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Să întîmpinăm cu noii succese Congresul PartMuW 
și ziua de 7 Noiembrie

CU FIECARE nouă zi crește 
avîntul întrecerii în cinstea 
Congresului partidului și a 

cfelei de a 37-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. 
In întreaga țară, oamenii muncii 
întîinpină cu entuziasm aceste mă
rețe evenimente, exprimîndu-și ast
fel dragostea și încrederea față de 
partid, hotărîrea de a nu precupeți 
nici un efort pentru a traduce în 
viață sarcinile trasate d» partid și 
guvern pentru continua dezvo.tare 
e economiei naționale, ppntru ridi
carea nivelului de trai al celor ce

. muncesc.
Cele două mari sărbători au o 

semnificație adincă pentru poporul 
nostru. Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie a deschis întregii o- 
meniri un drum nou, drum pe 
care pășește astăzi și poporul nos
tru, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului. Acesta este drumul fău
ririi unei vieți libere și fericite pen
tru oamenii muncii, drumul elibe
rării lor definitive de sub jugul ex
ploatării, al descătușării capacității 
lor creatoare. Parcă mai puternic 
ca oricînd se manifestă în aceste 
zile energia și inițiativa creatoare a 
maselor muncitoare din țara noas
tră. Expresia nemijlocită a acestei 
energii o constituie inițiativele pa
triotice născute în focul întrecerii 
socialiste care se desfășoară în 
cinstea Congresului și a zilei de 7 
Noiembrie. Astfel colectivul uzi
nelor metalurgice „I. C. Frimu”- 
Sinaia a hotărît să intensifice între- 

«. cerea socialistă sub lozinca ,,Cu 
mașinile noastre putem produce 
mai mult”. Noi metode înaintate se 
aplică în industria petrolului, în 
industria metalurgică etc. O largă 
extindere cunoaște inițiativa gru
pei sindicale nr. 19 de la întreprin
derea ,,21 Decembrie”-București, de 
ridicare a celor rămași în urmă la 
nivelul fruntașilor.

Tineretul sportiv ia parte cu en
tuziasm ia întrecerea socialistă, ho
tărît să închine noi realizări în 
muncă Congresului partidului și 
zilei de 7 Noiembrie. La redacție 
ne sosesc zilnic nenumărate vești 
de pe întreg cuprinsul țării, care 
vorbesc despre succesele în produc
ție ale sportivilor. Minerul Gheor- 
ghe Croitoru din Petrila. care este

Întîlnirea feminiaă de șah U.R.S.S.—R. Cehoslovacă
MOSCOVA (Agerpres). ■—7.45S 

transmite:
In sala de concerte a Casei Cen

trale a Armatei Sovietice a început 
la 8 octombrie întîlnirea internațio- 

’nală de șah dintre echipele femi- 
, nine ale Uniunii Sovietice și R. 

Cehoslovace. Cele două echipe au 
im componență cite 6 șahiste, fieca
re dintre eie urmînd să întîlnească 
pe toate jucătoarele din echipa ad
versă.

Din echipa U.R.S.S. fac parte 
campioana mondială Elisabeta Bt- 
kova, campioana unională Kira 
Zborîkina, maestrele internaționale 
Liudmila Rudenko, Olga Rupțova, 
Olga Ignatieva precum și Nina Voi- 
cik. Echipa R. Cehoslovace cuprin
de pe campioana țării Rujena Suha, 
maestre internațională Nina Hruș- 
kova-Belska. șahistele Țve'a Er-to- 
va, Olgi Hitilova, Ev a Rakosniko- 
va și Maria Lopușna.

In prima rundă, partida centrală 
a fost aceea dintre campioana mon
dială Elisabefa Bîcova și jucătoa- 
rea cehoslovacă N-in? Hrtișkwa. 
După o desfășurare tăioasă, par

un bun boxer, lucrînd la.abatajel* 
de pregătire ale sectorului 'II, rea
lizează în fiecare zi depășiri de nor
mă de peste 90 Ia sută. In ultimul 
timp, datorită succeselor sale cîș- 
tigul său lunar trece de 2000 lei. 
Un exemplu mobilizator pentru toți 
tinerii sportivi din Petrila îl oferă 
Eroul Muncii Socialiste Iuliu 
Haidu, prezent tot timpul în frun
tea întrecerii, dar și în mijlocul 
sportivilor. Este bine cunoscut 
muncitorilor de la întreprinderea 
Ambalajul metalic din Timișoara 
numele inovatorului Ștefan Buș, 
care este totodată și un bun jucă
tor de fotbal.

Caracteristic pentru participarea 
activă a sportivilor la întîmpina- 
rea celui de al 11-lea Congres al 
partidului și a zilei de 7 Noiem
brie este numărul mare de întreceri 
sportive ce se organizează în în
treaga țară în cinstea celor două 
sărbători, precum și alte diferite 
realizări pe tărîtn sportiv închinate 
acestor evenimente. Astfel, mem
brii colectivului sportiv „Flamura 
roșie”-Roman s-au deplasat în co
muna Icușești și muncind cu hărni
cie alături de tinerii țărani munci
tori, au amenajat pentru aceștia t^n. 
teren de volei, un teren de fotbal și 
o pistă pentru cursa cu obstacole. 
O rodnică activitate desfășoară în 
aceasta perioadă alpiniștii. De cu- 
rînd, 35 de alpiniști din Cluj au 
luat parte la o escaladă în stea a 
„Stîncii Cetății”.

însuflețiți de dorința de a închi
na noi rezultate de valoare Congre
sului partidului și zilei de 7 No
iembrie, sportivii fruntași își inten
sifică eforturile pentru ridicarea 
măiestriei lor. 'Noile recorduri rea
lizate la atletism și la tir sînt o 
elocventă mărturie în acest sens.

Perioada de timp care a rămas 
pînă la ziua deschiderii Congresu
lui trebuie folosită de colectivele 
sportive pentru a da o și mai lar
gă amploare întrecerilor sportive în 
cinstea acestui istoric eveniment. 
Cît mai multe întreceri sportive, cit 
mai bune rezultate în muncă și pe 
terenul sportiv — iată deviza spor
tivilor noștri în întîmpinarea Con
gresului partidului și a zilei de 7 
Noiembrie.

tida s-a întrerupt după 40 de mu
tări intr-o poziție complicată.

In cea mai scurtă partidă, Ol
ga Rupțova (U.R.S.S.) a întrecut 
pe Olga Hitilova (R. Ceh.) la mu
tarea 21. Intr-o frumoasă partidă 
combinativă, fosta campioană mon
dială Liudmila Rtidenko (U.R.S.S.) 
a întrecut pe Tveta Eretova (R. 
Ceh.). S-au întrerupt partidele Zvo- 
rîkitna-Suha, Lopușna-Voicik și Ig- 
natieva-Rakosnikova.

In al doilea tur al meciului fe
minin de șah U.R.S.S.—R. Ceho
slovacă, campioana mondială Eli
sabeta Bîkova a întrecut după 33 
mutări pe tînăra șahistă cehoslova
că Maria Lopușna. Deși cu un pion 
în minus, Olga Ruoțova (U.R.S.S.) 
a cîștigat prin atac la Eretova. In 
partidele Zvorîlcna-Hrușkova și 
Voiclk Rakosntkova, victoria a re
venit do asemenea șahistelor sovie
tice. Celelalte două partide (Sttlia- 
Volpert, Ignati ■va-Hitilova) s-au 
întrerupt

După două fure, scorul este de 
6-0 m favoarea echipei U.R.S.S., 
6 partide fiind întrerupte.

In secția de ajustaj a fabricii 
„Elajtroteținica" lucrează și spor- 
tîvjl Teodor Negulescu și fjh. Dîr- 
iea. In cinstea Congresului Parti
dului țf a zilei de 7 Noiembrie ei 
șî-au luat angajamentul să-și în
deplinească sarcinile cu 4 zile îna
inte de _ termen. Muncind cu multă 
nvnă ei au realizat angajamentul 
cu o lună de zile mai devreme. T. 
Negulescu și-a luat de asemenea 
angajamentul sa antreneze 20 ti
neri pentru a cuceri insigtaa G?M?A.

GH. BUMITRIU-corespondent

„Campionii noștri”
UN NOU FILM SPORTIV

Printre filmele prezentate publi
cului bucureștean în cadrul „Lunii 
prieteniei româno-sovietice” se află 
șf o nouă realizare în tehnicolor a 
studiourilor din Kiev/ Este vorba 
de un documentar de lung metraj 
intitulat „Campionii noștri’’ în 
care sînt prezentați fruntași ai 
sportului sovietic ca: halterofilul 
Udodov, luptătorul Kotkas, atleta 
Ponomarenko, patinatoarea Jukova 
ș.a. Filmul redă, de asemenea, as
pecte din competiiTile de masă care 
prilejuiesc, an de an, afirmarea a 
noi elemente de valoare. „Campio
nii noștri” rulează începlnd de azi 
la cinematograful Elena Pavel.

Cuvmtul celor de !a asociația „Recolta1’
ln cinstea celui de al Il-lea Con

gres al P.M.R. și a zilei de 7 No- 
iembrie, consiliul central al asocia
ției Recolta și-a luat angajamentul 
să organizeze numeroase competiții 
îh diferite centre ale țării. Astfel, 
în 20 de raioane se vor disputa în
treceri populare de călărie, în Bucu
rești se va organiza o competiție 
de popice la care vor fi invitați și 
sportivi din alte asociații, la Ora
dea va avea loc o .întrecere de ci
clism, iar în regiunea Craiova se 
va disputa un concurs de trî'nfâ la 
care vor lua parte conctirenți dm 
regiunile Pitești și Craiova.

In același timp, consiliul cen
tral al asociației Recolta și-a luat 
angajamentul să ducă o serioasă 
muncă de agitație și să mobilizeze 
un număr mare de participant la 
crosul „Să întîmpinăm 7 No
iembrie”.

In luptă pentru economii
In cinstea Congresului Partidului 

și a zilei de 7 Noiembrie, la In
dustria Bumbacului A din Capita
lă se duce intens lupta pentru de
pășirea planului și pentru obținerea 
de economii. Astfel, un număr în
semnat de sportivi, alături de cei
lalți muncitori se străduiesc să rea
lizeze cît mai mari economii.

Utemista Banciu Maria care lu
crează la secția filatură depășește 
zilnic norma cu 4—6 la sută, ob- 
ținînd economii prin, reducerea de
șeurilor. Ea este și o bună spor
tivă.

Petre Pătrașcu si Dumitru Han- 
ciu de' la secția gravură obțin e- 
conomii mari prin folosirea justă 
a hîrtiei, substanțelor chimicale, fil
melor, pigmenților etc. Totodată ei 
sînt sportivi fruntași practicind vo- 
Iw’t'l și respec'iv fotbalul.

Sigrnet Iosif care lucrează la 
secția imprimeuri este fruntaș în

Cu entuziasmul caracteristic tinereții, utemista Constanța Popa, 
din secția de mașini a Fabricii de confecții „Gheor.ghe Gheorghl»- 
Dej', înitmpină cu cinste Congresul Partidului și ziua de 7 No
iembrie. La locul ei de muncă, Constanța Popa realizează zilnic 
planul de producție in proporție de 700%. Pe terenul de sport ea 
contribuie din plin la succesele echipei de handbal a colectivuM 
șl se pregătește să obțină insigna G.M.A. gradul II.

PREMIERĂ ALPINĂ IN BICAZ
O echipă de alpiniști a asociației 

Metalul, alcătuită din I. Udrea, <3. 
Cliiciorea și A. Alexe, a efectuat 
în cinstea Congresului Partidului și 
a zilei de 7 Noiembrie, o premieră 
alpină de mare dificultate (gr. V A) 
în regiunea Bicazului. Cei 100 m. 
diferență de nivel au fost străbă
tuți în timp de 38 ore de-a lungul 
a trei zile.

Pe de altă parte și consiliile re
gionale ale acestei asociații și-au 
luat angajamente ln cinstea celui 
de al II lea Congres al P.M.R. și 
a zilei de 7 Noiembrie. La Constan
ța, de pildă, a început un campio
nat sătesc de handbal la care par
ticipă 10 echipe masculine. Prin
tre echipele participante se numără 
șase echipe ale asociației Recolta 
din G.A.S. Luciu, G.A.S. Kogălni- 
ceanu, S.M.T. Adamclisi, Q.A.S. 
Cobadin, S?M.T. Pantelimon și 
G.A.S. Țepeș Vodă.

Tot la Constanța se vor desfă
șura și întreceri de oijiă Ia care 
iau parte echipele Recolta, S.M.T. 
Horia, Recolta G.A.S. Jegălie, echi
pa școlii de tractoriști din Zebil, 
Recolta G.A.S. Negru Vodă și 
Recolta G.A.S. Dobromiru din Vale.

producție iar pe tărim sportiv se 
numără printre jucătorii echipei de 
fotbal. El realizează economii în
semnate la vopsele și materiale.

Mircea Sandu, secretarul organi
zației U.T.M., lucrează tot fn sec
ția de imprimeuri înregistrînd lunar 
economii în valoare de 400 lei. 
In același timp el este un pasionat 
jucător de șah.

Tinerii muncitori de la această 
Întreprindere se pot mîndri și cu 
noi realizări pe tărîm sportiv. Ast
fel colectivul sportiv este fruntaș pe 
întreaga unitate a Industriei Bum
bacului. In cinstea celui de al II- 
lea Congres și a zilei de 7 Noiem
brie se vor împărți încă 16 carnete 
G.M.A. A fost întiințat un club care 
este înzestrat cu o sală de șah, 
bibliotecă și două mese de ping- 
pong.

I. IOSEFSOHN 
corespondent

La intrarea în acest traseu, cam 
a primit numele de „7 Noiembrie", 
alpiniștii au montat o placă avlnd 
următoarea inscripție: „Asociația 
pentru cultură fizică și sport Meta
lul. Ih cinstea celui de al doilea 
congres al P.M.R.",

i
P. FOCȘENEANU-corespondent

CRESTE NUMĂRUL SPORTIVILOR 
DIN ÎNTREPRINDERE

întreprinderea Poligrafică nr. 
II din Capitală... Aici, datorit! 
sîrguinței cu care muncește con
siliul colectivului sportiv, în frun
tea căruia se află tovarășul M. 
Stanciu, se duce o rodnică acti
vitate sportivă. Ceea ce ne-a im-t 
presionat, a fost faptul că prin 
secțiile poligrafiei am întîlnit a- 
cum noi oameni cărora sportul 
le-a devenit un bun prieten. Mulțl 
dintre ei sînt astăzi fruntași în 
producție ca: voleibalistul Grigore 
Stanislav, retușier care, mun
cind după metode înaintate, de
pășește zilnic norma cu 109%; 

fotbalistul Octav Henning, zinco-' 
graf care întrece norma cu 100%, 
Pinlilie Grădinărit stereotipograf 
șl Lupu Gh. strungar inovator 
care sînt mereu în fruntea între-- 
cerii socialiste. La fel ca ei, mulțl 
alți muncitori și muncitoare^ 
membri ai colectivului sportiv au 
făcut primit pași în sport cu pri
lejul unor concursuri intersecții; 
devenind acum elemente de bazi 
în diferite echipe sportive.

Muncind organizat și folosind 
cele mai variate forme de agi-, 
tație și propagandă, consiliul co
lectivului a reușit o creștere a 
numărului sportivilor de la 170 
cit era în anul trecut, la 210, 
mai toți aceștia fiind angrenați 
în cele -7 secții pe ramură de 
sport. De asemeni, a sporit^ m 
ultimă vreme și numărul purtăto
rilor insignei G.M.A. De curind, 
încă un lot de 25 tineri și-au tre
cut cu succes examenul de c»»1 
trol.

Muncind cu aceeași rivruă, con
siliul colectivului sportiv Pro
gresul Poligrafie nr. II, va reuși 
în viitor noi și însemnate suc
cese în acțiunea de atragere a 
muncitorilor pe terenurile de 
sport.

CONST. IVAN 
corespondent



gHOTt CRITICI
„POPULAiRlZARlE"

Succesul unei manifestații spor
tive este asigurat mai întotdeauna 
ș. de o popularizare pe măsura eve
nimentului. Un afiș cu gust în
tocmit poate stîrnii interesul iubito
rilor de sport și, în conisec nță, să 
contribuie la umplerea..- tribunelor. 
Dair de aci și pînă la ce'.e ce se petrec 
cu popularizarea unor întreceri spor
tive din Orașul Stalin este o cale 
destul de lungă. Intr-adevăr, după 
cum ni se comunică de la subredac- 
ția noastră din localitate, la punc
tul de afișaj d'n dreptul Institutului 
de Mecanică din Orașul Stalin se 
văd adeseori afișe pe care meciurile 
de fotbal sînt anunțate invariabili:

MARE M6Q MARE!!!
Dar nu numai fotbalul se bucură de 

o asemenea popularizare. Nu de 
mult, cu ocazia desfășurării fazei de 
regiune a campionatului republican 
de box, organizatorii am găsit de 
cuviință să anunțe cu litere de-o 
șchioapă „SEMI-FINALELE CAM
PIONATULUI REPUBLICAN”...

In asemenea condiții nu ar fi de 
mirare ca. într-o z:, să aflăm despre 
o reactualizare a tradiționalelor re
clame uzitate în bîlciurile de altă 
dată: „Ce-i pe pîneă zugrăvit, înă- 
untru-i viu și natural”.-.

! Purtători de... brevete.
In orașele și satele răspindite pa 

întreg cuprinsul țării, sînt mulți ti
neri dornici să devină purtători ai 
insignei G.M.A. Pentru aceasta, ei 
se pregătesc cu multă dragoste, își 
trec apoi normă după nonmă și, 
după ce ultima probă a fost înde
plinită așteaptă cu emoție clipa in- 
miînării insignei mult dorite, clipă 
care sosește curind și umple de tbu- 
cuirie inima aspirantului devenit 
purtător al insignei-

Acest drum în trei etape este 
pretutindeni același. Numa1’ în satele 
din regiunea Arad suferă... modifi
cări. Des gur că și aspiranții din a- 
ceste sate se pregătesc și își trec 
normele, dar cînd este vorba să 
■aștepte înmînarea insignei, rămîn 
cu... așteptatul. Pentru că, după cum 
ne anunță tov. Cornel iu Coadă, mem
bru în comisia de control G.M.A. a 
raionului Arad, și după cum ne-au 
informat și alți tovarăși, oricum ai 
trece normele în satele din această 
reg iune, cu „excelent” sau numai cu 
„reușit”, nu primești decît... breve
tul. Motivuil este că insignele tre
buie aduse da la București. Și cînd 
te gmdești că insignele G.M.A. sînt 
confecționate Ia cooperativa „Pre
cizia' din Arad 1
.Situația poate îi caracterizată 

prin următoarea

EPIGRAMA

i La Arad, la G.M.A.
,|(Nc-a spus Toader, ne-a spus Igna) 
Ap ăi proba cea, mai grea 
Este... să-ți primești insigna!
Cînd se pan bej© în reiate...

La S.M.T. Costești, din regiunea 
Pitești, cîțiva tineri cu dragoste do 
sport, și-au pus în gînd să înfiripe 
o activitate sportivă la locul lor 
de muncă. Zis și... aproape făcut. 
Pentru că, după cum ne comunică 
șeful de brigadă Alexandru Ne.de- 
Teamu de la acest S.M.T., în calea 
lor s-au pus directorul Radu Con
stants și fostul președinte al co
mitetului de întreprindere, Nicoleta 
'Petrache, care nu vroiau să audă 
de sport. Așa s-a putut întîmpila ca 
tov. Nicoleta Petrache să ascundă 
„cu grijă” pînă în octombrie adre
sa, sos'tă l,a S.M-T. Costești de la 
asociat'-a Recolta, adresă prin care 
președintele colectivului sportiv era 
invitat să se prezinte pe data de 4... 
august la asociaț'e pentru a ridica 
Echipamentul sportiv repartizat In 
vedierea activității sportive din sta-' 
(tine.

Acum, în prag de iarnă, sportivii 
■de la S.AT.T. Costești primesc echi
pament de... vară. Dacă și noul co
mitet de întreprindere va merge pa 
■aceeași linie, ne putem aștepta ca 
spart'vîi din. această stațiune să 
primească la primăvară echipa - 
montul de... iarnă 1

MARIUS GODEANU

In cinstea Congresului și a zilei
• In cinstea celui de al doilea 

Congres al Partidului Muncitoresc 
Romm și *a celei de a 37-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, comitetul raional C.F.S. 
Sighișoara a organizat o serie de 
competiții Ia care au participat sute 
de sportivi din raion.

Astfel, au avut loc competiții la 
handbal, fotbal șah și, atletism. în
treceri dotate cu „Cupa Prieteniei". 
Cel mai mare succes a fost înregis
trat în concursul de atletism, la 
care au luat parte ma.i mult de 150 
de atleți și atlete, formînd patru 
echipe masculine și cinci feminine.

