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Să întărim necontenit munca 
în secțiile pe ramură de sport
DEZV"

tive

școală
gată de

. • 3
EZVOLTAREA activității spor- 

dintr-o întreprindere, 
etc., este strîns le- 

intărirea secțiilor pe 
ramură de sport, de nivelul la 
care se desfășoară procesul de in
struire sportivă în aceste unități 
și, în același timp, de munca or
ganizatorică și educativă in care 
sînt angrenați activiștii și sportivii 
secțiilor pe ramură de sport. Fi
rește, nu este de loc întîmplător că 
tocmai colectivele sportive cu secții 
pe ramură de sport numeroase și 
puternice au obținut și cele mai 
bune rezultate, atît în activitatea 
sportivă de mase cit și în cea de 
performanță. In secțiile pe ramură 
de sport ale colectivelor Flamura 
roșie Arad, Metalul Reșița, Progre
sul Oradea. Voința Arad, Dinamo 
Craiova etc., sute și sute de tineri 
practică diferite discipline în mod 
organizat, pregătirea ior făcîndu-se 
metodic, sub supravegherea cadre
lor tehnice de specialitate. Aseme
nea exemple pot fi întîlnite și în 
numeroase școli cum sînt, de pildă, 
cele din Sibiu, Iași, Arad, Bucu
rești, Baia Mare, Galați etc., ca și 
în unele colective sportive sătești, 
cum ar fi: Recolta Ghimbav, Re
colta Orțișoara, Recolta Poiana sau 

. în alte sate ca Frumiișeni, kăcă- 
ciuni, Curcani etc.

In unele secții ale colectivelor 
• noastre munca de instruire sportivă 

a fost strîns împletită cu munca 
de educare a sportivilor, cu preo
cuparea pentru angrenarea în prac
ticarea sportului a noi și noi oa
meni ai muncii. Astfel, în secția 
de șah a colectivului Metalul Hu
nedoara activează cîteva sute de 
muncitori. Ei participă la diferite 
.întreceri, organizează discuții, șe
dințe educative, mulți dintre ei au 
obținut diferite clasificări etc. Și. 
alături de „vechii" membri ai sec
ției,- vin mereu alți muncitori, dor
nici să învețe și să practice șahul. 
O activitate asemănătoare se des
fășoară și în secția automoto a 
colectivului Metalul Hunedoara.

Dacă astfel de exemple pot fi 
date și din multe alte colective 
sportive, tot atît de adevărat este 
însă că n’ci colectivele sportive, ai 
căror activiști nu se preocupă de 
formarea și de întărirea secțiilor 
pe ramură de sport, nu sînt mai 
puține.

In multe locuri, prin secții pe ra
mură de sport sînt înțelese echipele 
reprezentative ale colectivului. Și 
atunci, în locul unei secții puternice 
de fotbal, spre exemplu, în care 
să activeze zecî și zeci de iubitori 
ai acestui sport, găsești una sau 
două echipe. Sînt și cazuri cind 
acestora li se recomandă... să-și 
treacă normele complexului G.M.A., 
să participe la diferitele competiții 
de masă, etc. Problema se pune 
la fel și în ceea ce privește boxul, 
atlefsmul, gimnastica, voleiul etc.

Așa stînd lucrurile, nimeni nu 
poate fi surprins de faptul că în 

Lotul fotbaliștilor 
bulgari imediat du
pă sosirea în Gara 
de Nord.

colectivul sportiv Flamura roșie 
Craiova, din cei aproape 2.000 de 
membri de colectiv doar vreo 
100-150 practică în mod organi- - 
zat sportul Este, desigur, un e- 
xemplu dintre multe altele de a- 
cest fel.

Asociațiile sportive care au to
lerat, ba uneori au încurajat astfel 
de practici, trebuie să muncească 
serios pentru justa orientare a ac
tiviștilor din colectivele sportive în 
munca de organizare a secțiilor pe 
ramură de sport. Actuala formă a 
multor secții, cadrul în care cei 
cîțiva sportivi își desfășoară acti
vitatea, nu corespunde sarcinilor 
legate de dezvoltarea sportului de 
masă și neglijează conținutul pe 
care trebuie să-l capete mișcarea 
de cultură fizică și sport. In sec
țiile pe ramură de sport trebuie 
angrenați aproape toți membrii co
lectivului, chiar dacă, pentru în
ceput, unii dintre ei nu au obținut 
rezultate din cele mai valoroase. 
Secțiile au, în primui rînd, meni
rea să asigure membrilor de co
lectiv posibilitatea să practice dis
ciplinele preferate și apoi să con
tribuie la selecționarea diferitelor 
echipe reprezentative de colectiv. 
Or, de o astfel de înțelegere a 
lucrurilor nu putem spune că au 
dat dovadă activiștii colectivelor 
sportive Locomotiva și Flamura 
roșie Craiova, Metalul Steagul roșu 
Orașul Stalin, Avîntul Arad, Pro
gresul Constanța și din multe alte 
colective sportive în care secțiile 
pe ramură de sport sînt închise 
celor care, deocamdată, nu pot face 
parte din primele echipe ale co
lectivului sportiv.

Cu toată grija trebuie privită și 
problema sporirii numărului de 
secții, a întăririi permanente a sec
țiilor existente. Prin creșterea nu
mărului de membri de colectiv, prin 
sporirea numărului de purtători ai 
insignei GMA, prin miile de noi 
prieteni ai sportului care au pășit 
pentru prima oară pe stadioane cu 
prilejul competițiilor de masă or
ganizate in acest an, secțiile pe 
ramură de sport pot și trebuie să 
fie temeinic întărite. Înființarea 
de noi secții pe ramură de sport, 
iată, de asemenea, un obiectiv 
principal în munca activiștilor din 
consiliile colectivelor sportive.

Perioada destul de apropiată a 
lunilor de iarnă trebuie intens fo
losită pentru lichidarea lipsurilor 
existente în organizarea activității 
din secțiile pe ramură de sport. 
Firește, o importanță deosebită va 
trebui acordată secțiilor de șah, 
schi, patinaj, hochei ca și celor 
care își pot continua activitatea la 
sală pe timpul iernii. Aceasta nu 
înseamnă că ceilalți sportivi vor 
trebui „uitați" pină la primăvară. 
Fiecare dintre ei trebuie să-și con
tinue activitatea, antrenamentele. 
Aceasta este grija colectivelor spor
tive, datoria activiștilor sportivi.

Și in atletism, ca de altfel in ( 
toate celelalte sporturi, priete-1 
nia între sportivii sovietici și 
cei romtni chezășuiește sumede-1 
nie de rezultate înalte. In foto
grafie doi dintre cei mai buni, 
alergători de garduri din lume; 
Anatolii lulin și llie Savel.

LUNA PRIETENIEI ROMINO SOVIETICE

Cu gîndul la prietena mea Nina Korobkova
începutul toamnei, 

sportivii sibieni îți 
pe aleile Dumbravei.

Acum, la 
mulți dintre 
dau întilnire 
Acolo, sub îndrumarea antrenori
lor, atlefi, voleibaliști, gimnaști, 
înotători fac lungi alergări de 
cros, își desăvîrșesc pregătirea, 
folosind un mijloc plăcut, dar, în 
același timp, foarte eficace.

Tocmai de aceea, dacă vrei să 
stai de vorbă cu cei mai buni 
sportivi din Sibiu, un drum pînă 
la Dumbravă este soluția cea mai 
potrivită. Zilele trecute am întîl- 
nit acolo un grup de atlețj care 
făceau alergări de cros sub îndru
marea antrenorului Rudolf Csal- 
ner. Nu mică mi-a fost surprin
derea cînd, între alergători, sări
tori în lungime și aruncători de 
greutate am descoperit și pe ca
notoarea Ritta Schob, care face 
parte din lotul reprezentativ al 
tării noastre (echipajul de 8+1 
rame) care s-a clasat pe locul 2 
la campionatele europene de cano
taj. Mi-am reamintit Insă că Ritta 
Schob nu a abandonat atletismul, 
fiind încă o bună aruncătoare de 
suliță- Antrenamentul de cros îi 
va folosi și pentru pregătirea de 
schioară, deoarece campioana de 
canotaj a țării noastre participă 
în timpul iernii la întreceri de 
fond pe schi.

Alergarea de cros a luat sfîr- 
șit. Am putut sta de vorbă pe în
delete cu Ritta Schob. Desigur, 
cele mai frumoase amintiri le are 
de la canotaj, sport în care a avui 
prilejul să întîlnească pe cele mai

ECHIPELE DE FOTBAL ALE R. P. BULGARIA AU SOSIT IERI ÎN CAPITALĂ'
Fotbaliștii bulgari care vor în

frunta mîine pe stadionul .,23 Au
gust" selecționata de juniori și pri
ma reprezentativă a țării noastre 
ne-au rezervat de la început o sur
priză... Deși anunțați că vor sosi 
ieri spre ora prînzului pe calea ae
rului, ei au poposit în Capitală di
mineața cu... trenul! Sportivii bucu- 
reșteni și reprezentanții comisiei 
centrale de fotbal au fost avizați 
însă, la vreme, de această schim
bare, așa că la ora sosirii trenu
lui, pe peronul Gării de Nord, ei
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ale lumii. Ea 
drag de prie-

renumite sportive 
își reamintește cu _ 
tena ei Nina Korobkova, profe
soară la Moscova, care face parte 
din lotul de canotaj al Uniunii 
Sovietice.

— Nina șl celelalte componente 
ale echipajelor sovietice mi-au 
fost de un mare ajutor. In repe
tate rînduri ele au discutat cu 
noi despre antrenamente și des
pre tehnica sportului cu rame. La 
Snagov, înaintea întrecerilor și 
după disputarea acestora, canotoa
rele sovietice ne-au exemplificat 
diferite amănunte de tehnică, a- 
mănunte atît de importante în a- 
cest sport, și au discutat cu noi 
despre alcătuirea programului ge
neral de pregătire.

„Vă trebuie antrenamente va
riate șl de durată, ne-a spus Nina 
Korobkova, trebuie să vă preo
cupe dobindtrea unei rezistențe 
deosebite, trebuie să puneți ac
centul pe repetări".

Canotoarele sovietice au remar
cat că echipajul nostru are un 
start și un finiș puternic, dar că 
în schimb el slăbește pe parcurs- 
Expliclndu-ne aceasta înainte de 
finală noi am ținut seama de ob
servația făcută și am căutat din 
toate puterile să înlăturăm defi
ciența în cauză. Sportivele sovie
tice le-au dat numeroase cdte în
drumări canotoarelor noastre. Ast
fel, Ritta Schob povestește că Ko
robkova a sfătuit-o să facă antre
namente de cros, acum, în toam
nă, iar apoi să lucreze în sala de 

alcătuiau un grup numeros care a 
făcut o primire călduroasă oaspe
ților.

De-abia terminate primele strîn- 
geri de mînă și l-am și luat „în 
primire" pe Milev, antrenorul echi
pei ȚDNA Sofia și al „naționalei" 
bulgare, veche cunoștință a noas
tră, care ne-a spus : „Ca unul care 
am făcut parte adesea din repre
zentativele bulgare în meciurile cu 
fotbaliștii romini pot spune că cu
nosc destul de bine fotbalul dvs. 
pe care îl apreciez pentru concep
ția lui modernă. Știți și dvs., poate 
mai bine decît mine, că, de re
gulă, echipele romîne ne-au învins. 
In ultimii ani însă, și fotbalul bul
gar a înregistrat progrese, așa că 
ne exprimăm speranța că în parti
da de mîine vom realiza un joc de 
calitate. Noi vom lupta pentru o 
comportare bună și, firește, și pen
tru un rezultat valoros."

Față de „statele de serviciu" ale 
Iui'Milev, maestru emerit al spor
tului și de peste 70 ori interna
țional în echipa națională bulgară, 
declarațiile lui sînt deosebit de in
teresante. De altfel, rezultatele din 
ultimii ani, atît ale reprezentative! 
bulgare cît și ale echipelor de co-' 
lectiv în întîlnirile cu fotbaliștii 
suedezi, francezi, cehoslovaci, iu
goslavi, etc, confirmă spusele spe
cialistului bulgar.

Unul dintre cei mai cunoscuțî 
fotbaliști bulgari este maestrul e- 
merit al sportului și căpitanul e- 
chipei naționale, Boșkov. N-am
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prietenei

îndrumări

gimnastică exerciții la bîrnă, pa* 
ratele, inele sau sol. Tocmai de 
aceea am întîlnit-o pe Ritta Schob 
la antrenamentul de cros împreu* 
nă cu atleții. Cu toate că sezonul, 
întrecerilor de canotaj a luat sfîr-> 
șit, Ritta Schob nu și-a întrerupt 
nici o clipă pregătirea, ci dimpo
trivă, urmînd sfaturile prietenei 
sale Nina, lucrează în fiecare zi.

Iar pentru perioadele următoare 
așteaptă cu nerăbdare 
de la prietena sa, deoarece cores
pondența pe care o întreține cu 
profesoara din Moscova este pe cît 
de interesantă, pe atît de folosi
toare pentru ea. Din cînd în cind, 
primește rîndurile Ninei Korobko
va, care îi indică ce antrenament 
trebuie să mai facă, scriindu-i, în 
același timp, despre pregătirea ei, 
despre activitatea canotorilor so
vietici.

— Nici nu vă dați seama — ne-a 
spus Ritta — cît de folositoare 
sînt pentru mine sfaturile pe care 
le-am primit de la prietena mea 
Nina Korobkova. Eu o (in la cu
rent cu stadiul pregătirii mele, iaf 
ea îmi dă toate indicațiile nece* 
sare. De multe ori, cînd alerg prin 
Dumbravă, mă gindesc că la Mos* 
cova, poate în aceeași clipă, prie* 
tena mea Nina Korobkova face șl 
ea antrenament de cros.

M. VLADOIANU
dte da subredac(ia noastră dliti 

Sibiu

scăpat prilejul de a sta puțin de 
vorbă cu el : „Băieții" slnt, în ge
neral, în formă. Meciurile pe care 
echipa ȚDNA. din care fac parte 
— ca de altfel majoritatea jucă
torilor din reprezentativă — le-au 
susținut cu Djurgarden la Stock
holm și, recent, cu UDA Praga la 
Sofia, au confirmat aceasta. Cu 
fotbaliștii romîni m-am întilnit ul
tima oară la întrecerile Festiva
lului, cind am putut aprecia din 
nou tendința lor pentru realizarea 
unui joc de mișcare, cu accent pe 
viteză. Sînt dornic să-i văd din 
nou „la lucru" pe Ozon, Călinoiu, 
Androvici și coechipierii lor dorind 
sincer să realizăm împreună o par
tidă de calitate. Rezultatul ? N-aș 
vrea să folosesc o expresie obiș
nuită în asemenea ocazii, dar n-am 
încotro: vl-1 voi spune duminică 
seara, după meci..."

îndatoritor și zîinbitor, Boșkov 
și-a încheiat declarația și ne-a pă
răsit pentru a continua o animată 
discuție cu colegii lui de echipă 
Manolov și Kolev.

Ieri după-amiază autobuzele au 
purtat spre stadionul „23 August" 
echitpele de juniori și seniori ale 
R. P. Bulgaria care au făcut la 
ora 14, și, respectiv, 16, antrena
mente de acomodare pe terenul un< 
de mîine se vor întrece cu repre-* 
zentanții noștri.

Toate preparativele sînt terminal 
te 1 Să așteptăm, deci.., fluierul ar-* 
bitrului și... rezultatul.
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Trebuie să recunoaștem că pri
mele rezultate ale ediției din a- 
cest an a tradiționalei competiții 
sătești n-au însemnat totodată 
și primele succese. In multe regiuni 
(Oradea, Craiova, Iași, Ploești), 
pregătirile în vederea primelor 
întreceri au fost tărăgănate multă 
vreme, unii activiști sportivi au 
pornit parcă, de data aceasta, mai 
greu la munca de organizare a 
Spartachiadei de toamnă a sate
lor. Firește, au existat și greutăți, 
dar...

Ultimele zile ne-au prilejuit 
multe bucurii. Veștile despre nu
mărul mare de participanți din 
regiunile Pitești, Suceava, Ba
cău sau Cluj au sporit neaștep
tat de mult. E drept, astfel de re
zultate nu le putem întîlni pre
tutindeni ; sînt semnalate încă nu
meroase lipsuri dar putem spune 
că, in sfîrșit, Spartachiada de 
toamnă a satelor a devenit, așa 
cum ar fi trebuit să fie de la în
ceput, un obiectiv principal în 
munca activiștilor sportivi.

Astfel înțeleasă, Spartachiada 
de toamnă a satelor nu se putea 
bucura decît de un deplin suc
ces. Si, în raioanele sau comunele 
unde activiștii sportivi și-au în
dreptat toată atenția înspre buna 
organizare și desfășurare a aces
tei Importante competiții sportive 
de masă, bilanțul primei etape 
este cît se poate de satisfăcător. 
Ar fi poate suficient să amintim 
că în raionul Medgidia, regiunea 
Constanța, peste 2.000 de tineri au 
participat la întrecerile de atle
tism, gimnastică, volei și trîntă, 
că asemenea rezultate au fost 
obținute și în raioanele Fe
tești, regiunea Constanța, Alba 
lulia, regiunea Hunedoara, Cehul 
Silvaniei regiunea Baia Mare, Lu
goj și Reșița, regiunea Timișoara 
«ic.

Numărul participanților la prima 
etapă a Spartachiadei de toamnă 
a satelor arată că în cele mai 
multe locuri, această competiție 
cunoaște o largă popularizare în 
rindurile sportivilor satelor noas
tre. Cu prilejul acestor întreceri 
au fost, de asemenea, amenajate 
numeroase baze sportive în regiu
nile Timișoara, Bîrlad, București 
etc., colectivele sportive RECOL
TA și-au mărit considerabil numă
rul membrilor, au luat ființă noi 
secții pe ramură de sport și, e drept, 
în mai puține comune, au fost 
descoperite elemente talentate, cu 
frumoase posibilități de dezvol
tare.

Spartachiada de toamnă a sa
telor nu s-a bucurat însă pretu
tindeni de înțelegerea cuvenită și, 
ca un rezultat direct, lipsurile au 
abundat, în unele locuri organi
zarea primelor concursuri este 
amînată încă și astăzi, munca de 

CU TOȚII LA START...
In cele mai multe 

sportive au fost terminate 
vreme toate pregătirile, 
făcute înscrierile,

colective 
din 

au fost 
s-au ales tra

seele, a fost organizată vizita me
dicală a celor care vor participa 
Ia întrecerile din cadrul crosului 
de masă „Să întîmpinăm 7 Noiem
brie". De altfel au și început pri
mele concursuri. Peste 200 de 
muncitori, membri ai colectivului 
sportiv Locomotiva complex Timi
șoara, s-au prezentat la startul 
întrecerilor. O frumoasă mobilizare 
Ița această^ tradițională, competi
ție de masă au reușit să asigure 
ți. colectivele sportive Voința șî 

întrecerile celor mai tineri participanți la cros sînt, in fiecare 
an, mereu mai viu disputate.

mobilizare a tinerilor de la sate 
■se desfășoară cu totul nesatis
făcător. O asemenea stare de lu
cruri poate fi întîlnită în raionul 
Babadag, regiunea Constanța, un
de nici comisiile de organizare 
n-au luat ființă în toate comu
nele, iar numărul participanților 
la prima etapă este mult prea mic 
față de posibilitățile existente. In 
această regiune, nici activiștii din 
raioanele Hîrșova, Negru Vodă 
sau Adamclisi nu se pot mîndri 
cu prea multe realizări. Slabe 
rezultate au fost obținute și în 
multe raioane din regiunea Galați, 
în raioanele Sibiu (regiunea 
Stalin), Aleșd (regiunea Oradea), 
Novaci și Vînju Mare (regiunea 
Craiova), Criș și Gura Honț (re
giunea Arad) etc.

