ost de un nivel atît de ridicat nu 

numai pentru faptul că majorita
tea trăgătorilor au dovedit o teh
nică excepțională, ci și pentru 
faptul că a intervenit și cel de al 
doilea element ateolut necesar, 
calitatea materialelor de concurs.

In aceste campionate am văzut 

foarte multe tipuri de arme, de 
diferite construcții, dar fiecare a- 
veau îmbunătățiri personale ale 
trăgătorilor. La probele de armă, 
dezvoltarea rezultatelor este con
diționată die felul cum se efec
tuează declanșarea focurilor. Cu 
cît este mai grea declanșarea unui 
foc, cu atît este mai grea obține
rea unei performanțe. Nu este mai 
puțin adevărat, și lucrul acesta 
s-a văzut destul de clar în cadrul 
campionatelor, că armele cu de
clanșare ușoară (dublă detantă) 
sînt mult mai sensibile, deviază 
cu multă ușurință la declanșarea 
focului și de aceea necesită o teh
nică superioară din partea trăgă
torului. Pînă acum, cele mai bune 
fabricații de arme au fost cele fin
landeze. Și eu am utilizat aceste 
arme atît de populare pentru că 
sînt renumite prin ușurința declan
șării. Ele au simplă detantă, dar 
aceasta este foarte fină, avînd a- 
proaipe sensibilitatea armelor cu 
dublă detantă. Concurenții sovie
tici în majoritatea lor, au folosit 
arme cu dublă detantă dovedind 
prin rezultatele ce le-aiu obținut 
superioritatea acestui tip.

Noi, concurenții maghiari, pu
nem un accent deosebit pe armele 
care să se acomodeze perfect pe 
mina noastră. Nu același lucru s-a 
întâmplat cu unii concurenți stră
ini. A fost interesant de urmărit 
concurentul suedez H. Kvissberg 
care cu o armă de partea dreaptă 
a tras pe partea stîngă și care în 
aceste condițiuni, diferite decît 
cele obișnuite, a tras totuși 395 
p., la poziția genunchi.

La proba de pistol liber, mul
tiplul recordman și campion mon
dial, Torsten Ullman, a tras cu 
o armă de fabricație veche, marca 
,Udo“ și cu toate acestea a ob
ținut rezultate strălucite. De alt
fel, și în această probă am putut 
vedea multe varietăți noi și vechi 
de armă și aproape cu toate fabri
cațiile s-au obținut performanțe de 
valoare. Nici de data aceasta însă, 
concurenții n-au dovedit un pro
gres prea mare și au rămas tot 
la limita ultimelor rezultate, deși 
recordul mondial care este de 558 
p. din 600 posibile, permite să fie 
întrecut cu ușurință.

Un aspect pe care îl consider 
foarte interesant și care țiu să-l 
jemarc, este acela că trăgătorii 
sovietici au dovedit în acest con
curs că au descoperit greșelile.^ 
construcție ale pistolului „Wal- 
ther“ (care din cauza reculului 
prea mare scoate mina din linia 
de ochire) și au realizat îmbună
tățiri în acest sens contribuind la 
ridicarea performanțelor lor.

In numele echipei R. P. Ungare, 
■mulțumesc pentru ospitalitatea 
prietenească oferită de organizato
rii domini. Ne bucurăm că .am par
ticipat la acest concurs interna
țional atît de reușit, în cadrul că
ruia am avut mult de învățat de 
la participanții tuturor țărilor. In 
același timp, vă promitem că a- 
ceste învățături căpătate la Bucu
rești le vom pune în practică la 
campionatele europene din 1955, 
unde, desigur, vom obține cu toții 
rezultate și mai bune.

AMBRUȘ BALOGH 
campion și recordman de tir 

al R.P.U.

întrecerile internaționale de tir 
de la București din octombrie 
1954 au stîrnit cel mai viu inte
res în rândul sportivilor trăgă
tori din multe țări ale Europei, 
deoarece această competiție a 
constituit o verificare a forțelor 
înaintea campionatelor mondiale 
de tir care se vor desfășura la 
Caracas în luna decembrie.

Trebuie să remarc munca im
portantă care s-a depus pentru 
amenajarea poligonului pentru 
proba de 50 și 100 m., construi
rea unor șanțuri pentru mînui- 
tori, utilarea poligoanelor cu pa
ravane cu apărători mobile, ceea 
ce a permis apoi prin paravîn- 
turi împărțirea poligonului destul 
de larg în 5 coridoare înguste. 
In același timp prin construirea 
de pereți pe linia de foc, care au 
separat fiecare pereche de trădă
tori de ceilalți și prin înzestra
rea poligonului cu semnalizare 
electrică, au fost posibile rezul
tate dintre cele mai bune, mă
rind randamentul trăgătorilor. 
Faptul însă că nivelul liniei de 
foc este ridicat deasupra nivelu
lui poligonului mai mult decît o 
jumătate de metru, creiază pen
tru trăgători o situație oarecum 
neobișnuită Ia poziția în genun
chi și picioare. La continuarea 
amenajărilor care se vor face 
poligonului este de dorit să se 
îndepărteze această incomodi

tate, astfel ca linia de foc să nu 
se afle la un nivel mai înalt de 
10—20 cm. de nivelul pavilio
nului.

Pentru asigurarea desfășurării 
competițiilor cu un număr mai 
mare de participanți și în ace
lași timp la toate probele cla
sice prevăzute în regulamentul 
concursurilor de tir este necesar 
să fie construit pe lîngă poli
goanele existente, încă unul în 
care să aibă loc concursurile de 
cerb mișcător. In aceiași timp 
trebuie mărit numărul stan
durilor în proba de pistol viteză, 
ajungîndu-se la 0 sau 8, iar la 
poligonul pentru concursul! de 
pistol la 25 m. să se facă șan
țuri pentru mînuitori, iar linia 
de tragere să fie în pavilioane 
acoperite, sau sub paravane care 
să apere pe trăgători de răbuf
nirile vîntului, ploaie sau razele 
prea fierbinți ale soarelui.

Toate aceste amenajări vor 
permite pe viitor ca întrecerile 
de tir să se desfășoare la un nivel 
tehnic și mai înalt, promovînd 
poligonul Tunari • în rîndul celor 
mai bune poligoane din lume.

★
Cu toate că s-a scris în timpul 

desfășurării1 întrecerilor despre 
fiecare probă în parte, cred că 
o trecere în revistă a lor ca și 
alcătuirea unui clasament poate 
contribui la scoaterea unor con
cluzii folositoare.

La 3 octombrie, după deschide
rea festivă, a început o dîrză în
trecere între participanții la con
cursul de armă liberă calibru re
dus (combinată) la 50 și 100 m. 
Primul loc și medalia de cam
pion internațional al întrecerilor 
de la București a fost cucerit de 
trăgătorul sovietic Mihail Itkis 
cu un rezultat foarte înalt: 597 
puncte. Pe locul 2 s-a clasat de 
asemenea un trăgător sovietic, 
Anatolie Bogdanov, care a rămas 
numai la un punct în urma co
legului său de echipă. Un fru
mos succes a revenit reprezen
tantului Republicii Populare Ro- 
mîne, Petre Cișmigiu, care cu

SIN TEM MULȚU
Echipa finlandeză care a luat 

parte la campionatele internațio
nale de tir ale R.- P. Romine pe 
anul 1954, se arată mulțumită de 
condițiile de concurs care i-au fost 
oferite la poligonul Tunari. Ca și 
ceilalți participanți 1a competițiile 
de la București, noi am găsit aci 
foarte bune condiții, un arbitraj 
competent și în același timp ad
versari dintre cei mai puternici.

Voi face totuși cîteva observa- 
țiuni tehnice în legătură cu orga
nizarea întrecerilor de la poligonul 
Tunari. De altfel socot, că a fost 
foarte potrivită organizarea aces
tui concurs cu un an înainte de 
campionatele europene pentru că 
numai .așa se va putea căpăta ex
periența necesară. O serie de de
talii care nu au fost puse la punct 
în acest an vor fi, fără îndoială, 
remediate, Astfel, se vor aduce 
îmbunătățiri anunțării programu

594 puncte s-a clasat pe locul 3. 
In proba feminină trăgătoarele 
din echipa romînă ocupă primele 
locuri. In ordine s-au clasat: 
Rodica Grozea, Marieta Juver- 
deanu, El. Mironescu, Lia Sîr- 
bu, Felicia Iovănescu cu rezultate 
relativ nu prea înalte: 587 punc
te, 586 p., 580 p., 579 p. 579 p.

La 4 octombrie au luat sfîrșit, 
cu desfășurarea celei de a doua 
manșe, întrecerile din cadrul 
probei de pistol viteză. Ele au 
adus o victorie categorică repre
zentanților U.R.S.S. V. Nasonov, 
N. Calinicenko, E. Cerkasov și 
P. Septarski, care au ocupat pri
mele 4 locuri cu rezultate de 585, 
581, 579 și 578 puncte.

In aceeași zi, s-au terminat și 
întrecerile la proba de armă libe
ră calibru redus. Și aci, concu
rența sovietici au cucerit locuri 
de frunte. După șase ore de în
treceri victoria a revenit ca și în 
prima zi lui Mihail Itkis (1174 
p.), pe locull secund clasîndu-se 
Anatolie Bogdanov cu 1172 p. 
Locul 3 a revenit valorosului tră
gător suedez Sundberg cu o per
formanță de 1168 puncte. Trebuie 
să subliniez că în cursul acestei 
probe maestrul sportului din Re
publica Populară Romînă, H. 
Herșcovici a strălucit cu admira
bila performanță de 400 puncte 
la poziția de tragere culcat. La 
poziția în genunchi, victoria a 
fost a lui Bogdanov cu 395 punc
te, iar la poziția în picioare M. 
Itkis s-a dovedit din nou cel 
mai bun cu 383 puncte.

Iată-ne și în ziua 3-a a între, 
cerilor, la 5 octombrie cînd con
curenții s-au întrecut la armă li
beră calibru mare. Clasamentul fi
nal îi indică pe concurenții 
sovietici ca pe cei mai buni. 
In suma celor trei poziții 
ei au avut de asemenea primele 
locuri: A. Bogdanov 1142 p.. M. 
Itkis 1134 p., P. Avilov 1125 p., 
M. Borisov 1121 p., V. Krijnev- 
ski 1119 p., G. Luzin 1118 p., G. 
Kupko 1110 p. La poziția culcat 
locuil cel mai bun a revenit cu 
un rezultat înalt lui V. Krijnev- 
ski cu 393 puncte, iar în poziția 
picioare un succes remarcabil a 
înregistrat A. Bogdanov cu 368 
puncte.