Echipa de volei' Rccolta-Bucu rești înaintea începerii meciului cu 
Avintul-București.

Din munca consiNu’tii sportiv regional Vointa-Oradea
N-a trecut decît puțină vreme de 

cînd a fost înființat consiliul spor
tiv regional Voința-Oradea. Și to
tuși, în scurta perioadă care a tre
cut de fa constituirea sa, acesta a 
obținut — datorită muncii conștiin
cioase a activiștilor săi — realizări 
care-1 situează printre consiliile 
regionale fruntașe din regiunea O- 
radea.

Chiar din primele zile ale acti
vității sale, consiliul sportiv regio
nal Voința a început să desf.ișoare 
o susținută mi'/neă de control și în
drumare în colectivele sportive. In 
fiecare colectiv sportiv al asocia
ției Voința, în fiecare cerc sportiv, 
activiștii consiliului au fost mereu 
prezenți organizînd temeinic mun
ca.

Un loc de seamă în activitatea 
consiliului regional l-a ocupat acti
vitatea G.M.A., domeniu în care 
pînă acum au fost înregistrate o se
rie de succese. Astfel, pînă la 15 
septembrie, angajamentele anuale 
an fost îndeplinite: aproape 400 de 
salariați ai cooperativelor meșteșu
gărești din regiunea Oradea.au de
venit purtători ai insignei G.M.A. 
Fruntaș în munca din cadrul com
plexului G.M.A. este colectivul Vo
ința-Oradea, al doilea pe oraș după 
colectivul Flamura roșie. La rezul
tatele remarcabile obținute pe linia 
complexului G.M.A., nn aport se
rios l-au adus unii antrenori ca, de 
pilda, Nicolae Sohnenwirth (nata- 
ție). Angajamentele consiliului 
sportiv regional Voința-Oradea au 
fost îndeplinite și chiar depășite și 
la alte capitole cum sînt: „sportivi 
clasificați” cu 20 la sută, „cadre 
tehnice” cu 20 la sută etc.

Problema cotizațiilor este în cen
trul preocupărilor activiștilor de la 
Voința. Munca de lămurire a fost 
dusă cu succes în rîndurile'membri
lor colectivelor sportive și, datorită 
acestui fapt, puține sînt colectivele 
care au restanță la cotizații. Tre
buie evidențiate, în special colec
tivele sportive din raionul Șimleul 
Silvaniei, unde munca neobosită a 
activistului sportiv, Iosif Bran a fă
cut posibilă strîngerea cotizațiilor 
în proporție de 100 la sută.

Nu a fost neglijată nici munca 
de educare a sportivilor, din. rîn
durile cărora se evidențiază printr-o 
frumoasă comportare: motociclistul 
Victor Arcadie, muncitor al coope
rativei „Dento-Metal”, gimnasta 
Elisabeta Galovici din secția de 
confecții a cooperativei „Qoptex’ 

S-au remarcat cu acest prilej, atleții 
Mihail Roth, Paul Dieter, Nicolae 
Irimia, Fere.d Harold și atletele 
Suzana Maurer, Sofia Waner și Ro
zalia Ghesso.

ION TURJAN 
corespondent

o Peste 2.000 de spectatori au 
lost prezenți la întrecerile de călă
rie disputate cu cîteva zile în urmă 
la Tg. Secuiesc (Regiunea Autono
mă Maghiară). Întrecerile' au fost 
organizate în cinstea Congresului 
Partidului și a aniversării Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

și alții. Sînt însă și sportivi ca, de 
pilda, atleta Agneta Nagy sau 
voleibalistele colectivului Voința 
din Oradea a căror comportareilasă 
de dorit. 1 ații de asemenea spor
tivi, care nu înțeleg să-și facă da
toria, care nu muncesc pentru ridi
carea pregătirii lor la un nivel cit 
mai înalt, consiliul sportiv regional 
Voința a luat și ia totdeauna mă
surile ce se impun.

Pozitivă este și activitatea com- 
petițională care se desfășoară în 
colectivele Voința. In prezent în 
cinstea Congresului și a zilei de 7 
Noiembrie se desfășoară cu succes 
concursuri la tir, șah, fotbal, atle
tism, popice, gimnastică, tenis de 
masă, natație și tenis de cîmp. La 
întreceri participă 14 colective 
sportive din regiune. La competiția 
de gimnastică „Cupa Voința”, care 
este în curs de disputare, au fost 
invitate și echipele de gimnastică 
ale colectivelor Voința și Flamura 
roșie din regiunile Cluj, Arad, Ti
mișoara precum și din regiunea 
Stalin și Regiunea Autonomă Ma
ghiară.

Mîndria sportivilor asociației 
Voința o constituie echipa baschet
balistelor din Salonta. Această e- 
chipă care a fost înființată cu doi 
ani în urmă, este un bun exemplu. 
Conștiinciozitatea în pregătire le-a 
permis jucătoarelor din Salonta să 
înregistreze an de an performanțe 
tot mai frumoase. Ele att cîstigat 
anul acesta, campionatul regional 
de baschet și att ocupat locul doi 
la faza de zonă în campionatul de 
calificare. Sportivele din Salonta 
sînt fruntașe nu numai în sport, ci 
și în muncă. In lufrta august, la 
cooperativa unde muncesc, baschet
balistele Ileana Alolnar — care lu
crează la trei mașini în secția de 
tricotaje — și Maria Rayoși, din 
secția de lenjerie, și-au depășit sar
cinile ce le reveneau în producție 
cu 150, și respectiv, 145 la sută.

Realizările frumoase obținute pî
nă în prezent nti-i mulțumesc pe 
activiștii consiliului regional Voin
ța-Oradea. Ei sînt hotărîți să-și in
tensifice munca și. învățind din lip
surile. și greutățile de pînă acum, să 
lupte cu mai multă hotărîre pentru 
ridicarea muncii sportive din coope
rativele meșteșugărești ale regiunii 
Oradea la un nivel superior.

(După șiirile primite de la 
corespondenții noștri Ambrozie 
Ignișca și llie Qhișa).

de 7 Noiembrie
Concursul a fost bine organizat 

și a întrunit un mare număr de con- 
curenți. lată primii clasați:

1.000 m. cat. începători: 1. Ște
fan Kajan (G.A.C. 1 Mai Tg. Secu
iesc) pe calul Lenke; 1.000 m. ca
tegoria avansați: 1. Ladislau Ne
meș (G.'A.S. Ernei) pe calul Mici; 
Ștafetă 3 y 1000 m 1. Raionul Tg. 
Mureș (L. Nemeș, P. Frunză, I. 
Molnar) 2 mim. 40 sec.; Obstacole 
(8 obstacole de la 0,60 m. la 1,20

m.) 1. Ladislau Nemeș pe calul 
Mici, zero penalizări, 51“4/10.

In clasamentul general, primul 
loc a fost ocupat de raionul Tîrgu 
Mureș, ai cănii concu.renți aiu tota
lizat ce.1 mai mare punctaj.

VIRGIL FODOR 
corespondent

O Zimnicea a găzduit din nou du
minica trecută întreceri sportive 
organizate în întîmpinarea Congre
sului Partidului și a zilei de 7 No
iembrie. Dimineața, un grup de ci
cliști din acest oraș s-au întrecut 
în cadrul unui circuit închis pe dis
tanta de 5 km.

După-amiază, pe terenul sportiv 
din localitate, s-a 'dlesfășurat întîlni- 
rea de fotbal dintre echipele Pro
gresul Zimnicea și S.R.T. București, 
întîlnire cîștigată de prima echipă 
cu scorul de 8—1.

înaintea meciului de fotbal s-a 
dat plecarea într-o cursă de mara
ton redus, la care a luat piarte un 
m.are număr de atleți. Victoria a 
fost repurtată de sportivul Dumitru 
Angheil (Progresul), urmat de ma
estrul sportului Ion Tărtăreanu 
(Voința).

NICOLAE D. NICOLAE
corespondent

SPORTIVII CER CA...
...terenul de f. tbal și piste d po

pice a colectix ului sportiv Recolta 
G.A.S Fetești să fie terminate și 
date spre folosință sportivilor.

...sala de gimnastică a școlii hi
draulice din Conștiința care ține 
loc de depozit, să fie eliberată pen
tru a putea fi întrebuințată în sco
pul său inițial.

OCTAV CĂPRIȚĂ, corespondent

...tovarășii din consiliul colecti
vului sportiv Flacăra Tîrgoviște să 
dea atenția cuvenită și celorlalte 
sporturi, nu numai fotbalului. Tine
rii din acest colectiv dores: să 
practice boxul, tirul, baschetul, 
șahul etc., dar sînt împiedicați din 
cauza greșitei orientări a cons'liu- 
lui colectivului.

M. AVANU, corespondent

...clubul întreprinderii 181 Insta
lații din Capitală să fie întrebuin
țat și pentru sport, deoarece loc 
pentru depozit și reuniuni tovără
șești se mai găsește în întreprin
dere...
IIORIA HORNSTEIN, corespondent

...direcțiunea și comit tul de între, 
prfndere al uzinelor „Matyas Rako- 
si” din Capitală să sprijine mai 
mult munca tovarășilor din colec
tivul sportiv, să-i îndrume, să-i con
troleze în munca 'de fiecare zi.

GH. DUMITRIU, corespondent

Pentru aspiranții G. M,. A.
Peste puțină vreme, aspiranții 

complexului G.M.A. vor începe 
pregătirile pentru o serie de dis
cipline sportive specifice activității 
de iarnă. Vom întîkii din nou pe 
pîrtiile de schi, în sălile de sport, 
pe patinoare, zeci și sute de oa
meni ai muncii care, sub îndru
marea instructorilor sportivi, se 
vor pregăti cu însuflețire în ve
derea trecerii normelor de schi, 
patinaj, gimnastică, etc.

Pentru ca aceste pregătiri să 
contribuie cu adevărat la întărirea 
sănătății aspiranților, să-i facă 
să obțină performanțe tot mai 
bune, este necesar ca, de la în
ceput, fiecare dintre ei să-și facă un 
amănunțit control medical. Numai 
astfel concursurile pentru trecerea 
normelor G.M.A. pot avea o bază 
solidă și corespunzătoare.
~Aspirantul G.M.A. care trebuie 

să se prezinte in perioada aceasta 
la examenul m ed ico-sport iv, trebuie 
să fie sincer față de medic și să 
răspundă Ia toate întrebările ce-i 
sînt puse. Medicul trebuie să afle 
de la început dacă aspirantul pre
zentat la vizita medicală a mai 
făcut sport, dacă a suferit de vreo 
boală infeefioasă sau molipsitoare 
și alte amănunte în legătură cu 
starea sănătății sale. In afară de

Pe c'nd la treabă*
In ii....a c.i cițiva ani colectivii 

sportiv Metalul din Oțelul Roșu s< 
putea raindri cu o vie activitate 
Fiecare iubitor de sport din aces 
centru industrial a putut vedea ci 
bucurie cum numeroase echipe d 
fotbal, handbal, lupte, box, volei 
tenis de masă etc. obțineau în di 
ferite întreceri rezultate valoroase

Dar, iată că activitatea sportiv 
din Oțelul Roșu a început- s 
meargă anevoios în ultimul timp 
Unii dintre activiștii consiliului ce 
lectivului sportiv au neglijat corn 
plet sarcinile iar activitatea secții 
lor pe ramură pe sport a începu 
să slăbească. Datorită acestui fap 
foarte mulți membri ai colectivulu 
și în special tinerele fete au piei 
dut legătura cu viața sportiv; 
Despre participarea maselor d 
muncitori la competițiile sportiv 
de mase și în special la trecere 
normelor G.M.A. se pot spune aci 
leași lucruri. E suficient să ar; 
tăin că la crosurile „Să întîrr 
pinăm 1. Mai” și „7 Noiembrie 
nu a fost mobilizat nici un tînă; 
De asemenea, în tot cursul anulț 
acesta colectivul sportiv Metalv 
din Oțelul Roșu nu a reușit s- 
facă nici un purtător de insigr 
G.M.A.

Aceste fapte arată clar că î 
munca consiliului colectivului spo 
tiv Metalul din Oțelul Roșu exist 
o serie de lipsuri grave care împi, 
dică bunul mers al activității spo 
tive. Lipsa cea mare a membrili 
consiliului colectivului sportiv coi. 
stă în greșita orientare față < 
problema angrenării maselor < 
muncitori în sport. Ei consideră c 
e suficient ca activitatea sportiv 
a acestui colectiv să se rezume ni 
mai la echipa de fotbal care part 
cipă în campionatul regional. V * 
novații de slaba activitate sportiv 
din rindur'le muncitorilor uzmeh 
Oțelul Roșu se fac și activiștii cai 
răspund — pe linie sindicală - 
de problema sportivă. Spartachi. 
da sindicală, de exemplu, nu 
primit nici un sprijin din part< 
comitetului de întreprindere, j 
ceasta competiție deosebit de ir 
portantă pentru oamenii munc 
nu a fost nici măcar popularizat

Situația aceasta va conținu - 
în colectivul Metalul atîta vr 
me cît nu se vor lua cu to; 
tă botărirea măsurile necesar 
Este necesar ca direcțiunea iutr 
prinderii, împreună cn comitetul ■ 
întreprindere și organizația de ba: 
U.T.M. să analizeze activitatea n 
corespunzătoare a actualului corii 
liu al colectivului sportiv și să 
o serie de hotărîrj menite să îr . 
bunătățească activitatea de viite 
Se cere de asemenea și din parti 
comitetului raional C.F.S. Gara 
sebeș un mai mult sprijin și co 
trol practic pe teren.

ROMULUS și ZENO RAD 
corespondenți

aceasta, medicul trebuie să cuno; 
că în mod amănunțit istoricul 1 
turor bolilor anterioare (caracter 
și gradul lor, durată), îndre 
tîndu-și atenția, mai ales, 
supra gripelor și asupra angl 
nelor frecvente. Pe baza diferit 
lor semne exterioare și a înfățiș 
rii generale a examinatului, me 
cui își va putea da seama de gi 
dul de dezvoltare fizică, de st 
rea sănătății lui, avînd posibilii 
tea în felul acesta de a aprecia 
de a-și da consimțămintul pent 
practicarea diferitelor sporturi.

Se cere din partea comisiilor 
pregătire și examinare G.M.A. d 
colectivele sportive de la orașe 
sate, să îndrume din timp toți r 
piranții la acest control medic 
Acolo unde nu există în preze- 
cabinete medico-sportive, vizita n 
dicală a aspiranților se va fa 
tot în mod gratuit de către n 
dicul circumscripției respectiv 
Sînt însă cazuri cînd unii med 
care răspund direct de vizita ni 
dicală a aspiranților subaprecia! 
controlul practic și preferă să 
dea avizul favorabil pentru tre< 
rea normelor fără a mai face cff 
trolul necesar. Astfel de atitud. 
trebuie combătute și medicii r< 
pectivi trași la răspundere

Oradea.au


Zece ani de existentă a A. R. L. U. S.
In întreaga fără, milioane de 

, oameni ci muncii sărbătoresc 
prin succese in producție, prin 
manifestări culturale și spor
tive, tradiționala lună a prie
teniei cu popoarele Uniunii 
Sovietice. In acest an iși săr
bătorește primii zece ani de 
existență și Asociația romînă 
pentru sirîngerea legăturilor de 
prietenie cu Uniunea Sovieti
că. Prietenia poporului nostru 
cu marele popor rus datează 
de foarte multă vreme, dar 
abia după istoricul act de la 
23 August 1944, masele largi 
din țara noastră au putut strin- 
ge aceste relații în mod des
chis. Abia în zilele noastre ele 
s-au putut inspira din munca 
creatoare a constructorilor co
munismului, din bogata cul
tură a popoarelor Uniunii So
vietice, au învățat din expe
riența vastă a oamenilor mun
cii din U R.S.S., fie aceștia 
fruntași ai întrecerii socia
liste clin întreprinderile produc
tive, fie ei oameni de artă, ști
ință și cultură ori maeștri al 
sportului. Țara noastră a fost 
vizitată de unii dintre cei mai 
de scamă muncitori din Țara 
Socialismului, de eroi ai mun
cii socialiste, de academicieni 
vestiți, de artiști valoroși, de 
unii din cei mai harnici munci
tori de pe ogoarele întinselor 
colhozuri, de fotbaliști, atleți, 
halterofili, gimnaști și de alți 

- sportivi din țara celui mai îna
intat sport din lume, de celebre 
ansambluri artistice.

Toate acestea au fost posibi
le datorită neobositei activități 
a A.R.L.U.S., asociație care 

' reunește pe cei mai buni prie
teni ai Uniunii Sovietice din 
țara noastră. Și rîndurile aces
tei organizații au crescut cu 
fiecare an. Astfel, dacă în 
1945, ta primul gCongres al 
A.R L.U.S.-ului erau reprezen- 
tați 57.000 de membri din 160 
de localități din (ară, astăzi 
A.R.L.U.S. numără peste 6 mi
lioane de membri încadrați în 
mai mult de 23.000 de cercuri 
A.R.L.U.S. Peste 1.450.000 de 
felurite manifestații, urmărite de 
peste 160 de milioane de oa
meni cu fost organizate de 
A.R.L.U.S. in cei zece ani de 
activitate, iar Casa Prieteniei 
Romino-Sovietice din Capitală, 
a organizat ea singură, din 
1950 și pînă azi, mai mult de 
1.000 de manifestări de tot fe
lul. Zeci de mii de expoziții, în- 
fățișind diverse aspecte ale ac
tivității oamenilor sovietici, au 
putut fi vizitate in ultimii zece 
ani. De mult succes s-au bu

curat marile serbări populare 
ale prieteniei romino-sovietice. 
O rodnică activitate a desfășu
rat editura „Cartea Rusă", care 
a tipărit în acești zece ani 
peste 1850 titluri de cărți, al 
căror tiraj a întrecut cifra u- 
riașă de 25 milioane exempla
re. Oamenii muticii din țara 
noastră citesc cu mult interes 
operele scriitorilor ruși și so
vietici pe care editura „Car
tea Rusă" le editează și în lim
bile naționalităților conlocui
toare. Astfel, cca. 530 de titluri 
de cărți au fost tipărite in 
limbile maghiară, germană, 
sirbă, ucraineană etc.

La nivelul celor med impor
tante acțiuni ale A.R.L.U.S.- 
ului se situează organizarea 
cursurilor populare de limba 
rusă. Prin aceste cursuri un 
mare număr de oameni învață 
limba rusă, puțind astfel să ia 
contact direct cu literatura rusă 
și sovietică, cu lucrările ști
ințifice sovietice, puțind citi pe 
Lenin și Stalin în limba in 
care au scris marii dascăli al 
proletariatului mondial. De unde 
în anul' 1945 funcționau doar 
55 de astfel de cursuri, frecven
tate de 940 de elevi, în anul 
școlar 1953—1954 au fost în
ființate peste 12.000 de cercuri 
populare de limba rusă, cu 
mai mult de 220.000 de cursanți, 
împărțițl țn trei cicluri de în- 
vățăm.înt.

Pentru sportivii patriei noa
stre activitatea bogată și va
riată a Asociației romlne pen
tru strîngcrea relațiilor de prie
tenie cu Uniunea Sovietică 
înseamnă un nesecat izvor de 
învățăminte, aîit în ceea ce 
privește activitatea lor profe
sională, cit și cea sportivă. In- 
pățind limba rusă tineretul 
sportiv al patriei noastre va 
putea să studieze lucrările ma
eștrilor emeriți ai sportului din 
U.R.S.S. și ale tehnicienilor 
sovietici in materie de sport. 
Iată de ee împlinirea celor zece 
ani de activitate a A.R.L.U.S.- 
ului înseamnă șl pentru sporti
vii noștri, ca și pentru întregul 
nostru popor, un prilej de bu
curie.

Alături de toți cei ce mun
cesc in patria noastră sportivii 
adresează Asociației romine 
pentru strîngcrea legăturilor 
de prietenie cu Uniunea Sovie
tică, ani mulți și rodnici de 
activitate, spre binele și pro
pășirea țării noastre, prietenă 
nedespărțită a Țării Socialis
mului.

★
* *

Experiența înaintată a sporti
vilor sovietici a constituit in toți 
cei zece ani un adevărat imbold 
pentru sportivii patriei noastre. 
In clișeu: Vestita aruncătoare de 
disc Nina Dumbadze împărtă

șește din experiența ei micilor iu
bitori ai atletismului.

k ★
*

Sus, pe vîrful 
Peieaga...

