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ÎNFIINȚAREA asociației Recolta 
a constituit un eveniment im
portant în dezvoltarea activi

tății sportive la sate. Această tî- 
nără asociație desfășoară o largă 
activitate de mase în cadrul celor 
două mii de colective sportive cu 
peste 150.000 de membri, care prac
tică diferite discipline noi pentru 
colectivele sătești, ca natația, bo
xul, luptele, atletismul. Bineînțeles, 
nu lipsesc nici sporturile noastre 
naționale, oină și trînta. Succese 
importante au fost înregistrate prin 
organizarea competițiilor de masă. 
Aproape 300.000 de concurenți au 
participat la Spartachiada satelor 
din 1953, la Spartachiada 
iarnă din acest an zeci de mii 
țărani muncitori au lușț startul 
probele de schi, iar alți zeci 
mii s-au întrecut în fața tablei 
șah. Aceste succese, aceste realizări 
dovedesc o muncă susținută.

Dar nu putem vorbi numai de 
realizări, pentru că în dezvoltarea 
mișcării de cultură fizică și sport 
în satele noastre mai sînt o serie 
de greutăți și lipsuri, pornite chiar 
de sus de ia asociație. Una dintre 
lipsurile importante este insuficien
ța îndrumării și controlului execu
tării sarcinilor. Astfel, în sectorul 
socialist al agriculturii, sportul nu 
a luat dezvoltarea așteptată, deoa
rece o serie de organe care au în 
sarcina lor și dezvoltarea activității 
sportive, așa cum sînt conducerile 
G.A.C.-urilor, G.A.S.-uriior și
S.M.T.-urilor, comitetele de între
prindere din G.A.S. și S.M.T. rnt 
sprijină în suficientă măsură mun
ca sportivă. O dovadă a importan
ței acestui sprijin o constitute 
rodnica activitate din unele unități 
socialiste ale agriculturii. Aseme
nea exemple pozitive sînt G.A.C. 
Curcani, S.M.T. Făurei, S.M.T. Fe
tești, G.A.S. ,,Dr. Rusei” (raion 
Tulcea), în care activitatea sporti
vă a devenit o preocupare de sea
mă a organelor de conducere și a 
organizațiilor de masă. In unele 
locuri însă, ca la S.M.T. Bujoru 
sau în unitățile socialiste ale agri
culturii din regiunea Constanța sau 
Craiova și chiar în multe G.A.C.- 
uri și G.A.S.-uri din regiunea 
București, sportul n-a prins 
încă rădăcini. Răspunderea a- 
cestui fapt o poartă însăși a- 
sociația Recolta, care nu s-a stră
duit să îndrume colectivele sportive 

o muncă sportivă 
Despre această lip- 

și cele 3000 
sătești

sătești spre 
organizată, 
să vorbesc 
colective sportive 
nu sînt încă cuprinse în cadrul a- 
sociației Recolta ca și numărul in
suficient de membri ai acestei a- 
sociații. Această lipsă organizatori
că merge mînă ?n mînă cu slaba 
muncă de agitație și propagandă 
din cadrul asociației, deoarece nu 
se găsesc forme noi, de atra
gere a țăranilor în sport. Aso
ciația se mulțumește să trimită a- 
fișe pentru centrele de regiuni sau 
raioane, care de multe ori nu ajung 
jos, în colective, sau se trimit re
gulamente multe dar aride, com
plicate, fără conținut mobilizator, 
atrăgător, care să constituie un în
demn la o activitate sportivă, ln- 
cepînd de sus, de la asociație, pînă 
jos, în colectivele sportive, nu se 
observă nici o străduință pentru 
găsirea de forme noi de atragere a 
țăranilor spre sport. Metoda pre-

de 
care

Echipa de hipism
învingătoare in

SOFIA (prin telefon).
La Sofia s-a încheiat întil- 

nirea internațională de hipism din
tre reprezentativele R. P. Bulgaria 
și U.R.S.S.

In clasamentul final individual 
pe locul 1 s-a clasat V. Kuibîșev 
(U.R.S.S.) — 66,20 p„ 2. Utkin 
(U.R.S.S.) — 103,30 p„ 3. Bagrtțt- 

mierilor pe scară locală nu este 
nici ea încurajată. Regulamentele 
se împotmolesc, uneori, ta regiuni 
și raioane și nu ajung la colectivele 
sătești. Intr-un cuvînt, lipsurile din 
munca de propaga/ndă și agitație 
se răsfring asupra mobilizării ță
ranilor muncitori în sport, a atra
gerii femeilor în activitatea sporti
vă și, în general, asupra bunului 
mers al activității sportive de la 
sate. Lipsuri serioase se vădesc și 
în activitatea de instruire sportivă, 
atît pe plan central cît și în colec
tive. Preocuparea resoartelor res
pective se rezumi la pregătirea u- 
nor echipe de fotbal. E drept că 
fotbalul este un mijloc de atragere, 
de închegare a unei activități spor
tive care mu trebuie neglijat, dar 
unilateralitatea lui dăunează dezvol
tării tuturor ramurilor sportive și 
îndreaptă atenția numai în jurul a- 
cestei discipline. In munca de ins
truire sportivă asociația dă dovadă 
de încă o greșeală gravă de orien
tare. In loc să se preocupe pe plan 
centra! și local de găsirea dj noi 
elemente, de creșterea de talente 
cu care să se poată mîndri, asociația 
Recolta se mulțun ește să „adop
te” sportivi luați de-a gata de la 
alte asociații (Tintorescu, frații 
Sterîade, Brassai, Dragomir, Itaba- 
raica și alții). Dacă asociația Re
colta s ar preocupa cu grijă și cu 
dragoste de tinerele elemente re
marcate în diferitele competiții de 
masă, n-ar avea nevoie de elemen
te crescute de alții, ci ar putea să 
se mîndrească, pe drept cuvînt, cu 
nume noi, ridicate din sinul colec
tivelor sătești. Pentru înflorirea ac
tivității sportive la sale, instructo
rii obștești, ca și profesorii de edu
cație fizică, ar trebui folosiți mai 
din plin, ceea ce va duce la o ade
vărată înflorire a mișcării sportive.

O justă folosire a fondurilor ar 
contribui, bineînțeles, la o dezvol
tare temeinică a sportului în satele 
țării noastre, la creșterea bazei 
materiale a acestei activități. Nici 
risipa, nici economia făcută în 
dauna muncii (cum a fost cazul a- 
nul acesta, cînd fxi.tarile alocate 
organizării Spartachiadei n-au fost 
cheltuite, făcînd să sufere întreaga 
acțiune) nu ajută la dezvoltarea 
activității sportive.

Toate aceste lipsuri, care pornesc 
de la consiliul central și se răs- 
frîng pînă jos, în colective, trebuie 
lichidate cu hotărîre. Totodată, a- 
sociația Recolta are datoria de a 
întări colaborarea sa cu Uniunea 
Tineretului Muncitor, cu Ministe
rele Agriculturii și Silviculturii, In- 
vățăiriufutai și Culturii. Organele 
locale ale asociației Recolta trebuie 
să conlucreze strîns cu organele 
locale ale acestor foruri, astfel în- 
cît, în colectivele sportive sătești, 
organizațiile U. T. M., învățătorii, 
profesorii de educație fizică, direc
torii căminelor culturale să devină 
factori activi în dezvoltarea conti
nuă a mișcării de cultură fizică și 
sport la sate.

Comitetul Central al Sindicatu
lui muncitorilor agricoli trebuie să 
îndrume Ș* să controleze îndeaproa
pe asociația Recolta, dîndu-i spri
jinul necesar realizării importante
lor sarcini ce i revin în munca de 
atragere a maselor largi de oameni 
ai muncii de pe ogoare într-o rod
nică activitate sportivă.

a Uniuni Soviet'ce 
R. P. Bulgaria
kin (U.R.S.S) — 109,80 p., 4. Kota- 
nov (U.R.SS.) — 112,20 p„ 5. 
Bratev (R. P. B.) — 127,70 p. Pe 
echipe pe primul loc s-a clasat 
echipa U.R.S.S. — 272.30 p. iar 
pe locul 2 R. P. Bulgaria —473,70 p.

A. LEBANON

Manifestații sportive 
în cinstea Lonîi Prieteniei 

Romino - Sovietice
Zikiic ne sosesc la redacție vești 

din întreaga țară, care ne vorbesc 
despre numeroasele competiții spor
tive organizate ta cinstea Congre
sului Partidului și a zilei de 7 
Noiembrie. Pretutindeni in aceste 

depune o activitate deose- 
bită_ iar sportivii noștri se avîntă 
în întreceri cu mult entuziasm, 
dornici să-și ridice măiestria spor- 
t’/ă să cinstească astfel aceste 
sărbători ale clasei muncitoare.

Corespondentul nostru A. Mos
covici, ne scrie despre multiplele 
manifestații sportive organizate de 
activiștii sportivi din orașul Ro
man. Șirul manifestațiilor a fost 
inaugurat printr-o frumoasă serba
re, desfășurată în sala Sfatului 
Popular din localitate și inițiată 
de către comitetul raioral C.F.S. 
Numeroasa asistență a urmărit cu 
mult interes un bogat program de 
exerciții de gimnastică sportivă 
precum și plăcuta evoluție a echi
pei de dansuri a colectivului Con
structorul.

In momentul de față, sînt ta 
cura de desfășurare la Roman 
două competiții. Este vorba, în pri- . 
mul rînid, de concursul de șah or
ganizat de colectivul Voința pen
tru, toate, colectivele din raion. Cea 
mai bună echipă de șah va primi 
„Cupa celui de al 11-lea Congres". 
Totodată, are Ioc și un campionat 
de popice, individual și pe echipe, 
organizat de comisia raională de 
popice și dotat cu un frumos tro
feu : „Cupa 7 Noiembrie".

Așa cum ne relatează corespon
dentul nostru T. Ardei, elevii Li
ceului teoretic din Tg. Ocna, dor
nici de a întîmpina cu noi reali
zări ziua de 7 Noiembrie, și-au 
luat angajamentul să amenajeze în 
cel mai scurt timp un teren de vo
lei pentru jocuri în nocturnă. Prin- 
tr-o susținută muncă voluntară, 
sub îndrumarea profesorului de e- 
ducație fizică L. Bogdan și cu a- 
jutorul tov. Bucur, președintele co
mitetului, C.F.S., tinerii sportivi au 
reușit să-și îndeplinească angaja
mentul intr-un timp record : trei 
zile. In acest fel, au putut fi or
ganizate pentru prima dată în ora
șul Tg. Ocna întreceri de volei în 
nocturnă, la care au participat e- 
chipele Liceului teoretic din Oituz, 
Dinamo Tg. Ocna și Progresul Tg. 
Ocna.

Campîoiiatde individuale de atletism ale R. P
In ultimele două zile de între

ceri ale campionatelor individuale 
de attet sm ale R.P.R., vremea s-a 
îmbunătățit treptat și odată cu ea 
s-au ameliorat și rezultatele ob
ținute de participant! Caracteri
stica acestor două zile și oare via 
fi dealtfel a acestei ediții a cam
pionatelor țării, a constat în afir
marea unei întregi serii de tineri 
dintre care unii au cucerit chiar 
titlul de campion'’ : R. Coveianu,
I. Măgdiaș și Gabriela Stoica. Tre- 
bu’e să arătăm, însă, că la unele 
probe numărul concurenților a 
fost foarte redus și că pregătirea 
unor atleți fruntași a lăsat 
dorit.

de

Ziua a II-a
ILAR1E MAGDAȘ A CiȘTIGAT 

LA LIMITA

N-a fost necesară fotografia pen
tru a indica pe cîștigătorul cursei 
de 100 m.. dar llarie Măgdaș a a- 
vut emoții înainte de a afla rezul
tatul definitiv. Stoenescu, cel de al 
doilea Clasat a avut o puternică 
revenire, fermtnînd foarte aproape, 
în același timp cu Ștefan Prisi- 
ceanu, care avea o poziție bună 
imediat după start. Acesta din ur
mă a alergat însă extrem de criș-

IffhVTtMPtirAREA SGHERSSULVIPAIlTSăVtttl 
SIA S&H SIE 7 NOIEMBRIE

Ahgajamentul pe care utemis ta Florica Bărțărtoiu și l-a luat in\ 
cinstea celui de al 11-lea Congres al Partidului și a zilei de 7 Noiem
brie, a început să prindă viață. Norma este zilnic depășită cu peslăt 
10 la sută. Operația de umplere a sticlelor cu bere este foarte import 
tanta și cere din partea celui careo execută o foarte mare atenție^ 

".............................  1 laFlorica Bărțănoiu a făgăduit să reducă rebuturile ptnă la 0,1 
sută. Pînă in prezent, a reușit acest lucru.

Muncitoarea Florica Bărțănoiu are numai 18 ani. Și este firesc 
la această vlrstă să ai în sport un prieten apropiat.

Atletismul și voleiul sînt sporturile care o atrag mai mult 
tînăra muncitoare. In cadrul con cursurilor de atletism ale Sparta- 
chiadei sindicale, Florica Bărțănoiu a reușit rezultate frumoase, in 
special în probele de alergări. Și în jocurile de volei ea s-a făcut 
remarcată, fiind selecționată în echi pa fabricei.
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Succese in

u tem ist și-a luat 
în numele întregii 
cinstea celui de al
al Partidului și a

Ion Bad iu este responsabilul bri
găzii de tineret de la atelierul 
C.F.R. „Constantin David" din Ca
pitală. In adunarea din 5 octombrie 
care a avut loc în incinta atelie
rului, tînărul 
angaja meritul, 
brigăzi, ca în 
doilea Congres 
zilei de 7 Noiembrie să depășească 
sarcinile de plan cu 100 la sută, 
să dea lucru de cea mai bună 
calitate bar la baza muncii întregii 
brigăzi să stea metodele de muncă 
sovietice, . Bîkov-Bortkevici, Kolesov 
și Voroșin.

Acestea erau obiectivele angaja
mentului pe oare Ion Bădiți și-l 
luase în urmă ca c-tevia zile. Azi ele 
sînt realități. Membrii brigăzii au 
reușit oa angajamentul lor să fie 
nu numai îndeplinit ci chiar de
pășit. Datorită muncii lor pline de 
avînt, graficul de producție a ur
cat pînă la 125 la. sută.

In activitatea 
tineri au obținut 

moașe rezultate, 
găzii, Iot; Biaidiu,

sportivă cei șase 
de asemenea fru- 

Responsabilul bri- 
este cel mai bun 

atlet al colectivului, iiair membrii

pat. Rezult de tehnice : 1. llarie
Măgdaș (Ștunța) 11,1 sec. — 
campion R.P.R.; 2t A. Stoenescu 
(Dinamo) 11,2; 3. Șt. Prisiceanu 
(Dinamo) 11,2; 4. M. Pop (Știin
ța) 11,3; 5. C. Farcaș (Știința)
11,4; 6. D. Băbeanu (Constructo
rul) 11,5.

O CURSĂ DE UN MINUT

Dumitru i-a fost nece- 
un minut pentru a par- 
de metri în finala aces-

Alergînd pe un culoar 
ea și-a mărit maj mult 
față de adversarele sale,

Floricăi 
sar exact 
curge 400 
tei probe, 
exterior, 
avantajul 
cucerind pentru a doua oară titlul 
de campioană a probei la care este 
și recordmană. Dar spectatorii au 
aplaudat și pe următoarele două 
clasate Marilis Cuțui și Georgeta 
Mogoș care au avut o comportare 
meritorie. Rezultate tehnice: 1. 
Florica Dumitru (Locomotiva) 60,0 
sec. — campioană R.P.R.; 2. M. 
Cuțui (Știința) 61,1 ; 3. G. Mogoș 
(Metalul) 62,8; 4. V. Tălmăceanu 
(' ocotnotiva) 63,4 ; 5. M. Lorinczi 
(Voința) 63,4 ; 6. N. Pașciuc (Ști
ința) 64,9.

SORIN ION CEL MAI BUN 
SĂRITOR ÎN LUNGIME...

...dar în lipsa ,ltil Ion W'iesen- 
UWter și cu o performanță destul

murea
brigăzii, Nicalae Dna.gom'iir, M/hr-ti 
Simion, sînt jucători în echipa de 
fotbal a atelierului.

CONSTANTIN ȚUiRCAN , 
corespondent ’

în
ale poporului 
membrii colectivului sportiv Meta- 
Iul „Clement Gotwiald" din Ca
pitală obțin rezultate din cele maț 
bune.

Se evidențiază dintre ei Petre 
Voiculescu, secretarul organizației 
de bază U.T.M., pe secție. Tînărul 
bobinator depășește tu medie norma 

sută. Dovedind o bună 
Petre Voiculescu a reu-

cinstea mărețelor sărbători 
nostru muncitor^

bobinator 
cu 65 la 
pregătire, 
șit să cucerească insigna G.M.A. 
gr. II.

In secția bobtnaj muncesc șl 
membrii brigăzii utemiste formată 
din sportivi Cei trei bobinatori.. 
Ștefan Nicoiară, Selim Ever și Du
mitru Constantin 
de producție 
același t mp 
tori.

depășesc planul
50
stnt

la sută. In 
buni cant>-

ou 
ei

G. DUMITRU
cocesipo: «tecii

de
El

slabă pentru posibilitățile litb- 
se arată obosit acum, la sfîra 

șiftil sezonului, mișeîndu-se greoi, 
e drept, pe o pistă destul de moale. 
Sorin Ion merită, însă, să poarta 
titlul, de campion naționalȘ la sfîra 
șitul unui an atletic în care s-a e-i 
vidențiat. Barta, Petrescu și Țuțtu 
ianti au luptat din toate puterile 
pentru a depăși limita celor 7 me
tri și pentru a cuceri un loc mal 
bun în clasament. Rezultate tehni
ce : 1. Sorin Ion (C.G.A.) 7,05 m. 
— campion R.P.R. ; 2. O. Barta
(Flamura roșie) 6,90; 3. D. Pea
trescu (Dinamo) 6,88 ; 4. C. Țtițu- 
ianu (C.G.A.) 6,82; 
(Recolta) 6,66; 6.
(Știința)' 6.55: '

5. 0. Poenaru
I. Chiricuți 

•I

CEL CARE A
A CIȘTIGAT

CONDUS

a

Dumitru Bîrdău a fost în frunte 
aproape pe toți cei 800 metri ai 
cursei în care a învins joi. El 
cucerit astfel tricoul de campion, 
întrecîndu-1 pe cel mai puternic ad
versar al său, Aurel Palade. Ursu. 
Acesta a concurat însă după o pe
rioadă de întrerupere destul de lun
gă a antrenamentelor. Clasat ai 
Ill-lea — tin rezultat neașteptat da 
bun — clujeanul Gheorghe Biro, ț

(continuare în pag. 4-q),



Pregătiri de iarnă

Filele din calendar se desiprmd 
una cîte un.a și, cu fiecare, zi ce tre
ce, întregul nostru popor întîrn- 
pină cu nestăvilit entuziasm: 
cel de al Il-tea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn și 
cea de a 37-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Oamenii muncii din patria noa
stră întîmpină aceste mărețe săr
bători cu noi și minunate suc

cese în muncă. Sportivii obțin și ei 
rezultate valoroase tn munca de 
fiecare zi, ca și în activitatea de 
pe terenurile de sport. Ir» cadrul 
nenumăratelor competiții ce se or
ganizează în cinstea Congresului 
Partidului și a zilei de 7 Noiem
brie, sute și mii de sportivi se tn- 
Itrec, salutînd cu bucurie măre- 
tele sărbători.

• In colectivele sportive din Bu
curești ale asociației Știința se 
«desfășoară o bogată activitate spor
tivă. Astfel, la colectivul Știința
1.5. E.P, au fost organizate con
cursuri de casă la șah, tenis de 
masă și fotbal. Aceste competiții 
•u suscitat un deosebit interes în 
rîndurile studenților institutului și, 
datorită acestui fapt, colectivul 
sport v a hotărît ca întrecerile 6ă 
se desfășoare pe grupe, pentru a se 
da posibilitate de participare ctt 
mai multor studenți.

La fel, întrecerile de fotbal orga
nizate în cadrul colectivului spor
tiv al Universității C. I. Parhon. 
se desfășoară tot pe grupe. Colec
tivul sportiv Știința Invățămînt 
organizează mai multe concursuri 
de casă și un simultan dat de 
maestrul Troianescu la șah. La 
concursuri part'cipă învățători și 
profesori ai școlilor din București.

