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VIII-a Ediție a campionatelor internaționale de 
P. R. i

ANUL XI Hr. 2693

Succes deplin celei de a VIII-a ediții a Campionatelor 
internaționale de atletism ale R. P. R.

VIZITE NOI ALE UNOR VECHI PRIETENI

jgj ENTRU a opta oară atleți
* și atlete din multe țări 

ale Europei și-au dat întîlnire 
la început de toamnă pe frumo
sul stadion al Republicii, din 
Bu:urești. Iubitorilor de atletism 
de pretutindeni le-a devenit fa
miliar numele capitalei țării noa
stre, oraș care din 1948 găzdu
iește în fiecare an, spre sfîrși- 
tul sezonului atletic, un mare 
concurs: Campionatele interna
ționale de atletism ale R.P.R. 
De la an la an a putut fi a- 
preciată amploarea mereu cres- 
cîndă a acestor întreceri, care 
la prima ediție au reunit doar 
reprezentanți a 4 țări și care 
acum, în 1955, adună la start 
atleți și atlete din aproape 20 
de țări ale continentului nostru.

Campioni olimpici și euro
peni, recordmani ai lumii și ai 
Europei, atleți și atlete cu per
formanțe excepționale in pal
mares, vin aici să-și încerce 
forțele, dornici să-și înscrie nu
mele pe lista campionilor in
ternaționali de atletism ai 
R.P.R. Este ușor de înțeles a- 
ceastă dorință pentru că pe a- 
ceastă listă întîlnim nume ce
lebre în atletismul mondial ca: 
Ignatiev, Szentgali, Zatopkova, 
Hopkins, Fiitterer, Zîbina și 
atîția alți atleți vestiți în lu
mea întreagă.

Fiecare ediție a campionate
lor noastre internaționale a fost 
bogată în performante de mare 
valoare. Pe stadionul Republicii 
am văzut alergîndu-se suta de 
metri în 10,3 sec., am fost mar
torii unei performanțe de peste 
2,00 m. la săritura în înălțime, 
am văzut sulița zburînd peste 70 
m., și ciocanul aproape de 61 
m., am urmărit curse admira
bile de 1500 sau 5000 m. Nu 
este de mirare că recordurile 
campionatelor reprezintă cifre 
care figurează pe tabelele celor 
mai bune performanțe mondiale. 
In acest an însă, avem toate 
motivele să prevedem un asalt 
viguros asupra acestor recor
duri. După cum se știe, la cea 
de a Vili-a ediție a Campiona
telor internaționale, nu numai 
numărul dar și valoarea parti- 
cipanților constituie deja un re
cord al competiției: cu cîteva 
excepții, se află la București 
tot ce are mai reprezentativ a- 
tletismul european. Sînt probe 
în care concurența excepțională 
de pe teren poate să ducă la 
doborîrea recordurilor mondia
le sau europene. De altfel, nu
meroase competiții anterioare

în diferite discipline sportive au 
arătat că Bucureșliul oferă un 
climat prielnic marilor perfor
manțe. Prima ediție a campio
natelor europene de tir ne ofe
ră un recent și elocvent exem
plu.

Pentru prima dată în istoria 
campionatelor, vor participa la 
întreceri atleți și atiete din An
glia, R.P.F. Jugoslavia, R.F. 
Germană, Norvegia. Aceasta va 
contribui, desigur, la lărgirea 
legăturilor internaționale ale 
sportivilor noștri, la cunoaște
rea reciprocă și apropierea din
tre tinerii și tinerele țărilor re
prezentate la aceste mari între
ceri.

Campionatele internaționale 
au jucat un rol de seamă în 
dezvoltarea atletismului din ța
ra noastră: Ele au însemnat în 
fiecare an prilej de noi cunoș
tințe pentru atleți! noștri, pri
lejul unor prețioase învățăminte 
tehnice acumulate din întrece
rea cu fruntași ai atletismului 
mondial.

Această ediție a campionate
lor reprezintă pentru atieții no
ștri fruntași încununarea unei 
activități internaționale mai 
rodnice ca oricind, activitate 
care ne-a adus satisfacția unor 
comportări remarcabile.

De la o ediție la alta a cam
pionatelor a crescut necontenit 
interesul spectatorilor față de 
întrecerile atletice, față de atle
tism în general, a sporit nive
lul cunoștințelor iubitorilor atle
tismului, cei pe care în fiecare 
an ziariștii și atieții de peste 
hotare au prilejul să-i remarce 
pentru competența și obiectivi
tatea lor.

Cîteva ore ne mai despart de 
clipa cînd pistolul ștarterului 
va vesti prima cursă și odată 
cu ea începutul întrecerilor 
care vor monopoliza timp de 
trei zile atenția iubitorilor de 
atletism de pretutindeni. Nu ne 
îndoim că urînd succes deplin 
celei de a VIII-a ediții a Cam
pionatelor internaționale de 
atletism ale R.P.R. exprimăm 
gîndurile tuturor celor ce vor 
veni în tribunele stadionului 
Republicii și ale tuturor spor
tivilor din țara noastră.

Prezența Ia startul probelor a 
atîtor și atîtor atleți cu renume 
mondial să însemne pentru 
sportivii noștri un stimulent 
puternic pentru obținerea de re
zultate înalte, care să afirme 
progresul atletismului din țara 
noastră.

Atieții belgieni și o parte din atieții suedezi la sosirea pe aeroportul Băneasa

Și la Praga timpul a 
fost tot atit dednchis în ul
timele două zile ca la 
București. Tocmai de a- 
ceea nici un avion n-a 
putut decola joi de pe ae
roportul principal al ca
pitalei cehoslovace, astfel 
că numeroși participanți 
la cea de a VIII-a ediție 
a Campionatelor Interna
ționale de Atletism au tre
buit să rămînă mai mul
te ore în orașul de pe ma
lurile Vttavei. La un mo
ment dat, aproape jumă
tate dintre participanți se 
aflau în orașul în care 
locuiește Zaiopek, nerăb
dători să ajungă cit mal 
repede în Bucureșliul 
campionatelor. încă de a- 
colo însă, ei au avut pri
lejul să se cunoască șl 
să se împrietenească, ast
fel că ieri dimineață și 
după-amiază, așteptînd 
ca avioanele să aterizeze 
pe aeroportul Băneasa, 
aflaserăm deja de la 
Praga o mulțime de date 
interesante despre atieții 
și atletele pe care, înce- 
pînd de astăzi, îi vom 
vedea în întrecere pe sta
dionul Republicii.

Iar cînd avioanele au 
început să coboare, pe 

rînd. pe pista aeroportu
lui Băneasa, discutînd cu 
oaspeții cunoșteam, de pil
dă, toate întîmplările din 
călătoriile făcute de is
landezi, finlandezi sau 
suedezi spre București. 
Atieții elvețieni, care au 
fost primii sosiți ieri di
mineață la Băneasa, 
ne-au povestit că„ la Pra
ga, Heinz Fulterer nu 
mai avea răbdare și ar 
fi fost gata să sprinteze, 
îmbrăcat chiar în costum 
de stradă. Islandezii, tă
cuți dar foarte curioși, 
ne-au vorbit despre călă
toria lor spre București, 
care a durat nu mai pu
țin de trei zile și trei 
nopți. In același timp, 
str.ngeam mîiniie multor 
prieteni, pentru că mulți 
dintre atieții belgieni, sue. 
dezi, finlandezi, elvețieni 
mai luaseră parte la com
petiții organizate în țara 
noastră, astfel că, de 
fapt, ei fac o nouă vizită 
unor vechi prieteni.

.Iar cînd dintre atieții 
belgieni s-a desprins 
Emile Cleme, organizato
rul șef al campionatelor 
europene de atletism de 
la Bruxelles, eram sigur 

că vom putea afla cîteva 
lucruri interesante- Și, în- 
tr-adevăr, Emile Cleme 
ne-a declarat următoarele;

„Mă bucur că mă aflu 
din nou în capitala Ro- 
mîniei și că voi putea 
asista la o mare între
cere cum sînt Campiona
tele 1 nternaționale de A- 
tletism. Aceste întreceri 
au căpătat an de an o 
importanță din ce în ce 
mai mare, și cred că nu 
greșesc dacă afirm că în 
anii în care cei mai buni 
atleți de pe continentul 
nostru nu se întîlnesc 
pentru a-și disputa titlul 
de campion, la București 
au toc advărate campio
nate europene. Este re
gretabil că 2—3 dintre re- 
numiții atleți anunțați ca 
participanți la aceste în
treceri nu au putut face 
deplasarea la București. 
Cred că cititorii ziarelor 
care au aflat despre par
ticiparea lor sînt, într-un 
fel, deziluzionați. Vreau 
să le spun însă că cele 
cîteva absențe, normale, 
de altfel, oricărei mari 
competiții, influențează 
numai într-o foarte mică 
măsură desfășurarea lnJ 
trecerilor, deoarece în cele 

trei zile de concurs vom 
vedea numeroși mari cam
pioni, recordmani mon
diali și performeri de va
loare ridicată disputing 
du-șl titlurile de cam
pioni internaționali de 
atletism ai Rominiei. Șl 
nu mă îndoiesc că și de 
data aceasta sportivii 
romlni vor asigura tn-ț. 
trecerilor o organizarg. 
excelentă, iar în fața 
zecilor de mii de specta
tori vor fi stabilite per
formanțe de valoare foar
te ridicată. Stadionul Re
publicii a devenit de mult 
timp locul marilor între
ceri atletice, locul in care 
reprezentanți ai sportivi
lor din atîtea țări se înJ 
tîlnesc și, într-o atmos
feră de sinceră prietenie, 
de optimism, luptă în în-1 
treceri loiale".

-k
Ieri, conducătorii lot u* 

rilor de atleți din R. D. 
Germană și R. F. Germa
nă au hotărît ca ambele 
loturi să participe în ca
drul unei singure echipe, 
reprezentând întreaga Ger
manie la a VIII-a ediție 
a Campionatelor Interna^ 
ționale de Atletism ale 
R.P.R.

Ursula Donath (Germania)' La jos Szentgali (R. P.*Vngară) Galina Zîbina (U.R.S.S.) Rari-Friedrich Haas (Germania) Maria Fusion (R. P. Polonă)



„ Cuva Svartachiadei de Tir 1955

masă.
întrecerilor de tir își 
întîietatea în probele : 
(masculin și feminin), 
calibru redus (mascu-

•r Pe poligonul Tunari, care a găz
duit recent prima ediție a Campio
natelor Europene de Tir, vor în
cepe, de marți, întrecerile finale 
de tir din cadrul Spartachîadei 
sindicale. Se vor întîlni trăgătorii 
care, în etapele finale pe asociații,

• au obținut cele mai bune rezultate. 
' Numărul mare de participant! care
vor fi prezenți la startul acestor 
întreceri dă competiției un larg 
caracter de

? Finaliștii
1 vor disputa 
armă sport

; armă liberă
[lin și feminin), pistol viteză, pis
tol liber, talere și meci englez. 

'Clasamentele se vor întocmi indi- 
i vidual și pe echipe (masculin și 
feminin). Asociația ai cărei tră
gători vor totaliza cel mai mic 

i număr de puncte, ocupînd primul
• loc în clasamentul general pe e- 
chipe, va fi și cîștigătoarea „Cupei 
Spartachiadei de tir 1955“.

/

j.

in!» rai! ci DMfru
CFSsui „Să lnirm?iaâm

7 KolemBrte“
Intr-un articol sosit recent la 

redacție, tov. Nerva Popa de la 
subredacția din Tg. Mureș ne scrie 
printre altele: „modul cum se 
pregătesc activiștii din regiunea 

i noastră în vederea crosului „Să 
j întîmpinăm 7 Noiembrie" trebuie 
. să fie un exemplu demn de ur
mat și pentru acei care au rămas 

rlncă în urmă". Dar ce s-a făcut 
' care în Regiunea Autonomă Ma- 
' ghiară referitor la aceasta impor
tantă competiție ?

Urmărind pregătirile ce se iac 
în colectivele sportive din Regiu
nea Autonomă Maghiară se con
stată, în cele mai multe părți, 
prezența unui plan de acțiune a 
co.ectivului cu toate sarcinile lui 
și ale cercurilor sportive. Regula
mentul de desfășurare a fost pre
lucrat în amănunțime pînă la cele 
mai mici unități iar în unele în
treprinderi .și instituții au fost ex
puse la loc vizibil nenumărate afi. 
șe pentru popularizarea crosului.

Consiliul colectivului sportiv 
Voința-Odorhei a lansat chiar o 
întrecere către toate colectivele 
sportive din regiune. Chemarea are 
dopă~ puncte principale : primul se 
referă la mobilizarea parficipanți- 
lor în raport cu personalul sala- 

jriat al întreprinderii, instituției 
sau cooperativei de care aparține 
colectivul sportiv, iar al doilea Ia 
respectarea datelor fixate de regu
lament.

'■ O muncă deosebită se observă 
mai ales la colectivele sportive 
Progresul și Constructorul (Tg. 
Mureș). La cel dinții, 27 din cei 
60 de responsabili de cercuri au 
prezentat listele complete de în
scrieri iar la colectivul Construc
torul numărul celor care vor lua 
startul se ridică la 500 de parti
cipanți. Cu mult entuziasm au por. 
nit la organizarea primei faze și 
activiștii colectivelor sportive FI. 
roșie comerț-aiimcntar (Tg. Mu
reș). Progresul (M. Ciuc), 
tul (Reghin) ș.a.

>' Intense pregătiri pentru 
furarea în bune condițiuni
sului „Să întîmpinăm 7 Noiembrie" 

, se fac și în regiunile Constanța, 
Bacău, Iași și altele.

Avîn-

desfă- 
a cro-

DEZINTERES PROFUND CONDAMNABIL
7 Desfășurarea probei feminine de 
•8+1 din cadrul campionatelor re
publicane de canotaj academic ne-a 
prilejuit o constatare neplăcută.

Dar, ceea ce am considerat mai 
•dureros este faptul că aspectele 
negative legate de proba feminină 
<ie 8+1 (respectiv de felul cum se 
preocupă asociația Știința de echi- 

, ipa sa de 8+1) au mai fost sem
nalate de ziarul nostru și acum 
jun an, tot cu prințul campionate
lor R. P. R, Arătam, atunci, că 
sportivele de la Știința I.C.F. s-au 
prezentat într-o ținută necores- 
ipunzătoare, cu echipament pestriț, 
•învechit. Ne-am fi așteptat ca la 
^finalele de anul acesta echipa res
pectivă (ca urmare a unei mai 
.atente preocupări a asociației și

SPORIULPOPBLAR

întrecerile din cadrul Spartachia
dei sindicale care se vor desfășura 
timp de șase zile (4-9 octombrie) 
constituie, totodată, un nimerit pri
lej de verificare a stadiului de pre
gătire în care se găsesc echipele 
reprezentative de asociații înaintea 
unei alte competiții importante de 
tir: „campionatele republicane de 
tir pe echipe" care vor avea loc 
începînd din 19 octombrie a.c.

La întrecerile finale de tir din 
cadrul Spartachiadei sindicale vor 
participa și trăgători din asocia
țiile Dinamo, Voința și C.C.A., re
zultatele lor necontînd însă pentru 
„Cupa Spartachiadei de tir 1955“.

Programul primelor zile de în
treceri este următorul: marți 4 oc
tombrie : armă sport 3x40 (mascu
lin) și pistol viteză (manșa I); 
miercuri 5 octombrie: armă sport 
3x40 (feminin) și pistol viteză, 
manșa a H-a; joi 6 octombrie: ar
mă liberă calibru redus 3x40 (mas
culin).

Spartachiada de toamnă 
a satelor in plină 

desfășurare
despre reușita Spar- 
toamnă a satelor 
din regiunile Timi. 
și Regiunea Autono-

In acest an, cele mai îmbucu
rătoare vești 
tachiadei de 
le-am primit 
șoara, Stalin 
mă Maghiară. După cum ne rela
tează subredacția noastră din Ti
mișoara, în mai toate comunele 
din regiune s-a încheiat mulțumi
tor prima etapă a importantei 
competiții rezervată sportivilor de 

• la sate. Cele mai bune rezultate 
au fost obținute și de această da
tă de către colectivul sportiv Re- 
colta-Orțișoara, numărul total al 
participanților fiind aci. de 124 
băieți și 30 fete. Dintre aceștia 
merită a fi evidențiați tractoristul 
Andrei Wasz, secretarul școlii ele
mentare din comună, Ion Sanda, 
sudorul Ion Lamping și lăcătușul 
Nicolae Eipert, cei dinții pe lis
tele de participanți și în întreceri.

Spartachiada de toamnă a sate
lor, ne scrie corespondentul nostru 
Ion Hasașu, a început cu succes 
în satele raionului Tîrnăveni. Pen
tru o cît mai bună reușită au fost 
introduși în comisiile de organi
zare 23 arbitri cunoscători ai spor
turilor prevăzute în regulamentul 
de desfășurare a întrecerilor. Mun
ca lor nu se reduce numai la în
drumarea participanților ci ea cu
prinde și întocmirea punctajelor, 
asigurarea unei juste înregistrări a 
performanțelor etc.

In Regiunea Autonomă Maghia
ră, prima etapă a Spartachîadei 
de toamnă a satelor a luat sfîrșit, 
înregistrîndu-se un număr mare 
de participanți. Astfel, numai în 
satele raionului Odorhei au fost 
prezenți la start peste 3500 parti
cipanți iar la probele atletice des
fășurate în satelp raionului Reghin 
s-au întrecut 823 de tineri și ti
nere.

Acestea sînt numai cîteva exem
ple care ne dovedesc că acolo un
de se muncește cu tragere de ini
mă, rezultatele nu se lasă prea 
mult așteptate. „Lista" rămîne însă 
deschisă și pentru popularizarea 
sportivilor din satele regiunilor 
Craiova, Constanța, Bacău, Pitești, 
etc.

totul

a colectivului respectiv), să ia par
te la concurs avînd asigurate toate 
condițiile pentru o cît mai bună 
prezentare și comportare.