In aceeași zi au luat sfîrșit 
întrecerile la pistol precizie. La 
această disciplină o victorie me

Tara
învingătorii

Locul
f n m

nr. trăgătorilor 
în locurile 4-10

întreceri masculine

U.R.S.S. 12 10 7 47 76
Suedia 1 2 2 9 14
R.P.R. 1 — 2 7 10
Elveția — — 1 9 10
Finlanda — — 2 7 9
R. P. Ungară — — — 8 8
Danemarca —I 1 — 6 7
R. Cehoslovacă -- 1 1 2 4
Norvegia — — — 3 3

întreceri feminine

R.P.R. 5 5 4 16 30
R. P. Ungară — — 1 14 15

Rezultatele deosebit de înalte 
lia majoritatea specialităților au 
dovedit buna pregătire a partici- 
panților.

întrecerile au decurs într.o 
ambianță caldă, prietenească. 
Ele au contribuit la întărirea le

lui și mai ales informarea cred că 
trebuie să fie mai promptă, mai 
bine organizată.

Poligonul Tunari este foarte 
bine conceput, posedă o bună vizi
bilitate și are o bună posibilitate 
de a deveni unul dintre cele mai 
bune poligoane de tir din lume. 
Și aci vor trebui aduse cîteva 
mici modificări pe care de altfel 
le-am și discutat cu tehnicienii ro- 
mîni. Sînt convins că ele vor că
păta viață pînă la viitoarea mare 
întrecere internațională, astfel ca 
acestea să constituie un real suc
ces.

Performanțele.au fost de-a drep
tul excepționale. Dacă iei fișele 
oricărui mare concurs desfășurat 
pînă acum, n-ai să găsești rezul
tate atît de înalte și mai ales 
aproape la toate probele. Recor
durile mondiale au rămas cu mult 
in urmă. S-au evidențiat prin 

ritată a fost cucerită de trăgâ-î 
torul suedez Torsten LHtnan, 
care a cucerit medallia de aur a 
campionatelor internaționale cu 
un rezultat de 561 puncte. Locul 
al 2-lea și al 3-lea au fost cuce
rite de trăgătorii sovietici K. Mar- 
tazov și L. Weinstein, cu un re
zultat egal de 554 puncte.

La 6 octombrie am asistat la 
întrecerile de armă militară, po
zițiile clasice. Ii găsim din nou 
pe trăgătorii sovietici în frunte 
cu B. Pereberin 534 p., P. Avi
lov 534 p., G. Kupko 529 p., V 
Krijnevski 528 p. In aceeași zi 
au luat sfîrșit și întrecerile fe
minine la armă calibru redus. La 
această disciplină un rezultat ex
cepțional l-a înregistrat trăgă- 
toarea din echipa Republicii 
Populare Romîne, Lia Sirbu. Cu 
1143 puncte ea s-a clasai înain
tea coechipierelor saile M. Ju- 
verdeanu 1140 p., F. Iovănescu
1128 p., A. Mânu 1125 p. și A. 
Ciortea 1121 p., Lia Sîrbu a cu
cerit de asemenea primul loc la 
poziția de tragere culcat cu 398 
și la poziția de tragere în pi
cioare cu 362 p. Marieta Juver- 
deanu s-a dovedit cea mai bună 
la poziția de tragere în ge
nunchi cu 388 p. Performanțele 
acestea . ale trăgătorilor din 
Republica Populară Romînă 
sînt dintre cele mai bune. Cu 
mult interes a fost urmărită în
trecerea de la pistol militar dîn. 
du-se o luptă dîrză pentru primul 
loc. In urma barajului, victoria 
a revenit lui M. Umarov din 
echipa U.R.S.S. cu 574 puncte. 
El a fost urmat în clasament de 
Torsten Ulilman din echipa Sue
diei cu 574 puncte și de coechi
pierul acestuia Preutz cu 569 
puncte. Și iată că am ajuns la 
ultima probă a întrecerilor, cea 
de talere, care a cunoscut și ea 
un mare interes. Doborînd toate 
cele 200 talere, lorii Nikandrov 
și-a întrecut toți .adversarii. Fi
gurează în urma ’ sa in clasa
ment concurenții cehoslovaci 
Treybal cu 199 talere lovite și 
Capek cu 198 tailere lovite.

In rezultatul competiției, per
formanțe înalte au obținut tră
gătorii din U.R.S.S. care au cu
cerit 12 medalți de campioni șl 
17 distincții pentru locurile 2 și 
3. Iată clasamentul pe țări a lo
curilor ocupate în concurs :

nr. trăgătorilor 
în primele
10 locuri

găturilor prietenești dintre spor
tivii trăgători și au servit cauza 
întăririi păcii in întreaga lume.

BORIS ANDREEV 
maestru emerit al sportului 

din U.R.S.S. 
octombrie 1954

MITI
performanțele obținute trăgătorii 
din echipa Uniunii Sovietice. Toți 
ceilalți concurenți au felicitat pe 
acești minunați sportivi care au 
cucerit titlu după titlu, care au 
întrecut cu autoritate adversari de 
cea mai bună valoare. De altfel, 
acești sportivi au toate șansele să 
cucerească primele locuri și la 
campionatele mondiale. Superiori
tatea lor este evidentă.

înainte de plecare, vreau să 
mulțumesc cu toată’ căldura spor
tivilor romîni care s-au dovedit 
gazde excepționale, organizatori 
dintre cei mai buni. Așteptăm cu 
nerăbdare să revedem această fru
moasă țară, să ne întrecem din 
nou cu sportivii ei.

General maior LEO EKBERT 
conducătorul delegației 

sportivilor finlandezi

Performan%25c8%259bele.au


Handbal
'Cea de a XX-a etapă a campiona

tului categoriei A la handbal pro
gramează dteva jocuri deosebit de 
importante, mai ales în ceea ce pri
vește situata din coada clasamentu
lui. Astfel, la Lași, echipa studenților 
din localitate va primi replica dina- 
moviștilor bucureșteni, într-un meci 
în care lupta pentru obținerea celor 
două puncte puse în joc va prilejui 
o partidă extrem de dispu’ată. De 
asemenea, o serie de întîlniri din 
cadrul acestei etape au un caracter 
important pentru unele din echipe 
(Flamura roșie Jimbolia—Știința Ti
mișoara, Știința I.C.F.—Recolta Va- 
riaș. Voința Sibiu—Flacăra Ploești 
și Flamura roșie C'snădie—Metalul 
Reșița).

Mai este de amintit aci și faptul 
că mîine, se întîlnesc și echipele 
clasate pe primele două ticuri în 
clasament.

Iată programul etapei de mîine: 
IAȘI : Știința—Dinamo București ; 
SIBIU : Voința—Flacăra Ploești ; 
CISNADIE : Flamura roșie—Metalul 
Reșița ; TIMIȘOARA : Metalul—Ști
ința Cluj ; JIMBOLIA : Flamura ro
șie—Știința Timișoara ; ORAȘUL 
STALIN : Dinamo—C.C.A.

*
■ Meciul dintre Știința I.C.F. și 

Recolta G.A.S. Variaș se va disputa 
la București, în ziua de joi 14 oc
tombrie. .

■ In cadrul campionatului feminin 
el R.P.R. sînt programate mîine 
partidele: București: Știința Fnvă- 
țămînt—Știința Timișoara ; Orașul 
Stalin : Progresul—Știința I.C.F. ; 
Buhuși: Flamura roșie—Metalul Re
șița ; Tg. Mureș : Progresul—Avîn- 
tul Codlea.

Baschet
După aproape 5 lunii de inacti

vitate oficială, cale mai valoroase 
echipe masculine de baschet își 
reiau activitatea în cadrul campio
natului la categoria A. Primele 
jocuri se desfășoară mîine în ca
drul primei etape a returului. Din 
program se remarcă în mod deo
sebit întâlnirile Flamura roșie Cluj
— Progresul Casa Scînteii Bucu
rești, Progresul Tîrgu Mureș — 
Dinamo București și Progresul 
Fhianțe Bănci București — Știința 
Timișoara. Iată de altfel, progra
mul complet al etapei: GALAȚI: 
Știința Iași — Locomotiva P.T.T. 
București; CLUJ: Flamura roșie
— Progresul Casa Scînteii Bucu
rești; TG. MUREȘ ; Progresul — 
Dinamo București. In Capitală se 
dispută două întîlniri; Progresul 
Finanțe Bănci — Știința Timișoa
ra și Știința I.C.F, — Progresul 
Orașul Stalin. Jocurile au loc 
miine, în sala Dinamo, începînd 
de Ia ora 18.30.

La reluarea campionatului, cla
samentul este următorul:
Dinamo Buc. 11 10 1 709—557 îl
Locomotiva

P.T.T. Buc. 11 9 2 683—578 20
Știința I.C.F. 11 9 2 850—627 20
C.C.A. 11 t 3 775—611 19
Progresul

. Tg. Mureț 11 6 5 761—726 17
Progresul
C.P.C.S. Buc. 11 8 5 OT7—681 17
Progresul

F.B. Buc 11 5 6 759—774 18
Flamura roșie

Cluj 11 5 6 609—623 ÎS
Progresul

Or. Statin 11 2 9 573—747 12
Dinamo Oradea 11 2 9 643—764 13
Știința Iași 11 2 9 442—596 13
Știința

Timișoara 11 2 9 475—672 13

Sporturi nautice

Progresul Buc. 
Locomotiva Buc. 
Progresul

Timișoara 
Dinamo Buc. 
Progresul Cluj 
Flamura roșie

Iași 
Flamura roșie 

Brăila

Săptărnîna aceasta au continuat 
pe lacul Herăstrău drn București 
campionatele republicane de vele.

Concursurile republicane la yolâ 
fete și băieți au luat sfîrșit cu 
următoarele rezultate r

YOLA FETE: 1. OPREA MARIA 
(Constructorul) 4195 pct.; 2. Po
pescu Graziela (Progresul ) 3116 
pct.; 3. Perlman Corina (Metalul) 
2140 pct.; 4. Lugojanu Ileana 
(Constructorul) 1835 pct.; 5. Mi
hai Leonida (Constructorul) 1191 
pct.; 6. Irimiș Ileana (Progresul) 
1085 puncte.