Tot în cinstea' Congresului și a 
zilei de 7 No'embrie au început în
trecerile, campionatelor pe asociație 
‘la tir, volei, gimnastică și oină. 
Printre colectivele fruntașe în ac
țiunea de pregătire și desfășurare 
a campionatelor sînt colect vele
1.5. E.P., Institutul Pedagogic de 2 
ani și Politehnic?/.

In organizarea colectivului spor
tiv Știința Institutul Pedagogic, se 
va mai desfășura săptămîna vii
toare și un concurs de atletism 
m<Je’ .

® Și în colectivele sportive ale 
asociației Voința activitatea spor
tivă a luat o mare amploare în 
cinstea Congresului și a zilei de 7 
Noiembrie. In Bucureșt', aceste 
colective angrenează în numeroa
sele întreceri sute și mii de concu- 
renți.

Astfel, colectivul Voința-Invalizi 
at organizat un concurs de șah cu 
participarea sportivilor din cercu
rile colectivu'ui. Colectivul sportiv 
Voința-Metalo-Chim c a organizat 
«n concurs de tenis de masă, care 
este în plină desfășurare. Tot acest

SPORTIVII ASOCIAȚIEI DINAMO INPMPINĂ CU CINSTE CONGRESUL PARTIDULUI
$1 ZIUA DE 7 NOIEMBRIE

Oamenii muncii din țara noastră 
vor sărbători două mari eveni
mente: cel de al Il-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
și cea de a 37-a aniversare a Ma
rii Revoluții Socialiste din Octom
brie. Nu există domeniu de acti
vitate, nu există fabrică, uzină, 
școală sau instituție, unde aceste 
două mari evenimente să nu fie 

.Cinstite printr-o muncă rodnică, 
prin victorii din ce în ce mai în
semnate, care vorbesc despre dra
gostea și entuziasmul cu care po
porul muncitor din țara noastră 
întâmpină Congresul Partidului șî 
ziua de 7 Noiembrie.

Alături de toți oamenii muncii, 
sportivii patriei noastre iși înze
cesc eforturile pentru ca atît pe 
terenul de sport, cît și la locurile 
tor de muncă, să obțină rezultate 
frumoase, prin «are să-și mani
feste recunoștința față de poporul 
sovietic, elibera'orul țării noastre, 
și față de partidul nostru drag, 
inițiatorul și organizatorul victorii
lor noastre.

însuflețiți de dorința fierbinte de 
a sărbători cu cinste cele două mari 
evenimente, sportivii dinamoviști și 
membrii- .acestei asociații sportive 
vor participa la o serie de com
petiții organizate de consrli-ul cen
trali al asociației, în cinstea Con
gresului Partidului și a zilei de 7 
Noiembrie.

in cinstea celui de al doilea Congres al Partidului și a zilei 
de 7 Noiembrie sute și mii de aspiranți iși trec normele Complexu

lui G.M.A.

colectiv a inițiat și un concurs de! 
șah, care va începe în curând și la 
care vor lua parte membrii celor 
12 cercuri sportive ale colectivului. 
Colectivul Voința Piele-Incălțămin- 
te a organizat un campionat de 
fotbal cu participarea echipelor re
prezentative ale cooperativelor: Co- 
meg, Cismarti progresiști, Tehnica 
încălțămintei. înainte și o echipă 
reprezentativă a colectivului. Nu 
de mult a început și un campionat 
de șah la care participă 20 de e- 
chipe. Trebuie subliniat faptul că 
cercul sportiv al cooperativei Cis- 
marii progresiști participă la a- 
cest campionat cu 4 echipe:

■ Și în țară, colectivele sportive 
Voința au inițiat zeci de competiții 
sportive, în cadrul cărora se în
trec mii de membri-cooperatori. La 
Buzău se desfășoară competiții de 
voie’’, tir și popice. La Bîrlad sînt 
în plină desfășurare întrecerile din 
„Săptămîna G.M.A.”, iar la Bacău 
au loc competiții de șah, volei și 
fotbal. La iași s-<a>u desfășurat în
treceri de fotbal, popice, onă și 
tir. De asemenea, a fost organizată 
trimiterea unor echipe model la 
sate. La Pitești ai avut loc un con
curs de orientare turistică, la Bră
ila o competiție ciclistă, iar la 
Constanța au loc întreceri de atle
tism, șah, tenis -de masă și fotbal.

• La Medgidia se va desfășura, 
peste puțină vreme, un concurs 
popular de călărie și de căruțe do
brogene, concurs organizat de co
mitetul regional C.F.S., în colabo
rare cu cons liul regional Recolta. 
La întreceri vor participa ță.rani 
muncitori din G.A.S.-urt, G.A.C.-uri 
etc. Concursul de călărie se va 
desfășura pe distanța de 2.000 m. 
și pe distanța de 4.000 de m.

OCTAV CĂPRIȚĂ, 
corespondent

v „LUNA G.M.A.” ORGANIZATA 
DE ASOCIAȚIA DINAMO

De cîteva zile, în toate colecti
vele sportive ale asociației Dina
mo se desfășoară cu intensitate 
întrecerile din cadrul „Lunii 
G.M.A.". Asociația și-a propus ca, 
în afara angajamentului anual, să 
se realizeze în cadrul „Lunii 
G.M.A.", care se va încheia la 7 
Noiembrie, un număr de 2000 pur
tători ai insignei G.M.A. gr. I și 
200 de purtători ai insignei G.M.A. 
gr. II.

Succesul întrecerii a fost asigu
rat și prin aceea că, tot din ini
țiativa consiliului central al aso
ciației, consiliile sportive regionale 
care vor munci cel mai bine pe 
linia complexului G.M.A., vor fi 
premiate, urmînd ca acela care va 
avea rezultatele cele mai frumoa
se să primească o cupă.

ALTE COMPETIȚII
Dair, in a.'ară de „Luna G.M.A.", 

o serie întreagă de consilii spor
tive regionale ale asociației Di
namo vor organiza numeroase în
treceri sportive în cinstea Con
gresului și a zilei de 7 Noiembrie. 
Astfel, la Oradea, se va desfă
șura un turneu de baschet cu 
participarea colectivelor sportive 
Voința, Flamura roșie, Tînărul 
dinamovLT și Dinamo. înainte de 
acest turneu, se va desfășura tot 
la Oradea, un concurs dc tir în
tre colectivele Metalul, Flamura 
roșie și Dinamo. Pe lîngă între
cerile enumerate mai sus, consi
liul sportiv regional Dinamo Ora
dea, a luat măsuri ca, în toate 
colectivele sportive din regiune, să

• Comitetul raional C.F.S. din 
Sf. Gheorghe a organizat o seria 
de competiții sportive dotate cu 
Cupa 7 Noiembrie. La întrecerile 
de fotbal care se desfășoară pe te
renul Flamura roșie din localitate, 
part cipă 16 echipe aparținînd' co
lectivelor Progresul, Flamura roșie 
și Voința- La competiția de popice 
care a început la 13 octombrie s-au 
înscris 44 de echiipe. La tir parti
cipă 11 echipe, dintre care 10 ale 
colectivului Progresul. La șah și 
volei se întrec 15 și, respectiv, 6 
echipe, concursurile fiind în curs 
de desfășurare. De asemenea, au 
mai fost organizate întreceri Ia 
tenis de cîmp, care au cunoscut o 
largă participare.

CONSTANTIN FINICHIU 
corespondent

• Comitetul regional C.F.S. Ba
cău a întreprins o serie de acțiuni 
menite să cinstească Congresul 
Partidului și ziua de 7 Noiembrie. 
Sînt organizate, cu acest prilej, 
întreceri la șah, tir și volei, In în
treaga regiune se desfășoară dife
rite întîlniiri la fotbal, handbal, tir, 
șah, volei și oină, competiții spor
tive la care participă mii de ti
neri-

(Subredacția noastră din Bacău)
• Colectivul sportiv Progresul 

C.S.P. din Capitală organizează o 
competiție die casă dotată cu „Cupa 
Prieteniei”. Obiectivele acestei com
petiții constă în trecerea cît mai 
multor norme G.M.A. gradul- I și 
II. De asemenea colectivul Pro
gresul C.S.P. organizează compe
tiții de volei, șah și ten's de masă 
pe categorii: începători și avansați. 
La întreceri partcjpă un mare nu
măr de salariați.

GH. DIMITRIU
£f)ț-.pcnr>r»

se organizeze concursuri sportive 
la volei, tir, tenis de masă, șah 
și fotbal ți la care să se asigure 
participarea sportivilor nelegiti
mați.

De asemenea, în Regiunea Au
tonomă Maghiară, pe lîngă o 
serie de concursuri sportive cu ca- 
raeter de mase, se vor organiza 
de către consiliul sportiv regional 
Dinamo meciuri de baschet și un 
concurs de popice la care vor lua 
parte echipele reprezentative ale 
colectivelor sportive din Tg. Mu
reș. Pe de altă parte, la Bacău, 
consiliul sportiv regional al aso
ciației Dinamo a inițiat organi
zarea unui mare concurs feminin 
de tir la care și-au anunțat parti
ciparea reprezentantele tuturor co
lectivelor sportive din oraș.

O FRUMOASA INIȚIATIVA...
...este aceea a consiliului sportiv 

regional București al asociației 
Dinamo care, pe lîngă o serie de 
competiții organizate în cinstea 
Congresului și a zilei de 7 Noiem
brie, a stimulat secțiile pe ramură 
de sport, în cadrul cărora activează 
o bună parte din sportivii fruntași 
ai asociației, în vederea organizării 
unei întreceri care să aibă la bază: 
întărirea disciplinei în secții, elimi
narea întîrzierilor și absențelor de 
la antrenamente, întărirea muncii 
educative împotriva manifestărilor 
vedetiste, etc.

Ca urmare a acestei frumoase 
inițiative, în majoritatea secțiilor 
pe ramură de sport de pe lîngă 
consiliul sportiv regionali Bucu
rești al asociației Dinamo s-a îm
bunătățit simțitor mun-a

A CALIN

IN REGIUNEA BACAU

Iama a și început să-și anunțe 
sosirea. In orașele și satele de 
munte a și fulguit ușor. Asemenea 
gospodarilor grijulii care fac din 
timp pregătirile de iarnă, colecti
vele sportive se îngrijesc de efec
tuarea tuturor pregătirilor nece
sare pentru ca activitatea sportivă 
din timpul iernii să se desfă
șoare în bune condițiuni. In re
giunea Bacău, frigul a sosit de 
vreme. Sălile de gimnastică din 
orașul Bacău aparținînd colecti
vului Flamura roșie și școlii Pro
fesionale Metalurgice II și liceului 
de băieți au fost pregătite din 
timp. In prezent o bogată activi
tate a și început să se desfășoare 
în aceste săli. La Comănești a 
fost amenajată o nouă sală de 
gimnastică în care sportivii din 
localitate vor putea face antre
namente în timpul iernii.

La Piatra Neamț, minunatul o- 
rășel situat între munți, odată cu 
preocuparea pentru reamenajarea 
sălilor de sport existente și uti
larea lor cu tot aparatajul nece
sar a existat o serioasă preocupare 
pentru amenajarea pîrtiei de schi. 
Pîrtia a fost defrișată și în pre
zent ea este gata să-i primească 
pe sportivi. Rămâne doar ca ză
pada să cadă din belșug.... _ Pe 
această pîrtie se vor desfășura 
concursurile populare de schi 
precum și campionatul regional. 
Pe terenul Progresul din oraș se 
va amenaja un patinoar. Pati
noare vor fi de asemenea amena
jate și la Bacău, pe terenurile de 
volei și baschet aparținînd colec
tivelor Voința, Locomotiva și 
Flamura roșie.

In satele din regiunea Bacău 
au început de asemenea pregătirile 
de iarnă. Căminele culturale au 
dat o atenție deosebită confecțio
nării din resurse locale a materia
lelor necesare. Pină acum au fost 
confecționate 2.000 de perechi de 
schiuri și se lucrează de asemenea 
figuri pentru șah. Sălile cămine
lor culturale au fost amenajate 
pentru a se putea susține aici în- 
tîlniri de șah și tenis de masă. 
O inițiativă demnă de lăudat este 
aceea a sportivilor din comuna

Acolo unde munca sportivă merge slab
Este bine cunoscută act’vitatea 

care se desfășoară pe tărîm spor
tiv în orașul Cluj. Numeroase co
lective sportive din acest oraș ob
țin rezulta-te deosebit de frumoase. 
Acolo unde există o preocupare 
serioasă, unde consiliile Colective
lor sportive lucrează cu tragere 
de inimă și treaba merge bine.

Colectivul sportiv al atelierelor 
C.FR. ,,16 Februarie" din Cluj ar 
putea să se numere și el printre 
colectivele cu o activitate fru
moasă. Aci, există un mare număr 
de tineri dornici să practice spor
tul. Cu toate acestea, din cauza 
felului în care își duce munca con
siliul. colectivului, ca și a lipsei 
de sprijin din partea consiliului 
regional Locomotiva, precum și a 
lipsei de colaborare cu organizația 
U.T.M., colectivul se află în rîn- 
dul codașilor. Deși președintele co
lectivului, tov. Nicoară, depune 
eforturi, munca lui bu duce Ia 
nici un rezultat, deoarece în sînul 
consiliului există divergențe, iar 
sarcinile nu sînt împărțite în mod 
planificat. Există o serie de membri 
care dau dovadă de o totală delă
sare în muncă. Astfel, tov. Hus- 
zar, care a terminat o școală de 
instructori sportivi, nu înțelege să 
sprijine în nici un fel activita
tea sportivă. Sub diferite pre
texte el refuză să participe la pu
ținele ședințe ale colectivului. In 
consiliul colectivului sportiv nu 
se găsește nici un reprezentant al 
organizației de tineret. De ase
menea, comitetul de întreprindere 
nS a dat sprijinul necesar pen
tru angrenarea unui număr mai 
mare de salariați în activitatea 
sportivă.

Ca urmare a acestor lipsuri, 
rezultatele obținute de colectivul 
sportiv C.F.R. ,16 Februarie" sînt 
foarte slabe. La Spartachiada sin
dicală, nu a participat nici un 
tînăr din aceste ateliere, iar în 
secțiile pe ramură de sport, în
ființate la începutul anului, nu 

Buda (raionul Buhuși), care au 
amenajat prin muncă voluntară o 
pîrtie de schi. In general se poate 
afirma că în regiunea Bacău e- 
xistă o serioasă preocupare din 
partea colectivelor pentru pregă
tirile de iarnă.

IN ORAȘUL CLUJ
Colectivele sportive din Cluj 

care au avut o bogată activitate 
în timpul verii, au început și ele 
pregătirile în vederea sezonului 
sportiv de iarnă. Colectivul spor
tiv Flamura roșie Ianoș Herbac, 
unul dintre cele mai puternice co
lective din Cluj, a început din 
timp pregătirile. Secția de schi, 
care anul trecut la începutul ier
nii număra 30 de membri, are 
acum un efectiv de 90 de oa
meni. Printre schiorii fruntași ai 
secției, care sprijină munca nentru 
atragerea de noi membri, găsim 
sportivi cunoscuți ca maestrul 
sportului Gustav Ripka, antrenor 
de box. Paul Regoczi, unul dintre 
cel mai buni trăgători și pe Mol
nar Alfred antrenorul secției de 
gimnastică. Toți aceștia, alături 
de antrenorul de schi Mircea Si- 
mu lucrează cu mult sîrg pentru 
ca venirea iernii să găsească co
lectivul pregătit. Au fost pregătite 
materialele și echipamentul de 
schi. De asemenea, o atenție deose
bită se dă și patinajului și ho
cheiului. Flamura roșie Ianoș Her
bac. are două echipe de hochei, 12 
patinatori artistici și 10 patina- 
tori-vrteză. Anul trecut a func
ționat un teren de patinaj pe lîn
gă colectiv, fapt care a făcut ca 
mulți tineri și tinere din între
prindere să îndrăgească patina
jul. Au fost luate măsuri pentru 
ca patinoarul să funcționeze și 
în acest an. Trebuie evidențiat fe
lul în care direcția uzinei, în 
frunte cu directorul Adalbert 
Cseke, sprijină munca pentru e- 
fectuarea din timp a pregătirilor 
de iarnă. Muncind în acest fel de
sigur corectivul sportiv Flamura 
roșie Ianoș Hofbac din Cluj va 
înregistra în sezonul de iarnă suc
cese tot atît de frumoase, dacă nu 
mai frumoase, decît cele din tim
pul verii.

De la subredacțiile noastre 
din Bacău și Cluj

se duce nici un fel de activitate.
Deși cunoaște această stare de 

lucruri, consiliul regional sportiv 
Locomotiva s-a mulțumit să-l tri
mită pe-tov. Ștefan Nagy de două 
ori 'a ședințele colectivului și, în 
rest, nu a luat nici o măsură pen
tru a lichida lipsurile constatate.

Comitetul orășenesc C. F. S. a , 
controlat munca colectivului, dar 
a făcut aceasta în mod superfi
ciali astfel că în activitatea sportivă 
din atelierele C.F.R. „16 Februa
rie" nu s-a produs nici o schim
bare.

De curînd toate aceste lipsuri 
au fost analizate de către orga
nizația de partid din întreprindere, 
fiind stabilite o serie de măsuri 
pentru dezvoltarea activității spor
tive.

In ultima vreme în satele din 
raionul Turda s-a dezvoltat o 
frumoasă activitate sportivă. Sînt 
însă locuri în care această dez
voltare a activității sportive este 
frînată de atitudinea unor tova
răși care ar trebui să sprijine 
eportud. Astfel, în coiuun.a Tu- 
reni, președintele sfatului comu
nal, Tănase Sînpetreanu și direc
torul căminului cultural, Vasile . 
Andorca refuză sistematic orice 
sprijin colectivului sportiv Re
colta. Deși au primit ca sarcină 
6ă se îngrijească de confecționa
rea aparatelor pentru cursa cu 
obstacole, pînă în prezent nu s-a 
făcut nimic. In comuna Jara, din 
același raion, secretarul sfatului 
popular, care este și președintele 
colectivului sportiv, nu acordă 
nici el sprijin colectivului.

Asemenea oameni, care nu înțe
leg importanța activității sportive, 
deși au datoria să o sprijine în
deaproape, trebuie trași la răs
pundere.

FRANCISC BAlÂSZ 
PETriU RAVAL 

corespondenți

C.FR


CRESC RINDUR1LE SPORTIVILOR UZINEI Cartea sovietică, izvor nesecat de cunoștințe 
pentru sportivii noștri

— Priviți I Pe acest teren se 
pregătesc, în mai toate zilele săp- 
tămînii, sportivii colectivului nos
tru. Pe terenul central, fotbaliștii, 
tn fund, la arenă, jucătorii de po
pice, pe terenurile din stînga, vo- 
latibal știi și volefba'istele. Tot afct, 
pe stadion, își trec normele com
plexului G.M.A., majoritatea spor
tivilor...

Ascult cu atenție spusele Iu' Ni- 
colae Capoianu, unul dintre condu
cătorii colectivului sportiv Metalul 
„Bolleslaw Bierut" dri Capitală și 
Jucător al echipei de fotbal! a uzinei 
tn campionatul regional. Trec, în 
pas ușor, pe lîrigă nod, colegii lui 
de edhiipă. Urmînd indicațiile antre
norului, ei execută în mers diferite 
exerciții.

— Aceștia din urmă — îmi spune 
NHoolae Capoianu — sînt cel mal. 
tineri menimi ai colectivului nos
tru, proaspeți absolvenți ai școl’i 
profesionale siderurgice Nr. 18. Au 
făcut practioa în uzină, și încă de 
pe timpul cînd enau elevi au în
drăgit mult munca și sportul. După 
terminarea școlii, ei au cerut să 
fie repartizați la strungurile și 
laminoprele unde și-au petrecut 
anii de învățătură, la mașinile la 
care au dobîndit primele cunoștințe 
ale meseriei. Și dorința lor s-a 
împlinit. Preda Țăndărică, Teodor 
Bălătică, Stian llarion, loja Con
stantin, Sandu Radu, au ajuns as
tăzi buni muncitori. Și ca sportivi 
au făcut pași înainte. Cu un an 
și ceva în urmă, ei făceau parte 
din echipa de jun'ori a colectivului ; 
acum, ei au promovat direct — da
torită calităților lor — în prima 
echipă, oare act vează în campio
natul regional.