Lucrurile au stat însă cu 
altfel. Continuînd să manifeste 
aceeași nepăsare față de secția 
sa de canotaj din Capitală, aso
ciația Știința n-a asigurat unui 
echipaj cu care țara noastră se 
mîndreștș nici cele mai elementa
re condiții de concurs. Cele 8 vîs- 
lașe s-au prezentat la start echi
pate diferit — cu echipament per
sonal — unele cu maiouri, altele 
cu tricouri de diferite modele, 
unele cu pantofi de canotaj, altele 
cu pantofi de tenis — proprii sau de 
împrumut (cazul Lîa Togănel) — 
iar altele au concurat pur și sim
plu în... sandale de stradă (Ghi-

★

Alături de tinerii finaliști ai Spor tachiădei sindicale la tir, vor Pifr~ 
ticipa și numeroși trăgători fru-ntași. In fotografie, maestrul sportului 

Mihai Toader

Sportivii din Sîncraiul Huedinului
Primul om cu care am stat de 

vorbă în comuna Sîncrai a fost 
factorul poștal Andrei Rigo, un om 
mai în vîrstă, dar care totuși este 
un entuziast propagandist al 
sportului și face parte din consi
liul colectivului sportiv.

...,Ii duci unui om o scrisoare, 
ne_a spus el. Ei, și dacă tot stai 
de vorbă cu el, sigur că-1 chemi 
duminică, pe teren, să vadă me
ciul de fotbal, sau, dacă e mai 
tînăr, să vie să participe la Spar
tachiada de toamnă sau să-și trea
că normele G.M.A."

In felul acesta, prin munca pli
nă de elan a colectivului sportiv 
Recolta și a unor vrednici in
structori sportivi voluntari. ca ing. 
agronom Irina Ferenczi, cu spriji
nul comitetului raional C.F.S. Hue
din, al organizației de partid, al 
organizației U.T.M. și al Sfatului 
popular din comună, au fost obți
nute frumoase realizări in munca 
sportivă. Echipa feminină de volei 
a ajuns cunoscută în întreaga re
giune Cluj. Dar această echipă nu 
este singura: colectivul sportiv are

comoditate!
Dacă munca sportivă în satele 

și comunele raionului Giurgiu 
merge slab, ne scrie coresponden
tul S. Buduru, acest lucru se da- 
torește, în mare măsură, comodi
tății activiștilor consiliului sportiv 
regional București al asociației 
Recolta. Și exemplele concrete re
latate sînt destul de grăitoare: 
consiliul sportiv regional București 
al asociației Recolta nu se sezi- 
sează de faptul că în munca de 
instructor raional al asociației sînt 
numiți mereu oameni prea puțin 
pricepuți în problemele sportive de 
la sate, că munca de teren a acti
viștilor consiliului se duce de mîn- 
tuială, fără eficacitate. De exem
plu, tov. președinte A'iiman, în 
cursul unei deplasări la Giurgiu, 
a reușit să facă doar o scurtă 
„incursiune" în comuna Băneasa, 
să treacă cu „iuțeala fulgerului" 
prin S.M'.T. Giurgiu (fără a re
zolva nici una din problemele a- 
cestor unități) și... atît. In rest, în 
întreg raionul Giurgiu nu se știe 
nimic despre Spartachiada de 
toamnă a satelor iar colectivele 
sportive sătești așteaptă cu nerăb
dare îndrumările necesare unei 
îmbunătățiri a muncii lor.

Este foarte elocvent și faptul că 
echipa Științei (care, de altfel, a 
cîștigat campionatul, după cum se 
știp) a trebuit să împrumute la 
Snagov o barcă pe care să concu
reze și 
Școala 
pentru 
îngrijit 
opt pe 
sa nautică de la Herăstrău.

Este cazul ca lipsa de preocu
pare a asociației Știința față de 
canotaj să constituie obiectul unei 
serioase analize, luîndu-se radicale 
măsuri de îndreptare. Pentru că 
este inadmisibil ca unor elemente 
valoroase, care fac cinste mișcării 
noastre de cultură fizică și sport, 
să nu li se acorde de către aso
ciația de care aparțin nici cele mai 
elementare condiții de pregătire 
și participare Ja concursurile re- 

pe care a primit-o de la... 
de tineret Arad. Aceasta, 

că cei în măsură nu s-au 
de transportarea bărcii de 
care Știința o are la baza

213 membri activi, încadrați în 
secțiile de volei, șah, atletism, oină, 
fotbal, box, schi, gimnastică și 
trîntă. Ileana Sicheș, președinta co
misiei de pregătire și examinare 
G.M.A. a reușit să atragă în tre
cerea normelor 207 țărani munci
tori; 31 de sportivi din comună 
sînt clasificați. De asemenea, con
cursurile . sportive ale tineretului 
au înregistrat un frumos succes 
în comuna Sîncrai: 820 de tineri 
șl tinere au participat la diferi
tele întreceri din cadrul acestei 
mari competiții.

..„La plecarea din comună, am 
trecut prin fața frumosului teren 
de sport amenajat prin muncă vo
luntară de tinerii sportivi. Deși în
cepuse să se însereze, fotbaliștii 
își continuau antrenamentul, iar 
un grup de tineri, strînși în ju
rul pistei pentru cursa de obsta
cole sau lîngă gropile de sărituri 
se pregăteau pentru trecerea nor
melor G.M'.A. gr. II.

(După o corespondență de Em 
Bocoș).

Sahul este unul din cele mai răs plodite sporturi in riadul maselor 
largi de tineri și vîrstnici. In fiecare an. concursurile de șah întru

nesc un mare număr de participanți

UZINEI...ȘAHIȘTII
Pașii ne-au purtat de data a- 

ceasta către uzinele „Tudor Vla- 
dimirescu" din Capitală. Desigur, 
scopul vizitei noastre era să ve
dem cum se desfășoară activitatea 
sportivă în această uzină care a 
luat_ ființă cu numai 2 ani în 
urmă. Și printre muncitorii uzine
lor „Tudor Vladimirescu", care dau 
zilnic agriculturii noastre socialiste 
noi și noi mașini agricole, am în- 
tîlnit oameni îndrăgostiți de sport 
la fel ca și de munca lor de fie
care zi.

La întrebarea care este sportul 
cel mai îndrăgit de muncitorii din 
uzină, tovarășa Ileana Stan, se- 
cretara sectorului „3-remorci“ ne-a 
răspuns: „vedeți, asta este o în
trebare la care nu cred că pot 
răspunde. Mă veți întreba de ce? 
Pentru că la noi în uzină munci
torii practică cu aceeași plăcere și 
fotbalul și oină (echipa noastră 
este campioană a Capitalei), și 
voleiul (echipa de fete a cucerit 
întrecerea finală pe asociație din 
cadrul Spartachîadei sindicale) 
dar... și șahul. Și, ca o pasionată 
a jocului de șah, am să vă spun 
că totușiQ șahul este sportul cel 
mai iubit".

„Simplificări
in munca G. M. A

Desigur, printre membrii colecti
vului sportiv Voința Textil-Confec- 
ții din Capitală numeroși sînt cei 
care doresc să se pregătească și 
să treacă normele complexului 
sportiv G.M.A. In asemenea con
diții, pentru a răspunde dorinței 
membrilor din colectiv, normal ar 
fi să existe în această privință 
o preocupare deosebită și din par
tea consiliului colectivului. Din pă
cate, lucrurile stau cu totul altfel. 
Intr-adevăr, socotind, probabil, că 
organizarea unor antrenamente 
speciale, ca și a unor concursuri 
pentru trecerea normelor, le-ar da 
prea multă „bătaie de cap“, tova
rășii din conducerea acestui co
lectiv s-au gândit să mai... sim
plifice lucrurile. Tov. Octavian 
Ghenu, președintele colectivului, si 
tov. Elena Gherzan tehniciană a- 
cestui colectiv, au trecut îndată la 
treabă.

Și... simplificarea a început. S-a 
ous problema trecerii normei de 
tir,

— Așa ceva e greu de realizat, 
și-au spus, probabil, tovarășii de 
mai sus. Trebuie să te îngrijești 
de poligon, de ținte, de cartușe. 
N..at fi mai simplu să socotim con
cursul organizat nu de mult drept 
concurs G.M.A. ?

Zis și făcut. Rezultatele din con
cursul respectiv au fost trecute 
imediat în carnetele de aspirant. .

— Dar ce ne facem cu exame
nul teoretic?

— Examen 
nă! Nu sînt 
utemiști? Se

Tot așa s-a 
norme. De pildă, la marș, la sări
tura în lungime, 100 m. plat, 3800 
m. piat, aruncarea grenadei, meto
dele de „simplificare" practicate de 
tov. Octavian Ghenu și Elena 
Gherzan și-au arătat din plin „roa
dele".

Dar, toi căutîndu-se simplificări, 
s-au ivit... complicații. La un con
trol efectuat de comisia orășeneas
că G.M.A. s-au descoperit toate 
neregulile. Și sancțiunile au venit 
cu promptitudinea cuvenită. Aviz 
amatorilor...

teoretic? Asta-i bu- 
oare toti aspiranții 
trece din oficiu! 
procedat și cu alte

vedit. într-adevăr. că șahul se 
practică în mod organizat, că a- 
cest sport este îndrăgit de un mare 
număr de muncitori.

Cele șase mese de șah se dove
desc însă insuficiente pentru ma
rele număr de amatori. De multe 
ori mesele de șah constituie un 
adevărat motiv de „ceartă" între 
șahiști. Fiecare vrea să joace cel 
puțin... două partide. „Rezolvarea" 
au găsit-o singuri: învingătorii de 
la tenis de masă 
o masă de tenis 
din „oficiu", un 
șah.

In aceste zile.
Stan, responsabila secției de șah, 
are din nou mult de lucru. Sti
mulată de dorința amatorilor de 
șah din uzină, ea a propus orga
nizarea unui campionat de casă 
în cinstea zilei de „7 Noiembrie".

Muncitorii de la uzinele „Tudor 
Vladimirescu" manifestă un interes 
deosebit față de această competi
ție. O dovadă este înscrierea unui 
număr mare de participanți la în
trecerile în cinstea zilei de 7 No
iembrie.

— alături există
— au asigurat, 
loc la masa de

tovarășa Ileana



In cinstea Zilei Forțelor Armat

Purtători ai insignei ©A

obstacole lucrează 
Nicotae, responsabil 
fizică din unitate.

In mi-ul . p-rc sportiv", amena
jai cu mijloace proprii, dom
nește multă animație. La groapa de 
sărituri, pe pista de alergări, vite
ză și fond, la porticul de gimnas
tică, a început antrenamentul. Ser
gentul Bogdan luliu, purtător al 
insignei G.M.A. gradul I, urmă
rește activitatea săritorilor. Rirul 
pe rînd, fac încercări soldatul M. 
Barbu, soldatul Nicolae Romanescu, 
soldatul Gîlcă Cincinal. Instruc
torul este numai ochi. Nici un a- 
mănuni, nici o greșeală n-o trece 
cu vederea. — Vezi că nu execuți 
bine bătaia — se adresează el sol
datului Barbu. Dumneata, soldat 
Gîlcă, încetinești viteza și, de aceea, 
săriturile voastre nu sînt cele mai 
bune. Dar instructorul nu-i corec
tează numai cu vorba pe militarii 
care greșesc. La start, urmării cu 
atenție de cei din jur, el explică 
tehnica alergării, bătaia, etc., apoi 
trece și execută o săritură model. 
Militarii pun în practică sfaturile 
instructorului și rezultatele se văd 
imediat. Toate săriturile trec dincolo 
de 5 metri.

La pista cu 
plutonierul Gh. 
cu pregătirea
Numără 42 de ani plutonierul Gh. 
Nicolae, dar e mai sprinten ca un 
tînăr. A îndrăgit sportul încă de 
pe vremea cînd era copil și nici 
acum nu vrea să-l părăsească. Ba, 
mai mult, el nu este numai instruc
tor al militarilor ci, an de an, plu
tonierul Gh. Nicolae se întrece ală. 
turi de cei tineri in cadrul concursu
rilor sportive pe armată și chiar la 
competiții de mai mare amploare. 
Peste cîteva zile, militarii care stau 
acum in jurul său și-i ascultă sfa
turile îl vor urmări pe ,,profesorul' 
lor în cursa de maraton din cadrul 
campionatelor internaționale de a- 
tletism ale R.P.R. Din anul 1951 
el participă regulat la această pro
bă grea și totdeauna a reușit să 
ocupe un loc bun.

Anul acesta, desfășurarea probei 
de maraton coincide cu un 
eveniment important: Ziua Forțe
lor Armate ale R.P.R. Plutonierul 
Gh. Nicolae este hotărît să îniîmpi- 
ne măreața sărbătoare cu un. loc 
cît mai bun în întrecerile cu mara. 
tcniștii fruntași ai țării și cu cei 
de peste hotare.

-Și acum, la lucru băieți — îi 
îndeamnă plutonierul. Primul și-a 
ocupat locul soldatul fruntaș Bă'.ă- 
șic Gheorghe, bucătarul unității. Cu 
atenția încordată, el așteaptă sem
nalul.

— Atențiune! Plecați!
Cu multă măiestrie (nu se pri

cepe numai la pregătit mîncarea) 
bucătarul unității, sportivul de a- 
cum, execută mersul tiriș, alergarea, 
trecerea peste bîrnă.

— Ia te uită, remarcă unul din 
cei prezenți la start, c t e el de greu 
trece peste bîrna de echilibru mai 
ușor decit alții. După el, iau star
tul soldatul D. Costache, soldatul 
1. Zamfiroiu și alții. Toți se stră

Locotenent major
GHEORGHE BARBANȚAN

La porticul de gimnastică, tinerii atleți își încearcă forjele, măiestria

duiesc să execute c.t mai corect tre
cerea obstacolelor, totodată să ob
țină și un timp bun. Cu multă aten
ție se pregătesc și alergătorii, îno
tătorii, gimnaștii.

Ora de antrenament a luat sfîr- 
șit. Sportivii militari își continuă 
programul zilei- Unii au trecut pe 
mașini, alții în ateliere, alții la 
cîmpul de instrucție. Și aici, ca și 
pe terenul de sport, ei se străduiesc 
să-și însușească meseria armelor, să 
obțină rezultate cît mai bune în 
cinstea zilei de 2 Octombrie.

Au urmat alte și alte zile de an
trenament în pregătirea fizică, lo
zinca fiecărui militar fiind; „Toți 
militarii purtători ai insignei 
G.M.A.’.

In sfirșit, a sosit șt ziua exa
menului. De la stația de radioam
plificare, crainicul anunță evenimen
tul: „Sportivi din unitate, luptați cu 
toții pentru cucerirea insignei 
G.M.A. Comuniști și utemiști, fiți in 
fruntea întrecerilor, mobilizați prin 
exemplul vostru pe toți militarii l" 

întrecerea a început. Rînd pe 
rînd, concurența își măsoară forțele 
la cursa cu obstacole, la tir, înot, 
în proba de marș etc. Instructorii 
își notează de zor rezultatele, fac 
calcule, numesc pe cei reușiț'. Pe 
tabla de onoare strut trecute primele 
nume. Printre alții, la loc de cinste 
figurează și numele soldatului frun
taș Gh. Bălășic, al soldatului 
gore Romanescu și ale altora 
și-au trecut toate probele. La 
șitul întrecerii, peste 90 la 
din efectivul unității a devenit 
tător al insignei G.M.A.

Pe pieptul celor reușiți la 
men comandantul a prins insigna 
ca semn al muncii încordate de zi 
cu zi a militarilor, ca răsplată bine 
meritată a succeselor obținute de ei. 
Insigna arată că cet care o poartă 
nu este numai un sportiv de frun
te, ci și un militar de frunte. An
trenamentele zilnice i-au fortificai, 
t-au oțelii și-i ajută să treacă cu 
ușurință peste greutățile ce li se 
ivesc în cale, în îndeplinirea misiu
nilor. De cite ori, de pildă, sergen
ții Tichie Ion, Sandu Miron, Dalea 
Dumitru și Heker Paul n-au străbă
tut zeci de km. prin drumuri acci
dentate, prin noroaie fără să sim
tă oboseala! întorși din misiune, 
prima lor grijă a fost aceea de 
a-șî întreține mașina. Și toate a- 
cestea au fost posibile numai da
torită pregătirii lor temeinice, îm
binării armonioase a pregătirii de 
educație fizică cu cea militară.

Mîine, militarii Forțelor noastre 
Armate sărbătoresc ziua Armatei 
Populare. Și în această zi sportivii 
din unitatea în care lucrează plu- 
tonirrul Gh. Nicolae și-nu fixai 
un program. Unii își dau primele 
probe din cadrul complexului G.M.A. 
gradul II, alții se iau 
la diferite discipline 
volei, baschet, fotbal.

Așa înțeleg ei să 
marea sărbătoare.

Gri- 
care 
sfîr- 
sirtă 
pur-

exa-

la întreceri 
sportive ca

cinstească

Ciclismul de pistă a începui a fi practicat tot 
desfășurată pe

Pe drumul

mai mult în R. P. Chineză. Iată o fază dintr-o cursă 
unul din stadioan ele Pekinului.

sportului de mase
La cea de a Vl-a aniversare a proclamării Republicii Populare Chineze

Au trecut doar șase ani de cînd 
în piața Tian-an-mîn din Pekin, 
în fața zidurilor fostului palat im
perial, a fluturat pentru prima dată 
steagul purpuriu cu cele cinci ste
le al R. P. Chineze și totuși cîte 
schimbări a cunoscut în acest răs
timp imensul teritoriu din centrul 
și răsăritul Asiei, supranumit chiar 
„Continentul Chinez".

Perioada de după cel de al doi
lea război mondial ne-a arătat în 
repetate rînduri, ce este capabil să 
realizeze un popor atunci cînd se 
bucură de libertate și independen
ță, atunci cînd toate căile spre pro
gres îi stau larg deschise. Expe
riența atîtor țări europene elibe
rate din lanțurile exploatării a o- 
ferit și oferă necontenit exemple 
grăitoare prin dezvoltarea nemai- 
întîlnită pe care o înregistrează 
în toate ramurile de activitate. Ma
rele popor chinez a confirmat în 
mod strălucit acest lucru și riu 
putem avea decît admirație față 
de vertiginoasa ascensiune pe care 
a înregistrat-o Republica Populară 
Chineză în anii luminoși ai pute
rii populare.