Ploaia care se pornise cu atita 
furie în seara aceea nu mai conte
nea, și putini erau acei ce se încu
metau s-o înfrunte chiar și pentru 
mai puțin timp. Dar iată că. din 
oraș a pornit un grup mare de 
tineri echipați ca pentru o lungă 
călătorie. Erau cei 82 de tineri tu
riști care răspunseseră la chemarea 
consiliului sindicat regional Hu
nedoara, de a participa la ștafeta 
turistică în stea. Tinerii adunați din 
colectivele sportive Metalul Hune
doara, Progresul Deva, S.M.T.C. 
Hațeg, Metalul Cugir, Flamura ro
șie Sebeș, Progresul Orăștie și FI. 
roșie Lupeni duceau cu ei drapele, 
numeroase lozinci și o pLacă mare 
de metal pe care scriseseră tot ce 
au simtit ei mai cald și mai fru
mos pentru cea de a 37-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Voioșia, atmosfera 
de caldă prietenie dar mai cu sea
mă dorința de a se întâlni cu to
ții acolo sus pe vîrful Peleaga unde 
aveau să așeze ca amintire placa 
comemorativă, nu i-a părăsit nici 
un moment.

Fiecare schynb sau sosire la 
punctele dinainte stabilite, a con
stituit pentru Incercații turiști din 
regiunea* Hunedoara tot atîtea pri
lejuri de a-și manifesta dragostea 
lor nețărmurită față de Marea Ța
ră a Socialismului și de oamenii 
sovietici ca și față de partidul nos
tru drag. Intilnirea între toate co
lectivele participante a stârnit un 
mare entuziasm. Și evenimentul se 
cerea sărbătorit cum se cuvine, lucru 
la care organizatorii s-au gîndit din 

' timp. Cu cîntcce, cu veselie, drumul 
pînă la cabana Pietrele le-a părut 
tinerilor sportivi mai scurt ca ori- 
cînd. Festivitatea de premiere a ce
lor fruntași în această frumoasă 
competiție a fost urmată apoi de un 
reușit program artistic. Textiliișlii 
‘din Lupeni au cucerit locui în- 
tîi urmați în ordine de cei din Ha
țeg și din Hunedoara. Pînă noaptea 
târziu cabana Pietrele fremăta de 
voioșia tinerilor veniți să se întrea
că în cinstea apropiatei sărbători. I

Angajamentele tractoriștilor prind viață
Tractorul s-a oprit la capătul ța

rinei și în urma sa fîșiile de pă- 
mînt îritoarse de cuțitele plugului 
strălucesc în razele soarelui. Acele 
ceasornicului Bunaev din graficul 
orar al tractorului adaogă o nouă 
tură executată. In stingă și to 
dreaipta, pînă departe, pierzîndu-se 
în miriștile aurii, se întinde ogorul 
răscolit de plugurile tractoarelor.

Cu luni în urmă. în primele zile 
ale desghețului, după ce tractoriști 
lor din brigada a IV-a S.M-T, Hăr- 
man — regiunea Stalin, li s-a co
municat sarcina anuală de plan pe 
ibrigadă, G'lad'ici îl întreba pe tava-1 
rășul său Velican:

— Ce zici? Anul trecut ne-am 
ținut bine. Am fost printre primii 
Oare și anul ăsta?...

Velican își aprindea țigara. A 
zîmblt și a spus:

— Nu depinde decît de noi.„
Și timipul a trecut Au venit zi

lele însorite ale primăverii cînd 
tractoarele au pornit să brăzdeze, 
din zori și pînă în seară, pămmtul 
țăranilor întovărăș’ți. Cifrele care 
arătau îndeplinirea planului pe 
campanie se schimbau grăbite: 6%.„ 
10%... 16%... 25%... 40%„. 80%^ 
160%...

160% și-au îndeplinit tractoriștii 
Velican Ion și Glad'ioi Martin din 
brigada a IV-a condusă de Scăieș- 
teanu Lazăr sarcina de plan pe 
campania de primăvară. Ei au fost 
fericiți că prin munca lor neobosită 
au făcpt ca stațiunea să obț nă 
drapelul de evidențiată pe țară .

Velican e un tânăr potrivit de 
statură, voinic și cu fața arsă de 
soare. Prietenul său Gladici e ceva 
mai înalt, cu obrajii plini ochi al
baștri și părul de culoarea spicu
lui. Arnîndoi îndrăgesc la fel de 
mult sportul. Velican joacă fotbal 
în echipa satului. Iar Gladici poate 
fi văzut apărînd poarta echipei de 
handbal a stațiunii. „In sport gă
sesc totdeauna puteri noi pentru 
a doua zi”, spune handbalistul Gla
dici.

La începutul lunii septembrie, 
cînid au intrat în campania de 

toamnă. Velican Ion și Glad’ci Mar
tin și-an luat angajamentul ^a, in 
cinstea Congresului Partidului și a 
zilei de 7 Noiembrie să-și în.depli-* 
nească planul de arături înainte da 
termen.

„Vom întîm/pim ou cinste ConJ 
greșul Partidului nostru și ziua da 
7 Noiembrie” — a spus Velican lor» 
în numele br găzii sale. „Planul 
.pe campanie și planul anual vor fi 
îndeplinite înainte de termen, iar 
arăturile noastre vor fi de bună 
calitate”, a încheiat ei. ,

Intr-o dim’ne'ață, cînd soarelei 
încă nu apucase să se, ridice pa 
cer, tractoarele au pornit din noii 
să răstoarne brazde pe pămînrturiki 
întovărășiților, dînd viață angajai 
meritului Iot.

A trecut de atunci mai b ne da 
o lună. ..Vom realiza ceea ce nc-am 
pus în gînd”, spunea îțntr-o 
zi Gladici Iui Velican. Și neobo
siți, ceas de ceas, cei doi prieteni 
S-au străduit să-și îndeplinească an
gajamentele luate. Strădania lot 
n-a fost zadarnică; pînă la sfîrșitul 
lui septembrie Gladici și-a îndepli
nit 90% din planul pe campania da 
toamnă, iar Velican Ion 65%. În
trecerea cu timpul fusese cîștigată 
Peste cîteva zile, cîtnd campan'a do 
arături de toamnă va fi în to'ui 
el, cei doi tractoriști vor lucra 
peste plan.

La sfîrșitul săptămânii trecute, 
un nou și mare succes al br găzii 
a IV-a a venit să se adauge la si
nii celor ce au făcut din S.MT. 
Hănman o stațiune fruntașă pe 
țară. In cinstea Congresului Parti
dului și a zilei de 7 Noiembrie pla i 
nul pe anul în cuts al brigăzii a 
IV-a din care fac parte Velican Ion, 
Gladici Martin, Fătuteț Andrei, 
Nan Arsenic, Mates Johan și Scă- 
ieștea-nu Lazăr, a fost îndeplin-t în 
proporție de 100,1%. Brigada a 
IV-a se ținuse de cuvînt. Iși înde- 
plinise sarcinile cu două luni înaind 
te de termen. |

GR. CHIRIȚESCU ’ 
din subredacția de la Orașul Stalin'

Duminică, în toate centrele de ra- 
; ion din țară, s-a desfășurat cea de 

a doua etapă a campionatului re
publican de cros pe echipe „Să în
tâmpinăm 7 Noiembrie”. La aceste 
întreceri, organizate de comitetele 
raionale C.F.S., prin comisiile raio
nale de atletism, aii participat echi
pele reprezentative ale colectivelor 
sportive.

întrecerile raionale sînt o etapă 
importantă în desfășurarea campio- 

. natului de cros, deoarece în cadrul 
ei se întâlnesc cei mai buni alergă
tori de cros din raion. Totodată, în 
această etapă are loc și selecționa
rea celor mai buni dintre ei, care, 
în etapa imediat următoare, vor 
concura alături de maeștri ai snor- 

j, tului și sportivi clasificați. Este 
deci important ca, Ia întrecerile ra
ionale, să participe toate echipele 
din raion. In acest fel, la etapa re
gională, cînd întrecerea este mii 
grea, raionul va fi reprezentat de 
cea mai bună echipă.

Din păcate, foarte puține între
ceri de cros desfășurate duminică 
au arătat că în colectivele sportive 
lucrurile acestea au fost înțelese. 

■ Putem afirma că etapa raională a 
campionatului republican de cros 
pe echipe „Sa întîmpinăm 7 Noiem
brie” a demonstrat, odată în plus, 
nepăsarea cu care multe colective 
sportive au privit problema cro- 

■ suini. Nenumărat- sînt sezisă- 
rile corespondenților noștri care 
ne relatează că la etapa raională a 
campion d ini de cros pe echipe 
majorit f't conctrenților au fost 
elevi și eleve.

Spre exemplu, Ia Tg. Mureș, O- 
rfiștie, Tecuci, Focșani, etc. etapa

Pe margmea etapei raionale a campionatului republican de cros
pe echipe

raională a campionatului republican 
de cros pe echipe „Să întîmpinăm 
7 Noiembrie" a însemnat de fapt 
o întrecere a echipelor de cros for
mate din elevi și eleve. Semnalăm 
acest lucru Consiliului Central al 
Sindicatelor care, prin secția de 
cultură fizică și sport, are datoria 
de a trage la răspundere asocia
țiile sportive pentru felul în care au 
îndrumat și controlat colectivele 
sportive în problema campionatului 
republican de cros pe echipe.

Un alt aspect al întrecerilor re
gionale este acela al lipsei de la 
startul întrecerilor a colectivelor 
sportive sătești. La foarte puține 
întreceri raionale de cros au parti
cipat echipe de țărani muncitori 
sau colectiviști. In această privin
ță o mare parte din vină o poartă 
comitetele raionale C.E.S., care a- 
veau datoria să îndrume aceste co
lective, să le ajute și, în general, 
să creeze toate condițiile necesare, 
astfel că de la startul întrecerilor 
raionale să nu lipsească nici un 
colectiv sportiv sătesc.

Comitetele raionale C.F.S., care 
au avut sarcina organizării între
cerilor raionale de cros, au muncit, 
în general, bine. Desigur însă că 
s-ar fi putut face mai mult, asigu- 
rîndu-se pretutindeni un cadru fes
tiv de desfășurare a întrecerilor, o 
organizare dintre cele mai bune.

„Să îmtîiiîpinăm 7
așa cum a fost la Turda. Tg. Mureș 
și Iași.

Este bine ca experiența acumu
lată cu prilejul desfășurării etapei 
raionale a campionatului de cros 
pe echipe să fie din plin folosită la 
faza regională a competiției, pentru 
ca greșelile, mai ales cele de orga
nizare, manifestate cu ocazia eta
pei raionale, să nu se mai repete.

Și acum, să dăm cuvlntul cores 
pondenților noștri, care vă vor re
lata felul în care s-au desfășurat 
unele întreceri raionale ale campio
natului de cros pe echipe :

TG. MUREȘ, (prin telefon). Da
torită muncii depus? de comisia de 
organizare, etapa raională a cam
pionatului de cros s-a desfășurat 
în condițiuni bune. Astfel, locul de 
plecare și sosire a fost frumos pa
voazat, iar la concursuri aii asistat 
aproape 2000 de spectatori. Un 
exemplu negativ l-au dat colective
le sportive sindicate, dintre care 
numai Progresul și Știința au pre
zentat echipe. Rezultatele înregis
trate au fost următoarele catego 
ria junioare : S.M.T.C.F.; categoria 
juniori : S.M.T.C.F.; categoria se
nioare : Progresul Tg. Mureș: cate
goria seniori : Dinamo Tg. Mureș.

(De la subredacția noastră)

TIMIȘOARA, (prin telefon). — 
Etapa raională a campionatului re
publican de cros pe echipe „Să în

Noiembrie”
tîmpinăm 7 Noiembrie” s-a bucurat 
de o bună organizare, însă cea mai 
mare parte a colectivelor sportivă 
n-au înțeles să participe la această 
frumoasă întrecere sportivă. Rezul
tatele înregistrate au fost următoa
rele: categoria junioare: S.M.T.G.F. 
Timișoara; categoria juniori : 
S.M.T.G.F. Timișoara; categoria 
serioare : Voința Timișoara; catego
ria seniori : Flamura roși© Teba Ti
mișoara.

(De la subredacția noastră)
TR. SEVERIN, (prin telefon). — 

In general, organizarea etapei raio
nale a campionatului republican de 
cros pe echipe a fost slabă. Colec
tivele sportive sindicale au lipsit de 
la startul întrecerilor. Dintre toate 
colectivele sportive sindicale, doar 
unul singur, Flamura roșie, a par
ticipat cu o echipă de senioare. An 
lipsit de la această întrecere spor
tivă colectivele Avîntul, Progresul, 
Metalul, Locomotiva și Voința.

Iată rezultatele: categoria juni
oare : liceul de fcte; categoria ju
niori : liceul de băieți Traian; cate
goria senioare: Flamura roșie; ca
tegoria seniori : Dinamo.

VICTOR KRAKSNF.R 
corespondent

ARAD, (prin telefon). — Colecti
vele sportive sindicale au privit cu 
nepăsare etapa raională a campio

natului republican de cros pe echi
pe. Majoritatea participanților la 
această întrecere au fost elevi și 
eleve. întrecerea rezervată senioa
relor nu s-au putut desfășura, ne- 
fiind înscrisă nici o echipă. Rezul
tatele obținute au fost următoarele» 
categoria junioare : școala de ener
gie electrică; categoria juniori: școa
la profesională C.F.S.; categoria 
seniori: Constructorul.

ȘT. WEINBERGER ' 
corespondent

ORAȘUL STALIN, (prin te'efon)” 
Pe Stadionul Tineretului din lo
calitate s-a desfășurat etapa pa 
oraș și etapa raională a campiona
tului republican de cros-pe echipe.- 
întrecerile au fost influențate, în-' 
tr-o oarecare măsură, de ploaie șî 
vînt. La concursul pe. oraș, învin
gătoare au ieșit următoarele echipe : 
S.M.T.G.F. Orașul Stalin (cat. ju
niori); S.M.T.C.F. Orașul Stalin' 
(cat. junioare); Metalul Uzinele de 
Tractoare (cat. seniori) și Flamura 
roșie (cat. senioare), iar la con
cursul colectivelor din raion pe pri
mele locuri s-au clasat: școala pe
dagogică de educație fizică din 
Predeal (cat. juniori), Constructorul 
Săcele (cat. junioare) și școala pe
dagogică- de educație fizică IJredeal 
(cat. seniori).

N. DUMITRESCU, 
corespondent \
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Cîteva însemnări pe marginea 
campionatului de lupte pe echipe

La încheierea campionatului motociclist de regularitate și rezistență

'■ Rareori am putut urmări un 
meci de lupte atit de palpitant —: 
dar numai prin risipa de voință 
a celor doi sportivi — ca acela 
dintre Doru Eliad (Constructorul 
București) și Gh. Niculae (Cons
tructorul Ploești). Mai puternic și 
mai greu, Gh. Niculae a fost totuși 
Întrecut de rutina și mai ales de 
voința excepțională a lui Doru E- 
Ilad. E drept însă că, de pe la ju
mătatea întîlnirii, amîndoi luptă
torii tși terminaseră complet resur
sele fizice, astfel că doar experi
ența i-a ajutat lui Eliad să iasă 
din situația foarte grea în care se 
găsea.

Spre sfirșrtul celor 15 minute de 
luptă, cei doi luptători se agățau, 
pur și simplu, unuil de celălalt, 
singura lor dorință fiind de a ter
mina cit mai repede lupta. 
Ceva mai mult, Eliad pe care cu 
greu îl mai țineau picioarele, pro
fita de orice întrerupere pentru a 
se odihni, „trăgînd" timpul.
‘Rezultă deci că pregătirea fizică 

se face, în multe cazuri, superfi
cial, ceea ce duce la comportări 
necorespunzătoare, la imposibilita
tea pentru luptători de a aplica cu
noștințele tehnice pe care le au. U- 
neori, pentru a completa un gol 
tn formație, unele colective utili
zează sportivi lipsiți de cea mai 
sumară pregătire (cazul Doru E- 
Bad). Este necesar deci, ca pre
gătirea fizică a luptătorilor 'parti- 
cipanți în campionatul republican 
să constituie o preocupare princi
pală a antrenorilor respectivi, că
rora nu ie este permis să între
buințeze sportivi nepregătiți. Iar 
arbitrii sînt datori să aplice regu
lamentul in litera lui, de a da cu
venitele avertismente pentru lup
tă pasivă fără a mai fi „senti
mentali".

Tot în meciul de mai sus, s-a 
văzut că doar forța nu este sufi
cientă pentru a cîștiga, că pentru 
a fi un bun luptător trebuie să ai 
atît o pregătire fizică cît și una 
tehnică corespunzătoare, și care să

Unificarea metodelor de antrenament 
în alpinism (II)

— Probleme
La cursul de unificare a metodei 

de antrenament în alpinism, cele 
mai îndelungate discuții au fost 
provocate de problemele tehnice.

Apelîndu-se la bogata experiență 
sovietică, au fost revizuite toate 
procedeele tehnice și după o amă
nunțită analiză teoretică, comple
tată cu experimentări practice, s-a 
căzut de acord ca, pe viitor în 
școlile de alpinism ca și în șe
dințele de instruire din colectivele 
sportive, să se învețe doar pro
cedeele mai practice, mai utile. 
Alegerea procedeelor tehnice s-a 
făcut după criteriul simplității și 
siguranței.

Iată, pe scurt, concluziile la care 
s-a ajuns cu ocazia cursului pentru 
unificarea metodei de antrenament, 
tn alpinism:

a) — Coarda și legarea în coar
dă. Pentru a corespunde scopului 
In care este întrebuințată, coarda 
(frîngtiia) alpină va avea o gro
sime de 11—13 mm. Pentru a i se 
putea stabili gradul de uzură, fie
care coardă va avea un carnet 
propriu în care se va trece numă
rul de ore de escaladă, cunoscînd 
că o coardă de cînepă, de bună 
calitate, întreținută cu grijă, re
zistă 30®—350 ore de lucru.

Legarea în coardă se va face 
numai peste torace, cu obligativi
tatea ca nodul final să fie făcut 
după ce frînghia a fost trecută în 
diagonală peste umăr. Acest sis
tem de legare corespunde în cea 
mai mare măsură necesităților de 
asigurare, deoarece — în acest 
fel — se amortizează șocul în eă- 
dere și se protejează coloana ver- 
■febrală.

In privința nodurilor, s-a ajuns 
la concluzia că un număr de cinci 
noduri simple dar practice este 
absolut suficient în tehnica alpină. 
-Au fost alese: nodul bulin, nodul 
•marinarului (nodul în opt), nodul 
<Se ghețar simplu și nodul de ghe- 
tjar compus. Al cincilea nod este 
«cel folosit exclusiv pentru legarea 
<a două corzi.

b) — Cățărarea. Pornind de la 
^observațiile făcute în ultimii ani, 
■care dovedesc că, în mare parte, 
;alpiniștii noștri întrebuințează pi
stoanele ca mijloc de susținere pen
tru înaintarea în perete, s-a hotărît 

se completeze între ele. De geaba 
s-a trudit Gh. Niculae să-l învin
gă pe Eliad, dacă pregătirea lui 
tehnică este foarte redusă. In cele 
din urmă, și-a irosit și forța pe 
care o are, în apucări necorecte și 
ineficace.

★
Una din partidele restanță din 

etapa a doua s-a desfășurat du
minică la Lugoj. S-au întîlnit Pro
gresul din localitate și Construc
torul Ploești. Intîlnirea s-a termi
nat cu un rezultat de egalitate: 
4-4.

De remarcat, așa cum relatează 
corespondentul voluntar I. Hor
vath, 'că întrecerile au fost urmă
rite de un public cifrat la circa 
800 persoane, care a umplut pînă 
la refuz sala Teatrului din Lugoj.

Rezultatele tehnice : Cat. 52 kgr.: 
N. Preșa (C.) întrece la puncte pe 
VI. Turculeț (P.) cat. 57 kgr.: I. 
Micula (P.) învinge prin tuș în 
min. 12 pe V. Gal (C.), cat. 62 
kgr.: D. Pană (C.) întrece la 
puncte pe I. Strubert (P.), cat. 67 
kgr.: H. Stockl (P.) învinge prin 
tuș în min. 13 pe V. Perju (C.), 
cat. 73 kgr.: V. Bularca (C.) în
vinge prin tuș în min. 9 pe I. Fi
scher (P.), cat. 79 kgr.'. I. Căda- 
riu (P.) întrece la puncte pe V. 
Negrea (C.), cat. 87 kgr.: F. Dra- 
gomir (P.) învinge prin tuș în 
min. 10 pe Gh. Niculae, cat. grea: 
S. Szasz (C.) învingător fără ad
versar.

★

Duminică este programată o e- 
tapă completă — a V-a — în ca
drul căreia se vor desfășura cîte
va meciuri foarte echilibrate. Pro
gramul etapei este următorul : 
Flamura roșie Cluj — Progresul 
Lugoj, Metalul Baia Mare — Pro
gresul Oradea, Dinamo București— 
Constructorul București, Construc
torul Ploești — C.C.A., Dinamo 
Orașul Stalin — Metalul Reșița și 
Locomotiva Timișoara — Flamura 
roșie Arad.

tehnice —
ca pe viitor acest sistem periculos 
de cățărare să fie înlăturat și să 
se insiste la antrenamente asupra 
cățărării libere, pitoanelor lăsîn- 
du-li-se rolul de element de asi
gurare în timpul escaladei. Evitîn- 
du-se agățarea de pitoane se e- 
vită scoaterea sau slăbirea lor, 
mai. ales atunci cînd ele sini soli
citate axial.