Un vis al muncitorilor din uzina 
noastră, îmi spunea mai departe 
Nicolae Capoianu, este de a avea 
o echipă în Campionatul republican 
de categoria B. De multe ori, am 
fost la un pas de izbîndă, însă 
nu am reușit. De nenumărate ori 
am intrat în jocurile pentru baraj, 
dar jucătorii noștri, unii vîrstnici, 
alții insuficient pregătiți, nu au 
rezistat pînă la capăt. Anul acesta 
speranțele noastre sînt mai mari. 
Am promovat în prima echipă mul
te elemente tinere de la care noi, 
m'unoi'tori’, așteptăm foarte mult. 
•Sperăm ca despre echipa co'ec- 
tivului sportiv Metalul „Boleslaw 
Bienut" să se audă mai ' mult de- 
ztt pînă acum"..,

Sportul s-a dezvoltat și a prins 
rădăcini train ee la uzinele „Boles
law Bierut“. Colectivul sportiv nu
mără astăzi aproape 450 de membri. 
Este o cifră cu care într-adevăr te 
poți mîndri. Avînd la dispozțfe 
condiții materiale corespunzătoare, 
precum șl echipamentul sportiv 
necesar, sportivii de la ,,Boleslaw 
Bierut" se pregătesc pentru între
cerile Ia care vor lua piarfe.

Cei mai mulți dintre sportivii 
care aleargă pe gazonul verde sau 
pe pista de atletism, sînt începători, 
care abia acum, tn anul acesta, 
fac primii pași în activitatea spor
tivă. Ei au îndrăgit sportul, s-au 
înscris în colectivul sportiv, și 
sub supravegherea celor mai pri- 
cepuți, învață să treacă bîrrta, 
să sară peste obstacole, să lovească 
mingea de fotbal sau de volei... 
Cu timpul, ei vor învăția multe, 
iar dragostea lor pentru sport va 
crește și m>ai mult. Și cine știe, 
poate mulți dintre aceștia antre- 
nîndu-se cu perseverență, vor 
ajunge în primele echipe ale co
lectivului.

Mișcarea sportivă din cadrul uzi
nelor „Boleslaw Bierut" este destul 
de tînără. însă cunoaște succese 
frumoase. Echipele de fotbal, cea 
de jun’orf, cea din campionatul 
raional precum și cea din cam
pionatul regional, echipe'e de po
pice din camp'nnatul orășânesc, 
se situează în prezent pe locuri 
fruntașe. Da competițiile de casă 
participă mulți muncitori care se 
întrec pe terenurile de voie', la 
masa de șah sau de tenis de 
masă. Cei mai mulți dintre mem
brii colectivului sportiv își trec 
normele complexului G.M.A., pe 
terenul colectivului.

Tinerii, cadrele de mîine, sînt 
încurajați, sînt pregătiți temeinic. 
In curînd, juniorii care se află pe 
primul loc în camp'onatul orășe
nesc, vor intra în jocurile de baraj. 
Sînt multe speranțe ca e să pro
moveze în campionatul republi
can. Mulți dintre ei vor intra apoi, 
după absolvirea școlii, în rîndu- 
rile colectivului sportiv, făcînd să. 
crească numărul sportivilor uzinei.

Sportul a strîns în jurul lui mulți 
muncitori de la uzinele „Boleslaw 
Bierut". Ințelegînd importanța lui 
în cucerirea de noi v'ctorii pe 
frontul întrecerii socialiste, ei se 
pregătesc temeinic, se oțelesc î.n 
focul întrecerilor sportive, împletesc 
succesele în muncă cu cele obținute 
pe terenurile de sport.

PETRE MIHAI

In cadrul Lunii Prieteniei Romî- 
no-Sovietice s-a deschis joi „Săp- 
tămîna cărții și presei sovietice". 
Această tradițională manifestare 
oglindește, an de an, larga dezvol
tare a unei importante laturi a rod
nicei colaborări culturale dintre 
țara noastră și Uniunea Sovietică. 
An de an. apar în vitrinele libră
riilor numeroase traduceri din limba 
rusă, lucrări politice, literare, teh
nice, etc., lucrări care au constituit 
și constitute un izvor nesecat de 
cunoștințe, un prețios îndreptar pe 
drumul progresului și înfloririi pa
triei noastre.

In domeniul sportului au apărut, 
de asemenea, un mare număr de 
traduceri care cuprind în paginile 
lor bogata experiență a mișcării so
vietice de cultură fi'zică și sport. 
Aceste traduceri, publicate de Edi

In multe din satele patriei noa
stre, țăranii muncitori și colecti
viști trăiesc acum zile de sărbă
toare... Luptînd zi de. zi în con- 
dițiuni atmosferice de multe ori 
neprielnice, oamenii muncii de pe 
ogoare au reușit să smulgă pă- 
mîntului roade bogate. Muncind 
din zori și pînă noaptea tîrziu, 
aplicînd cele mai înaintate reguli 
agrotehnice, lucrînd pămîntul în 
optimi și folosind în mod creator 
minunata experiență a agriculturii 
socialiste din Uniunea Sovietică, 
colectiviștii, țăranii muncitori și 
întovărășiții sărbătoresc acum în
cheierea unul rodnic an de muncă.

Prin sate și prin comune ră
sună acum glas de veselie. Se 

tura Cultură Fizică și Sport, îm
brățișează diferite genuri (tehnic, 
organizator, beletristic, ș. a.) și 
toate treptele activității sportive. 
Unele, lucrări, ca cele din seria 
„învață singur", se adresează ce
lor ce fac primii pași în sport, al
tele vin în ajutorul antrenorilor și 
instructorilor (de exemplu: „Ciclis
mul „de Seleșnev, „Atletism" de 
Homenkov și Stepancionok, ș.a.). 
In timpul din urmă, au văzut lumi
na tiparului o serie de lucrări am
ple, manuale pentru o înaltă califi
care, ca „Atletism", „Gimnastică", 
„Box". N-au fost neglijate nici pro
blemele educației fizice a tineretului 
școlar și nici cele de ordin orga
nizatoric. In sprijinul activității 
sportive de Ia sate au fost publi
cată, de asemenea, lucrări tehnice 
ca „Gimnastica" de Brîkin, organi

„Sărbătoarea recoltei"
sărbătorește încheierea anului de 
muncă: „Sărbătoarea .recoltei 1“ Or
ganizarea „Sărbătorii recoltei” a 
pr'lejuit și prilejuește desfășurarea 
unor frumoase programe artistice, 
șezători, programe cîmpenești, 
precum și a unor interesante în
treceri sportive. Bucuria rodului 
bogat a fost sărbătorită și la că
minul cultural și pe terenul de 
sport.

Dar, ceea ce s-a făcut pînă a- 
cum pe linia organizării compe
tițiilor sportive în cadrul „Săr
bătorii recoltei", este încă foarte 
puțin. In multe regiuni ale țării 
sportul este un prieten foarte bun 
al țăranilor colectiviști, muncitori 
sau întovărășiți. Și pentru acea

zatorice ca „Organizarea activități! 
de cultură fizică iarna în colhoz", 
de amenajări sportive, etc.

In domeniul traducerilor de bele
tristică. sportivă figurează lucrări a- 
preciate, ca „Tinerii vînători", 
„Drumul îndrăzneților", și recent, 
„Cika’ov". Trebuie să amintim însă 
că în același timp, Editura C.C.S. 
a tipărit lucrări cu probleme orga
nizatorice sau turistice.

In fotomontajul de mai sus re
dăm coperțile a trei cărți apărute 
în Editura C.F.S., cu ocazia „Lu
nii Prieteniei Romîno-Sovietice": ro
manul biografic „Cikalov" de N. 
Bobrov, „Drumul îndrăzneților" de 
V. Spiridonov (în limba germană) 
și „Gimnastica pentru toți" de N. 
Serîi (în limba sîrbă).

sta, din programul unei „Sărbă
tori a recoltei" nu trebuie să lip
sească și întrecerile sportive.

Pentru a asigura îndeplinirea 
cu prisosință a acestei sarcini de 
frunte, comitetele C.F.S. raionale 
au datoria de a îndruma colectw 
vele sportive sindicale să sprijine 
colectivele sportive sătești în a- 
ceastă direcție Se pot organiza 
cu prilejul „Sărbătorii recoltei" 
întîlniri între echipele diferitelor 
comune care se găsesc aproape 
una de alta. In acest fel, „Săr
bătoarea recoltei" va avea un 
caracter mai larg, euprinzînd în 
programul ei și frumoase între
ceri sportive.

După mai bine de o lună de 
însuflețite întreceri, tradiționala 
rompetiție de mase, campionatul 
republioan de cros pe echipe „Să 
tnttmpinăm 7 No’embrie", se apro
pie de sfîrșit. Mîine, în centrele 
le regiune, echipele colectivelor care 
5-au clasat pe pr mele locuri în 
’tapa raională își vor disputa în- 
îietatea în cadrul etapei regio
nale, ultima etapă înaintea finale- 
or. Tot mîine, se vor desfășura 
;I întrecerile pe orașul București.

Desigur că această etiapă este 
(na dintre cele mai importante și 
ă pune serioase probleme de or
ganizare. In primul rînd, după cum 
« știe, Tn etapa regională intră 
n concurs maeștrii sportului șl 
portivii care au clasificarea de 
ategoria I-a. Deci, alegerea unui 
raseu corespunzător, asigurarea 

J’jnei popularizări pe măsura eveni- 
nentului, realizarea unei mobilizări 
tt mai largi — iată numai o parte 
lin problemele oare se ridică în 
ața organizatorilor etapei regio
nale a campionatului republican de 
ros pe echipe.
In organizarea întrecerilor de 

nîine este bine să învățăm din 
psurile care s au vădit cu ocazia 
oncursurilor din etapa raiona’ă. 
51, din păcate, asemenea lipsuri au 
ast destul de frecvente. De pildă. 
1 Bîrlad, după cum ne comunică 
orespondentul nostru Dumitru 
lîță. organ zarea întrecerilor ra- 
Mzale de cros a avut de suferit 
in punct de vedere al mobilizării 
.stfel, colectivele sportive sind'cale 
’rogresul. Locomotiva și Metalul, 
rocum și colecf'vul Vo nța au stră- 
leit prin absență. cu excepția 
nel echipe de junioare prezentată

Înaintea etapei regionale a campionatului republican de cros pe echipe 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie"

de Voința. Dar aceasta nu a fost 
singura lipsă manifestată la între
cerea raională de la Bîrlad. Intr-a
devăr, aci s-a întîmplat ca serviciul 
mcdtco-sport'iv să fie cu totul inexis
tent. Credem că nu mai este necesar 
să eccentuăm asupra necesității 
supravegherii medicale a concuren- 
ților de cros și nici asupra im
portanței asigurării unui bun ser
viciu medical la locul de întrecere. 
Comitetul raional C.F.S. Bîrlad, ca 
și comisia de atletism a raionului 
respectiv, au făptuit astfel o gravă 
și inadmisibilă greșeală. Din aceas
tă greșeală, comitetele regionale 
C.F.S. trebuie să tragă concluziile 
care se impun și, în consecință, să 
pregătească servic ile medico-spor
tive pentru crosurile care vor avea 
loc mîine, în centrele de regiune

Lipsuri Importante s-au manifes
tat în organizarea etapei raionale 
de la Bacău. Din nou, sîntem în 
stuația de a arăta că colectivele 
sportive locale au subestimat în 
cea mai mare măsură importanța 
campionatului republican de cros 
pe echipe „Să întîmpinăm 7 Noiem
brie". Din această cauză, la star
tul . întrecerilor au fost prezente 
aproape numai echipele reprezen
tative ale școlilor medii din oraș 
și ale unităților militare. S.ngur, 
colectivul Progresul Bacău a înțeles 
să prez nte concurenți la startul 
întrecerii de cros De asemenea, 
căminul cultural din Lunoan! și 
căminul cultural Răcăciuni au fost 

singurele colective sportive din sa
tele raionului Bacău care au parti
cipat la întreceri. Pe plan tehnic, 
etapa raională de la Bacău a avut 
numeroase defecțiuni. Astfel, dacă 
pe traseu nu s-a găsit nici un 
arbitru de parcurs, tn schimb la 
sosire a ex'stat o aglomerație prea 
mare de arbitri, care m-ai mult 
au încurcat de cît au ajutat. Lipsa 
arbitrilor de parcurs s-a făcut sim
țită mai ales la proba de jun’ori, 
cînd o parte din participant au 
greșit parcursul, iar alții au găsit 
cu cale să .. scurteze din traseu. 
De asemenea, la senioare nu a 
existat decît o singură echipă. Iată, 
așa dar, că și din lipsurile mani
festate la Bacău se pot trage 
învățăminte necesare. Asigurarea 
unui corp de arbitri, numeros și 
bine pregătit, așezarea pe parcurs 
și instructarea lor pentru buna în
drumare a concurenților, sînt amă
nunte de organizare care trebuie 
să se afle permanent în atenția 
organizatorilor etapei regionale.

Din articolele noastre precedente 
au ma: reieșit o serie întreagă de 
lipsur care au caracterizat în multe 
locuri desfășurarea etapelor pe co
lectiv și raională a campionatului 
republican de cros pe echipe „Să 
întîmpinăm 7 Noiembrie". Sperăm 
că din analizarea acestor lipsuri, 
colectivele șl fomrile respective au 
tras concluziile necesare, astfel 
că în m-ulte locuri se vor putea 

vedea serioase îmbunătățiri în 
munca de organizare și mobilizare.

★
După cum am arătat în rîndu- 

rile de mai su3, tn cadrul etapei 
regionale vor intra tn competiție 
sportivii fruntași, maeștrii spor
tului și sportivii din categoria I-a. 
In felul acesta, tinerii concurenți 
calificați d'n etapele precedente, 
vor avea prilejul să concureze ală
turi de sportivi de ridicată valoare 
tehnică, să învețe din bogata lor 
experiență de concurs. Este bine 
ca la întrecerile de mîine, spor
tivii fruntași sa participe în nu
măr cît mai mare și, prin întreaga 
lor comportare, să însemne un bun 
exemplu pentru tinerii alergători 
din echipele participante.

Cu etapa de mîine, competiția 
republicană de cios pe echipe se 
ridică pe o treaptă nouă, căpătînd 
un accentuat caracter de tehnicitate. 
Iată de ce, comitetele regonale 
C.F.S., ca șl comisiile regionale de 
atletism, cărora le revine sarcina 
organizării acestor întreceri, tre
buie să ia toate măsurile necesare 
asigurării unui traseu corespun
zător. Din experiența trecutelor în
treceri de cros s-a văzut că un 
bun traseu trebuie să cuprindă 
porțiuni mai puțin ăcc dentate (de 
exemplu : cărările bătătorite din pă
duri, aleile parcurilor, etc.), alături 
de porțiuni mai mult accidentate 
(arăturile, carierele de nisip, malu
rile Nurilor, etc.). De asemenea, un 

element important pe traseu îl 
reprezintă porțiunile de obstacole 
(tufișuri, gânduri, șanțuri, rine 

mici, etc.), care sînt menite să 
pună 1a încercare pregătirea teh
nică Și tactică a concurenților.

Considerăm necesar ca, înaintea 
etapei de mîine, să dăm concuren- 
țîlor unele sfaturi folositoare în 
concurs. In primul rînd, înainte de 
plecarea în cursă, concurentul tre
buie să acorde o mare atenție în
călzirii care are ce scop punerea 
sîngeluî în mișcare. După încăl
zire, care trebuie să dureze oa.n 
20 de minute, concurentul trebîi e 
să se odihnească un sfert de oră, 
iar la startul întrecerii să nu se* 
prezinte înainte de a-și fi schimbat 
echipamentul transpirat cu unul 
uscat. La plecarea tn cursă, con
curentul nu trebuie să pornească 
„tare" pentru că riscă să se 
„sufoce" pe parcurs. Dimpotrivă, 
el trebuie să-și dozeze cu atenție 
efortul, păstrîndu-și forțe îndestulă
toare pentru cea de a doua par ta 
a cursei și în special pentru sprin
tul fnail. După trecerea linte1 de 
sosire, el trebuie să mai alerge 
ușor cîteva minute pentru a șl 
reveni la normal. Concurenții care 
vor trece cu bine șl etapa regio
nală, calificîndu-se pentru finale, 
trebuie să-și reînceapă chiar din 
ziua următoare • pregătirile. Luni, 
ei vor trebui să facă o alergare 
ușoară de circa 20 de minute. Pe 
măsură ce vor trece zilele și se 
va apropia data desfășurării fina
lelor. aceste pregătiri vor trebui 
să crească tn intensitate.



Campionul celor 10 probe
Petre Zimbreșteanu, cel ma! bu-n 

'dintre-decatloniști; cel care a cuce
rit medalia: de aur a campionatu
lui, este, totuși, un învins. Cîți din
tre noi n-au simțit aceasta în cli
pele în care el alerga ultimul tur 
de pistă al grelei curse de 1.500 
metri ? Cîți dintre noi nu ne am 
întristat cînd !a același „Haide, 
Zimbreșteanu !“; cel de pe stadion 
lupta din greu să termine chiar 
cursa în care altădată era mai bun 
decît adversarii atît de puternici ?... 
Era seară, tîrzi-u, cînd l-am întîlnit 
pe Zimbreșteanu părăsind stadionul 
atîtor victorii strălucite. Un Zim
breșteanu învingător și totuși în
vins...

Cînd te gîndești, n-au trecut de
cît 8 luni de cînd ne minunam ur- 
mărindu-1 la antrenamentele de sa
lă, unde ridica zeci de kilograme, 
alergînd apoi afară, prin zăpadă, 
crosuri lungi. N-au trecut atît de 
multe zile de la după-amiezele a-

ce’ea de început de vară, cînd, din- 
fr-un colț de tribună, năpădit de 
soare, îi urmăream alergarea pu
ternică, sutele de aruncări de disc, 
greutate și suliță sau ne aninam 
ochii de prăjina cu care el făcea 
zeci și zeci de pendulări.

Și totuși, acum, în cete două zile 
de concurs, Zimbreșteanu n-a mai 
găsit aproape nimic din toate pute
rile pe care le strînsose cu atîta 
grijă. Chiar prăjina care-1 dusese 
tn atîtea concursuri, sus, sus de 
tot, de data aceasta s-a frînt sub 
povara oboselii aceluia care n-o 
mai stăpînea ca altă dată.

Un sport ca atletismul, în care 
valoarea rezultatului e măsurată cu 
precizia zecimilor de secundă, nu 
lasă să treacă neobservată nici cea 
mai mică greșeală. Totul trebuie 
făcut cu mult calcul, cu deosebită 
chibzuială. Și aceasta, începînd de 
la pregătirea viitoarelor victorii și 
performanțe. Marile succese spor
tive sînt asemenea construcțiilor 
monumentale: au nevoie de o te
melie solidă. Cu alte cuvinte, cer o 
pregătire perseverentă, un antrena
ment îndelungat dar, mai ales, 
multă chibzuială. Poate aci a gre
șit Zimbreșteanu...

Acum, e* 1 va relua, fără îndoială, 
carnetul în care a însemnat cu me
ticulozitate tot ceea ce a făcut, va 
cîntări fiecare clipă de muncă și 
din experiența atîtor ani, va ști să 
aleagă, pentru viitor, drumul cel 
mai bun, drumul unor noi victorii.

măcar mi punct. Rezultate tehnice :
1. Petre Zimbreșteanu (C.C.A.) 
4.911 puncte (ziuă a 11-a 110 m. 
gardurj 16,6; disc 23,88 m.; pră
jină 3,40 m. ; suliță 49,24 m. ; 
1.500 m. 4:55,6.) — campion
R.P.R.; 2. Gh. Răinlescu (Voința) 
4.478 p.; 3. A. Dincă (Știința)
4.173 p. ; 4. O. Opriș (Dinamo) 
4.012 p. ; 5. Gh. Simionescu (Me
talul) 3.903 p. : 6. I. Vigh (C.C.A) 
3.900 p.

ȘTAFETA DE-A LUNGUL UNUI 
TUR DE PISTĂ

Pe cei 400 de metri ai unui tur 
de pistă, șto.feta purtată de dina- 
moviștii Prisiceanu, Mary, Stoe- 
nescu și Opriș, a ajuns la «linia de 
sosire în 42,6 secunde, La o dife
rență de 3 zecimi de secundă, echi
pa I-a a Științei, în care s-a im
pus doar Măgdaș, a. ocupat locul 
If, precedînd la o distanță destul 
de mare echipa asociației Constru:- 
torul. Rezultate tehnice: 1. Dina
mo 42,6 — campioană R.P.R. ; 2. 
Știința 42,9; 3. Constructorul
44,7; 4. Metalul 45,5; 5. Locomo
tiva 46,0.