Analiza lipsurilor manifestate 
în prima etapă a Spartachiadei de 
toamnă a satelor va constitui pen
tru asociația RECOLTA un sprijin 
prețios pentru mai buna organi
zare a viitoarelor ediții ale aces
tei tradiționale competiții de ma
să. Pînă atunci, eforturile trebuie 
îndreptate spre organizarea eta
pelor superioare ale Spartachia
dei. Aceasta, cu atît mai mult cu 
cît primele rezultate obținute sînt 
mai mult decît îmbucurătoare. Deși 
a fost amîjnată, etapa a Il-a pe 
centre de comune, organizată în 
unele raioane cunoaște un frumos 
succes.

Astfel, în raionul Lugoj, regiu
nea Timișoara, au participat pînă 
acum peste 700 de tineri și tinere, 
evidențiindu-se în munca de or
ganizare a acestor întreceri și în 
acțiunea de mobilizare a tinerilor 
activiști sportivi din comunele Ni- 
chișoara, Gavojdia, Ghizala etc. 
O importantă contribuție la buna 
reușită a acestor întreceri au adus 
instructorii sportivi Aurel Iancu, 
Ion Parasciuc, N. Popescu și La- 
zăr loan.

Consiliile regionale ale asocia
ției RECOLTA, dar mai ales con
siliile raionale, al căror aport în 
desfășurarea acestei competiții de 
masă este, în cele mai multe ca
zuri, foarte slab, au datoria să 
muncească cu mai multă hotărîre 
pentru consolidarea primelor rea
lizări obținute în Spartachiada 
de toamnă a satelor, pentru a asi
gura etapelor superioare ale 
petiției uh succes deplin, 
ceastă acțiune, activiștii 
tivi din consiliile asociației 
COLTA, din consiliile ei 
nale și regionale trebuie să pri
mească sprijinul efectiv al comi
tetelor raionale C.F.S., al orga
nizațiilor U.T.M. precum și al 
tuturor cadrelor tehnice, profe
sori de educație fizică, instruc
tori sportivi, sportivi fruntași etc.

J.-

com- 
In a- 
spor-

RE- 
naio-

d. g.

Flamura roșie Galați, 'Constructo
rul Cerna Vodă, Flamura roșie 

Comerț București, Metalul Hune
doara precum și numeroase colec
tive sportive școlărești din orașele 
Focșani, Sibiu, Cluj, Arad etc. In 

acțiunea de organizare a primelor 
întreceri de cros se constată că 
în acest an, deși în unele locuri 
mult întîrziate, concursurile se 
bucură de mai multă atenție din 
partea organelor și organizațiilor 
sportive., pregătirea pariîclpanților 
la cros este asigurată în condițiuni 
din cele mai bune de către cadrele 
tehnice și, în această iTirecție, 
trebuie evidențiată munca dcsfășu-

In toamna anului trecut și-a în
ceput activitatea în orașul Brăila 
o școală sportivă de tineret la a- 
ttefâsm. Școala a fost urmaită de 
55 de elevi, — băieți și fete —, 
majoritatea membri ai colectivelor 

Locomotivasportive Metalul și 
din localitate.

Programul de lucru al școlii a 
fost bine„ întocmit, ceea ce a per
mis desfășurarea unei rodnice ac
tivități, pe măsuira posibilităților e- 
levilor. In program au fost prevă
zute antrenamente, lecții teoretice 
și foarte multe concursuri jde veri
ficare.

Munca perseverentă a elevilor, 
conduși de antrenorul Virgil To- 
mescu, a dat roade minunate. A- 
niul acesta, elevii școlii sportive de 
tineret au participat la multe 
concursuri și campionate, cum sîni 
campionatele școlare, Spartachiada 
sindicală etc., ocupînd totdeau
na locuri fruntașe. La campiona
tele școlare, Cecilia Donescu a o- 
cupat locul I la aruncarea greu
tății, Stefan Stoian locul II Ia 
săritura în lungime iar I. Tudora- 
che a obținut locul III la 800 m. 
plat. Elevii școlii sportive de tine
ret din Brăila s-au remarcat și în 
întrecerile concursului final al șco
lilor sportive de tineret la atletism, 
care a avut loc Ia Constanța. Prin
tre aceștia au fost Ioan llea (13,55 
m la triplu salt și 6,57 m. la să
ritura în lungime), Stefan Stoian, 
Viorel Seitan, Iosif Crul, Cecilia 
Donescu și Florian Vasiliu.

In anul 1955 elevii școlii sporti
ve de atletism din Brăila au corec
tat recordurile regionale la 22 de 
probe, iar media primelor patru 
performanțe la 15 probe este de 
asemenea superioară celei din 1951.

N. Costin 
corespondent

de către an
din orașele 

Mare, Bucu-

rată pînă în prezent 
trenorii și tehnicienii 
Craiova, Iași, Baia 
rești, etc.

Din păcate, în unele colective 
sportive, deși a fost desfășurată 
o intensă muncă de popularizare a 
crosului de mase „Să întîmpinăm 
7 Noiembrie" și deși s-au luat toa
te măsurile pentru ca fiecare tînăr 
să fie supus controlului medical, 
activiștii sportivi nu s-au hotărît 
încă să treacă la organizarea pri
melor întreceri. Pînă la sfîrșitul 
primei etape a mai rămas destul 
de puțin timp și zilele frumoase 
de toamnă trebuie intens folosite 
pentru ca toți cei înscriși la cros 
să poată participa în concursu
rile primei etape. Firește, princi
palele sarcini în mobilizarea oa
menilor muncii la startul întrece
rilor de cros precum și în îndru
marea colectivelor sportive în ve
derea unei cît mai bune organi
zări a acestor concursuri, revin 
consiliilor sindicale regionale și 
consiliilor sportive regionale ale 
asociațiilor. Cu sprijinul comitete
lor regionale, raionale și orășe
nești C.F.S., consiliile sindicale 
regionale vor putea să contribuie 
efectiv la succesul primei etape a 
acestei importante competiții de 
mase. Exemplul consiliilor sindi
cale regionale București, Suceava, 
Bîrlad, Regiunea Autonomă Ma
ghiară, care se preocupă îndea
proape de buna desfășurare a cro
sului de mase „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie" trebuie să constituie 
un stimulent pentru toate celelalte 
consilii sindicale regionale.

Schimb de experiență in regiunea Cluj
Comitetul regional C.F.S. Cluj 

a organizat de curînd un schimb 
de experiență între președinții 
comitetelor raionale C.F.S. din re
giune. Schimbul de experiență a 
avut loc în orașul Gherla și a 
durat trei zile. In primele două 
zile, președinții comitetelor raio
nale C.F-S. s-au deplasat în sa
tele și comunele raionului Gherla. 
Pe teren ei au avut sarcina de a 
lua legătură cu comitetele execu
tive ale sfaturilor populare, cu or
ganizațiile de partid și U.T.M., cu 
profesorii de educație fizică, ast
fel încît să-și rpoată forma o pă
rere cît mai justă asupra felului 
în care se desfășoară activitatea 
sportivă în acest raion.

La întoarcerea de pe teren a 
avut iloc consfătuirea. In primul 
rînd a .fost discutată munca spor
tivă din orașul Gherla. Partioi- 
panții au arătat că activitatea 
sportivă nu se desfășoară în acest 

toare, 
mă de 
Munca 
Gherla 
om, Vasile Bențea, președintele co-

într-o măsură satisfăcă- 
ținîndu-se conț mai cu sea- 
largile posibilități existente, 
comitetului C.F.S- raional 
este dusă numai de un

Probleme sportive la
LA TG. MUREȘ...

După o scurtă perioadă de „în
călzire", în care emoțiile primelor 
zile de școală și-au dat mîna cu 
bucuria revederii colegilor din anii 
trecuți și cu curiozitatea firească 
intrării în studierea unor probleme 
noi, elevii și elevele din Tg. Mu
reș au pornit cu tragere de inimă 
la muncă. Desigur, sălile și tere
nurile de sport — „clasele" în care 
se deprind elementele .activității 
sportive, în cadrul orelor de e- 
ducație fizică — sînt frecventate cu 
aceeași dragoste de tinerii și ti
nerele din școli. Acolo unde au 
fost create din vreme toate condi
țiile necesare bunei desfășurări a 
acestei activități, treaba merge bi
ne. După cum ne relatează cores
pondentul nostru regional, Nerva 
Popa, la școala medie mixtă „Iosif 
Rangheț", cei 4 profesori de edu
cație fizică (Iosif Molnar, Wilhelm 
Naghi, Attila Madaraș și Irina 
Naghi) desfășoară o bună activi
tate cu elevii, în cele două săli de 
sport și complexul sportiv al școlii, 
compus din terenuri de volei, bas
chet și handbal, pistă de atletism 
și groapă pentru sărituri. Cu mai 
multă atenție față de disciplina e- 
levilor în orele de educație fizică, 
cei patru profesori vor obține, de
sigur, rezultate mereu mai bune. ' 

La școala profesională de con
strucții, unde activează profesoa
rele Ana Gorea și Lenke, Farkas, 
lipsa de pregătire sportivă a ele
vilor din primii ani pune probleme 
mai dificile, dar cele două profe
soare sînt hotărîte să le învingă. 
Un bum început s-ar putea face 
prin reamenajarea celor două te
renuri de volei și baschet, care 
actualmente sînt impracticabile. 
Dar aci este necesar și sprijinul 
direcțiunii. Acest sprijin ar putea 
li acordat și în problema construi
rii unei săli de sport, mai ales că 
materialele necesare construcției 
există. Același lucru este necesar 
și la școala medie de fete Nr. 4, 
unde profesoarele Zina Boros și 
Eva Solimossy întîmpină serioase 
greutăți în muncă din cauza lip
sei unei baze sportive. La fel, pro
fesoara Piroșka Oltean, de la școa
la profesională Metal, și-ar duce 
mai ușor activitatea dacă ar avea

O sală modernă 
de sport la Năsăud

m •- iIn ultimul timp, la Năsăud și | 
în centrele de comună din raion' 
au fost amenajate multe terenuri 
sportive simple și complexe, fiind 
construit .chiar și un stadion mo
dern utilat la Năsăud.

Se impunea însă de mai multă .' 
vreme amenajarea unei săli pentru | 
desfășurarea activității sportive ȘÎ I 
în timp de iarnă. Aceasta a foști 
o preocupare importantă a sporii-1 
vilor din Năsăud. Nu de mult, ‘ 
ea și-a găsit rezolvarea, Intr-ade-j 
văr, la inițiativa profesorului de* 
educație fizică Quintus Cosma, aj 
fost amenajată o sală de sport» 
spațioasă. Sala — pe care o ve- a 
dem în clișeul alăturat — se află,| 
în clădirea școlii medii nr. 2 dini 
localitate și este utilată pentruj 
gimnastică, baschet și volei.

miletului. Comisiile pe ramură de 
sport sînt inexistente (în afară 
de cea de fotbal) iar activitatea 
sportivă de masă nu se desfășoară 
în condiții bune din lipsa unei 
coordonări și îndrumări. Printre 
altele, s-a arătat că nici bazeile 
sportive din oraș nu sînt folosite, 
deoarece au primit alte întrebuin
țări. Este cazul celor două săli de 
gimnastică: una este folosită că 
depozit de cereale, iar cealaltă ”a 

fost transformată în depozit de 
var. ți

Discutîndu-se desipre activitatea 
sportivă din satele și comunele 
raionului Gherla, s-a arătat că în 
unele sate ca de pildă, Mintiul’ 
Gherlei și Fizeș există activitate 
și aceasta pentru că colectivele 
sportive sătești primesc sprijin din 
partea sfaturilor populare și a or-’ 
ganizațiilor de tineret Sînt însă, 
și alte comune ca, de pildă, co
muna Sic, unde sînt peste 300 de 
tineri, (far în care nu există nici 

un teren de sport iar materialele 
sportive cumpărate s-au pierdut

(de la subredacjia din Cluj)

început de an școlar
la dispoziție echipamentul sportiv 
necesar pentru toate clasele. Cam 
la fel stau lucrurile și la școala 
medie de băieți nr. 1, unde lipsesc 
și echipamentul, Și unele materiale 
sportive strict necesare, prof. Mir
cea Buhlea fiind silit astfel să-șl 
piardă timpul cu căutarea unor soi 
Iuții improvizate.

Cu sprijinul secțiunii Invătămînt 
a sfatului popular orășenesc, pri
mele greutăți pot fi învinse maț, 
ușor, iar primele succese ar putea 
fi realizate mai repede.

...SI LA TIMIȘOARA
<

La Timișoara, activitatea sportivă 
școlară s-a bucurat anul trecut de 
puține succese. In mare parte după 
cum ne relatează subredacția noa
stră, răspunderea acestui fapt a 
revenit profesorilor de educație fi
zică. Nu întotdeauna aceștia și-au 
făcut datoria așa cum trebuia, unii 
neavînd calificarea necesară iar 
altora lipsindu-le... bunăvoința. Nu 
e de mirare că, de exempiu,’ prof. 
Mihu Tudose de la școala media 
Nr. 8 cu limba de predare sîrbă 
și Anastasia Popescu, de la 
de fete, neavînd calificarea 
sară, nici munca sportivă 
aceste școli nu a mers cum trebuia. 
Alți profesori, cu calificare supe
rioară, cum sînt, de exemplu, Ma
rius Lugojam, Maria Crintea și N. 
Crișan, absolvenți ai I.C.F. sau 
sportiva fruntașă Brunhilda Neu- 
rchr, absolventă S.M.T.C.F., n-au 
dat randamentul așteptat. De aceea, 
măsura luată de secțiunea Invă- 
țămînt a sfatului popular orășenesc, 
de a nu mai încadra profesori de 
educație fizică fără calificare șî 
de a muta disciplinar pe cei cali
ficați, dar care nu dau satisfacție 
în muncă, a fost binevenită.

Prin a știri de măsuri, dar mai 
ales priritr-o atentă îndrumare și, 
un permanent control al muncii 
de educație fizică din școli, se va 
putea ajunge la o îmbunătățire a 
activității sportive școlare din Ti
mișoara. Iar activitatea umor pro
fesori ca Iuliu Kardos, Mircea 
Popovici, Matei Mitschang și Ma- 

"ria Țunea, care în afară de munca 
__ profesională, prestată la un nivel 

superior, duc și o vie activitate ob
ștească în cadrul comisiilor regio
nale pe ramură de sport, trebuie 
să constituie un exemplu pentru 
toți profesorii de educație fizică 
din oraș.

liceul 
nece- 

de la



Pe urmele materialelor publicate In cea de „a patra zi" a Cantonatelor Internaționale de Atletism
Intr-unui din numerele trecute 

ale ziarului nostru, a apărut arti
colul intitulat „După un an, la co
lectivul sportiv Metalul Cîmpia 
Turzii", material tn care au fost 
scoase la iveală lipsurile care frî- 
nează dezvoltarea sportului în a- 
cest important centru muncitoresc.

In răspunsul trimis redacției, 
consiliul colectivului sportiv Meta
lul, arată că, în totalitate, critica 
'adusă de ziar este justă și consti
tuie un sprijin real în munca pe 
care o va depune în viitor. Activiș
tii sportivi, întruniți îintr-o ședință 
extraordinară, au stabilit formarea 
unui colectiv care să se ocupe de 
buna desfășurare a activității din 
cadrul complexului G.M.A. în uzi
nă, colectiv din care fac parte, pe 
lîngă responsabilii cu această mun
că, toți antrenorii și instructorii. 
De asemenea, au alcătuit un bo-‘ 
gat plan d^e muncă și au inițiat 
„o lună G/M.A." în care au fost 
angrenate toate cele 15 cercuri 
sportive.

In răspuns se recunoaște și lip
sa de preocupare a consiliului co
lectivului sportiv față de problema 
educației sportivilor. In această 
privință, s-au luat măsurile nece-’ 
sare ca în fiecare săplămînă să se 
țină lecții politico-educative cu toți 
membrii colectivului sportiv.

Activul comitetului C.F.S. al re
giunii Stalin recunoaște justețea 
criticilor aduse de ziarul nostru co-- 
misiilor regionale de atletism și te-' 
nis de masă. Sezisat de inactivi
tatea acestor comisii, comitetul re
gional C.F.S. a luat măsuri urgente 
de activizare a acestor comisii și 

,. de înlocuire a unor membri care 
'nu-și făceau datoria, cu oameni 
pricepuți și cu tragere de inimă 
pentru această muncă. Ca rezultat 
al acestor măsuri, cele două co- 

' misii au organizat apoi o serie de 
’concursuri model, dovedind o mare 
putere de muncă.

ir
j, In ziarul nostru a apărut recent 

i Ia rubrica „Lovitura de pedeapsă1* 
o critică la adresa colectivului Lo-- 
comotiva din Buzău în legătură cu

Locomotiva Grivița Roșie—C.C.A.
în finala Cupei

Iubitorii sportului cu balonul o- 
val vor fi mîine dimineață martorii 
desfășurării tradiționalului eveni
ment rugbistic: finala Cupei RPR. 
ediția 1955.

Se întîlnesc în finală două din
tre cele mai valoroase echipe ale 
rugbi ului nostru, Casa Centrală a 
Armatei și Locomotiva Grivița Ro- 

' șie.
Locomotiva Grivița Roșie și 

C.C.A. s-au mai îmtîlnit în finalele 
Cupei R.P.R. din anii 1950 și 1953. 

'In ambele meciuri militarii au ter
minat învingători, devenind astfel 

* deținătorii acestui mult apreciat 
trofeu. Un lucru interesant de re
marcat este că feroviarii r.u au 
putut învinge în ultimii ani echipa 
Casei Centrale a Armatei, cu ex
cepția meciului de acum două săp- 

, tămîni, cînd Locomotiva Grivița 
Roșie a întrecut cu un scor neaș- 

1 teptat (9—3) pe C.C.A. Iată, 
f.'deci, că întîlnirea de mîine
^constituie un bun prilej pentru ju- 
' cătorii feroviari de a confirma re
zultatul amintit mai sus, iar pentru 
' militari, un bun prilej de., a-și 
! lua revanșa! Ținînd seama de cele 
I arătate mai sus, ca și de echili
brul de forțe dintre componenții 

J celor două echipe, este greu de în
trezărit un învingător. Dar, indi
ferent de rezultatul acestei întîl- 
miri, ne așteptăm la o partidă pe 
măsura posibilităților celor două 
echipe, care să satisfacă pe deplin 

î așteptările spectatorilor. Amintim 
i însă că înaintarea feroviarilor con- 
' stituie compartimentul lor forte., iar 
r cel al militarilor este reprezentat 
■ de linia de trei sferturi. Spunem a- 
cest lucru, deoarece șapte dintre 

îcompononții grămezii feroviare au 
făcut parte din selecționata Bucu- 
reștiului, care a jucat în Marea 
Britanie; de la C.C.A. numai doi 

începe „Cupa Sfatului popular” la box
f Mîine dimineață începe o nouă 
■ediție a tradiționalei competiții pu- 
'gllisticd „Cupa Sfatului popular", 
jĂproape 180 de boxeri s-au înscris 
lâ'această importantă întrecere. Ca 
Șt în fiecare an, „Cupa Sfatului 
popular" programează în prima e- 
tapă întreceri între boxeri cu cla

felul în care este întreținut sta
dionul. Colectivul Locomotiva a 
răspuns ziarului nostru prin fapte. 
Analizînd în mod autocritic cele 
semnalate, activiștii din acest oraș 
au luat măsurile necesare pentru 
remedierea situației arătate. Au fost 
curățate și amenajate cabinele, s-au 
reparat și s-au pus în funcție du- 
șunsLe, și au fost paisa to func
țiune cele două fîntîni arteziene.

In încheierea scrisorii, activiștii 
sportivi vizați în articolul critic din 
ziarul nostru, mulțumesc pentru a- 
jutorul dat, obligîndu-se ca în vi
itor să întrețină baza respectivă 
în perfectă ordine.

★
„Articolul ce cuprindea aspecte 

ale muncii desfășurate de comite
tul orășenesc C.F.S. Arad, apărut 
recent în ziarul ,,Sportul popular", 
a scos la iveală o serie de lipsuri 
pe care noi, fie vă nu le-am con
siderat prea „grave11, fie că n-am 
reușit să le descoperim și să le 
înlăturăm la timp". Așa își începe 
scrisoarea de răspuns la critică 
președintele comitetului orășenesc 
C.F.S. Arad, tov. Francisc K.elen. 
In continuare, el arată că s-au luat 
măsuri de îmbunătățire a muncii 
comitetului respectiv, măsuri care 
constă în angrenarea întregului co
mitet la îndeplinirea sarcinilor, în
drumarea temeinică a cadrelor teh
nice, precum și în intensificarea 
sprijinului acordat colectivelor spor
tive Avîntul, Constructorul și Lo
comotiva care desfășoară încă o 
activitate redusă.