Proclamarea Republicii Populare 
Chineze, înfăptuită cu șase ani în 
urmă, a constituit un eveniment 
epocal nu numai în viața Asiei, 
ci și în viața întregii lumi. O țară 
cu o populație de 600 milioane 
începe să construiască o nouă orîn- 
duire politică și socială pornind 
pe drumul minunat al socialismu
lui.

Succese mari a repurtat bravul 
popor chinez în îndeplinirea idea
lului pe care și l-a propus. Astăzi 
nu ne mai mirăm cînd auzim des
pre marea dezvoltare pe care o ia in
dustria chineză, cînd aflăm de 
faptele cu adevărat eroice ale mun
citorilor și tehnicienilor chinezi, de 
bogatele recolte ale cultivatorilor 
de orez. La locul pe care-1 merită 
a fost ridicată și cultura chineză, 
cu tradiții de milenii, care vorbeș
te clar despre marile posibilități 
ale acestui popor harnic și înzes
trat.

Paralel cu această mare dezvol
tare în toate domeniile de acti
vitate, pe care o cunoaște China 
Nouă, a început să se vorbească 
tot mai mult despre realizările pe 
plan sportiv ale poporului care a 
scuturat jugul feudal de veacuri. 
Este o realitate faptul că spor
tul cunoaște acum o uriașă dez
voltare în R.P. Chineză. loate 
disciplinele au început a fi prac
ticate în marea țară, începînd cu 
sporturile naționale chineze și ter- 
.nșinînd cu patinajul sau halte
rele. Este bine cunoscută în spe
cial măiestria baschetbaiiștilor chi
nezi acești adevărați virtuoși ai balo-

Recordmena R. P. Chineze la a- 
runcarca greutății Și Bao-dju a 
reușit in acest an o performanță 

de 12,81 m.

mului, care ne-au încîntat și pe noi 
în repetate rînduri cu jocul lor ra
pid, temperamental, spectaculos. 
Succese remarcabile au repurtat 
echipele de baschet din R. P. Chineză 
în lungile turnee întreprinse în țara 
noastră, în R. P. Ungară, R. Ceho
slovacă, R.P. Bulgaria, R.P. Polonă 
U.R.S.S. De altfel, din discuțiile 
pe care le-am purtat cu jucătorii 
chinezi, am aflat că acesta este 
sportul cel mai popular în țara 
lor, și că numai la Sar.ghai există 
peste 2000 echipe de baschet șl 
mai bine de 100 terenuri de joc

Voleiul cunoaște de asemenea 
o largă popularitate în rîhdurile 
tineretului chinez. Remarcabil este 
faptul că după vizitele făcute în 
R.P. Chineză de către voleiba
liștii sovietici, cehoslovaci și bul 
gări, numărul echipelor a crescut 
de opt ori față de anul 1950. 
La Festivalul de la Varșovia, 
echipa de volei a R.P. Chineze s-a 
prezentat ca un colectiv matur, bi
ne sudat cunoscînd toate principiile 
jocului modern. Progrese serioase 
au făcut sportivii chinezi și în 
domeniul fotbalului. Echipa de ti
neret a R.P. Chineze, care a evo
luat iu multe țări din Europa a 

demonstrat că și-a însușit bine a-= 
cest joc atît de popular. Nu putem 
trece cu vederea faptul că în ul
timii ani atleții chinezi au întrec 
cut toate vechile recorduri ale țăJ 
rii, atît în probele masculine cît 
și în cele feminine. La ora actu
ală se înregistrează în R.P. Chineză 
performanțe valoroase, de pesta 
7 metri la săritura în lungime, 
aruncări de peste 60 metri la suli-' 
ță sau curse sub 11 sec. pe 100 m. 
plat. Recordul feminin la ștafeta 
de 4x100 m. a fost îmbunătățit 
de trei ori în ultima vreme, ajun- 
gînd la cifra de 49,4 sec. iar cel 
masculin la 43,3 sec.

Anul trecut a fost introdus în 
R.P. Chineză complexul de stat 
„Gata pentru muncă și apărare* 
(Laoveiciji). El reprezintă acum 

baza sistemului de educație fizică 
în întreaga țară și sute de mii de 
tineri și tinere îi trec norme'e, 
fâcînd pași serioși spre măiest ia 
sportivă. In vederea instruirii le 
noi cadre specializate au fost în
ființate șase institute de cultură 
fizică, bine utilate dintre care cel 
central, de la Pekin, numără 250 
stndențî. 
cultură 
studiază 
U.R.S.S.
tate din țările de democrație popu» 
Iară.

Toate aceste progrese se dato' 
resc, fără îndoială, sprijinului de 
care se bucură mișcarea sportivă 
din partea partidului comunist și a 
guvernului R. P. Chineze. Dar tot
odată ele își au rădăcinile înajuto 
rul permanent pe care sportul so^ 
vietic și cel din țările de demo 
crație populară îl dau mișcării 
sportive din China Nouă. Neuitate 
vor rămîne pentru sportivii chinez» 
vizitele pe care le-au întreprins în 
China gimnaștii, atleții, patinatorii, 
voleibaliștii sovietici. Interesant de 
remarcat este că după vizita gimnaș- 
tilot sovietici la Kanton, au fost 
înființate aici 17 secții 
ramură sportivă. Nu-i 
că pe lista recordurilor 
ni-ze, la rubrica „locul 
întîlnim nu numai numele unor 
orașe ca Pekin, Nankin, Sanghai, 
ci și Kiev, Moscova, București, 
Varșovia, Budapesta. Este numai 
unul din semnele marii prietenii 
care leagă popoarele acestor țări.

La cea de a Vl-a aniversare a 
poporului chinez, sportivii din pa
tria noastră transmit sportivilor 
din Republica Populară Chineză, 
un fierbinte și frățesc salut, urîn- 
du-le noi succese pe drumul con
struirii socialismului, pe drumul 
sportului de masă în marea lor 
patrie.

Numeroși activiști de 
fizică din R.P. Chineză 
și se perfecționează în 
și în școli d» speciali-’

In această 
de mirare 
R.P. Chw 
stabilirii",
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Geistl (Germania)

Mugosa (R.P.F. Iugoslavia)

Csermak (R. P. Ungară)

înaintea concursurilor, 
antrenamente

Joi după-amiază, pe stadionul 
Dinamo, cunoscutul antrenor d'e 
fotbal Petre Steinback strînseso 
în jurul lui pe toți tinerii fotba
liști de la Dinamo, hotărît să nu 
la îngăduie să joace cu mingea. 
Era un antrenament consacrat în 
exclusivitate diferitelor probe atle
tice. Pe unii i-a îndrumat — bine
înțeles, după ce au făcut o încăl
zire zdravănă — să sară ia lun
gime, alții făceau sprinturi, iar 
cîțiva dintre ei aruncau la greuta
te. Dacă ai fi privit din capul scă
rilor largi care coboară spre incin
ta stadionului, ai fi crezut că e 
vorba de atleți adevărați. Dar, 
peste cîteva minute, pregătirea 
tinerilor fotbaliști s-a întrerupt de 
la sine. Zadarnice au fost îndem
nurile lui Steinbach, zadarnic a 
încercat el să-i convingă pe elevii 
lui să alerge, să sară, să arunce. 
De ce ? veți întreba. Foarte simplu. 
In clipa în care Steinbach expli
ca celor care alergau suta de met-i 
cum trebuie luat Un start corect, 
pe stadion și-au făcut apariția 
grupuri-grupuri de atleți pariici- 
panți la cea de a VllI-a ediție a 
Campionatelor Internaționale de 
Atletism. Și dacă se pregătește să 
ia startul Maria Itkina, iar pe pis
tă Vladimir Kuț, Okorokov, Stri- 
tov, Jungwirth și Mugosa, parcurg 
un tur după altul, este normal ca 
tinerii fotbaliști să uite aproape 
complet antrenamentul lor șl să 
privească ou admirație la marii 
campioni. Iar dacă la groapa de 
sărituri vin Stepanov și Koskariov 
și cer să se ridice ștacheta numai 
cu cîțiva centimetri mai sus, pen
tru ca și ei să-și poată face antre
namentul, este normal ca elsvii 
lui Steinbach să dorească să învețe 
admirînd stilul atît de frumos al 
celor doi săritori sovietici. Iar cei 
care aruncau la greutate s-au gră
bit să dea o fugă pe micul teren 
din apropierea poligonului de tir, 
pentru a-i vedea la lucru pe Otto 
Grigalka, Galina Zîbina și pe cei
lalți aruncători de greutate și disc. 
Nu mai spun că muilți dintre fot
baliști nici n-au ajuns pînă la lo
cul de antrenament al aruncători
lor de greutate și disc deoarece, în 
spatele tribunei, pe fîșia de zgură 
roșie care taie gazonul des și ver
de au rămas uimiți în fața săritu
rilor pe care le executa cu ușu
rință, aproape de neknaginat, 
pentru un aruncător de ciocan, re
cordmanul mondial Mihail Krivo-

Kpopidlovski (R. P. Polonă)

Nu este nimic exagerat in afir
mația că înălțimea femei este una 
dintre cele mai interesante probe 
ale campionatelor. Vă amintiți, de
sigur, rezultatele de la „europe
nele" de la Berna: 1. Hopkins 
1.67 m; 2. Balaș 1,65; 3. Modra- 
chova 1.63. Cele trei atlete vor 
concura din nou împreună mîine, 
pe stadionul Republică. Reeditare 
a „europenelor"? Mai mult chiar, 
pentru că în acest an cele trei să
ritoare sînt și primele trei perfor
mere ale lumii la această probă.

Am întîlnit-o ieri după-amiază 
pe /olanda Balaș, la obișnuitul an
trenament de pe stadionul Dinamo

— „Știi, am o rugăminte — în
cepe ea. Să vorbim cit mai puțin 
despre concurs. Mai este timp 
pînă atunci, așa că nu trebuie 
să-mi fac de pe acum emoții. Vreau 
doar să te întreb: Hopkins a ve
nit"?

— „Era vorba să lăsăm con 
cursul — îi răspund, — totuși, hai 
să-ți spun: da, a venit, și s-a in
teresat de tine. N-a uitat, desigur, 
emoțiile pe care i le-ai făcut anul 
trecut la Berna.

— „Cred că nu le-a uitai, după 
cum n-am uitat nici eu prima noa
stră întîlnire. Acolo am făcut o gre
șeală din care am tras pe urmă în 
vățăminte pentru totdeauna: aceea 
de a considera lupta încheiată 
înainte ca oficialii să anunțe re 
zultatul".

— „Da. ați trecut amtndouă toate 
înălțimile pînă ta 1,63 din prima 
încercare, apoi tu ai reușit prima 
încercare la 1,65, iar Hopkins nu. 
Pe urmă insă, ea a ocupat cu 1,67 
primul loc".

— „D~ci „scorul" este 1—0 pen
tru ea. Și acum, ne întllnim pen- 

nosov. Tot acolo arunca sulița spre 
înălțimi și depărtări Kuznețov, ca
re nu se sfia să pună mîna chiar 
pe ciocan și să i-1 arunce înapoi 
lui Krivonosov.

Era, intr-adevăr, o activitate de 
urmărit pe întreg stadionul. Oare 
cine ar fi fost acela care nu s-ar 
fi grăbit spre pista de sărituri din 
fața tribunii principale a stadio
nului Dinamo, pe care lucra cu 
toată silința Leonid Scerbacov. El 
își găsise un tovarăș neobișnuit 
de antrenament în persoana cole
gului său de echipă, sprinterul 
Tokarev, care își măsura cu pre
cizie elanul pentru săritura în lun
gime. Da, elainul pentru săritura 
în lungime, deoarece Tokarev ar 
vrea să ia parte și la această 
probă în campionatele internațio
nale. Iar recordul său personal 
este remarcabil și ni l-a comunicat 
chiar el : 7,22 m.

Dar cum groapa pentru sărituri
le cu prăjina, mărgini'ă de cei doi 
stîlpi înalți, Se afla în apropiere, 
am putut asista la dilema în care 
era pus tînărul săritor bulgar Di- 
tnller Hlebarov. După cum ați aflat 
Hlebarov este nu numai deținătorul 
unui excelent record la proba de 
săritura cu prăjina: 4,32 m. dar și un 
bun săritor în lungime. La concursu
rile de la Belgrad și Zagreb el a luat 
parte și la proba de săritură în 
lungime, obținînd performanțe de 
peste. 7 m. Să se antreneze pentru 
prăjină sau să vină alături de 
Tokarev și să-și măsoare elanul 
pentru lungime ? Pînă la urmă, 
Dimiter a luat hotărîrea cea mai 
potrivită: s-a dus pe pista de a- 
lergări și a făcut numeroase sprin
turi.

Cu roate că puține ore îl mai 
despărțeau de startul probei de 
400 m. garduri, campionul Euro
pei la această probă, Anatolii Iu
lie, și-a controlat stadiul de pre 
găti re trecînd obstacolele cursei 
sub privirile grijulii ale antrenoru
lui, în timp ce acele cronometru- 
lui alergau pentru a-i înregistra 
performanța. N-am putea să vă 
dăm rezultatul exact (am întîrziat 
să declanșăm cronometru!) dar, 
în orice caz, Iulin a lăcut o ade
vărată demonstrație die trecere a 
obstacolelor în mare viteză. Si, în 
timp ce el trecea gardurile, pe ce
lelalte culoare iugoslavii Mugosa 
și Stritof, Vladimir Kuț, Okorokov 
și Jungwirth alergau alte și alte 
mii de metri.

Mai nimic... despre concurs!
tru a doua oară, și îmi pare bine, 
cu atît mai mult cu cit ea deține 
în acest an primul loc pe lista celor 
mai bune săritoare din lume, cu 
acel 1,71 m. reușit la Praga".

—„In concursul în care Modra- 
chova a secondat-o de minune, să
rind i-,69...".

— „Exact. Olga vine la aceste 
campionate cu un record valoros. 
Cu ea n-am îniîlnit de mai multe 
ori. Acum ne intrecem pentru a 
șaptea oară".

— „Și care este scorul"?
— „Conduc eu, cu 4—2. Prima 

victona asupra Modrachovei a fost 
și primul meu succes internațio
nal mai important, în mai 1952, 
la Leipzig. Am sărit atunci 1,50. 
Un an mai tirziu, la Festival, s-a 
revanșat".

COMUNICAT
Biletele de intrare la Cam

pionatele Internaționale de At
letism ce vor avea loc pe Sta
dionul R.P.R. s-au pus în vîn- 
zare la: agenția Dinamo din 
șos. Ștefan cel Mare; agenția 
centrală Pronosport din cal. 
Victoriei nr. 9; agenția Pro
nosport din str. Academiei nr. 
4; agenția Pronosport din str. 
Aristide Briand nr. 6; casa spe
cială de bilete instalată vizavi 
de fundația Dalles și la Stadio
nul R.P.R. în str. Hașdeu.

Sînt valabile biletele cu :

Seria 21 în ziua de 1 octombrie 
Seria 22 în ziua de 2 octombrie 
Seria 23 în ziua de 3 octombrie

Cu același bilet se poate in
tra atît dimineața la calificări

Tribunele stadionului Republicii sini goale. Dar atleții au și venit 
pe stadion pentru a vedea locul viitoarelor întreceri. In fotografie, 

un grup de astlefi sovietici vizitând stadionul Republicii.

IN CITEVA RINDUR1...
De fapt, acest reportaj ar fi pu

tut fi intitulat oricum, Dacă i-am 
fi zis, de pildă,, „Curiozități" ar 
fi mers, după cum dacă l-am fi bo
tezat „Știați că...“ s-ar fi potrivit, 
pe(ntru că el a fost inspirat de o 
mulțime de fapte culese în clipele 
pe care le-am petrecut alături de 
particiipanți.

✓ ATENȚIE KOVAR!
Dacă ați vedea un tînăr care ar 

avea cu el un singur pantof de a- 
tletism, ați crede, desigur, că este 
un începător, ori că i-a pierdut cine 
știe cum, perechea. Ei bine, sărito
rul de înălțime Kovar, care acum 
cîteva zile a făcut un ultim ,,salt“ 
de 2,05 m. în vederea concursului 
de la București, folosește un singur 
pantof! Pe Stadionul Republicii el 
va fi ușor de recunoscut după a- 
cest amănunt pe care l-a consem
nat și Matty în caricatura sa, în 
care nu s-a putut reține să nu 
strecoare un cui amenințător...

CERNOBAI VREA SA FIE LA 
ADĂPOST DE... VÎNT

Nu știm în mod cert, însă jude
cind după insistența cu care s-a in
teresant despre pista pe care se vor 
desfășura săriturile cu prăjina ca 
și despre dorința mărturisită ca lo
cul ales să fie același ca și în 1953, 
am putea să o credem. Cu toate a- 
cestea, Cernobai este îngrijorat de 
vînt, care-1 deranjează în timpul 
săriturilor. „Trebuie să mă înțe
legeți: Eu nu am statura unui Ho. 
monay, căruia puțin îi pasă de 
vînt. Iată de ce preferam locul să-

- „Dar erai accidentată".
— „Apoi, a venii Berna, iar în 

primăvara aceasta, la Praga, Olga 
Modrachova a egalat, întreeîndu-mâ 
inir-un concurs în care amîn/bouă 
am sărit 1.65. Ultimele două vic
torii asupra ei le-am obținut In 
același oraș.

— „La Varșovia în acest an. 
Odată în iunie, a doua oară în 
august, la Festival. Și atunci nu 
erai complet restabilită cu piciorul, 
Dar acum ?

— Acum mă simt bine, și aștept 
eu încredere proba.

Discuția noastră s-a întrerupt 
aici, pentru că loli trebuia să-și 
continue antrenamentul. După cum 
se vede, despre concurs am vorbit 
puține lucruri...