ZIUA A lll-a

AL DOILEA TITLU 
AL LUI ILIE SAVEL

Pentru primul lec în proba de 
400 m. garduri lupta s-a dat între 
Savel și Stânei, dar aceasta numai 
pînă la intrarea în linia dreaptă, 
cînd dinamovistui s-a detașat net. 
Rezultate tehnice: l. Ilie Savel 
(Dinamo) 53,5 sec. — camr.ion

Iar noi, la meeputud aeeetui nou 
drum, să-i spunem din toată inima: 

L „HAIDE, ZIMBREȘTEANU 1“

Programul de astăzi
• Ora 9: disc fete calificări, tri- 
plusa.lt băieți calificări; ora 10 
înălțime băieți calificări, greutate 
fete calificări, ciocan calificări; 10,30 
lungime fete calificări ; 15.00 înălți
me fete calificări, prăjină băieți 
finală; 15,30 80 m. garduri fete 
Berii, disc fete finală; 16,00 400+ 
300 + 200+100 m. ștafetă fete serii, 
itriplusalt băieți finală; 16,15 400 
1+300+200+100 m. ștafetă băieți 
Berii, greutate băieți finală; 16,30 
30 m. garduri fete finală, înălțime 
ibăieți finală ; 16,45 3000 m. ob
stacole ; 17,05 400 + 300 + 200+100 
m. ștafetă băieți finală ; 17,20 
400 + 300 + 200 +100 m. ștafetă fete 
finală.

(urmare din pag. l-a)

arătat cît de scăzut a fost nivelul 
concurenților care au luat parte la, 
această cursă. In ciuda acestui 
fapt, rezultatul său constituie, to
tuși, o performanță care răsplăteș
te munca sa intensă. Rezultate teh
nice : 1. Dumitru Bîrdău (Dinamo) 
1:56,1 min. — campion R.P.R.; 2. 
A. Ursu (Știința) 1:56,7; 3. Gh.
Biro (Metalul) 1:58,5; 4. A. Pe
trescu (Constructorul 1:59,2; 5. Șt. 
Mihaly (Dinâmo) 1:59,3; 6. Gh. 
Coman (Știința) 1:59,5.

UN CAMPION SCONTAT, 
ILIE SAVEL

Proba de 400 m. plat nu punea, 
de fapt, probleme în ceea ce pri
vește primul și al doilea clasat. 
Cel mult interesau performanțele 
realizate de Savel și Sudrigean la 
sfîrșitul cursei In schimb, se anun
ța o frumoasă luptă pentru locu
rile următoare. Așa s-a și întîm- 
plat, cursa fiind animată de între
cerea dintre Deak, Boitoș și Gro- 
bei. Cei doi atleți clujeni au trebuit 
fiînă la urmă să cedeze întîietatea 
ui Deak. Rezultate tehnice: 1.

Ilie Savel (Dinamo) 48,7 sec. — 
campion R.P.R,; 2. T. Sudrigean 
(Știința) 49,7; 3. A. Deak (Voin
ța) 50,5; 4. I. Boitoș (Știința) 
50,6; 5. V. Grobei (Știința) 51,2;
6. Gh. Zanoni (Metalul) 52,2.

PENTRU PRIMA OARA 
CAMPION

Romeo Coveianu, reprezentant al 
tinerei generații, a confirmat și în 
finala campionatului republican for
ma bună arătată in ultimul timp. 
Din prima aruncare el s-a dovedit 
mai bun decît Mihai Raica pentru 
ca, apod, în a doua aruncare, să ob
țină rezultatul care i-a adus pen
tru prima oară titlul de campion 
al țării. Victoria aceasta constituie 
pentru ceilalți sportivi tineri o do
vadă că prin muncă perseverentă 
se poate ajunge la rezultate din 
cele mai bune, iar pentru el trebu
ie să însemne începutul unui drum 
spre rezultate și mai înalte. Rezul
tate tehnico: 1. Romeo Coveianu 
(C.C.A.) 45,48 m. — campion
R.P.R. ; 2. M. Raica (Dinamo)
44,41 ; 3. A. Coman (Dinamo) 
42,95 ; 4. V. Iacoveanu (Locomoti
va) 41,73; 5. C. Dumitru (Loco
motiva) 41,30; 6. V. Manolescit
(Dinamo) 40,38.

D. PARASCHIVESCU A CÎȘTIGAT 
CURSA DE MARȘ... LA SPRINT

Baboie a fost cel care a condus 
în cea mai mare parte a cursei de 
10 km., itir Paraschivescu a mărșă- 
luit în spatele lui, așteptînd sem
nalul ultimului tur. Cînd acesta a 
răsunat, el a „sprintat’’ întreeîn- 
du-și veșnicul adversar și cucerind 
titlul de campion. Rezultate tehni
ce: 1. Dumitru Paraschivescu
(Flamura roșie) 46:37,8 — cam
pion R.P.R.; 2. I. Baboie (Loco
motiva) 46:38,6; 3. N. Liga (Loco
motiva) 47:49,0 ; 4. H. Răcescu
(Dinamo) 48:40,6; . 5. E. Pinke
(Progresul) 48:45,4 ; 6. M. Neaga 
(Dinamo) 49:11,2.

MARIA DOMOCOȘ MAI BUNA 
DECÎT SANDA GROSU CHIAR

LA SĂRITURA IN LUNGIME
Mai constantă în toate probele 

pentatlonului, atleta din Cluj, Ma
ria Domocoș, a obținut un meritat 
succes. In schimb, Sanda Grosu 
s-a dovedit slab pregătită chiar la 
proba ei de specialitate, săritura în 
lungime. O comportare frumoasă a 
avut Melania Davidovici clasată la 
egalitate pe lecui 2—3 cu Sanda 
Grosu. De remarcat, de asemenea, 
faptul că Luiza Pascu, a realizat 
la lungime 5,20 m. Rezultate teh

nice: 1. Maria Domocoș (Flamura 
roșie) 3.348 puncte (ziua a II â — 
lungime 4,95 m., 80 m. , garduri 
12,3) —- campioană R.P.R. ; 2—-3. 
M. Davidovici (Metalul) și S. Gro- 
su (Dinamo) 3.179 p.; 4. L. Pascu 
(Locomotiva) 3021 p.; 5. E. Streza 
(Locomotiva) 2.763 p. ; 6. S. Băl- 
tăgescu (Metalul) '2.656 p.

ÎNVINGĂTORUL DECATLONU
LUI A APĂRUT LA FINIȘ...

Proba de decatlon de la aceste 
campionate, fără să se ridice la 6 
valoare înaltă, a pasionat prin în
trecerea dintre Zimbreșteanu și 
Rădulescu. Acesta din urmă și-a 
păstrat avantajul din prima zi 
pînă la cea de a 9-a probă, arun
carea suliței. De aci înainte, Zîm- 
breșteanu a trecut în frunte, ter- 
minînd învingător cu un avantaj de 
aproape 500 de puncte. Gheorghe 
Rădulescu a dovedit că nu s-a pre
gătit cu seriozitatea cerută de a- 
ceastă probă grea și acest fapt a 
apărui clar la sfîrșitul cursei de 
1.500 m. în care n-a acumulat nici

O COMPORTARE NEDEMNA

Ștafeta simbolizează o unita
te puternică prin sportivii care 
își înlănțuesc efortul în lupta 
pentru victorie. Tocmai această 
unitate n-a fost înțeleasă de 
maestrul sportului Dumit u Tîl- 
maciu, care a venit ieri pe Sta- 
dionul Republicii după ce se 
dăduse startul în ștafeta de 
4x1500 m., în care trebuia să ia 
parte și echipa C.C.A. al cărei 
component era. Zadarnic 1 au aș
teptat ceilalți trei coechipieri cu 
care a fost părtaș altădată la t 
stabilirea recordului țării la a- | 
ceastă probă. Comportarea lui a i 
stîrnit indignarea tuturor celor ! 
de pe stadion și mai ales a to- j 
varășiior lui de echipă și club, j 
care au considerat că pentru un 1 
asemenea gest nu merită sâ-i a- | 
dreseze nici măcar un cuvînt. ’ 
A fast un prim „răspuns” me- f 
ritat. I 

R.P.R., 2 Gh. Stânei (Loc.) 54,7; 
3. ;E. Solyom (Dinamo) 57,0; 4. A. 
Cociș (Prog;) 58,6; 5. M. Ursac 
(Loc.) 61,3.
CEA MAI BUNĂ ALERGĂTOARE 

DE VITEZĂ
Cu toate că Ioana Luță a luptat 

din toate puterile pentru a întrece 
pe. Alexandra Sicoe în cursa de 
200 m., aceasta din urmă a trecut 
linia de sosire la o diferență de 
3/10. Rezultate tehnice: 1. Alexan
dra Sicoe (Știința) 25,5 — cam
pioană R.P.R.; 2. I. Luță (Loc.) 
25,8; 3. I. Marks (C.C.A.) 26,1; 4. 
A. Rădulescu (Din.) 27,5;’ 5. M. 
Ionescu (Met.) 28,3; 6. S. Băltă- 
gescu (Met.) 29,5.

...SI CEL MAI BUN 
ALERGĂTOR DE VITEZĂ

Ca și la 100 m. Măgdaș l-a în
vins pe Stoenescu în proba de 200 
m. Frumos a alergat și Mircea Pop 
care l-a întrecut pe Lotar Marks 
și s-a clasat astfel pe locul 3. Re
zultate tehnice: 1. llarie Măgdaș 
(Știința) 22,3 sec. — campion 
R.P.R. 2. A. Stoenescu (Dfn.) 
22,5; 3. M. Pop (Știința) 22,7; 4. 
L. Marks (Dinamo) 22,9; 5. A. 
Deac (Voința) 23,2; 6. M. Barbu 
(Știința) 23,3.

EDITH TREYBAL
DIN NOU ÎNVINGĂTOARE

Cu toate încurajările adresate 
Floricăi Dumitru de coechipierii 
săi, cu toate că aceasta a depus 
toată energia ca să învingă, Edith 
Treybal a condus tot timpul în 
cursa de 800 m. rămînînd astfel 
neîntrecută în această probă. Re
zultate tehnice: 1. Edith Treybal 
(Prog.) 2:18,3 —campioană R.P.R.;
2. F. Dumitru (Loc.) 2:19,1; 3. M. 
Miclea (Știința) 2:22,2; 4. V. Tîl- 
măcea-mi (Loc.) 2:21,8; 5. M. Pis- 
tea (Voința) 2:25,5; 6. M. Metz 
(Met.) 2.27,5.

O NOUĂ CAMPIOANA
LA SULIȚĂ

De data aceasta, întrecerea pen
tru primul loc nu s-a mai dat nu
mai între Aneliese Reimesch și Ilo
na Mikloș; a int ervenit și Gabriel i 
Stoica, a cărei comporiare la cam
pionatele internaționale a lăsat să 
se întrevadă că va avea de spus 
un cuvînt în campionatul țării. Și 
l-a spus intr-adevăr, cucerind titlul 
de campioană. Rezultate tehnice :
l. Gabriela Stoica (FI. roșie) 40,39
m. — campioană R.P.R.; 2. 1.
Miklcș (Știința) 40,23; 3. A. Rei- 
mescli (Met.) 38,77; 4. A. Tănase 
(Prog.) 34,91; 5. L. Ștef (Met.) 
31,02; 6. M. Jioa (Știința) 30,62. 
DINAMO A CÎȘTIGAT CU MARE
AVANS ȘTAFETA DE 4x1500 m.

In lipsa alergătorilor de la C.C.A., 
dinanjoviștij și-au mărit avantajul 
odată cu schimbul 3, iar cei patru 
componenți ai echipei, I. Bădici, C. 
Grecescu, V. Pop și D. Bîrdăti au 
îmbrăcat tricoul de campion. Rezul
tate tehnice: 1. Dinamo 16:22,4; 2. 
Constructorul 16:53,2; 3. Recolta
17-16,6; 4. Progresul 18:43,6.

CÎND NU ȘTII SA FACI
SCHIMBUL CORECT...

...nu poți aspira la victorie și nici 
măcar să figurezi în clasament. Așa 
s-a și întîmplat cu echipa feminină 
a asociației Știința în ștafeta de 
4x100 m., echipă care a fost des
calificată, deoarece Olga Haiduc a 
depășit spațiul de schimb. Victoria 
a revenit Locomotivei care a fost 
mai rapidă exact cu o secundă. Re
zultate tehnice: 1. Locomotiva (E. 
Streza, F. Dumitru, I. I.iițâ, L. 
Bardaș) 50,5 sec. campioană R.P.R;
2. Dinamo 51,5.

TRIATLONUL JUNIOARELOR
In întrecerea celor trei probe au 

luat parte numai 5 concurente. Din
tre ele, Elena Bințințfan a cucerit 
locul I la 100 m., iar la lungime 
și greutate locul II sitiiîndu-Se pe 
primul loc în clasamentul final. 
Rezultate tehnice : 1. Elena Bințin- 
țian (Met.) 1829 p. (100 m. =13,5; 
greut.= 10,12 m.; lung. = 4,79 m.);2. 
M. Morarii (FI. roșie) 1653 p.; 3. M. 
Szâbo (Met.) 1609 p.; 4. L. Stef 
(Met.) 1427 p.; 5. A> Dragomires- 
cu (Loc.) 1380.

PENTATLONUL JUNIORILOR
Se poiite spune că s-a dat o 

luptă foarta strînsă în această în
trecere de cinci probe a juniorilor. 
Dealtfel, însăși clasamentul final 
este destul de grăitor. învingătorul 
a fost decis de rezultatele obținute 
în cursa de 1500 m. de Iuliu Ior
dan și Dumitru Rusu. Rezultate 
tehnice: 1. Iuliu Iordan (Loc.) 
2265 p. (disc— 36,26; lung.=6,34; 
sii'iță=55,37; 200 m. = 26,3; 1500
m. = 5:20,8); 2. D. Rusu, (Știința) 
2063 p.; ’3. M. Trandafilov (Din.) 
2041 p.

Câmp oana celor 5 probe...
In 1949, la 19 ani. a cunoscut 

pentru prima oară bucuria victoriei 
sportive, în întrecerile Cupei Tine
retului Muncitor. Atunci, Maria 
Domocoș și-a dorit să ajungă cam
pioana tării. Visul ei s-a împlinit 
în 1952, cînd s-a dovedit cea mai 
bună alergătoare de garduri, îm
bunătățind recordul și cucerind ti
tlul de campioană.

Barcum pentru un adevărat spor
tiv, fiecare succes înseamnă un nou 
imbold pentru performanțe mai 
mari, Maria Domocoș și-a pus în 
gînd să devină o bună pentatlo- 
nistă. Asta îi cerea o pregătire te
meinică, multilaterală, o m.incă in
tensă...

Și din ziua aceea, harnica mun
citoare a uzinelor „Ianoș Herbac* 
din Cluj a venit aproape în fiecare 
zi pe stadion și, sub îndrumarea 
antrenorului Emeric Schneider, sim
țea cu bucurie că e din ce în 
ce mai bine pregătită pentru această

întrecere grea. Dacă, de la început, 
ea s-a arătat o bună alergătoare 
de garduri, a trebuit în schimb să 
muncească luni de-a rîndul pentru 
a progresa la aruncarea greutății. 
Un accident 'a piciorul stîr.g a 
împiedtoat-o apoi să se antreneze 
pentru proba de săritură în înăl
țime. Timp::! pierdut a trebuit să 
fie cîțtigat printr-un antrenament 
foarte r'guros. Și penii u că știa 
că adversarele ei vor obține per
formanțe bune la proba de sări
tură în lungime, Maria Domocoș 
s-a pregătit în deosebi pentru 
această probă, cu toate că pic'orul 
accidentat o î>mp!e>d’ica, însă, 6ă 
facă antrenamente intense.

Dar Maria Domocoș ar fi dorit să 
vadă alături de ea în ceasurile de 
antrenament și alte tinere d<n fa
brica în care lucra. Rar se întîmpla, 
însă, ca acestea să v nă pe stadion. 
De aceea bucul ia Măriei Domocoș 
nu era deplină.

In zilele aces'ea, la București, 
cînd a îmbrăcat tricoul de cam
pioană, primul său gînd s a îndrep
tat spre Elisa beta Szabo, Marga
reta Sartzechi și spre toate cele
ilalte fete pe care ea ar vreo eă 
le vadă, alături de ea, la antre
nament și în întreceri. Desigur că 
tricoul purtînd culorile patriei va fi 
un îndemn pentru tovarășele el.

Succesul acesta a dat prilej tot
odată candidatei de partid, Maria 
Domocoș, să toch ne celui de sl 
Il-lea Congres al Partidului, cea 
maii mare victorie sportivă din viața 
ei.

Programul de miine
Ora 8,00: start 50 km. marș ;
10,00 110 m. garduri băieți se

rii, ciocan fimală, lungime fete 
finală ;

10,45 10.003 m. plat finală;
11,25 110 m. garduri finală;
11.30 înălțime fete finală, greu

tate fete finală ;
11,40 1500 m. băieți finală;
11,50 3x800 m. ștafetă fete ;
12,00 4x400 m. ștafetă băieți;
12.30 sosire 50 km. marț.

plusa.lt


După campionatele internaționale de tir (III)
B. — Probele cu pistol (pistolul 

liber — cal bru redus, pistol auto
mat la siluete, pistol militar).

I. Deși tehnica prinderii pistolului 
și tehnica poz (iei de tragere nu se 
deosebesc fundamental de la o 
probă la cealaltă, totuși, nu se 
Intîlnesc aceiași trăgători pe pri
mele locuri la tonte probele. Aceas
ta se datorește faptului că tirul se

. execută la două feluri de ținte: 
fixe (tir de preciz e) și mișcătoare 
(tir de viteză). Cu tirul de prec;zie 
se Tmpacă mai tine temperamen
tele lin știte, calme, pe cînd cu cel 
de viteză tempe-amentele mai agi
tate. La pistolul militar, care com
bină tirul de precizie cu cel de 
v teză, cîștigă, de obicei, trăgătorii 
de precizie.

II. Materiale și elemente tehnice.

Pistoalele libere de fabricație elve
țiană au fost cele mai întrebuin
țate Pe lingă acestea, am ma! 

1 observat cîteva t puri noi, sovie- 
1 t ce, daneze și suedeze (proto'i"1). 
j Crosa fiecărui concurent este adap- 
I tată dimensiunilor mîinii. Prinderea 

■1 pistolului în mînă se face printr-o 
' încleștare modelată a crpsei, nșu- 

rtndu-se astfel acțiunea degetului 
pe trăgaci. Fa se face atent, cu 
migală și întotdeauna la fel. Se 

I obișnuiește ca mîna să țină prinsă 
■ crosa cît mai mult timp, pentru 
a evita modif cările de grupaje ale

5 tirului pe țintă, provocate de o 
; priză greșită. Muniția întrebuințată 

■ a fost similară cu cea de ia armă 
1 liberă, calibru redus.

P staulele automate, întrebuințai 
pentru t’rul la siluete, erau s’stcm 

- Walther. Aproape toți trăgătorii în
trebuințau greutăți pc’use sub 
țeavă și chiar frînă de gaze la 
vîrftil țevii, pentru a micșori la 

; minimum ungh'ul de zvîcnire al 
| țevii. Dacă țeava nu mai zvîcnește, 
cătarea și înălțătorul rămîn pe 
linie de ochire, lucru foarte im
portant în tirul de viteză Crosele 
ortoped c-? au o întrebuințare d n 
ce în ce mai largă. Am îemareat 
pe cele ale sovietic lor, oare prin
deau mîna oa tnîr o mănușă. Din
tre trăgătorii de valoare mai rid - 
cată, numai maghiarii Kuhn și 
Dobșa, întrebuințează crose s'ntp’e.

. Crosa ortoped'că este superioară 
celei smple, pentiu eă ajută tră- 
erătoru’ni să supor’c mai ușor greu
tatea pistolului, să-l prindă ta lei 
în mînă și să-l condu-3 cu mai 
multă siguranță. Cartușele scurte 
sînt prefora'e celor lungi, avînd 
un recul mult moi mic.

( La proba cil p stolul militar, pis
toalele cu butoi s-au dovedit su
perioare celor automate. Ele sînt 
mai precise, avînd țeava fixă șl 
linia de miră mai lu îgă. Ce’e au
tomata pierd gaze pe la cutată, 
odată cu aruncarea tubului, ceea 
ce influențează asupra preciziei. 
(Muniția întrebuințată era de difeț 
rite tipuri. Am remarcat și aci car
tușe cu încărcătură redusă, fabri
cate spec al pentru distanta de 25 
m. S a renunțat chiar la cămașa de 
oțel său de alamă a glonțului pre- 
ferțndti-se proiectilul de plumb, 
care se îrhplîntă mei bine în ghin- 
turi, mărind astfel preciza.