★
De curînd, în coloanele ziarului 

nostru a apărut un material critic 
privind folosirea injustă a motoci
cletelor de către colectivul sportiv 
Recolta G.A.S. Oradea. Consiliul 
colectivului respectiv ne informează 
că, după apariția materialului, a 
luat măsurile necesare pentru ca 
mașinile să nu mai fie folosite în 
scopuri personale. In prezent, mc- 
tociclete'e au fost preluate de co
lectiv, fiind folosite numai în 
scopul pentru care au fost atribuite.

R. P. R. la rugbi
înaintași (în schimb toată linia 
de trei sferturi) au făcut parte dlin 
această selecționată.

Dăm mai jos loturile, din care 
vor fi alcătuite cele două formații :

LOCOMOTIVA GRIVIȚA RO
ȘIE : Pîrcălăbescu, Soculescu, Cot
ter, Gh. Șerban, Cocor, Mladin, 
Picu, Ciobanu, Moraru, Beju, Com- 
șa, Nasta, Caligari, Tănăsescu, 
Ghica, Enache, Manoileanu. Ștefan 
Nanu.

C.C.A. : Teofilovici, Danciu, Că- 
pușan, Beregsztaszi, Blăgescu, Ma- 
rinache, Lazarache, Șt. Constantin, 
Patrichi, Radu Gheorghe, Merghi- 
șescu, Popa, Chiriac, Ghiandea, 
Kramer, Nanu Radu, Cojocaru, Ve- 
luda, Dobre, Penciu.

Biletele pentru finala Cupei 
R.P.R. Ia rugbi se găsesc la ca
sele stadionului Republicii din 
strada Hajdeu și Maior Ene 
(sînt valabile biletele cu seria 
28).

întîlnirea se va desfășura mîine 
dimineață, de la ora 10, pe sta
dionul Republicii, și va fi condusă 
de arbitrul Titi Ionescu.

★'
In campionatul categoriei A va 

avea loc azi o singură întîtaiire: la 
Orașul Stalin, între formația locală 
Constructorul și Constructorul 
București.

In campionatul categoriei B se 
desfășoară mîine doar meciuri din 
seria I după următorul program: Lo
comotiva I.C.F.—Constructorul Con
stanța (stadionul Tineretului, te
ren II ora 11,30) ; Știința Galați— 
Minerul București, Locomotiva Bu
zău—Metalul București, Progresul 
Tecuci—Știința București.

sificare inferioară. Im etapele ur
mătoare vor intra în luptă și bo
xerii de categorii superioare.

Reuniunea inaugurală a competi- 1 
ției are loc mîine dimineață, cu 
începere de la ora 10, în sala de 
festivități a uzinelor „Kloment Gott
wald11.

Marți dimineața, îngrijitorii sta
dionului Republicii s-au înttlnit în- 
tr-una din turnante. Au privit în 
lungul pistei și au văzut că linia 
ailbă a culoarelor se ștersese pe 
alocuri, iar gazonul crescuse in 
zilele de concurs. In tribune, 
vioiul gonea hârtii răzlețe, iar ni
sipul gropilor de sărituri purta ur
mele celor care concuraseră a- 
colo. Au hotărît să se apuce 
de lucru... Mașina de tuns iarbă 
porni să țăcăne mărunt, iar nisipul 
gropilor fu nivelat. Cînd se făcu de 
amiază, oamenii s-au dus la masă, 
cu glodul să se înapoieze pentru 
a termina lucrul. Dar, cînd au pă
truns din nou pe porțile stadionu
lui, au rămas înmărmuriți. Cei care 
concuraseră aici timp de trei zile, 
alleți și atlete, se înapoiaseră pre
gătiți, parcă, să continue întrece
rile. Și, deși arbitrii nu erau pre- 
zenți pe stadion în această „a pa
tra zi“ a campionatelor, în schimb 
în tribune au luat loc cîțiva spec
tatori ocazionali; astfel că Cerno- 
bai, Lundberg, Zlbina. Mihailova, 
Vinogradova, Rohler și aproape toți 
ceilalți participanți, s-au antrenat 
avînd chiar alături de ei pe unii 
care îi urmăriseră de pe băncile 
inelului de beton.

Mașina de tuns iarbă a conti
nuat să (ăcăne mărunt și în după- 
amiaza aceea, dar îngrijitorul care 
o minuia a trebuit să se oprească 
de multe ori din lucru, deorcce 
Ragnar Lundberg a crezut că e po
trivit să-și facă încălzirea împreu
nă cu tinerii juniori ai echipei re
prezentative de fotbal a țării noa
stre. Recordmanul suedez lovea 
mingea aproape cu aceeași precizie 
cu care a trecui ștacheta la 4,45 m. 
șt nu de puține ori l-a pus in si
tuație foarte bună de șut pe tînă- 
rul Anghel. Spre sfîrșit a trecut 
chiar în poartă, pion il nd cu mull 
curaj (nu este în definitiv atit de 
greu cînd ești obișnuit să aterizezi 
de la înălțimi ații de mari), reți- 
nînd șuturile lui Stancu și leney. 
Dar încălzirea neobișnuită a lui 
Lundberg a luat sfîrșit. Prietenul 
său, Victor Cernobai îl aștepta in 
apropierea gropii de sărituri. Aveau 
o singură prăjină, pentru că, ple- 
cînd de la hotel, hotăriseră ca Vie-, 
tor s-o aducă pe a sa. Așa au în
ceput să se antreneze împreună sub 
ochiul atent al antrenorului Korob
kov. Sărea Lundberg, iar Cernobai 
observa cu atenție fiecare amănunt 
de tehnică. Venea apoi rîndul lui 
Cernobai și Lundberg era acela ca
re își asuma sarcina de antrenor. 
Lor li s-a alăturat și tînărul con
curent bulgar Dimiter Iilebarov, 
iar toată munca celor trei săritori 
S3 desfășura sub ochiul obiectivului 
fotografic al aparatului lui Petre 
Zîmbreșteanu, care nu voia să piar
dă nici un moment din această inte
resantă tnttlnire. Sigur, cei care 
au asistat la antrenamentul sărito
rilor de prăjină, au ascultat discu
țiile lor și au putut no'a foarte 
multe lucruri interesante.

— „întîlnirea noastră ide astăzi, 
spunea Cernobai, prețuiește poate 
mai mult decif zece concursuri. 
Alei l-am putut cunoaște cît se 
poate de bine pe prietenul meu 
Lundberg și sînt sigur că și el se 
bucură de aceste clipe de răgaz, 
în care emoțiile concursului sînt 
departe și ai posibilitatea să stai 
de vorbă pe îndelete. Stadion-ul Re
publicii rămîne pentru mine și. 
bineînțeles, pentru el, locul unui 
mare concurs, stadionul de care ne 
vom aminti totdeauna".

In cealaltă parte a stadionului 
se întîlniseră aruncă'orii de greu
tate și disc. Galina Zlbina se arăta 
nemulțumită de performanța sa ob-

De la
Comunicare

Institutul de Cultură Fizică 
face cunoscut celor interesați că 
pe data de 15 octombrie a.c. se 
va mai ține un nou examen de 
admitere în anul I la Secția 
fără frecvență.

Condițiile de admitere s-au 
publicat în Gazeta învățămîn- 
tului din 17 și 24 iunie a.c. 
și în „Sportul popular" din 12 
iulie a.c.

Informațiuni suplimentare se 
pot primi de la secretariatul 
institutului (curs fără frec
vență), telefon 5.08.60-5.08.69.

Comunicare
Institutul de Cultură Fizică 

face cunoscut celor interesați

Otto Grigai’fca la antrena menit pe stadionul Republicii

ținută tn concurs. (16,20 m. și mi 
16,09 m. cum a apărut în ziarul 
nostru de joi). Fiind într-o formă 
bună, ea ar fi dorit să întreacă 
recordul mondial carc-i aparținea 
șt era foarte necăjită că nu reușise. 
Tocmai de aceea, cu toate că era 
tn ziua următoare concursului, ca 
a aruncat de 150 de ori bila de 
metal. Și foarte multe din aruncă
rile ei — Zîmbreșteanu a măsu
rat cu toată exactitatea — au de
pășii în după-amiaza aceea 17 
metri.

— „Vedeți — spunea Zibina — 
aici arunc de multe ori peste 17

Victor Cernobai, Ragnar Lund
berg și Dimiter Hlebarov dis
cută amătnmte de tehnică împreună 
cu antrenorul sovietic Korobkov.

(Foto: Petre Zîmbreșteanu)
tn. iar în concurs cea mai bună 
aruncare a mea a măsurat doar 
16,20 m. Va trebui să mă concen
trez mai bine în viitoarele con
cursuri și am convingerea că pot 
să obțin un nou record, mai bun 
decît cel pe care-1 dețin acum".

Toi acolo se antrena și O tio Gri- 
galka, colegul său Pirts, atleta aus
triacă Ana Poli, aru'icăioarea de 
disc din R. P. Bulgaria Mihailova 
și alții.

In același timp, pe pistă, Nina 
Otkalenko și Ursula Donath par
curgeau tur după tur, alergînd u- 
șc-r, de parcă nici n-atingeau zgura.

Institutul de Cultură Fizică
că la Secretariatul Institutului 
se găsesc spre vînzare urmă
toarele cursuri:

1. — Teoria educației fizice, 
de conf. I. Siclovan — lei 27 
uin exemplar.

2. — Psihologia exercițiilor 
fizice, de lector M. Epuran — 
lei 20 un exemplar.

3. — Curs de cultură fizică 
partea I, Tehnica, Gimnastica 
Medicală, de conferențiar Dr. 
Adrian Ionescu — lei 16 un 
exemplar.

4. — Curs de cultură fizică 
medicală — Partea I Tehni
ca Masajul — de conf. Dr.

Privirile, tuturor urmăreau tocmai 
această ușurință în alergare, ușu-r 
rință care explică în bună part»; 
performanțele excelente ale celor);, 
două atlete. I

Liniștea care domnea pe stadion; 
era întreruptă din cînd în cînd d» 
pocnetul pistolului. Alergătoarele;' 
germane Klausner, Kohler și cela 
sovietice Polinicenko, Vinogradova 
și Itkina, luau start după start, iarr 
cel care le dădea plecările era 
nul din antrenorii echipei germane.- 
Alergau numai cîteva zeci de me
tri, dar cu toate că erau după trei 
Zile de întreceri, nu păreau de loc 
obosite, ci dimpotrivă, se ară'au 
dornice să alerge cît mai mult.

Semifondiștii și fondiștii venise*. 
ră și ei să se antreneze. Alergau, 
și ei, la fel ca Otkalenko și Donath, 
un tur după altul. Dar în după-a* 
miaza aceea aveam să aflăm un 
lucru foarte interesant despre ne
obositul Vladimir Kuț, care, cu o zi 
înainte, luptase din toate puterile 
lui pentru a doborî recordul mon
dial pe 10.000 metri. Și dacă n-a. 
reușit, aceasta nu înseamnă că Vla
dimir Kuț nu va mai încerca să 
întreacă performanța lui Emil Za* 
topek. Tocmai de aceea, în ziua ur
mătoare tentativei, în programul 
lui Kuț a figurat un antrenament 
nu atîi de ușor pe cît s-ar părea 
că ar fi trebuit să fie. Kuț s-a 
deplasat la pădurea Băneasa, și 
acolo a alergat nu mai puțin de 
25 km.

Seara, cînd l-am revăzut la ho
tel, Kuț mi-a mărturisit zîmbind-

— „Nu trebuie să pierd nici b 
clipă, ci trebuie să fac totul pen
tru a-mi menține forma bună. Rea 
gret că nu am putut să stabilesc 
pe stadionul Republicii un nou re
cord mondial, dar sînt hotărît să 
depun orice eforturi pentru a-1 îna 
trece. Alergarea pe 25 km. de as», 
tăzi mi-a dovedit că nu sînt dS 
loc obosit, ci dimpotrivă, că mi-am 
păstrat aproape toate resursele".

De la stadionul Republicii am 
călătorit înapoi spre centrul oraști* 
lui în același autobuz cu Lundberg* 
Cernobai, Zlbina, Donath, cu sprin
terii suedezi și am ascultat cum 
vorbeau cu satisfacție despre an
trenamentul pe care-l făcuseră. lap 
sprinterul suedez Ian Karlsson a 
spus:

— „Pe stadionul Republicii, tot 
să concurezi și să te antrenezi 1 
Păcat că la antrenamentul de as-» 
tăzi n-au fost mai mulți spectatorî. 
Eu m-am simțit ca în cea de a1 
patra zi a concursurilor. Și sta-< 
dionul Republicii mi-a devenit tot 
atît de drag ca cel de la Goteborg* 
de la noi din Suedia".

Adrian Ionescu — Iei 8 un e-’ 
xemplar.

5. — Accidente și îmbolnăviri 
în practica exercițiilor fizice. 
Măsuri de prevenire și prim 
ajutor, de conf. Dr. Adrian Io
nescu — lei 25,50 un exemplar.

6. — Biochimie — de lector 
C. Perovici — lei 22 un exem
plar.

Cursurile se pot cumpăra di
rect de la secretariatul secției 
fără frecvență, sau se pot tri
mite banii prin mandat poștal, 
specificîndu-se pentru care curs 
sînt trimiși și adresa cumpă
rătorului.



QE ce scade nivelul tenisului DUPĂ CIRCUITUL CICLIST AL R.P.R.
Campionatul individual de tenis 

ai R.P.R. din acest an a înscris 
pe lista campionilor țării noastre 
alte două nume decît cele cu care 
eram obișnuiți în ultimul timp: 
Cornel Zacopceanu și Irina Pono- 
ya. Deși nivelul la care, cu mici 
excepții, s-a desfășurat întregul 
campionat a fost mediocru, totuși, 
înseși victoriile acestor doi sporJ 
tivi constituie un fapt îmbucură
tor.

Dacă vom cerceta tablourile par- 
ticipanților campionatelor republi
cane în ultimii zece ani, vom con
stata că în acestea figurează atît 
Zacopceanu cît și Irina Ponova. 
Așa stînd lucrurile, este firesc să 
se nască întrebarea: care este cau
za afirmării atît de tîrzii a aces
tor jucători? Desigur, la tenis pro
gresul este mult mai lent decît Ia 
alte discipline sportive și, de 
aceea, unui jucător de tenis îi tre
buie mult timp pentru a atinge un 
nivel tehnic ridicat. Totuși, nu 
trebuie sâ uităm că Zacopceanu 
are 30 ani, iar Irina Ponova 25 
de ani și au început să joace te
nis de la 13—14 ani. Explicația 
faptului că unii jucători reușesc 
abia după mulți ani să obțină 
rezultate mai bune trebuie cău
tată în situația puțin obișnuită 
a tenisului nostru.

Intr-adevăr, în momentul de 
față, tenisul nostru se află la un 
nivel foârte scăzut, deși un bun 
material uman nu lipsește. De 
pildă, tineri ca Bardan, Georges
cu, Serester, Julieta Namian, G. 
Bosch și încă multe alte elemente 
sînt cadre care, bine pregătite, pot 
să atingă o valoare ridicată în 
tenisul nostru și chiar pe tărîm 
înternațional. Considerăm, deci, 
că este necesar să arătăm unele 
lipsuri care au frînat progresul 
acestei discipline sportive. Aces
tea trebuie înlăturate, pentru că, 
altfel, riscăm ca și actualele noa
stre cadre tinere de nădejde să 
aștepte, la rîndul lor, mulți ani 

pentru a reuși să devină campioni' 
ai țării fără însă a avea deplina 
certitudine a unei necontestate 

valori, performanțele tinerilor fiind 
în bună parte legate — în situa
ția de pînă acum — de rămîne- 
rea în urmă a campionilor mat 
vîrstnici.

Ca și în alte discipline sporti
ve, pentru practicarea tenisului 
sînt necesare o serie de materiale 
sportive, mingi, rachete, corzi, etc. 
Fără ca aceste materiale sâ fie 
de o calitate corespunzătoare nu 
se poate pretinde unui jucător de 
tenis să execute în mod eficace 
întreaga gamă de lovituri a căror 
varietate constituie însuși specifi
cul acestui sport. Toate aceste ma
teriale. absolut indispensabile 
practicării și dezvoltării tenisului, 
nu au fost asigurate în măsură 
suficientă. Fabricarea la noi în 
țară a unor materiale ca rachete 
și corzi s-a făcut pe scară redu
să iar materialele din import au 
fost și ele insuficiente. In această 
situație nu a putut fi vorba de o 
pătrundere a tenisului în mijlocul 
maselor de sportivi. Concludent 
în acest sens este faptul că, înce- 
pînd din 1950 șl pînă în prezent, 
numărul mingilor puse la dispozi
ția colectivelor sportive cu secții 
de tenis a mers descrescînd, în 
timp ce numărul jucătorilor de 
tenis arată o creștere de aproxi
mativ 1500 ide noi tegi-timăirfi.- 
Este evident că în asemenea con
diții, chiar dacă a existat, după 
cum arată cifrele, o tendință „de 
pătrundere a tenisului în mijlocul 
maselor, ea a fost frînată din- 
lipsă de materiale.

Dar nu numai lipsa materiale
lor sportive a dus la scăderea ac
tivității1 și: deci a nivelului teni
sului nostru. Au existat numeroa
se caizuri, cînd, din cauza unor 
abateri grave, nepermise, și a unei 
greșite orientări a sfaturilor popu
lare și a comitetelor pentru cul
tură fizică și sport orășenești ș£ 
regionale din Craiova, Timișoara, 
Baia Mare etc. o serie de terenuri 
de tenis au fost distruse sau tran
sformate în terenuri de baschet 
sau volei, De asemenea lip
sa unui număr suficient de săli 
adecvate în care să se poată des
fășura activitatea și în perioadele 
de tranziție și pregătitoare, a con
stituit o frînă în dezvoltarea a- 
cestu» sport

' Și munca de instruire a avut o 
serie de deficiențe. Ea a fosț iuiă 
aproape peste tot in mod empiric, 
fără a se vădi o prea mare preo
cupare pentru o mtyică organizată,
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metodică, științifică. Antrenorii 
noștri de tenis sînt, în general, 
slab pregătiți teoretic și politic. 
Au existat și mai există încă con
tradicții în ceea ce privește me
toda și principiile de antrenament, 
deși în ultima vreme colegiul cen
tral al antrenorilor a reușit să 
ajungă la o părere unitară și să 
traseze sarcini concrete și celor
lalți antrenori și instructori. An
trenorul trebuie să fie, de cele 
mai multe ori, și partener de joc. 
Pînă aici, nimic supărător. Ce s-a 
întîmplat însă? Cercetînd lista an
trenorilor noștri de tenis, vom con
stata că cea mai mare parte din
tre ei sînt, totodată, și sportivi 
de performanță. In această situa
ție, antrenorul-jucător a fost preo
cupat mai mult de pregătirea lui 
ca jucător de performanță, pe de 
o parte, iar pe de altă parte a e- 
xistat o teamă de concurență, cau
zată de valoarea apropiată a ju
cătorului mai tînăr pe care jucă
torul antrenor îl pregătește. De 
aici, s-a născut un antagonism 
care mai persistă încă între ju
cătorii vîrstnici (mare parte din ei 
antrenori) și jucătorii tineri frun
tași. Astfel, vom înțelege de ce 
munca de instruire nu s-a efectuat 
în condiții normale, cea mai mare 
parte dintre jucătorii noștri de te
nis rămînînd la o concepție de 
joc învechită, bazată pe un joc 
defensiv. Fruntașii tenisului nos

tru au fost preocupați mai mult 
de o condamnabilă „goană" după 
rezultate favorabile în meciurile 
dintre ei, lucru care a dus, fatal, 
la scăderea nivelului de joc.