— I. M. —

cît și după-amiază. Prețurile bi
letelor: tribuna I 4 lei, tribuna 
II 3 lei și peluza 2 lei;

De asemenea, sînt valabile 
carnetele roșii, albastre, gri și 
negre (ziariști) eliberate de 
CCFS/CM precum și carnetele 
eliberate de CCFS Oraș.

Arbitrii de atletism au acces 
pe Stadion în baza tichetelor 
tip CCFS.

Programul competițiilor se 
desfășoară dimineața de la ora 
9 iar după-amiază :

în ziua I de la ora 15
în ziua a II de la ora 14,30
în ziua a III de la ora 15,30
Accesul publicului este permis 

numai prin locurile indicate pe 
bilete.

Copii sub 15 ani n-au acces 
pe Siadion. 

riturii cu prăjina din 1953, cînd a. 
veam ca adversar doar înălțimea 
nu și... vî.ntul".

UN AVIATOR ȘI UN CHIMIST 
ALĂTURI. PE PISTA DE SPRINT

Sandstrom, din echipa Angliei 
este aviator. Pentru el drumul de 
la Londra Ia București pe care l-a 
făcut cu avionul, dar vai numai în 
calitate de pasager (nimic nu poate 
fi mai greu pentru un pilot!) abia 
așteaptă să aibă un rol mai... activ 
pe pista de alergări. Oricum, jude
cind după meseria pe care și-a a- 
les-o și după specialitatea sportivă 
pe care o are, se poate afirma cu 
certitudine că Sandstrom este un 
om al vitezei.

In schimb, colegul său de echipă 
națională, Ruddy, nu pare să aibă 
contingențe cu alergarea mai a- 
les cu cea de viteză. El este chi
mist și specialist — după cum ne 
spune cu multă seriozitate — în 
fenoluri. Sandstrom vrea să ne 
convingă de pasiunea lui Ruddy 
pentru formulele chimice (mai ales 
pentru cele care reprezintă feno. 
luri) și ,ne povestește cu mult u- 
mor că amicul său se apucă, une
ori, să zgîrie pe pista stadionului 
pe care se antrenează cicluri ne- 
sfîrșite de formule.

„Noroc că la București el nu va 
avea timp, din cauza lui Futterer și 
a sprinterilor sovietici, să se mai 
gîndească la formulele lui. Și dacă 
o va face, atunci, să nu ne mire 
dacă îl vor prinde din urmă concu- 
renții de la 5.000 rr. plat"! — ne 
spune foarte amuzat Sandstrom. 
O PRĂJINĂ CARE IȘI... ANUNȚA

CU O ZI ÎNAINTE PROPRIE
TARUL

Ragnar Lundberg este un atlet 
cunoscut în toată lumea. Rezulta
tele sale l-au făcut de mult celebru. 
Dar și acum Lundberg scoate per
formanțe de valoare. Recent, el a 
trecut 4,40 m. Frumos păstrată, în- 
tr-un tub metalic, prăjina l-a în
soțit pe Lundberg pretutindeni. In
teresant este faptul că acum pră
jina a ajuns să călătorească mai 
repede decît stăpînul său. Ambala
jul ei, marcat de numeroase și mul
ticolore etichete de prin toată lu
mea, este un obiect cunoscut celor 
care lucrează pe diferite aeropor
turi din marile orașe europene. A- 
ti'nci cînd este adusă în aerogări 
prăjina aceasta, se știe precis că 
Lundberg va sosi și el î.n ct»înd. 
Tradiția a fost respectată și de 
astă-dată: în cursul zilei de joi Ia 
aeroportul Băneasa a ajuns bine
cunoscuta prăjină, iar ieri, la a- 
rriază, a coborît din avionul de 
Pratra și Lundberg.
UN ELAN... CU ÎNCETINITORUL

II veți vedea și dumneavoastră 
pe suedezul săritor de înălțime, 
Bertil Holmgren. El va lupta 
pentru locurile fruntașe ale’ pro
bei, fiindcă trece de obicei 2 m. 
Ceea ce vă va surprinde însă la 
el va fi elanul cu totul deosebit 
de al tuturor săritorilor pe care 
î-ați mai văzut vreodată la Bucu
rești. Bertil Holmgren își începe 
elanul prin numeroase mișcări ale 
trivnchiului executate pe loc. In 
sfîrsit, atunci cînd se decide să 
se îndrepte spre ștachetă și cînd 
este de așteptat să pornească în- 
trun ritm vioi care să-l descătu
șeze din lunga-i pregătire, Holm
gren se îndreaptă spre groapa de 
sărituri cu un calm... englezesc. 
Mai înainte de a executa ultimii 
doi pași nu știi cum de va trece 
ștacheta. Dar acești pași, pașii u- 
nui uriaș de 1.98 m. sînt atît de 
energici încit ștacheta rărrîne ne
mișcată la 2 metri. Or, cine poate 
ști, chiar mai sus 1



BICETISn
Ștafeta germană în

In atletism, sport individual 
prin excelență, există totuși echipe. 
Și, de obicei, cînd o astfel de for
mație se „încheagă" și reușește 
rezultate de valoare, celebritatea 
ei o egalează uneori pe cea a 
unui mare atlet.

Puțini sînt cei care au putut uita 
faimoasa echipă de 4X100 m. a 
Statelor Unite, deținătoarea xe- 
condiuilui mondial ou 39,8 sec, re
zultat în care după cum se vede, 
media fiecărei sute a fost stîb 10 
secunde 1

De atunci, cînd se formează o 
echipă de ștafetă pe clasica dis
tanță, în gîndull atleților care o 
compun sălășluiește aceeași dorin
ță: de a reuși un timp cît mai 
apropiat de limita celor 40 de se
cunde.

La București se află două dintre 
cele mai bune echipe de ștafetă 
ale lumii : a Uniunii Sovietice și a 
Germaniei. Cu componenții for
mației germane am stat de vor

bă. vrînd să-i cunoaștem pe fiecare 
dintre cei 4 sprinteri pentru a vi-i 
putea prezenta mai mult decît o 
pot face cifrele performanțelor lor.

Mai întîi trebuie să știți că cei 
patru de fapt sînt... cinci : Pohl, 
Knozer. Kaufmann, Germar și omul 
nr 1 al echipei, Heintz Fiitterer. 
Veți întreba, desigur, de ce i-am 
dat în această ordine. In primul 
rînd, pentru că ieri, cînd i-am cu
noscut pe simpaticii atleți germa
ni, Fiitterer lipsea, fiind rămas la 
Praga. Pentru cel mai rapid om 
din Europa este un fapt neobișnuit 
să piardă avionul, totuși așa s-a 
întîmplat, astfel că a trebuit să 
mai așteptăm cîteva oț-e pentru a-1 
avea în față.

Pe lingă aceasta antrenorul ger
man nu s-a fixat încă asupra for
mației care va concura la Bucu-

rești. Sigur este doar Fiitterer, 
care asigură de obicei schimbul 
al treilea. O caracteristică a echi
pei este tinerețea : Fiiiterer are 24 
de ani, Knozer 21 de ani, Kauf
mann 19 ani, Germar 20 ani și 
Pohl 25 de ani. Probabil că primii 
patru vor alcătui formația la ac
tualele Campionate Internaționale 
alle R.P.R. Pe compooeoții ștafetei 
germane îi leagă o trainică priete
nie. Trei dintre ei sînt din ace
lași oraș și fac parte din același 
club: Karlsruhe Sport Club. Pro
fesiile lor sînt diferite: Fiitterer 
este funcționar la uzina alectrică, 
Knozer lucrează la Bancă, Kauf
mann poate fi găsit într-unul din 
birourile primăriei din Karlsruhe, 
iar Germar este încă student la 

Academia Comercială.
'Cu toate că în timpul zilei cei 

patru atleți nu s 
vînd un alt loc 
ei nu-și reduc 
de pe stadion, 
timp împreună, î 
la antrenamente.

se văd, fiecare a- 
de muncă, totuși 
întîlniri'le la cele 
ci-și petrec mult 
în orele libere și 

Atletismul nu

l-au început împreună, ci au fost 
reuniți de rezultatele lor bune și, 
bineînțeles, de antrenorul care se 
ocupă die selecționairea reprezentan
ților echipei germane. Cel mai 
bun rezultat german la 4X100 m. 
este de 40,5 sec. realizat în semi
finala Campionatelor Europene de 
Ia Berna. Din echipa aceasta lip
sește doar Krauss, însă locul lui 
a fost luat de Kaufmann, care a 
obținut în acest an 10,41

Fiind cel mai tînăr din echipă 
am ținut să-i cunoaștem părerea 
despre concursul de la București. 
Iată ce ne-a spus Kaufmann: 
,,Dintre participanta ta 4x100 m. 
s-ar părea că sovieticii stnl cei 
mai buni cu cele 40,6 sec. din a- 
nul acesta. Noi însă, in actuala 
formație am concurat in acest se
zon fără adversari tari. Aci vom 
avea prilejul să înfruntăm o echi
pă foarte puternică și sperăm ca 
rezultatul nostru să fie bun. Re
gretăm că ungurii nu sini și ei 
prezenți la start, cu cea mai bună 
echipă a lor".

Prăjina lui Wazny
Dacă pentru ceilalți săritori de 

prăjină transportul obiectului de 
metal sau bambus este o proble
mă de foarte multe ori dificilă, 
există în Europa mai muiți să
ritori care rezolvă cu ușurință a- 
cest lucru. De pildă, săritorul so
vietic Anatoli Albov, și-a tăiat pur 
și simplu prăjina în trei bucăți, 
pe care apoi le unește cap Ia cap, 
printr-un sistem foarte ingenios. 
Iar Zenon Wazny, concurent po
lonez pe care-1 veți vedea dumi
nică pe stadionul Republicii, a 
găsit o metodă, e drept, nu atît 
de ingenioasă ca aceea a lui Al
bov, dar în orice caz foarte prac
tică. Wazny și-a scurtat prăjina, 
care acum măsoară 3,95 m. Poate 
vi se pare că, totuși, cei aproape 
4 m. înseamnă destul de mult. 
Dacă vreți să vă convingeți de 
spusele noastre, trebuie să veniți 
în ziua concursului în tribunele 
stadionului și sîntem convinși că 
veți rămîne, într-adevăr, surprinși, 
văzîrid cît de scurtă .este prăjina 
Iui Wazny. In comparație cu 
prăjina lui Lundberg, Cernobai sau 
Zeno Dragomir, prăjina lui Wazny 
e subțire dar mai ales scurtă. Iar 
cînd Wazny aleargă, ai impresia 
că ține în mîirri un obiect de cî- 
teva grame. Lucrul acesta se da- 
torește și faptului că, în elanul său, 
Wazny nu ține prăjina întinsă 
înainte, ci într-o parte.

Am avut despre toate acestea o 
scurtă discuție cu Wazny, chiar 
pe peronul Gării de Nord. Am ră
mas surprinși văzîndu-1 cu cîtă 
ușurință coboară din tren, neîn- 
curcînd pe nimeni, spre deosebire 
de momentele cînd Zeno Drago
mir își termină o călătorie cu tre
nul.

r

* Maratonul și cursa de 20 km. marș se vor disputa
pe străzile orașului

Programul întrecerilor ne-a rezervat anul a- 
cesta o veritabilă... curiozitate. Parcă nici 
nu-ți vine să crezi și... totuși în cea de a doua 
zi a campionatelor, după finala celei mai 
scurte dar și celei mai rapide probe — aceea 
de 100 m. —, urmează plecarea în cea mai 
lungă șt mai obositoare probă de atletism : 
maratonul 1

Și pe cînd rapizii alergători de 100 m. își 
vor reîmbrăaa treningurile, pistolul starterului 
va pune în mișcare grupul temerarilor atleți 
care vor porni să înfrunte duritatea unui tra
seu lung de peste 42 de km. Plutonul compact 
de la plecare se va resfira însă de-a lungul 
străzilor, șerpuind printre miile de spectatori

care an de an așteaptă cu nerăbdare să-î vadă pe cei 
ce se întrec în cea mai veche — da, da se poate spune 
— probă atletică.

Anul acesta întrecerea maratonului va fi mai dispu
tată, deoarece pînă acum și-au anunțat participarea o 
serie de alergători, bine cunoscuți prin rezultatele lor. 
Acest lucru aduce o notă de spectaculozitate în plus 
întrecerii așteptate de miile de spectatori, nu din 

tribunele stadionului Republicii, ci de pe străzile pe 
unde vor trece concurențti.

Tot programul ne aduce și o altă surpriză, 
prima oară în cadrul campionatelor maratonul 
mai fi singura probă cu plecarea și sosirea de 
dion. Anul acesta se va organiza și cursa de
marș, care se va desfășura pe șosea. Ca și la mara
ton, în această probă se vor prezenta la start unii din
tre cei mai buni atleți din Europa, specialiști în a- 
cest gen de întrecere. Spre deosebire de maraton însă, 
marșul are mult mai muiți amatori, așa că, spre bucu
ria lor ei vor putea vedea la „lucru" în afară de ma- 
ratoniști și pe cei care chiar dacă se întrec într-o probă 
mai mică, depun tot atîta efort ca și alergătorii celor 
42 de km.

Pentru 
nu va 

pe sta- 
20 km.

— „Pe muiți l-a mirat faptul 
că prăjina mea e atît de scurtă, 
ne-a spus Wazny. Dar cred că am 
găsit soluția cea mai bună, soluție 
pe care am explicat-o de altfel și 
studenților de la Institutul de Cul
tură Fizică din Varșovia, unde 
sînt asistent la catedra de atletism. 
Pentru aceasta am folosit mate
matica și am ajuns la calcule în 
care au intervenit chiar logarit
mii. Pe scurt, și foarte simplu: 
cu cele 66 kg. cit am eu, o pră
jină de 3,95 m., pe care pot s-o 
apuc de la 3,85 m., poate să mă 
trimită sus de tot. Contribuie Ia 
aceasta un bambus foarte elastic. 
Și nu pot spune că am greșit cal
culele, deoarece anul trecut am 
sărit cu o asemenea prăjină 4,26 
m. iar anul acesta am ajuns la 
4,30 m. și aceasta e mai important 
decît lungimea prăjinii și locul 
prizei”.

Fără îndoială că Zenon Wazny 
are dreptate. Rezultatele sale con
firmă că el s-a dovedit un price
put tehnician și nu ne-ar mira ca, 
într-o bună zi, să primească o scri
soare dintr-o îndepărtată plantație 
de bambus ai cărei cultivatori să-I 
ceară sfatul în privința tăierii 
trestiei pentru prăjinile folosite de 
atleți. Sigur că Zenon nu le va 
trimite calcule stabilite cu ta
blele de logaritmi, în schimb sfa

tul lui de practician ar fi de mare 
folos.

V. Kolarova (R.P. Bulgaria]

Kovar (R. Cehoslovaci)

ZHAA I ( sîmbătă 1 octombrie)

(ca-

(ca-

des- ZIUA A II-A (duminică 2 oct.)

ora 
ora 
ora 
ora

9.00 : lungime bărbați 
lificări)

10.30 : lungime femei
, lificări)
15.00 : festivitatea de 

chidere
15.30 : 400 m.g. (serii) ; 

lungime bărbați ; su
liță femei

15,45 400 m. plat femei 
(serii)

16.00: 100 m. plat bărbat» 
(serii)

16.20: 20 km. marș (ple
care)

16 30 100 m.
, rii)

16,40 : disc
gime

ora 16,45: 5.000
17.10: 800

rii)
17,25: 100

mifinală)
400 m. g. (finală)
100 m. femei 
finală)
400 m. plat 
(finală); 20 

marș (sosire]

17,35 :
17,50 :

18,00 :

ora

ora

ora

ora
plat femei

bărbați; 
femei

m.
m.

plat 
bărbați

(se-

lun-

(se-

ora

ora

m. bărbați (se-

ora
ora
ora

9.00: suliță bărbați (cali
ficări) ; înălțime fe
mei (calificări) ;

10.30 : greutate bărbați (ca
lificări); disc femei 
(calificări); înălțime 
bărbați (calificări) 
prăjină ; suliță 
bați 
800 m.
nală)
100 m. 
nală)
100 m. 
nală)

15.30 : maraton (plecare) 
15.45: 80 m. g. (serii) 
16,00 :

14,30 :

15,00:

15,15 :

15,25 :

băr-

(semi-

femei
km.

ora

ora

ora

16.15 :

16,35 :

bărbați

femei

bărbați

(fi-

(fi-

(fi-

400 m. plat bărbați 
(serii)
disc femei; greutate 
bărbați; înălțime fe
mei
800 m. femei (fi
nală)

16,45 : 4x100 bărbați

ora
ora
ora

16.55 : 3.000 m. obstacole 
17,10: 80 m. g. (finală) 
17,20: 1.500 m. (serii)
17,35 : 400 m. plat bărbați 

(finală)
17,45 : 200 m. bărbați (serii)
17.55 :
18.05 :

200 m. femei (serii) 
maraton (sosire)

III-A (luni 3 oct.)
<

15.30 : 200 m. femei (semi
finală) ; înălțime 
bărbați; aruncarea 
ciocanului

ora 15,40 : 200 m. bărbați (semi
finală)

15,50 : 110 m. g. (serii) 
16,00: 10.000 m.
16,15: triplu-salt
16.30 : greutate femef
16,40 :

ZIUA A

ora

ora 
ora 
ora 
ora 
ora

ora

ora 
ora 
ora 
ora 
ora

16,50 :

200 m, femei (fi
nală)
200 m. bărbați (fi
nală)
1.500 m. (finală)
110 m. g. (finală)

17,05 :
17,30 :
17,40: 4x100 m. femei
17,50 : 4x400 m.
18.00 : festivitatea de închi

dere.