YOLA BĂIEȚI; 1. STROMIN- 
GER D. (Progresul) 2523 pct.; 2. 
Dănescu I. (Metalul) 2145 pct.; 
3. Horoveanu A. (Progresul) 2096 
pct.; 4. Bradea Sorin (Recolta) 
1699 pct: 5 Gross Hans (Știința) 
1541 pct: *? Iliescu N. (Metalul) 
1321 punc

In cadrul campionatului de sni
pe al R.P.R. s-au disputat ulti
mele două serii, urmînd ca primii 
7 clasați pe care îi notăm mai jos, 
împreună cu primii 7 clasați în 
seria I care au fost publicați în
tr-un număr anterior al ziarului 
nostru, să intre în semi-finală.

Clasamentul primilor 7 din se
ria II snipe :

1. Tudor Adrian + Kraft Ane- 
marie (Progresul) 4653 pct.; 2. 
Anastasescu M. + Negel M. 
(Constructorul) 4029 pct.; 3. Fis- 
chler D. + Simionescu S. (Pro
gresul) 3801 pct.; 4. Onofrei Dan 
+ Enescu Mariana (Progresul) 

2853 pct.; 5. lacomi M. + Birbă- 
nescu Adrian (Metalul) 2616 pct.;
6. Negulici Mihai -I- Naclacews- 
chi "(Progresul) 2598 pct.; 7. Po
pescu N. H. + Olaru Ion (Pro
gresul) 2341 puncte.

Clasamentul primilor 7 din se
ria III :

I. Profir Dumitrache + llea; 
Tiberiu (Metalul) 5607 pct.; 2. Sa- 
ghin Mihai + Gheorghiade C. 
(Constructorul) 3880 pct.; 3. Svo
boda P. + Opreanu Nic. (Știința) 
3732 pct.; 4. Nour George + Co- 
man Ion (Metalul) 3625 pct; 5. 
Millio Mircea + Predescu Ana 
(Metalul) 3528 pct.; 6. Ionescu 
Theodor + Gross Liviu (Progre
sul) 3218 pct.; 7. Mînăstireanu 
Radu + Gross Veronica (Știința) 
2038 puncte.

Lupte
Dimke cele trei formații frun

tașe ale campionatului republican 
pe echipe, echipa C.C.A. are me
ciul cel mai dificil întîlnmd în 
deplasare pe Metalul Reșița. Cu 
toate acestea victoria formației 
bucureștene nu poate fi pusă la 
îndoială, singurul semn de între
bare, fiind doar scorul întâlnirii.

La Cluj, 'Flamura roșie pri
mește vizita echipeli campioane. 
Dinamo București. Și în această 
întrecere bucureștenii pornesc fa- 
voriți. Ultimul joc restanță se 
desfășoară la Lugoj, unde, In
tr-un meci foarte echilibrat, se 
întîlnesc Progresul din localitate 
și Constructorul Ploești. Această 
întâlnire se desfășoară în locul 
partidei Dinamo Orașul Stallin'— 
Progresul Lugoj.

Volei
Mîine se dispută următoarele 

meciuri în cadrul campionatului 
feminin la categoria A: BLICU- 
REȘTI (teren Progresul I.T.B., 
ora 10) : Locomotiva — Flamura 
roșie Brăila ; Știința I.C.F.—Dina
mo București; CLUJ: Progresul— 
Progresul București; TIMIȘOA
RA : Progresul — Flamura roșie 
Iași. întâlnirea dintre echipele 
Știința I.C.F. — Dinamo Bucureș
ti a fost amînată pentru 13 ajc- 
tombrie.

înaintea desfășurării etapei de 
mîine, clasamentul este următo
rul :
Știința I.C.F. 11 10 1 32: 6 21

11 10 1 31: 7 21
11 8 3 27:15 19

11 5 6 20:23 16
11 5 6 18:26 16
11 3 8 16:28 14

11 2 9 14:29 13

11 1 10 8:32 12

*
Din etapa a 6-a a returutâu cam

pionatului masculin la categoria 
A, se dispută numai meciul Știin
ța Iași — Progresul București, 
restul fiind aminate. După ultime-
le întîlniri, clasamentul se pre-
zintă astfel:
Știința Arad 14 7 7 27:26 21
Știința Cluj 14 6 8 28:32 20
știința Timișoara 14 5 9 27:32 19
Metalul

Orașul Stalin 14 5 9 22:31 19
Știința Iași 14 4 18 18:36 18
Metalul Ploești 14 4 10 17:37 18
C.C.A. 9 8 1 26: 8 17
Locomotiva Buc. 9 P 1 26: 9 17
Dinamo București 9 7 2 25:11 16
Progresul Buc. 9 6 3 21:15 15

R u g b i
Etapa de miine a campionatului 

categoriei A și B programează ur
mătoarele întîlniri : CATEG. A : 
Știința București — C.C.A. (teren 
C.C.A. ora 9) : Constructorul 
Buc. — Progresul F. B. (teren 
Constructorul ora 11); Progresul 

Sănătatea — Dinamo Buc. (teren 
Progresul F.B. ora 11); Locomo
tiva Gr. Roșie — Minerul Petro
șani (teren Parcul Copilului ora 
11,30). CATEG. B seria I: Știin
ța Orașul Stalin — Știința Timi
șoara; Locomotiva Timișoara — 
Știința Arad; Locomotiva I.C.F,
— Știința Cluj (teren Parcul Co
pilului ora 13.00); Locomotiva 
Cluj — Tîrnăveni; Seria II: 
Dinamo IX — Metalul Buc.; 
(teren Dinamo ora 16); Știința 
Galați — Flacăra Ploeștî; Loco
motiva Buzău — Minerul Bucu
rești (amînat); Progresul Tecuci
— Știința Iași.

înaintea etapei de mîine clasa
mentele celor două categorii au 
următoarea înfățișare :

CATEGORIA A

Dinamo* Buc. 13 12 1 0 313: 21 38
C.C.A. 12 11 1 0 267: 9 35
Locomotiva

Gr. Roșie 12 8 1 3 297: 34 29
Constr. Buc. 12 6 2 4 84: 55 26
Progresul F. B. 12 4 3 5 38:113 23
Progr. Sănătatea 13 4 2 7 33:263 23
Constructorul

Or. Stalin 13 3 1 9 28:209 20
Minerul

Petroșani 11 1 1 9 17:159 14
Știința Buc. 12 0 0 12 18:232 12

CATEGORTA B seria I

Știința Cluj 10 8 1 1 159: 14 27
Știința Timișoara 9 8 10 119:15 26
Locomotiva

I.C.F. Buc. 10 6 1 3> 73: 50 23
Tîrnăveni 10 4 2 4 37: 63 20
Locomotiva Cluj «334 48: 52 19
Șttința Arad 10 3 3 4 30: 51 19
Locomotiva

Timișoara 10 1 0 9i 12:161 12
Știința

Or. Stalin 9 0 18 3: 69 10

CATEGORIA B seria II

Metalul Buc. 9 8 0 1 101: 26 25
Dinamo IX Buc. 8 7 0 1 191: 12 22
Minerul Buc. 10 6 0 4 113: 60 22
Știința Iași 8 3 2 3 51: 36 16
Flacăra Ploești 10 3 0 7 28:224 16
Știința Galați 8 3 14 37: 38 15
Progresul Tecuci 7 2 0 5 14:52 11
Locomotiva Buzău 8 0 17 12: 99 9

Șah
Eri au luat sfîrșit semifinalele 

din Capitală, ale campionatului 
republican de șah.

In grupa I-a, Crețslescu pier- 
zînd în ult'ma rundă la Israilovici, 
a dat prilej lui Ghițescu să se ca
lifice. In schimb, Samarian și-a 
păstrat locul doi în clasament, 
prin remiza la M. Rădulescu. Iată 
clasamentul definitiv: Rădulescu 
12 (dm 17 posibile), Samarian 
11 Va, Ghițescu, Crețulescu și Is
railovici 11, V. Georgescu 10'/2, 
Braunștein 10, Nicoleanu 9*/2, 
Preghermăn 9, Trapa 8V2, Șuteu 
și Breazu 8. Ichim și Dascălu 
71/», Menas 6’/2, Ciuciuc 6, Milescu 
5, Macri ’/2.

Ultima rundă n-a adus modifi
cări în fruntea clasamentului ce
lei de a H-a grupe bucureștene. 
Iată punctajele obținute de partici
pant! (Partida Urseanu—Berbe- 
caru continuă la ora cînd închi
dem ediția): Driimer 12'/2 (din 
16 posibile), Radovici și Șuta Îl1/». 
Rusenescu și Zetlin 10, Urseanu 
9*/» (1). Botez 9'/2, Pușcașu 9, 
Berbecaru 8 (1), Constantinescu 
8, Stanciu 7'/2, Andrițoiu și Pav
lov 7, Negrea 5, Frății* și David 
3‘/2, Văcărescu 2. Primii trei ju
cători se califică pentru finală.

★

TIMIȘOARA. — Pînă în ulti
ma rundă a acestei semifinale, 
numai învingătorul turneului, tâ
nărul 1. Szabo, avea asigurată 
calificarea în finală. Pentru ur. 
mătoarele două locuri concurau 
cu șanse Partos, Seimeanu și Er- 
dely (acesta din urmă cu '/2 
punct mai puțin). In ultima zi, 
Partos a făcut remiză cu Bondoc, 
iar Seimeanu și Erdeiy au pier
dut amîr.doi, la Palterer și res
pectiv Gunsberger. Astfel, in cla
samentul final pe primele trei 
locuri s-au clasat I. Szabo 11 
puncte (din 15 posibile), C Par
tos 10'/? și P Seimeanu 10. Ur
mează Erdeiy 9V2, Giinsberger 
8V2, Pitpinic, Bondoc și Tiroler 8, 
R. Alexandrescu 7'/«. Israel 7, 
Palterer 6 • 'A, A. Naghi, Gavrilă 
II și Ban 6, Glaubach 4, Jicmar 
3'/..

SPORT
■ FOTBAL. — In campionatul 

interteatre sînt programate luni 
următoarele jocuri; Teren C.C.S., 
ora 14 : Teatrul Tineretului—Tea
trul CFR Giulești, ora 15,45: Tea
trul Armatei — Teatrul de Es
tradă al R.P.R.