Un alt element important îl con
stituie, desigur, și schimbul de 
experiență cu sportivii din alte 
țări, în care sportul respectiv a 
ajuns la un nivel mai ridicat. Din 
acest punct de vedere, jucătorii 
noștri de tenis au fost vitregiți.
S-au organizat prea puține întîl- 
nirî internaționale în țară, iar 
numărul deplasărilor jucătorilor 
de tenis - peste graniță a fost cu 
totul insuficient pentru a putea 
constitui un prilej valabil de ridi
care a măiestriei lor sportive. De 
asemenea, competițiile programate 
n-au reușit să răspundă necesită- 
țWor tenisului nostru. Au existat 
perioade în care activitatea compe- 
tițională a stagnat complet, timp 
în care ar fi fost foarte indicată 
organizarea unor campionate des
chise.

Toate aceste lipsuri' provenite, 
pe de o parte, dintr-o greșită 
orientare a comisiei centrale de te
nis, iar pe de altă parte din cau
za insuficientului sprijin acordat 
de către C.C.F.S., au dus la o evi
dentă scădere a nivelului tenisului 
romînesc, fapt constatat atît din 
comportarea reprezentanților noș
tri pe plan internațional cît și din 
slaba factură de joc arătată de 
fruntașii tenisului în competițiile 
interne.

In lumina celor arătate mai sus, 
pentru ridicarea tenisului la nive
lul celorlalte discipline sportive 
se impune luarea unor măsuri 
care—avînd sprijinul necondiționat 
al C.C.F.S.—trebuie să constituie 
principalele obiective în activitatea 
la tenis.

Astfel, trebuie asigurate din 
vreme și în cantități suficiente 
materiale sportive de bună cali
tate. De asemenea, va trebui a- 
cordată o atenție deosebită între
ținerii și folosirii în condiții bune 
a bazelor sportive.

In ce privește munca de ins
truire, ea va trebui dusă mult mai 
temeinic, pe baze științifice, ca
drele tehnice ridicîndu-și neconte
nit nivelul cunoștințelor. Va trebui 
înlăturat antagonismul existent în
tre antrenorii-jucători mai vîrst
nici și tinerii jucători fruntași. Co
legiul cqntral de antrenori va tre
bui să ducă o mai susținută 
muncă de îndrumare și control, 
pentru ca pregătirea cadrelor 
la tenis să se facă după un 
plan de muncă unitar. Totoda
tă, este necesar să fie trimiși 
în provincie antrenori bine pregă
tiți pentTU depistarea și ridicarea 
de noi elemente.

Este absolut necesară perfecta
rea unui număr cît mai mare de 
întîlniri internaționale, iar depla
sările jucătorilor noștri' de tenis, 
maî ales ale celor tineri, să fie 
mai numeroase.

Comisia centrală de tenis, prin 
subcomisiile și colegiile sale, ca 
și comisiile regionale de tenis tre
buie să desfășoare o muncă mai 
organizată, temeinică, avînd însă 
și sprijinul efectiv, nelimitat, al 
C.C.F.S.

G. CRAISBERG
_ secretar al comisiei centrale 

de. tenis .. _
! ■ 1 C. SEVEREANUjZ

Duipă cum s-a putut constata 
din cronicile etapelor, maestrul 
sportului C. Dumitrescu, bine se
condat de echipierii săi, a cîștigat 
Circuitul de o manieră categorică. 
Imbrăcînd tricoul galben după 
etapa a Il-a, el l-a păstrat pînă 
la capătul probei, cansolidîn.du-și 
cu fiecare nouă etapă poziția de 
lider.

C. Dumitrescu, victorios pentru 
a doua oară consecutiv, este un 
fondist complet. Urcă excei’.enit, co
boară bine (prudent cînd cer îm
prejurările), are sprint final re
marcabil, rulează bine pe plat și 
se descurcă cu ușurință pe dru
muri neasfaltate- Recenta lui per
formanță ni-1 arată net superior 
tuturor cicliștilor noștri de azi.

Desigur, cititorii își amintesc că 
Dumitrescu a avut cele mai pu
ține pane de cauciuc: 5, în vreme 
ce alții au spart de cîte 3—4 sau
6—7 ori, într-o singură etapă, 
ceea ce a Influențat evident rezul
tatele tehnice. Bine înțeles că o 
pană de cauciuc nu poate fi pusă 
exclusiv în seama alergătorului. 
Există însă o anumită prudentă 
ipe porțiujgle dificile, o anumită
stăpînire de sine în caz de 
pană. După prima sau a doua
pană mulți cicliști se ener
vează, intră în panică, nu mon
tează bine cauciucul și nici
nu-1 umflă cum trebuie. Pornesc 
apoi „în trombă", nu mai au cal
mul necesar să aleagă pe cît po
sibil o fîșie de șosea mai puțin 
periculoasă și nici nu mai pot 
evita — firește pe cît este posibil 
în goana bicicletei, — pietrele tă
ioase. La vale, gonesc fără nici un 
menajament și astfel panele se 
țin lanț. Stăpînirea ide sine a ci
clistului și prudența au un rol 
destul de însemnat în evitarea, în 
bună măsură, (dar firește, nu în 
întregime) a panelor de cauciuc. 
Și la acest capitol, C. Dumitrescu 
— deși și el a spart în apropiere 
de Vatra Dornei de două ori în 10 

km- — a fost superior, vădind o 
eficace prudență pe porțiunile deo
sebit de dificile-

Dintre echipe, prima formație a

Cîteva clipe înainte de plecarea într-una din etape. Pe primul plan 
Și. Poreceanu (stînga) și Șt. Șfefu (dreapta) Foto: I. Gîtlan

Cursa cic’istă 
a regiunii Timișoara
TIMIȘOARA, (prin telefon). — 

Marți dimineață a început desfă
șurarea concursului ciclist de mare 
fc,nd organizat de comitetuli C.F.S. 
al regiunii Timișoara. La acest 
concurs participă 22 cicliști la ca
tegoria curse și 18 la semicurse re- 
prezentînd orașele Oradea, Arad, 
Tr. Severin, Craiova și Timișoara. 
Prima etapă Timișoara — Radna- 
Timișoara, 120 km., a fost cîștigată 
de Erik Engelman (Arad), Ia ca- 
teg. curse, iar la semicurse primul 
s-a clasat Anton Popov (Tr. Seve
rin). Același Engelman a cucerit 
și etapa a Il-a (Timișoara—Reșița) 
și etapa a IlI-a (Reșița—Timi
șoara). La fel și Anton Popov a cî
știgat atît etapa a 11-a cît și a 
IlI-a.

După trei etape, în clasamentul 
general individual, la categ. curse 
conduce Engelman, urmat de G. 
Blum (Arad) și G. Nicolici (Timi
șoara), iar la semicurse Anton Po
pov, urmat de Pavel Graff (Arad).

Pe echipe: 1. Arad. 2 Oradea, 3. 
Timișoara.

Pe distanțe mai scurte se dispută 
și cursa feminină la care participă 
7 concurente. După trei etape, în 
clasamentul general, conduce Maria 
Kato (Arad), urmată de Maria 
Tacsi (Timișoara) și Florica Uțu 
(Oradea).

. AL. GROSS j 

Casei Centrale a Armatei a fost 
de departe cea mai bună. Bine 
pregătită, omogenă, ea a dominat 
net competiția. Diferența de 1 h 
48,13 față xte echipa clasată pe 
locul II, este deajuns de grăitoare 
ca și victoriile în etape: 7 din 13. 
Gh. Șerban, I. Constant-inescu, St. 
Poreceanu și I. Vasile au fost 
factorii importanți ai victoriei pe 
echipe, ei contribuind și la conso
lidarea poziției de lider a lui 
Dumitrescu.

Din echipa secundă s-a remar
cat I. Hora, clasat pe locul V.

L. Zanoni, clasat pe locul II, 
este un ciclist cu mari perspec
tive. Ne-am fi așteptat ca „asal
tul" dat de el tricoului galben să 
fie mai dîrz, în special atunci 
cînd se afla foarte aproape de 
acesta. Dar, Zanoni, căruia îi lip
sește combativitatea, s-a mulțumit 
cu locul II.

Gabriel Moiceanu a adus, în 
genere, obișnuita lui notă de com
bativitate, contribuind1 la dinamis
mul cursei în unele etape. „Vic
timă" a peste 20 de pane de cau
ciuc, el a fost lipsit de sprijinul 
coechipierilor săi, căci „Progre
sul" s-a prezentat foarte slab. C. 
Istrate a abandonat fără un motiv 
temeinic, după ce evoluase destul 
de nesatisfăcător, iar Sebe a a- 
lergat eu mult sub valoarea lui 
pînă în clipa aînd a ieșit din 
cursă. C. Tudose, combativ cîteva 
etape, s-a îmbolnăvit, ieșind și el 
din cursă.

O formație care merită toate 
laudele este echipa secundă a 
asociației Dinamo, alcătuită din 

patru cicliști tineri de la Orașul 
Stalin (R. Klein, V- Miihnevici, L. 
Popov, M. Gherman) și V. Geor
gescu (Dinamo Buc.). Primii pa
tru s-au impus prin dîrzenie oa și 
prin elanul neștirbit, în ciuda pa
nilor suferite, (și au avut des
tule). Dinamo II, alături de C-C.A. 
I, Metalul și Recolta, se numără 
printre puținele echipe care au 
termiiinat cursa cu formația com
pletă. ,

Participarea primei echipe a aso
ciației Dinamo era așteptată cu

Clasamente la înot, sărituri și polo
Anul acesta, finalele campionate

lor republicane la înot și sărituri 
s-au desfășurat la date diferite. Din 
această caiuză, cil.asarnenituil general 
pe asociații, întocmit prin totaliza- 
rea punctelor realizate în probele 
de înot și sărituri nu a putut fi al
cătuit multă vreme deoarece între 
cele două finale a existat o pauză 
de trei săptșmîni.

Pentru a scoate în evidență de
calajul de forțe existente în sînul 
aceleiași asociații vom prezenta pe 
lîngă clasamentul general și clasa
mentele alcătuite separat pentru 
băieți și fete (înot) și sărituri. Se 
poate observa cum asociația Dina
mo, de pildă, a reușit punctajul ei 
general numai cu aportul băieților 
la înot, punctaj cu care ocupă pri
mul loc în clasamentul soșarat și 
numai locul 4 în clasamentul gene
ral pentru că natația feminină i-a 
adus... minus 10 puncte! De ase
menea, din totalul de 100 de punc
te obținute de asociația Constructo
rul, 80 dintre ele au fost acumula
te numai în probele de sărituri.

Dar iată care sînt aceste clasa
mente: Clasamentul general: 1. 
Progresul 195 p., 2. C.C.A. 149 p., 
3. Constructorul 100 p., 4 Dinamo 
94 p, 5. Știința 67 p., 6. Voința 24 
P„ 7. Flamura roșie 10 j>„ 8. Avîn- 
tul minus 56 p., 9. Metalul minus 
ee

Justificat interes, dat fiind că nu 
evoluase în „Cursa Victoriei". 
Iată însă că dinamoviștil s-au 
prezentat sub așteptări, terminînd 
într-un singur om: St- Stefu, a' 
cărui comportare merită a fi no
tată. Cu excepția cîtorva acțiuni, 
Stefu a rămas același alergător 
pasiv care așteaptă doar demara-' 
jul final, ou toate" că dispune de 
evidente resurse pent'ru a avea un 
cuvînt greu de spus în cursele de 
mare fond. N. Vasilescu a aban-î 
donat într-un mod cu totul rușinos 
pentru un campion- de mare fond: 
s-a supărat „foc" în urma unei 
pane de cauciuc, tocmai cînd se 
afla în fruntea plutonului, a trîntit 
bicicleta de pămînt, s-a urcat în 
mașina da depanare și nimeni nu j 
s-a mai putut înțelege cu el! Ati
tudinea lui a fost cu totul inaid!-' 
misilbilă, ca și delăsarea lui Glo- 
dea. Acesta, după ce în etapa . 
Cluj—Oradea, a fost un mare ani
mator, terminînd pe locul II, a 
doua zi într-o etapă nu prea 
grea, Oradea —Timișoara, a rulaj 
fără însuflețire, demoralizat, și aj 
sosit parcă intenționat dună închi-i 
dorea controlului. N. Maxim, nu a 
mai luat plecarea din Vatra Dornei1,j 
întrucît suferise două căzături se-j 
rioase. Dar, — independent de 
aceste accidente — s-a prezentat 
și el sub nivelul posibilităților pe , 
care le are. R. Schuster, destul< 
de bun în primele etape, a suferit 
o indigestie din pricina căreia a: 
abandonat. Comportarea echipei | 
Dinamo I, ca și atitudinea vede-I 
tistă a unora din componenții ei, 
trebuie să dea serios de gînid'it 
conducerii asociației.

O mențiune specială pentru Pe
tre Nută, care, deși a alergat in
dividual a confirmat că este unul 
din fondișt’i noștri de valoare., 
De notat că Metalul, prima echi
pă sindicală în clasament, a ocu
pat locul III, datorită curajului 
și dîrzeniei manifestate de M- ȘteJ 
fănescu, A. Faniciu (care a ter- 
minat cursa în ciuda unor răni 
grave), I. Costan, Ef. Niță și V. : 
MiWtaru. Recolta a avut «ie ase
menea o comportare meritorie, dar 
ne-am fi așteptat la mai mult. Lo
comotiva, descompletată prin a- 
bandonul unuia din cicliștii săi 
cei mai valoroși, St. Ionescu (ră
nit), n-a rămas pînă la urmă de- 
cît în doi oameni: D. Munteanu 
și N. Molnar, tineri care s-au 
apărat cît se poate de bine.

Ca în fiecare an, Circuitul a 
prilejuit și de data aceasta afir
marea unor tineri: Otto Bosniak 
(FI. roșie), G. Calcișcă, I. Keller, 

St. Bălănescu (Voința) și alții. 
Circuitul — precum și unele probe 
de tonig kilometraj din acest an 
— au ridicat însă o serie de pro
bleme importante privind nivelul 
actual al ciclismului nostru, tac
tica și tehnica, situația elemente
lor tinere, probleme pe care le 
vom analiza la sfîrșitul sezonului 
de competiții, după „Cupa 7 
Noiembrie" (30 octombrie—6 no
iembrie) . , I

EMIL IENCEC '

Clasamentul masculin: 1. Dina
mo 104 p., 2. C.C.A. 97 p. 3—4. 
Progresul și Constructorul 62 p, 
5. Știința 25 p, 6. Voința minus 
2 p., 7. FI. roșie minus 5 p., 8. Me
talul minus 30 p., 9. Avîntul minus 
55 p.

Clasamentul feminin: 1 Progre
sul 133 p., 2. C.C.A. 52 p„ 3. Știin
ța 42 p., Constructorul 38 p., 5. 
Voința 26 p., 6. Flamura roșie 15 
p., 7. Avîntul minus 1 p„ 8. Dina
mo minus 10 p, 9. Metalul minus 
36 p.

Clasamentul general la sărituri: 
Masculin: 1. Constructorul 54 p.,
2. C.C.A. 14 p., 3. Știința 12 p, Fetmi- - 
nin: 1. Avîntul 54 p., 2. Construc
torul 26 p., 3. Progresul 4 p.

La sfîrșitul campionatului cate-' 
goriei A de polo pe apă, clasamen
tul — neomologat — se prezintă 
astfel:

1. C.C.A. 18 17 0 1 155: 23 34
2. Pr. Tg. Mureș 18 15 1 2 109: 38 31
3. Dinamo Buc. 18 13 1 4 103: 52 27
4. Știința Cluj 18 12 1 5 85: 56 25
5. Tîn. dinamovist 13 7 5 6 6’.s,58 19

6. Constr. Oradea 18 3 4 11 4«: 89 10
7. PTOgresu} Buc- 18 3 4 11 36: 88 10
8. FI. roșie Tim. 18 4 2 12 36: 89 10
9. Metalul Cluj 18 2 5 11 33:111 9
10. Știința BuC, 18 2 1 13 30: 51 3 ,



FINALELE SPARTACHIADEI SINDICALE
Echipa feminină de tir a asociației
Metalul a realizat 4 noi recorduri

ale R.P.R.
‘ Joi și vineri s-au desfășurat, 
în continuare, pe poligonul Tu
nari, întrecerile finale de tir din 
cadrul Spartachiadei sindicale. In 
general au fost obținute rezultate 
valoroase dintre care amintim în 
primul rînd cele patru noi recor
duri ale R.P.R. realizate de echipa 
feminină a asociației Metalul, 
compusă din maestrele sportului 
Marieta Juverdeanu, Iudith Moscu, 
Paraschiva Elekes, precum și 
din Anca Ciortea și Sanda Ioa- 
novici. Cele patru recorduri au 
fost obținute la proba de armă 
liberă (fete) poziția culcat, ge
nunchi, picioare și 3x40 echipe. 
O frumoasă comportare a avut de 
asemenea, Marieta Juverdeanu 
care a egalat recordul țării la 
armă liberă poziția culcat precum 
și trăgătoarele Lia Sîrbu, Paras
chiva Elekes și Iudith Moscu care 
au cucerit locuri fruntașe în toate 
probele disputate.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate în ultimele 2 zile de ' în
treceri (joi și vineri): armă liberă 
(bărbați) poziția culcat individual. 
1. Petre Cișmigiu (Metalul) 399 
p., 2. Ștefan Petrestu (Metalul) 
397 p., 3. M. Biro (Constructorul) 
397 p.; echipe: 1. Metalul 1973 
p., 2. Progresul 1955 p., 3) Loco
motiva 1946 p.: poziția genunchi- 
individual: 1. Ștefan Petrescu 
(Metalul) 389 p., 2. C. Antonescu 
(FI. roșie) 385 p., 3. Petre Cișmi
giu (Metalul) 384 p.; echipe: 1. 
Metalul 1879 p., 2. Locomotiva 
1837 p., 3. Progresul 1827 p.;
poziția picioare-individual: 1. N. 
Cojocaru (Locomotiva) 374 p., 2. 
C. Antonescu (FI. roșie) 371 p.,
3. Ștefan Petrescu (Metalul) 
359 p.; echipe: 1. FI. roșie 1743 
p., 2. Progresul 1729 p., 3. Loco
motiva 1722 p.; 3x40-individual: 
1. C. Antonescu (FI. roșie) 1151 
p., 2. Ștefan Petrescu (Metalul) 
1145 p., 3. N. Cojocaru (Locomo
tiva) 1143 p.; echipe: 1. Metalul 
5573 p., 2. Progresul 5511 p., 3. 
Locomotiva 5505 p.; armă liberă 
(femei) poziția culcat-individual: 
1. Marieta Juverdeanu (Metalul) 
399 p. (record R.P.R. egalat), 2. 
Lia Sîrbu (Progresul) 397 p. 
(22 „muște"), 3. Rodica Grozea 
(Constructorul) 397 p (21 
„muște"); echipe: 1. Metalul 1954 
p. nou record R.P.R. (vechiul re
cord 1929 p.), 2. Progresul 1895 
p., 3. FI. roșie 1886 p.; poziția 
genunchi-individual: 1. Iudith

Cupa de toiamnă la tenis
IAȘI 7 (prin telefon). — Joi 

și vineri au continuat pe tere
nurile Progresul F.B. și Locomo
tiva „1 M'ai“ întrecerile de tenis 
din cadrul competiției dotată cu 
„Cupa de toamnă". Dintre întî'- 
nirile desfășurate în aceste două 
zile menționăm pe cea care a 
opus campionului țării, Zacopcea- 
nu, pe Cirimbei. Ultimul a jucat 
foarte bine cedînd la limită în 
cinci seturi. Ca un rezultat sur
priză poate fi considerată victoria 
cuplului Matilda Glatt-Cobzuc a- 
supra perechii Eva Stăncescu-T. 
Bădin. S-a remarcat în mod deo
sebit jocul prestat de Matilda 
Glatt. Meciurile continuă astăzi 
și mîine.

fată rezultatele tehnice înre
gistrate : simplu femei : semifi
nale : Julieta Namian-Nina Bre
ner 6-3, 6-3; Eva Stăncescu-Eca- 
terina Roșianu 6-0, 6-1; simplu 
bărbați : optimi de finală : E. 
Grunwald-G. Bosch 6-4, 6-1; Ci- 
rimbei-Vasilescu 6-8, 10-8, 10-8; 
Rakosi-Dancea 2-6, 6-3, 6-1; Cris- 
tea-Slapciu 6-2, 6-4; sferturi de

Informații PRONOSPORT
Depunerea buletinelor PRONO

SPORT pentru concursul Nr. 40, 
etapa din 9 octombrie 1955, se 
poate face pînă duminică cel mai 
tîrziu, orele 12, la toate agențiile 
PRONOSPORT din Capitală.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
SPECIAL ( ETAPA DIN 13 OC

TOMBRIE 1955) 

Moscu (Metalul) 389 p., 2. Fe
licia lovănescu (Progresul) 388 
p., 3. Ana Dubaș (FI. roșie) 387 
p.; echipe: 1. Metalul 1892 p. nou 
record R.P.R. (vechiul record 1827 
p.), 2. FI. roșie 1804 p., 3. Pro
gresul 1773 p.; poziția picioare- 
individual: 1. Lia Sîrbu (Progre
sul) 366 p., 2. Paraschiva Elekes 
(Metalul) 363 p„ 3. Iudith Moscu 
(Metalul) 354 p.; echipe: 1. Me
talul 1735 p. nou record R.P.R. 
(vechiul record 1728 p.), 2. Pro
gresul 1660 p., 3. FI. roșie 1629 p.; 
3x40-individual: 1. Lia Sîrbu (Pro
gresul) 1146 p., 2. Paraschiva Ele
kes (Metalul) 1139 p., 3. Iudith 
Moscu (Metalul) 1138 p.; 3x40- 
echipe: 1. Metalul 5581 p., nou re
cord R.P.R. (vechiul record 5472 
p.), 2. Progresul 5328 p., 3. FI. 
roșie 5319 p. In clasamentul „A“ 
(pentru probele speciale) conduce 
reprezentativa asociației Metalul 
cu 12 p.