Ihlenfetd (Germania)

................ ......—-



A doua etapă a campio- 
natului de lupte pe echipe

O nouă etapă se dispută mîine 
în campionatul pe echipe catego
ria A. întrecerile în cele patru 
grupe vor avea loc la Hunedoara, 
Galati, Timișoara și București. La 
Timișoara, Dinamo București va 
avea ca adversar principal pe Lo
comotiva din localitate, care va 
căuta să reediteze buna compor
tare din etapa precedentă. Cele
lalte 2 echipe participante aci sînt 
Metalul Reșița și Constructorul 
Cluj. La Hunedoara, Metalul Baia 
Mare pare a nu fi prea mult ..in
comodat" de adversarii săi, Pro
gresul Oradea, Flamura roșie Cluj 
și Metalul Hunedoara. In schimb, 
Dinamo Orașul Stalin va avea o 
sarcină foarte grea în fata Fla
murii roșii Galati, Constructorului 
Ploești și a Constructorului Bucu
rești.

La București, întrecerile se vor 
desfășura între C.C.A., Progresul 
București, Progresul Lugoj și Fla
mura roșie Arad. Reuniunea va 
avea loc în sala Dinamo, cu în
cepere de la ora 10. Cîntarul con. 
curentilor se va efectua In aceeași 
sală, de la ora 7.

' Întrecerile popicarilor
In urma rezultatelor înregistrate 

în returul etapei a II-a a turneu
lui final al campionatului republi
can de popice, s-au calificat în fa
za superioară următoarele echipe: 
MASCULIN : Flamura roșie Tg. 
Mureș, Progresul Oradea, Metalul 
LO.R. Buc., Locomotiva Timișoara, 
Locomotiva Auto-Iași, Flacăra 
Ploești, Voința Craiova, Voința 
București. FEMININ: Locomotiva 
P.T.T. București, Flamura roșie 
U.T.A. Arad, Flamura roșie Tg. 
Mureș, Flamura roșie Salonta, Pro
gresul Roman și Metalul Orașul 

k Stalin. După tragerea la sorti pro
gramul etapei a IlI-a are urmă
toarea înfățișare: MASCULIN : 
Flamura roșie Tg. Mureș-Progresul 
Oradea; Metalul I.O.R. București- 
Locomotiva Timișoara; Locomotiva 
Auto Iași-Flacăra Ploești; Voința 
Craiova-Vointa București. FEMI
NIN : Locomotiva P.T.T. București- 
Flamura roșie U.T.A. Arad; Fla
mura roșie Tg. Mureș-Flamura ro
șie Salonta; Progresul Roman-Me- 
talul Orașul Stalin. Primele echipe 
vor organiza întrecerile de azi și 
mîine (tur) iar duminica viitoare 
se vor deplasa.

Baschet

In etapa a II-a a returului cam
pionatului republican masculin de 
baschet se dispută cîteva partide 
foarte importante pentru viitoa
rea configurație a clasamentului. 
Ne referim la meciurile Dinamo 
București-Progresul Tg. Mureș, 
Progresul FB-Știința ICF, Progre
sul Orașul Stalin-Constructorul 
Cluj. Importante sînt și celelalte 
trei întîiniri (Dinamo Tg. Mureș- 
Dinamo Oradea, C.C.A.-Locomoti- 
va P.T.T. și Știința Timișoara- 
Știinta lași), în care surprizele nu 
sînt excluse.

— In cadrul campionatului de ca
lificare, mîine se dispută urmă
toarele meciuri : MASCULIN : Vo
ința Rădăuti-Vointa Satu Mare, 
Voința Oradea-Progresul I.M.F. 
Cluj, Voința Tg. Mureș-Știinta 
Craiova, Constructorul Constanta- 
Vointa Iași. FEMININ: Progresul 
Satu Mare-Vointa Oradea, Metalul 
Clui-Vointa Tg. Mureș, Dinamo 
Țimișoara-Progresul Focșani, Vo
ința Rădăuti-Stiinta Iași. Returul 
acestor jocuri se va disputa la 9 
octombrie. Turneele finale vor a- 
vea loc între 25-30 octombrie (la 
Orașul Stalin) pentru echipele fe
minine și între 15-20 noiembrie (la 
Galați) pentru echipele masculine.

Volei

. A treia etapă a returului cam
pionatelor republicane de volei mas
culin și feminin, programează o se
rie de meciuri interesante, dintre 
care semnalăm în mod special în- 
tîlnirea de la Orașul Stalin, dintre 
echipa locală Metalul și C.C.A. 
Trebuie menționat că echipa me- 
talurgiștilor din Orașul Stalin a 
constituit — orin comportarea avu
tă și rezultatele înregistrate — 
surpriza campionatului. De aseme-, 
nea trebuie să precizăm că în tui* 
victoria echipei Metalul a însemnat 
cu drept cuvînt cea mai mare sur
priză a campionatului. Echipa 
C.C.A. are de luat o revanșă, da: 
pentru aceasta va trebui să lupte 
din toate puterile. împotriva unui
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adversar valoros și cu mare voință 
de a învinge. Mai remarcăm me
ciul dintre echipele masculine Di
namo IX București-Flamura roșie 
Tg. Mureș, „derbiul” codașelor, ca 
și partidele dintre echipele femi
nine Progresul Cluj-Progresul 
CPCS București, Locomotiva MCF 
Bucureșt-i- Voința Sibiu.

Iată, de altfel, jocurile care se 
dispută mîine în cadrul campiona
telor republicane: MASCULIN : 
Locomotiva I.C.F. București-Pro
gresul Cluj, Dinamo I București- 
Știinfa Timișoara, Metalul Uzinele 
de Tractoare Orașul Stalin-C.C.A., 
Dinamo IX București-Flamura ro
șie Tg. Mureș, Progresul I.T.B. 
București-Stiinta Arad; FEMININ: 
Progresul Cluj-Progresul C.P.C.S. 
București, Locomotiva MCF Bucu- 
rești-Vointa Sibiu, Progresul Ti- 
mișoara-Știința I.C.F. București, 
Flamura roșie Iași- Constructorul 
București, Dinamo București- Vo
ința Orașul Stalin.

— Ultimele meciuri eliminatorii 
din cadrul fazei interregionale a 
campionatului republican de ju
niori se dispută mîine, astfel: 
MASCULIN: Tînărul Dinamo-
vist Oradea — Tînărul Dinamo- 
vist Bacău, Știința Pitești — 
Tînărul Dinamovist Tg. Mureș, Lo
comotiva Craiova-Locomotiva Ti
mișoara, Progresul IT.B.-Flamura 
roșie Brăila; FEATININ: Liceul 
Mixt Curtea de Argeș-Știinta II 
Ploești, Locomotiva Craiova-Tînă- 
rul Dinamovist Deva, Tînărul Di
namovist Cluj-Flamura roșie Iași, 
Locomotiva Gara de Nord Bucu- 
rești-Voința L.M. București

Finalele se vor disputa sistem 
turneu și vor avea loc între 13-16 
octombrie.
Au luat sfîrșit semifinalele 
campionatului masculin de 

Șah al R-P-R-
In numărul nostru trecut am a- 

nunțat rezultatele semifinalei de la 
Cluj, încheiată miercuri seara. După 
cum s-a putut vedea din clasa
ment, o luptă deosebit de aprigă 
a caracterizat întreaga desfășura
re a turneului, iar calificările au 
fost decise abia prin punctajul 
coeficienților.

Același aspect l-a avut întrece
rea și in semifinala de la Arad. 
Aici „sosirea" a fost ®tît de strin- 
să înoît între iprimuil și aii șapte; 
lea clasat diferența era de numai 
un punct. Pentru locurile IV—VII 
a trebuit să se calculeze puncta
jul după sistemul Sonnebom — 
Berger la fel ca primul și al doi
lea loc.

Victoria în semifinala de la Arad 
a repurtat-o tînărul candidat de 
maestru Emil Crețuitescu. El a 
arătat aceeași formă Inimă ca și 
in turneul maeștrilor de la Buș
teni terminind neînvins competi
ția. Abia în ultima rundă maes
trul M. Rădulescu a reușit să-l a; 
jungă, diar, cu un Sonnebom mai 
bun, Crețulescu a păstrat totuși 
primul loc. Ambii au acumulat 12 
puncte. Numai la o jumătate die 
punct s-a clasat juniorul Alexan
dru Gunsberger, care, calificîndu- 
se în finala campionatului repu
blican, obține cel mai mare_ succes 
din activitatea sa de pină acum. 
Dr. R. Alexandrescu. Iuliu Szabo. 
Mihai Șuta și Ștefan Erdely an 
acumulat același număr die pune; 
te: 11. S-au calificat în finală 
însă numai primii 2. R. Alexan- 
drescu reușește, în șfînșit, după o 
absență de cîțiva ani, să revină 
in rândul celor mai buni șahiști 
ai țării, iar Miu Szabo confirmă 
succesul de la Bușteni care i-a 
adus o notă de maestru. Pe ce
lelalte locuri s-au clasat: Țucă 
8 >/, p., Kadiar și Frățîlă 7 >/s p. 
Grozescu și Kiss 6 ’/2 P-, ®tc.

La Bucureștii, ultimele runde nu 
au adus surprize, dtecît poate aceea 
că Drimer. cu un finiș impresio
nant. a reușit să-l depășească pe 
Rotaru, astgurîndu-și calificarea 
care diupă jumătatea turneului 
era foarte problematică.

Primul loc în semifinala de la 
București i-a revenit maestrului 
V. Ciocîltea cu 14 puncte. Pe locu
rile 2 și 3 s-au clasat, 1a egalita
te de puncte, candidaiții de maeștri 
V. Urseam și T. Ghițescu cu 13 
V2 p. Ei i-au întrecut pe maeș
trii Reicher și Voiculescu care au 
acumulat 13 și respectiv 12 '/2 P- 
Urmează Drimer cu 12 p„ Rotaru 
cu 11 '/? p., Stane iu 10 */2 p. etc.

In felul acesta se cunosc deja 
16 finaliști, cărora li se adaugă 
Dr. O Troianescu și I. Bălane! 
care participă la turneul interna
tional din R. D. Germană. Cei
lalți doi concurent1, pînă la comple
tarea numărului de 20, vor fi sta
biliți de către Inspecția de Șah.

Handbal
In cadru! campionatului mas

culin categoria A se vor desfășu

ra mîine următoarele partide: 
BUCUREȘTI: Dinamo 6 — Știin
ța Timișoara; Știința I.C.F. — 
Știința Iași; JIMBO LIA: Flamu
ra roșie — C.C.A.; TIMIȘOARA: 
Metalul — Flacăra Ploești; RE
ȘIȚA: Metalul — Flamura roșie 
Cisnădie; SIBIU: Voința — Di
namo Orașul Stalin. înaintea 
acestor jocuri clasamentul este 
următorul:

13 9 2 2 111:.78 20
13 9 0 4 94: 73 18
13 8 14 83: 74 17
13 7 15 102: 94 15
13 5 3 5 65: 63 13
13 5 2 6 83: 89 12
13 4 4 5 80: 87 12
13 5 2 6 112:120 12
13 4 2 7 77: 89 10

13 5 0 8 74: 93 10
13 :3 3 7 95:-107 9
13 3 2 8 94:103 8

C.C.A.
Dinamo Or. Stalin 
Metalul Timișoara 
Dinamo 6 Buc. 
Voința Sibiu 
Flacăra Ploești 
FI. roșie Cisnădie 
Știința Timișoara 
Știința Iași 
Fi. roșie Jimbolia 
Știința I.C.F. 
Metalul Reșița

In campionatul feminin catego
ria A. programul este următorul: 
BUCUREȘTI: Știința Min. Invă- 
țămîntului — FI. roșie Constanța; 
REȘIȚA: Metalul — Știința I. C. 
F. Buc.; SIBIU: FI. roșie — Știin
ța Timișoara; CODLEA: Avîntul 
—FI. roșie Buhuși; TG. MUREȘ: 
Progresul — Progresul Orașul 
Stalin. Iată clasamentul :
Știința I.C.F. 13 11 1 1 62:15 23
Progr Tg. Mureș 13 10 2 1 59:12 22
Progresul Or Stalin 13 9 2 2 63: 36 20 
Avîntul Codi ea 13 7 2 4 33:26 16
Știința Timișoara 13 7 1 5 32:24 15
Șt. Min. învăț 13 6 2 5 51:28 14
FI. roșie Sibiu 13 3 2 8 34:31 8
Metalul Reșița 13 2 0 11 21:61 4
FI. roșie Buhuși 13 2 0 11 16:21 4
FJ. roșie Constanța 13 2 0 11 14:95 4

In campionatul masculin catego
ria B se vor disputa următoarele 
partide; BUCUREȘTI: Locomoti
va — Progresul Arad: ODOR- 
HEI: Progresul — Recolta M.A.S.; 
BACAU: Progresul •— Flacăra
Târgoviște; CLUJ: Știința — Re
colta Variaș; GALAȚI: Știința — 
Reprezentativa or. Făgăraș.

Clasamentul este următorul:

*

Repr. or. Făgăraș 13 11 0 2 128: 73 22
Progresul Arad 13 9 1 3 133:100 19
Recolta Varias 13 8 1 4 99: 88 17
Progr, iOdorhei 13 7 1 5 144:100 15
Flacăra Tîrgoviște 13 6 1 6 117:137 13
Progresul Bacău 13 6 0 7 91: 93 12
Știința Cluj 13 4 2 7 78:121 10
Recolta M.A S. 13 4 1 8 116:122 9
Locomotiva Buc. 13 4 1 8 100:120 9
Știința Galați 13 1 2 10 79:141 4

Miercuri 5 octombrie se va dis
puta etapa a XV-a în cadrul cam
pionatului masculin categoria A.

întrecerile celor mai buni 
aeromodeliști

Incepînd de luni 3 octombrie, pe 
cîmpul de la Popești Leordeni și 
la centrul experimental de aero- 
modele din Parcul „23 August" 
aerotnodeliștii noștri fruntași se 
întrec în cea mai importantă com
petiție de specialitaie a anului: 
campionatele republicane de aero- 
tnodele.

Fără îndoială că la actuala edi
ție a acestei interesante întreceri 
sportive în centrul atenției gene
rale se află aeromodeliștii din re
giunea Cluj. Echipa regiunii Cluj 
va alinia la start un lot foarte 
puternic, alcătuit din elemente de 
certă valoare. Aeromodeliștii din 
Cluj nu au nevoie de o prezen
tare amănunțită. De mai mulți ani 
ei dețin un loc de frunte în miș
carea noastră de aețpmodelism, 
întrecerile din ultima vreme con- 
firmînd pe deplin această afirma
ție. Cu șanse sensibil egale parti
cipă la lupta pentru primele locuri 
aeromodeliștii din regiunile Stalin, 
Timișoara și Regiunea Autonomă 
Maghiară. Un lot valoros va pre
zenta și regiunea București. A- 
cesta este alcătuit din aeromode
liști consacrați ca Ionel Georgescu, 
Elvira Purice, Gheorghe Marinescu 
etc.

In ziua de 3 octombrie, după 
deschiderea festivă de la centrul 
experimentai de aeromodele din 
Parcul „23 August", concurenții de 
la categoriile cu zbor liber vor 
pleca la Popești Leordeni-

Constructorul București- 
Locomotiva Gr. Roșie, la 

rugbi categoria A.

Anul acesta, campionatul cate
goriei A la rugbi este mai intere
sant ca oricînd. Lupta pegtru pri
mele locuri în clasamentul acestei 
competiții ca și „bătălia" echipe
lor din a doua parte a clasamen
tului — pentru evitarea zonei de 
retrogradare — fac din fiecare întîl- 
nire un punct de atracție pentru 
iubitorii sportului cu balonul oval. 
In etapa de mîine sînt programate 
o serie de întîiniri ale căror re
zultate pot determina schimbări 
importante, atît în fruntea cît și 
la periferia clasamentului. Cons
tructorul București, actuala frun
tașă a clasamentului, are o sarcină 

dificilă în fața feroviarilor bucu- 
reșteni care acum o săptămînă au 
întrecut echipa campioană a anu
lui trecut. Amintim că în turul 
campionatului, feroviarii au fost 
învinși de adversarii lor de mîine 
cu scorul de 3-0. Alte două întîi
niri echilibrate vor avea loc între 
Dinamo IX-Progresul F.B. (în Ca
pitală) și Minerul Petroșani-Pro- 
gresul Sănătatea (la Petroșani). 
In celelalte meciuri din cadrul 
campionatului categoriei A se în- 
tîlnesc : C.C.A.-Știința Timișoara și 
Dinamo București-Construetorul O- 
rașul Stalin. In categoria B sînt 
programate următoarele întîiniri: 
seria I : Știința București-Locomo- 
tiva Buzău; Minerul București-Lo. 
comotiva I.C.F.; Constructorul Con- 
stanța-Progresul Tecuci; Știința 
Iași-Știința Galați. Seria a II-a: 
Flacăra Ploești-Sclecționata Tîrnă- 
veni; Știința Cluj-Locomotiva Cluj; 
Progresul Sibiu-Știința Arad; Lo
comotiva Timișoara-Flamura roșie 
Orașul Stalin.

Surprize în semifinalele 
concursului republican de 

vele clasa star

CONSTANȚA (prin telefon de 
la corespondentul nostru regional).

Concursul republicam de vele 
clasa star care are loc pe lacul 
Siut-Ghiol, a continuat cu întrece
rile din cadrul semifinalelor. S-au 
desfășurat 12 regate, care au prile
juit întreceri dîrze și, totodată, au 
adus numeroase surprize și schim
bări în clasamentele celor două 
serii.

In seria I echipajele au fost de 
valori foarte apropiate. De altfel, 
îu această serie, cele trei echipaje 
calificate, nu și-au putut asigura 
participarea în finale decît după 
disputarea ultimei regate. In 
seria I s-au calificat echi
pele: I. N. Calcan — Gh. 
Fierea (Casa Ofițerilor Con
stanța) 3371 p.; 2. Gh. Lungii—M. 
Dumitriu (Constructorul) 3320 p. ; 
3. Milio Tașcu—Petre Svoboda 
(Știința) 2319 p.