Respectarea celor trei puncte fixe 
în timpul cățărării, cățărarea în 
zig-zag, mersul pe vîrfuri, poziția 
de alarmă în timpul cățărării în
depărtat de stîncă), înaintarea lin- 
nă, fără salturi, vor fi procedeele 
tehnice de bază pentru a căror în
sușire trebuie să se insiste în vi
itor.
De asemenea, trebuie să se acorde 
o mai mare importanță poziției 
mîinilor în timpul cățărării. Ele 
nu trebuie să depășească înălțimea 
umerilor în timpul înaintării pe 
perete. Procedîndu-se astfel, se e- 
vită oboseala, brațelor și, în ma
joritatea cazurilor, prizele pot fi 
solicitate prin împingere, nu prin 
tr acționare.

O discuție vie a provocat eăță- 
rarea prin opoziție (bavareză). Ea 
a fost adoptată de corpul de an
trenori și va constitui o preocupare 
specială de acum înainte, întirucît 
s-a dovedit că acest fel de cățărare 
este mult mai eficace ca altele. 
Desigur, discutîndu-se despre mij
loacele tehnice de cățărare nu au 
fost uitate ramonajul cu spatele 
sau „în șpraiț" și nici sumedenia 
de forme de apucare a prizelor, 
precizî;:du-se în fiecare caz forma 
mai bună a mișcării.

c) Asigurarea și auto-asigurarea. 
Cu privire la această problemă, de
osebit de importantă, s-au stabilit* 
următoarele:

— Asigurarea să se facă numai 
peste umăr în cele trei poziții cu
noscute: de jos, de sus și lateral.

— Nu se va mai permite ple
carea în escaladă fără baterea unui 
piton de bază la cel puțin un me
tru deasupra secundului,

— La regrupare nu este permis 
ca cel care asigură să nu fie auto- 
asigurat la piton. Asigurarea peste 
umăr din această poziție poate fi 
făcută și cu introducerea corzii 
prin pitonul de asigurare.

F. CRISTEA
GH. EPURAN

In Spiciu + M. Dane seu campionii curselor de regularitate, la 
sosirea lor din ultima etapă.

In finala carnptona tulul motoci- 
clist de regularitate, rezistență și 
turism au pornit să se întreacă 66 
de alergători motocicliști afle căror 
performanțe îi îndreptățeau să lupte 
cu șanse egale pentru cucerirea th 
tlurilor de campioni ai țării. Din 
cronicile fiecărei etape s-a desprins 
însă concluzia că alergarea în ca-re 
porniseră să se întreacă motocicliș- 
tii nu era o întrecere obișnuită, ci 
un concurs în care avea să-și spună 
cuvîntul pregătirea tehnică și mai 
.afes pregătirea morală și de voință. 
Nu toți alergătorii au avut însă a- 
ceastă pregătire și iată de ce, din 
cei 66 motocicliști ta capătul celei 
de a 8-a etape, startul a fost tre
cut numai die 28 de alergători. De
sigur că una din cauzele care au 
determinat abandonurile a fost și 
aceea a unei slabe pregătiri a ma
terialului de concurs. Motocidliști'i 
de la Dinamo București au consti
tuit un exemplu în ceea ce privește 
felul cum au înțeles să-și pregătea
scă motocicletele pentru a putea re
zista tuturor drumurilor dure.

In afara celor trei echipe înscrise 
de Dinamo București, una singură 
(o echipă a asociației .Locomotiva) 
a rămas pînă ila urmă nedescom- 
pletată și astfel a putut fi înscrisă 
în clasamentul general pe echipe, 
în rest, toate ceWalte echipe, de Ia 
C.C.A., Avântul, Metalul, Progresul, 
Voința, au fost descompletate, unele 
dintre ele răminînd chiar fără nici 
un reprezentant.

Echipa învingătoare, Dinamo, for
mată din M. Sărățeanu, L. Szabo și
I. Kerestes, merită toate laudele, 
componenții el reușind să se claseze 
fără penalizări în 7 d,in cele 8 eta
pe cît a .avut această finală de cam
pionat. Componenții echipei Dina

Oopă eUpa a Vl-a a campionatului categoriei A la rugbi
Influențate în cea mai mare par

te de timpul nefavorabil, întîlni- 
rile de rugbi disputate duminică 
în cadrul campionatului catego
riei A, în Capitală, s-au caracte
rizat printr-un joc specific de îna
intare (impus de controlul greu 
al balonului și de starea proastă 
a terenurilor), în care echipele 
favorite au terminat învingătoare.

Intr-adevăr, fruntașele clasa
mentului, Dinamo București și Lo
comotiva Grivița Roșie au reușit 
să realizeze scoruri mari, în dau
na adversarilor lor, Progresul Să
nătatea și respectiv Minerul Pe
troșani.
■ Intr-o formă excelentă, dinamo- 
vîștii bucureșteni au învins fără 
să se întrebuințeze prea mult, cu 
un scor concludent, 36—0 (13—0), 
pe Progreșul Sănătatea, făcînd în 
acest fel un bun antrenament în 
vederea „finișului" acestui cam
pionat.

Nu același lucru s-a întîmplat 
pe terenul C.C.A. unde Știința 
București, ultima clasată în acest 
campionat, a ținut în ,,șah“ în 
majoritatea timpului, echipa mi
litărilor pretendentă la titlul de 
campioană.

Deși diferența de valoare dintre 
aceste două formații este consi
derabilă, diferența de scor cu care 
a luat sfîrșit întîlnirea (6—0), 
este de-a dreptul surprinzătoare și 
aceasta datorită faptului că stu
denții ' bacureșteni, profitînd de 
starea proastă a terenului și mai 
ales de formația improvizată pe 
care C.C.A.-ul a aliniat-o, au știut 
să aplice cea mai bună tactică 
(jocul de cafuiaj) adecvată situa
ției mai sus amintite. Aeest lu
cru trebuite să dea de gîndit echi

mo I s-au dovedit de forțe sensi
bil egale, cu o pregătire morală și 
de voință excepțională.

Din toți concurenții care au reu
șit să termine această grea compe
tiție, doi au ajuns la capătul celei 
de a 8-<a etape, cu zero puncte pe
nalizare. Este voirba de I. Spiciu + 
M. Dănescu (CCA), care au mers 
pe o motocicletă cu ataș și P. Ior- 
dăchescu (OCA) care a pilotat o 
motocicletă Jawa clasa 350 cmc. 
Dintre acești doi concurenți a tre
buit să se aleagă învingătorul. Și 
învingătorul» a fost decis de circu
itul de viteză, desfășurat imediat 
după terminarea concursului de re
gularitate. Victoria obținută de I. 
Spiciu încununează o serie întrea
gă de performanțe și recorduri, nu
meroasele titluri de campioni R.P.R. 
cucerite pînă în prezent de către 
acest alergător.

I. Spiciu + M. Dănescu au rea
lizat o performanță d)e-a-direiptuil 
excepțională: aceea de a merge în 
cursă, pe drumuri dure, cu o moto
cicletă cu ataș, fără a o defecta, 
fără, a rupe cadrul atașului, res- 
peetînid mediia orară impusă (une
ori foarte ridicată), fără a fi pe
nalizat. Succesul lui Spiciu constă 
în prudența cu care și-a condus 
.motocicleta și în felul în care și-a 
ipregătit-o înainte de concurs, cum 
și înaintea ffecărei etape.

Ga un aspect original, trebuie să 
arătăm că în această finală de cam
pionat învingătorii în clasamentul 
individual nu au avut numai cali
tatea de concurenți ci, în una din 
etape, chiar și pe aceea de arbitri. 
In etapa Satu Mare, Baia Mare, 
Vad, Vatra Dornei, Bistrița, Gluj, 
distribuirea arbitrilor pe traseu s-a 
făcut pe două căi: o parte din ar

pei militarilor deoarece, altfel, tit
lul pe care-1 dețin poate fi ,,scă
pat !“.

Pe terenul din Parcul Copilului, 
Locomotiva Grivița Roșie a depă
șit cu destulă ușurință Minerul 
Petroșani, cu scorul de 14—0 
(3—0). Feroviarii au găsit cele 

mai bune soluții pentru a rezolva 
jocul confuz al pachetului de îna
intași care convenea echipei 
din Petroșani. C'ombinînd judi
cios atacurile liniei de treisferturi 
cu jocul organizat al înaintării, 
Locomotiva Grivița Roșie, a reu
șit să înscrie trei încercări prin 
Tr. Picu, A. Caligari și A. Moar- 
căș și să transforme o încercare 
șl o lovitură de pedeapsă prin V. 
Moraru.

Deși învinsă, echipa din Petro
șani a jucat cu multă însuflețire, 
înjghebînd uneori atacuri pericu
loase, rămase însă fără rezultat 
și aceasta din cauză că majorita
tea jucătorilor nu urmăreau acțiu
nile întreprinse de coechipierii lor.

Așa cum ne informează cores
pondentul nostru I. Filitti, meciul 
dtotre Constructorul București și 
Progresul F. B. a fost foarte dis
putat și un rezultat de egalitate 
ar fi oglindit mai just desfășura
rea acestei întîlniri. Primele 15 
minute ale reprizei I-a Construc
torul reușește să-și domine ad
versarul printr-un joc mai orga
nizat la tușe și printr-o serie de 
acțiuni periculoase ale liniei de I 
treisferturi. In această perioadă' 
Constructorul reușește să înscrie 
o încercare prin Răducanu, încer
care care a determinat dealtfel și 
învingătorul acestei întîlniri.

Sezișînsl faptul că adversarul 
atacă des cu linia de 3/4 cei de la 

bitri au fost transportați pe trase1, 
de la Satu Mare pînă în Vatra Dor! 
nei, iar o altă parte dinspre Clu 
spre Bistrița. Aceasta, pentru ci 
operațiunea să nu suporte întîrzieri 
Iată însă că cele două mașini cari 
porniseră din Satu Mare să distrtt 
buie arbitrii pe parcurs pînă în Va 
tra Dornei, se defectează, în aș.' 
măsură îneît să nu mai poată fi re 
parată I La Vad, arbitrii simt a-juntș 
de concurenți. Or, pînă în Vatr 
Domei arbitrii nu mai aveau cur
să fie transportați. De comun. acor< 
cu concurenții s-a ajuns la soluți. 
să se anuleze posturile de contre 
care urmau să funcționeze pînă Ir 
Vatra Dornei și să se facă unit! 
singur în Vatra Dornei, la care se 
sirile să fie înregistrate de I. Sp; 
ciu și M. Dănescu. Imediat s-a fa 
cut o decalare de o oră, Spiciu ;■ 
pornit la drum spre Vatr.a Dome 
și acolo, pe fișa de control a înre 
gistrat sosirile celorlalți concurenți 
De aci, a plecat la urmă și el, d 
astă dată dlin nou în calitate d 
concurent, fiind cronometrat pin 
la Cluj de arbitrii transportați f 
traseu pe cea de a doua cale.

Iată acum clasamentul individul
general:

1. I. Spiciu + 
zero penalizări, 
lor motocicliste 
rezistență; 2. P. 
zero penalizări;

M. Dănescu (CCA 
campioni ai cuts» 
de regularitate 

Iordăchescu (CCA.
3. I. Kerestes (D 

namo), 1 p.; 4. L. Szabo (Dinamc
2. p.; 5. M. Sărățeanu (Dinamo) - 
p.; 6. Mihai Pop (Dinamo) 3 p 
7. Gh. Zdrinca (Dinamo) 4 p.; 
Popa Tudor (Dinamo) 9. p.; 9. G 
Budacă (Dinamo) 9 p.; 10. Al. Li 
zărescu (CCA) 12 p.; 11. Al. Hub 
(CCA) 17 p.; 12. E. Szabo (Dim - 
mo) 53 p.; 13. N. Stănilă (Locom». 
tiva) 58 p.; 14. Gh. Stoleru (Din* 
mo) 73 p.; 15. G. Jigmonid (Loc» 
motiva) 80 p.; 16. D. Bartosz (L» 
comotiva) 115 p.; 17. N. Buiesc 
(Locomotiva) 141 p.; 18. Gh. Mî) 
droiu (Voința) 185 p.; 19. E. Br 
zina (Voința) 214 p.; 20. St. Ghe 
lei (Voigța) 220 p.; 21. N. Bunt 
(Progresul) 328 p.; 22. P. Encsciu- • 
C. Radu (Dinamo) 396 p.; 23. \ 
Suceveanu (Metalul) 539 p.; 24. 1 
Aslan (Locomotiva) 733 p.; 25. 
Keler (Progresul) 888 p.; 26. 7 
Teodorescu (Voința) 910 p.; 27. 
Ciurescu (Locomotiva) 1211 p ; 21 
M. Constantan (Locomotiva) 1593 

Clasamentul general pe eohiip
1. Campioană R.P.R. a cursei» 
motocicliste de regularitate și rezâ 
tentă, DINAMO I. (M. Sărățean 
L. Szabo, I. Kerestes) 5 p.; 2. E 
namo II (T. Popa. M. Pop, G 
Zdrinca) 16 p.; 3. Locomotiva (T - 
Bartoș, N. Stănilă, Jigmond) 253 ]
4. Dinamo III (P. Enescu + T. R 
du, Budacă, Stoleru)' 478 p.

"^6. ȘTEFĂNESCU

Progresul anihilează cu succ» 
acțiunile jumătății la grămadă 
deschidere, și reușesc cu timpi 
să-și impună jocul înaintării cț 
racterizat printr-o serie de acțiui 
bine concepute. Di» acest momei 
întîlnirea se caracterizează prii 
tr-o dominare netă a Progresuh 
F. B. Trebu'e să amintim că c 
de la Progresul au ratat în d 
cursul acestei partide patru Iov 
turi de pedeapsă și totodată oc; 
zîa de a marca, prin Condeesc 
o încercare la sfîrșitul reprizei 
Il-a. In general jocul dintre i 
ceste două echipe a fost de o bur 
factură tehnică. Trebuie remarc 
faptul că în echipa Progresul 
F. B. și-au făcut apariția o ser 
de jucători tineri ca Leonte Co 
stantinescu, Marius, Tudoracl 
etc. care s-au achitat cu prisosi 
ță de sarcinile încredințate.

S-au remarcat de Ia învingâte 
Gaicu, Manolache și Răducanu ’ț 
de la învinși Tudorache, Șoitu ! 
Marius.

★

In campionatul categoriei 
s-au înregistrat următoarele reztj 
tate: SERIA I-a : Locomoti1
I.C.F. București — Știința Cluj 
0—0; Locomotiva Cluj — Flacă 
Tîrnăveni : 6—6 (0—6) ; Locom 
tiva Timișoara — Știința Arat 
0—6 (neprezentare); Știința Or 
șui Stalin — Știința Timișoar; 
0-31.

SERIA Il-a : Dinamo IX Buc 
rești — Metalul București 0- 
(0—0); Progresul Tecuci — Știi 
ța Iași: 3—6 (3—3): Știința. G 
lăți — Flacăra Ploești 14—0.



După etapa de duminică a categoriei A
Din meciul de la București
® C.C. A. a dovedit, odată în 

plus, că este ceea ce se numește 
„o echipă de campionat", adică o 
echipă care știe să „scoată" 
puncte, chiar din meciurile în care 
este pusă în situațiile cele mai 
dificile. Prima explicație a acestui 
fapt este aceea că jucătorii acestei 
echipe știu să lupte într-un joc, 
au o pregătire morală și de voință 
deosebită. De asemenea, ei au o 
bună pregătire tehnică, știu să 
profite de fiecare slăbiciune a ad
versarului, să speculeze greșe
lile acestuia. Experiența jocurilor 
grele, rutina celor mai mulți din 
jucători, contribuie de asemenea la 
caracteristica de „echipă de cam
pionat" a formației noastre cam
pioane. Ca să nu mai vorbim de 
compartimentul apărării care — 
dacă atacul a marcat un gol, două 
— știe să țină un rezultat...

Aceste merite ale echipei fac 
'din nou din C.C.A. o îndreptățită 
aspirantă la titlul de campioană.

• Metalul Hunedoara a fost 
egală C. C. A.-ului în jocul de 
cfrnp, dar s-a comportat slab în 
ceea ce priveșe finalitatea și efica
citatea atacului. Voinescu II a fost 
singurul atacant cu adevărat pe
riculos, fiind avantajat și de sta
rea terenului care i-a convenit lui, 
în duelul cu Zavoda II. Foarte 
slabi Zapis și Meghie, care au 
„încuiat" numeroase acțiuni de 
gol. Credem că antrenorul ar fi 
făcut bine înlocuind pe unul din 
ei, după pauză. La Metalul Hu
nedoara, apărarea este mai bine 
pregătită decît' atacul, în care du
minică interii n-au dat deloc sa
tisfacție.

Despre jocui șî despre unii spectatori 
de la Cîmpia Turzii

Jocul de la Cîmpia Turzii, dintre 
echipele Metalul și Locomotiva 

Ș Grivița Roșie București, a fost foar- 
te disputat.

Pe nînd, cînd unii, cțnd ceilalți, 
jucătorii celor două echipe au tre
cut... pe lîngă victorie și mimai 
forma bună a apărării bucureș- 
tene, în frunte cu Dungu, și jocul 
excelent al apărării metalurgișt’'- 
lor, din rîndurile cărora a ieșit 
mult în evidență stoperul Mari, 
au făcut ca scorul să nu fie mai 
mare.

In ceea ce privește Liniile de 
atac, aceea a echipei gazde a ju
cat foarte bine primele 25 de mi
nute cînd, în afară de golul în
scris de Mureșan cu „sprijinul” 
lui Lungu putea să mai marcheze 
încă de cîteva ori. Apoi, înaintașii 
acestei echipe s-au situat la nive
lul adversarilor lor, adică al liniei 
de înaintare a echipei bucureș- 
tene, care a jucat în ...nota ei o- 
bișnuită, adică slab. înaintarea 
echipei bucureștene a practicat la 
Cîmpia Turzii același joc confuz, 
lipsit de orizont, în care se trăgea 
Ia poartă de la 35—40 de metri, 
iar de la 16—20 m. se pasa... la 
infinit!

Deși avea un caracter decisiv, 
jocul s-a disputat totuși în limi
tei» sportivității și în această 
privință un merit revine arbitru
lui Gh. Ionescu care a condus 
atent, autoritar și cu competență. 
Pentru că a venit vorba de ar
bitru, trebuie menționat aci că

CEI MAI MICI FOTBALIȘTI BUCUREJTENI ȘI-AU
După luni de întrecere, de e- 

moții, de luptă, cei mai mici fot
baliști ai Capitalei și-au în
cheiat, duminica, competiția re
zervată lor. întrecerile pentru pi
tici sînt deosebit de utile și noi 
relevăm meritele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor care, prin sec
ția sa de cultură fizică și sport 
și prin aceleași secții ale multor 
consilii sindicale regionale dove
desc o preocupare permanentă 
pentru creșterea viitoarelor ca
dre ale fotbalului.

Pe linia aceasta se situează și 
campionatul de pitici al orașului 
București, una dintre cele mai 
reușite competiții de acest gen. 
S-au întrecut 16 echipe împărțite 
în două serii. Duminică au avut loc 
ultimele meciuri, pentru desemna
rea ocupantelor primelor patru 
locuri. In finala întrecerii s-au 
totîlftit pe stadionul Republicii e-

O Unii din jucătorii noștri par 
a desconsidera importanța pe care o 
au aruncările de la tușe. Ei pri
vesc aruncările de aut ca pe s’m- 
ple repuneri ale mingii în joc, ig- 
norînd faptul că ele sînt exce- 
celente mijloace de a intra in po
sesia balonului. Această lipsă de 
atenție pentru aruncările de la 
tușe am remarcat-o la jucătorii 
de la Hunedoara, care — atunci 
cjnd un coechipier a! lor executa 
o aruncare — nu se arătau deloc 
zeloși în a se plasa cît mai bine, 
pentru a primi balonul. Ceea ce a 
făcut ca ei să piardă foarte multe 
ocazii de a iniția atacuri. Pentru 
a intra în posesia mingii, într-un 
duel cu adversarul, un jucător 
face cîteodată eforturi considera
bile. De ce, atunci^ n-ar face mi
nimul de efort necesar unui bun 
plasament la aruncările de aut, 
cînd — cu mai multă grijă — 
poate ajunge la același rezultat?!...

Plasamentului la aruncările de 
la tușă trebuie să i se acorde 
mai multă importanță.