întrecerile vor continua cu proba 
de pistol liber 60 focuri și manșa 
I la talere.

N. Kohalmi 
ooirespood-cînrt

Primele rezultate la oină
CRAIOVA 7 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Stadionul Loco
motiva din localitate găzduiește 
pentru a doua oară întrecerile fi
nale de oină din cadrul Sparta
chiadei Sindicale. După prima zi 
a întrecerilor la care particpă 150 
de sportivi reprezentînd 10 aso
ciații, pe primul loc în clasament, 
la egalitate de puncte, (cite 6) se 
află următoarele 3 echipe: Re
colta, Știința șî Constructorul. 
Recolta are însă un punctaveraj 
mai bun 43:18 față de 37:16: (Ști
ința și 41:24 (Constructorul).

Aceste trei formații se prezintă 
bine pregătite, avînd șanse sen
sibil egale la cucerirea victoriei 
finale. La loviturile de trei sfer
turi șî de fund conduce echipa 
Progresul, cu 14 p., urmată în or
dine de Constructorul 9 p., Avîn
tul și Știința 7 p., Metalul 5 p., 
Locomotiva 3 p., Minerul și FI. 
roșie cu cîte 1 p. Dintre jucători, 
Petre Călinescu Constr. a reușit 
cea maî lungă lovitură peste li
nia de fund: 80 m.

Iată rezultatele primei zile de 
întreceri: Metalul-Locomotiva 10— 
18; Minerul-Recolta 5—26; Loco- 
motiva-Recolta 13—17; FI. roșie- 
Metalul 10— 16; Flacăra-Știmța 
7 — 18; Progresul-Constructorul 
14—19; Avîntul-Minerul 18 — 8; 
Știința-Fl. roșie 19—9; . Constr.- 
Flacăra 22—7; Progresul-Avîntul 
22—10. întrecerile continuă sîm- 
bătă și duminică.

TRAIAN 1OANIȚESCU

finală : T. Bădin-Rakosi 6-2, 6-1, 
6-4; Marin Viziru-Grunwald 6-4, 
6-2, 6-1; Zacopceanu-Cirimbei 0-6,
6- 4, 4-6, 6-3, 6-4; Cobzuc-Cristea 
9-7, 6-8, 6-3, 6-3; dublu bărbați: 
sferturi de finală : Zacopceanu, 
Bădin-Vasilescu, Tilden Ivan 6-2,
7- 5; Cristea, Serester-Bardan, Ra- 
kosi 6-4, 8-6; Grunwald, Schmidt- 
Chivaru, Pusztai 6-2, 2-6, 7-5; M. 
Viziru, Cobzuc-D. Viziru, Bosch 
6-3, 7-5; semifinale: Grunwald, 
Schmidt-M. Viziru. Cobzuc 6-8, 
6-2, 5-2 (întrerupt); dublu mixt: 
sferturi de finală : Eva Stăncescu, 
Bădin-Judith Grunwald, Cristea 
6-2, 6-3; Matilda Glatt, Cobzuc- 
Ecaterina Roșianu, Bardan 6-2, 
6-1; Ecaterina Pusztai, A. Pusz- 
tai-Livia Avram, Serester 6-3, 
6-4; Julieta Namian, M’. Viziru- 
Nina Brener, Georgescu W-O; 
semifinale: Matilda Glatt, Cob- 
zuc-Eva Stăncescu, Bădin 6-4, 6-4; 
Julieta Namian, M. Viziru-Ecate- 
rina Pusztai, A. Pusztai 6-0, 8-6.

R. I ntu 
E. Ursu 

corespondenți

Finanțe Bănci (Cupa R.P.R ).
V. Flacăra Cîirpina — Dinamo 

Orașul Stalin (Cupa R.P.R.).
VI. Flacăra Mediaș — Avîntul 

Reghin (Cupa R.P.R.).
VII. Dinamo Galați —• Progre

sul C.P.C.S. Buc. (Cupa R.P.R.).
VIII. Locomotiva Pașcani — Di

namo 6 București (Cupa R.P.R.).
IX. Știința București — Flacăra 

Moreni (camp. Cat. B).
X. Minerul Lupeni — Flamura 

roșie Cluj (Camp. Cat. B).
XI. Flamura roșie Bacău — Pro

gresul Focșani (Camp.. Cat B).
XII. Avîntul Fălticeni — Dinamo 

Bîrlad (Camp. Cat. B'h/ •

înaintea ultimelor jocuri internaționale 
din acest sezon, ale fotbaliștilor noștri

Fază de la ultimul antrenament al reprezentativei noastre A.
(Foto: R. VILARA).

Echipele noastre reprezentative 
de fotbal — A, tineret și juniori — 
susțin azi la Sofia și mîine la 
București, ultimele jocuri interna
ționale ale sezonului. De data a- 
ceasta, fotbaliștii noștri primesc re
plica unor echipe puternice—selec
ționatele R.P. B.ulgaria — în com» 
panîa cărora au avut totdeauna... 
emoții, deși pînă la urmă întîlni-’ 
rile s-au terminat cu rezultate fa.» 
vorabile nouă. Jucătorii bulgari s-au 
dovedit însă, de fiecare dată, în 
progres, practicînd un fotbal mo
dern, în viteză și continuă mișcare, 
cu execuții tehnice mereu îmbunăm 
tățite și adaptate cerințelor tactice. 
Datorită acestui progres, echipele 
bulgare au obținut anul acesta o 
serie de rezultate foarte bune în 
meciuri internaționale, dintre care 
extrem de valoroase sînt cele ale 
echipei campioane TDNA Sofia. 
Aceasta a învins cu 5—0 pe Djur- 
gărderi Ia Stockholm, cu 6—2 o 
combinată a orașului Copenhaga 
și .recent, cu 3—2 pe UDA Praga< 
De altfel, lotul primei echipe a 
R. P. Bulgaria este alcătuit pe

Azî și mîine, la Sofia și București 
tripla întîlnire de fotbal Romîno—Bulgară

ASTĂZI LA SOFIA (STADIONUL „VASIL LEWSKl")
R. P. Bulgaria B —Selecționata de tineret a R.P.R.
Arbitru: Lemeșici (R.P.F. Iugoslavia).
R. P. Bulgaria B : Antonov — Kireev, A. Panaiotov, A. Manolov — 

Nencev, Tvetanov — Diev, Abadgiev, Arghirov, lordanov, Bacev. ‘ 
Rezerve : Iliev, Vasilev, Mitkov, lanev.
Sei. de tineret R. P. Roirănă : Dungu — Romoșan, Neamțu, Toma — 

Busch, fvănescu — Birău, Tircovnicu, Bukossy, Seredai, Semenescu.
Rezerve : Cosma, Lazar, Bodo, Virgil, Marin Marcel.

MÎINE LA BUCUREȘTI (STADIONUL „23 AUGUST")
Ora 13.25 : R. P. Romînă — R. P. Bulgaria (juniori).

Arbitru: Major Laszlo (R. P. Ungară).
Formații probabile :
R. P. Romînă : Cîmpeanu — Buzeșan, Stancu, Gref — Jenei, Mihăi- 

lescu — Anghel, Dumitrescu, Ene II, Renich, Văcaru.
Rezerve: Szilagyi, loniță, Mateianu.

R. P. Bulgaria : Gorolomov — Costav, Dimitrov, Ceamciukov — 
Koțev, Atanasov — Pecenikov, Largov, Stoianov, Gheorghiev, Iliev I.

Rezerve : Mindizov, Stefanov, Salamanov, Calapcev, Iliev II.
Ora 15.30: R.P. Romînă — R. P. Bulgaria (A).
Arbitru : E. Steiner (Austria).
Formații probabile :
R. P. Romînă : Toma — Pahonțu, Androvici, Szoko — Călinoiu, 

Băcuț I — Copil 111, Nicușor, Ozon, Georgescu, Suru.
Rezerve: Crîsnic, Apolzan, Zavoda 11, Pere), Ene I., Suciu.
R. P. Bulgaria : losifov — Racarov, M. Manolov, Goranov — Boș- 

kov„ Stoianov — Milanov, Stefanov, Dimitrov, Kolev, Gugalov.
Rezerve: Naidenov Enișeinov, Patev, Panaiotov, Calcev.

Campionatul defotbal 
al R. P. Bulgaria

SOFIA (prin telefon). — In ul
tima etapă de campionat, desfășu
rată la începutul acestei săptămîni 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate:

ȚDNA-Dinamo Sofia 3—0.
Spartak Plovdiv-VVS Sofia 2—0.
Spartak Stalin-Torpedo Sofia 

3—0.
Lokomotiv Plovdiv - Lokomotiv 

Sofia 1—0.
In urma acestor rezultate, cla

samentul se prezintă astfel:
1. ȚDNA 22 12 7 3 34:14 31
2. Udarnik Sofia 23 14 3 6 31:14 31
3. Min. Dimitrovo 24 10 5 9 27:22 25
4. Spartak Plovdiv 23 10 5 8 23:22 25
5. Spartăk Stalin 23 7 10 6 22:12 24
e., Dokom. Sofia 23 8 8 7 31:32 24

7. V.V.S. Sofia 23 6 11 6 30:24 23
8. Spartak Pleven 23 8 7 8 29:28 23
9. Dinapao Sofia 23 8 6 9 30>:30 22

10. Torpedo Sofia 23 7 7 9 22:25 21
11. V.Wi.S. StaUn 22 8 5 9 18:24 21
12. P.N.Â. Plovdiv 22 6 8 8 29:26 20
13. Lokom. Plovdiv 23 5 e 12 16:25 16
14. C. Zname

Paylikeni 23 S J 14U;«M

scheletul formației TDNA, care a 
dat nu mai puțin de 11 jucători, 
iar alți 4 sînt de la Udarnik S'ofia, 
a doua clasată în campionatul bul-' 
gar. Amănuntul acesta arată că lo
tul reprezentativei R. P .Bulga
ria și-a asigurat, în primul rînd, 
omogenitatea și unitatea concepției 
de joc, ceea ce constituie un avan
taj care nu poate fi ignorat.

In asemenea condițiuni este clar 
că jocul de mîine se anunță extrem 
de greu pentru echipa noastră, 
poate mai greu chiar decît cel cu 
Belgia. Fotbaliștii bulgari știu să-și 
completeze calitățile tehnice, tac
tice și fizice cu un admirabil spirit 
de luptă. Jucătorii noștri își cu
nosc foarte bine adversarul, din a- 
tîiea jocuri pe care le-au disputat 
împreună și în care au trebuit să 
lupte din răsputeri pentru a obține 
un rezultat favorabil. Mîine, re» 
prezentativa bulgară le va pretinde 
aceleași eforturi, același joc colee» 
tiv, aceeași dîrzenie și combativi
tate. In acest meci, pe care fotba
liștii noștri trebuie să-l privească 
cu toată seriozitatea, ei trebuie să 
simtă alături de ei și publicul

In categoria B
A opta etapă a campionatului1 II. III. 

categoriei B la fotbal, programea
ză cîteva jocuri interesante, pri
vind mai ales lupta din coada cla
samentelor: Metalul București — 
Locomotiva T. Severin (programat 
mîine pe stadionul Dinamo la 
ora 10 dimineața), Știința Craiovai 
— Dinamo 6 București, Flacăra 
Moreni — Locomotiva Craio-va, FI. 
roșie Cluj — Metalul Oradea, Lo
comotiva Gatoți—Locoan. Iași, El. 
roșie Euhuși — Dinamo Galați 
etc., precum și întîlniri atractive 
ale echipelor fruntașe: Locomotiva 
București — Metalul St. R. Ora
șul Stalin (duminică dimineață, 
la ora 10 pe stadionul din Giu- 
lești), Metalul Reșița — Locomo
tiva Cluj, FI. roșie Bacău —• Dî- 
namo Bacău etc. In concluzie, o 
etapă ale cărei rezultate pot avea 
importante repercusiuni asupraI. Metalul Hunedoara — Minerul 

Petroșani (Cupa R.P.R.).'
II. Metalul C. Turzii — Locomo

tiva Țg. Mureș (Cupa R.P.R.).
III. Progresul Oradea — Loco

motiva Timișoara (Cupa R.P.R.).
I.. IV. Dinamo Bacău Progresul

clasamentelor. Iată programul 
jocurilor de mîine: 1 1

Seria I: Flacăra Moreni — Lo
comotiva Craiova, Metalul Bucu
rești — Locomotiva T. Severin, 
Știința Craiova — Dinamo 6 Bucu-, 

spectator, ale cărui încurajări con-» 
stituie un puternic stimulent moral, 
ce poate duce, firește, împreună1 
cu un joc bun al reprezentativei 
noastre, la încheierea cu succes a 
acestui sezon internațional.

Partida de mîine este a 17-a 
între fotbaliștii romîni și bulgari 
și a 134-a a echipei noastre națio
nale. Cele 16 jocuri precedente s-au 
terminat cu 12 victorii ale echi
pelor noastre, un meci nul și trei’ 
victorii ale fotbaliștilor bulgari. Gol-» 
averajul general: 51—29 în faJ 
voarea noastră. Ultimele rezultate 
3—1 la București și 2—1 la Sofia* 
pentru noi în cadrul preliminariilor 
campionatului mondial (în 1953).

★
Deosebit de atractiv se anunță 

șî meciul dintre juniori. Nu trebuie 
uitat că se întîlnesc două din cîști-» 
gătoarele seriilor turneului F.I.F.A* 
desfășurat anul acesta în Italia.- 
Echipa RPR a ocupat locul 1 în 
seria I, iar R. P. Bulgaria locul 
1 în seria a IlI-a. In Italia, junio» 
riî bulgari au învins cu 5—I șl 
6—1 echipele Irlandei și R. P. Po-< 
lone și au terminat la egalitate cu 
Spania (2—2). Cîțiva jucători 
fac parte și din selecționatele de 
mîine: Stancu, Ene II (RPR), Go
rolomov, Dimitrov, Atanasov, Lar
gov, Pecenikov, Gheorghiev și Iliev 
I (R. P. Bulgaria). Jocul se anunță 
foarte dificil pentru juniorii noștri, 
mai ales că o serie de jucători 
bulgari a>u depășit vîrsta de 18 
ani, deci nu mai sînt juniori.

★
Cu deosebit interes este așteptat 

șî debutul selecționatei noastre de 
tineret, astăzi la Sofia, în compa» 
mia echipei B a R. P. Bulgaria; 
Alcătuită în majoritate din jucă
tori tineri, chemați pentru prima 
dată să îmbrace tricoul unei re-' 
prezentative, selecționata noastră 
are de susținut un examen greu, 
dat fiind valoarea și experiența ju
cătorilor pe care-i întîlnesc azi. 
Așteptăm, însă, din partea lor o 
comportare bună ca joc, care să 
corespundă încrederii arătate.

în ajunul meciurilor...
• Lotul de tineret a părăsit 

Capitala joi la amiază, iar în 
cursul ziilei de vineri a făcut un 
antrenament pe stadionul „Vasiî 
Lewski" din Sofia.

• Joi s-a antrenat și lotul A, 
cu Dinamo (tineret). Rezultat: 
9—0 (7-0).

• Accidentul suferit de Voinescu 
este mult mai serios, astfel că el 
a devenit ''ndisiponibil pentru un 
timp mai lung. Titular a devenit 
Toma, iar ca rezervă a fost che
mat Crîsnic de la Petroșanii. O 
altă indisponibilitate: Mihai.

• Porțile stadionului „23 Au-» 
gust“ se vor deschide la ora 12. 
Accesul publicului se face numai 
prin Intrările indicate pe bilete 
(seria nr. 5). Copiii sub 15 ani 
nu au acces pe stadion. Bilete se 
găsesc de vînzare la casele a- 
nunțate la începutul acestei săptăa 
mîni. Sînt valabile carnetele roșii, 
albastre și negre (ziariști), care 
au acces la tribuna I — sectorul1 
O, intrarea prin str. Maior Coravu.-

și la juniori
rești, Locomotiva București — Me
talul St. R. Or. Stalin, Progresul 
Sibiu — Știința București.

Seria a Il-a: Progresul Oradea— 
Metalul B. Mare, Metalul Hune» 
doara — Progresul S. Mare, Me
talul C. Turzii — Minerul LuȘ 
peni, Metalul Reșița — Locomotiva; 
Cluj, Metalul 108 — Flacăra Me
diaș, Locomotiva Arad — Metalul 
Arad, FI. roșie Cluj — Metalul! 
Oradea. (

Seria a IlI-a: Flacăra Cîmpina— 
FI. roșie Burdujeni, Locomotiva' 
Galați — Locomotiva Iași, Progres 
sul Focșani — Avîntul Fălticeni1, 
FI. roșie Bacău —-. Dinamo Bacău, 
Dinamo Bîrlad — Flacăra „li 
Mai” Ploești, FI. roșie Buhuși -«! 
Dinamo Galați. i l)

In campionatul de juniori miing 
sînt programate două restanțe^ 
Flacăra Ploești — Locomotiva T< 
Severin la Ploești și Avîntul Ren 
ghin — Locomotiva Tg. Mureș. -i
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CAMPIONATE REPUBLICANE ȘesujJBiB
Tenis de masă

Deș' echipele bucu’reștene ConJ 
structorul și Flamura roșie sînt 
net favorite în întîlnirile lor cu 
formațiile Voința Arad și respec- 

■)fiv Progresul Cluj, totuși, cele 
’două partidă masculine de tenis 
''de masă din campionatul catego-- 
’'Hei. A care au loc duminică în 
.Capitală se anunță interesante. 
4-ntr-adevăr, în rîndurile celor pa
tru echipe figurează jucători cu-i 
noscuf ca Paul Pesch, Mircea Po-: 

i pescu, Nauimesctt, Botner (Con
structorul), Andronache, Papip (Vo-- 
ința), Reiter, Gantner (Flamura 
roșie), Paneth, Gavrilescu (Progre
sul) care vcr ridica, desigur, ni
velul tehnic al întrecerilor. La Re
șița, Metalul din localitate va 
primi replica echipei Dinamo IX 
București.

La echipe femei se desfășoară ur
mătoarele meciuri: București:
Constructorul — Flamura roșie 
Constanța, Cluj: Progresul — Pro
gresul București, Timișoara: Pro-- 
greșul — Știința București.