In seria a II-a, pe primul loc 
s-a clasat echipajul N. Navasart — 
A Silberman (Constructorul) 3718 
p., care s-a dovedit cel mai bine 
pregătit dintre participanți. O fru
moasă comportare a avut echipajul 
Puiu Mânu—Nicolae Opreanu (Ști
ința) 3167 p. Pe locul 3 : echipa
jul Ion Naum—Ion Oprea (Con
structorul) 2291 p. Performanța lor 
este foarte frumoasă, ținînd seama 
de faptul câ este primul concurs 
al lor la clasa star. Unul din echi
pajele favorite, format din Andrei 
Butucaru și Mircea Anastasescu 
(Constructorul) s-a comportat sub 
așteptări, dovedind lipsuri îm pre
gătirea fizică.

Finalele concursului sînt în curs 
de desfășurare. Parcursul finalelor 
este de 10 mile marine. Mîine iau 
sfîrșit întrecerile.

P. Enache

Tenis de masă
Cei mai important meci diin ca

drul etapei die mi ine a camplona- 
tutai republicam de teniis de masă 
se desfășoară in Capitală între for
mațiile mascul ime Flamura roșie 
București șj Progresul București. 
Amibele echipe cuprind jucători 
fruntași ca maeștrii sportului Toma 
Reiter și Matei Gantaer (Flaimura 
roșie) maestra emerită a sportu
lui Angelica Rozeanu și maestrul 
sipor Ului Tiber iu Harasjosj (Pro
gresul) și desigur că îrrtîlmirite 
dintre acești jucători vor dla loc 
la dispute interesante și de un ni
vel tehnic ridicat.

Tot în Capitală va mai avea loc 
și partida dintre tînăma echipă 

" Dinamo IX București, și rutinata 
formație a Progresului din Satu 
Mare. La Timișoara se va desfă
șura meciul dintre echipa locală 
Flamura roșie și Voința din Arad. 
In sfîrșit ultima îmtîlnire a etapei 
se joacă astăzi la ReȘița între Con
structorul București și Metalul 
Reșița.

In întrecerile pentru campiona
tul republicam feminin, etapa de 
mîine programează următoarele 
partide : București: Constructorul 
— Dinamo IX, Progresul — Ști
ința, iair la Timișoara Progresul 
crin localitate va primi replica for
malei constănițene Flamura roșie.

Iată clasamentul înaintea etamei
de inline a camptanalului 
al categoriei A :

m ascul im

1. Constructorul Buc. 12 11 1 59:13 23
2. Flamura roșie Buc. 11 11 0 55:14 22
3. Progresul Buc. 12 7 5 52:34 19
4. Progresul Cluj 12 6 6 40:42 18
5. Progr. Satu Mare 11 6 5 37:39 17
6. Dinamo IX Buc, 12 5 7 39:45 17
7. Voința Arad 11 4 7 34:44 15
8. Flamura r. Tim. 12 1 11 10:59 13
9. Metalul Reșița U 1 10 16:52 16

Ștafeta combinată 
in cinstea 

„Zilei Forțelor Armate 
ale R. P. C

In cinstea zilei de 2 Octombrie, 
„Ziua Forțelor Armate ale R.P.R.", 
Casa Centrală a Armatei organi
zează mîine, în Buculrești o șta
fetă combinată la care participă 
echipe ale asociațiilor: Locomotiva, 
Progresul, Flamura roșie, Avîntul, 
Recolta, Minerul., Flacăra, Meta
lul, Știința, Constructorul, Voința, 
Dinamo și Caisa Centrală a Ar
matei.

Ștafeta se compune din 11 schim
buri și va fi purtată de mctooicli» 
ști, crosișfi și crosiste, canotori (pe 
lacul Herăstrău), înotătorii, măr
șăluitori, cicliști ; uHtiinxuil schimb 
va fi o ștafetă de 4 x 100 m. 
bărbați.

Primele trei echipe clasate vor 
primi premii. Ștafeta va porni din 
fața Combinatului Poligrafic „Casa 
Sctaiteii", Ia ora 9 seisirea fiind ÎU 
același 10c, ta jurul orei 11,30

O FOTBAL. Joi după-amiază, Di
namo 6 București a jucat în „Obor“ 
cu Locomotiva Constanța și a făcut 
nn rezultat de egalitate: 1—1 (1—1). 
Au marcat: Iacob (Loc.) și Voica 
(Dinamo).

— In Cupa R.P.R., joi s-a disputat 
la Giurgiu meciul Locomotiva Bucu
rești — FI. roșie Giurgiu. Bucureș- 
tenii au învins cu 2—0 (0—0$) prin 
punctele marcate de Langa și Filote, 
acesta din urmă arătîndu-se în 
mare vervă de joc.

— Tot joi, Minerul Petroșani a 
jucat amical la Tg. Jiu cu echipa 
locală Jiul. Minerul a câștigat cu 
3—0 (0—0). Au marcat: Paraschiva
șl Sima (2).

— Mîine, la Arad, se dispută jo
cul amical dintre FI. roșie Arad și 
Știința Cluj.

— Sferturile finală ale Cupe! 
Orașelor la juniori se dispută mîine. 
după următorul program : Giurgiu- 
București, Arad-Făgăraș, Timișoara- 
Sibiu și Pașcanl-Clui.

3n Capitală
AZI

ATLETISM. — Stadionul Republi
cii, ora 9,30: calificări în cadrul cam
pionatelor internaționale; ora 15,15 : 
festivitatea de deschidere a campio
natelor internaționale și apoi probe 
în cadrul campionatului.

MiiNE
ATLETISM. — Stadionul Republi

cii, ora 9.30: calificări în cadrul 
campionatelor internaționale; de la 
ora 15,30: probe în cadrul campio
natelor internaționale.

FOTBAL. — Stadionul Giulești, 
ora 10,30: Știința București — Loco
motiva București (cat. B.). Teren 
Dinamo Obor, ora 11: Dinamo VI— 
Flacăra Morenl (cat. B.). Stadionul 
Dinamo, teren II. ora 9,15: Tînărul 
Dinamovist I București — Metalul 
București (juniori). Teren Lamino
rul, ora 9: Flacăra București — Lo
comotiva Tr. Severin (juniori). Te
ren Progresul F. B., ora 9: Progre
sul F. B. București — C.C.A. Bucu
rești (juniori). Teren Progresul CCS, 
ora 9: Progresul C.P.C.S. — Știința 
Craiova (juniori).

HANDBAL. — Teren Dinamo O- 
bor, ora 9,45: Dinamo VI—Știința 
Timișoara (masculin categ. A). Te
ren Progresul I.T.B., ora 13,30: Ști
ința Ministerul Invățămîntului — 
Flamura roșie Constanța (feminin 
categ. A); ora 14,30: Locomotiva 
Gara de Nord — Progresul Arad 
(masculin categ. B.); ora 15,30: Fla
mura roșie Steagul roșu — Știința 
Iași (feminin, campionatul de califi
care); ora 16,30: Știința I.C.F. — Ști
ința lași (masculin categ. A.).

LUPTE. — Sala Dinamo, de la ora 
10 pînă la ora 20: campionatul cate
goriei A.

ȘTAFETA COMBINATĂ organiza
tă de C.C.A., în cinstea ,.Zilei For
țelor Armate ale R.P.R.“: plecarea 
ora 9 din fața Combinatului Poli
grafic „Casa Scînteii1; sosirea la ora 
11,30 în același loc.

RUGBI. — Teren Constructorul, 
ora 9: Constructorul București — Lo
comotiva Grivița Roșie (cat. A.). 
Stadionul Tineretului, teren II, ora 
10: Dinamo IX București — Progre
sul F. B. (cat. A.); ora 11,30: știința 
București — Locomotiva Buzău (cat. 
B.). Stadionul Tineretului, teren IV, 
ora 8: Dinamo București — Cons
tructorul Orașul Stalin (cat. A.): 
ora 10: Minerul București-Locomoti- 
va I.C.F. București. Teren C.C.A. 
(șoseaua Die Pintilîe), ora 10: C.C.A.- 
Știința Timișoara (cat. A.).

VOLEI. — Teren Locomotiva Gara 
de Nord (str- Vespasian) sau în caz 
de timp nefavorabil în sala Giulești, 
de la ora 9: Locomotiva Gara de 
Nord—Voința Lemn Mobilă (campio
natul republican de junioare): Loco
motiva București — Voința Sibiu 
(feminin categ. A.). Locomotiva Bu
curești — Progresul Cluj (masculin 
categ. A.). Teren Dinamo, de la ora 
9: Dinamo București —Voința Orașul 
Stalin (feminin categ. A), Dinamo 
IX București — Flamura roșie Tg. 
Mureș (masculin categ. A). Dinamo 
I București — Știința Timișoara 
'masculin categ. A): teren Progresul
I. T. B.: Progresul I. T. B.—Ști
ința Arad (masculin, categ. A.).

BASCHET.— Teren Progresul F.B., 
de la ora 17: Progresul F.B. — Ști
ința I.C.F., C.C.A. — Locomotiva 
P.T.T., Dinamo București — Progre
sul Tg. Mureș, toate în cadrul cam
pionatului masculin categ. A.

TENIS DE MASĂ. Sala Progresul 
(bd. 6 Martie nr. 5) ora 2.30: Flamura 
roșie-Progresul (masculin); ora 10: 
Dinamo IX-Progresul Satu Mare.
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Cercurile albe înseamnă șuturi tra 
negre șuturi trase în repriza ~ a 
jucători: 5 — Călinoiu, 6 — Boeuf 
Ozon, tO — Georgescu, 11 — Mihai 

8 — Degelas, 9 — Coppens, 10 —

Pregătiri pentru campionatul republican 
de box pe echipe

Deși campionatele republicane 
individuale de box s-au terminat 
de aproape două săptămîni, pu- 
giliștii noștri fruntași nu și-au 
pus mănușile „în cui”. Dimpotri
vă, antrenamentele se desfă
șoară acum cu o intensitate spo
rită. Motivul este apropiata în
cepere a unei noi întreceri de mare 
amploare: campionatul republican 
de box pe echipe. Organizată 
pentru prima oară în țara noa
stră, această competiție suscită un 
viu interes, datorită echilibrului 
de forțe existent între cele 6 
echipe participante. Primul cam
pionat republican de box pe echi
pe se va desfășura între urmă
toarele reprezentative de asociații 
sportive: Dinamo, Metalul, Com
binata Flamura roșie—Progresul, 
Combinata Voința — Constructo
rul, Combinata Locomotiva — 
Știința și Casa Centrală a Ar
matei. Amatorii de box vor avea 
deci o nouă ocazie să-i vadă „la 
lucru” pe unii dintre cei mai 
buni boxeri ai țării.

Din formația Casei Centrale a 
Armatei nu vor lipsî, desigur, 
cei cinci campioni republicani 
Mircea Dobrescu, Victor Șchiopu, 
Emil Cișmaș, Vasile Tijă și 
Gheorghe Negrea. De asemenea, 
militarii vor beneficia și de apor
tul altor pugiliști de valoare, în 
frunte cu maestrul emerit al spor
tului Gh. Fiat, Toma Hie. Nico- 
lae Mîndreanu, Francisc Ambruș, 
Serbu Neacșu și Dumitru Adam. 
Reprezentativa asociației Dinamo 
va fi alcătuită din efectivele sec
țiilor de box dinamoviste din Bu
curești și Orașul Stalin. Dinamo- 
viștii vor prezenta, deci, o forma
ție din care vor face parte prin
tre alții: Dumitru Ciobotaru, Ni- 
colae Linca, Ghețu Velicu, Ilie 
Gheorghe, Toma Constantin, Mi
hai Trancă, Puiu Nicolae, Otto 
Bostiog, Constantin Gheorghiu, 
Constantin Gherasim, Iosif De
meter, Ilie Dragnea șî Ștefan 
Dumitrache. Redutabilă se anunță 
echipa asociației Metalul, care va 
aduce în ring o serie de boxeri 
cunoscuți: Marin Cristea, Dinu 
Eugen, Gheorghe Zamfirescu, Dă- 
nîlă Done, Dumitru Rizea, Con
stantin Iordache, Petre Deca, Ma
tei Godeanu și alții

Informații

I.

II. 
III

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 40 (ETAPA 

DIN 9 OCTOMBRIE 1955)
l

R. P. Romînă (A) — R.P. Bul
garia (A)

Anulat
R.P. Romînă (jun.) — R. P. 
Bulgaria (jun.).
Elveția — Franța
Șt. Crafova — Din. 6 Buc.
Progr. Sibiu — Șt. Buc.
Met. C. Turzii — Min. Lupeni

VIII. Met. Reșița
IX.
X.
XI. 

IV.
V.
VI.
VII.

-Loc. Cluj
108 — FI. MediașMet.

Loc. Arad — Met. Arad
Din. Bîrlad — FI. „1 Mai“
Ploești

,u.

se in prima repriză, iar cercurile 
doua. Cifrele indică pe următorii 
/, 7 — Copil, 8 — Nicușor, 9 — 
și 12 — Suru. — 7 lacquemyns, 
Mermans, 11 — Orlans

„Combinatele” prezintă, la rîn- 
dul lor, efective puternice. De pil
dă, combinata Flamura roșie—Pro
gresul va arunca în luptă o serie 
de boxeri de certă valoare. Prin
tre aceștia se numără: Luca Ro
mano, Nicolae Bîrsan, Albert 
Blank, Petre Popescu, Bătrînu 
Tănase, Dumitru Mîțu, Radu Bo- 
jic, Octavian Cioloca, Mircea Mi
hai, Nicolae Niță și Dumitru Ne
grea. Nu mai puțin puternică se 
prezintă combinata Voința-Cons- 
tructorul, în rîndurile căreia vor 
evolua: Iosif Schwartz, Ion Zlă- 
taru, Ștefan Văcaru, L. Halmagy, 
M. Miclăuș, V. Filiuță, G. Popa 
și alții. In sfîrșit, combinata Lo
comotiva—Știința va alinia o for
mație din care nu vor lipsi: Eus- 
tațiu Mărgărit, Constantin Du
mitrescu, Petre Zaharia, L Chen- 
dreanu, M. Stoian, M. 
Gh. Tomescu, V. Vintilă și 
xandru Ghită.

Pînzaru, 
Ale-

Programul competiției este 
m Storul:

ur-

Bu-
Loco-

ETAPA I (16 octombrie): 
curești: C.C.A. — Comb, 
motivări-Știința; Reșița: Metalul— 
Dinamo; Sibiu: Comb. Flamura 
roșie ri- Progresul — Comb. Voin
ța + Constructorul.

ETAPA II (30 octombrie): Bu
curești: Metalul — C.C.A.; Ga
lați: Comb. Locomotiva ri- Știința
— Comb, Voința + Constructorul; 
Timișoara: Comb. Flamura roșie + 
Progresul — Dinamo.

ETAPA III (13 noiembrie) Bu
curești: Metalul — Comb. Flamu
ra roșie + Progresul; Galați: 
Comb Voința -1- Constructorul — 
C.C.A.; Oradea: Dinamo — Comb. 
Locomotiva ri- Știința.

ETAPA IV (27 noiembrie): Bu
curești: Comb. Locomotiva +'
Știința — Metalul; Cîmpina: C. 
C A. — Comb. Flamura roșie + 
Progresul; Orașui Stalin: Dinamo
— Comb. Voința ri- Constructorul.

ETAPA V (11 decembrie): Bu
curești: Dinamo — C.C.A.; Ga
lați: Comb. Voința -I- Construc
torul — Metalul. Intîlnirea Comb. 
Locomotiva + Știința — Comb. 
Flamura roșie 4- Progresul, din 
această etapă, se va desfășura la 
18 decembrie Ia Galați.

Csbonosport
Meciuri de rezervă :

A.

B.
C.
D.

Progr. Focșani — Avîntul Făl. 
ticeni
Loc. Galați — Loc. Iași

FI. Roșie Cluj—Met. Oradea 
FI. Cîmpina—FI. r. Burdujeni

★

Plata premiilor de la concursul 
38, etapa din 25 septembrie, conti
nuă mîine duminică, ora 8, numai 
la agenția centrală Pronosport din 
Calea Victoriei 9.

Depunerea buletinelor Pronosport 
pentru concursul 39 etapa din 2 oc
tombrie 1955 se poate face pînă 
duminică, cel mai tîrziu la ora 13, 
la agențiile O.C.L. și ora 14 la a- 
gențiile proprii Pronosport din Ca-

Intre două jocuri internaționale la fotbal
Se poate spune că echipa noas

tră reprezentativă de fotbal a cuJ 
cerit victoria asupra „naționalei” 
Belgiei — o echipă cu un valoros 
palmares internațional — datorită 
tocmai unor calități care i-ati 
lipsit în meciul de la 18 septembrie 
cu echipa R.D.G. : voință și dîrze- 
nie, joc conștient, o justă aprecie
re a adversarului și o orientare 
tactică în raport cu adversarul. 
Dacă la acestea adăugăm și un 
joc de ansamblu mai bun, randa-1 
mentul sporit al mijlocașilor, pre-: 
gătirea fizică foarte bună și legă
tura armonioasă dintre înaintași 
— avem elementele care explică 
mai buna comportare a echipei 
noastre în meciul cu Belgia și 
victoria obținută de fotbaliștii 
noștri.

Desigur, este un rezultat care ne 
bucură, date fiind valoarea și pal
maresul fotbalului belgian. El nu 
trebuie, însă, să ne îneînte prea 
mult, să ne facă să ne culcăm pe 
laurii victoriei, pentru că, deși e- 
chipa noastră l-a meritat și chiar 
la o diferență mai mare, totuși jo
cul ei nu ne-a mulțumit pe deplin, 
din cauza anumitor lipsuri de or
din tehnic și tactic. Și peste 8 zile 
ne așteaptă un meci tot atît de
greu ca acel cu Belgia : cu R. P. 
Bulgaria, mea care va pretinde 
reprezentanților noștri o și mai 
mare putere de luptă.

Este indiscutabil că, în general, 
modificările aduse formației au a- 
vut un efect pozitiv asupra com
portării și randamentului, dar mai 
ales din punct de vedere moral. 
Dună cum este foarte adevărat că 
și faptul că ne-am cunoscut dinain
te adversarul a contribuit la buna 
comportare a echipei, de data a- 
oeasta sub raport tactic. La jocul 
R. Cehoslovacă — Belgia a asistat 
un observator și colectivul dc an
trenori a pregătit echipa, din punct 
de vedere tactic, în baza observa
țiilor făcute la jocul de la Praga. 
Este un merit în plus al colectb 
vului de antrenori (Gh Popescu.