Tehnica pozițiilor de tragere, era 
și ea d'ferită. Sovietici, cwi cîteva 
■excepții, preferă o poziție mai natu
rală față de țintă, cu linie umeri
lor în cont razarea brațului cere ține 
pistolul Umărul îl apropie mult 
de bărbie. Picioarele le au puțin 

’’idepărtate. Această tehn'că o adoptă 
■’ta tonte probele de pistol. Celelalte 
(loturi nu aveau o concepție uni
tară, fiecare trăgător folos'nd o 
tehn'că personală. Numai ta pr-.ilwi 
de siluete am mai remarcat con
cepții comune urmi lot întreg. Ma- 
jghtarii lucrează toți în forță, cu 
brațul care conduce pistolul în 

jextens’e. cu pbroarele mult depăr- 
Itete. avînd pe cel d n spate mito 
înapoi. Mișcarea de pe o siluetă 
pe alta o fac print,-o rotire, a 
întregului corp, din șolduri sau 
chiar d'n glezne (Takacs). Această 
poz ție bloc angrenează foarte multe 
grupe musculare. ceea ce asigură 
un start rapid ți o frânare bruscă,

Dintre trăgătorii noștri, M, Dochi- 
liță și Șt. Petrescu, aplică în cea 
mai mare măsură această tehnică 
(în ce privește mișcarea nu și po
ziția), Gh. Lichiardopol angajează 
în mișcare șl articulația umărului, 
făcînd o mișcare de mai mare am
plitudine cu brațul dzctt cu trun
chiul. Atît el cît și ce lalți doi, 
Z. Deak și T. Manieatide, au o 
poziție cu fața mai înspre ținte.

In ceea ce privește sensul miș
cării de pe o siluetă pe alta, 
se pare că el nu joacă un rol 
determinant, deși după toate regu
lile bîomecanice și tehnice este urai 
indicat să se facă mișcarea în sen
sul loviturii draiv (de la tenis) 
de cît de rever. V. Nasonov a tras 
în sensul reverului și totuși a cîș- 
tigaț.

111. Comportarea concurenților.

Lupta pentru primul loc care s-a 
dat la pistolul Lber și militar a 
fost foarte îndîrjită. La aceste pro
be a participat și renumitul trăgă
tor suedez T. Ullman, recordman 
mondial. La pistolul liber, el a 
întrecut pe K. Martazov abia pe 
ultimele 10 focuri. Calmul și teh- 
n ca lui ta această probă au fost 
apreciate de toți concurenții L. 
Wemstein (locul III) s-a remarcat 
iarăși prin constanța tirului său, 
iar Iașinski (locul IV). un nume 
necunoscut pentru noi, a fost o 
revelație a acestor campionate. Ma
ghiarii K. Takacs (549) și A. Balogh 
(549) au tras bine. De 1a ultimul 
așteptam însă un tezuitat mai bun. 
Dintre trăgătorii romîni, T. Mani- 
catide (534) a obținut cel mai bun 
rezultat al său, stabil nd un nou 
record al țării. Ceilalți au tras 
sub posibilitățile lor, mai ales 1. 
Piept ea (520), I. Elefterescu (518) 
și Șt. Hartwig (506) Nivelul re
zultatelor obținute de trăgătorii 
noștri ta această probă este destul 
de scăzut, d'n cauza tehnicii in
ferioare și mai ales a pregătirii 
morale slabe.

M. Umarov r. realizat un apre 
ciab 1 salt de valoare, (574 p. față 
de 559, în mai, ta Lwov) cî.știgînd 
după o tragere de baraj, duelul 
cu rutinatul T. Ullman. Rezultatul 
lor eete foarte vaferoe ; ceilalți 

concurenți clasați pe locurile urmă
toare n-au reușit rezultate mai bune 
din cauza slabei pregătiri, fie în 
tirul de prec zie, fie în ce! de 
viteză. Trăgătorii noștri s-au pre
zentat cu un material inferior șf 
nu puteam spera rezultate mai 
mari. Numai Petre Moctiță și I. 
Cărpineanu au realizat cifre ma 
bune (542 și 582), trăgînd cu pis
toale ,.Nagan“ cu butoi. Rezultatul 
primului reprezintă record repu
blican stabilit. Vreau să subl n ez 
că, trăgînd mai bine ta tirul de 
viteză, I. Cărpineanu ar fi putut 
obține peste 550 p.

La proba de pistol automat ta 
siluete, prevedeam o luptă mai 
ech librată între : sovietici, maghiari 
și romîni. Desfășurarea probei a 
arătat superioritatea destul de evi
dentă a sovieticilor, care au ocu
pat primele patru 'ocuri. Tînăru) 
V. Nasonov a cîștigat detașat, cu 
un rezultat foarte bun (595), cîști- 
gătairul concursului de ta Lwov cu 
5S3, O. Jgutov a tras slab, reeli- 
zîr.d numai 566 p. Trăgătorii ma
ghiari au doved't o formă slabă.

Trăgătorii romîni Z. Deak (574) 
și T. Manicatide (573), s-au pre
zentat la valoarea lor medie. Evo
luția rezultatului în cele două 
manșe (283 + 290) arată că Ma- 
n'catide putea realiza o cifră mai 
aproape de 580 p. N. Dochiiiță a 
tras sub vialoarea tui med'e, eră- 
tînd aceeași deficiență : rea'izarea 
unui punctaj mai slab la seriile 
lungi (8 sec.) decît la ser ile scurte 
(6” și 4”) Șt. Petrescu n-a re
zistat tensiunii nervoase și a pier
dut multe puncte ta seriile de 4”. 
Gh. Lichiardopol a fost scos d n 
lupta pentru primul loc în urma 
unei defecțiuni mecanice a pistolu
lui pe prima manșe.

1OSIF SiRBU 
maestru emerit el sportului

C.C.A. —Dinamo București in etapa de miine 
a campionatului categoriei A la fotbal

Toma a surit și a prins bato nul centrat de pe partea stingă. V.
Dumitrescu este atent, gata să intervină. Fază din jocul C.C.A. — 
Dinamo, disputat in toamna anului 1952.

Niciodată jocurile dintre cele două 
echipe fruntașe Dinamo Bucu
rești — CCA nu s-au dezmințit. 
Toate s-au ridicat peste media va
lorii meciurilor din campionat. In 
plus, așa cum bine remarca dina- 
movistttl Szoko, „la nici un joc din
tre noi și CCA nu s-au înregistrat 
acte nesportive; ne-am luptat din 
toate puterile, dar cinstit". In ac* 
tuala situație a întrecerii pentru 
primul loc din clasament, partida 
Dinamo Bucureșit — CCA capătă o 
și mai mare importanță, fiindcă a- 
mîndouă echipele sînt angajate di
rect în această întrecere. La tradi
ția meciului se adaugă, deci, și in
teresul pentru competiție.

In ajunul unui joc ca acesta, „ca
pii’ de afiș" al etapei, este intere
sant să stai de vorbă cu antrenorii 
și jucătorii celor două echipe. I-am 
găsit la antrenamente pe terenurile 
respective, adică: CCA la centrul de

Repriza a doua a întîlnirii de 
fotbal din cadrul campionatului 
categoriei A dintre echipele 
C.C.A. și Dinamo București, care 
va avea lcc duminică pe stadio
nul „23 August" va fi trans
misă, in jurul orei 16,25, pe sta
țiile de radio cu lungimile de 
undă 351, 285 și 261 m.

I_______ (Agerpres)

antrenament din șos. Ștefan cel 
Mare, iar Dinamo pe stadionul 
Dinamo. Primul căruia i-am cerut 
părerea asupra întîlnirii a fost 
antrenorul echipei noastre cam
pioane, Ilie Savu. „Cred că va 
fi o întrecere de luptă înainte 
de toate. Dorim însă ca și 
din punct de vedere tehnic ea să

Voința București —
Locomotiva - Tr. Severin

2-1 (2-1)
Voința București a reușit să 

întreacă greu Locomotiva Tr. Se
verin. Scorul final : 2—1 (2—1). 
Intr-adevâr, Voința București s-a 
prezentat cu mult sub așteptări, 
cu o înaintare care a practicat un 
joc încîlcit, în timp ce apărarea 
a fost deseori penetra bilă. Loco
motiva Tr. Severin a arătat de 
asemenea o serie de lipsuri. Ea a 
acționat fără o concepție tactică 
unitară, jucătorii au trimis miopi 
fără adresă și s-au plasat defec
tuos. In plus, înaintarea a ratat 
cri puțin patru oca aii clare de 
marcare, din lipsă de calm și de 
precizie in șut.

Trebuie să arătăm că a lăsat 
mult de dorit și modul în care 
jucătorii feroviari s-au prezentat 
pe teren. Ne referim la ținuta ves
timentară cu totul necorespunză
toare (chiloți decolorați, tricouri 
degradate și murdare) ca șt la ți
nuta exterioară neîngrijită.

Arbitrul D. Schulder (Buc.) a 
făcut numeroase greșeli. El a fost 
prea sever în aprecierea unor a- 
bateri comise de jucătorii Loco
motivei Tr. Severin, după cum a 
precedat cu prea multă îngăduință 
față de cei de Ia Voința. De ase
menea s-a dovedit a fi prea co
mod, neînțelegînd să se deplase
ze pe teren, chiar în situațiile în 
care fazele impuneau, în mod ri
guros, acest lucru

TI BERI U STAMA 

fie la înălțimea așteptărilor și din 
partea noastră vom face totul pen
tru a fi așa". Zavoda II, care a 
participat la toate jocurile CCA— 
Dinamo București din ultimii patru 
ani spunea : „Sînt convins că nici 
acest joc nu va face excepție de la 
regulă, adică va fi un meci frumos. 
Noi, apărarea, ne vom strădui să 
fim la înălțime".

Cam aceleași dorințe și le expri
mă și dinamoviștii. Iată părerea 
antrenorului echipei Dinamo Bucu
rești, Angelo Nicu’escu : „Sper să 
putem alinia cea mai bună formație 
pentru a reuși o partidă de valoare 
în compania echipei CCA, care ne-a 
fost totdeauna un partener valoros. 
Victoria ? Va reveni echipei care va 
ști să insiste în momentele dificile 
pentru adversar".

In sfîrșit, Căfinoiu, căpitanul 
echipei Dinamo București, ne spune: 
„Dacă și terenul va fi bun, ca sase 
poată juca pe jos, atunci spectacu
lozitatea întîlnirii va fi mai mare. 
Avem un oarecare avantaj în atac, 
dar puterea de luptă și precizia in
tervențiilor apărării CCA îl contra
balansează. Doresc sincer ca echipa 
cea mai bună să învingă".

Desigur că ceea ce interesează 
mult, sînt formațiile celor două 
echipe. Ambele sînt în funcție însă 
de posibilitatea de a juca a unor 
titulari. Astfel, la CCA este mai 
mu.lt ca probabilă reintrarea lui 
Petschowsky. In asemenea situație, 
el va lua locul lui Meszaroș. Iar la 
Dinamo participarea lui Suru și 
Barta se prezintă sub semnul în-.. 
trebării. In situație negativă, extrem 
dreapta va juca Szoko (fundaș, Fo- 
dor) iar extrem stînga Neagu. In 
situația, însă, în care nu se vor

M ercuri, optimile de finale
Miercuri 20 octombrie este 

programată o nouă etapă în- 
jopulara competiție a fotbalului 
nostru, Cupa R.P.R. Se vor dis
puta optimile de finală, în care 
sînt calificate opt echipe din 
categoria A și opt din catego
ria B.

Faptul că cele opt jocuri sînt 
programate pe terenurile echi
pelor de categoria B, ne face 
să întrevedem lupte strînse și 
— mai ales — surprize. De alt
fel, această competiție și-a 
creat o caracteristică pe care 
niciodată n-a dczminț't-o: aceea 
de competiție a surprizelcr, 
„competiție K O.“.

Cele opt meciuri de miercuri 
sînt următoarele:

A AFARUT REVISTA STADION
CU URMĂTORUL CUPRINS:

Lu>pta mea cu stoperii, de Trtus 
Ozon, maestru al sportului.

Dragi ascultători, reportaj de 
Szepesi Gyorgy, crainic reporter 
al radiodifuziunei maghiare.

Noutăți în sprint.
Campionatele Internaționale de 

Atletism ale R.P.R.
Acrobații fotbalistice.
Realizările sportivilor de la 

Mao-Tze-dun.
Cursa cu obstacole.
Sportul în noua Chină.
Succesele sportivilor militari.
Crosul „Să întîmpinăm 7 No

iembrie".
Un duel peste plasă.
Întrecerea handbaliștilor.
Ultimele obstacole.
S-au deschis școlile.
Atențiune, se turnează... 1 
loli.
Intîlnirile cu fotbaliștii ma

ghiari. 

oroduce indisponibilitățile de mai 
sus, formațiile probabile cu care se 

a intra pe teren sînt următoarele) 
CCA : Toma-Zavoda 11, Apolzan, 
V. Dumitrescu-Onîsie, Ivănescu-P. 
Moldoveana, Tătara, Alexandrescu, 
Petschowsky, Caricaș. DINAMO: 
Birlașu-Băcuț 1, Băcuf 11, Szoko- 
Călinoiu. Toma-Barta, Nicușor, Enc, 
Ozon, Suru.

Dintre gelela'te partide ale etapei, 
foarte importantă este cea de la 
Arad, unde Locomotiva Grivița Ro
șie — care a dat totdeauna de fur
că arădenilor, mai ales la Arad, și 
se află ș.i în revenire de formă — 
se anunță un adversar de temut 
pentru fruntașa clasamentului. De
osebit de disputată va fi și întîlni- 
rea de la Orașul Stalin, unde joacă 
două echipe aflate la coada clasa
mentului, Dinamo și Metalul Cîm- 
pi-a Turzii. Știința Timișoara, care a 
pierdut două puncte prețioase du
minică, are o misiune extrem de 
dificilă în fața Progresului Ora
dea. Celelalte meciuri, la fel de in
teresante și echilibrate sînt: Meta
lul Hunedoara — Știința Cluj, Mi
nerul Petroșani — Flacăra Ploești 
și Locomotiva Timișoara — Loco
motiva Tg. Mureș.

Indiscutabil că, dintre jocurile 
categoriei B, cel mai important-are 
loc la Constanța, unde se întâlnesc 
echipele situate pe locurile 1 și 2 
ale clasamentului seriei a III-a: 
Locomotiva Constanța și Dinamo 
Bacău. Se poate spune că victoria 
este aproape decisivă pentru vitoa- 
rea configurație a clasamentului. 
Tocmai de aceea însă, amîndouă 
echipele, arbitrul și spectatorii tre
buie să asigure partidei o (desfășu
rare normală, perfect sportivă. Iată 
programul jocurilor din catego
ria B:

SERIA I: Progresul FB Bucu
rești—Voința București; Metalul 
București — Progresul Sibiu; Fla
mura roșie Sf. Gheorghe — Meta
lul Cîmpina; Metalul Uz. Tractoare 
Orașul Stalin — Flacăra Moreni 
(se dispută azi la Orașul Stalin); 
Flacăra Pitești — Locomotiva Tr. 
Severin; Constructorul Craiova — 
Locomotiva Craiova;

SERIA II: Avîntul Reghin — Lo
comotiva Cluj; Metalul Oradea — 
Minerul Lupeni; Dinamo 6 Bucu
rești — Metalul Baia Mare; Meta
lul Reșița—Constructorul Arad; Lo
comotiva Arad — Progresul Satu 
Mare; FI. roșie Cluj — Locomotiva 
Oradea;

SERIA III : Locomotiva Paș
cani — Dinamo Galați; Progresul 
Focșani — Metalul Ploești; Locomo
tiva Iași—Dinamo Bîrlad ; FI. roșie 
Bacău — Știința lași; FI. roșie 
Buhuși — Metalul Brăila; Locomo
tiva Constanța — Dinamo Bacău.

sin Cupei R- P. R.
CRAIOVA: Locomotiva-Fla- 

căra Ploești.
CONSTANȚA: Locomotiva-

Casa Centrală a Armatei. 
S-SIBIU: Progresul-Locomoti-
va Grivița Roșie București.

SF. GHEORGHE: Flamura 
roșie-Metalul Cîmpia Turzii.

REȘIȚA: Metalul-Locomotva 
Tg. Mureș.

BUCUREȘTI: Metalul-Dina- 
mo București.

SATU MARE: Progresul-Fla- 
mura roșie Arad.

ORADEA: Metalul-Locomotl- 
va Timișoara.

Următoarea etapă a Cupei 
R.P.R. (sferturile de finală) se 
va disputa la 24 noiembrie.

Piticii lui Steinbach.
Cine va lua premiul cel mare?...
Sportul în orașul Timișoara.
Cît ține mingea un jucător de 

fotbal.
Un arbitru pus K-O.
Un atlet bine antrenat.
Frantz Grill, arbitru „brazl- 

zilian".
Sport la sate.
Bicicleta noastră
O pagină cu cuvinte încruci

șate.
Poșta redacției.
O pagină de humor semnat de 

MATTY.
Coperta l-a colorată, ilustrează 

o tânără călăreață a secției Me
talul.

24 pagini, prețul 3 led.



SPORT LA ZI
• BASCHET. — Mîine vor în

cepe la Timișoara finalele campio
natului feminin de calificare, la 
care participă echipele: Voința 
Orașul Stalin, Progresul Craiova, 
Flamura roșie Tg. Mureș, Voința 
Tg. Mureș, Progresul Satu Mare, 
Știința S.M.T.C.F. București și 
Știința Timișoara. întrecerile se 
dispută sistem turneu, pînă sîm- 
bătă 23 octombrie.

— întrecerile din cadrul turneu
lui masculin de calificare (oraș 
București) continuă azi, după ur
mătorul program: de la ora 16: 
Știința I.C.F. — Flamura roșie 
M.I.U., Progresul F.B. — Știința 
Politehnica, Metalul Energie — Lo- 
comotiva P.T.T. Jocurile au loc în 
sala Floreasca. De asemenea, mîi
ne, în sălile Floreasca și Giulești 
se desfășoară jocuri din campiona
tul de juniori și al categoriilor a 
II-a și a IlI-a.

• VOLEI. — Mîine, de la ora 
8,30, se dispută pe terenul Meta
lul primele meciuri din cadrul ba
rajului interraional.

— Comitetul raional C.F.S. I. V. 
Stalin organizează, în cadrul Lunii 
Prieteniei Romîno-Sovietiee, o 
competiție la care vor participa 
toate echipele din campionatul 
raional.

— întrecerile pentru cupa „7 No- 
iembrie“ continuă azi de fa ora 
15 și mîine de la ora 8,30 pe te
renurile Progresul F.B., Știința, 
Locomotiva Gara de Nord; Pro
gresul și Metalul.

• HANDBAL. — In campiona
tul republican masculin se dispută 
mîine în țară următoarele meciuri: 
Știința Iași — Voința Sibiu, Fla
căra Ploești — FI. roșie Cisnădie, 
Metalul Reșița — Metalul Timi
șoara, Știința Timișoara — Dinamo 
Orașul Stalin, Știința Cluj — Ști
ința I.C.F. București.

• FOTBAL — Li în cam
pionatul intcrteatre : teren C.G.S., 
ora 13,30: T. Armatei — T. de 
Estradă, ora 15,30: T. Municipal 
— T. de Estradă al Armatei, 
teren C.AM.: ora 15,30: T. Tine
retului — T. C.F.R. Giulești.

— In cadrul turneului final 
al campionatului republican de 
juniori sînt programate mîine în 
țară meciurile: Dinamo Bacău— 
Flacăra Ploești; Constructorul Cra
iova—Metalul Oradea ; Locomotiva 
Timișoara.—Metalul C. Țurzii.

ȘAH. Secția de compoziție șahis- 
tă a cercului de șah de pe lîngă 
Casa de Cultură a Sindicatelor 
(b-dul 6 martie nr. 25) își deschide 
act vitatea printr-o consfătuire cu 
toți amatorii de probleme de șah 
din Capitală, sîmbătă 16 octombrie 
ora 19.

INFORMAȚII

onosport
• Cele 14 buletiie care au ob

ținut premiul I la concursul de 
duminică, avînd cele 11 pronosti
curi exacte au fost puse de con- 
curenții următoarelor orașe: Bucu
rești (7), Cluj, Turda, Brăila, Iași, 
Pitești, Breaza și Făgăraș.