• Un teren ud, alunecos, ca cel 
de duminică, face mai grea și sar
cina arbitrului, prin fazele con
fuze pe care le prilejuiește. El 
trebuie să fie foarte atent și să 
deosebească căzăturile provocate 
de teren, de cele produse în urma 
faulturilor. In această direcție, ar
bitrul C. Popescu s-a orientat 
bine, sancționînd numai căderile 
provocate de intervenția neregula
mentară a adversarului.

R. URZICEANU

unii spectatori din Cîmpia Turzii, 
s-au... specializat în crearea unei 
,,atmosfere" cu ajutorul căreia ei, 
spectatorii, speră să influențeze 
pe arbitru.. Un fapt numai: abia 
intrat pe teren, arbitrul Gh. Io
nescu a fost condus dfe la ieșirea 
din vestiare pînă la centrul tere
nului cu fel de fel de „sfaturi" 
care dintre care mai... amicale.

Și nu numai spectatorii sînt vi- 
novați. Ci chiar conducătorii co
lectivului sportiv și ai echipeî de 
fotbal, care în loc să fie primfi 
care să ia atitudine împotriva a- 
cestor ieșiri nesănătoase, sînt... 
primii care protestează. Am avut 
prilejul să stăm de vorba chiar 
cu tov. Mîndruț, președintele co
lectivului sportiv. Ne-a impresio
nat obiectivitatea cu care vorbea 
despre alte probleme sportive. Și 
mai mult ne-a „impresionat" a- 
cetași tov. Mîndruț cînd, după 
meci, a fost primul care a afirmat 
că arbitrul Gh. Ionescu a deza
vantajat ech-'pa din Cîmpia 
Turzii I

Dacă însuși președintele colec
tivului sportiv are o asemenea a- 
titudine, ce se mai poate pretinde 
de la ceilalți spectatori? Ar fi 
mult mai frumos ca arbitrii să 
simtă o plăcere din a veni la 
Cîmpia Turzii pentru a arbitra, 
decît să se gîndească cu teamă că 
simt obligați să conducă un meci 
acolo.

A. CĂLIN

chipele Rezervele de muncă și 
Locomotiva Grivița Roșie. Echipa 
Rezervele de muncă a cucerit 
frumosul trofeu „Cupa G.C.S.” și 
locul I în clasament, întrecînd e- 
chipa feroviară cu 4—1. Pe locul 
trei s-a clasat echipa Tînărul di- 
namovist I care a dispus cu 3—0 
de Flamura roșie. Aceasta din 
urmă a obținut locul patru în cla
samentul general.

Dar tot zilele trecute — mai 
precis vineri — participanții la 
„Cupa C.C.S." au mai avut un 
eveniment de seamă. Pentru toate 
echipele care au luat parte la în
trecere, Consiliul Sindical Regio
nal București, prin secția sa de 
cultură fizică și spori, a orga
nizat la Casa de Cultură a Sindi
catelor o frumoasă serbare. Cu 
acest prilej micuții fotbaliști au 
ascultat o interesantă și instruc
tivă conferință a unui fotbalist

Fe marginea jocului 
de Ia Tg. Mureș

Cei 6.000 spectatori prezenți în 
tribunele stadionului 23 August 
din Tg. Mureș au trăit duminică 
din plin emoțiile unei partide de 
fotbal care a pasionat prin evo
luția scoruluL ca și prin dîrze- 
nia luptei, care s-a duș, de altfel, 
în limitele unei depline sporti
vități.

In focul luptei pentru cele două 
puncte ambele echipe și — în 
special — Locomotiva Tg. Mureș 
au comis nenumărate greșeli de 
ordin tehnic și tactic. Gazdele, 
handicapate de lipsa stoperului 
titular Fulop, au fost silite să 
recurgă la o formulă improvizată 
de apărare cu .mijlocașul Gierling 
stoper, fapt eare a dus atît la slă
birea apărării cît și a atacului, 
nevoit să vină mult înapoi pentru 
a-și culege mingile. Avînd în față 
o apărare ușor de pătruns, atacul 
arădean reușise ca pînă în minu
tul 41 de joc să-și asigure un 
avantaj de 3 goluri. Fără a în
cerca să diminuăm meritele înain
tașilor Flamurii roșii este necesar 
totuși să arătăm că acest avantaj
n.u s-a datorit superiorității cate
gorice a acestora asupra apărării 
mureșene, cît mai ales marilor 
greșeli comise de compartimentul 
defensiv al Locomotivei.

Nu este întîmplător faptul, că 
la cele 3 goluri înscrise de Fla
mura roșie aripa stingă Birău a 
avut o contribuție decisivă: a în
scris 2, iar cel de al treilea l-a 
marcat Manole dm centrarea im
pecabilă a aceluiași Birău. Birău 
a putut acționa în voie, fiindcă 
fundașul mureșan Vakarcs II nu 
și-a ținut locul, fiind în perma
nență preocupat să-l dubleze pe 
G’erling, care era depășit la min
gile înalte de Vaczi.

Deabia în repriza II-a mure
șenii au remediat această lacună 
și făcînd unele schimbări inspirate 
în formație (Vakarcs II a trecut 
la înaintare, iar Crișan fundaș) 
au redus din handicap, fiind chiar 
la un pas de egalare. Absența 
lui Fulop din echipă — sancțio
nat cu suspendare pentru lovirea 
adversarului în meciul cu Flacăra 
PIoești — ridică o problemă care 
frămîntă pe multe din formațiile 
noastre fruntașe. Este vorba de 
atitudinea necugetată a unor ju
cători care prin comportarea lor 
nesportivă sînt sancționați cu sus
pendarea, prejudiciind grav inte
resele colectivului respectiv, nevoit 
să utilizeze o formație improvi
zată. Antrenorilor le revine în pri
mul rînd sarcina de a intensifica 
munca educativă cu jucătorii, „ca
zul Fiillop", nefimd. din păcate, 
izolat.

In ce privește Flamura roșie, a 
avut la Tg. Mureș o comportare 
mai buină față de etapa pțece- 
dentă. Arădani1 au căzut în gre
șeala de a considera suficient a- 
vantajul luat în prima repriză 
și după pauză au acționat mai 
deslînat în atac. In schimb, apă
rarea și mijlocașii, Mercea și Ka
pas au luptat cu multă însuflețire 
reușind să mențină favorabil sco
rul, care le-a adus o prețioasă 
victorie.

S. MASSLER

TERMINAT ÎNTRECEREA
fruntaș, maestrul sportului Gh. 
Băcuț, intitulată „Cum am învă
țat fotbal".

Nu trebuie uitați înainte de 
încheiere, antrenorii echipelor de 
pitici care se ocupă cu dragoste 
și răbdare de creșterea lor. Din
tre ei trebuie citați • Steinbach, 
Morărescu, Urechiatu, KKige, Ne
gru, Stănescu și alții care nu 
au precupețit nici un efort 
spre a învăța pe micii spor
tivi cît mai multe din cele ce 
știu ei. Vom sublinia de asemenea 
interesul manifestat de unele co
lective (Locomotiva, Rezervele de 
muncă, Dinamo, Flamura roșie) 
pentru asigurarea celor mai bune 
condițiuni echipelor de pitici.

Inițiative ca aceea a Consiliu
lui Sindical Regional București și 
a altor consilii sindicale regio
nale, sînt un îndemn de a se in
tensifica organizarea competițiilor 
de fotbal pentru pitici.

Mîine încep întrecerile din cadrul campionatelor 
individuale de atletism ale R. P. R.

Mîine începe pe stadionul Re- i 
publicii din Capitală desfășurarea 
întrecerilor din cadrul campiona
telor individuale de atletism ale 
R. P. Romine, pe anul 1954. Anul 
acesta campionatele individuale se 
vor desfășura într-un cadru deo
sebit, care să corespundă acestui 
eveniment, o adevărată sărbătoare 
a atletismului nostru. Timp de 
cinci zile, cei mai buni atleți ai 
țării își vor disputa, în întreceri 
dîrze, titlurile de mare cinste de 
campioni ai republicii noastre 
populare.

Prima zi de concurs programea
ză următoarele probe: ora 9: 100 
m. (decatlon), greutate (pentatlon 
femei), suliță bărbați (calificări); 
ora 9,45: lungime (decatlon); 
ora 10,10: înălțime (pentatlon fe
mei) ; ora 15: 200 m. garduri
(serii), greutate (decatlon) ; ora 
15,15: 100 m. plat bărbați (serii); 
ora 15,30: 100 m. plat femei (se
rii) ; ora 15.45 : 400 m, plat femei 
(serii) ; ora 16 : 200 m. garduri 
(finala), înălțime (decatlon), su
liță bărbați (finala) ; ora 16,15: 
100 m. bărbați (semi finale) ; 
ora 16,25: 100 m. femei (semi fi
nale) ; ora 16,35 : 200 m. femei 
(pentatlon); ora 16,50: 800 m.
bărbați (serii) ; ora 17: 5.000 m. 
(finala) ; ora 17,20 : 400 m. (de
catlon) ; ora 17,40 : 4x100 m. băr
bați (serii).

1 ★
înaintea întrecerilor care încep 

mîine găsim nimerit să vă pre
zentăm lista cîștigătorilor ediției 
pe anul 1953 a campionatelor in
dividuale de atletism ale R.P.R.

BĂRBAȚI: 100 m. — L. Marks 
(Dinamo) 11,0 sec. ; 200 m. — L. 
Âlarks (Dinamo) 21,9 sec.; 400 m. 
—-■ I. Savel (Dinamo) 50,9 sec.; 
800 m. — A. Palade Ursu (Ști
ința) 1:54,7; 1.500 m. — D. Tîl- 
maciu (C.C.A.) 3:54,8; 5.000 m.'— 
N. Bunea (C.C.A.) 14:44,0; 110 m. 
g. — I.Opriș (Dinamo) 15,4 sec.; 
400 m. g. — I. Savel (Dinamo) 
53,6 sec.; 3.000 m. obstacole — 
V. Firea (Dinamo) 9:08,8; 10 km.

Campionatele de atletism ale
întrecerile din ziua doua a cam

pionatelor de atletism ale șco
lilor sportive de tineret, desfășura
te ieri pe stadionul Republicii, s-au 
bucurat de condițiuni atmosferice 
cu mult mai bune decît duminică. 
Din acest motiv, deși pista mu a 
fost totuși suficient de tare, per
formanțele atleților participant, au 
crescut cu mult în comparație cu 
cele înregistrate în prima zi. Ieri 
de pildă, au fost stabilite două noi 
recorduri republicane de juniori și 
au fost obținute cîteva performanțe 
remarcabile. Metodic Trandafilov a 
reușit să sară 3,68 m. la prăjină 
și să întreacă astfel vechiul record 
al lui Zeno Dragomir (3,64 m. din 
1940). Alt record a fost stabilit de 
Mircea Stein (T. dinamovist) 13,68 
m. la triplu salt, (acesta este re
cord pentru juniorii de cat. II-a). 
Iată dealtfel cîteva dintre cele mai 
bune rezultate de ieri : 3000 m.: S. 
Ivănescu (Arad) 9:26,4, T. Spînu 
(Orașul Stalin) 9:27,4 ; greutate fe
mei : Ana Roth (Orașul Stalin) 
12,53 m., Martha Szabo (Cluj) 10,46 
m.; 100 m. femei: Dora Copîndea-

ACTIVITATEA LA CANOTAJ
Finalele caiqiionatiilni reputilican de canetaj-acadenic

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
cei mai buni schitiști din țară se 
vor întrecei, pe lacul Snagov, pen
tru desemnarea campionilor (re
publicani la canotaj academic. A- 
ceastă ultimă mare competiție in
ternă de canotaj a anului se va 
bucura de o numeroasă participa
re, aflaturi de sportivii bucuireș- 
teni participînd și numeroși coucu- 
renți din provincie, calificați în 
întrecerile fazei de zonă.

întrecerile sînt programate să 
înceapă vineri 15 octombrie cînd 
se vor desfășura curse eliminato
rii la probele la care sînt înscrieri 
mai numeroase de cinci echipaje. 
A doua zi. sîmbătă sînt progra
mate recalificările la aceleași pro
be.

Finalele se vor desfășura, la 
toate probele, duminică diminea
ța, începînd de la orele 9,20, în 
următoarea ordine: schif 2+1 bă
ieți, schit simplu fete, schif 2^ ra
me băieți, schif 2 vîsle băieți, 
schif 4 + 1 rame fete, schif simplu 
băieți, schif 4 + 1 vîsle fete, schif 
2 vîsle fete, schif 8+1 fete, schif 
4 fără cîrmaci băieți, schif 4+1 
băieți, schif 8+1 băieți.

marș — D. Paraschivescu (Fla
mura roșie) 46:02,4; 4x100 m. — 
Dinamo 42,6 sec. ; 4x20„ m. — 
Dinamo 1:27,8; 4x400 m. — Ști
ința 3:18.2; 4x800 m. — Dinamo 
7:53,0; 4x1.500 m. — Dinamo
16:32,8; lungime — I. Wiesen- 
meyer (Dinamo) 7,07 m.; triplu 
salt — C. Bartha (FI. roșie) 
14,08 m.; înălțime — I. Soter 
(C.C.A.) 1,96 m.; prăjină — Z. 
Dragomir (Știința) 4,05 m.; greu
tate — G. Georgescu (Știința) 
15,34 m.; disc — M. Raica (Di
namo) 46,97 m.; suliță — D. 
Zamfir (Dinamo) 64,20 m. ; cio
can — C. Dumitru (Locomotiva) 
55,52 m.; pentatlon — L. Taus 
(C.C.A.) 2530 p. ; decatlon — P. 
Zimbreșteanu (C.C.A.) 6.288 p.

FEMEI : 100 m. — Alexandra 
Sicoe (Știința) 12,5 sec.; 200 m. — 
Alexandra Sicoe (Știința) 25,1 sec.; 
400 m. — Florica Dumitru (Lo
comotiva) 59,6 sec.; 800 m. — 
Edith Treybal (Progresul) 2:18,6; 
80 m. garduri —■ Ana Șerbarj 
(Progresii’) 11,5 sec.; 4x100 m. — 
Știința 50,2 sec.; 3x800 m. — 
Locomotiva 7:15,6; 4-}-3+2+100 m. 
— Știința 2:21,8; lungime — 
Sanda Grosu (Dinamo) 5,36 m.; 
înălțime — Iolanda Balaș (C.C.A.) 
1,55 m. ; gre-'tate — Olimpia Cîm- 
peanu (Știința) 12,03 m.; disc — 
Lia Manoliu (Știința) 42,82 m.: 
suliță — Ilona Micloș (Știința) 
41,01 m.; grenadă — Ilona Micloș 
(Știința) 47,49 m.; pentatlon — 
Edith Treybal (Progres"l) 2.772 p.

La capătul celor cinci zile de 
întreceri, asociația Știința a ocu
pat atunci primul loc în clasa
mentul general, pe echipe, tota
lized 270,5 puncte. In clasamen
tul probelor masculme, locul ifttîi 
l-au ocupat atleții asociației Di
namo cu 228,5 puncte. La femei, 
cîștigătoare a fost tot asociația 
Știința cu 135 puncte.

Anul acesta, prin organizarea 
unui campionat special pe echipe, 
nu se va mai face și o totalizare 
a punctelor pentru fiecare asocia
ție în parte, decernîndu-se numai 
titluri de campioni individuali.

școlilor sportive de tineret
nu (Tg. Mureș) 13,1 sec.; disc: E. 
Vîlsan (Brăila) 39,69 m.; 100 m.: 
M. Barbu (Brăila) 11,6; lungime: 
M. Volvoreanu (Craiova) 6,51 m.; 
lungime femei: Elena Bințimțian 
(Hunedoara) 4,92 m.; 200 m. fe
mei : Anca Radulescu (T. dinamo- 
vist) 27,8 sec.; suliță femei: Ga
briela Stoica (Craiova) 39,16 m.;
80 m. g.: Sanda Grosu (T. dina- 
movist) 13,0 scc.; 800 m.: V. Bo- 
ghian (Iași) 2:05,9; 400 m. : I. 
Kara nd i (Oradea) 52,6 sec.; 809 
m. femei: Maria Lorinczi (Tg. 
Mureș) 2:35,3 ; 200 m.: M. Barbu 
(Brăila) 23,3 sec.; disc femei: ' 
Piroska Gali (Tg. Mureș) 32,26 
m. etc.

Acestea sînt, în mare, rezultatele 
tehnice înregistrate în acest con
curs. Dar despre ele și mai cu 
seamă despre acei tineri atleți ca
re le-au obținut, vom reveni pe 
lairg în numărul nostru de joi, căci 
minunată a fost comportarea aces
tor tineri, cadre de nădejde ale at
letismului nostru, de-a lungul celor 
două zile de concurs.

Majoritatea concurenților se află 
la Snagov, unde fac ultimele pre
gătiri înainte de concurs 
CUPA „TINARUL DINAMOVIST" 

LA CAIAC-CANOE
In cinstea ceîui de al doilea 

Congres al Partidului Muncitoresc 
Rormn și a celei de a 37-a ani
versări a Marii Revoluții Socia
liste, Consiliul Regional Dinamo 
București organizează prin cercul 
Tînărul dinamovist un concurs de 
caiac-canoe pentru juniorii și ju
nioarele colectivelor sportive din 
Capitală. _ | ' !

Concursul se va desfășura mîi
ne miercuri 13 octombrie la ofȘe 
15, pe lacul Floreasca. Sînt pro
gramate probele :

BĂIEȚI : Caiac 1 '(race) pe 500 
și 5000 m., caiac 2 (race) pe a- 
oeleași distanțe, caiac 4 (race)' 
pe aceleași distanțe, canoe simplu, 
canoe dublu și canoe 10+1.

FETE: caiac simplu, caiac du
blu, pe 500 și 3000 metri.

Pot participa la concurs tinerii 
născuți în anul 1935 și următorii 
și junioarele născute în 1936 și 
următorii. Un concurent poate par
ticipa la maximum două proBe. 
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Atît pr«» valoarea rezultatelor cit 
j prin nuină.u! participanților, cam
pionatele internaționale de tir ale 
K.P.R.au depășii concursurile de a- 
j»"‘ gen organizate pînă in pre
zent. Numai campionatele, tnoiv- 
diale și Jocurile Olimpice au În
trunit un număr mai mare de 
țâri participante, dar rezultatele 
lor n-au a.ins un nivel atît de 
înalt. Numeroase personalități din 
delegațiile țărilor participante, au 
comentat și apreciat organizarea 
și -’.zultatele obținute. ,

Ar fi prea puțin pentru noi dacă 
ne-am mulțumi numai cu atît- Mai 
sînt multe lucruri care trebuie a- 
nalizate profund și din care să 
tragem învățăminte pentru camp.o- 
natele europene pe care le vom or
ganiza în anul viitor. Dintre aces
tea, cele mai importante sînt cele 
de ’ordin tehnic. de care dep nde 
progresul tiirului din țara noastră. 
De ele mă voi ocupa în articolul de 
față.

Aproape toate probele de tragere, 
fie cu pușca fie cu pistolul, au fost 
dominate de trăgător i sovietici care 
s-au clasat pe primele locuri. Ei 
au impresionat prin omogenitate 
la un nivel foarte înalt. Iată cum 
se explică acest lucru:

1. Materiale (armament și muni- 
țiuni) de calitate superioară.

2. Tehnică simplă dar foarte e- 
ficace.

3. Putere de muncă inepuizabilă, 
caracterizată pri.i voință, dîrzenie 
și rezistență (fizică și nervoasă).

4. Antrenori și specialiști pentru 
fiecare armă in parte, cu concept i 
moderne în domeniul tirului, cunos- 
cînd problemele sub toate aspectele 
(tehnica, materialelor, tehnica tra
gerii și problemele antrenamentu
lui).

5. Lot numeros la fiecare probă, 
format din valori sensibil egale, 
ceea ce face ca în concurs răspun
derea să se Împartă egal intre toți 
concurenții și fiecare să lupte cu 
mai mult curaj.

Nic un «It lot nu s*a prezentat 
pregătit sub toate aspectele, ca 
Totul sovietic. Am făcut aceste re
latări .privind trăgători» sovietici 
pentru că ei, in ansamblu, s-au 
distanțat de ceilalți. Voi reveni cu 
detalii, atît despre ei cit și des
pre ceilalți, la ’dializa fiecărei 
arme în parte. De asemenea voi 
analiza comportarea trăgătorilor 
romîni și a trăgătoarelor noa
stre.