— Jocul de categoria B dintre 
Metalul Brăila și Locomotiva 
Iași se va disputa la Focșani.

In campionatul republican al 
juniorilor sînt programate dumi
nică următoarele jocuri; Flacăra 
Ploești-Locomotiva Grivița Roșie, 
Progresul FB București — Dina
mo Bacău, Constructorul Craio
va—Locomotiva Timișoara, Me
talul Oradea—Metalul Cîmpia 
Turzii.

■ BASCHET.—După prima par
te a turneului de calificare al echi
pelor masculine din Capitală, cla
samentul este următorul:
1. Metalul Energia 5 5 0 10
2. Progresul F.B. 5 4 19
3. Știința Politehnică 5 -2 3 7
4. Știința I.C.F. 5 2 3 7
5. Flamura roșie M.I.U. 5 14 6
6. Locomotiva P.T.T. 5 14 6

Programul primei etape a retu
rului este următorul: AZI, teren 
Știința, de la ora 17; Progresul 
F.B.-Dinamo (fem.); Voința-Fla- 
mura roșie M.I.U. (fetn.); MIINE 
teren Știința de la ora 8,30: Con- 
structorul-Recolta (mase.); Știința 
Politehnica - Locomotiva P. T. T. 
(mase.), Flamura roșie M.I.U.- 
Me talul Energia (mase.), teren 
Progresul F.B., de la ora 8,30 : 
Voința-Dinamo 6 (mase.); Progre
sul F.B.-Știința I.G.F. (mase.).

— In campionatul orășenesc în
tâlnirile se vor desfășura conform 
programării inițiale.

■ VOLEI. — întrecerile pentru 
cupa „7 Noiembrie’’ continuă azi 
și mîine de la ora 16 și respectiv 
8 pe terenurile Știința, Progresul 
F.B., Metalul și Locomotiva.

INFORMAȚII iQkonosport
AȘA A FOST CÎȘISGAT

La marginea orașului Oradea, 
spre drumul care duce spre Epis
copia Bihorului, ink-o căsuță mo
destă, locuiește familia pantofaru
lui Kovacs Ladislau de la coopera
tiva meșteșugărească Csordas bă
nos. Micuța și curata încăpere e 
luminată de zîmbetul a 2 copilași: 
Marica de 3 arai și llonca de 2 ani.

— Ați vrut s-o cunoașteți pe pre
miata concursului de duminică ? ni 
se adresează zîmbind Maria Kovacs, 
wția pantofarului, și ne arată pe 
fetița de 3 ani. Este și ea dar 
sînt și cu I

Văzind nedumerirea noastră Ma
ria Kovacs, a Început să spună po
vestea buletinului oare a fost pre
miat cu suma de 77.873 lei, fiind 
singurul buletin din cele 311.492 
din întreaga țară, care a avut 12 
pronosticuri exacte.

...De la înființarea concursului 
PRONOSPORT in fiecare sîmbătă 
la agenția din Oradea se prezenta 
Maria Kovacs și depunea 2—3 bu
letine. Tovarășii de Ia agenție p 
cunosc bine, de fiecare data venind 
cu fetița în brațe. Sîmbătă 2. oc
tombrie a depus 2 buletine pe nu
mele soțului și altul pe numele

e --------------

MIINE
ATLETISM. — Stadionul Re

publicii ora 9. Campionatele de 
atletism ale Școlilor sportive de 
tineret.

BASCHET. — Sala Dinamo, 
de la ora 18,30: Știința I.C.F.— 
Progresul Orașul Stalin; Progre
sul F.B.—Știința Timișoara.

BOX. — Ora 10 — Sala Di
namo (reuniune de selecție).

CICLISM. — Ora 8, Piața de 
Flori, Circuitul Capitalei.

FOTBAL, — Stadionul Repu
blicii, ora 13,30: Voința București- 
Flacăra Moroni (categoria B), 
ora 15,30: CțC.A.—Metalul Hune
doara (categoria A).

Stadionul Giulești. ora 13.30: 
Progresul F.B.—Dinamo Bacău 
(campionatul republican de ju
niori). Ora 15,30: Progresul F.B.— 
Flamura roșie Sf. Gheorghe (ca
tegoria B).

LA ZI
■ ALPINISM. — In cinstea 

celui de al II-lea Congres al 
P.M.R. și a zilei de 7 Noiembrie^ 
asociația Metalul va organiza Șa
tre 11 și 14 octombrie un concurs 
de alpinism la Cheile BicazuluL 
La concurs pot participa echipe 
masculine și feminine alcătuite 
din cite 3 persoane.

Concursul constă din escala
darea și coborirea în rapel a ți
nui traseu în două manșe (prima 
manșe pe echipe; iar a doua, in
dividual). Clasamentul se va fa
ce prin adunarea timpilor reali
zați în cele două manșe. Proba 
masculină este dotată cu „Cupa 
7 Noiembrie”, iar proba feminină 
cu „Cupa al doilea Congres al 
P.M.R.”

■ CANOTAJ. — In întrecerile 
fazei de zonă a campionatului re
publican de schif, la Timișoara 
s-au înregistrat rezultatele urmă
toare : schif 1 b. : Miloș I. (Loco
motiva). Schif 2 b.: Locomotiva 
(Bărdaș, Dobrici). Schif 2+1 b.: 
Ostoia. Drăgulescu + Papazian 
(Voința). Schif 2 f.: Schvartz, 
Giorgi (Progresul). Schif 4+1 
b.: Voința Schif 4+1 f.: c* 
rame: Progresul. Schif 4 + 1 cu 
vîsle: Constructorul. Schif 1 f.:
E. Rorich (Progresul)'. Schif 8+1 
f. : Progresul. Schif 4 b. fără ctr- 
maci: Constructorul. Schif 8+1 
băieți: Metalul.

— Colectivul sportiv Progresrf 
I.C.A.S. organizează marți 12 oe- 
tombrie, începînd de la orele 15, 
pe lacul Herăstrău, un concurs 
popular de canotaj. In cadrul 
Lunii Prieteniei Romîno — So
vietice. Concursul este deschis tu
turor colectivelor sportive din Ca
pitală. In cadrul acestui concurs 
se vor putea trece și norme G.M.A. 
Informații și Înscrieri se primeae 
la sediul colectivului I.C.A.S. (sir. 
Sărindar 8—10), jună luni 11 o*- 
tomblie.

PREMIUL DE 77.875 LEI«
fetiței „mai mare” care totodată 
e și numele său fetița numindu-se 
tot Maria Kovacs.

Marți, pe înserat, familia Kovaca 
a primit vizita unui delegait de la 
agenția regională PRONOSPORT 
din Oradea :

— Vă felicităm din toată inima 
deoarece ați obținut premiul I de 
77.873 lei.

In întregul oraș vestea premiu
lui cel mare a stârnit un interes 
extraordinar. Duminică, in pauza 
meciului Locomotiva Oradea—Avtn- 
tul Reghin, Maria Kovacs va pri
mi cel mai mare premiu Pronosport 
de pînă acum: 77.873 lei.

AMLNAREA MECIULUI
SCOȚIA —R. P. UNGARA B.
Meciul II din concursul Pronos

port de duminică 10 octombrie, 
Scoția—R. P. Ungară ((B) a fost 
amîniat, pentru luna decembrie.

ORA DE ÎNCHIDERE A 
AGENȚIILOR DIN CAPITALĂ

Pentru concursul de miine, in 
Capitală se pot depune buletine nu
mai pînă la ora 1T

Stadionul Dinamo: ora 9: Di
namo 6—Locomotiva Arad și ora 
10,45: Metalul București—Metalul 
Steagul roșu Orașul Stalin (cate
goria B).

HANDBAL. — Teren Progresul 
ora 10: Știința Invățămînt 

—Știința Timișoara (campionatul 
republican feminin)'.

MOTOCICLISM. — Ora 930. 
Arcul de Triumf, eSrcultul de 
viteză.

RUGBI. — Teren Parcul Copilu
lui, ora 11,30: Locomotiva Grivița 
Roșie—Minerul Petroșani. Teren 
Constructorul, ora 11: Construc
torul București—Progresul F.B.

VOLEI. — Te-en Progresul 
I.T.B. de la ora 10: Locomotiva— 
Flamura roșie Brăila; Știința 
I.C.F.—Dinamo.



Concurent! din 13 țări participă 
la campionatele mondiale de pentagon modern
Anul trecut la congresul Federației 

Internaționale de pentatlon modern 
care a avut loc la Santiago de 
Chile, s-a hotărît ce a V-a ediție
■ campionatului mondial să se des
fășoare în 1954 la Budapesta.

Astfel, între 10 și 14 octombrie, 
capitala R.P. Ungare găzduiește a- 
cest mare eveniment sportiv oare va 
reuni la startul probelor concurenți 
din 13 țări. Este important de re
marcat faptul că popularitatea ace
stei discipline a crescut considerabil 
în ultima vreme. Acum doi ani la 
Olimpiada de la Helsinki au concu
rat reprezentative a șase țări, anul 
trecut la campionatele mondiale des
fășurate la Santiago de Chile numă
rul țărilor part ciipante a crescut la 
șapte iar anul acesta vor participa 
11 echipe reprezentative. Printre a- 
cestea se numără echipele Uniunii 
Sov etice, R. P. Romîne și R. Ceho
slovace care participă pentru pr ma 
cară la campionatul mondial de 
pentatlon modern.

In țara noastră ca și în R. Ceho
slovacă pentatlonul modern este 
practicat de foarte puțin timp, to
tuși, participarea reprezentativelor 
acestor țări la un campionat mon
dial este privită cu interes. Repre
zentanții noștri au făcut intense pre
gătiri în vederea acestei grele com
petiții.

La Budapesta se vor întrece cei 
mai buni pentatloniști din lume, de 
la care tinerii noștri concurenți își 
▼or putea îmbogăți cunoștințele teh
nice și în special experiența marilor 
întreceri internaționale.