Err>. Vogi, A. Niculescu și Șt. 
Covaci) pentru justa îndrumare a 
echioei și, de asemenea, un merit 
al jucătorilor care au respectat, 
în mare măsură, aceste îndrumări.

Care au*fost aceste îndrumări?
In primul rînd, apărării — de 

pildă — i-a revenit sarcina de a 
neutraliza cele două „vîrfuri" ale 
atacului belgian: Coppens și Mer
mans. Primul a căzut în sarcina

---------- .------------------------------- -------------------------------------------

ECOURI DUPĂ MECIUL R. P. R BELGIA
MERMANS. căpitanul echipei 

Belgiei, membru de onoare al fe
derației belgiene (duminică a ju
cat cel de al 52-lea meci in echipa 
națională, față de cele 35 de pre
zențe ale lui Coppens, al doilea 
membru de onoare al aceleiași fe
derații): In prima repriză a fost 
un joc foarte frumos, dar în re
priza a doua partida s-a ,,încăl
zit”. Era și firesc. Așa se întîm- 
plă atunci cînd după o repriză de 
joc frumos rezultatul rămîne ,,alb“. 
După pauză, fiecare echipă vrea 
să marcheze cu orice preț. In ce-i 
privește pe jucătorii romîni, ei 
mi-au făcut o impresie mai bună 
decît cehoslovacii, din punct de ve
dere tehnic. Romînii sînt mai a- 
proape de jocul modern, în viteză. 
Ei sînt sobri și eficaci. Mi-a plăcut 
foarte mult portarul Voinescu. Este 
ursul din cei mai buni din cîți am 
văzut și vă rog să mă credeți că 
am văzut foarte mulți. El este deo
sebit de elastic și, cu toate că noi 
belgienii ne lăudăm cu jocul nos
tru de cap, Voinescu a fost me
reu deasupra noastră. Mi-a plăcut, 
de asemenea centrul Înaintaș O- 
zon.

Jacques LECOCQ, secretarul 
general al ziarului belgian ,,Les 
Sports": Excelentă prima repriză, 
cînd s-a practicat un joc de bună 
valoare. S-a jucat iute. îneît din 
3 pase se ajungea de la o poartă

Mî’ne în
Mîine se desfășoară a Vil-a eta

pă a returului campionatului ca
tegoriei B. Deosebit de intere
sante se anunță partidele de la 
Oradea, Baia Mare, Orașul Stalin, 
Craiova, Burdujeni, Buhuși, Foc
șani și București. Cele mai impor
tante jocuri se _ dispută tot în se
ria a Il-a, untfe continuă cu ace- 
eaș intensitate „duelul” pentru pri
mul loc între Progresul Oradea, 
Metalul Cîmpia Turzii, Flacăra 
Mediaș și Metalul Reșița.

Iată programul complet al meciu
rilor de mîine :

SERIA I: Locomotiva Craiova — 
Metalul Uz. Tr. Orașul Stalln (1—2); 
Știința București — Locomotiva 
București (1—1) ; Dlnamo 6 Buou- XJUUUlCțU ți-----U XJMA7U-

lu> Androvici, care — de altfel — 
cunoștea jocul lui Coppens din tur
neul de fotbal din cadrul Festivalului 
de la Varșovia. Mermans a fost 
dat în grija lui Călinoiu, care — 
vă reamintiți, desigur — a jucat 
mai mult defensiv, luînd parte des
tul de rar la acțiunile ofensive. 
Sarcinile apărării au fost comple
tate cu: supravegnerea mai îndea
proape a extremului stingă și lua
rea de rrăsuri pentru preîntîmpi- 
narea șuturilor din apropierea ca-s 
reului, știut fiind că înaintașii 
belgieni trag mai prost de la di
stanță mai mare, fapt verificat 
în jocul de miercuri. De ase
menea, Călinoiu a fost îndru
mat să folosească pe cît posibil 
pasele lungi directe, ceea ce a și 
făcut, cu succes, surprinzînd apă-: 
rarea belgiană. îndrumările au fost 
respectate de Androvici, în special, 
și <fe Călinoiu. Pahonțu — sub 
forma lui obișnuită — a comis 
greșeli de plasament, pe care a în
cercat să le repare cu un joc prea 
dur. Lui Băcuț I. dat fiind servi
ciul său mai bun, i-a revenit sar
cina de a susține acțiunile ofensi
ve, astfel că Georgescu — care de 
data aceasta a venit înapoi mai 
mult decît obișnuiește — a putut 
participa în finalul acțiunilor. Nu 
a fost însă. în „zi de șut” astfel 
că nu a dat randamentul scontat. 
In schimb, Nicușor a jucat mai 
retras, pentru a-1 acoperi pe Căli
noiu și a avut ca sarcină coordo
narea jocului înaintării, căreia 1 
s-a recomandat mai multă mișcare, 
deci multe sichimburi de locuri, 
pase pe jos (belgienii avînd un 
foarte bun joc cu capul) și crearea 
poziției de tras la poartă printr-o 
serie de mișcări înșelătoare în nre- 
alabil (golul marcat de Georges
cu). îndrumarea dată, explică — 
într-o măsură — jocul oarecum 
șters al lui Nicușor și chiar al lui 
Georgescu, și în mare măsură com
portarea peste așteptări a lui 
Ozon, care s-a demarcat cu regu
lai itate șr, prin mișcare continuă, 
a creat goluri în apărarea belgi
ană. El a respectat cel mai bine 
îndrumarea dată, de a se mișca 
rriult și de a evita să intre în lup
tă corp la corp cu adversarii. In 
concluzie, măsurile luate în pre
gătirea echipei, realizate mai mult 
șan mai puțin, subliniază totuși 
justețea lor și mai ales necesita
tea urmăririi din timp a viitorilor 
noștri adversari.

la alta. Surprinși la început, apă
rătorii noștri au rezistat bine în 
primele 20 minute. In repriza a 
doua n-a mai fost joc frumos, pen
tru că rezultatul era 0—0 și fie
care voia să marcheze pentru a 
obține victoria. Din echipa romînă 
mi-au plăcut Androvici și Ozon, 
despre care stoperul nostru Carre 
a spus că i-a fost tin adversar tot 
atît de greu ca și francezul Kopa.

L. HOLKO, arbitru de tușă: 
Fără să exagerez, țin să remarc de 
la început că fcitîlnirea de la 
București s-a jucat într-un ritm 
mult mai rapid decît meciul de la 
Praga. Prin faptul că acolo au fost 
conduși cu 3—0, belgienii nu au 
mai căutat să imprime jocului o 
notă de duritate. La București, 
însă, situația a fost a'ta. Prima 
repriză s-a terminat cu un scor 
alb. După pauză, ei au căutat să 
forțeze oarecum jocul. Victoria e- 

deplin me-
forțeze oarecum jocul, 
chipei rom în e este pe 
ritată.

J. KARAS, arbitru 
Un joc dur, terminat 
meritată a echipei romîne. care a 
jucat cu multă însuflețire și a a- 
tacat mult mai periculos. Din e- 
chipa romînă mi-au plăcut Votaes- 
cu, Androvici, Ozon și Copil, iar 
dg la belgieni Gernaey, Carre și 
Coppens — acesta din urmă atîta 
timp cît a jucat balonul și nu pi
cioarele adversarilor.

de tușă: 
cu victoria

categoria B
talul Steagul roșu Orașul Stalln — 
știința Craiova (6—9) ; Flamura ro
șie St. Gheorghe — Metalul Bucu
rești (0—1) ; Progresul Sibiu —■ Lo
comotiva Tr. Severin (0—3).

SERIA a Il-a : Locomotiva Ou) — 
Metalul Hunedoara (2—1); Progre
sul Oradea — Locomotiva Arad 
(1—8) ; Flacăra Media* — Flamura 
roșie Cluj (1—2) ; Minerul Lupeni — 
Progresul Satu Mare (0—1) ; Mteta
lul Reșița — Mtetalul 108 (5—2);
Metalul Bala Mare — Metalul Clm- 
pia Turzii (1—3) ; Mtetalul Anul — 
Metalul Oradea (3—0).

seria a Hl-a: Flamura roșie 
Burdujeni — Locomotiva Iași (0—2); 
Progresul Focșani — Locomotiva Ga
lați (0—2) ; Știința Iași — Avîntul Făl
ticeni (5—2); Dlnamo Bacău — Dinamo 
BIrlad (6—2) ; Flamura roșie Buhuși 
— Flamura roșie Bacău (2—1); Dl
namo Galați — Flacăra Cîmpina 
(1-9).

In paranteze sînt trecute șcaul- 

• In așteptarea partidei cu fotba
liștii bulgari, e bine să ne gîndim 
la lipsurile arătate de echipa noas
tră. Deficientele de ordin tehnic 
arătate sînt destul de importante, 
însă parte din ele trebuie puse pe 
seama unei stări de emotivita.e 
care a existat la jucătorii noștri. 
Au fost multe pase greșite (Nicu- 
șor, Mihai), centrări defectuoase 
(Mihai, Copil), degajări și atacuri 
imprecise la fundașii Pahonțu și 
Szoko, dar mai ales lovituri la 
poartă imprecise — care trebuie să 
atragă atenția cel mai mult. Gra
ficele alăturate scot în evidentă 
superioritatea romînilor asupra 
belgienilor ca frecvență a șuturilor, 
dar — în același timp — și im
precizia trasului la poartă al îna-' 
intașilor noștri Este o veche „ra
cilă” a atacanților echipelor noas
tre. Faptul că marea majoritate a 
șuturilor au mers de puțin pe lin
gă sau deasupra porții constituie 
o îmbunătățire, dar ea nu poate 
mulțumi atîta timp cît spațiul por
ții este nimerit foarte puțin. Și, în 
privința aceasta, Ozon a greșit de 

cele mai multe ori deși se afla în 
situații clare de tras la poartă. 
Timpul pînă la jocul cu fotbaliștii 
bulgari este destul de scurt, totuși 
se poate insista mai mult — cu 
succes — asupra trasului la poar
tă. De asemenea, este necesar ca 
înaintașii, întărindu-și jocul sim
plu, clar și pe poartă, să insiste 
mai mult în demarcări permanente.

Sînt lipsuri care pot fi remediate 
printr-o participare și mai conști
entă a jucătorilor, care au dovedit 
miercuri că pot aplica îndrumările 
date și se pot ridica la compor
tări și mai bune. Și aceasta este 
cu atît mai necesar cu cît jocul 
cu fotbaliștii bulgari le va pretinde 
și eforturi mari și o capacitate teh
nică și tactică dezvoltată.

P. GAȚU

Clasamentele
campionatului republican 

de juniori la fotbal
Mîine se dispută ultima etapă 

i returului seriei a IlI-a din cam. 
de juniori : 

Craiova,

a 
pionatul republican 
Progresul CPCS Știința 
Flacăra București-Locomotiva T. 
Severin, Tînărul Dinamovist I 
București-Metalul București, Pro
gresul FB BucureștLCCA și Fla
căra Ploești-Tînărul Dinamovist 
Pitești. De asemenea, au loc și 
cîteva jocuri restante : Minerul Ps- 
troșani-Locomotiva Timișoara (se
ria IV), Metalul B. Mare-Locomo- 
tiva Cluj și Știința Cluj-Progresul 
Oradea (seria V). înaintea aces
tor jocuri, clasamentele 
zintă astfel:

SERIA i

se pre-

1, Locomotiva Iași 18 14 1 3 49:12 29
2. Voința Fălticeni 18 13 2 3 61:13 28
3. Știința Iași 18 11 3 4 45:20 25
4. Dinamo Bacău 18 10 2 6 51:23 22
5. FI. r. Buhuși 18 9 0 9 62:44 18
6. Avîntul Fălticeni 18 8 2 8 46:41 18
7. FI. r Bacău M 7 2 9 28: 39 16
8. FI. roșie Burd. 18 3 4 11 21:53 10
9. Dlnamo Bîrlad 18 3 1 14 22:80 7

10. Prog. Focșani 18 3 11* 18: 78 7
SERIA n

1. Locom. Buc. 18 13 2 3 55 517 28
2. Știința Buc. 18 10 5 3 43:23 25
3. Flacăra Cîmpina 18 9 5 4 37:24 23
4. Flacăra Moreni 18 8 6 4 23:24 22
5 Locomotiva C-ța 18 7 6 5 42:31 20
6. Tîn. Din. U Buc. 18 6 7 5 34:30 19
7. Flac. 1 Mai PI. 18 7 3 8 39:32 17
8. Dlnamo Galați 18 5 6 7 21:26 16
9. Locom. Galați 18 3 1 14 22:57 7

10. Voința Focșani 18 1 1 16 11:63 3
SERIA III

1. Tîn. Din. I. Buc. 19 15 2 2 66:10 32
2. Metalul Buc 19 13 2 4 46:19 28
3. Prog. F.B. Buc. 19 11 6 2 41:20 28
4. Flacăra Ploești 18 10 2 6 54:32 22
5. Știința Craiova 19 8 2 9 37:36 18
6. Locom. Craiova 20 7 4 9 38:42 18
7. Flacăra Buc. 19 4 8 7 23:29 16
8. C.C.A. București 1£> 6 2 11 22:41 14
9. Tîn. Din. Pitești 19 5 3 11 36:45 13

10. Locom. T. Severin 18 5 2 11 27:56 1211. Progr, CPCS 19 2 3 14 23:83 7
SERIA 

1 Știința Tfcm.
2. Locomotiva Tim.
3. Metalul Arad 
*. Mtetalul Reșița 
5. Locom Arad
8. Metalul 103
7. Mln. Petroșani
8. Met. Hunedoara
9. Progresul Tlm.

18. Minerul Lupeni

18
18
18
17
18
18
14

SERIA V 
llj 17 15 •
Arad 14 13 1 
■adea 18 12 0 
i Cluj 17 9 2
Oradea 17 9 1
Mare 17 8 3

Cluj 18 SI
ret 18 3 5

IV
18 11 5
17 11 5
18 10 3

9 5
7 8
8 2
6 2
5 1 12 33:49 12
4 1 13 20:40 9
1 3 15 10.-CL 4

2 *5:17 27
1 44:20 27
5 40:24 23
4 37:24 23
3 33:2* 23
8 35:38 18
9 29:32 14

3 83:11 30
* 96:15 n
8 59:21 24
8 31:31 20
1 26:3* 19
8 29:76 ia

11 il
vi
18 14 4
ÎS 14 3

« SJ: »ia
5 M:13 23
B 40:23 21
8 32:25 21*. Flacăra Mediaș 18 9 3

3. Dlnamo Or. Stalln H 9 3 8 38:38 31 
8. Met. Uz. tr. Orașul Stalln

18 7 4 7 36:31 18
7. Fl.r. Sf Gheorghe 18 6 3 19 30:49 14
8. Metalul St. R. Orașul Stalln

18 * 5 9 27:35 13
». Avîntul ”eghln 17 5 3 3 35:33 1*



CIRCUITUL CICLIST AL R. P. R
Șt. Ștefu (Dinamo) victorios in etapa a vI-a

Sibiu 29 (prin telefon de la tri
mișii noștri). — De 24 ore, cade 
o ploaie măruntă, rece, peste 
Deva și împrejurimi. Aceeași 
ploaie, oprită doar pentru cîteva 
minute, parcă special pentru da
rea startului, îi va lua în primire 
pe cicliști, ca și în etapa trecută, 
imediat ce aceștia au ieșit din 
oraș. Asfaltul esite lunecos, roțile 
derapează, virajele sînt luate cu 
mare prudență astfel că se ru
lează cu o medie orară de numai 
30—32 km./h.

Nimeni nu întreprinde nimic. 
Fiecare este preocupat de un sin
gur lucru foarte important însă: 
acela de a-și menține echilibrul pe 
bicicletă. Etapa a X-a, desfășu
rată în asemenea condiții nu i-a 
scutit nici ea pe alergători de 
cbișnidtele pane. Moiceanu spar
ge de două ori, Witman, Geor
gescu, Nuță și alții sparg și ei 
însă fiecare rezistă, reface terenul 
pierdut, cu ocazia reparării defec
țiunilor și, în scurt timp, reintră 
în piiutorMl care continuu ă să îna
inteze sub ploaia deasă.

In apropiere de urcușul Apold, 
un singur alergător V. Naidin de 
la Flamura roșie întreprinde o 
acțiune curajoasă. Cicliștii din 
pluton privesc parcă resemnați 
cum Naidin începe să ia avans, 
la început 20, apoi 40, 60, 100. 
m., pînă cînd dispare complet în 
ceața deasă care învăluie șoseaua, 
colinele și satele.

La 15 km. de Sibiu, cînd plu- 
-wnul a începuȚ în sfîrșit, să se 
agite serios, era prea tîrziu! Nai
din îțI asigurase suficient avans 
pentru a sosi de unul singur la 
Sibiu, obținînd astfel o bineme
ritată victorie în această etapă; 
Ștefu, Zanoni și Șerban, ocupă 
primele 
aproape 
la 
etapei.

In clasamentul general indivi
dual pe echipe, după această a
X- a etapă, nu a intervenit nici o 
modificare importantă. Pe primul 
loc continuă să se mențină cu un 
mare avans, C. Dumitrescu 
(C.CA.) și prima echipă ă Casei 
Centrale a Armatei. ,

ORAȘUL STALIN 30 (prin te
lefon de la trimișii noștri). — Pe 
jn timp frumos și pe o șosea us
cată,. cei 43 cicliști rămași în 
cursă au pornit din Sibiu ca să 
străbată cei 140 km. pînă la Ora
șul Stalin, parcursul celei de a
XI- a etape a circuitului ciclist al 
R.P.R.