• Se reamintește participanți- 
lor la concurs că la fiecare etapă, 
după anunțarea rezultatelor, cei 
care au cîte 12 pronosticuri exacte 
sînt obligați să anunțe telegrafic 
fulger I. S. PRONOSPORT — 

căsuța poștală 102 București — 
pînă luni seara.
• Programul concursului nr. 28 

(etapa din 17 octombrie) care se 
închide mîine, este următorul:

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 28

Etapa din 17 octombrie 1954
T. C. C. A. — Din. București

II. Min. Petroșani — Flacăra Pl, 
iii. Metalul Hun. — Știința Cluj
IV. Progresul Or. — Știința Tlm.

V. Flamura roșie Arad—Loc. Buc.
VI. Din. Or. Stalin—Met. C. Turzil

VII. Loc. Timișoara—Loc. Tg. M.
Vin. Loc. Constanța—Din. Bacău

IX. Avîntul Reg. — Loc. Cluj
X. Progresul Buc—Voința Buc.

XI. Flamura Pit.—Loc. T. Sev.
XII. Flamura roșie Bac.— Șt. Iași

Meciuri de rezervă:

Loc. Pașcani—Dinamo Galați
B. Flam. r. Sf. Gh.—Met. Cîmpina 
<3. FI. roșie Cluj—Loc. Oradea
D. Loc. Iași—Dinamo Bîrlad

Handbal
Handbalul va cunoaște mîine o 

zi de intensă activitate. In cam
pionatul republican masculin se 
dispută etapa a 21-a, întrecerea 
echipelor feminine programează cea 
de a doua etapă, iar la Brăila se 
desfășoară un joc de calificare.

Etapa campionatului republican 
masculin programează jocuri deo
sebit de interesante în ceea ce 
privește lupta pentru evitarea po
zițiilor codașe ale clasamentului. 
In această privință, meciurile echi
pelor Știința I.C.F., Știința Timi
șoara, Știința Iași, Flamura roșie 
Cisnădie, Dinamo București sînt 
extrem de importante. De altfel, 
interesul actual al campionatului 
republican masculin se reduce la 
goana după puncte a echipelor co
dașe. Pentru că. în ceea ce pri
vește titlul de campion, întrecerea 
a fost decisă categoric în favoa
rea echipei C.C.A. Interesantă de
vine acum întrecerea pentru locul 
secund, la care concurează Dinamo 
Orașul Stalin și Flamura roșie Jim- 
bolia.

Două echipe care au locuri ca 
și certe, sînt Recolta G.A.S. Va
ria?. și Știința Cluj. Pierzind joi 
la București în fața Științei I.C.F., 
echipa Recolta a pierdut și pers
pectivele îmbunătățirii situației 
sale. Acest joc a fost cîștigat de 
Știința I.C.F. cu 10—7 (6—2),
după o luptă foarte interesantă. 
In prima repriză, bucureștenii au 
dominat net și ar fi putut rea
liza o diferență mult mai mare, 
dacă — din cauza impreciziei — 
n-ar fi ratat cîteva lovituri de la 
13 metri și n-ar fi tras mai multe 
„bare". După pauză, oaspeții au 
avut o puternică revenire și au 
ajuns să egaleze la 7—7 ! Din a- 
cest moment, Știința I.C.F. a 
jucat mai decis și și-a însușit vic
toria. Au marcat: Căliman (3), 
Gherbănescu (3), Zultner (2), 
Oprea și Diaconescu pentru Ști
ința I.C.F. și Marschang (2), 
Volman (2), Henitz, Muller și 
Kerzbech pentru Recolta.

In urma acestui rezultat, clasa
mentul are următorul aspect:
1. C.C.A. 20 19 1 0 220:101 39
2. Dinamo Orașul

Stalin 20 14 1 5 202:118 29
3. FI. roșie Jimb. 20 14 1 5 172:115 29
4. Voința Sitiu 20 11 3 6 156:117 25
5. Metalul Tim. 20 11 3 6 165:139 25
6. Met. Reșița 20 10 2 8 181:153 22
7. Flacăra PI. 20 9 0 11 122:141 18
8. Dinamo Buc. 20 6 5 9 137:152 17
9. Știința Iași 20 8 1 11 137:173 17

10. FI. roșie Cisn. 20 6 4 10 135:153 16
11. Știința I.C.F. 20 8 0 12 124:163 16
12. Știința Tim. 20 7 0 13 131:154 H
13. Recolta Variaș 20 3 2 15 105:167 8
14. Știința Cluj 20 2 1 17 86:227 5

Campionatul republican feminin, 
început duminica trecută, a oferit, 
încă de la prima etapă, cîteva re
zultate surprinzătoare, dacă le a- 
preciem prin prisma valorilor cu
noscute din anul trecut. De exem
plu, Știința Timișoara a pierdut în 
fața Științei Invățămînt București, 
iar Știința I.C.F. a pierdut la li
mită în fața Progresului din Ora
șul Stalin. O frumoasă victorie a 
obținut Metalul din Reșița, care a 
dispus cu 7—0, de Flamura roșie 
Buhuși, la Buhuși.

Iată programul complet al jo
curilor feminine:

București: Știința I.C.F. — Me
talul Reșița. Orașul Stalin: Pro
gresul — Flamura roșie Buhuși. 
Codlea: Avîntul — Știința Timi
șoara. Tg. Mureș: Progresul — 
Știința Invățămînt București.
.— Tot mîine, în cadrul cam

pionatului masculin de calificare 
se dispută la Brăila jocul dintre 
Metalul Brăila și Locomotiva Bu
curești.

AZI

• ATLETISM. —- Stadionul 
Republicii. Ora 15: Finalele cam- 
P’onatului individual al R.P.R.

• FOTBAL. — Stadionul Giu
lești. Ora 1530: Progresul F.B.— 
Locomotiva Grivița Roșie (cam
pionatul de juniori)

• POLO. — Bazinul Floreasca. 
Ora 20: Dinamo Tg. Mureș—Ști 
ința Cluj.

MIINE
• HANDBAL. — Teren Progre

sul I.T.B. Ora 9: C C A—Recolta 
G.A.S. Varias ora 10 15 ■ Știința 
I.C.F.—Metalul Reșița (campiona

BASCHET
Cu etapa de miine, a doua în 

cadrul returului campionatului mas
culin de baschet la categoria A, 
reîncepe seria meciurilor „tari”, 
decisive pentru definitiva alcătuire 
a clasamentului.

Fără îndoială, intilnirea care 
suscită cel mai mare interes este 
aceea dintre echipele Știința I.C.F. 
și C.C.A., clasate pe locurile 3 și 
— respectiv — 4 și despărțite doar 
de un punct. Ca și în anii trecuți, 
aceste valoroase echipe luptă și 
anul acesta pentru clasarea în 
fruntea clasamentului, unde, ac
tualmente, se află Dinamo Bucu
rești, care nu a suferit decît o în- 
frîngere.

Partida dintre echipele Institu
tului pentru Cultură Fizică și Ca
sei Centrale a Armatei prezintă 
însă interes nu atît prin poziția 
pe care acestea o ocupă în clasa
ment, cît prin felul în care au de
curs jocurile anterioare, care au 
prilejuit spectacole excelente și de 
bună valoare tehnică. Caracteristi
cile acestor echipe sînt asemănă
toare și reprezintă în mare măsură 
și specificul baschetului mpdern : 
joc rapid, bazat pe viteza în exe
cuție și în deplasare, contraatac, 
atac pozițional în care fantezia și 
inițiativa jucătorilor nu sînt îngră
dite, precizie în aruncările de la 
distanță și semidistanță. Aceste ca
lități sînt deținute în mare mă
sură și de studenți și de militari, 
iar dîrzenia cu care și-au disputat 
pînă acum șansele, ca și puterea

I. Dinamo București
2. Locomotiva P.T.T. București

3. Știința I.C.F.
4. C.C.A.
5. Progresul C.P.C.S. București
6. Progresul Tg. Mureș
7. Știința Timișoara
8. Progresul F.B. București
9. Flamura roșie Cluj

10. Dinamo Oradea
II. Progresul Orașul Stalin
12. Știința Iași
Echipa Știința Iași are numai I 

14 puncte (prin totalizare ar fi I 
trebuit să aibă 15 puncte) deoare- |

Rugbi
Cel mai interesant meci din ca

drul etapei a Vll-a a campionatului 
categoriei A este, desigur, cel din
tre Constructorul București și Lo
comotiva Grivița roșie. Interesul 
pe care îl stîrnește această 
întîlnire este explicat în bu
nă măsură, prin valoarea ce
lor două echipe, precum și de 
rivalitatea existentă între ele. Pen
tru aceasta, este bine să amintim 
că scorurile realizate în întîlnirile 
dintre aceste două echipe au fost 
foarte strînse și, de cele mai multe 
ori, cele 80 de minute de joc nu au 
putut desemna un cîștigător. Iată 
și rezultatele cu care s-au soldat 
aceste întilniri în ultimii doi ani : 
— serii — campionat 1953: tur : 
8-3 pentru Locomotiva; retur: 6-6. 
In campionatul pentru desemnarea 
echipei campioane dn același an, 
întîlnirea lor s-a terminat cu scorul 
de 0-0. In turul campionatului ac
tual, ambele echipe s-au mulțum’t 
să-și împartă punctele, rezultatul 
final fiind : 3-3. Ținînd seama de 
cele mai sus arătate, precum și de 
faptul că ambele echipe sînt într-o 
formă bună, ne așteptăm la o par
tidă dîrză, de o bună valoare teh
nică. întîlnirea va avea Ioc pe te
renul Constructorul, mîine dimi
neață, la ora 10. Un alt meci echi
librat se dispută la Orașul Stalin, 
între echipele Constructorul din lo

tul republican fete), ora 11.30: Di
namo București—Flamura roșie 
Jimbolia.
• RUGBI — Teren Constructo

rul ora 10: Constructorul Bucu
rești—Locomotiva Grivița Roșie; 
teren Progresul F. B. ora 15: 
Progresul F.B.—C.C.A; teren Di
namo ora 9- Dinamo IX Buc.— 
Minerul București (cat. B).

• BASCHET — Sala Florea
sca. Ora 18 Progresul F.B-Di
namo București; Știința I.C.F.— 

de luptă care-i caracterizează, nu 
fac decît să garanteze reușita unui 
spectacol de calitate. Mai trebuie 
să amintim de faptul că întrecerile 
dintre aceste formații s-au încheiat 
fie în favoarea studenților (la un 
punct sau două diferență), fie la 
egalitate. Chiar și în turul actua
lului campionat, Știința I.C.F. a 
învins cu 84-82. Rămîne de văzut 
dacă studenții vor reuși să fie din 
nou mai buni sau -dacă, în sfîrșit, 
militarii vor reuși să înfrîngă „tra
diția".

Spre dosebire de campionatele 
din anii trecuți, cînd meciurile cu 
adevărat „tari” erau doar cîieva 
la număr, anul acesta remarcăm 
cu deosebită satisfacție că toate 
jocurile sînt foarte interesante. La 
Timișoara, echipa studenților din 
localitate, care în retur a dovedit 
o formă bună, întilnește Flamura 
roșie Cluj, la Orașul Stalin Pro
gresul primește vizita formației 
Progresul din Tg. Mureș, la Ora
dea dinamoviștii întilnesc Locomo
tiva P.T.T., iar în Capitală Progre
sul F.B. va da replica echipei 
campioane, Dinamo București. Toa
te sînt jocuri echilibrate, în care 
orice rezultat e posibil.

Jocurile din Capitală se vor des
fășura mîine, în sala Floreasca, în 
următoarea ordine: ora 18: Pro
gresul F.B. — Dinamo București; 
ora 19,30: Știința I.C.F.—C.C.A.

înaintea etapei de mîine, clasa
mentul celor mai bune echipe mas
culine de baschet este următorul: 

12 11 1 777—609 23
12 10 2 728—620 22
12 10 2 923—671 22
12 9 3 852—678 21
12 7 5 738—731 19
12 6 6 831—794 18
13 4 9 577-765 17
12 5 7 821—840 17
12 5 7 659—684 17
12 2 10 710—841 14
12 2 10 617—820 14
13 2 11 515—677 14
ce a pierdut un meci prin neprezen
ta re.

calitate și Minerul Petroșani. Cele 
două formații se află în zona echi
pelor amenințate de retrogradare 
și, din această cauză, un rezultat 
favorabil le este necesar amîndo- 
rora. In turul acestui campionat, 
echipa din Petroșani a cîștigat cu 
scorul de 3-0.

Celelalte întîlniri din cadrul ca- 
tegor'ei A se vor disputa după cum 
urmează: Progresul F.B.-C.C.A. 
(teren Progresul F.B., ora 15); Di- 
namo-Știința Buc. (teren Dinamo, 
ora 11). In cadrul categoriei B au 
loc următoarele întîlniri: Scria l-a: 
Știința Tim'șoara-Știința Arad ; 
Știința Orașul Stalin-Locomotiva 
I.C.F.; Tîrnăveni-Locomotiva Timi
șoara.; Ști'nța Cluj-Lo<S>motiva Cluj; 
Seria a II-a: Metalul Buc.-Flacăra 
Ploești (stadionul Tineretului, ora 
10,30)'; Știința Iași-Știința Galați; 
Progresul Tecuc'-Locomotiva Bu
zău; Dinamo IX-Minerul București, 
teren Dinamo, ora 9.

Iată și clasamentul celor două 
categorii înaintea etapei, de mîine:

CATEGORIA A :

Dinamo Buc, 14 13 1 0 349: 21 41
C.C.A. 13 12 1 0 273: 9 38
Locom. Gr. roșie 13 9 1 3 311: 34 32
Constr. Buc. 13 7 2 4 87: 55 29
Progr. F.B. 13 4 3 6 38:116 24
Progr. Sănăt. 14 4 2 8 33:299 24

Punctajul se socotește astfel : 3 
p. victoria, 2 p. meciul egal, 1 p. 
înfrîngerea prin prezentare, 0 p. 
reprezentare.

C.C.A. (campionatul masculin la 
categoria A).

o VOLEI. — Sala Floreasca. 
Ora 16:. Progresul C.P.C.S.—Fla
mura roșie Brăila (campionatul 
feminin la categoria A).

• FOTBAL. — Stadionul Giu
lești. ora 8.45: Metalul București 
— Progresul Sibiu; ora 10,30: Pro
gresul F. B -Voința București 
(ambele în cadrul campionatului 
categoriei B) — Stadionul 23 Au
gust. Ora 13,45: Dinamo VI Bu

Constr. Orașul
Stalin 

Miner. Petr. 
Știința Buc.

♦
CATEGORIA

13 3 1 9 28:209 20
12 1 1 10
13 0 6 13

B, seria I

17:173 15
18:238 13

-a :

Știința Cluj 11 8 2 1 159: 14 29
Știința Timiș. 10 9 1 0 150: 15 29
Locom. I.C.F. 11 6 2 3 73:56 25
Știința Arad 11 4 3 4 33: 51 22
Locom. Cluj 11 4 3 4 51: 52 22
Tîrnăveni 11 4 2 5 37: 68 21
Locom. Timiș. 11 1 0 10 12:164 11
Știința Orașul

Stalin 10 0 1 9 3:100 11

Seria a II-a

Met. Buc. 10 9 0 1 106: 26 28
Dinamo IX 10 8 0 2 200: 17 26
Minerul Buc. 10 6 0 4 113: 60 22
Știința Iași 9 4 2 3 57: 39 19
Știința Galați 10 4 1 5 51: 47 19
Flacăra Ploești 11 3 0 8 28:238 16
Progr. Tecuci 8 2 0 6 17: 58 10
Loc. Buzău 8 0 17 12: 99 9

VOLEI
Mîine se desfășoară penultima 

etapă a campionatului feminin de 
volei la categoria A. In Capitală 
se dispută meciul Progresul Casa 
Scinteii —- Flamura roșie Brăila 
(sala Floreasca, ora 16), iar în 
restul țării au loc întîlnirile: 
TIMIȘOARA : Progresul — Loco
motiva București; CLLU : Progre
sul — Dinamo București.

Actualmente clasamentul este ur
mătorul : 
1. Știința I.C.F.
2. Progr. Buc.
3. Loc. Buc.
4. Progr. Tim.
5. Dinamo Buc.
6. Progr. Cluj
7. FI. roșie Iași
8. FI. r. Brăila

13 12 1 38- 6 25
12 11 1 34- 7 23
12 9 3 30-16 21
12 6 6 23-24 18
12 5 7 18-29 17
12 3 9 16-31 15
13 2 41 15-35 15
12 111 9-35 13

★
In campionatul masculin la ca

tegoria A se dispută trei me
ciuri.' La Cluj, studenții din loca
litate întîlnesc echipa bucureștea- 
nă Locomotiva, la Timișoara echi
pa locală Știința susține partida cu 
C.C.A., iar Dinamo București se 
deplasează la Orașul Stalin unde 
va întîlni Metrlul.

Lupte
In cea de a V-a etapă, a campio

natului pe echipe, în Capitală se va 
disputa un singur meci, acela din
tre fruntașa clasamentului, Dinamo 
București și Constructorul București. 
întîlnirea va avea loc mîine înce- 
pînd de la ora 10 în sala Dinamo. 
Dată fiind diferența de va'oare din
tre cele două formații, victoria e- 
chipei campioane apare ca sigură. 
In celelalte meciuri ale etapei se 
întîlnesc: Flamura roșie Cluj — 
Progresul Lugoj, Metalul Baia Ma
re — Progresul Oradea, Construc
torul Ploești — C.CA., Dinamo O- 
rașul Stalin — Metalul Reșița, Lo
comotiva Timișoara — Flamura ro
șie Arad.

înaintea acestei etape c'asamen- 
tul are următoarea înfățișare: 
1. Dinamo Buc. 3 3 0 0 21: 3 13: 8 9
2. C.C.A. 3 3 0 • 17: 7 7:10 9
3. Constr. P], 4 2 11 18:14 7:11 9
4. Met, Reșița 4121 17:15 5:11 3
5. FI. roșie Arad 3120 14:10 6: 8 7
6. Met. B. M. 3 2 0 1 13:11 5: 8 7
7. Constr. B. 4112 16:16 12: 4 7
8. FI. roșie Cluj 4112 13:19 3:10 7
9. Locom. Timiș. 4103 8:24 6: 3 S

10. Dinamo Orașul
Stalin 2 1 0 1 10: 6 2: 8 4

11. Progr. Lugoj 3 0 1 2 8:16 4: 4 4
12. Progr. Oradea 3003 5:19 3: 2 3

curești—Metalul Baia Mare (cam
pionatul categoriei B); ora 15,30: 
C.C.A.—Dinamo București (cam
pionatul categoriei A).
• ATLETISM. — Stadionul Re

publicii. Ora 10: Finalele campio
natului individual al R.P.R.

• CANOTAJ. — Lacul Snagov. 
Ora 9: Finalele campionatului re
publican de canotaj academic.

• LUPTE. — Sala D narno. .
Ora 10: Dmamo București—Cons
tructorul București (campionatul 
pe ebhipe al R.P.R-).
• POLO. — Bazinul Floreasca. 

Ora 10: Dinamo Tg.Mureș—Pro
gresul Cluj. ora 11; C.C.A.—Tî- 
nărul Dinamov'st.



Reprezentativa de fotbal a Uni unii Sovietice pe stadionul Dinamo 
din Moscova, înaintea meciului cu echipa R. P. Ungare.

Cei mai puternici oameni din lume...

★

Un bogat sfîrșit
Anul acesta, iubitorii de fotbal 

din Moscova au avut o toamnă 
mai îmbelșugată ca oricînid... A- 
ceasta fiindcă la numărul obișnui-, 
telor meciuri de campionat și cupă 
— care, și ele, au fost deosebit 
de interesante — s-a adăugat un 
șir întreg de întîlniri internațio
nale de mare anvergură. In mai 
puțin de o lună, ur așul stadion 
Dinamo a trăit de trei ori atmos
fera marilor meciuri. Pe gazonul 
său s-iau perindat pe rtnd fotba
liștii din naționala Sued ei, cei din 
reprezentativa R. P. Ungară și, în 
sfîrșit, foștii campioni ai Angliei, 
Jucătorii clubului Arsenal (Lon
dra). Dacă la acestea adăugăm și 
meciurile de la Leningrad și 
Minsk, susținute de naționala Fin
landei, putem t.iagc imediat con
cluzia că sezonul fotbalistic 1954 
din Uniunea Sovietică arc o înche
iere deosebit de bogată.