Iată clasamentele înaintea etapei 
de mîine:

MASCULIN
1. Constructorul Buc.v 13 12 1 64:13 25
2. Flamura roșie Buc.
3. Progresul București
4. Progresul Satu Mare
5. Progresul Cluj
6. Dinamo IX Buc.
7. Voința Arad
8. FI. roșie Timișoara
9. Metalul Reșița

din localitate va

14 8 6 61:41 22 
13 7 6 44:47 20
12 6 6 40:42 18
13 5 8 42:50 18
12 5 7 39:45 17
13 1 12 11:64 14 
12 1 11 16:57 13

FEMININ
1. Constructorul Buc. 10 8 2 0 25: 6 18 

2. Progresul Buc.
3. Progresul Cluj
4. Știința Buc.
5. Progresul Tim.
6. Dinamo IX Buc.
7. FI. roșie Constanța

Știința I.C.F. —
Tg. Mureș în campionatul 

feminin de handbal
Dintre jocurile de handbal care 

se vor disputa mî’ne, pe primul 
plan se situează derbiul campio
natului feminin categoria A (Ști
ința I.C.F. — Progresul Tg. Mu
reș) . Jocul se va disputa în Ca
pitală și are o „miză" deosebit de 
importantă : titlul dte echipă cam
pioană a R.P.R. Fără etapa de 
mîine, în campionatul feminin ca
tegoria A mai sînt de disputat 
doar trei etape și este puțin pro
babil ca una dintre aceste două e- 
chipe, despărțite în clasament 
doar de un punct, să mai piardă 
vreun meci.

Iată, de altfel, programul com
plet al etapei de mîine a camipio- 
natului feminin categoria A: 
București: Știința I.C.F- — Progre= 
sul Tg. Mureș; Buhuși: Flamura 
roșie — Știinfa Min. Invățămîntu- 
lui; Orașul Stalin: Progresul — 
Avîniul Codlea; Constanța: Flamu
ra roșie—Știința Timișoara; Re
șița; Metalul — Flamura roșie Si
biu.

înaintea acestor jocuri clasamen
tul este următorul:

1. Știința
2. Pr. Tg.
3. Pr. Or.
4. Avîntul
5. Știința Min. înv.
6. Știința Tim.
7. FI. roșie Sibiu
8. FI. roșie Buhuși
9. Metalul Reșița 

10. FI. roșie Const.

In campionatul 
goria A, se dispută următoarele 
jocuri : București: C.C.A. — Ști
ința Iași: Știinfa I.C.F. — Dinamo 
Orașul Stalin; Sibiu: Voința — 
Dinamo 6 București; Jimbolia: 
Flamura roșie — Flacăra Ploești; 
Reș’ța: Metalul — Știința ‘ Timi
șoara; Timișoara: Metalul — Fla
mura roșie Cisnădie. 

r Clasamentul este următorul :

88 0 0 24: 2 16 
10 6

9 5
10 4
10 3
11 0 10 1 4:33 10
- Progresul

4 0 19:17 16
4 0 17:15 14
6 0 14:22 14
7 0 15:23 13

I.C.F. 14 12 1 1 67:16 25
Mureș 14 11 2 1 63:14 24 

Stalin
Codlea

14 923 69:40 20
14 734 35:28 17
14 7 2 5 60:28 16

14 7 2 5 35:27 16
14 338 37:24 9
14 2 1 11 18:63 5

14 2 0 12 22:66 4
14 2 0 12 14:104 I

masculin cate-

1. C.C.A. 15 11 2 2 125: 87 24
2. Din. Or. Stalin 15 10 0 5 107! 88 20
3. Metalul Timiș. 15 9 1 5 99: 82 19
4. Dinamo 6 Buc. 15 9 1 5 116:104 19
5. Voința Sibiu 15 7 3 5 84: 74 17
6. FI. roșie Cisnăd. 15 5 4 6 100:101 14
7. Știința Iași 15 6 2 7 92:161 14
8. Știința Tim. 15 5 2 8 124:136 12
9. Flacăra Ploești 15 5 2 8 91:108 12

10. Metalul Reșița 15 4 2 9 107:119 10
11. FI. roșie Jimb. 15 5 0 10 81:106 10
12. Știința I.C.F. 15 3 3 9 108:128 9

In cadrul campionatului mascu
lin categoria B, programul de mîi
ne este următorul: București: Lo-- 
comotiva — Progresul Odorhei; 
Tîrgoviște : Flacăra — Recolta 
M.Â.S.; Arad: Progresul — Știința 
Galați; Făgăraș: Reprezentativa 
orașului — Știința Cluj; Varias: 
Recolta — Progresul Bacău.

In cadrul acestui campionat, 
marți 11 octombrie se va disputa 
la Arad partida dintre echipa lo
cală Progresul si Progresul Bacău- 

înaintea ultimei probe, 
aeromodeliștii clujeni con

duc în campionatele 
republicane

Miercuri după-amiază și joi di
mineața întrecerile campionatelor 
republicane de aeromodele au con
tinuat cty proba de moto modele. 
In această probă victoria a revenit

concurentului Ernest Kiss (Cluj). 
Aeromodelistul clujean a avut o 
comportare remarcabilă, modelul 
său obținînd o medie de zbor rfc 
dicată (822 sec din 900 posibile),' 
care constituie un excelent rezul
tat chiar și pe plan internațional. 
A fost, de altfel, cel mai bun re-, 
zultaț din cele înregistrate la ca
tegoriile cu zbor liber din cadrul 
acestei importante competiții. Pe 
locul II s-a clasat Mihai Tamas-, 
cîuc (Iași). Constructorul de aero-: 
modele din Iași are meritul de a! 
fi făcut figură frumoasă într-o 
probă deosebit de dificilă, la care 
participa pentru prima oară în ca-1 
drul unei competiții republicane. 
Locul următor a fost ocupat de 
Gh. Gănțoiu /orașul București). 
Aeromodelistul de la P.T.T. ar fi 
putut avea o comportare mult mai 
bună dar atît motorul modelului 
său cît și dispozitivul de întreru
pere a alimentării cu combustibil 
nu au funcționat normal.

In proba mecanice cu zbor cap
tiv 2,5 cmc., după cele două lanț 
sări conducea Elvira Purice (ora
șul București). Modelul său a zbu
rat cu o viteză de 144 km./h., la 
numai 4 km. de recordul republi
can deținut de G. Craioveanu. A- 
ceasta, după ce, în lansările de ve
rificare și antrenament din zilele 
premergătoare concursului, talen
tata asromodelistă obținuse 
km./h. (1—152, 11—120).

In cadrul întrecerilor de la pro
ba mecanice cu zbor captiv 2,5 
cmc. desfășurată ieri la turnul de 
parașutism din parcul „23 August" 
talentatul nostru constructor de 
aeromodele Victor Gaba (Iași) a 
prezentat pentru prima dată în țara 
noastră un U-Control de acrobație. 
Pilotat cu măiestrie de însuși con
structorul său U-ControluJ a efec
tuat o întreagă gamă de acroba
ții, stîrnind admirația numeroșilor 
spectatori.

Astăzi participanții la campiona
tele republicane de aeromodele se 
întrec în cadrul ultimei probe-reac- 
toare, urmînd ca mîine dimineață 
să aibă loc închiderea festivă.
Locomotiva și C.C.A. învin
gătoare în jocurile de volei 

de joi
Meciul dintre echipele masculine 

Locomotiva șl Dinamo, fruntașele 
clasamentului, a oferit un specta- 
col frumos, la reușita căruia re
marcabila putere die luptă a ju-’ 
cătorilor- și evoluția scorului au 
contribuit din pliin. Irt primul set, 
inițiativa aparține echipei Locomo
tiva, care, cu un atac deosebit de 
eficace și un blocaj prompt, depă
șește echipa dinamoviștilor. In al 
doilea set, echipa Dinamo conduce 
cu 14—10, este egalată la 14, dar 
reușește să facă două puncte con
secutive și să egaleze situația lă 
seturi. In al treilea set, locomoti- 
viștii trec printr-un moment Cri
tic, deoarece Jean Ponova, princi
palul animator și coordonator al 
jocului, se accidentează și este ne
voit _ să părăsească terenul1. Deși 
joacă cu multă înverșunare, jucă
torii de la Locomotiva sînt depă
șiți dfo jocul dinamoviștilor, care 
practică acțiuni ofensive deosebit 
de variate. Și în aii patrulea set 
inițiativa aparține tot echipei Di
namo, care conduce cu 13—10. 
Este ajunsă însă, egalată și pier
de setul la 14- In sfîrșit, în ulti
mul set, dinamoviștii intră deciși 
să învingă și, datorită unui joc 
plin de însuflețire, ajung la 8—3 1 
Se părea că victoria nu le mai 
poate scăpa. Dar, așa cum ne-au 
obișnuit, de altfel, echipele noas
tre, Dinamo nu poate „trece" mai 
departe, iar jucătorii de la Loco
motiva, luptînd cu o ambiție ex-’ 
traordinară, fac punct după punct, 
egalează, iau conducerea și ciștigă 
cu 15—8! Un final de set cu totul 
neprevăzut față de desfășurarea ge
nerală a meciului, ale cărui caracJ 
teristici au fost tocmai echilibrul 
de valoare și scorul foarte strîns. 
Victoria echipei Locomotiva 
(15-10; 14-16; 12-15; 16-14; 15-8)' 
este însă pe deplin meritată și se 
datorește în primul rind puterii de 
luptă și dorinței de a învinge, 
care au fost de altfel, principalele 
arme ale învingătorilor. Despre 
D'namo putem spune că a jucat 
bine, în special prin efectuarea 
unui joc tactic modern, dar Și de 
astă dată a dovedit că este o e- 
chipă în care fluctuațiile sînt exa
gerat de mari și, deci, dăună
toare. .

Cei mai buni jucători au fost 
Plocon (în formă excelentă), Po-' 
nova, Nicolau (ultimul set), de la 
Locomotiva ș" Novac, Bănică Teo
dorescu, Mihăilescu (numai ca ri
dicător) de la Dinamo- Arbitrul 
I. Niculescu, deși a avut de con
dus un meci deosebit de greu, s-a 
achitat cu bine de misiunea sa.
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Ii reproșăm însă câ nu a fost su
ficient de autoritar în reprimarea 
unor acte nesportive ale jucători
lor feroviari, acte care au dus la 
incitarea publicului și la crearea 
unei atmosfere «corespunzătoare 
disputării unei întreceri sportive. 

Desipre jocul C.C.A. — Progre-: 
sul I.T.B. putem spune doar că 
nu a plăcut, deoarece nici una din 
echipe nu s-a ridicat la valoarea 
reală. Jocul sigur al militarilor 
le-a adus victoria în trei seturi 
(13, 8, 9). Arbitrul Raimond Flo-i 
rian ne-a surprins prin nesigurann 
ța de care a dat dovadă, produ-' 
când confuzii și nemulțumiri în
dreptățite pentru jucătorii ambelor 
echipe.
t *

Etapa a IV-a a returului cam
pionatelor masculin și feminin de 
categoria A programează pentru 
mîine următoarele înitîlnîri: MASJ 
CULIN: Știința Arad! — Locomo
tiva București, Flamura roșie Tg. 
Mureș — Progresul 1TB, C-C.A.— 
Dinamo IX București, Progresul 
Cluj — Dinamo I București, Ști
ința T'mișoara — Metalul Orașul 
Stalin ; FEMININ : Voința Orașul 
Stalin — Progresul București, 
Constructorul București — Dina
mo București, Știința ICF — Fia- 
mura roșie Iași, Voința Sibiu — 
Progresul Timișoara, Progresul 
Cluj — Locomotiva București.
Insfîrșit, colegiul arbitrilor 

de baschet a trecut 
la măsuri!

Colegiul central al arbitrilor de 
baschet a reușit să organizeze 
cursul de uniformizare a arbitra
jului, prevăzut în planul său de 
muncă.

Intre 20—22 septembrie cei mai 
buni arbitri de baschet din țară 
s-au întîlniit la București unde au 
discutat o serie de probleme ca: 
acordarea greșelilor tehnice, ine
xistența legii avantajului în bas
chet, decît în cazuri cu totul spe
ciale, atribuțiile antrenorilor în 
timpul jocului și al minutelor de 
întrerupere, reprimarea gesturilor 
și atitudinilor nesportive etc. Co
legiul cent'rail al antrenorilor nu a 
acordat însă suficientă atenție 
acestui curs, care a avut multe 
lipsuri dintre care cele mai grave 
ău fost: insuficientul nivel al ma
terialelor prezentate și slaba or
ganizare a lecției practice.

De asemenea, o serie de pro
bleme dificile ale arbitrajului au 
rămas mai departe confuze. Deo
sebit de grav este faptul că unii 
arbitri au nesocotit acest curs, 
lipsind sau neacordind suficientă 
atenție lecțiilor- Ca urmare, cole
giul central a sancționat cu sus
pendări și mustrări pe următorii 
arbitri: Mircea Rizca (un an sus
pendare),, Stelian Masek și Mir
cea Bogdan (trei etape suspen-- 
dare), Lucian Vasilescu (patru 
etape suspendare). Arbitrii C. Ne- 
gulescu, P. Marin, I. Georgescu, 
V. Bordeianu, I. Smilovici, I. 
Szanft și Gr. Bîrsan au primit 
mustrare scrisă.

Și anul trecut și în turul cam
pionatelor din acest an au existat 
o serie de arbitraje de un nivel 
foarte scăzut. Cu toate acestea, 
colegiul centrat nu a luat nici un 
fel de măsu'ri. Abia acum, ci nd 
și primele etape ale returului cam
pionatului masculin au arătat ace
leași vechi lacune, conducerea ar
bitrilor a dictat (mai bine mai 
tîrziu decît niciodată!) o serie de 
sancțiuni. lată-le: arbitrii A- Io
nescu și C Camerman suspen
dați pe cite o etapă, arbitrii Gr. 
Bîrsan și S. Simionescu, mustrare 
scrisă cu avertisment; arbitrul C. 
Negulescu, mustrare verbală. Ne 
întrebăm însă, pe drept cuvînt, de 
ce conducerea colegiului de arbi
tri nu l-a sancționat și pe arbitrul 
P Marin, care a condus, cel puțin 
tot atît de slab ca și colegul său 
S. Simionescu în jocul Dinamo- 
Progresul Tg. Mureș?

■Ar .
Programul etapei ae 

campionatelor categoriei 
următorul:

MASCULIN: Dinamo Tg. 
reș — Dinamo București, Știința 
Iași — Progresul F.B., Construc
torul Cluj—C.C.A., Dinamo Ora- 
(iea _ Știință Timișoara, Știința 
I.C.F. — Progresul Orașul Stalin 
Locomotiva București— Progresul 
Tg. Mureș.

FEMININ: 
rești—Știința 
roșie Oradea — Locomotiva Bucu
rești, Știința I-C-F. — Progre
sul Tg. Mureș, Progresul _ Arad— 
Progresul Oradea. FI. roșie Tg. 
Mureș—Știința Cluj.

Ciclism pe pistă
Intre 9 și 16 octombrie se vor 

desfășura în Capitală întrecerile 
din cadrul campionatelor de pistă 
ale R.P.R. pe 1955. Concursurile

Dinamo-

*
mîine a 
A este

Mu-

Constructorul Bucu- 
Invățămînt,~ Fi.

ICF. — Progre-

vor avea loc pe velodromul Di
namo, după următorul program:

Duminică 9 octombrie: ora 9 fes
tivitatea de deschidere, ora 9,30 
serii- viteză fete și băieți, o-ra 12 
finSlă fete și băieți1.

Marți' 11 octombrie: ora 15,30, 
1000 metri cu start de pe loc, fete 
și, băieți.

Miercuri 12 octombrie: Ora 15,30: 
urmărire individuală fete și băieți.

Vineri 14 octombrie ora 15,30 : 
Urmărire pe echipe, fete șl băieți.

Duminică 16 octombrie ora 9,30: 
cursă de eliminare pentru începă
tori, ora 10: semifond fete (25 
tururi), ora 11: semifond băieți 
(75 tururi), ora 12: festivitatea de 
închidere.

Lă aceste concursuri participă 
cei mai buni alergători din Capi
tală șî din cuprinsul țării, în 
frunte cu maeștrii sportului Vasile 
Oprea și Ion Ioniță.

înaintea ultimei runde, 
Maria Albuleț-Pogorevici 
este virtuală campioană 

de șah a țării
ORADEA (prin telefon) — 

finala campionatului feminin 
șah a mai rămas de jucat o

In 
de 

sin
gură rundă. Iată rezultatele teh
nice ale ultimelor runde:

Runda a XV-a: Reicher — Po- 
gorevici ‘Za—'A; Szathmary — 
Giuroiu 0—1; Graboviețchi — Pen
tek 1—0; Tarapanov — Kuznețov 
*/a—’/?; Simu — Hodoș 1—0; 
Filipescu — Hajdara 0—1; Mano- 
lescu — Teodorescu 'A—’A; Tzi
tron — Iliescu 1—0; Ionescu — 
Diaconescu 0—1; Ududek — Pali 
‘A-'/i.

Runda a XVI-a: Pogorevicî — 
Pall 1—0; Teodorescu — Filipescu 
1—0; Kuznețov — Graboviețchi 
0—1; Giuroiu — Ionescu *A—’A; 
Pentek — Szathmary ’A—’Ai Ho
doș — Tarapanov *A—'A; Haj
dara — Simu *A—'A: Iliescu — 
Manolescu 
tron 1—0;
‘A-'A.

Runda a
gorevici 0—1; Simu
0—1; Graboviețchi—Hodoș *A—’A; 
Ududek — Giuroiu *A—*A; Io
nescu—Pentek 1—0; Szathmary— 
Kuznețov într.; Tarapanov—Haj
dara 1—0; ,
’A—’Ai Manolescu 
1—0; Pal!

Runda a
Pogorevici 
Tarapanov 
boviețchi 0—1; Giuroiu 
1—0 Pentek — Udluidiek 
Iliescu — Simu ‘/î—'A; Kuzne
țov — Ionescu 0—1; Hodoș — 
Szathmary într.; Reicher - Fili
pescu 1—0; Tzitron — Mano
lescu ‘A—'/î'-

In felul-. acesta,^ înaintea ulti
mei runde Măria Albuleț — Pogo
revici cu 15 pct. nu mai poate fi 
ajunsă, fiind virtuala campioană 
de șah a țării. Este un mare 
succes al tinerei studente în me
dicină. In schimb, lupta pentru 
locurile următoare este deschisă 
și se va decide abia în ultima rundă. 
Teodorescu are 13 pct., Grabovieț- 
chi 12*A pct., Manolescu 12 p.

A. Kdhalmi, corespondent

’/a—‘A; Reicher — Tzi- 
Diaconescu — Ududek

XVII-a: Tzitron— Po- 
Teodorescu

Filipescu — Iliescu
Reicher 

— -Diaconescu 0—1.
XVIII-a: Diaconescu— 

0—1; Teodorescu — 
1—-0; Hajdara — Gra- 

- Pali 
Vs-Vsl

• FOTBAL. — Semifinalele „Cupei 
Orașelor** la juniori se vor disputa 
la 23 octombrie.

— Duminică, toate jocurile de cam
pionat vor începe la ora 16.

— In jocul restanță disputat joi la 
Cîmpina, Flacăra Cîmpina a învins 
pe Dinamo Bacău cu 2—1 (2—1) prin 
punctele marcate de Ionescu II și 
Bălăceanu. Oaidă a înscris pentru 
Dinamo.

— Săptămîna aceasta s-au dispu
tat cîteva meciuri amicale, încheiate 
cu următoarele rezultate:

Locomotiva Caransebeș-Știința Ti
mișoara 2—4 (0—4) miercuri.

Recolta Sînnicolaul Mare-Știința Ti
mișoara 1—3 (0—1) jai.

Uioara-Locomotiva Timișoara 1—2 
(duminică).

Progresul Focșani-Flacăra Ploești 
3—2 (2—2) joi la Focșani.

Au marcat: Flrigescu (2), Nicules- 
cu-respectiv Dragomirescu și Bădu- 
lescu.