Echipa R. P. Ungare este alcă
tuită din elemente consacrate. Bene- 
dek Gabor este deținătorul titlului 
de campion mondial la această difi
cilă specialitate sportivă, Szondi 
lstvan s-a clasat pe locul al do tea 
la campionatele mondiale de anul 
trecut, iar tînărul Tasnadi Raroly s-a 
evidențiat cu prilejul multor com
petiții internaționale. Ech'pa R. P 
Ungare, campioană ol mpică, este 
una din cele mai valoroase repre
zentative. In vederea campionatului 
mondial pentatloniștii maghiari s-au 
pregătit ou multă atenție. Anul a- 
cesta ei au participat 'a numeroase 
competiții internaționale unde au o- 
cupat primele locuri. Recent, ei au 
evoluat în cadrul unui mare concurs 
internațional în Suedia, unde Tas- 
nady a ocupat primul loc cu 4621 
puncte, urmat de compatriotul său 
Benodek Gabor cu 4587 puncte. Cu 
prilejul camp onatelor R. P. Ungare, 
Szondi lstvan a obținut cea mai bu
nă performanță mondială cîștigînd 
titlul de campion cu 5142 puncte. El
■ înotat 300 m. liber în 4:24,3, a a- 
lergat 4000 m. în 15:14,8, a parcurs 
cei 4650 m. călare în 7:43,4, la scri
mă a realizat 31 vctor-ii, iar ta tir 
a obținut 196 puncte din 200 posibile.

Echipa Uniunii Sovietice este al
cătuită din Novikov, clasat pe locul 
el patrulea la Jocurile Olimpice, 
Rakitianskl, campionul U.R.S.S. pe 
■nul 1954 șl Szalnikov, cîștigătorul 
unui recent concurs desfășurat la 
Budapesta în compania sport vilor 
maghiari. Echipa Suediei, de m.ai 
multe ori campioană mondială par
ticipă cu elemente tinere: Julin 
Haase (al treilea la concursul in
ternațional desfășurat anul acesta în 
Suedia) și Thofelt în vîrstă de nu
mai 17 ani, un element cu mari per
spective, titular al echipei naționale 
suedeze la polo pe spă. Reprezenta
tive puternice vor alinia Finlanda 
(Rokka, Mamone, Korhonen), Elve
ția (Glogg, Veterle, Minder) și5.t/.A. 
(W. I. Andre — al treilea la cam
pionatele mondiale de anul trecut —

H. V. Andre și N. E. Brinker). 
Dintre reprezentanții R. Cehoslovace 
cel ma; talentat este Novotny, care 
a obținut la p;stol viteză 191 puncte 
din 200 pos'b le.

La Budapesta, s-eu făcut pregătiri 
speciale în vederea bunei desfășurări
■ probelor. Pe parcursul traseului de 
călărie și la poligonul de tir de pe

Pregătirile hocheiștilor sovietici
VARȘOVIA 7 (prin telefon).— 

De curînd a so6it la Varșovia 
reprezentativa secundă de hochei 
pe ghiață a Uniunii Sovietice. 
Din delegație fac parte 19 jucă
tori precum și antrenorii Tara
sov și Victarov. Lotul jucătorilor 
este alcătuit din: Mkrîtîcian, So- 
logubov, Navazilov, Klimovici, 
Tihonov, Icgorov, Kosteleov, Kar
pov, Bekiașev, Sidov. Rizov, Bru- 
mom, Kopîtov, Baulin, Pant'u- 
chov, Gribenikov, Priaznikov, Vo- 
lokov și Pekulievici.

Acești jucători fac parte din 
echipele Ț.D.S.A., Aripile Soviete

insula Margareata s-au amenajat 
tribune cu o capacitate de 3.000— 
4.000 de locuri. Autobuze și trenuri 
speciale vor fi puse la dispoziția 
spectatorilor dornici să as ste la în
treceri. Budapesta își primește noii 
oaspeți sportivi.

Concomitent cu desfășurarea 
campionatelor, va avea loc la Bu
dapesta congresul Federației In
ternaționale de pentatlon modern, 
care urinează să discute even
tualele modificări in regulamentul 
acestei discipline, lată ce a de
clarat în legătură cu această pro
blemă, Kaiposvari Zoltan, membru 
în comisia de organizare a campio
natelor mondiale :

„Așteptăm o hoiărlre a conferin
ței care să ridice la un nivel mai 
înalt această ramură de sport.

După cum se știe, pină acum fie
care țară avea dreptul să în
scrie la campionat numai trei spor
tivi la întrecerile pe echipe. Și da
că unul din ei suferea un accident, 
el nu mai putea fi înlocuit și ast
fel țara respectivă ieșea din con
curs. Așa s-a intîmplat la campio
natele din anul trecut în Chile, cînd 
echipa R. P. Ungară nu a fost cla
sată din cauza accidentului lui 

Turak. Avind în vedere că penta
tlonul modern cuprinde 4 sporturi 
periculoase, credem că ar trebui să 
se îngăduie participarea a 5 spor
tivi într-o echipă, luind în conside
rare performanțele primilor trei.

O altă lipsă este faptul că pen
tatlonul modern n-are pină acum un 
regulament independent. Regulile 
de desfășurare ale pentatlonului au 
fost preluate de-a gata de la fe
derațiile internaționale de înot, tir, 
călărie etc. Or, acum trebuie să 
avem în vedere' că pentatlonul mo
dern a devenit o ramură sport 
independentă.

Trebuie revizuit de asemenea 
punctajul întrecerilor, care cu totul 
neîntemeiat acordă cele mai multe 
puncte tocmai probei de călărie, 
in care intimplarea și șansa de 

concurs pot juca un rol important.
Sînlem convinși că toate aceste 

probleme vor fi rezolvate favorabil 
de ședința Federației Internaționale 
de pentatlon „modern" — și-a în
cheiat declarația Kaposvari Zoltan.

★
Budapesta 8 (prin telefon).— In 

capitala R. P. Ungare au sosit 
toți concurenții. Iată țările parti
cipante : U.R.S.S., R. Cehoslovacă,
R. P.R., Franța, Italia, Anglia,
S. U.A., Suedia, Austria, Finlanda, 
Elveția, Germania occidentală și 
R. P. Ungară. Din aceste țări, 
Austria și Germania occidentală 
participă numai la competițiile in. 
dividuale.

Clasamentul pe echipe se face, 
adunînd totalul punctelor obținu
te (în conformitate cu tabela inter
națională de punctaj) de cei trei 
membri ai echipei respective la 
toate cele cinci probe.

Echipa R. P. Romînă este alcă
tuită din Victor Teodorescu, Ale. 
xandru Imre și I. Vina (rezervă 
Kimakovici). Concurenții romîni 
au făcut zilele trecute un ușor 
antrenament, la cele cinci probe 
iar sîmbătă (n. r. azi) — împre
ună cu ceilalți concurenți — ei 
vor participa la recunoașterea tra
seului de la cursa de călărie, (n.r. 
Conform regulamentului, recunoa
șterea traseului de călărie se poate 
face numai cu 24 ore înainte de 
concurs, iar caii vor fi puși la 
dispoziția concurenților numai cu 
o oră înainte de concurs).

Iată programul complet al cam. 
pionatului: Duminică 10 oct. ora 
10: Călărie — 5003 m. cu 28 de 
obstacole. Luni 11 oct. ora 9 : Pro 
ba de scrimă (sala Institutului 
Lenin). Marți 12 oct. ora 9.: Pro
bele de tir, (poligonul de pe insula 
Margareta). Miercuri 13 oct. ora 
15: Probele de înot 300 m. (in
sula Margareta) ; joi 14 oct. ora 
14: cros 4000 m. pe muntele Li
bertății.

lor, Dinamo Moscova, Electros
tal și Casa Ofițerilor din Lenin
grad. Cel mai tînăr jucător este 
Priaznikov în vîrstă de 21 ani, 
iar cel mai în vîrstă este Mkrîtî- 
cîan în vîrstă de 37 ani.

Hocheiștii sovietici se antre
nează împreună cu echipa repre
zentativă de hochei a R. P. Po
lone pe ghiața artificială a sta
dionului de iarnă din Varșovia 
și vor susține cîteva întîlniri 
prietenești cu hocheiștii polonezi. 
Oaspeții sovietici vor rămîne la 
Varșovia pînă la 18 octombrie, 
urmînd ca apoi să-și continue an
trenamentele la Budapesta»

O telegramă a agenției TASS a 
anunțat acum două zile că la 
Minsk, campionatele de înot ale 
asociației Rezervele de Muncă au 
adus un excepțional record mon
dial. Maestrul sportului Strujanov 
a parcurs distanța probei de 
4 X 100 m. mixt (4 stiluri) în 
timpul record de 5:15,4. Iată scrisă 
o nouă pagină în istoria acestei 
probe moderne, pentru a cărei su
premație în lume s-a dat în acest 
sezon o luptă pasionantă, de care 
este legat numele unor celebri 
înotători, ca suedezul Anderson, 
campionul din R. D. Germană, A. 
Spengler și doi specialiști sovie
tici, Etassi și Strujanov, acesta 
din urmă proaspăt perfoimer.

Un nou succes al sportului so
vietic, o nouă afirmare a sporti
vilor de la Rezervele de Muncă, 
care se mîndresc că fac parte din 
cea mai tinără asociație sportivă 
din U.R.S.S.

Intr-adevăr, asociația sportivă 
Rezervele die Muncă ființează de 
puțini ani. Ea este însă o verigă 
importantă a sistemului răspândi
rii în mase a culturii fizice, în 
marea Țară a Sovietelor. Această 
asociație sportivă reunește sub 
steagul ei pe tinerii elevi și stu- 
denți ai școlilor tehnice, indus
triale și de meserii. Și aceștia se 
pot număra cu milioanele! Așa se 
face, că aproape în fiecare oraș 
din Uniunea Sovietică există un 
colectiv sportiv al Rezervelor de 
Muncă. 119 asemenea colective e- 
rau în evidența asociației în vara 
acestui an. Numărul lor urmează 
să crească treptat.

Deasupra a 16.000 de baze 
sportive de pe întinsul Uniunii 
Sovietice flutură steagul albastru,

Marele maestru T. Petrosian 
(Spartak) la tabla de șah.

OAMENI CURAJOȘI
Noapte adincă... Motorul avionu

lui duduie puternic. El duce gru
pul sportivilor parașutiști care se 
vor arunca de la mare înălțime. 
Iată semnalul luminos a! aerodro
mului I Toți se ridică în picioare.

— Salt ! comandă instructorul.
Unul după altul, parașutiștii pă

răsesc bordul aeronavei, aruncîndu- 
se în gol.

...Sportivul Ivanov urmărește cu
pola albă care s-a deschis deasu
pra capului său, privește în jur, 
apoi deschide și parașuta de si
guranță (urmînd recomandările in
structorului). Acum așteaptă apro
pierea pământului.