Alergătorii au uitat, pare-se, de 
oboseala ultimelor două zile. încă 
de Ia plecare ei pedalează în ritm 
susținut. După primul 
oră de rulaj, vine și 
fecțiune. G. Petrescu este 
să-și schimbe bicicleta . 
La Avrig,. I. Vasile pierde 
cunde prețioase ca să umfle 
cauciuc. Colegul său 
Milea, îl va aștepta însă și prin-

locuri îrrtr-un pluton de
30 de alergători, sosiți 

un minut după cîștigătorul

sfert de 
prima de- 

silit 
defectată

se-' 
un 

de echipă,

La greutafile intimpinaie de cicliști din ~ cauza traseului ex
trem de dur, 
constituit un 
Iată un grup

s-au adăugat și intemperiile. Ploile de toamnă au 
obstacol pe care alergătorii l-au înfruntat cu greu, 
răzleț de cicliști pedalind cu îndirjire pe asfaltul ud

susținută cei doitr-o morișcă 
prind în curî.nd plutonul. In frun
te, Gabriel Moiceanu caută să 
„întindă" grupul cicliștilor, deo
camdată compact, dar nu reușe
ște. Cerul senin și odată cu el șo
seaua uscată rămîn însă în urrră. 
De la km. 50 începe să burnițeze. 
Asfaltul devine alunecos, iar vîn- 
tul care începe și el să bată, va 
prici,nu i îr scurtă vreme multe 
dificultăți sportivilor.

La 15 km. de Făgăraș Szabo se 
pierde de pluton, însă 
du-șl în 
din nou 
Lui Gh. 
bicicleta, 
nic și 
cu plutonul după numai, 5 
Ploaia se întețește. Cicliștii nu se 
dau însă bătuți. Aplecați deasu
pra ghidoanelor, merg mai depar
te, îndîrjiți parcă de vremea ne
favorabilă cate și azi, ca și în ul
timele zile, a ținut eu tot dina
dinsul să le facă... mizerii.

In față ne apare cunoscutul ur
cuș al Perșanilor învăluit în cea
ță. Vîntul suflă din ce în ce mai 
furios și face ca plutonul să îna
inteze în „f'r indian" C. Dumi
trescu pare mulțumit că nimeni 
nu poate întreprinde atacuri. 
Ștefu și Poreceanu escaladează 
primii vîrful Perșanilor de unde 
atît ei cît și ceilalți coboară în
tr-o viteză uluitoare.

Sîntem numai la 20 km. de O- 
rașul Stalin și cum esîe și firesc, 
plutonul începe în sfîrșit să se a- 
gite. Moiceanu, Stefu. Nuță, Con
stantinescu, Poreceanu, iau pe 
rînd inițiativa atacurilor.

Intrăm în periferiile Orașului 
Stalin. In frunte se găsesc C. Du
mitrescu, G. Moiceanu, urmați la 
100 m. de un pluton de 20 cicliști, 
iar la 300 m. de alți 10 cancu- 
renți. Dumitrescu și Moiceanu nu 
se înțeleg, fiecare caută să-l lase 
pe celălalt să tragă și din „cear-

revenin- 
scurtă vreme, pedalează 
voinicește și îl prinde 
Sandru i se defectează 

El pedalează puter- 
restabilește contactul 

km.

ta" lor cîștigă plutonul, care-i 
prinde ușor din urmă. Acum nu 
mai sprintul final va decide pe 
învingător. Și acesta va fi Ștefu, 
care, „pîndind" un moment favo
rabil, țîșnește ca un bolid, între- 
cîndu-i la sprint pe C. Dumitres
cu și I. Constantinescu, în urma 
cărora trec linia de sosire încă 
alți 10 cicliști, lată clasamentul 
etapei : 1. St. Ștefu (Dinamo) a 
parcurs cei 140 km. în 4h 15:29; 
2. C. Dumitrescu 4h 16:10; 3. I.
Constantinescu 4h 16:15; 4. Mic- 
nevici 4h 16:30 și în același timp 
cu el au mai sosit Poreceanu, 
Georgescu, Popov, etc. Pe echipe, 
etapa a fost cîștigată de fruntașa 
clasamentului general, C.C.A. I.

In clasamentul general indivi
dual și pe echipe, nici după acea
stă. etapă nu s-a produs vreo mo
dificare. Conduce, în continuare, 
C. Dumitrescu cu 50h 46:14, ur
mat de Zanoni cu 51 h 01:36 și St. 
Ștefu cu 51h 14:21. In clasamen
tul general pe echipe conduce de 
asemenea cu autoritate echipa 
C.C.A. I.

Astăzi are loc cea de a XlI-a e- 
tapă, pe un traseu situat în 
preajma Orașului Stalin, după 
care concurenții vor porni mîine 
în cea de a XIII-a și ultima eta
pă: Orașul Stalin — București.

Sosirea în ultima etapă va avea 
loc mîine, în jurul orei 13 în pia
ța Republicii.

emil iencec
G. MIHALACHE

Primul concurs internațional 
de motocros din R. P. R.

După mai multi ani în care motociclistii noștri s-au întrecutj După mai multi ani în care motociclistii noștri s-au întrecut în 
numeroase Competiții internaționale, dar numai în afara granițelor 
țării, Iată că în sfîrșit le-a venit și lor rîndul să fie gazde, să pri
mească oaspeți străini alături de care să-și încerce forțele. Intre 
16-19 octombrie, va avea loc la Orașul Stalin primul concurs inter
național de motocros organizat la noi, sub auspiciile Asociației Vo
luntare pentru Sprijinirea Apărării Patriei.

Asociația Voluntară pentru Sprijinirea Apărării Patriei, se preo
cupă îndeaproape de popularizarea și ridicarea nivelului tehnic în 
această ramură de sport, organizînd în acest scop o serie de com
petiții despre ale căror succes am vorbit deseori în coloanele zia
rului nostru. Pe aceeași linie, A.V.S.A.P. și-a. trimis anul trecut re
prezentanți la concursurile internaționale de motocros organizate la 
Sofia, iar mai apoi la Moscova, iar anul acesta la Leipzig unde 
reprezentativa A.V.S A.P. a ocupat primul loc în clasamentul con
cursului Internațional de 4 zile. După acest important succes, în 
dorința de a da cît mai multor motocicliști posibilitatea să-și ridice 
nivelul tehnic prin participarea în competiții internaționale, A.V.S.A.P. 
a inițiat concursul care va avea loc la mijlocul acestei luni (la moto- 

î crosul internațional de la Orașul Stalin motociclismul nostru va fi 
reprezentat de 40 de alergători).

I
 La Orașul Stalin în probele de motocros vor lua startul motoci
cliști' din U.R.S.S., Republica Populară Chineză, Republica Popu
lară Polonă, Republica Cehoslovacă, Republica Populară Ungară, 
Republica Populară Bulgaria, Republica Populară Democrată Coreeană. 
RepubLica Populară Mongolă, Republica Populară Federativă Jugo
slavia și, bineînțeles. Republica Populară Romînă.

Concursul internațional de motocros de la Orașul Stalin va cu
prinde 4 probe: o probă individuală rezervată motocicliștilor, o probă 
individuală pentru alergătoare, o probă pe echipe pentru motocicliști 
șio probă pe echipe pentru motocicliste. Pentru probele rezervate 
băieților traseul de concurs măsoară 100 km. iar pentru acelea rezer
vate motociclistelor 35 km, din care o bună parte pe traseul pe care 
vor alerga motocicliștii.

I,----------------------------- --------------------------------------------- -- - - 

Mîine, la Praga și Budapesta, 4 intilniri intre fotbaliștii 
cehoslovaci

PRAGA 30 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Duminică 
2 octombrie, fotbaliștii cehoslovaci 
întîlnesc la Praga și Budapesta e- 
chipele selecționate de fotbal ale 
R. P. Ungare. La Praga se întîl
nesc echipele A ale celor două țări 
în cadrul competiției „Cupa Eu
ropei". In deschidere, se vor întîlni 
echipele de juniori ale R. Ceho
slovace și R. P. Ungare. In aceeași 
zi, la Budapesta, pe „Nep. Sta
dion", se vor. întîlni echipele se
cunde și de tineret.

In cursul acestei săptămîni au 
avut loc ultimele pregătiri. Repre
zentativa A a R. Cehoslovace a sus
ținut un joc de verificare în com
pania echipei Jiskra Podebrady, de 
care a dispus cu scorul de 5—0 
(5—0). Pentru învingători au mar
cat: Prada 2, Svoboda, Crha și 
Kraus. In urma acestui meci a fost 
alcătuită următoarea formație: 
Schroiff—Jecny, Hledik, Menclik— 
Hejsky, Prochazka—Pazdera, Pazi- 
cky, Prada, Crha, Kraus. Ca rezer
ve vor fi: Houska — portar —, Zu- 
zanek — fundaș —, Dvorak — mij
locaș, Svoboda — înaintaș.

De asemenea, reprezentativa se
cundă a R. Cehoslovace, care este 
formată în majoritate din jucători 
aparținînd cluburilor din Bratisla
va, a jucat miercuri la Trencin, unde 
a întîlnit echipa locală Spartak. 
Selecționabilii au dispus de echipa 
locală cu scorul de 9—2 (2—1). 
Pentru meciul de la Budapesta a 
fost alcătuită următoarea echipă: 
Stacho-Cirka, Vician, Tihy-Jajcaj, 
Benedikovici-Pavlovici, Molnar, Ka- 
r.iany, Hovorka, Simansky.

și maghiari
In deschidere la meciul de la 

Praga se vor întîlni echipele da 
juniori. In vederea acestei întîlnirl. 
Comisia centrală de fotbal din R. 
Cehoslovacă a alcătuit următoarea 
formație: Spisiab-Giurkat, Antala, 
Moravec-Vovorsky, Nepomuckv- 
Gondula, Obert, Pysa, Sura, Koma- 
rek.

Pentru meciul dintre echipele de 
tineret, formația este alcătuită din 
jucători talentați care au evoluat 
și la București. Iată componența 
echipei: Hason-Mraz, Benko, Urban- 
Vengloș, Kvasiak-Kotraba, Dolinsky, 
Felszegy, Balasik, Cimra.

ir
Echipa reprezentativă a R.P. Un. 

gare a susținut miercuri un meci 
de antrenament în compania echi
pei Dozsa Văcz:, de care a dispus 
cu scorul de 8—0 (3—0). In acest 
meci a fost folosită următoarea e- 
chipă: Fazekas-Dudas, Karpathy, 
Takacs-Bozsik, Sojka-Kertesz, Koc- 
ais, Hiidtegkuti, Puskas, Czibor.

După cum ni s-a comunicat de 
la Budapesta, este probabil ca și în 
întîlnirea de la Praga să fie alini
ată aceeași formație.

Ar u
Presa cehoslovacă se ocupă pe 

larg de această întîlnire, care con
stituie unul dintre cele mai de 
seamă evenimente sportive din ac
tualul sezon. Analizînd șansele ce
lor două echipe, specialiștii ceho
slovaci consideră că echipa lor care 
va. juca duminică poate furniza o 
surpriză. Meciul de la Praga va fi 
condus de arbitrul belgian Fran
ken.

JINDRICH PEJCHAR

Șahiștii sovietici au susținut simultane
în Suedia
29 (Agerpres) 

Șahiștii sovietici
STOCKHOLM 

TASS transmite: 
care au luat parte la turneul inter
zonal de la Goteborg continuă să 
susțină numeroase simultane în o- 
rașele suedeze și finlandeze.

La 27 septembrie, marele maes
tru Keres și maestrul Mikenas au 
dat un simultan în orașul Upsala. 
Keres, care a jucat la 33 de mese, 
a cîștigat 26 de partide, a făcut 
6 remize și a pierdut una. Maes
trul Mikenas a obținut 24 de vic
torii, 5 remize și a pierdut două 
partide.

In drum spre patrie, șahiștii so
vietici s-au oprit la Helsinki* Aici, 
Spasski, Lilienthal și Mikenas au 
dat simultane în fața șahiștilor 
finlandezi. Lilienthal, care a jucat

Turneul international de șah de la Erfurt
In cadrul turneului internațional 

de la Erfurt s-au jucat partidele 
întrerupte și amînate. Deși avea a- 
vantaj la Uhiman, Dr. O. Troianes
cu nu a continuat în modul cel mai 
exact partida, permițînd adversaru
lui său să obțină remiza. Cei doi 
maeștri cehoslovaci, Dr. Alster și 
Fichtl, au obținut victorii la între
rupere, cîștigînd la Koch și respec
tiv Fuchs. Partida dintre Uhlman 
și Koch a fost întreruptă pentru a 
doua oară.

In cadrul partidelor amînate a 
fost încheiată o singură întîlnire, 
cea dintre șahiștii bulgari Pîdevschi 
și Kolarov. In poziție egală, cei doi 
parteneri au căzut de acord asu
pra remizei. Două partide a avut de 
susținut șahistul polonez Dworzin. 
ski. El a întrerupt în poziție apro
ximativ egală cu Frantz și cu avan-

taj la Pîdevschi. A fost întreruptă 
și partida dintre Dely și Frantz, iar 
partida Frantz-Pîdevschi nu s-a 
disputat.

In continuare, s-a desfășurat cea 
de a IV-a rundă. In general, ea a 
abundat în remize. Cu acest rezul
tat au luat sfîrșit partidele Dword- 
zinski—Koch, Troianescu—Fichtl, 
Dittman — Uhlman și Frantz — 
Fuchs. Alster a cîștigat la Bely. 
Bălanei, cu negrele, a întrerupt în
tr-o poziție grea la Kolarov, iar 
Pîdevschi stă mai slab în partida 
întreruptă cu Dely.

După patru runde în clasament 
conduc Dittman (R.D.G.) și Dr. 
Alster (R. Ceh.) cu 372 p. urmați 
de Fichtl (R. Ceh.) cu 2V2 P-> Kola
rov (R.P.B.) 2 p. și o partidă între
ruptă, Troianescu (R.P.R.) și Bely 
(R.P.U.) 2 p.

și Finlanda
la 30 de mese, a cîștigat 24 de 
partide, a făcut 4 remize și a pier
dut două, Simultanul susținut de 
Mjkenas în fața a 12 șahiști fin
landezi a luat sfîrșit cu 8 victorii, 
2 remize și 2 partide pierdute. 
Spasski a dat două simultane. In 
primul, jucînd ia 30 de mese, a 
obținut 28 de victorii și a pierdut 
două partide, iar în cel de al doi
lea, susținut ia 10 mese, el a rea
lizat tot atîtea victorii.

Victoria echipei U.R.S.S. 
în întîlnirea d; yachting 

cu echipa Suediei
LENINGRAD 29 (Agerpres) 

TASS traiTKsmite : Timp de mai mufl- 
te zile s-a desfășurat în Golful 
Finic întîlnirea internațională de 
yachting dintre echipele Uniunii 
Sovietice și Suediei. S-au dispu
tat întreceri deosebit idle interesan
te la clasele „Star" și „Dragon". 
La 28 septembrie concursul yacht- 
menilor sovietici și suedezi a luat 
sfîrșit 
echipe 
21551 
te mai
suedezi, 
puncte. Pe locul trei s-a 
echipa secundă a U.R.S.S. 
10587 puncte.

După 
conducătorul 
lor suedezi. 
„Țin să-mi 
pentru buna 
rilor și primirea 
ni s-a făcut".

Victoria a revenit primei 
a Uniunii Sovietice cu 

puncte. Cu numai 5 pune- 
puțin au realizat sportivii 

oare au totalizat 21546 
clasat 

cu

terminarea întrecerilor, 
delegației sportivi- 

F.E. Pire a declarat: 
exprim mulțumirile 
organizare a întrece-' 

călduroasă care

O La 28 septembrie s-a disputat în 
' orașul Podolsk un concurs la care 

au luat parte cei mai buni haltero
fili sovietici. In cursul întrecerilor 
au fost stabilite două noi recorduri 
mondiale.

Halterofilul Fedor Nikitin din 
Celiabinsk, care a concurat în li
mitele categoriei ușoară, a realizat 
la stilul „împins” 120,5 kg. Acest 
rezultat constituie un nou record u- 
nional și este superior cu 500 gr. ve
chiului record mondial, care aparți
nea de asemenea Iui Nikitin.

Un rezultat strălucit a obținut la 
stilul „smuls” halterofilul de cate
gorie semi-mijlocie Iurii Duganov. 
Performanța lui de 133 kg. repre
zintă de asemenea un nou record 
unional și întrece cu 500 gr. recordul 
mondial deținut de același sportiv. 

Comitetul unional pentru cul
tură fizică și sport a omologat noul 
record unional stabilit de echipa 
Clubului sportiv central al Minis te-

rului Apărării U.R.S.S., în proba 
de ștafetă 4x800 m.

Participînd la întrecerile sparta- 
chiadei organizată în cinstea celei 
de a 15-a aniversări a Letoniei So. 
vietice pe stadionul din Riga, echi
pa sportivilor militari, din care fă
ceau parte Gheorghi Ivakin, Oleg 
Agheev, Evghenii Sokolov și Ghe- 
nadi Mod oi a obținut în ștafeta de 
4x800 m. rezultatul de 7’20”4/10. A- 
ceastă performanță este superioară 
cu 4 zecimi de secundă vechiului re
cord unional deținui; de aceeași e- 
chipă.

© Intr-un concurs atleiic desfășu
rat joi la Budapesta echipa de ștafetă 
4x1.500 m. a R. P. Ungare a sta
bilit un nou record* mondial cu tim
pul de 15’14”8/10.

© După cum anunță ziarul „Hin
dustan Standard” președintele Fede
rației indiene de fotbal, P. Guptha, 
care a condus echipa de fotbal a

Indiei în turneul pe care l-a între, 
prins în U.R.S.S., a declarat în- 
tr-un interviu acordat coresponden
tului agenției „Press Trust of in
dia” că fotbaliștii sovietici dețin o 
clasă ridicată de joc. Bl a subliniat 
de asemenea primirea * călduroasă fă. 
cuta fotbaliștilor indieni

Numărul următor al ziarului 
nostru va apare mîine, dumi
nică 2 octombrie. El va cu
prinde ample relatări asupra 
întrecerilor din prima zi a 
Campionatelor Internaționale 
de Atletism ale R.P.R.
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