Constructorul Turda-Știința Cluj 
2—3 (1—3) joi la Turda. Au marcat: 
Avram (5), Suciu, Georgescu, Rațiu 
(autogol)^ respectiv Chioreanu și Mu- 
reșan*

Dinamo 6—Metalul București 8—1 
(6—1) joi, în București.

— Știința Timișoara joacă mîine 
amical cu FI. roșie Arad, iar Loco
motiva Timișoara cu Flacăra Timi
șoara.

— Bilete de intrare Ia meciul de 
fotbal R.P.R.-R.P.B. se găsesc la: casa 
de bilete d8 vizavi de „Dațles“, ca
sele de bilete din str. Hașdeu, str. 
Isvor, clubul C.F.R. din calea Grivi- 
ței, stadion „23 August** (intrarea 
din Bd. Muncii), agenția Pronosport 
din calea Victoriei nr. 9, agenția Pro
nosport din str. Aristide Briand nr. 
6, stadion Dinamo (Șoseaua ștefan cel 
Mare), agenția C.C.A. din Bd. 6 
Martie. In ziua meciului nu se vor 
vinde bilete ]a stadionul „23 Au
gust0.

— Duminică 9 octombrie, începînd 
din jurul orei 15,30, se va transmite 
în întregime de la stadionul „23 Au
gust** din Captială întâlnirea inter
națională de fotbal dintre echipeie 
reprezentative ale R.P.R. și R.P. 
Bulgaria.

Transmisiunea se va face pe stațiile 
de radio cu lungimile de undă de 
285 m.» 351 m., 206 m.

ATLETISM. — Sîmbată și du
minică se vor desfășura pe stadionul 
Dinamo concursurile de atletism ale 
cercului sportiv „Tînărul Dinamo- 
vist*‘. La întreceri vor participa ti
neri atlețl din cercurile „Tînărul 
Dinamovist” din orașele București, 
Iași și Tg. Mureș, precum și echipele 
de tineret ale asociațiilor sportive 
sindicale.

(Agerpres)

• GIMNASTICA. — Sîmbătă de la 
ora 16 și duminică de la ora 8, se 
va desfășura în sa!a Dinamo din Ca
pitală un concurs de verificare în 
vederea campionatelor individuale 
ale R.P.R. și a Cupei Orașelor. La 
concurs participă gimnaști din colec
tivele Progresul, Flamura roșie, A- 
vîntul, Tînărul Dinamovis^, C.C.A., 
Știința, Constructorul și Dinamo.

• LUPTE, — Mîine, începînd de la 
ora 10, va începe în sala Floreasca 
II, o competiție organiza'ă de comi
sia orășenească București, după mo
delul campionatului republican. La 
această competiție iau parte urmă
toarele colective: Progresul II, Me
talul „Mao Tze dun”, Flamura roșie, 
Metalul „23 August**. Știința I.C.F., 
Metalul „Semănătoarea**, știința, Lo
comotiva și Voința.------------------------------  
0 nouă premieră alpină 

de mare dificultate
In regiunea Padinei lui Căli- 

neț din masivul Pilatra Craiului, a 
fost realizat de curind un 
traseu, a cărui dificultate a 
apreciată ila gr. IV B.

Echipa asociației Voința, 
mată din Hiemesch Norbert, 
de coarda și iviwu, ®v-
cunri, a parcurs acest traseu de
numit „Peretele vestic din Padina 
lui „Căllineț", intrtnd prin: vitalul 

situat în stînga Crestei Cornului 
Caprei. Escalada în premieră a 
acestui perete de 250 m a necesi
tat 9 ore de lucru în stîncă, efec- 
tuîndu-se cinci regrupări.

nou 
fost

for.
, cap

Alex- Floricioiu, se-

Republicii, ora

FOTBAL, — Stadionul Dinamo, oara 
14: Dinamo Orașul Stalin-Progresul 
București (tineret); ora 16: Dinamo 
Bucureștl-Progresul, București (am
bele meciuri sînt amicale).

VOLEI: Teren Progresul i.T.B., ora 
16: Locomotiva București-Știința
Arad (masculin).

GIMNASTICA — Sala Dinamo, ora 
16: Concurs de verificare.

AVIAȚIE: Ultima probă a campio
natului republican de aeromodele 
la turnul de parașutism din parcul 
„23 August”, de la ora 8.

MÎINE
FOTBAL: Stadionul Giuleșli, oră 

10: Locomotiva București-Metalul
Steagul roșu Orașul Stalin (cat. B.); 
ora 8,15: Locomotiva Bucureșli-Loco- 
motiva Iași (juniori-amical). Stadio
nul Dinamo: ora 10: Metalul 23 Au
gust București-Locomotiva Tr. Seve
rin (cat. B.)

HANDBAL: Teren C.C.A., ora 10: 
C.C.A.-Știința Iași (masculin cat. A); 
ora 11,15: Știința I.C.F.-Progresul Tg. 
Mureș (feminin cat. A.). Teren Pro
gresul I.T.B., ora 15.15: Locomotiva 
Bucureștl-Progresul Odorhei (mascu
lin cat. B.); ora 16,30; știința I.C.F.—> 
Dinamo Orașul Stalin (masculin 
cat. a.)

RUGBI: Stadionul
10: finala „Cupei R.P.B.” între Loco
motiva Grivița Roșie—C.C.A. Stadio
nul Tineretului, teren II, ora 11,30: 
Locomotiva I.C.F. — Constructorul 
Constanța (cat. B.).

BOX: Sala „Klement Gottwaîd", 
ora 10: „Cupa sfatului popular".

CICLISI.il: Velodromul Dinamo, ora 
9: campionatele republicane de ci
clism pe pistă1.

LUPTE: Sala Floreasca II: „Cupa 
de toamnă".

VOLEI: Teren Progresul-I.T.B. (sala 
Floreasca în caz de timp nefavora
bil) de la ora 9: Știința I.C.F. — 
Flamura roșie Iași (feminin), Cons
tructorul București—Dinamo Bucu
rești (feminin). C.C.A. — Dinamo 
IX. București (masculin).

BASCHET: sala Dinamo, de la ora 
16: Constructorul București -Știința 
Invățămînt București (feminin), Știin
ța I.C.F.-Progresul Orașul Stalin 
(masculin), Știința I.C.F.—Progresul 
Tg. Mureș (feminin). Locomotiva 
P.T.T. — Progresul Tg. Mureș (mas
culin).

GIMNASTICA: sala Dinamo, ora 
8: Concurs de verificare.

TENIS DE MASA: sala
torul, ora 9: Constructorul 
roșie Constanța (feminin); 
Constructorul
(masculin).

Construc- 
Buc.—Fi. 
ora 10:

Buc.—Voința Arad

CICLISI.il


Atletismul din R. P. Bulgaria în continuu progres I
In Romînia, sînt, desigur, mulți 

amatori de sport care ar dori să 
eunoască amănunte despre atletis
mul din Bulgaria. Mai ales că în 
ultima vreme atleții bulgari au re
purtat frumoase succese, atît în 
competițiile interne cît și în întîl
nirile internaționale, în care au 
avut ocazia să concureze alături 
de cei mai valoroși atleți din lu
me. In rîndurile de mai jos voi 
căuta să expun condițiile care au 
permis dezvoltarea acestei ramuri 
sportive în Bulgaria.

Cu zece ani în urmă, în întrea
ga țară exista doar o singură pistă 
de atletism, care nu permitea or
ganizarea unor concursuri mari. 
Această pistă se afla la Sofia. As
tăzi, situația s-a schimbat radical. 
In ultimii ani au fost construite 
numeroase stadioane cu piste și 
sectoare de atletism în numeroase 
orașe ale țării și chiar la sate. 
Stadioane moderne, amenajate cu 
toate instalațiile necesare, au fost 

>' construite la Dimitrovo, Stanke Di- 
mitrovo, Petrici, Blagoevgrad, Sa- 
moipol, Pleven, Gabrovo, Plovdiv, 
Dimitrovgrad, Iambol ș.a.m.d. Sînt 
proiectate construcții de stadioane 
la Orașul Stalin, Stara Zagora, 
Vrața, Ruse, Burgas, Kiusțendil, 
Sliven, Tîrnovo etc.

Construirea noilor stadioane a 
avut darul să atragă mii de tineri 
și tinere, care au început să prac
tice atletismul. Totul a trebuit să 
fie luat de la început, deoarece a- 
tletismul nostru nu avea tradițietletismul mostru avea tradiție

Bărbați

Femei

1945 1955

100 m. 11,0 10,4 A. Kolev 1951
200 m. 23.1 21,5 A. Kolev 1951
400 m. 51,0 48,6 V. Starcev 1955
800 m. 2:03,4 1:51,0 Gh. Necev 1954

1500 m. 4:24,8 3:53,8 P. Spasov 1952
5000 m. 16:18,0 14:32,0 D. Vîcikov 1955

10.000 m. 35:02,0 30:17,0 D. Vîcikov 1955
110 m. g. 15,6 15,1 G. Kaburov 1955
400 m. g. 61,3 54,6 M. Mitev 1954

3000 m. obst. — 9:03,2 P. Spasov 1954
lungime 7,01 7,39 S. Slavkov 1955
înălțime 181,5 194 T. Belcev 1954
prăjină 3,90 4,35 Gh. Hlebarov 1955
triplu salt 13:75 15,31 L. Gurgușinov 1955
greutate 13:07 15,56 F. Fiodorov 1953
disc 43,96 49,10 D. Milev 1955
suliță 53,69 66,80 S. Pavlov 1955
ciocan 30,61 57,63 D. Popov 1955

100 m. 14,9 11,9 V. Kolarova 1955
200 m. 28,9 24,8 V. Kolarova 1954
800 m. — 2:19,9 K. Sopova 1955
80 m. g 16.2 12,1 E. Ilceva 1954

lungime 4,42 5,50 E. Ilceva 1954
înălțime 138 157 A. Rpseva 1955
greutate 11,27 13,44 T. Asenova 1955
disc 31,15 44 90 V. Mihailova 1955
suliță —- 45,17 I. Arsova 1955
In ultimii ani, atletele și atleții 

bulgari au realizat numeroase suc
cese în întîlnirile internaționale la 
care au luat parte. Concurenții 
bulgari au cucerit diferite probe 
în întreceri internaționale la care 
participau și sportivi din alte nu
meroase țări. Astfel, anul trecut, 
Dimitrj Vîcikov a cîștigat proba 
de 10.000 m. la concursul interna
țional desfășurat la Varșovia, la 
care au mai luat parte atleți din 
10 țări ale Europei. La proba de 
3000 m. obstacole, atletul Petr 

; Spasov a cucerit primul loc Ia 
București, iar Boris Popov a avut 
o comportare foarte bună la arun
carea ciocanului în cadrul celei de 
a Xll-a ediții a Jocurilor Mondiale 
Universitare desfășurate la Buda
pesta, cucerind medalia de aur. A- 
tleta Veselina Kolarova s-a clasat 
pe primul loc în proba de 100 m 
la concursul internațional desfășu
rat în luna iunie 1955 la Varșovia.

a VH-a a turneului 
de șah de la Erfurt,

Turneul internațional de
In runda 

internațional
reprezentantul nostru Dr. O. Tro
ianescu a întîlnit pe unul din 
fruntașii clasamentului, șiahistul 

german Dittman. Conducînd ex
celent partida, Dr. O. Troianescu 
a obținut o prețioasă victorie care 
îi deschide mari șanse în lupta 
pentru primul loc. In celelalte 
partide ale rundei s-au înregis
trat rezultatele : Fuchs-Dwordzin- 
ski V2—V2; Bălănel-Dely 0—1; 

Bely-Pîdevski 1—0; Uhlman-
Frantz 1—0; Koch-Alster ‘/2; 
Fichtl-Kolarov într. cu avantaj 

pentru Fichtl. 

și nici cadre de antrenori.. Cu 11 
ani în urmă, în Bulgaria doar 100 
de persoane practicau atletismul. 
Astăzi, numărul atleților a crescut 
la cîteva mii. In procesul de dez
voltare a atletismului au contri
buit și normele de clasificare spor
tivă împărțite în patru grupe: ma
eștrii sportului, categoria I, a Il-a, 
a IlI-a și juniori. La campionatul 
republican participă maeștrii spor
tului și sportivii de categoria I.

In cei 11 ani care au trecut de 
la eliberarea țării, atletismul bul
gar a făcut pași uriași. Antrenorii 
și atleții au căpătat experiență și 
cunoștințe care le-au permis în ul
timul timp să evolueze pe nume
roase piste din Europa. Din anul 
1945 și pînă în 1954, atletele și 
atleții bulgari au îmbunătățit 178 
recorduri ale țării, iar astăzi a- 
ceastă cifră a trecut de 200. Pe ta
bela recordurilor bulgare nu mai 
există nici un rezultat stabilit îna
intea celui de al doilea război mon
dial. Despre dezvoltarea atletis
mului în Bulgaria vorbește, de a- 
semenea, și numărul tot mai ma
re de participant la campionatul 
țării. Anul acesta, numărul total 
al concurehților a fost de 360, prin
tre 
lui
tru 
de

care mulți maeștri ai sportu- 
și sportivi de categoria I. Pen- 
ca cititorii să-și dea seama cît 
mult a evoluat atletismul în

Bulgaria, voi prezenta un tabel 
comparativ al recordurilor 
mii 1945 și 1955:

din a-

Alături de aceștia, și alți atleți bul
gari se bucură de unanime apre
cieri din partea specialiștilor din 
străinătate. Aceștia sînt: Anghel 
Kolev, Dimitr Hlebarov, Anghel 
Gavrilov, Stoian Slatkov, Liuben 
Gurgușinov, Nikola Dagorov, Vir
ginia Mihailova ș.a.

Cu toate aceste succese înregis
trate în ultimul timp, sportivii 
bulgari nu sînt încă mulțumiți de 
nivelul la care au ajuns și depun 
toate eforturile pentru a îmbunătăți 
recordurile existente și a urca tot 
mai sus pe treptele măiestriei spor
tive. In fața sportivilor bulgari stă 
sarcina că în anii următori să a- 
jungă la nivelul celor mai buni 
atleți din Europa. Ei au la dispo
ziție toate condițiile pentru a duce 
la îndeplinire această sarcină.

IORDAN PETKOV 
redactor la ziarul „Naroden Sport" 

Sofia

a întrerupt cu un ușor 
partida cu Alster. Iată 
rezultate: Dwcrdzinski- 

0—1; Kolarov-Koch 1—0;
1—0; Pîdevski-

1—0; Fuchs-Bălănei

șah de Ia Erfurt
In runda a VIII-a Dr. O. Tro- 

ianescu 
avantaj 
celelalte 
Dittman
Frante-Dichtl 
Uhlman 
.72—V2; Dely-Bely într.

Runda a IX-a: Troianescu-Ko- 
larov într. cu ușor avantaj pen
tru alb; Bely-Fuchs 1—0; Uhl- 
man-Dely 1—0;
Fichtl-Pîdevskj 
Alster într.

In clasament 
cu 6 pct., urmat de Kolarov 5'/2 
(2) și Troianescu 5 (2),

Koch-Frantz 0—1;
într. : Dittman-

conduce Uhlman

Muncă, învățătură și sport
La multe din marile competiții in

terne organizate în U.R.S.S. s-a 
întîmplat ca primele locuri, meda
liile de aur ale campionilor țării, 
să revină sportivilor purtînd pe 
maiouri albastre inițialele „T. R.“ 
încadrate într-o roată dințată. Sînt 
reprezentanții uneia dintre cele mai 
tinere asociații sportive, Rezervele 
de muncă, dar care și-a cucerit 
pe drept galoane de organizație 
sportivă fruntașă în Uniunea So
vietică.

Nu de mult s-au împlinit 15 ani 
de la organizarea Rezervelor de 
muncă, de la crearea școlilor pro
fesionale feroviare și a celor de 
pe lîngă fabricile și uzinele din 
U.R.S.S. înființarea Rezervelor de 
muncă a oglindit grăitor grija par
tidului comunist și a guvernului 
sovietic față de problema pregă
tirii cadrelor de muncitori de spe
cialitate, cu o înaltă calificare, 
față de educația sănătoasă a 
nerei generații.

Numai în primii cinci ani 
funcțiune Rezervele de muncă 
pregătit aproape 2,5 milioane .. 
neri muncitori. An de an au cres
cut necesitățile industriei, agricul
turii, au fost tot mai mari cerințele 
de cadre bine instruite, de spe
cialiști în diferite domenii.

an-ii cincinalului de după
3,4 milioane de

ti-

de 
au 
ti-

mun-
In 

război . _______ _  ____
citori au ieșit din rîndurile Re
zervelor de muncă. Aproape că nu 
există acum fabrică, uzină sau 
altă întreprindere industrială din 
U.R.S.S. în care să nu lucreze foș
tii elevi ai școlilor Rezervelor de 
muncă.

In instituțiile de învățămînt ale 
Rezervelor de muncă au fost crea
te toate condițiile pentru o dez
voltare sănătoasă și armonioasă a 
elevilor manifestîndu-se o deose
bită grijă pentru sănătatea și pre
gătirea fizică a viitoarelor cadre de 
muncitori.

Un mare rol în rezolvarea cu 
succes a acestor probleme l-a ju
cat asociația sportivă a Rezerve
lor de muncă înființată în anul

Renumitul trăgător Anatolii Bogd anov, campion olimpic, s-a ridicat 
din rîndurile tinerilor sportivi din asociația Rezervele de muncă.

A C T U A L I T
■ Anul acesta parcul de moto

ciclete al Uniunii Sovietice se va 
îmbogăți cu un nou model, tip 
sport, „M-52“. Uzinele de motoci
clete din Irbițk produc această ma
șină cu doi cilindri, în patru timpi, 
cu o capacitate de 
mele încercări au 

500 cmc. Pri- 
confirmat cali

tățile motocicletei. Ea dezvoltă o 
-.— — oră, cu un 

combustibil 
cu ataș a

peviteză de 120 km. 
consum de 3,5—4 litri 
la 100 km. Versiunea 
aceleiași motociclete va fi realizată 
peste puțin timp. Chiar cu încărcă
tură maximă mașina păstrează vi
teza de 90 km. pe oră, consumînd 
5—6 litri de benzină la suta de 
km. Prima serie de motociclete 
urmează să apară în curînd pe 
piață.

k Incepînd de la 4 septembrie, 
apare la Riga ziarul de sport bi- 
săptămînal „Sports". Ziarul oglin
dește realizările mișcării de cultură 
fizică și sport din R.S.S. Letonă, 
fiind un îndrumător prețios al ac
tivității sportive din această repu
blică unională.

k In cadrul campionatelor de 
atletism ale Ucrainei, atletul V. 
Golubnicii a stabilit un nou record 
unional in proba de 20 km. marș 

1943 din inițiativa Comsomolului. 
In momentul de față asociația nu
mără peste 600.000 membri care 
practică în diferitele secții aproape 
30 discipline sportive. In marile 
orașe ale țării există cluburi spor
tive ale asociației. Clubul din Mos
cova, de pildă, reunește 1500 spor
tivi împărțiți în 16 secții, cel din 
Leningrad 2000 sportivi, în 18 sec
ții pe ramură de sport.

La dispoziția asociației sportive 
Rezervele de muncă se află 11 
mari stadioane și peste 9000 dife
rite baze sportive construite chiar 
de membrii asociației. Acum, baza 
materială a asociației se va îmbo
găți cu un mare stadion la Le
ningrad și unul la Rostov pe Don, 
cu noi baze de schi Ia Moscova, 
Novosibirsk și Leningrad, cu palate 
ale sportului la Erevan, Peatigorsk, 
Kemerovo și altele.

Asociația Rezervele de muncă 
pregătește anual 240.000 purtători 
ai insignei G.T.O. și aproape 
80.000 sportivi calificați.

In cadrul asociației, în școlile 
profesionale și de meserii au fost 
educați numeroși sportivi de frun
te care, prin performanțele și ac
tivitatea lor, fac cinste mișcării de 
cultură fizică din U.R.S.S. In rîn
dul acestora se numără campionul 
olimpic și mondial Anatolii Bog
danov, unul dintre cei mai stră
luciți sportivi pe care-i cunoaște 
istoria tirului, campionul olimpic 
luptătorul S. Safin, campionii mon
diali V. Polikanin și V. Nasonov, 
campionii europeni A. Enghiba- 
rian, M. Itkis, V. Ulitkina, Z. Sa
fronova, T. Lomova și alți sportivi 
de frunte ai Uniunii Sovietice.