Deodată Ivanov observă că de 
el se apropie tovarășul său Nabiu
lin. Amindoi sportivii fac eforturi 
ca să nu se întîlnească în aer, dar 
curentul puternic îi apropie tot mai 
mult. Accident I Parașuta de rezer
vă a lui Ivanov a atins cupola lui 
Nabiulin și a închis-o! Nabiulin 
este amenințat acuma de un peri
col de moarte. Dar Ivanov nu și-a 
pierdut cumpătul. Tovarășul trebuie 
salvat I Ivanov prinde cu mîna pe 
Nabiulin și îl trage cu putere spre 
el.

— Țin te bine ! Nu-ți fie teamă, 
totul e în regulă I strigă el din 
răsputeri în văzduhul înghețat.

Pămîntul se apropia cu iuțeală. 
Nu trecură nici cîteva secunde și 
amindoi sportivii aterizară cu bine, 
folosind singura parașută a lui 
Ivanov.

Tînărul parașutist Boris Ivanov a 
dovedit reale calități pentru spor
tul acesta, sportul curajului și al 
bărbăției.

.(după „Soviețki Sport"].

Cea mai tinără asociație
cu emblema reprezentînri o roată 
dințată, semnul distinctiv a! aso
ciației Rezervele de Muncă. Din- 
tre cele mai importante baze apar- 
ținînd Rezervelor . de Muncă sînt 
de enumerat printre altele, stadi
onul ,,V. I. Lenin" din Leningrad, 
parcul sportiv „Kengunas" dJin 
Riga, stadioanele și bazinele din 
Kursk, Orel, Minsk.

Tinerețea asociației sportive Re
zervele de Muncă n-a împiedicat, 
ci dimpotrivă a constituit un sti
mulent pentru membrii ei de a 
culege de pe acum succese impor
tante pe terenul de sport. Tu
turor le este cunoscută afirmarea 
puternică a echipei de fotbal din 
Leningrad a Rezervelor de Muncă, 
care a luat o parte activă la lupta 
pentru titlu în campionatul unio
nal din acest an. Din cele 24 
jocuri susținute în campionat. Re
zervele de Muncă-Leningrad a câș
tigat 8, a făcut 10 meciuri nule, 
pierzând numai 6. înaintarea, ai 
cărei animatori sînt Soloviov și 
Teneaghin, a marcat 29 de goluri, 
iar în poarta lui Pestov (care 
schimbă uneori cu tînărul Farîkin), 
au intrat 25 mingi. Printre în
vinșii acestei tinere echipe se gă
sesc redutabili adversari, cum sînt 
foștii campioni T.D.S.A., care au 
pierdlut cu 2-0 și chiar actuala 
fruntașă în clasament, Dinamo 
Moscova, a trebuit, în tur, să plece 
steagul, părăsind învinsă cu 3-2 
uriașul stadion „Kirov" din Le
ningrad. înaintea ultimelor me
ciuri restante din campionatul 
U.R.S.S., Rezervele de Muncă- 
Leningrad, care și-a terminat toate 
jocurile, continuă să ocupe locul 
IV în clasament. O admirabilă 
performanță pentru tînărul co'ec-

Echipa Spartak, campioană de $ah a U.R.S.S.
„Spartak" I Credem că cititorii 

au auzit de multe ori despre acea
stă asociație sportivă din Uni

unea Sovietică. Intr-adevăr, spor
tivii de la Spartak — fotbaliștii, 
atleții, gimnaștii, halterofilii, ci
cliștii — au concurat adeseori cu 
succes în campionatele unionale 
și în întîlnirile de peste hotare, 
lată că acum și șahiștii de la 
Spartak au urcat li un loc de 
frunte în sportul sovietic. Acea
sta s-a dovedit la campionatul de 
șah pe echipe al U.R.S.S-, care 
s-a terminat de curînd la Riga.

La această competiție lupta a 
decurs într-o notă de dîrzenie de
osebită. Ea a angrenat 11 echipe, 
reprezentînd asociațiile sporVve. 
Din compunerea fiecărei echipe 
au făcut parte cite 6 șahiști și 
2 șahiste.

Despre forța participanților la 
acest campionat vorbește însuși 
faptul că printre aceștia se atlau 
4 mari maeștri internaționali, 15 
maeștri internaționali și o serie 
întreagă de șahiști sovietici frun
tași. Dar poate și mai semnifi
cativ este că acești încercați mari 
maeștri și maeștri au trebuit să 
închine steagul de mai multe ori 
în fata jucătorilor tineri. Astfel, 
marele maestru Mark Taimanov 
(Iskra) a fost învins de un mun
citor din Moscova, candidatul de 
maestru Evgheni Vasiukov (Aripile 
Sovietelor) marele maestru Iurii 
Aveibach (Zenit) a pierdut >a 
studentul din Riga, Mihail Taliu 
(Daugava), iar fosta campioană 

a lumii Liudmila Rudenko (Zenit) 
a pierdut partida sa cu tînăra 
învățătoare din Krasnodar, Liud
mila Bodnarenko (Iskra).

Iată cum a decurs lupta în 
campionat. De Ia început, condu
cerea a fost luată de șahiștii aso
ciației Spartak, Cîștigînd meci 
după meci, ei și-au asigurat • 
poziție care părea să nu mai 
poate fi atinsă de celelalte echi
pe. Dar, în ajunul ultimelor în
tîlniri, situația s-a schimbat. Ob- 
ținînd o serie de victorii strălu
cite .echipa asociației Nauka, com
pusă din profesorii și studenții 
institutelor superioare de învăță- 
mînt a reușit nu numai să a- 
jungă, dar să și întreacă cu o ju
mătate de punct pe șahiștii de la 
Spartak. Problema desemnării 
campionatului a fost rezolvată1 

numai în ultima zi de concurs. 
Este drept că echipele Spartak 
și Nauka au acumulat același nu
măr de puncte (51 ’/s din °0 par
tidei dar, conform regulamentului

sportivă
tiv de fotbaliști, care a luat ființă 
abia în ianuarie 1954! I-am văzut 
și noi jucînd, pe stadionul „23 
August", când, deși au avut de 
luptat cu reprezentativa orașului 
București, tinerii echipieri ai Re-î 
zervelor de Muncă au arătat pin 
blicului bucureștean o tehnică a-i 
vansată, un spirit de luptă tine
resc, plin de vigoare.

Nu numai Ia fotbal, ci și la alte 
sporturi, asociația a cules impor
tante succese. Colectivele Rezerve
lor de Muncă au fost pe drept cu- 
vînt numite „uzine de boxeri". Nu
meroși boxeri fruntași <s-au ridi
cat din rîndurile membrilor asocia
ției și dintre aceștia se disting în 
mod special Enghibarian — cam
pion european la categoria semi- 
ușoară —. Egorov, Perov, Isaiev. 
Printre atleții Rezervelor de Mun
că se numără cunoscutul decatlo- 
nist și alergător de garduri Boris 
Stolearov, sprinterele Safronova și 
Ulitkina. De curînd, au avut loc 
la Moscova primele campionate de 
atletism — individuale și pe echi
pe — ale asociației Rezervele de 
Muncă, pe întreaga țară. Luptăto
rul de categorie ușoară Safin a 
cîștigat medalia de aur la Jocurile 
Olimpice de la Helsinki. Pe cam
pionul de tir Anatoli! Bogdanov îl 
cunoaștem bine. El a vizitat de 
două ori țara noastră, cucerind a- 
cum cîteva zile titluri la
campionatele internaționale de tir 
ale R.P.R.

Muilți alți sportivi ' de valoare 
completează cadrele asociației Re
zervele de Muncă din Uniunea 
Sovietică. Ei sînt în majoritate 
tineri, cu întreg viitorul în față. 
Vom mai auzi lucruri bune despre 
sportivii de la Rezervele de Muncă 

competiției, titlul de campioană a 
țării a revenit echipei asociației 
Spartak, care a cîștigat toate 
meciurile, în iimp ce echipa 
Nauka suferise două înfrîngeri.

Echipa Spartak a primit cupa 
Comitetului pentru Cultură Fiziră 
și Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. Cu medalii 
de aur au fost prermați membrii 
acestei echipe: marele rnaestiu
Tigran Petrosian, maeștrii inter
naționali Ratmir Holmov, Semen 
Furman, Vladimir Simagnin, Ra- 
șid Neșmetdinov, maestrul Isac 
Lipnițki, șahistele ie prima cate
gorie Nina Voițik și Nina Rusin- 
chev'ci.

Jucătorii echipei Nauka au pri
mit medalii de argint.

La 10 puncte distanță de aceste 
două puternice echipe s-a clasaț 
echipa asociației Medik, care a 

ocupat locul III. Restul locurilor 
din tabela turneului au fost ocu
pate, în ordine, de Lokomotiv și 
Trud 404/2 puncte, Iskra 39’/s 
puncte, Dinamo 37 p., Zenit 36’/s 
p., echipa Armatei Sovietice 3£ 

p., Daugava 32'A P-
Dintre cele mai bune rezultata 

individuale este de menționat sco
rul de 8V2 puncte din 10 posibile, 
obținute de campioana Moscovei 
Nina Voițik. Cu o forță deose
bită a concurat și cel mai tînăr 
mare maestru sovietic Tigran Pe
trosian. Jucînd la masa I-a, el a 
acumulat 7 puncte din 10 posi
bile

întrecerile șahiste de masă din 
Uniunea Sovietică scot la iveală 
totdeauna nume noi, talente pu
ternice în devenire. Așa a fost șl 
de această dată. Rezultatele înal
te recomandă în mod strălucit pe 
reprezentantul echipei Armatei 
Sovietice, soldatul Anatolii Lu-4 
tiko. Intilnind la masa a 3-a șa-» 
hiști puternici și experimentați, 
acest tînăr cand:dat de maestru a 
acumulat 8 puncte din cele 
posibile, arătînd o înaltă 
trie. *

Iubitorii de șah au urmărit etf 
mare interes desfășurarea campio
natului pe echipe al Uniunii So
vietice. Cunoscînd acest interes, 
și luînd în considerare faptul că 
întrecerile au furnizat un prețios 
material pentru teoria și prao. 
tica artei șahiste, cercul de șah' 
din Riga a editat un buletin spe
cial al campionatului, în tiraj 
mare, unde au fost publicate toate 
partidele din campionat



Constantin Istrate (Progresul) a trecut pe primul loc 
R. P. R.tn Circuitul ciclist al

— Cea 
Ciincui- 
Piatra

TOPLIȚA (prin telefon), 
de a 7-a etapă din cadrul 
lului Ciclist al R. P. R. 
Neamț—Toplița—Tg. Mureș (210 
km.) s-a dovedit cea mai dificilă 
încercare pentru cicliști. Dealtfel, 
această etapă se anunța foarte 
grea încă înainte de plecare, par
cursul fiind presărat de multe 
porțiuni accidentate, precum și de 
grele urcușuri.