A. Probele de pușcă (armă liiberă 
calibru redus, armă liberă calibru 
mare și armă militară) :

I Principii generale:
1. O primă constatare pe care am 

făcut-o privind probele la aceste ar
me este că aceiași trăgători partici
pă la toate probele, eu cele trei arme 
diferite. Acest lucru l-am remarcat 
și la campionatele mondiale din 
1952 (Oslo). De aici se desprind 
două principii:

a) Un trăgător cu pușca trebuie 
sâ știe să tragă cu toate genurile 
de pușcă, ind ferent de calibru și 
distanță. Nu există specializare cu 
o anumită pușcă ;

b) Un trăgător trebuie să știe să

O BOX. — Tr. Severin (prin 
telefon). In localitate s-a desfășu
rat duminică seara o interesantă 
reuniune de box la care au par
ticipat pugiliști de. la Casa Cen
trală a Armatei și din Tr. Seve
rin. Iată rezultatele tehnice: L. 
Ambruș (C.C.A ) termină le ega
litate cu I. Văgîi (Tr. Severin); 
Toma Ilie (C.C.A.) învinge prin 
descalificare în rep. III pe I Vin- 
tilă (Tr. Severin); Mircea Dobre- 
sch (C.C.A.) învinge prin aban
don în rep. III pe Marin Ene (Tr. 
Severin); Ștefan Bogdan (CC.A.) 
învinge la puncte pe C. Săbiescu 
(Ț,r. Severin) ; N. Mindreanu 
(C.C.A.) învinge la puncte pe N. 
Lupu (Tr. Severin); Iosif Bora 
(C.C.A.) termină la egalitate cu 
Traian Iordache (Tr. Severin); 
Dumitru Adam (C.C.A.) învinge 
Ia puncte pe I. Mițu (Tr. Seve
rin); Virgil Mitraehe (CC A.) în
vinge la puncte pe Aii Tamali 
'(Tr. Severin)
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tragă în toate trei poziț.ile de trar 
gene. Nu există specializare la o 
singură poziție.

2. In clasamentul general compus 
(pe trei poziți), primele locuri sînt 
ocupate de trăgătorii care au reali
zat rezultate bune la poziția de tra
gere în picioare.

II. Antrenament, munifiunl, echi
pament și elemente tehnice :

Dintre’ armele întrebuințate în con
curs menționez pe cele sovietice, fin
landeze, elvețiene și daneze. Toate 
au țevi foarte precise. In ce privește 
calitățile balistice și ale materialu
lui, cele sovietice și f nlandeze sînt 
mai bune. Greutatea lor este de 6,5- 
8 kg. Cele mal uțpare sînt cele da
neze (cca. 6 kg). Superioritatea ar

melor grele s-a manifestat mai ales 
la pozițiile picioare și genunchi, un
de stabilitatea corpului este mai 
mică. Atît cele sovietice cit și cele 
finlandeze au centrul de greutate 
mai în față decît celelalte. Un i tră
gători deplasează acest centru de 
greutate mai aproape de vidul ulu- 
cului. prinzînd aproape de gura țe
vii o greutate de plumb (200-300 
gr). Această inovație (practicată nu
mai la calibru redus) este aplicată 
pentru a micșora unghiul de zvîc- 
nire a[ țevii, atenuând astfel conse
cințele greșelilor în tehnica poziției 
de tragere. Ca aparate de ochire am 
deosebit cătările drepte și inelare. 
Sovieticii (cu excepția lui Itkis) 
trag CU' călări drepte, iar nordicii și 
elvețienii preferă cătarea inelară. 
Dintre romîni ruumai P. Ciștnigiu și 
Șt. Popescu trag cu cătare dreaptă.

In ce privește mecanismul de dare 
a focului există două sisteme : sim
pla, detantă. (armele finlandeze și el
vețiene) și dubla detantă —șneler— 
(armele sovetice și daneze). După 
rezultatele obținute se pare că dubla 
detantă este superioară celei simple. 
Totuși nu cred că poate fi vorba de 
o superioritate a vreunui sistem, 
deoarece în alte concursuri interna
ționale s-au obținut rezultate bune 
și cu sistemul detantei simple.

Armele libere sovietice de calibru 
reHus și calibru mare, spre deose
bire de celelalte mărci, prez ntă mar 
rele avantaj că sînt idenPce ca 
greutate și formă. Trăgătorul nu-și 
schimbă cu nimic tehnica de la o 
armă la alta. La armele libere de ca
libru mare, sovieticii au adus o îm
bunătățire tehnică, care la J. O. de 
la Helsinki a fost remarcată de 
finlandezi și aplicată și la armele 
lor. Aparatele de ochire (cătarea și 
dioptru!) nu mai sînt montate dea
supra țevii, ci lateral în partea stin
gă la cca. 12 mm. d stanță de axul 
țevi. Radiațiunite produse de încăl
zirea, țevii nu mai turbură astfel vi
zibilitatea în timpul ochirii, linia de 

och re fi nd în alt plan vertical de 
cit țeava-

Armele suedeze se deosebeau de 
celelalte avind dioptru in loc de 
Înălțător. Prin aceasta ele prezen
tau avantajul unei I nii de miră 
mult mai lungi (precizie mai mare) 
și al unei vizibilități mai bune (prin 
dioptru se vede mai clar decît prin 
înălțător). Se pare că acest avantaj 
nu le-a folosit trăgătorilor suedezi 
(cel mai Bun a ocupat locul 10). 
Major'tatea trăgătorilor întrebuin
țează baioneta iprinsă în vîrful țevii,

S HANDBAL. — Meciul dintre 
Știința Galați și Progresul Iași, 
disputat la Galați în cadrul cam
pionatului de calificare s-a termi
nat cu victoria ȘWnței: Îl—9 
(4—6).

— Joi, la București, Știința 
I.C.F. întilnește Recolta Varias 
în campionatul categoriei A.

9 SCRIMA. — In cadrul campio
natului republican pe echipe cate
goria A, întîlnirea dintre C.C.A. și 
Știința Cluj, disputată duminică în 
Capitală, a prilejuit o luptă foarte 
interesantă. La floretă bărbați, în
trecerea s-a termmat Ia egalitate, 
ambele echipe realizând cîte 8 vic
torii. Punctele Științei au fost rea
lizate de: Potra (3) Organ (2), 
Pelegrini (2) și Uray (1), iar pen
tru C.C.A. de. Tudor (4), Vîlcea
(2) . Georgescu (1) și Chelaru (1), 
La sabie victoria a reveniit echiipei 
CCA. cu 12—4. Pentru C.C.A. vic
toriile au fosf realizate de. Chelaru
(3) , I stea te (3). Vîlcea (3) și Mus

aceasta tot pentru a deplasa cen
trul de greutate al armei mai în 
față.

Muniția de calibru redus a suferit 
îmbunătățiri importantei La fabri
carea, cartușelor se întrebuințează 
pulbere cu ardere lentă, care dă re
cul mic și implicit unghi de zvtcnirS 
mic, fără ca prin aceasta să scadă 
viteza inițială a proectilului și nici 
să se micșoreze precizia. S-a ajuns 
la, grupaje cu arma în minghină 
care nu depășesc 10-12 mm, Muniția 
de calibru mare este fabricată îr» 
loturi speciale pentru concurs. Tre
buie remarcată și aici tendința de 
micșorare a unghiului de zvîcniirea 
armei, care joacă un rol determinant 
In, precizia, tragerilor. In acest scop 
se fabrică cartușe speciale pentru 
300 m. cu o încărcătură mai mică 
decît muniția militară normală.

In ceea, ce privește echipamentul, 
soviet cil, elvețienii, nordicii și ro- 
mînii preferă hainele de piele celor 
de stofa. Pe lingă faptul că sînt mai 
trainice, ele leagă mai bine corpul, 
nu cedează la întinderi și dau mai 
multă siguranță în poziția de tra
gere (la epolajul arme', priza 
coaielor și a curelei). In plus, 
sovietcii se îmbracă mai gros 
decît toți ceilalți concurenți, lucru 
ce le asigură o stabilitate mai 
mare și înlătură complet influența 
pulsațiilor inimii. La poziția în pi
cioare e> string la maximum haina 
în jurul mijlocului, ca un brîu, a- 
tenuind mișcările din șolduri și 
oferind brațului; care suportă arma, 
un punct fix de sprijin. In pi
cioare, toți trăgătorii încalță bo
canci care leagă bine glezna, lucru 
important la pozițiile în genunchi 
și picioare.

Elemente noi de tehnică n-<wi re
marcat față de cele văzute în în- 
tîinirile internaționale precedente. 
Am constatat insă mai mult că omul 
cre'ază stilul și nu invers și că teh
nica simplă este cea mai eficace 
Trăgătorii sovietici deși au o teh
nică individuală diferită, au totuși 
foarte multe principii comune. Teh
nica pozițiilor de tragere pleacă 
de la aceleași principii de bază, in- 
dividualizind-o apoi în funcție de 
particularitățile fizice ale fiecăruia.

Artificiile de stil și materialo 
le-am observat în special la trăgă
torii maghiari, a căror influență s-a 
făcut simțită la trăgătorii noștri 
pînă în, 1952. Trăgătorii maghiari au 
concepții diferite în ce privește teh
nica poziți'lor de tragere, iar ar
mamentul lor este o combinație de 
mater iote de țoale mărcile (țevi da
neze și finlandeze, mecanisme ger
mane, monturi ungurești de concep
ție personală etc.). Muniția, pe care 
ei o întrebuințează este de aseme
nea, diferită. Acest amalgam de 
materiale și concepții, frîncază obți
nerea unor rezultate pe măsura po
sibilităților lor. După întîlnirea cu 
sovieticii, din martie 1952, tră
gătorii romîni au renunțat la, influ
ența tehnic i complicate maghiare 
și au pornit pe un drum mai bun 
care i-a du,s Ia rezultate de valoare 
mondială.

IOSIF SIRBU 
maestru emerit al sportului

tață (3). Din formația Științei Cluj 
Orban a obținut 2 victorii, Pele
grini și Biro cîte una, i,ar Uray nii- 
ciuna.

Campionatul categoriei A s-a în
trerupt.

• BASCHET. — Azi se dispută 
la Galați întilnirea dintre echipele 
Știința Iași și Știința Timișoara, 
in cadrul campionatului masculin 
la categoria A.

— întrecerile din cadrul primei 
etape a returului campionatului 
masculin de calificare (orașul Bu
curești) au fost, in general, de 
slabă valoare, aceasta in mare 
măsură din cauza neacomodării 
echipelor cu jocul în sală. Cele 
mai’ importante rezultate sînt ur
mătoarele: Metalul Energia—Fla
mura roșie M.I.U. 100—62; Con
structorul I.P.C.I.—Recolta 59 — 
52; Progresul F.B—Știința I.C.F. 
64—45; Dinamo 6—Voința 2—0. 
(neprezentare).

Constatări asupra desfășurării campionatelor de volei
Dacă in campionatul feminin de 

volei la categoria A situația echi
pelor în clasament pare de acum 
stabilită, ila băieți lupta de-abi.a în
cepe, unmînd ca etapele viitoare, 
în care vor intra în luptă și echi
pele din Capitală, să decidă ordi
nea finală a celor mai bune for
mații ale țării.

Duipă cum am spus, la fete si
tuația pare clarificată. Chiar în 
lupta pentru primul loc, prin victo
ria realizată cu două săptămâni în 
urmă asupra formației Progresul 
București, studentele Institutului 
pentru Cultură Fizică au trecut pe 
primiri loc și. datorită setaverajului 
superior, au cele mai mari șanse 
de a cîștiga titlul de campioane 
ale țării. Totul depinde de scorul 
cu care vor învinge echipele Flamu
ra roșie Iași și Progresul Timi
șoara. ca și de rezultatul pe care-1 
va obține Progresul București cu 
Locomotiva București. Ținând sea
ma însă de comportarea acestor 
echipe, credem că Știința ICF va 
rămîne pînă la sfîrșit pe primul loc, 
ceea ce va fi o frumoasă răsplată 
a minuțioasei pregătiri efectuată 
de studente. Acestea au dovedit, în 
special în partida decisivă cu Pro
gresul, maturitate, o bună legătură 
și putere de luptă exemplară.

Vorbind despre campionatul fe
minin, trebuie să menționăm însă 
că, deși sîntem aproape de încheie
rea campionatului, puține sînt în
tâlnirile care au corespuns ca va
loare tehnică. In general, s-au vă
dit aceleași vechi lipsuri în pregă
tirea tehnică și tactică a echipelor 
și, ceea ce este esențial, în pregăti
rea fizică a jucătorilor. Echipele 
practică un joc necorespunzăitor, 
deoarece pregătirea tehnică și fizi
că a jucătoarelor nu permite însu
șirea elementelor noi în mod corect 
și, în același timp, îngreunează a- 
plicarea eficace a tacticii jocului 
modem: Rămîne ca ultimele două 
etape să fie privite de jucătoare și 
antrenori ca prilej de studiu și apoi, 
prin analiza jocului prestat și 
munca intensă, să depășească sta
diul destul de înapoiat în care se 
află.

Etapele din cadrul campionatului 
masculin s-au caracterizat prin in
constanța rezultatelor. Este ade
vărat că între echipele din restul 
țării există rin sensibil echilibru de 
valoare, dar acest fapt nu justifică 
rezultatele înregistrate în ultima

Interesantă competiție de volei și baschet organizată te Dinoo
Asociația sportivă Dinamo orga

nizează, în cinstea celui, de al 
II-lea Congres al P.M.R., o com
petiție la care participă cele mai 
bune echipe de volei și baschet, 
masculine și feminine, din Capitală. 
Jocurile de baschet se vor desfă
șura miercuri 13, 20 și 27 octom
brie, iar cele de volei joi 11 și 
21 octombrie în sala Dinamo. 
Echipele clasate pe primele locuri 
vor fi premiate cu cupe și pla
chete.

Jocurile de baschet de mîine sînt

INFORMAȚII onosport
PRONOSTICURI PENTRU 

CONCURSUL DE DUMINICA

Pentru concursul nr. 28 din 17 
octombrie, Maria Kovacs (A) din 
Oradea, care a primit duminică 
premiul de 77.873 lei, maestrul spor
tului Petre Cșinigiu (C) care la 
concursul nr. 27 (10 octombrie) are 
un buletin cu lt pronosticuri exacte 
și altul cu 10 și antennorul Petre 
Steinbach (B) *dau următoarele pro
nosticuri:

a b c
I. C.C.A.-Din. Buc. 12 1

II. Min. Petr.-Fl. Ploești 2 11

III. Met. Huned..-Știința Cluj x 1 x
IV. Progr. Oradea-Știința Tim. 111

V. FI. Roșie Arad-Loc. Buc. lxl

VT Din. Orașul Stalin-Met. C.

Turzii x x 1

VII. Loc. Tim.-Loc. Tg. Mureș 1x2 

.VIII. Loc. Constanța-Din. Bacău x 1 1

IX. Avîntul Reghin Loc. Cluj 2 11

X. Prog. Buc.-Voința Buc. 2 2 x

XI. F’. Pi*ești-Loc. T. Sev. x 1 2

XII FI roș.e Bacău-Știința lași 111 

vreme. Știința Iași a ciștigat. de 
pildă, meciul cu Știința Arad cu 
3—1, pentru ca în urmitoarele 
două etape să fie învinsă de Meta
lul Orașul Sta,lin (2—3) și Știința 
Timișoara (0—3). Același lucru sa 
poate spune despre Știința Cluj, 
Știința Arad, Știința Timișoara sau 
Metalul Piloești. Echipa la care s-a 
observat un progres remarcabil 
este Metalul Orașul Stalin. Aceasta 
a reușit să depășească, în depla
sare, echipele Știința Iași și Ști
ința Cluj, ceea ce reprezintă per
formanțe frumoase. Comportare'» 
echipei din Orașul Stalin apare cu 
atît mai valoroasă, cu cit condițiile 
de pregătire acordate de colectivul 
sportiv sînt minime și îngreunează 
posibilitățile de pregătire ale jucă
torilor.

Începând diin săptămîna aceasta, 
lupta în campionatul masculin de-' 
vine mai interesantă. Reintrarea e- 
chipelor bucureștene în competiție 
redeschide lupta pentru primele 
locuri ți, în același timp, definiti
vează situația în coada clasamen
tului.

Deoarece la ultimele jocuri s-au 
constatat o serie de greșeli în or
ganizarea întâlnirilor, le menționăm, 
pentru ca ele să fie evitate și, ast
fel, colectivele organizatoare să con
tribuie la buna desfășurare a jocu
rilor.

La Timișoara, de pildă, terenul 
Știința nu >a oferit cele mai bune 
condiții de joc și aceasta numai 
din cauza neglijenței organizatori
lor. Este vorba de probleme mă
runte, a căror rezolvare nu necesită 
cheltuieli mari. Astfel, stîilpii de 
susținere a plasei nu sînt drepți, 
lipsesc bandele albe de la fileu, 
nu există un, aparat de marcare a 
terenului, iar arbitrul trebuie să 
conducă de jos, deoarece stâlpii nu 
au scaune.

O problemă cît se poate de ușor 
de rezolvat, dar care s-a dovedit a 
fi total neglijată de colectivele or
ganizatoare, este aceea a unei ta
ble de indicare a evoluției scorului. 
Este vorba atît de terenurile din 
provincie, cît și de cale din Capi
tală. Considerăm că este absolut 
necesar ca la toate terenurile să fie 

-amenajate astfel de table, mai ales 
că actualul regulament nu mai per
mite arbitrilor anunțarea situației 
la sfîrștul seturilor, iar necunoaș
terea evoluției scorului scade din 
Interesul partidei.

următoarele : de la ora 19 : Ști
ința I.C.F. •— Locomotiva (tem.) ; 
Știința I.C.F. — Di namo (mase.). 
In următoarele etape vor intra în 
luptă și Constructorul, la fete și 
C.C.A., la băieți.

Primele meciuri de volei se dis
pută joi, astfel: de la ora 16: 
Progresul — Dinamo (fem.) ; Ști
ința I.C.F.—Locomotiva (fem.) ; 
Progresul — Locomotiva (mase.) ; 
Dinamo—-C.C.A. (mase.). Joi 21 
octombrie se intîlnesc echipele în
vingătoare și echipele învinse.

MECIURI DE REZERVA

A. Loc. Pașeani-Din. Galați 2 x x
B. FI. roșie Sf. Gh.-Met. Cîm. 111
c. FI. roșie ciuj-Loc. Oradea 111
D. Loc. Iași-Dinamo Bîrlad 1X1

*

In concursul de duminică 17 oc
tombrie meciul IX este Avîntul Re-> 
ghin-Locomotiva Cluj și nu Avîntul 
Reghin-Loconiotiva Iași cum din e- 
roare este tipărit pe buletinul da 
etapă

★

La concursul nr. 24 (etaipa din 
10 octombrie) au fost depuse 472.127 
buletine.

La ora cînd închidem ediția au 
fost triate aproximativ 265.000 bule
tine. Au fost găsite opt buletine cu 
cîte 11 pronosticuri exacte. Cei 185 
triori continuă lucrările în cursul 
nopții.

Reamintim pârtie panților că la 
fiecare concurs cei care au buletine 
cu cîte 12 pronosticuri exacte sînt 
obF'gați să anunțe telegraFc I. S. 
Pronosport căsuța poștală 102, ,pînă 
luni seara.

K.P.R.au


D’n act‘vîtatea sportivă a elevilor și studenților Camp;or?»tul repuM can de șah f mmin
Pregătirile colect.vclor sportive 

școlărești sau studențești in vede
rea campionatelor pe anul școlar 
1954-1955 au început odată cu re
luarea cursurilor. Astfel, pentru a 
asigura o participare cit mai largă 
la campionatul asociației, colecti
vul sportiv Știința Cluj a luat le
gătura cu toți profesorii de educa
ție fizică din facultăți, precum și 
cu antrenorii colectivelor sportive, 
trasînd sarcini pentru popularizarea 
întrecerilor. In urma măsurilor lua
te și a propagandei făcută în fa
cultăți, pretutindeni au fost afi
șate lozinci mobilizatorice.

• UNA din școlile cu o intensă 
activitate este centrul școlar 2,10,13 
din Capitală unde s-a făcut din 
timp repararea materialelor spor
tive, s-au pus la punct terenurile 
sportive, etc. Pentru aceste lucrări 
elevele au făcut peste 30 de ore de 
muncă voluntară. In fruntea aces
tei activități au fost profesorii de 
educație fizică Ala Antonescu 
și Angela Filip care au muncit cu 
rîvnă alături de eleve, pentru în
florirea activității sportive din 
școală.

Competițiile sportive au început 
încă din primele zile ale noului an 
școlar, prints-o serie de concursuri 
de înot. In luna septembrie a fost 
organizat un concurs la care au 
participat 70 de eleve, multe din 
ele fruntașe la învățătură. Concur
sul a fost organizat de colectivul 
sportiv al liceului, cu concursul or
ganizației U.T.M.