Dintre toate aceste întîlniri, de
sigur cea mai importantă rămîne 
aceea cu Ungaria. Așteptată cu 
▼iu interes de cercurile sportive 
din întreaga lume, această confrun
tare între fotbalul sovietic și cel 
maghiar a lăsat deschisă problema 
supremației. Intr-adevăr, pe sta
dionul Dinamo fotbaliștii sovietici 
au terminat la egalitate cu cei 
maghiari : 1—1.

Rezultatul de la Moscova indică 
egalitate perfectă... Un gol a in
trat în poarta lui Grosics în prima 
repriză, dar după pauză mingea a 
rămas odată și în poarta lui Iașin. 
Ceea ce nu spune, însă, tabela de 
scor, să căutăm a afla din rela
tările ziaristului francez Abel Mi- 
chea, pe care săptămînalul „L’Hu- 
manti Dimanche" l-a trimis ta 
Moscova să urmărească marele 
meci :

„După meci, toată lumea părea 
satisfăcută de rezultat. Spectatorii 
considerau că partida fusese echili
brată in ansamblu. Cei doi antre
nori, deși remarcau că înaintașii 
lor stricaseră cîteva ocazii, erau 
de părere că rezultatul fusese nor
mal.

Din punctul nostru de vedere, 
considerăm că scorul egal reflectă 
aspectul meciului numai tn privința 
ocupării terenuhd. Sovieticii, după 
un început laborios, au dominat 
destul de copns pînă la pauză. La 
repriză, maghiarii au fost aceia care 
au luat de cele mai multe ori 
conducerea operațlun lor.

Dar dacă finem socoteala de oca
ziile de marcare ofe de ambelor 
echipe, se poate spune că sovieticii 
au ratat victoiia.

Rezultatul de egial'tate obținut 
în compania cîștigătorilor Olimpia
dei, completat de acel 3—0 .de la 
Budapesta, înregistrat de echipa 
B a U.R.S.S. în fața naționalei 
secunde a R.P. Ungare, situează în 
mod exact poz ția actuală a fotba
lului sovietic pe plan mondial. 
Posibilitățile fotbaliștilor sovietici 
au fost, de altfel, clar exprimate 
și de victoria la scor (7—0) obți
nută în fața bine reputatei echipe 
a Suediei. Organizatorii campiona
tului mondial din 1958 au primit 
prin proprie experiență o indicație 
prețioasă asupra șanselor în viitoa
rea ediție de la Stockho’m a su
premei întreceri fotbalistice...

In sfîrșit, a venit și meciul Di-

★

de sezon fotbalistic
numo-Arsenal. Echipele se cunoșteau 
de multă vreme. Din primul an 
de după război, cînd pe stadionul 
încețat de. la Wembley, prestigiul 
fotbalului britanic a fost pentru 
prima oară întunecat. Atunci, Ar
senal — celebra echipă a „tuna
rilor" din Woo-lwich — a fost în
vinsă de dinamoviștii d n Moscova 
cu 4—3, într-un meci care a făcut 
istorie. Pasionații de fotbal din 
Londra nu vor uita niciodată pe 
acei jucători înaripați care au în- 
frînt cea mai bună echipă engleză, 
pe admirabil i Bobrov, Homici, 
Semiceastnîi, Stankevici, Beskov.

După 9 arii. Arsenal a avut pri
lejul să încerce în deplasare mult 
dorita revanșă. Presa și rad oul 
din Marea Britanie au însoțit cu 
comentarii largi călătoria foștilor 
campioni englezi la Moscova. Dar 
speranțele britanice au fost din 
nou dezamăgite. Dacă pînă în mi
nutul 44, între dinamoviști și 
„tunari" mai dăinuia încă scorul 
alb, după șutul lui Ilin sa des
chis o’ sere de nu mai puțin 
cinci goluri : 5—0 pentru Dinamo.

Wn succes remarcabil, totuși ni
mic senzațional... Din 1945 și pînă 
azi, fotbalul din U.R.S.S. și cel d n 
Anglia au străbătut drumuri exact 
inverse. Dacă fotbalul sovietic a 
urcat mereu mai sus, în schimb cel 
britanic a înregistrat un cont nuu 
declin. Este evident acuma, pen
tru toată lumea, că „inventatorii" 
fotbalului nu mai sînt invincibili. A- 
ceasta nu scade desigur nimic din 
meritele dinamov ști'.or care au de
monstrat, pr:ntr-un joc exemplar, 
că merită cu prisosință titlul de 
oamp-oni ai U.R.S.S. pe anul 1954.

Alte două succese internaționale 
ele fotbaliștilor sov'etici : repre
zentativa națională a Finlandei a 
fost învinsă cu 2—0 de selecționata 
Leningradului și cu 4—0 de Spar
tak Minsk revelația ultimei ed ții 
a camp'onatulut unional.

Și acum, cîteva cuvinte despre 
competițiile soviet ce cu caracter 
intern. Se cunoaște ech’pn campioa
nă. mai .»fcptăi. pe cîștigătorii 
cupei. întrecerea aceasta tradițio
nală pentru Cupa U.R.S S. la fot
bal a avut anul acesta o desfășu
rare extrem de interesantă.

Este suficient să spunem că nici 
o echipă din Moscova nu s a putut 
califica pînă în semifinale. Ultima 
care mai rămăsese în competiție, 
ȚDSA, a fo-st eliminată deunăzi de 
Dinamo Kiev, care a cîștigat după 
prelungiri cu 3-1. Dinamoviștii din 
Kiev vor întîlni în semifinală pe 
Zenit Leningrad. Și rțai neașteptată 
a fost încheierea jocurilor care au 
deseimn-at pe cealaltă finalistă. Ea 
este tînăra echipă Spartak Erevan, 
care a învins în semifinală pe Me- 
talurg Dnepropetrovsk cu 4-0. Este 
pentru a doua oară în istoria Cu
pei U.R.S.S. că o echipă din cate
goria B ajunge pînă în finala marei 
competiții. Prima oară, tim aseme
nea caz s-a întîmplat în 1951. cînd 
finala a fost disputată de ȚDSA 
și echipa orașului Kalinin, primii 
rămînînd cîștigători cu 2-1.

Mai sînt două jocuri și vom 
cunoaște pe noii deținători ai Cu
pei U.R.S.S. Care va fi adresa lor: 
Leningrad, Kiev sau Erevan? Răs
punsul la această întrebare îl vom 
avea în zilele ce urmează.

Cu vreo zece anii în urmă, 
știam prea puține liicruri despre 
halterofilii sovietici. Auzisem doar 
că în Marea Țară a Socialismului 
sportul cu haltere ere un caracter 
de masă, că din fragede copilă
rie, tînărul ek»v sau colhoznic se 
îndeletnicește cu riidiearoa . greută
ților și a ipuduirilor. Der despre 
rezultatele lor se știa, la noi în 
general, foarte puțin.

In anii de după cel de al doilea 
război mondial, sportivii sovietici 
au participat, an de an, la tot 
mai multe competiții internațio
nale cum ar fi campionate mon
diale și europene sau Olimpiada de 
la Helsinki. In decurs de numai 
cîțiva ani aveau să fie cunoscute 
pretutindeni înalta măiestrie teh
nică a sportivilor sovietici, puterea 
lor de luptă, calități care le-au de
terminat admirabilele lor perfor
manțe. La haltere, de pildă, nimeni 
nu mai poate nega azi că sportivii 
sovietici sînt cei mai buni din 
lume.

Faptul acesta a fost dovedit la 
Olimpiada de la Helsinki (1952), 
la campionatele mond ale de la 
Paris, Praga, Stockholm și în acest 
an la Viena. Săptămîna trecută s-au 
întrecut în capitala Austriei cei 
mai puternici oameni d n lume. 
N-au lipsit de la campionatele mon
diale de haltere nici reprezen
tanții S.U.A., nici echiipa națksnală 
a Egiptului șl nici cea a Iranului, 
care în fiecare an la competițt .e 
cu caracter international au Con
curat cu șanse apreciabile pentru 
primele locuri.

Echipa reprezentativă a U.R.S.S. 
avea, și în acest an, o sarcină 
dificilă. Pentru a cuceri campio
natul mondial pe echipe, fiecare 
reprezentant al U.R7S.S. t.ebu a să 
ocupe locuri de frunte și să ob
țină performanțe de o valoare excep
țională. Dar, pentru obținerea unor 
asemenea rezultate trebuie să ai 
o pregătire excelentă, să înfrunți 
cu mult calm imensa bară de 
oțel, să o duci la piept și npoi fă 
o fixezi deasupra capului, așteptînd 
deciza arbitrului.

In marea sală de concerte din 
Viena. în fiecare seară, pînă noap

„Față de prieteni
Deși au trecut patru ani încheiați, toamna 

anului 1950 continuă să rămînă proaspătă în 
amintirea atlețitor noștri de frunte. Și cum ar 
putea fi altfel, cind ei au avut atenei prilejul 
să se întîlnească pentru prima dată cu cei 
mai buni atleți sovietici, să concureze alături 
de cei despre ale căror performanțe și recor
duri auziseră de nenumărate ori, ale căror fo
tografii le-au admirat în repetate rînduri în 
ziare, cărți și reviste.

In anotimpul de aur, al frunzelor ruginite, 
au poposit pe meleagurile noastre, venind din 
răsărit, sportivi cu renume mondial, atleții so
vietici. Și au adus lumină. Anii sînt prea scurți 
ca să șteargă din amintire imaginea acelei 
neîntrecute maestre a aruncării discului, Nina 
Dumbadze, care și-a asumat cu dragoste și 
bucurie misiunea de a deveni profesoara Liei 
Manoliu. Vi-o amintiți, desigur, pe Elena Go- 
kieli, care s-a ocupat de astrenamentele aler
gătoarelor noastre de garduri, pe Gheorghi Dî- 
benko, aruncătorul de ciocan, veșnic cu un 
cîntec pe buze, pe Nichifor Popov, fond:stul 
neobosit, cu vocea rară și domoală, pe Lud
mila Anokina, fata aceea cîrnă și cu- cozi ca 
de elevă, prima dintre aruncătoarele de suliță 
din U.R.S.S., care a depășit limita, ce părea 
odinioară de necrezut, a celor 50 de metri.

Primei întîlniri cu atleții sovietici i-am dat 
numele de „meciul prieteniei”, pentru că a fost 
cu adevărat o întrecere a prietenilor, în care 
excelenții sportivi sovietici au făcut tot ce le-a 
stat în putință pentru a ajuta pe atleții noștri 
iu realizarea unor performanțe cit mai valor 
roase. De zilele acelei minunate întîlniri își 
leagă începuturile măiestriei sportive Lia Ma* 
noliu, Aneliese Reimesch, Claudia Dumitrescu, 
Dumitru Zamfir, Dumitru Constantin și atîția 
alți sportivi romîni, astăzi atleți de frunte, cam
pioni și recordmeni ai țării.

Dar iată că în toamna acestui an, unei alte 
țări de democrație populară i-a fost dat să 
trăiască zilele fericite ale unui „meci al prie
teniei” cu sportivii sovietici. Un grup numeros 
de atleți și antrenori din U.R.S.S. au făcut 
drum lung spre răsărit, pînă pe meleagurile 
uriașe ale pămîn'.ului chinez.

Zilele petrecute de atleții sovietici în China 
Nouă au constituit un minunat prilej de-școală 
pentru sportivii chinezi. Timp de mai bine de 
o lună, ei au frecventat o adevărată „acade
mie sportivă”, în care nu de la catedră, ci pe

tea tirziu, spectatorii nu-și părăseau 
locurile. Era și firesc, pentru că 
ei așteptau cu respirația întretăiată 
evoluția celor mai buni. Se știe 
doar că la haltere, cei mai buni 
intră în concurs la urmă și ulti
mele lor încercări constituie, întot
deauna, cele mai bune perfor
manțe...

Joi, 7 octombrie... Pe podiumul 
din Konzerthaus se întrece Bakir 
Farhudinov (U.R.S.S.), cu iranienii 
Mahmud Namdjou, AJi Mizrai și e- 
gipfeanul Kemal Maghoub, conside
rați cei mai buni „cocoși" din lume. 
De la început lupta este îndîrjită. 
Dar tînărul Farhudinov își confirmă 
excelenta clasă, și ch'ar după pri
ma probă este mereu tn frunte cu 
un avantaj de 7,5 kgr., avans pe 
care și-l păstrează pînă la urmă. 
Reprezentantul Uniunii Sovietice 
cîștigia astfel titlul de campion 
mondial al categoriei, cu o perfor
manță de 315 kgr., rezultat caie 
constituie recordul mond al ega
lat al categoriei, care nu a fost 
obținut pînă acum decît de com
patriotul său Nicolai Saxonov.

Vineri 8 octombrie... Numele lui 
Rafael Cimișkian și al lui Nicolai 
Saxonov au făcut pînă acum de 
multe ori ocolul lumii. Recordmani 
mondiali și olimpici, cei doi halte
rofili sovietici, cu un bogat și 
strălucit palmares internațional, 
erau marii favoriți ni întrecerilor 
de la categoria pană. Și, Intr-adevăr, 
nimeni nu punea fa îndoială că 
acești halterofilii se vor clasa pe 
locuri fruntașe. După o luptă ex
traordinară, cei doi sportivi so
vietici nu reușit să obțină un 
rezultat egal 350 kgr., performanță 
oare constitute un nou record mon
dial al categoriei. Pentru a se sta
bili învingătorul, a fost nevoie oa 
cei doi pretendenți la titlu să se 
cîntărească. F ind mai ușor cu. . 
cîteva grame, Rafiael Cimișkian a 
devenit campionul lumii, în con- 
fonmriate ou regulamentul.

La categoria ușoară, D Ivanov 
(U.R.S.S.) a adus țării sale al 
treilea titlu suprem. Prin exce
lenta sa performanță (367,5 kgr.) 
Ivanov s-a clasat pe primul loc. 
întrecîndu-1 pe cel de al doilea 

clasat, egipteanul Kouda eu mi 
mai puțin de 12,5 kgr.

Bilanțul succeselor obținute de 
halterofilii sovietici după primate 
două zile, era străluc’t: din trei 
probe, trei medalii de aur șl o 
medalie de argint, performanță 
care înseamnă o realizare de sută 
la sută.

Sîmbătă 9 octombrie... ). Bog- 
danovsk! Ia categoria semimijloc'e 
și Trofim Lomakin Ia categoria 
mijlocie au susținut întreceri deo
sebit de ech'lMibnate cu excelenții 
lor adversari, recordmanii mondali 
Peter George și Thomas Kono 
(S.U.A.). La capătul unei lupte 
îndîirjite, fânărul Bogdanov 6e cla
sează pe locul II la numai 2,5 
kgr., de primul clasat iar Lomakin 
cucerește medalia de argint cu un 
avantaj covîrșitor față de cell 
de al treilea clasat. Astfel, Bog- 
danovski și Lomakin au adus încă 
6 puncte deosebit de prețioase 
pentru echipa țării lor.

Dumriscă 10 octombrie... Aroadii 
Vorobiov nu va uita multă vreme 
această zi în care s-a întrecut 
pe sine însuși și a obținut un 
nou și excepțional record mondial 
la categoria semigrea : 460 Kgr. 
Victoria lui Vorobiov asupra ame
ricanului Stephard, pe care l-a 
întrecut cu 20 kgr., a fost răs
plătită cu vii aplauze de publicul 
vienez. Marele succes a lui Vo
robiov a pecetluit def nitiv soarta 
cîștigării campionatului mondial pe 
echipe...

Luni 11 octombrie... Cu o seară 
înainte, campionatele mondiale de 
haltere luaseră sfîrșit. Dar în pa- 

•ginile ziarelor din lumea întreagă, 
campionatele trăiau încă, prin des
crierea emoționantă a întrecerilor, 
prin elogiile pe deplin meritate pe 
care le primiseiă cei mai buni 
sportivi din lume, halterofili# so- 
viet.ci. Corespondenții agențiilor de 
presă comunicau în toate colțurile 
lumii, știrea care a fost primită 
aa o adevărată senzație: U.R.S.S.- 
S.U.A. 4—3 la probele individuale 
și U.R.S.S. campioană mondială 
pe echipe, cu un avantaj tie 6 
puncte față de cea de a doua 
clasată, echipa S.U.A...

nu avem secrete”
gazonul verde al stadionului, pe zgura pistei de 
alergări și a sectoarelor de aruncări și sărituri, 
maeștrii atletismului din U.R.S.S. au împărtă
șit elevilor lor „secretele” succesului și ale 
performanțelor atletice.

Marele stadion din Pekin s-a arătat neîn
căpător pentru cele 12 grupe de studiu care 
lucrau în incinta sa. De antrenamentul și pre
gătirea sulițașilor s-a ocupat Ludmila Anokina. 
Profesoara de educație fizică din Leningrad 
este obișnuită să-și însoțească prelegerile teore
tice de exerciții practice. Și în rîndul noilor
săi elevi, acest procedeu a dat roade minu
nate. Cel mai greu i-a fost lui Gheorghi Dî- 
benko. El a trebuit să fie pionierul probei de 
aruncare a ciocanului în R. P. Chjneză. După 
ce și-a ales elevii din rîndurile atIeților puter
nici și înalți, au început lecțiile. Nu mică a 
fost bucuria fostului campion al U.R.S.S., cînd 
înainte de plecare a fost stabilit primul record 
al R. P. Chineze la aruncarea ciocanului. în 
jurul cifrei de 30 de metri.

Elena Gokieli s-a arătat a ti o protesoară 
excelentă. Dovadă stă faptul că la ultimul con
curs ea a trebuit să depună eforturi consi
derabile pentru a-și întrece elevele, dintre care 
cea mai bună, Li Ti șu, a stabilit un nou re
cord pe întreaga Chină.

Despre cel mai vîrstnic membru al delegației, 
NicnitOr Popov, care și-a sărbătorit în R. P. 
Chineză aniversarea a 41 de ani, se spunea, în 
glumă, că i-a învățat să alerge nu numai pe 
colegii săi de fond ci și pe translatori care au 
trebuit să-l urmeze pas cu pas, ceea ce, să 
recunoaștem, nu a fost prea ușor.

Timofei Lunev, Iuri Iliasov, Boris Butenko au 
fost și ei profesori iscusiți, inițiiridu și elevii 
în toate tainele unor probe tehnice atît de com
plicate cum sînt alergările peste garduri, să
ritura în înălțime sau aruncarea discului.

Vizita atleților sovietici în R. P. Chineză a 
constituit un eveniment de importanță excep
țională în mișcarea de cultură fizică din marea 
țară â Asiei de răsărit. In ea s-a oglindit din 
nou dragostea de care sînt animați sportivii 
sovietici de a împărtăși bogata Și prețioasa lor 
experiență.

Cuvintele rostite odinioară de o sportivă eme
rită a U.R.S.S., Alexandra Ciudina, „față de 
prieteni noi nu avem secrete” sînt transpuse, 
prin lapte, în realitate.



Circuitul ciclist ai R. P. R.
Ion Hora (C.G.A.) ciștîgâtor in etapa a 10-a; Deva-Sibiu

Campionatul mondial de pentatlon pe anul 1954
SIBIU (prin telefon de la tri

misul nostru).
fața cicliștilor se așferneau 118 
km., de șosea 
poate spune că etapa 10-a Deva— 
Sibiu a fost liniștită. Dimpotrivă. 
Ea a fost foarte agitată, iar ata
curile care au abundat ne-au fă
cut să asistăm la o luptă deosebit 
de dinamică. In această etapă au 
avut merite deosebite N. Vasilescu 
(în ultimele etape permanent pe 
prime’s locuri), M. Niculescu, Se
be, Schuster, Tupa C. Dum'Lrescu, 
V. Milea, Istrate (care luptă din 
răsputeri să-și reia tricoul gal
ben). C. Sandru și mai ales 
nărui I. Hora.

Pornind din Deva, cei 47 
cicliști aleargă pe șoseaua udă, 
urma ploii care căzuse în timpul 
nopții. Dar cicliști' nu dau aten
ție rcestui „amănunt” și gonesc 
de zor. In scurtă vreme plutonul 
se destramă în altele mai mici,* 
separate de distanțe variabile. Plu
tonul fruntaș se agită necontenit 
datorită acțiunilor întreprinse de 
Tupa. G. Șerban, C. Stănescu, L. 
Dominic, Molnar și Vasilescu.