Pe drum, însă, condițiile de 
concurs s-au înrăutățit considera
bil, datorită vremii nefavorabile. 
Caravana cicliștilor a fost urmă
rită de vînt încă de la plecare, 
vtnt «re 
față. Mai 
ce kilometrii treceau și cicliștii se 
apropiau de 
început să ningă din 
să se stîrnească o puternică vifor
niță. Din această cauză, cicliștii 
au înaintat foarte greu, cu prețul 
unor eforturi considerabile. Aceste

batea 
tirziu,

munții

puternic din 
pe măsură

Gurghiului a 
abundență și

excepționale condiții de concurs 
i-au determinat în oele din urmă 
pe organizatori să programeze sfîr- 
șitul de etapă la Toplița, cu circa 
90 de km. înainte de Tg. Mureș. 
Trecerea peste munți a constiuit 
o încercare decisivă pentru poncu- 
renți. Intre plutoane s-au înregis
trat diferențe de 30 de minute, o 
oră și chiar două.

După o luptă înverșunată, un 
grup de nouă cicliști care atacase 
încă de la începutul etapei a reu
șit să se plaseze în frunte șl să 
sosească cu un avans destul de 
serios față de următorii cicliști. 
Primul a intrat în Toplița. Cons
tantin Dumitrescu (Progresul)’ 
caire a cîștigat etapa (120 km) cu 
timpul 4:53,22 (timp cu bonificație: 
4:52,52). Pe locul doi s-a clasat 
Constantin Istrate (Progresul) 
care a făcut din nou o cursă foarte 
bună. El a realizat timpul de 
4:54,15 (timp cu bonificație:

4:54.00), Pe următoarele locuri 
s-au clasat următorii cicliști: 3. 
Petre Nuță (Dinamo), 4:54.29. 4. 
Ervant Norhadian (C .C. Aj) 
4:54,47. 5. Marin Niculescu (Fla
mura roșie) 4:55,05. 6. Șt. Ștefu 
(Dinamo) 4:55,06. 7. V. Miilea 
(Recolta) 4:55.15. 8. I. Dima (Di
namo II) 4:55,35. 9. Q. Moiceanu 
(Progresul) 4:55,37. 10. Șt. Po- 
receanu (Recolta) 4:57,33.

Pe echipe etapa a fost cîștigată 
de Progresul care a realizat tim
pul de: 14:42.29.

In urma acestor rezultate, pri
mul loc în clasamentul general 
individual e deținut acum de ci
clistul Constantin Istrate (Progre
sul) 20:34(03. El e urmat de Cons- 
fantin Dumitrescu (Progresul) •+ 
20:43,09 și St. Ștefu (Dinamo) -Ș 
20:45,23.

De la Toplița, cicliștii au plecat 
cu mașinile la Tg. Mures.' de unde 
vor lua startul în etapa Vl-a Tg. 
Mureș—Turda—Cluj (110 km).

Circuitul motociclist
al R.P.R.

înaintea meciului de fotbal R. P. Ungară—Elveția
Duminică 

loc a treia 
de fotbal dintre 1,,____ '.
R.P. Ungare și Elveției. In 
1949, la Budapesta, 
ghiairă a învins 
1952 la Berna, tot fotbaliștii ma
ghiari au fost învingători, cu 
4—2.

Echipa Elveției a progresat 
foarte mult în ultima vreme. La 
campionatul mondial reprezentati
va Elveției a constituit o adevă
rată revelație, învingi nd Italia cu 
2—1 și 4—1, iar in sferturile de 
finală ea a fost eliminată după 
un meci dramatic de echipa Aus
triei cu 7—5.

Echipa R. P. Ungare, va căuta

la Budapesta va avea 
întîlnire internațională 

reprezentativele 
“ i anul 

echipa ma
cii 5—4, iar in

i

să obțină un rezultat cit mai bun. 
In alcătuirea echipei s-au făcut 
unele mici modificări, în compa-1 
rație cu formațiile care au fost 
utilizate în meciurile intemaționa-1 
le de la Budapesta și Moscova.

Iată formația probabilă a echi- , 
pei R. P. Ungare : Grosits — Bu- 
zanzski, Lorant, Lantos — Bozsik, 
Szojka — Sandor, Kocsis, Hi- ■ 
degkuti, Puskas, Fenyvessi. (Re
zerve : Farago —■ portar, Kărpati. 
— fundaș, Csordas și Palotas îna
intași).

Meciul va fi transmis pe pos-‘ 
tul de radio Budapesta — Kostrfh. 
550 m. lungime de undă de la 
ora 16 (ora R.P.R.).

Stadionul Republicii din Capi
tală va găzdui săptămîna viitoare 
întrecerile din cadrul campionate
lor individuale de atletism ale 
R. P. Romîne. Aceasta este fără 
îndoială cea mai importantă com
petiție a atletismului nostru, la 
ea luînd parte cei mai buni at- 
leți și cele mai bune atlete ale 
țării.

Iată programul întrecerilor: 
MIERCURI 13 OCTOMRIE: ora 
9: 100 m. (decatlon), greutate 
(pentatlon f.), suliță b. (califică
ri); ora 9,45 : lungime (decatlon); 
ora 10.10 : înălțime (pentatlon f.); 
ora 15 : 200 m. g. (serii), greu
tate (decatlon); ora 15,15: 100 
m. b. (serii); ora 15,30: 100 m. 
f. (serii); ora 15,45: 400 m. f. 
'(serii); ora 16: 200 m. g. (fina
lă), înălțime (decatlon), suliță b. 
(finală); ora 16,15: 100 m. b. (se-

........... ....... 100 m. f. 
200 m. 
800 tn. 
m. (fi- 
(decat- 
b. (se-

mifiinală); ora 16,25: 
(semi-finală); ora 16,35: 
f. (pentatlon); ora 16,50: 
b. (serii); ora 17 : 5000 
nală); ora 17.20 : 400 m. 
Ion); ora 17,40: 4x100 m. 
rii); JOI 14 OCTOMBRIE: ora 
8,30: 110 m. g. (Section); ora 9: 
lungime f. (pentatlon); ora 9,20: 
400 m. b. (serii), disc (decatlon), 
ora 10,10: lungime b. (calificări), 
prăjină (decatlon), disc b. (califi
cări); ora 15: 400 m. b. (semi
finale), suliță (decatlon)1, lungime 
h (finală): ora 15,15: 400 m. f. 
(finală); ora 15,25,: 100 m. f. (fi
nală): ora 
nală): ora 
atlon); ora

15,35 :
15,45 :
16: 80

100 m. b. (fi-
100 m. f. (tri- 
m. g. f. (pen-

la fete conduc în 
de popice

SIBIU 8 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Joi dimineață au 
început în localitate întrecerile din 
cadrul campionatului 
de popice pe echipe, 
fete. Iată rezultatele înregistrate 
în primele două zile:

BĂIEȚI: Progresul 
Voința Arad 1308—1201

Progresul Roman a obținut o 
meritată victorie. Cei mai buni ju
cători ai echipei Progresul " 
man au fost Gh. Anușca, I. 
vescu și P. Buhăiescu.

Flacăra Ploești—Metalul 
132t—1308

Primii trei jucători de la 
talul Cluj au reușit să

republican 
băieți și

Roman—

Ro- 
Să-

Cluj

Me- 
, .... —— creieze

la un moment dat un avantaj de 
65 popice doborîte, pentru echi
pa lor. După aceea însă jucătorii 
I. Dincscu, V. Ivan și I. Dra- 
gomirescu (Flacăra Ploești) își în
trec adversarii direcți și astfel e- 
chipa ploeșteană cîștigă la o dife
rență de 13 popice.

Voința Arad — Flacăra Ploești 
1311- 1330

Voința Arad a opus o dîrză re
zistență valoroasei echipei ploeș- 
tene. întîlnirea a avut o desfă
șurare interesantă însă numai prin 
evoluția

După 
treceri, 
astfel:

scorului.
primele două zile de în- 
clasamentul se prezintă

I

tatlon; ora 16,15: 800 m. b, (fi
nală), disc b. (finală); ora 16,25 
400 m. b. (finală), greutate f. 
(triatlon); ora 16,35: 10 km. marș 
(finală);
(triatlon); 
(decatlon); ora 17,50:
b. (finală). VINERI 15 OCTOM
BRIE: ‘
lungime b. (pentatlon), 
(calificări), suliță f. (calificări); 
ora 9,45 : 4x100 m. f (serii)"; ora 
10: suliță b. 
10,45 : 200 m. 
15,15: 100 m.
b. (pentatlon-); 
f. (serii); ora 
(serii); ora 16 : 400 m. g. (finală), 
greutate b. (triatlon): ora 16,30: 
800 m. f. (finală), suliță f. (fi
nală); ora 16,40; 200 m. f. (fina
lă); ora 16,50 : 200 m. b. (finală); 
ora 17: 1500 m. b. (pentatlon), 
lungime b. (triatlon); ora 17,20: 
4x1500 m. (finală): ora 17,40: 
4x100 m- f. (finală); STMBATA 
16 OCTOMBRIE: ora 9.30: disc
f. (calificări), triplu salt (califi
cări)'; ora 10: înălțime f. (cali
ficări), greutate b. 
ora 15,30.; 80 m. g. 
jină (finală), disc f 
16: 4 + 3 + 2+100 m. 
triplu salt (finală);
4+3 + 2+100 m. b. (serii), greu
tate b. (finală)'; ora 16,30 : 80 m.
g. (finală), înălțime f. (finală); 
ora 16,45: 3000 m obst. (finală); 
ora 17,05: 4+31-2+100 m. b. (fi
nală); ora 17,20: 4 + 3 + 2+100 m. 
f. (finala). Programul ultimei zile 
îl vom comunica ulterior.

ora 17 30 : lungime f. 
ora 17,35: 1500 m.