In cadrul acestei școli, o activi

„Cupa Constructorul” 
la compoziție șahistă

In cinstea Lunii Prieteniei Romî- 
no-Sovietice, colectivul sporii^ Con
structorul MC1MC organizează u.n 
concurs de compoziție șahistă, do
tat cu o cupă. La re st concurs pot 
lua parte șahiștii din întreaga ța
ră, indiferent de categorie. Se pot 
prezenta lucrări la toate cele trei 
probe ale concursului: probleme în 
2 mutări, probleme în 3 mutări și

întUiiirea internațională hipică R. P= Bulgaria—U.R.S.S,
SoFlA 1) (prin telefon). — 

Sîmbătă a început la Sofia întîl
nirea in terna ți anală de hipism 
dintre reprezentativele R. P. Bul
garia și Uniunii Sovietice. In pri
ma zi s-a desfășurat proba de 
dresaj. Pe primul loc s-a clasat 

tate neobosită se duce pentru pre
gătirea trecerii normelor G.M.A. 
La centrul școlar 2, 10, 13 ca și la 
liceul de fete nr. 3 și liceul de bă
ieți nr. 9 angajamentele luate pe 
acest an au fost depășite cu pro
cente mergind de la 40 la 90 la 
sută.

Corespondentul nostru Nicolae 
Takacsik, ne relatează însă,, că 
mai sînt unele școli ui care, deși 
au trecut mai bine de 5 săptămîni 
de la începerea anului școlar, nu 
s-a făcut încă nimic pentru buna 
desfășurare a activității sportive.

Astfel, Ia liceul teoretic nr. 11 
mixt, tot din București, terenul de 
baschet este impracticabil de mai 
bine de 3 ani. Pe teren sînt pietre, 
panourile se află la înălțimi dife
rite, în locul zgurei terenul este 
acoperit de iarbă. S-a ajuns la a- 
ceastă situație atît din cauza dez
interesului direcțiunii, cit și din 
neglijența manifestată de colectivul 
sportiv.

Aceeași situație am găsit-o și la 
liceul teroretic de băieți nr. 9, un
de cele două terenuri de baschet 
sînt inutilizabile. Aici, este vorba 
de greșita orientare' a direcțiunii, 
a profesorilor de educație fizică și 
a colectivului sportiv, care folosesc 
intens atît iarna cît și vara sala de 
sport a liceului, lăsînd în paragină 
terenurile.

Am prezentat cîteva aspecte din 
care reiese neglijența manifestată 
în întreținerea materialelor și ba
zelor sportive.

st ud ir de final. Fiecare conourent are 
dreptul să se înscrie cu cite două 
lucrări de fiecare probă, tema 
compozițiilor fiind liberă.

Lucrările participanților trebuie 
trimise pînă la data de 15 noiem
brie (cu indicarea precisă a nume
lui, adresei și soluțiilor complete) 
pe adresa sediului asociației spor
tive Constructorul — str. Republicii 
53 București.

Rațco Fratev (R. P. B.) pe calul 
Naftalin, toializînd 309,60 p. Pe 
locul doi s-a clasat V. Kuibîșev 
(U.R.S.S.) — pe calul Perekop — 
cu 309,20 p.; 3. Kliavkov (R.P.B.) 
303,20 p. ; 4. Mișin (U.R.S.S.)

e CORcoroNU..N IUL D. mitru 
Miță din Bîrlad relatează despre 
modul dezorganizat în care acti
vează unele profesoare de educa
ție fizică. Astfel, profesoara Vale
ria Ilie, absolventă a S.M.T.C7F. 
Galați, avînd de explicat subiectul 
„tehnica jocului de volei”, în loc 
să țină lecția trecînd prin cele patru 
trepte pedagogice s-a mulțumit să 
dezvolte numai partea introductivă, 
înfrînd apoi direct în lecție.

Mai mult chiar, profesoara Va
leria Ilie, în loc să vină la ore cu 
mingea de volei, a adus o minge 
de fotbal, grea și plină de nqroi. 
Cînd, la aceeași oră, a reușit să 
procure o minge de volei, aceasta, 
fiind uzată, după două trei schim
buri nu a mai putut fi folosită.

Cele petrecute au fost analizate 
în mod temeinic de cercul pedago
gic al profesorilor de educație fizi
că din Bîrlad. De asemenea, pro
fesorii de educație fizică, împreună ! 
cu activiștii comitetului C.F.S. re
gional, au făcut critica lecției. De
sigur, cele petrecute nu se vor mai 
repeta și discuțiile purtate vor fi 
folositoare și altor profesori.

■ BAIA MARE. In cinstea Con
gresului Partidului și a zilei de 
7 Noiembrie s-a disputat întîlni- 
rea dintre selecționata școlilor de 
tineret din localitate și reprezen
tativa Hunedoarei. Intîlndirea a 
luat sfîrșit cu un rezultat de ega
litate (5—5). Sau evidențiat: 
Tokes, Biro, Șerban, Cobjoși (Ba
ia Mare) și Masztaloș, Păun, 1-' 
vanov, Tonta (Hunedoara).

V. SASARANU

Victoriile baschetbaliștilor 
bulgari

SOFIA 10 (prin telefon). — 
La Sofia s-a desfășurat dubla în- 
tilnire internațională de baschet 
dintre reprezentativele feminine și 
masculine ale R. P. Bulgaria și 
Belgiei. La fete, victoria a revenit 
jucătoarelor bulgare cu scorul de 
72:41 (40:12). In întîlnirea mascu
lină R. P. Bulgaria a cîștigat cu 
83:65 (45:28).

291.60 p.; 5. Kalev (R.P.B.) 284,40 
p. ; 6. Evdokimovici (U.R.S.S.)
281.60 p. Pe echipe, la proba de 
dresaj R. P. Bulgaria a totalizat
897,20 p., iar echipa U.R.S.S. — 
882 p.

In finaia campionatului feminin 
de șah al R. P. R. în ultime
le runde s-au înregistrat următoa
rele rezultate :

Runda XlV-a. : Filipescu-Hodoș 
1—0, Szathmari-Ududec 0—1, Wein
stein Barbu 0—1, Manoliu-Grabo- 
viețchi 0—1, Reicher-Ionescu 1—0, 
Tarapanov-Teodorescu 0—1, Pentec- 
Diaconescu 0—1, Gmroiu-Iliescu 
V2—V2, Simu-Bajai 0—1, Albuleț- 
Manolescu 1—0. Runda XV-a : Ma- 
nolescu-Filipescu V2—1/2, Bajai-Al- 
buleț */2—V2. Iliescu-Simu 0—1, 
Diaconescu-Giuroiu 0—1, Teodores- 
cu-Pentek 1—0, Ionescu-Tarapanov 
0—1, Graboviețchi-Szathmari 1—0, 
Earbu Mrncliu 1—0, Ududec-Wein- 
stein */2—*/2, Hodoș-Szathmari 
1—0. Runda XVI-a: Filipescu-Szath- 
mari 1—0, Weinstein-Hodoș 0—1, 
Manoliu-Ududec ’/2—V2. Reicher- 
Barbu 1—0, Tarapanov-Graboviețchj 
*/2—’/a, Penitek-Ionescu 0—1, Giuro- 
iu-Teodorescu 0—1, Simu-Diacones- 
cu 0—1, Albuleț-Iliescu 1—0, Ma- 
nolescu-Bajai 1—0. Runda XVII-a : 
Bajai-Filipescu 0—1, Iliescu-Mano- 
lescu V2—V2, Diaconescu-Albuleț 
1—0, Teodorescu-Simu 1—0, Iones- 
cu-Giuroiu V2—V2. Graboviețchi- 
Penitek 0— 1, Barbu-Tarapanov 0—1, 
Ududec-Reicher V2—'li, Hodoș-Ma- 
noliu 1—0. Runda XVIII-a : Filipes-

Baschethaliștii de ta Dinamo (Tbil’si)
din nou învingători în Egipt

Port Said 11 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Ia 9 octombrie și-a încheiat tur
neul întreprins în Egipt echipa de 
baschet Dinamo Tbilisi. Jucătorii 
sovietici s-au întrecut din nou cu 
prima echipă selecționată a Egip
tului. Jocul s-a desfășurat într-un 
ritm rapid, cu atacuri puternice la

La fotbal: selecționata Leningrad - Finlanda 2-0 (1-0)
Leningrad 11 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Pe stadionul „S. M. Kjrov“ din 

Leningrad s-a disputat duminică 
întîlnirea internațională de fotbal 
dintre echipa reprezentativă a Fin
landei și echipa selecționată a o- 
rașului Leningrad.

Jocul a decurs într-un ritm ra
pid. Fazele periculoase s-au suc
cedat cu repeziciune în fața am
belor porți. In minutul 7, mijlo
cașul echipei Leningradului, I.

cu-Weintein 0—1, Reicher-IIodoș
’/»— 'li, Tarapanov-Ududec 0— 
Pentek-Barbu ’/2—*/2, Giuroiu-Gra-i 
boviețchi 1—0, Simu-Ionescu 0—l1 
Albuleț-Teodorescu 0—1, Manolcs* 
cu-Diaconescu 1—0, Baiai-Ilicscu 
0-1.

După 18 runde clasamentul se 
prezintă astfel:

1. Lidia Giuroiu 14 pct.; 2. El Li 
sabeta Ionescu 12 ‘/2 pct.; 3. Mar-i 
gareta Teodorescu 12 pct.; 4. Ma
ria Tarapanov 11’/2 pct.; 5. Rodica 
Reicher 11 pct ; 6—10. Elena 
Graboviețchi, Rodica Manolesctr, 
Maria A’buleț, Sanda Filipescu și 
Natalia Iliescu cite 10 pct.: 11—13. 
Elena Diaconescu, Elena Ududec șl 
Clara Hodoș cîte 9 pct.; 14. Iolan- 
da Szathmari 7 pct. (2) ; 15. Mag-» 
dalena Bajai 7 pct.; 16—-17. Sofia1 
Pentek și Veturia Simu cîte 6 pct.;
18. Cecilia Manoliu 5 pct.; (1) ;
19. Frieda Weinstein 4V2 pet. (1) ;
20. Rita Barbu 4 pct.

Astăzi Incepînd de la ora 16, aula 
bibliotecii centrale universitare va 
găzdui ultima rundă în care se voț 
întîlni: Iliescu-Filipescu, Diaconesj 
cu-Bajai, Teodorescu-Manolescu, Iot 
nescu-Albuleț, Graboviețchi-Simu, 
Barbu-Giuroiu, Ududec-Pentek, Hoj 
doș-Tarapanov, Szathmari-Reicher șf 
Weinstein-Manoliti.

coșurile ambelor echipe și a hiat 
sfîrșit cu victoria baschetbaliștilor 
sovietici cu scorul de 63—51.

Baschetbaliștii echipei „Dina
mo”' Tbilisi au susținut în cadrul 
turneului întreprins în Egipt cinci 
întîlniri care s-au încheiat cu tot 
atîtea victorii ale sportivilor so> 
Vietici.

Voinov a înscris primul punct. 
Pînă la pauză rezultatul de 1—0 
în favoarea echipei Leningradului 
nu s-a schimbat. După pauză, jo
cul se desfășoară sub semnul su
periorității fotbaliștilor finlandezi. 
Cu toate acestea, tot jucătorii so> 
vietici sînt cei care înscriu, dato 
rită unei puternice lovituri a Iul 
I. Voinov, care consemnează vic
toria echipei selecționate a Lenin
gradului cu scored de 2—0.

O știre recent publicată în presa 
franceză ne-a făcut cunoscut că 
Vereb Laszlo, excrocul care a în
cercat să obțină angajamentul clu
bului Lille O S.C. dîndu-se drept 
internaționalul maghiar Zakarias, 
a fost judecat de tin tribunal co- 
recțional din Franța și condamnat 
la 3 luni închisoare. Iată deci 
punctul final al acestei intîmplări 
care a făcut vîlvă în lumea spor
tului. Iar pentru noi, un prilej de 
a readuce în discuție alte aspecte 
ale fotbalului profesionist, domeniu 
major de activitate al sportului din 
țările capitaliste. Mai ales că în 
această materie au survenit în ul
timul timp lucruri noi și intere
sante

După cum se știe, cluburile pro
fesioniste din țările apusene sînt 
întreprinderi cu caracter strict co
mercial. Ele nu sînt deloc preocu
pate de a oferi tineretului posi
bilitatea de a face sport, nici de 
a crește cadre noi de fotbaliști. 
Pentru formarea unei echipe de 
fotbal ele apelează la sistemul 
comod de angajare a jucătorilor 
consacrați, care sînt oferiți spre 
transfer la „bursa sportivă'1. De 
fapt, termenul de transfer este aci 
absolut sinonim cu acela de vîn- 
zare. Fotbalistul reprezintă o sim
plă marfă, a cărei valoare ex
primabilă în bani variază mai 
mult sau mai puțin fidel cu cea 
arătată pe teren. De fixarea pre
țurilor au grijă, însă, patronii de 
cluburi și întreaga lor armată de 
acoliți, care își fac din transferuri 
și asemenea negocieri o meserie 
deosebit de rentabilă.

Jucătorii de fotbal, „marfa vie”, 
rămîn simpli spectatori în rețeaua 
de afaceri care se țese în jurul 
lor. Deveniți obiecte de trafic, ‘lor 

le este indiferent sub ce culori joa
că, mai ales că din sumele fabu
loase cu care sînt vînduți și cum
părați nu le revine aproape nimic. 
Recent, în Franța, atacantul Mar
cel die la F. C. Sochaux a fost 
vîndut grupării Olympique Mar
seille în schimbul sumei impor
tante de 15 milioane franci. Din a- 
ceștia, jucătorului i-a revenit ca 
primă de transfer cota de 10 la 
sută...

Fotbalistul profesionist, chiar da
că obține angajament la un club 
mare, nu are o situație materială 
înfloritoare. De pildă, toți jucătorii 
de la F. C. Austria, echipa vie- 
neză care a jucat recent la Bucu
rești, ne-au mărturisit că pentru 
a-și putea asigura existența, ei 
trebuie să completeze salariile pri
mite de la club, muncind din 
greu în cursul săptămînii. Jucătorii 
cei mai mari reușesc uneori să’ 
înjghebeze cîte un mic magazin 
sau local. Aceștia pot să evite sfîr- 
șitul dureros al majorității fotba
liștilor profesioniști : pensionarea 
(fără pensie 1) pentru incapacitate 
de a mai juca fotbal.

Bursa de jucători din țările apu
sene nu este numai un fenomen 
pe plan intern. Se face și un activ 
import și export de jucători. In 
anii din urmă, am asistat la un 
adevărat exod de fotbaliști din pe
ninsula scandinavică spre țările 
meridionale. In 1948, imediat du
pă cîștigarea Olimpiadei de la 
Londra, întreaga echipă de fotbal a 
Suediei a fost lichidată pe loc și 
vîndută cu bucata în alte țări.

Trafic...
I Franța și Italia au fost ani de-a 

rîndul cele mai mari importatoare 
de fotbaliști scandinavi. S-a spus 
cu humor, că nordicii care joacă 
în cluburile italiene ar putea în
vinge la scor naționala Italiei (în 
care n-au acces).

Departe de a provoca vreo creștere 
a clasei de joc în țara importatoare, 
fotbaliștii peregrini s-au dovedit o 
frînă. Cluburile îi folosesc exclusiv 
pentru obținerea de „rezultate ime
diate1', căutînd să extragă cît mai 
mult posibil din marfa cumpărată 
cu atîta bănet. Supuși la eforturi 
necontrolate, jucătorii aceștia își 
pierd adesea calitățile lor inițiale. 
In același timp, prezența lor în 
formație nu dă posibilitate elemen
telor autohtone să se ridice. O do
vadă grăitoare este aceea că în 
țările amintite nivelul fotbalului 
scade îngrijorător.

Aceasta a făcut pe conducătorii 
federației italiene de fotbal să 
recurgă la o măsură autoritară. 
In 1953, italienii au interzis for
mal importul de fotbaliști de peste 
graniță. Un mare sector al trafi
cului internațional de jucători este 
deci pentru moment închis. (Achi- 
ziiț’onarea uruguayanului Schiaffino 
de către F. C. /Milan a fost permi
să excepțional, pe motivul că ju
cătorul este de origină italiană...).

Asistăm însă și la un fenomen 
invers. Sînt țări care manifestă 
îngrijorare față de exodul fotbali
știlor lor cei mai reprezentativi. 
Iată că Germania occidentală in
terzice plecarea jucătorilor ger
mani la cluburi străinei. _

Din poșta internațională

In fața acestei situații, țara care 
a devenit obiectul principal al a- 
tenției bursei de jucători este Fran
ța. Și într-ad.evăr, se înregistrează 
o intensă activitate de transferuri 
internaționale în această țară. De 
data aceasta, cluburile franceze, 
care pînă acum importau mai ales 
fotbaliști scandinavi și sud-ameri- 
cani, și-au arătat preferința a- 
proape exclusiv pentru jucători 
austrieci. Lucru explicabil și pen
tru făptui! că după ocuparea locu
lui III la campionatul mondial, 
Austria a fost pe punctul de a re
peta figura făcută de Suedia în a- 
nul 1948. Forțați de o situație fi
nanciară aproape falimentară, pa
tronii cluburilor vieneze s-au văzut 
nevoiți să arunce pe piață un nu
măr important de internaționali, 
din vînzarea cărora speră să-și re
facă bugetul.

Astfel s-a făcut că Melchior și 
Brinek, care se aflau de anul tre
cut în Franța, și-au regăsit pe 
foștii lor coechipieri : Ilappel (a- 
cum la Racing), Decker (Sochaux) 
Stojaspal (Strassbourg), Habitzl 
(Lens), Aurednik și Schindlauer. 
Intr-adevăr, un transport masiv... 
Voci din presa franceză de spe
cialitate protestează însă, pe mo
tiv că în această mare afacere as
pectul calitativ a fost trecut pe 
planul doi. Se spune că francezii 
au cumpărat „marfă11 proastă, mai 
exact — jucătorii achiziționați sînt 
toți la apusul carierii. Nici unul 
nu e mai tînăr de 30 ani.

In sfîrșit, încă un aspect carac
teristic al fotbalului profesionist î 

„împrumuturile11 de jucători. Spor
tivul profesionist nu este numai 
vîndut ca un simplu animal, eJ 
poate fi și închiriat contra unei 
sume care revine proprietarului. 
Există în Franța un patron de club; 
care „strălucește” în mod deose-: 
bit în această specialitate. Este 
cunoscutul Monsieur Puntis, preșe
dintele grupării F. C. Toulouse. O 
echipă are 11 jucători, dar domnul 
Puntis este proprietar a mai bine 
de două duzini... Și cum nu încap 
cu toții în echipa F. C. Toulouse, 
ingeniosul patron se arată dispus 
să mai împrumute și la altele. Iată 
lista cîtorva pensionari ai „graj
dului Puntis” cu indicarea grupării 
cărora au fost cedați temporar r 
Eriksson (Sete), Hughues (Can-1 
nes). Petitfils (Perpignan), Bro- 
colichî și Ryckberg (Havre), An
dre (Beziers). E ușor de închipuit 
cîștigul pe care-1 obține acest ori
bil domn Puntis din „cămătăria'’ 
sa sportivă.

Din cînd în cînd, procese ca a- 
cela a lui Vereb Laszlo condamnă 
pe cîte un fotbalist adevărat sau 
închipuit pentru micile sale afa
ceri necinstite. Pentru cele mari; 
însă, patronii doldora de bani ră
mîn ca prin minune nepedepsiți. 
Dar în lumea capitalistă justiția 
este legată la ochi 1 Iar ceea ce ni 
se pare straniu și revoltător aci; 
este lucru obișnuit și normal în 
sportul profesionist din apus, acolo 
unde domnesc legile implacabile 
ale societății capitaliste și unde 
cinstea, morala, respectul față de 
om, sînt noțiuni rar întîlnite.

V. RADU
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DIN CIRCUITUL CICLIST...

rîftd despre

In general, cei ce urmăresc o 
întrecere ciclistă din ziare sau 
de la radio, pot cunoaște numai 
o mică parte din cele ce se in- 
tîmplă de-a lungul sutelor de kilo
metri. Chiar cei care urmăresc 
întrecerea din mașini au posibili
tatea să cunoască numai o mică 
parte din cele ce se petrec. La 
capătul etapei, de multe ori afli 
o mulțime de întîmplări din cursă.

Și nu se poate vorbi despre 
oamenii și întîmplările din prima 
parte a circuitului R.P.R. fără să 
vorbești în primul rîrtd despre 
comportarea cicliștilor în cea de-a 
cincea etapă (Piatra Neamț—To
plița).

Defectarea mașinii în care mă 
aflam a făcut ca rindurile de față 
să nu poată ajunge la timp. Este 
absolut necesar insă ca iub’torii 
sportului cu pedale să cunoască 
cît mai multe despre desfășurarea 
acestei etape pentru a înțelege că 
cei 50 cicliști care au terminat-o 
sînt adevărate exemple de voință, 
dîrzenie, curaj...