Km. 52 șosea în reparație. Ca
ravana trebuie să ocolească 4—5 
km., pe un drum de țară, mocir
los, prin Zimțul de jos. Se dă a- 
larma în pluton: M. Niculescu, 
profitînd de drumul dificil, s-a 
dus de unul singur. Aci, I. Va- 
sile și Marin Dumitrescu au de
fecțiuni materiale și pierd teren. 
Plutonul pare nehotărît, Sebe însă 
nu este de acord cu această acal
mie și se repede pe urmele .fu
garului". Se lipesc de el Hora și 
Vasilescu. Marin Niculescu este 
prins și, astfel .toți patru trec 
prin Sebeș (km. 60), cu un avans 
apreciabil. Schuster încearcă 
apropie plutonul de fugari, 
nu este sprijinit de ceilalți.

La fel și C. Dumitrescu.
Intre timp, Nuță și Istrate 

neplăceri din pricina schimbătoru
lui de viteze, dar continuă cursa 
cu mult curaj. Către sfîrșitul eta
pei, pe dealul Apold, lung de cîți
va kilometri Niculescu se pierde

asfaltată, nu se

— Cu toate că în

De la stînga la dreapta: C. Dumitrescu. Gabriel Moiceanu, C- 
Istrate și Ștefan Șebe, componența echipei Progresul Casa Scînteii. 
care conduce

iar Sebe, care 
zenie pînă aci, 
apoi cursa cu 
mă plutonul vine

în clasamentul general pe echipe.

acționase cu dîr- 
sparge și continuă 
Niculescu. Din ur- 

vijelios condus

circuitul 
R.P.R.

sa
dar

au

Sosirea din 
ciclist ai

Cicliștii din circuitul R.P.R. 
sosesc mîine, către ora 13,30, 
pe stadionul 23 August. De la 
intrarea în oraș, caravana ci
cliști va străbate următorul 
traeu : Piața Scînteii, Arcul de 
Triumf, Piața Victoriei, șoseaua 
Ștefan cel Mare, str. maior Co- 
ravu, stadionul 23 August

de tricoul galben (G.
Remarcăm cursa 

lui Norhadian cane, 
de furunculoză pedalează zeci de 
kilometri ridicat d:n șea.

Trecem prin Cristian și Turni- 
șor și casele masive, acoperite cu

Dumitrescu), 
curajoasă a 

deși suferind

ț'glă roșie ale Sibiului apar în 
zare. Pe străzile orașului, Hora 
și Vasilescu se urmăresc cu aten
ție încordată. Cine va învinge? 
Vasilescu sau Hora? Dar iată că, 
la ultima curbă, Hora, mai bine 
plasat, țîșnește și-l depășește pe 
Vasilescu cu cîțiva zeci de centi
metri. După aproape 4 minute so
sesc Sebe și Niculescu, iar Ia scurt 
interval, plutonul al cărui sprint 
îl cîștigă C. Dumitrescu, urmat de 
G. Șerban, Schuster, C. Șandru 
și Maxim.

In clasamentul general conti
nuă să conducă C. " 
urmat la 
Ștefu. Pe 
Progresul 
namo I.

Astăzi
11-a, Sibiu—Orașul Stalin., 140 km., 
iar mîine ultima etapă: Orașul Sta
lin—București, 170 km.

Dumitrescu.
3 min. și 8 sec. de 
echipe conduce detașat 
C.P.C.S. urmat de Di-

se desfășoară etapa a

FINALELE CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE
Azi și mîine, pe lacul Snagov, se 

desfășoară întrecerile finale ale 
Campionatului republican de cano
taj academic.

Ce mai buni schifiști din Bucu
rești, Timișoara, Arad, Constanța, 
Tg. Mureș, se vor prezenta la star
tul celor 12 probe — cît cuprinde 
programul — pentru a-și disputa 
titlurile de campioni ai țării pe a- 
cest an.

BUDAPESTA 15 (prin telefon). 
Joi după amiază s-a desfășurat ul
tima probă din cadrul campionatu
lui mondial cte pentatlon modem. 
Pe muntele Libertății a avut loc 
proba de cros (4000 m.) la care au 
luat startul 35 concurenți. Traseul 
extrem de dificil, desfășurat — pe 
poteci înguste în pădure și olistap 
cole naturale — cu o diferență de 
nivel de 150 m. a supus concurenții 
unor eforturi considerabile. Plecările 
s-au dat individual și în urma re
zultatelor obținute, clasamentul la 
cros se prezintă astfel: 1. — B. 
Haas (Suedia) 14:24,0 2. — W. A. 
Andree (SUA) 14:42,0 3. — Oladi 
Manonen (Finlanda) 14:42,2. 4. — 
Novikov (URSS) 14:54,2. 5. — Ra- 
kitianski (URSS) 14:56,4.6 — Licht
ner (Austria) 14:59,4. Toți acești 
concurenți au realizat peste 1000 de 
puncte. Cea mai bună#comportare 
dintre reprezentanții noștri a avut-o 
Victor Teodorescu care a realizat 
tiumpul de 15:32,2 ( 898 puncte) și 
s-a clasat pe locul 14, întrecînd pe 
Szondi și alți concurenți de valoare. 
Ceilalți sportivi din echiipa RPR au 
ocupat următoarele locuri: C. Vena 
locul 24 cu 16:24,0 (742 puncte) și 
E. Kimakovici locul 31 cu 17:48,7 
(493 puncte).

In urma acestei probe, campiona
tul mondial a luat sfîrșit. Medalia 
de aur și titlul de campion mondial 
de pentatlon modern pe anul 1954 
a. revenit tînărului concurent suedez 
Bjorn Thofelt cu 4634,5 puncte. Ac
tualul campion mondial are 17 ani. 
Este un excelent sportiv, și se nu
mără printre jucătorii de bază ai 
reprezentativei de polo pe apă a 
Suediei.

Pe locul al doilea s-a clasat E. 
Veterlee (Elveția) cu 4529 puncte, 
urmat de Szondi Istvan (R. P. Un
gară) 4469 puncte. Un succes re
marcabil l-a obținut cehoslovacul

Vladimir Cerny, care a ocupat loca1, 
IV cu 4426 puncte, clasîndu-se îna
intea unor pentatloniști consacrați 
ca Benedek Gabor (RPU) — fostul 
campion mondial, 4316,5 p. Licht
ner (Austria) 4301 p. și Tasnadi 
(RPU) 4291 p. Reprezentanții noș
tri, care au participat pentru prima 
oara la un concurs toternațional 
s-au comportat frumos. In clasa
mentul genera! individual Victor 
Teodorescu ocupă locul 20 (3612,5 
p.) Cornel Vena (3365,5 p.) ocupă 
locul 23 și Erich Kimakovici, s-a 
clasat pe locul 30 (2481 p.).

In clasamentul pe echipe, titlul de' 
campioană mondială a revenit re
prezentativei R. P. Ungare. Repre
zentativa maghiară alcătuită din 
elemente de valoare, Szondli Istvan, 
Benedek Gabor și T asnadi Karoly 
care au dovedit multă constanță și 
omogenitate în toate cele 5 probe, 
au cîștigat pe merit titlul suprem 
pe echipe cu 12.948 puncte. .

Pe locurile următoare s-an clasat: 
Elveția 12.420 p.; Suedia 12.320 p.; 
Finlanda 11.381.5 p. URSS 1 l.O27'p. 
Austria 10.430,5 ip. și Anglia 10.427 
puncte.

Echipa R. P. Romine a avut o 
comportare relativ bună, dacă avem 
în vedere lipsa de experiență a re
prezentanților noștri cît și faptul 
că din echipă a lipsit un titular va
loros, Al. Imre, care a fost acciden
tat cu o zi înainte de concurs la 
antrenamentul de călărie. Repre
zentativa noastră s-a clasat pe lo
cul VIII cu 9.459 p. înaintea echi
pelor R. Cehoslovace (9.201 p.) 
Franța 8672,5 p. și S.U.A. care a 
fost nevoită să abandoneze.

Echipa R. P. Romine v.a pleca de 
Budapesta duminică și va sosi 
București lunii dimineața.

la 
în

ION MUREȘAN
antrenorul echipei R.P.R.

Intîhma de atletism Londra—Mosma
(Agerpres) TASS Atletul sovietic Iurii Lituev a sta

bilit un nou record mondial in 
proba de 440 yarzi garduri. El a 
terminat victorios realizând timpul 
de 51 ”3/10. Kein (Londra) a ocuipat 
locul II cu 51”8/10 stabilind un 
nou record al Angliei. Proba de 
200 m. plat fete a fost cîștigaită 
de Sorivens (’ 
de 24”5/10. 
s-au clasat 
24”6/10 și 
24”8/10. La 
bărbați cel 
atletul sovietic Grigoriev, care 
realizat 7,06 m
m.
novalov și Riia-bov ca și englezul 
Ellis, au obținut același timp 10”9/10. 
Primul loc a fost atribuit Iul 
Konovalov (Moscova) urmat de 
Ellis și R-iabov. Proba de 1500 m 
plat a fost cîștigată de Bagreev 
(Moscova) -cu rezultatul de 3’52" 
8/10. In cursa de 880 yarzi fete 
cel mai bun timp a fost realizat 
de Otkalenko (Moscova) 2’9”l/10. 
Leather (Anglia) s-a clasat a doua 
cu 2T0”5/10.

In cursa de 5000 m. plat atletul 
englez Chris Cha1 a way a stabilit 
un nou record mondial, parcurgîrtd 
distanța in timpul de 13’51”6/10. 
Kuț (Moscova) clasat pe locul doi 
a objinut timpul de 13,51”8/10, da 
asemenea mal bun decît actualul 
record mondial. La aruncarea suli
ței băeți, Kuznețov s-a clasat pri
mul cu rezultatul de 69,34 m. Ga
lina Zîbina (Moscova) a repur
tat victoria la aruncarea greutății 
fete cu 15,93 m.

Alte rezul’ate tehnice : greutate 
bărbați: Grigalka (Moscova) 16,82 
m.; prăjină: Elliot (Londra) 4,27 
m. ; 3000 m. obstacole: Disley 
(Londra) 9’8”0; 800 m. plat:
Howson (Londra) l’50”8/10; tri
plu salt: Scer’oakov (Moscova) 
15,50 m. ; ștafeta 4x100 m. băr
bați: 1. Moscova 41”2/10. 2. Lon
dra 42”. Ștafeta 4x400 m. 1. Mos
cova 3T1”8/1O. 2. Londra 3’13” 
4/10.

După desfășurarea celor 28 de pro
be victoria a : evenit ații la băieți, cit 
și la fete, echipelor orașului Mos
cova. La 'băieți scorul final a fost 
de 103—57, iar la fete de 56—32.

In cursul desfășurării probei de 
3000 m. plat, s-au cronometrat și 
timpurile înregistrate la 3 mile. 
Reatizînd timpul de 13’27”, atletul 
sovietic Vladimir Kuț a stabilit 
un nou , record momdiaf în a- 
ceastă probă. Vechiul record mon
dial era de 13’27”6/10 și aparținea 
aceluiași atlet, care-1 stabilise la 
29 august 1954 în cadrul campio
natelor europene de atletism de la 
Berna.

LONDRA 14 
■transmite :

Pe stadionul 
-Londra s-a disputat la 13 octom
brie în nocturnă întîlniirea inter
națională prietenească de atletism 
dintre echipele selecționate ale o- 
rașelor Londra și Moscova. îna
intea începerii concursului, atleții 
sovietici au fost salutați de secre
tarul federației engleze de atletism 
amator, Krurnp. Ei a arătat că 
locuitorii Londrei și ai întregii 
Anglii salută vizita atleților so, 
vietiici. Krurnp a urat sportivilor 
sovietici succese noi și și-a expri
mat speranța că această îmtîlnire 
dintre atleții celor două țări va fi 
prima din seria numeroaselor întîl- 
■niri care vor avea loc în viitor.

Cuvîntul de răspuns a fost ros
tit. de conducătorul echipei orașului 
Moscova, Pu-șnov. In numele spor
tivilor sovietici, el a salutat cu căl
dură pe sportiv» englezi și între
gul popor englez și a mulțumit 
pentru primirea prietenească. Puș- 
nov a subliniat că întrecerile 
sportive slujesc întăririi prieteniei 
între popoare.

Prima probă desfășurată a fost 
aceea de disc-bărbați. Victoria a 
revenit atletului sovietic Matveev 
cu o aruncare de 52,19 m. Locul 
doi a fost ocupat de Grigalka (Mos
cova), iar locul trei de Pharaoh 
(Londra)..

In proba feminină de aruncarea 
suliței primul loc a fost ocupat de 
Roolaid (Moscova) cu rezultatul 
de 51.15 m., urmată de coechipie. 
ra sa Koniaeva. La săritura tn 
înălțime, atletul din Moscova Ste
panov a repurtat victoria cu 1,93 
m. In proba de săritură în lungime 
femei, cea m.ai bună performanță 
a realizat-o atleta engleză 
forges cu 5,77 m. Ciudina 
cova) s-a clasat a doua. La 
carea ciocanului Krivonosov 
cova) a realizat 58.29 m. perfor
manță cu care a ocupat primul Ioc. 
Bulancik (Moscova) s-a clasat pri
mul în proba de 110 m. garduri. 
iRezultatuil luî este de 
Atleții englezi Hilbret 
care au ocupat locurile 
au realizat 15”2/10 și 
15”3/10. In proba feminină die 

100 m. plat victoria a fost cîști- 
gată de Krepkina (Moscova) cu 
12’T/IO. Cursa de 80 m. garduri 
a, revenit atletei sovietice Golubni- 
claia, care a realizat ll”l/10. Nina 
Ponomareva (Moscova) s-a clasat 
prima în proba de aruncare a dis
cului cu rezultatul de 49,50 m. In 
proba de 10.000 m. plat primul a 
sosit Norris (Londra) cu timpul de 
29’35”4/10. El a fost urmat de San- j 
de (Londra) și Anufriev (Moscova). •
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tele tao la oficiile poștale prin lac lorii poștali ți difuzorii voluntari din întreprinderi.

l-a trei dintre probe, la care nu
mărul maire de concurenți a pretins 
acest lucru, se vor disputa azi di
mineață întreceri de calificare : este 
• orba de probele de 8 + 1 băeți. 
dublu băeți și simplu băeți.

Finalele tuturor probelor se dis
pută mîine dimineață începînd de 
la orele 9,20. Iată ordinea în care 
se vor da starturile :

' G. M1HALACHE

CANOTAJ ACADEMIC
Schif 2 + 1 

fete, 
vîsle 
schif 
fete, 
fete, 
4 + 1

Campionatele republicane de vele
Campionatele R.P.R. clara snipe 

au luat sfîrșit duminică, pe lacul 
Herăstrău.

Desfășurată pe ploaie, vînt pu
ternic și valuri mari, care au fă
cut ca unele ambarcațiuni să se 
răstoarne, finala a supus concu- 
renții la încercări serioase. Prime
le două locuri au fost ocupate de 
asociația Metalul, ca o răsplată 
meritată a muncii depuse de sec
ția d“ vele dim această asociație. 
Mai trebuie remarcate, de ase
menea, frumoasele rezultate obți
nute de tinerii 1. uree a Petre + Niță 
Constantin TMetal'ul) și Horovea-

Dan Pavel (Progresul), 
ck at înaintea multor 

consacrați. Menționăm că

nu Alex +
care s-au 
vel iști 
veliștii din Constanța s-au clasat 
pe locul 10.

Și acum, iată ordinea primelor 
6 clasați :•

I. Predescu Lucian
Marin (Metalul) 5150 
R.P.R.

II. Gelles Victor 
(Metalul) 4974 pct.

III. Mânu Puiu + I 
(Știința) 4187 pct.

IV. Lungu Gh. + 
(Constructorul) 3234 |

■+ Mflifaru 
pct. Camp.

+ Dănescu

Petrescu Gh.

Gheorghiade 
pct.

Fotbalul peste hotare
a ^Echipa F. C. Vienna a jucat 

recent la Londra cu campioana 
Angl ei Wolwerhampton. Meciul 
s-a terminat cu un scor alb. 0—0

PRAGA 15 (Agerpres). CETERA 
transmite: Echipă de fotbal a R. 
Cehoslovace se pregătește cu in
tensitate în vederea jocului inter
național pe care îl va susține du
minică 24 octombrie la Budapesta 
cu echipa R. P Ungare. Fotba- 
I stil selecționatei au întîlnit tn 
ultimul Joc de verificare echipa 
Ziskna din Liberec pe oare au 
lnvins-o cu 2—1. Cele două puncta 
ale selecționatei au fost realizate 
de Koșnar și Tichv

BRUXELLES 14 (Agerpres). —
Turneul internațional de fotbal 

de la Bruxelles a început miercuri 
în nocturnă pe stadionul Heysel. 
odată cu desfășurarea jocului din
tre echipa Honved (Budapesta) și 
echipa West Bromwich Albion, de
ținătoarea ..Cupei Anglie “. Victo 
ria finală a revenit echipei ma- 
glisare. care jucînd excepțional rn

au condus cu 3—1 
marcate de Nichols

partea a doua a meciului a învins 
cu scorul de 5—3 (1—2). Fotba
liștii englezi 
prin punctele
și Allen (2) pînă în minutul 60, 
dar n-au putut face față în conți 
nuarea jocului rapid și tehnic 
echipei maghiare, pierzînd 
două puncte diferență
" BRUXELLES 15 (Agerpres). 
TASS transmite: In cadrul tur
neului internațional de fotbal de 
la Bruxelles, miercuri s-a dispu
tat jocul internațional dintre echi
pele Anderlecht (Belgia) și F. 
Austria (Vena).
Austria au obținut 
ml de 2—0

LENINGRAD 14 
TASS transmite :

In cadrul campionatului unional 
de fotbal, la 13 octombrie s-a 
disputat ia Leningrad tntîln rea 
dintre echipa locală Zenit și e- 
chipa Spartak Moscova. Victoria a 
revenit fotbaliștilor ech pei Spar
tak cu scorul de 1—0

al 
la

C.
Fotbaliști! din 

victoria cu sco-

(Agerpres).

White City din

Redacția și Adininimapa, Bucuiești,

băeți, schif simplu
name băeți, schif 2schif 2

băeți, schif 4 + 1 rame fete, 
simplu băeți, schif 4 + 1 
schif 2 vîsle fete, schif 
schif 4 fără cîrmaci băeți, 
bae’i, schif 8+1 băeți.

Față de valoarea pe care au ară
tat-o la antrenamente cei mai mulți 
dintre concurenți sînt de așteptat 
întreceri foarte viu disputate.

\

vîsle
8 + 1 
schif

V. Burcea Petre + Niță Const. 
(Metalul) 3157 pct.

VI. Horoveanu Al. + Dan Pavel 
(Progresul) 2798 pct.

W
La 20 octombrie 1954 va începe 

pe lacul Snagov desfășurarea con
cursului R.P.R. de vele clasa Star. 
S-aa înscris, pînă în prezent, circa 
30 echipaje aparținând asociații
lor Metalul, Progresul, Constructo
rul, Dînamo, Știința, Locomotiva, 
Recolta, Flacăra din orașele Bucu
rești și Ploești. S-au înscris, de 
asemenea, și două echipaje din 
orașul Constanța.

i

Campionatele internaționale 
ile tenis de masă 

ale Austriei
VIENA. — Intre 30 octombrie și 
noiembrie vor avea loc în ca

pitala Austriei Campionatele inter
naționale de tenis de masă ale Aus
triei la care și-au anunțat par
ticiparea suedezul Fliesberg, jugos- 
lavii Dolinar și Harangozo, fran
cezul Roothootf precum și cei mai 
buni jucători din R. Cehoslovacă.

0 echipă de luptători egipteni 

a sosit la Moscova

MOSCOVA 15 (Agerpres) 
TASS transmite : La invitația 
mitetului 
sport de 
niștri al 
cova o i 
ma; buni 
Sportivii egipteni vor susține mai 
multe tntîlnirl cu luptătorii sovie
tici.

Co- 
pentTu cultură fizică și 

pe lîngă 'Consiliu! de Mi- 
U.R S.S.. a sosit la Mos- 
echipă alcătuită din cei 

luptători din Egipt,

Dp® 
(Mos- 
arun- 
(Mos-

14“ 7/10. 
și Parker, 
următoare, 

respectiv

(Londra) cu timpul 
Pe locurile următoare 
H am ton (L ond r a) cu 
Itkina (Moscova) cu 
săritura în lungime 
mai bun s-a dovedit 

a 
In proba de 100 

bărbați sportivii sovietici Ko-