4x100 m.

ora 9: 400 m. g. (serii), 
■—i.ii—prăjină

(pentatlon); ora 
b. (pentatlon); ora 
b. (triatlon), disc 
ora 15,30 : 200 m. 
15,45 : 200 m. b.

(calificări); 
(serii), pră- 
(finală); ora 

f. (serii), 
ora 16,15:

I

campionatul republican 
pe echipe

1.
2.
3.
4.

Flacăra Ploești 2 2 0 0 2651 6 p.
Progresul Roman 1 1 0 0 1308 3 p.
Voința Arad 2 0 0 2 2512 2 p.
Metalul Cluj 1 0 0 1 1308 1 p.
FETE: Flamura roșie U. T. A.

Arad—Flamura roșie Tg. Mureș 
1100—1086

Deși a condus trei schimburi, e- 
chipa din Tg. Mureș a cedat Fla
murii roșii U.T.A., datorită formei 
excelente a jucătoarelor Maria 
Preda și Sidonia Patakî.

Locomotiva P.T.T.—Flacăra Me
diaș 1040—989.

Cu o formație tînără. Locomo
tiva P.T.T. a reușit să întreacă 
echipa Flacăra din Mediaș, care 
s-a prezentat cu mult sub valoa
rea obișnuită.

Flamura roșie U.T.A.-Arad — 
Flacăra Mediaș 1113—940.

Echipa arădană a reușit a doua 
victorie, trecînd cu ușurință peste 
Flacăra Mediaș, datorită în bună 
parte și formei excelente în care 
s-au prezentat jucătoarele Ama 
Kristoff și Ecaterina Comiza.

CLASAMENTUL:
a. Flamura roșie 1 

Arad
Locomotiva P. ■
București

Flacăra Mediaș 
4. Flamura roșie Tg.

Mureș

2.

3.

T.
0
2

2199

1040
1929

6

3

P-

P-
2 p.

10 0 1 1080 1 p. 
» 

TRAIAN IOANfȚBBCU

Etapa VI-a
Iași 8 (prin telefon de la trimi

sul nostru). — A Vl-a etapă a 
Circuitului Motociclist al R.P.R. a 
pornit din Cluj iar alergătorii au 
avut de la început de înfruntat o 
ploaie torențială. Mai tîrziu ploaia 
avea să se transforme într-o nin
soare abundentă. Din Cluj au luat 
startul 36 concurenți, dar la Tg. 
Mureș au abandonat Al. Teodores- 
cu (Voința) și Z. Omăt (Avîntul). 
La Reghin se mai găsesc în cursă 
numai 29 de alergători. Motoci- 
cliștii care trec pe lîngă noi sînt 
uzi pînă la piele. Apa li se 
scurge în cisme, iar mănușile le 
sînt și ele umede. Se mal înre
gistrează noi retrageri din cursă 
din cauza defecțiunilor mecanice 
De data aceasta abandonează /. 
Sterba (Avîntul) și Ernest Brezina 
(Voința).

Cu deosebite eforturi de voință, 
motocicliștii trec .prin Tulgheș și 
Piatra Neamț coborînd apoi prin 
Roman și Tg. Frumos spre Iași. 
La Iași sosirea are loc noaptea 
tîrziu. La ora cînd telefonez, și e 
trecut de 23, n-au sosit în Iași 
decît 15 concurenți.

Această excepțională etapă, va 
fi urmată de alta și mai dură. 
Mîine (n.r. sîmbătă), motocicliștii 
vor pleca din Iași, trecînd prin 
Vaslui, Bîrlad, Tecuci, Focșani, 
Rîmnicu -Sărat. Buzău, Intorsura 
Buzăului, urmînd să poposească la 
Orașul Stalin, după 440 km. 
parcurși.

Cea mai dificilă încercare îi a- 
șteaptă pe concurenți Ia Intorsura 
Buzăului, un pasagiu de nivel ex
trem de greu de trecut.

De la Orașul Stalin, concurenții 
vor porni apoi duminică în zori, la 
orele 6,30 dimineața, ei urmînd să 
sosească în capitală în jurul orei 
9,30 dim.

Aci, se va disputa ultima pro
bă a acestei dure competiții : Cir
cuitul de viteză

GH. ȘTEFANESCU

Ultimul meci al reprezentativei de fotbal a R. P. Ungare « 
avut loc la 26 septembrie, cînd, la Moscova, a terminat la egalitate 
cu echipa Uniunii Sovietice (1—1). Iată cum a blocat portarul 
sovietic lașin o minge trasă de Kocsis (în tricou alb) — goalgete- 
rul Nr. 1 al campionatului mondial.

Spartak Sokokivo a învins cu 6—1 echipa reprezentativă a Olandei
Miercuri după amiază, pe sta

dionul municipal din Amsterdam 
s-a desfășurat întîlnirea interna
țională de fotbal dintre echipa 
cehoslovacă Spartak Sokolovo din 
Praga și reprezentativa de fot
bal a Olandei. Jocul a fost tot

La tenis: R. Cehoslovacă — 
' Austria 3-2
PRAGA (prin telefon). — Ij> 

tîknirea internațională de tenis 
desfășurată între reprezentativele 
IR. Cehoslovace și Austriei s,-*a 
terminat cu victoria jurjă|toriloir 
cehoslovaci. In ultimele două zile 
s-au înregistrat următoarele re
zultate:

Javorsky-Krajcik-(R. Ceht) 
Sajko-Redl (Austria) 3—2; 
linsky (R. Ceh.)—Redl (A) 
Javorsky (R. Ceh.)—Sajko 
3—0.

Smo-
0—3,
(A.)

Dinamo Dresda 
joacă in R. P- Polonă
In cursul acestei luni echipa 

de fotbal Dinamo Dresda va în
treprinde un turneu în R. P. Po
lonă. Fotbaliștii din R. D. Germană 
vor juca în localitățile: Krako- 
via, Kielce și Wroclaw.

CIRCUITUL MOTOCICLIST DE VITEZĂ
Mîine dimineață, la orele 9,30, o- 

dată cu sosirea concurenților din 
Circuitul motociclist al R.P.R. se 
va desfășura circuitul de viteză 
din cadrul Campionatului R.P.R.. 
Această competiție este organizată 
de asociația Locomotiva.

Accesul publicului se va face pe 
la ștrandul Tineretului și pe la 
capătul liniei de tramvai nr. 3.

Traseul competiției este următo
rul : Piața Stalin—Arcul de Triumf 
—Piața Scînteii.

CIRCUITUL CICLIST AL CAPITALEI
Comitetul C.F.S. al orașului 

București organizează, prin comisia 
de ciclism, o competiție de 3 etape: 
„Circuitul Capitalei", care se va 
desfășura în zilele de 10, 17 și 24 
octombrie.

Etapa I, dumi-nică 10 oct. pe șo
seaua Alexandriei.

Etapa II, duminică 17 oct., pe 
șoseaua Ploești.

Etapa III, duminică 24 oct., pe 
șoseaua Giurgiu.

Adunarea participanților pentru 
prima etapă, ca și pentru celelalte, 
la ora 8 tn Piața de flori. Sosi
rea în etapa de mîine, la km. 7 
pe șoseaua Alexandriei (dincolo 
de parcul Rahova).

La box: R. P. Ungară»
VIENA 8 (Agerpres).
Zilele acestea s-a desfășurat la 

Viena întîlnirea internațională de 
box dintre echipele reprezentative 
ale R. P. Ungare și Austriei. Boxe
rii maghiari s-au arătat superiori, 
cucerind victoria cu scorul de 16-4.

Austria 16-4
In cel mai spectaculos meci, cam
pionul maghiar la cat. ușoară Iu- 
hasz a terminat la egalitate cu aus
triacul Potesil, iar la cat. mijlocie 
mică Laszlo Papp (R.P. Ungară) 
l-a învins la puncte pe Wolf (Ă- 
ustrîa).

timpul la discreția oaspeților can. 
au reușit o frumoasă victorie ct 
scorul de 6—1 
învingătorilor au 
Peșek (2)', Prejs 
Jareș.

(2—1). Puncteh 
fost înscrise d( 
(2), Svoboda ș

întîlnirea internațională 
de atletism de la Praga

PRAGA (Agerpres). — Ceteki 
transmite: Pe stadionul din Os: 
trava s-a disputat la 6 'octombri 
întîlnirea internațională de atle ’ 
tism dintre echipele feminine al 
R. Cehoslovce și Angliei. Victori:' 
a revenit echipei Angliei cu sec 
rul de 58—48. Iată rezultatele teh» 
nice înregistrate: 100 m. plai 
Scrivens (Anglia) 12”3/10. 200 ri ■ 
plat: Scrivens (Anglia) 24”6/l( 
800 m. plat: Leather (Angliag g 
2' 11 ”8/10. 80 m. garduri: Șeaj 
borne (Anglia) 1l”6/10. înălțimi 
Modrachova (R. Cehoslovacă) 1,6 
m. lungime: Desforges (Angl'ă 
5,88 m., Modrachova (R. Cehr 
slovacă) 5,70 m. (nou record • 
R. Cehoslovace); greutate: Kritkov . 
(R. Cehoslovacă) 13,41 m.; 
Mertova (R. Cehosolvacă) 
m.; suliță: Zatopkov/a (R. 
slovacă) 50,49 m.; ștafeta 
in. 1. Anglia 47”5/10; 2. R. 
slovacă 49"4/10.

disi
45,2 >

Ceh(
4x10 
Ceh<!

Campionatele mondiale de t
La campionatele mondiale de t 

care se vor desfășura anul aces' 
în Decembrie în Caracas, capita 
Venezuela’, va participa și Un 
unea Sovietică cu un lot de 40 <ț|.- 
trăgători. De asemenea vor 
participa 35 de concurenți 
Suedia, 35 din Porto-Rico, 
din S.U.A., 25 din Elveția și î 
din Finlanda. Celelalte țări s-; 
înscris cu un număr mai redț 
de concurenți.

m
d4

Turneul baschetbaliștilor 
sovietici în Egipt

Cairo 8 (Agerpres). TASS tran 
mite: jj-nil's'

La 7 octombrie s-a disputat 
Cairo cel de al patrulea joc d 
cadrul turneului pe care-1 înti 
prinde echipa sovietică de basci 
„Dinamo“ Tbilisi în Egipt. B?. 
chetbaliștii sovietici au întîlnit d 
nou prima echipă reprezentativă 
Egiptului, reușind să cîștige 
nouă victorie cu scorul de 59—<
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