...O ploaie rece căzuse peste 
Piatra Neamț. In așteptarea star
tului, cicliștii alergau pe jos pen
tru a face încălzirea. Ploaia rece 
și vîntul care a bătut puternic 
încă de la plecare se înteți din 
ce în ce. In curînd ploaia se 
transformă în lapoviță. Noroiul 
care acoperea fețele și numerele 
cicliștilor îi făceau de nerecunos- 
cut. Deodată, în locul lapoviței, o 
zăpadă deasă și viscolită începu 
să cadă din cerul cenușiu. Mîinile 
oamenilor au înghețat pe ghidoane. 
Pentru o pană se pierdeau cîte 
10 minute căci mîinile erau atît 
de înghețate îneît cicliștii de a

Fotbalul peste hotare Udarrik Sofia

bia puteau lucra. Mașinile asocia
țiilor opresc din cînd în cînd pen
tru a da haine cicliștilor. Cei 
aflați în mașini, și care simt și 
ei frigul destul de puternic, își 
scot mănușile și hainele și le în
tind cicliștilor. Așa fac Dede Ne- 
goescu, Gh. Mitrea și alții.

Sîntem în apropiere de Borsec, 
la poalele muntelui Creanga. Ur
cușul este foarte ‘ greu atît din 
cauza frigului cît și a zăpezii 
care atinge 25—30 cm. Ne între
băm cu toții cîtă- vo'nță trebuie 
să aibă acești oameni pentru a 
continua cursa și simțim pentru 
ei mai mult decît admirație.

Unii nu au mai putut rezista 
și s-au oprit. Șandru „cel bătrîn**, 
Constantin Dumitrescu se încăl
zesc într-o casă țărănească, dar 
nu abandonează; se „desgheață", 
apoi pornesc mai departe.

La Borsec a ajuns primul Nor- 
hadian. Mai sînt puțini kilometri 
pînă la Toplița unde ar fi trebuit 
să fie jumătatea etapei. In goană, 
mașina arbitrilor trece pe lîngă 
primii concurenți cărora Negoescu 
le strigă :

— încă puțin, flăcăi, curajU- 
Oprim etapa mai devreme, la 
Toplița!...

Hotărîrea fusese luată pe drum 
deoarece era realmente imposibil 
să se continue cursa mai departe.

Moiceanu care a condus în
treaga etapă prinde noi puteri. 
Trecem pe lîngă el. Pe figura i 
înghețată trece o umbră de zîm- 
bet. Fără îndoială se gîndește:

— Ajung primul Ia Toplița 1...
Dar la cîțiva kilometri înainte 

de sosire, Moiceanu sparge și mîi- 
nile înghețate nu pot repara pana 
înainte de a fi trecut 10 minute.

Din spate vine puternic Cons
tantin Dumitrescu îmbrăcat cu 
„pufoaică". El trece primul Hnia 
de sosire. Arbitrii aleargă după 
el. N-a fost recunoscut. Dealtfel 
nimeni nu-i poate recunoaște pe 
cei ce soseau.

Fiecare își rostește încet numele 
și ultimul sosit vine după trei ore 
de la sosirea primului.

Etapele continuă unele după al
tele... Și fiecare din ele prilejuește 
o luptă îndîrjită, minunate între
ceri. Alături de Istrate — purtă
torul tricoului galben, — Moi- 
ceanu. Constantin Dumitrescu, 
Maxim, Șandru, Vasilescu, Hora, 
tineri care s-au afirmat și în alte 
alergări — tineri ca Ion Sima, Po- 
receanu, Calcișca. Zanoni, Molnar, 
Schuster, Folbert, au dat admi
rabile dovezi de curaj și rezis
tență. Marin Niculescu, ciclistul 
atît de cunoscut a avut și el o 
comportare deosebită. A fost ani
matorul multor etape, a atacat 
curajos și a știut să-i ajute pe cei 
tineri. La fel Norhadian și Nuță.

★

Etapele se sfîrșesc după amiază 
pe la 5—6. La masa de seară, 
povestirile, glumele nu contenesc 
o clipă. Acolo afli cine a mers 
mai bine în etapă, cine „are de 
gînd“ să meargă de aci încolo și 
mai bine. Veselia, dorința puter
nică de a merge cît maii bine, de 
a avea un rezultat cît mai frumos 
o întîlnești la fiecare dintre ei.

Astăzi cicliștii au pornit din 
nou Ia drum, — în etapa VIII-a: 
Oradea—Arad (115 km.).

Mai au înaintea lor încă 5 e- 
tape...

PAULA NAVREA

Fara comentarii
Acesta e tabelul privitor la 

mobilizarea pentru cros, pe care 
colectivul sportiv Metalul din Tur
da, sub semnătura președintelui 
său Munteanu, l-a înaintat comi
tetului raional C.F.S. Turda,

După cum vedeți, toate rubri
cile sînt... goale l

Surprinzător că a rămas necom
pletată pînă și rubrica... „obser
vații".
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In patru rânduri
Antrenorii de la caiac-ca
noe sînt acuzați că nu fac 
schimb de experiență :

Vă sfătuiește chiar prudența, 
Să nu dormiți pe false glorii; 
S-o fi schimtund greu „experiența", 
Dar, foarte lesne.., antrenorii I

Curios. Foarte curios. Tovarășii 
din conducerea colectivului spor
tiv Metalul-Turda n-au... observat 
nici măcar că pricina acestei stări 
de lucruri este delăsarea, superfi
cialitatea și formalismul din mun
ca lor?

Precis tfS.
sportivilor 
rubricii de 
ar fi fost plină-ochi I...

dacă ar fi încredințai 
sarcina complectării 
„observații", rubrica

Jocurile d'n cadrul finalei 
campionatului feminin de 
șah nu s-au ridicat totdea
una la un înalt nivel 
Totuși...

fost aseară la finală,Am
M-am dus acolo să le-admir 
Nu pentru jocul lor de gală.
Ci fiindcă... tac cinci ore-n șir I...

U.R.S.S.

Doar două meciuri au mai rămas 
de jucat in campionatul de fotbal 
al Uniunii Sovietice. După cum am 
mai anunțat, titlul de campioană a 
revenit în acest an formației d na- 
movișt lor din Moscova. Echipei 
Spartak Moscova, după înfringerea 
suferită din partea echipei Ț.D.S.A. 
tiu-i mai rămîne să lupte decît pen
tru medaliile de argint, pe care le 
poate obține numai în cazul cînd 
din întîlnirile cu Zenit Leningrad și 
Locomotiv Moscova va realiza mi
nimum trei puncte. înaintea acestor 
meciuri configurația clasamentului 
este următoarea :

Ruda Hvezda Braț. 18 11 3 4 30:13 25
Spartak Sokol. Pr. 16 10 3 3 37:16 23
Banik Ostrava 17 8 5 4 33:23 21
Slovan Bratislava 18 8 5 5 26:20 21
U.D.A. Praga 17 7 6 4 29:20 20
Banik Kladno 18 5 8 5 29:26 18
Jlskra Zilina 18 7 4 7 21:28 18
Dynamo Praga 18 8 2 8 30:45 18
Tatran Preșov 18 6 I 11 18:37 13
Kridla VI. Olomouc 17 4 4 9 16:21 12
Tankista Praga 18 3 6 9 23:30 12
Sp. Stalingrad Pr. 17 3 3 11 26:41 9

învingător in Israel
Udarnik Sofia, 

turneu în Israel, 
mul meci la Tel-Aviv unde a în- 
tîlnit echipa Hapoel. Victoria a 
revenit fotbaliștilor bulgari cu sco
rul de 3—0 (2—0).

care se află în 
a susținut pri-

Campionatul mondial de pentatlon modern

R. P. BULGARIA

Dinamo Moscova 24 15 5 4 44:20 35
Spartak Minsk 24 12 6 6 29:23 30
Spartak Moscova 22 12 3 7 43:24 27
Rez. de Muncă 24 8 10 6 29:25 26
Dinamo Kiev 24 8 10 6 31:29 26
Ț.D.S.A. 24 8 8 8 30:29 24
Zenit Leningrad 23 8 7 8 27:25 23
Dinamo Tbilisi 24 9 5 10 38:47 23
T >rpedo Moscova 24 8 8 10 34:34 22
Lokomotiv Moscova 23 7 7 9 19:18 21
Ar. Sovietelor 24 7 6 11 20:28 20
Lokomotiv Harkov 6 5 13 19:39 17
Torpedo Gorki 24 3 8 13 17:39 14

R. P POLONA
VARȘOVIA, 10 (prin telefon). — 

In etapa de duminică a camp’ona- 
tului de fotbal al R. P. Polone s-au 
disputat următoarele meciuri: Wlok- 
niarz Lodz-Gwardia Krakow 1-0 ; 
Ogniwo. Bltom-Unia Chorzow 1-1 ; 
Budowlani Chorzow-Gorn k Radliîn 
0-1; Ognowo Krakow-Kolejarz Poz
nan 5-0. întîlnirea Gwardia-Bydgos- 
zcz-C.W.K.S- se va desfășura la 24 
octombrie. In urma acestor rezul
tate, clasamentul 
fel:

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
REPREZENTATIVA TINERILOR
HOCHEIȘTI A U.R.S.S. ÎNVINGĂ

TOARE IN R. R. POLONA

InSOFIA, 10 (prin telefon).
cadrul compionatului republican de 
fotbal, în ultima etapă s-au înregis
trat următoarele rezultate : Dinamo 
Sofia-Minior Dimitrovo 1-1; Spar
tak Stalino-V.M.S. Stalino 1-0 ; 
Spartak Plovdiv-Lokomotiv Plovdiv 
3-2: Ț.D-N.A.-Cerveno Zname Rus
ten d il 2-0. Clasamentul se. 
astfel :

prezintă

T.D.N.A. 20 1 6 4 0 58: 9 36
Udarnik Sofia 21 15 2 4 57:18 32
Lokomotiv Sofia 21 12 6 3 44 : 6 30
Uzina 12 Sofia 24 7 11 6 22:23 25
Lokomotiv Plovdiv 23 t 8 7 30:27 24
Dinamo Sofia 22 7 10 5 32:19 24
Spartak Stalino 22 7 8 7 31:?t ??
Minior Dimitrovo 25 8 6 11 30:35 22
Spartak Plovdiv 23 8 6 9 27:31 22
V.M.S. Stalino 23 7 7 9 21:27 21
Spartak Pleven 23 5 9 9 15:24 19
,'Cerv. Zname Kust. 22 5 5 12 14:45 15
Torpedo Pleven 23 5 5 13 12:43 15
Udarnik St. Zagora 22 1 5 7:52 7

R. CEHOSLOVACA

PRAGA, 10. (prin telefon). — Im 
cea de a 13-a etapă a campionatu
lui de fotbal au fost înregistrate re
zultatele : Ruda Hvezda Bratislava- 
Spartak Sokolovp Praga 4-1; Kridla 
Vlasti Olomouc-Tatran Preșov 2-0; 

Banik Kladno-Benik Ostrava 2-3; 
Dynamo Praga-Tankista Praga 5-2, 
in cursul săptămînii trecute, Ruda 
Hvezda a jucat cu Tankista, meciul 
terrain Indu-se cu un scor alb: 0-0. 
După 18 etape, clasamentul este ur
mătorul :

se prezintă ast-

Unia Chorzow 15 8 3 4 20:15 19
Wlokniarz Lodz 15 7 4 4 24:14 18
Gwardia Varșovia 14 8 1 5 17:17 17
Ogniwo By tom 14 6 4 4 26:14 16
Kolejarz Poznan 15 6 3 6 10:13 15
Ognowo Krakow 14 5 3 6 19:10 13
Gwardia Krakow 14 6 1 7 13:14 13
Gornik Radii n 14 5 3 6 14:17 13
Budowlani Chorz. 14 4 5 5 19:24 13
Gwar. Bydgoszcz 14 4 3 7 11:13 11
C.W.K.S. Varș. 12 3 2 7 8:10 8

VARȘOVIA 10 (prin telefon).— 
Prima întîlnire prietenească de 
hochei pe gheață între reprezen
tativele de tineret ale U.R.S.S. și 
R. P. Polone s-a desfășurat la 
Varșovia pe gheața artificială a 
noului stadion de iarnă. Victoria 
a revenit oaspeților la scorul de 
7—1 (2—0, 2—1, 3—0).

MARATONUL DE LA KOSICE

ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE
Echipa bulgară Lpkomotiv Sofia 

se află în turneu în R. D. Germană. 
In primul joc desfășurat la Leip
zig, fotbaliștii bulgari au întîlsniit e- 
chipa Lokomotiv din localitate, de 
care au dispus cu scorul de 2-1. Cel 
de al doilea meci Lokomotiv Sofia 
l-a jucat cu echipa Vorwăts din Ber
lin, de care a dispus, de asemenea, 
cu scorul de 2-1.

★
Echipa cehoslovacă U.D.A. a ju

cat duminică Ia. Varșovia, unde a 
întîlnit echipa C.W.R.S. Victoria a 
revenit fotbaliștilor polonezi cu sco
rul de 5-3.

★
Ea 24 octombrie vor avea loc mat 

multe meciuri internaționale. Ast
fel. Ia Budagesta se vor întîlnii re
prezentativele A ale R. P. Ungare 
și R. Cehoslovace. In deschidere, 
vor juca echipele de juniori ale ce
lor două țări. Dreptul de joc îl au 
juniorii pînă la 18 ani. La Praga 
se vor întîlni reprezentativele se - 
cunde ale celor două țări. Și la a- 
cest meci se vor fntîlni în deschi
dere reprezentativele de tineret aile 
celor două țări. Vîrsta maximă a 
jucătorilor: pînă fa 20 ani.

Tot la aceeași dată, fa Sofia va 
avea loc întîlnirea internațională de 
fotbal dintre reprezentativele A ale 
R. P. Bulgaria și R. D. Germane. 
La Berlin se vor întîlni echipele se
cunde ale celor două țări.

PRAGA 11 (Agerpres) Ceteka 
transmite :

La 10 octombrie s-a desfășurat 
cea de a 24-a ediție a tradiționa
lei competiții internaționale „Ma
ratonul Păcii" de la Kosice. Star
tul întrecerii a fost luat de un 
mare număr de atleți din Finlan
da, Suedia, R. P. Ungară. Elve
ția, Austria și R Cehoslovacă.

„Maratonul Păcii" de la Kosice 
a fost cîștigat de atletul finlandez 
Puolakka care a acoperit distan
ța în timpul de 2h 27'21” 6/10, 
performanță cu care a stabilit un 
nou record al parcursului. Pe 
locurile următoare s-au clasat în 
ordine: 2. G. Jansson (Suedia)
2h. 27’27”; 3. Kurt Jansson (Sue
dia) 2h. 29’19”; 4. Sourek (R. Ce
hoslovacă) 2h. SI’07” 6/10; 5.
Pulkkinen (Finlanda); 6. Joensuu 
(Finlanda); 7. Gruber (Austria); 
8. Kiss (R. P. Ungară); 9. See
ders troen (Suedia)’; 
gomi (R. P.

Budapesta 11 (prin telefon). — 
Iu ziua a doua a campionatului 
mondial de pentatlon modern s-au 
desfășurat întrecerile la scrimă. 
Ce: 35 de concurenți care au ră
mas în competiție (Brinke S.U.A. 
a fost nevoit să abandoneze după 
prima probă) au susținut întîlniri 
deosebit de dificile datorită bunei 
pregătiri a participanților cît și 
numărului mare de întîlniri susți
nute (35). Pe primul loc s-a clasat 
concurentul francez A. Lacroix cu 
877 de puncte, la egalitate cu Wer
ner Vetterlee (Elveția). Pe locurile 
3—4 s-au clasat, la egalitate de 
puncte Thofelt (Suedia) și Bene- 
dek Gabor (R.P.U.) cu 836 puncte. 
Concurenții noștri au avut o com
portare meritorie. Cornel Vena a 
ocupat locul 29, Erich Kimakovici 
s-a clasat pe locul 30, iar Victor 
Teodorescu a ocupat locul 31, to- 
talizînd fiecare cite 385 de puncte. 
De remarcat că echipa R.P.R. a 
terminat la egalitate 4—4, cu echi
pa R. P. Ungare. Astfel Vena l-a 
învins pe campionul mondial Be- 
nedek Gabor și pe Szondi Istvan, 
Victor Teodorescu l-a învins pe 
Tasnadi Karoly iar Kimakovici pe 
Szondi

După 
mentul 
fel: 1. 
puncte;

ția) 1992 p.; 3. Benedek Gabor (R. 
P. Ungară) 1953,5 p.; 4. Frank 
Batik (Austria) 1952,5 p.; 5. Oladi 
Rokka (Finlanda) 1945 p. 6. Nor
man (Anglia) 1906,5 p.; 7. Szondi 
Istvan (R. P. Ungară) 1864,5 .....
15. Tasnadi Karoly (R.P.U.) 1646 p.;
16. Novikov (U.R.S.S.) 1596 p..,. 
Vb.Salnikov (U.R.S S.) 1544,5 p..„ 
31. Rakitianski (U.R.S.S.) 528 p. 
Reprezentanții R. P. Romîne ocu
pă următoarele locuri ; Cornel Ve
na locul 21 cu 1381 p. Victor Teo- 
4 or eseu locul 22 cu 1242 p. și E- 
rich Kimakovici locul 23 cu 640 p.

După două zile de concurs cla
samentul pe echipe se prezintă ast
fel: 1. R. P. Ungară (Benedek, 
Szond', Tasnadi) 5335 p. 2. Elve
ția 5107,5 p. 3. Suedia 4635 p. 4. 
Finlanda 4317,5 p. 5 Austria 4307,5 
p. 6. Anglia 3875 ‘p. 7. U.R.S.S. 
3557,5 p. 8. Franța 3392,5 p. 9. R. 
P Romlnă 3270 p. 10. R. Ceho
slovacă 3035 p. Intrucît unul din 
concurenții S.U.A. a 
echipa S.U.A. nti mai 
ticipa în competiția 
Marți se dispută cea 
probă: pistol viteză,
miercuri să aibă loc întrecerile din 
ziua a patra, înotul, pe distanța 
de 300 m. bazin descoperit. Ambe
le probe se dispută pe insula Mar
gareta din Budapesta.

ION MUREȘAN

abandonat, 
poate par- 
pe echipe, 
de a treia 
urmînd ca

LA TENIS:

Ain

10. Eszter-
Ungară).

VIENA-BRNO 3—2

BRNO 11 
transmite :

La Brno s-a desfășurat întîlnirea 
internațională de tenis dintre echi
pele orașelor Viena și Brno. Victo
ria a revenit tenismenilor austriei 
cu scorul de 3—2.

(Agerpres). Ceteka
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Istvan.
două zile de concurs clasa- 
individual se prezintă asl- 
Thofelt (Suedia) 2023.5 
2. Werner Vetterlee (Elve-

Halterofiliî sov'etici învingători 
campionatul mondial de haltere

VIENA >— Duminică noaptea în 
sala „Konzerthaus" din capitala 
Austriei au luat sfîrșit campiona
tele mondiale de haltere. Haltero
filii sovietici au cucerit o strălu
cită victorie, cîștigînd 4 titluri de 
campioni mondiali, din cefe 7. Pe 
echipe, reprezentativa U.R.S.S. a 
cucerit primul loc cu 29 de punc
te, întrecînd echipa S.U.A. care a 
totalizat 23 de puncte. Acest mare 
șuccgs confirmă încă odată că hal
terofilii sovietici sînt maeștri ne- 
întrecuți și că școala sovietică de 
haltere este cea mai bună din 
lume.' '
Jțl_ bUima zi a întrecerilor,

Arcadii Vorobipv (U.R.S.S.) a în
registrat o splendidă victorie, in 
cadrul categoriei semi-grea. Voro- 
biov s-a clasat pe primul loc cu 
un rezultat de 460 kg., performan
ță care întrece cu nu mai puțin de 
15 kg. vechiul record mondial de
ținut de Schemanski (S.U.A.). La 
proba „împins", excelentul halte
rofil sovietic a obținut 142,5 kg., la 
„smuls" — 142,5 kg., iar la „a- 
runcat" — .175 kg. (nou record

unional). Pe locul al doilea s-a 
clasat Dave Stephard (S.U.A.) care 
a totalizat 440 kg. (130, 142,5 
167,5). Pe locurile următoare: Cly 
Emrich (S.U.A.)’ 427.5 kg.; David 
Ken (Canada) 405 kg.; Ibrahim 
Saleh (Egipt) 402.5 kg.; lames 
Barlet (Anglia) 402,5 kg. La a- 
ceastă categorie au participat 18 
concurenți.

Au urmat întrecerile de la ca
tegoria grea. La această catego
rie nu au participat halterofilii so- 

-wc a Tevoir-nar 
Norbert Schemanski (S.U.A.) cu 
4^5 (149,5- 150,5— 187,5)’
urmat de Bradford (Ș,LJ.A.) 462,5 
kg., (147,5—172,5), Fraitz 
Holbl (Austria) 425 kg. șl Mofe- 
kinen (Finlanda) 407,5 kg. Sche
manski a doȚofît-^rgcordul mondial 
la „smuls": 150,5 kg??--.

La festivitatea de închidere, pu
blicul vienez, a aplaudat cu en
tuziasm pe reprezentanții echipei 
U.R.S.S., care au obținut și cu 
acest prilej un succes de mare 
răsunet.