Asociația Rezervele de muncă 
joacă un rol de seamă în mișcarea 
de cultură fizică din U.R.S.S. Ea 
și-a îndeplinit întru totul menirea 
de a completa rîndurile sportivilor 
sovietici cu cadre tinere, de 
pregăti pe viitorii constructori 
comunismului ca niște oameni 
ternici, sănătoși, capabili să 
vingă orice greutăți.

cu timpul de 1 h. 30:02,8. Perfor
manța întrece rec<>rdul mondial 
oficial. Cu prilejul aceluiași con
curs, V. Sitkin a trecut 2 metri 
la săritura în înălțime.

■ Campionatul de fotbal în 
U.R.S.S. se apropie de sfîrșit. Ma
joritatea echipelor mai au de sus
ținut un meci sau două, altele au 
terminat deja întrecerile. Iată cum 
se prezintă clasamentul:

Dinamo Moscova 21 14 4 3 49:16 32
Spartak Moscova 21 14 3 4 53:26 31
T.D.S.A, 21 12 7 2 32:16 31
Lokom. Moscova 22 9 7 6 32:27 25

Torpedo Moscova 20 8 8 4 34:29 24
Dinamo Kiev 21 7 6 8 29:36 20
Sahter :Stalino 21 4 10 7 23:31 18
Zenit Leningrad 21 5 7 3 21:34 17
Dinamo Tbilisi 21 6 4 11 24:34 16
Rez. de Muncă 22 5 6 11 28:41 16
Aripile Sovietelor 20 4 4 12 19:36 12
Spartak Minsk 21 2 6 13 12:30 10

■ La Saratov a avut loc un fes-
tival al filmului sportiv. Au fost 
prezentate o serie de producții de 
lung metraj ca „Sărbătoarea tine
retului sovietic", „Ompionul Eu
ropei", „întreceri sportive priete
nești" și altele, reflectînd evoluția

A. Zemțov

590 p. la pistol viteză

o-

un 
de 
re-

Proba de pistol viteză este 
cultivată în Uniunea Sovietică 
de relativ puțină vreme. De a- 
ceea nu-i greu să urmărești 
cum au evoluat an de an per
formanțele și măiestria sporti
vilor în această disciplină.

înaintea Jocurilor Olimpice, 
cînd sportivii sovietici abia în
cepuseră să-și însușească teh
nica tirului rapid, recordul u- 
nional era de 560 puncte și a- 
parținea dinamovistului V. So
rokin. La Jocurile Olimpice, în 
întrecere cu cei mai buni tră
gători ai lumii, V. Frolov îm
bunătățește recordul țării cu 
13 puncte dintr-odată. Acest re
zultat, care părea foarte înalt, 
nu i-a permis totuși lui Frolov 
să se numere printre premia
lii jocurilor.

A mai trecut un an și iată că 
această probă atrage numeroși 

i tineri. In rîndul acestora se nu- 
' mără Viktor Nasonov care în 
J toamna lui 1953 obține 577 

puncte, iar peste un an mai a- 
daugă performanței 10 puncte, 
întrecînd recordul mondial 
ficial.

Incepînd din anul 1954, 
grup compact de trăgători 
valoare încep să asalteze 
cordul lui Nasonov, obținînd, 
deseori, cifre superioare recor
dului mondial oficial (582 punc
te). La Caracas, Kalinicenko ob
ține 584 puncte, devenind cam
pion mondial și recordmanul 
oficial al lumii. Anul acesta, 
în cadrul Spartachiadei asocia
ției Dinamo, D. Ivanilov obți
ne 588 puncte, întrecînd vechea 
performanță a lui Nasonov. 
Puțin mai tîrziu, la campiona
tele europene de la București, 
Cerkasov, Sorokin și Nasonov 
realizează 587 puncte. Lupta nu 
s-a încheiat cu aceasta și iată 
că acum, cu prilejul Sparîachia- 
dei Moscovei, dinamovistul A. 
Zemțov obține 590 puncte între
cînd recorflul unional (533
puncte) și recordul mondial o- 
ficial al Iui Cerkasov (587
puncte).

Și desigur că lupta nu este 
nici acum încheiată...

A T I
cu succes a sportivilor sovietici în 
arena internațională. D„ asemenea 
au fost proiectate filme oglindind, 
tehnica sportivă într-o serie de dis
cipline, ca atletism, înot, gimnas
tică, fotbal, etc. Acesta a fost al 
doilea festival al filmelor sportive 
organizat la 
Spartachiadei 
U.R.S.S.

■ Aviatorii 
au obținut în 
de valoroase 
Astfel, aviatorul sportiv R. Volkov 
din Moscova, pilotînd un avion de 
tip „AH-2“ a realizat pe un tra
seu de 1000 km. o viteză de 
235,548 km. pe oră. Maestrul eme
rit al sportului N. Loghinov, 
tr-o cursă pe circuit închis de 
km. a realizat, pe un avion de 
tegoria a cincea, o viteză 
250,903 km. pe oră întrecînd 
28,828 km. vechiul record. Maestrul 
sportului V. Balașc. pe un avion 
de tip „IAK-18" a realizat 259.207 
km. pe oră pe 500 km. și 257,368 
km. pe oră pe 1000 km.

Saratov în cinstea 
popoarelor din

sportivi din U.R.S.S. 
ultima vreme o serie 
recorduri unionale.

în- 
500 
ca
de 
cu
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Concursul internațional de motocros

flepwbttcîi Democrate Germane
0 dată importantă 

in istoria poporului german
La 7 octombrie s-au împlinit 

6 ani de la proclamarea Re
publicii Democrate Germane. 
Ziua aceasta va rămîne neui
tată în istoria poporului ger
man. In acești 6 ani care s-au 
scurs de la proclamarea Repu
blicii Democrate Germane, po
porul german condus cu price- 

i pere de Partidul Socialist U- 
' nit și Guvernul Republicii De- 
> mocrate Germane a pășit cu 
1 hotărîre pe calea construirii 
i socialismului. Succese remarca- 
[ bile au fost obținute în indu- 
i strie, agricultură, precum și în 

toate domeniile de activitate.
In Republica Democrată Ger

mană — stat al muncitorilor 
și țăranilor — paralel cu marea 
dezvoltare înregistrată pe plan 
industrial, agricol, cultural, au 
fost obținute și succese remar
cabile in domeniul dezvoltării 
sportului de mase. Partidul 
și Guvernul au acordat un spri
jin neprecupețit dezvoltării miș
cării de cultură fizică. Au fost 
construite și reconstruite sute 
de mari baze sportive, prin
tre care se numără, în pri
mul rind, stadioanele de la 
Berlin, Dresda, Rostock, cele 
16 bazine de natație acope
rite, patinoarele artificiale, pre
cum și marele combinat sportiv 
de la Leipzig, care acum este 
pe terminate. Sportivii germani 
se pot mîndri cu una din cele 
mai mari piste de sărituri de 
pe trambulină, construită la O- 
berhof, pe care schiorii se pot 
antrena și în timpul verii. A- 
ceastă trambulină artificială 
pentru săriturile cu schiuri a 
fost prima în acest gen din lu
me, fiind apreciată de schiorii 
de pretutindeni. Complexul 
sportiv „Gata pentru Muncă 
și Apărarea Păcii" a cuprins 
sute de mii de tineri și vîrst- 
nici într-o activitate sportivă 
continuă. Astăzi, peste un mi
lion de muncitori, intelectuali, 
studenți, țărani și elevi sînt 
posesori ai acestei insig
ne, ce se acordă celor ce 
îndeplinesc normele. In mul
te discipline sportive, ca 
handbal, natație, atletism, box, 
haltere, sportivii din echipele 
R.D. Germane au obținut fru
moase succese. Cei care au fost 
prezenți la campionatele inter
naționale de atletism a'e R P.R. 
au putut admira măiestria at- 
leților din R.D.G., Reinagel, 
Richtzenhain, Herman, Ursula 
Donath, Wilfriede Tews, Gizela 
Kohler, clasați pe locuri frun
tașe în probele respective. Ci
ne nu a auzit de frumoasele 
succese ale echipei de ciclism 
a R.D.G. în frunte cu consa
cratul rutier Gustav Schur, de 
boxerii Nietschke, Schultz, de 
înotătorii Spengler, Bodinger, 
Jutta Langenau și mulți alții ?

La obținerea acestor succese 
a contribuit ajutorul de nepre
cupețit pe care sportivii din 
R.D. Germană l-au primit din 
partea sportivilor sovietici. 
Contactul direct al sportivilor 
germani cu sportivii sovietici, 
precum și studiile materialelor 
de specialitate din U.R.S.S., 
constituie un permanent ajutor 
dat de sportivii sovietici celor 
din R.D. Germană.

Sportivii noștri urmăresc cu 
interes dezvoltarea mișcării 
sportive din R.D.G. Ei apreci
ază și admiră performanțele de 
valoare pe care le obțin spor
tivii din Germania democrată.

Cu prilejul celei de a 6-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii Democrate -Germane, 
sportivii romîni transmit între
gului popor din R.D. Germană 
un fierbinte și prietenesc salut, 
dorindu-i noi succese în con
struirea socialismului, în reali
zarea unității Germaniei.

Institutul Superior pentru Cultură Fizică din Leipzig, 
o pepinieră a sportivilor germani

GIZELA KOHLER este una din cele mai bune alergătoare de gar
duri din lume. La proba de 80 m. garduri, Gizela Kohler a realizat 
timpul de 10,9... Funcționara și profesoara de educafie fizică la fa
brica de instrumente optice din lena, Gizela Kohler, este una din 
cele mai bune atlete din R- O. Germană. Anul acesta ea a obținut 

nu mai pufin de șase titluri de campioană a țării sale.

Cu cinci ani în urmă, la 22 
octombrie 1950, a fost înființat 
în orașul tîrgurilor internațio
nale, la Leipzig, Institutul Supe- 
rilor German pentru Cultură Fizi
că. Prin aceasta a fost pus la 
dispoziția mișcării sportive un așe- 
zămînt de învățămînt superior, 
care dă celor mai buni sportivi 
din R. D. Germană posibilitatea 
să-și însușească o excelentă pre
gătire științifică.

In anul 1950 primii 80 de stu
denți au început să frecventeze 
sălile de cursuri ale noului in
stitut, acumulînd bagajul știin
țific necesar unui educator spor
tiv. Acum, numărul celor care se 
pregătesc pentru a deveni profe
sori de educație fizică atinge ci
fra de 2000!

Pentru a se putea înscrie în 
institut candidatul trebuie să fi 
trecut în prealabil un examen de 
maturitate, care se obține fie 

prin absolvirea unei școli medii 
de gradul 11 fie a unei facultăți 
muncitorești, sau, printr-un exa
men individual.

In afară de aceasta, candidați! 
susțin un examen de admitere, al
cătuit din probe teoretice șî 
practice, asemănătoare celor ce
rute pentru obținerea insignei 
„Gata pentru Muncă și Apărarea 
Păcii" gradul I. Pentru a deveni 
instructor sportiv cu diplomă se 
urmează un curs de trei ani. După 
pregătirea generală de doi ani, 
studentul poate să-și aleagă, după 
dorință și capacități, specializarea 
ca instructor pentru pregătirea fi
zică generală, sport de mase, sau 
o disciplină sportivă oarecare.

In primii doi ani se studiază 
următoarele materii: pedagogie, 
medicina sportivă, teoria și prac
tica principalelor discipline spor
tive, noțiuni de metodologie gene
rală și specială.

In ultimul semestru din anul II 
studentul studiază problemele 
sportului de masă și în primul 
rînd cele legate de discipline spor
tive ca: gimnastică, gimnastică 
sportivă, atletism, înot și jocuri. 
Partea a doua a studiului cuprin
de numai teoria și practica dis
ciplinei sportive, în care se spe
cializează studentul. ,

Studenții care urmează cursu
rile fără frecvență au același pro
gram ca și studenții cursurilor de 
zi, cu singura deosebire că spe
cializarea lor începe de-abia în 
anul III de studii. In orașele de 
district din R. D. Germană exis
tă centre de pregătire pentru stu
denții care urmează cursurile fără 
frecvență.

Profesorii și conferențiarii in
stitutului superior german elabo
rează cursuri tipărite, în care sînt 
expuse toate noțiunile și detaliile 
predate în timpul lecțiilor.

Studenții cursurilor fără frec
vență se întrunesc odată pe săp- 
tămînă în centrele de district 
pentru consultație și instructaje.

O altă formă de pregătire a ca
drelor sportive sînt școlile medii. 
In aceste institute sînt pregătiți 
Instructori de cultură fizică pen
tru școlile elementare și colecti
vele sportive. Cursurile de pregă
tire durează 3 ani.

Programa analitică a școlilor 
medii cuprinde, în linii mari, două 
studii: marxism-leninismul și pe
dagogia. Pedagogia cuprinde la 
rîndul ei, următoarele materii: is
toria și pedagogia generală, psi
hologia, igiena, activitatea de pio
nieri, tehnica activității sportive 
cu ajutorul aparatelor de filmat, 
fotografiat și televiziune.

La Institutul de cultură fizică 
studenții învață istoria culturii 
fizice, teoria și practica precum și 
metodica principalelor discipline 
sportive. La cursul de limba rusă 
se _ studiază limba șî literatura 
rusă precum șt istoria Uniunii So
vietice. Un loc de frunte îl ocupă 
meditațiile și experiențele care 
pregătesc pe studenți pentru ac
tivitatea lor de instructori. După 
un studiu de un an, sportivii de 
performanță și conducătorii spor
tivi talentați pot deveni antrenori 
la secția principală a Institutului 
Superior German de Cultură Fi
zică. Acestora li se predau cunoș
tințe vaste de teorie generală și 
practică a disciplinelor sportive 
respective.

Pentru absolvenții cei mai buni 
ai Institutului Superior German 
pentru Cultură Fizică există po
sibilitatea de a deveni cadre di
dactice universitare în domeniul 
cuftprii fizice, sau de a se în
scrie ca aspiranți la universitate 
si să devină în decurs de trei ani 
doctori în științele pedagogice.

Toți absolvenții Institutului Su
perior German pentru Cultură Fi
zică sînt repartizați în aparatul 
de stat, în cluburile sportive, în 
colectivele sportive ale întreprin
derilor, în școlile superioare și 
profesionale. ",

Tinerele cadre didactice, pregă
tite în mod științific stau în pri
mele rînduri ale educatorilor în 
lupta pentru unificarea Germaniei 
și pentru menținerea păcii.

HEINZ WEBER 
ziarist în R.D. Germană

Au început să
Motocicliștii străini care urmează 

să fa parte la concursul internațio
nalele motocros organizat la Ora
lul Stalin de către Asociația Volun
tară pentru Spmijd'n irea Apărării 
Patriei, au și început să sosească.

Primii oaspeți care au sosit Jn 
țară sînt alergătorii chinezi. Aceș
tia au părăsit China încă de acum 
o lună și în drumul lor spre țara 
noastră s-au oprit în U.R.S.S., Ia 
Moscova, unde împreună cu moto
cicliștii sovietici, care vor veni și ei 
la Orașul Stalin, au făcut antre
namente de verificare pe traseul pe 
care anul trecut s-a desfășurat un 
mare concurs internațional de mo
tocros. Delegația motocîcliștilor chi
nezi a sosit joi seara în Gara de 
Nord și a fost întîmpinată de repre
zentanți ai A.V.S'.A.P., precum și 
de numeroși ziariști și reporteri 
fotografi. Lotul motocîcliștilor chi
nezi cuprinde două echipe de cite 
cinci alergători, trei motocicliste și, 
de asemenea, cîțiva motocicliștf 
care vor participa la proba indivi
duală. Echipele sînt compuse din 
următorii: 1. Gao Ciju Pin, Tian 
Siu Cin, Du San He, Dun Hao 
San, Mao Tzan Ciju; 2. Jui Pei 
Mo, Ne Tzin Tin, Fei Su Tn, Mo 
De Sen, Li Su San. La individual

Atleții romîni participă 
la concursul de la Dresda

Joi dimineața a părăsit Capitala, 
plecînd cu avionul în R. D Ger
mană, un grup de atlețj din țara 
noastră care vor lua parte la un 
concurs internațional organizat în 
orașul Dresda.

Turneul internațional feminin de șah de Ia Moscova
După cum se știe, la Moscova a 

început la 2 octombrie un turneu 
internațional feminin de șah care, 
va desemna pe șahisita care o va 
întîlnii anul viitor pe campioana 
mondială Bîkova în meci pentru 
titlul suprem. Iată ordinea pe ta
bel a celor 20 concurente: 1. V. 
Borisenko, 2. Z. Gurfinkel, 3. O. 
Rupțova, 4- O. Ignatieva, 5. L. 
Vol pert, 6. K. Zvorikina (toate 
U.R.S.S.), 7. Chaude de Sillans 
(Franța), 8. V. Nedelcovic (Jugo
slavia), 9. R. Sucha (R. Ceh), 10. 
M. Karff, 11. Graf Stevenson, 12 
G. Gresser (toate S.U.A.), 13. AL 
Lazarevic (Iugoslavia), 14- E. 
Kertesz (R.P.U.), 15. Bodo de 
Moschini (Argentina), 16. K. Ho
luj (R.P. Pol.), 17. A. Ivanova 
(RjP.B.), 18. Keller-Herman (R.D. 
Germ.), 19. F. Heemskerk (Olan
da), 20- Carasco de Budinich 
(Chile).

La 5 octombrie s-au jucat par

Boxerii sovietici evoluează in Anglia
MOSCOVA 7 (Agerpres) — TASS 

transmite :
Ea 7 octombrie a părăsit Moscova 

plecînd în Anglia echipa de box a 
Uniunii Sovietice. Boxerii sovietici 
vor susține două întîlniri la Londra 
și Glasgow, în compania echipelor 
Marii Britanii și Scoției.

PE SCURT
t La 5 octombrie a părăsit Mos

cova plecînd în Republica Federală 
Germană echipa de haltere a Uniu
nii Sovietice. Sportivii sovietici vor 
lua parte la* campionatele mondiale 
de haltere organizate între 11 și 16 

octombrie la Munchen.
Din delegație fac parte Arkadi 

Vorobiov, Trofim Lomakin, Rafael 
Cimișkian, Vladimir S.ogov, Nikolai 
Kostîiev și alții.
• Echipele bulgare, masculine și 

feminine de baschet Akademik So
fia se găsesc de cîteva zile în R. 
Cehoslovacă. In ziua de 4 octom
brie baschetbaliștii bulgari au sus
ținut primele lor întîlniri. Jocul din
tre echipele feminine Slavia (Fra
ga) și Akademik (Sofia) a revenit 
baschetbalistelor cehoslovace cu «co

rul de 58—53 (22—26), iar meciul 
dintre echipele masculine ale ace
lorași asociații s-a încheiat cu sco
rul de 68—66 (29—33) în favoarea 
echipei Slavia.

• Ziarul francez de sport ,,1’E- 
quipe” publică bilanțul primelor 20 

de performanțe atletice masculine 
înregistrate anul aces'a în Europa 
pînă la data de 3 octombrie.

Publicăm mai jos cel mai bun 
rezultat obținut anul acesta la fie
care probă:: 100 m.: Fiilterer (R. 
F. Germană) 10”3/10; 200 m.: Futterer 
(R.F. Germană) 20”6/10; 400 m. Ig
natiev (U.R.S.S.) 46”0; 800 m.: Moens 
(Belgia) 1’45”7/1O; 1500 m.: Iharos

(R., P. Ungară), Tabori (R.P. Un
gară), Nielsen (Danemarca) 3*40**8/10; 
5000 m.: Kuț (U.R.S.S.) 13’46”6/10;
10.000 m.: Kuț (U.R.S.S.) 28’59”2/10;
110 m. garduri: Petrov (U.R.S.S.), 
Stolearov (U.R.S.S.) 14’2/10; 400 m.
garduri: Iulin (U.R.S.S.) 51”0; 3000
m. obstacole: Chromik (R. P. Polo

sosească oaspeții
vor participa: Tian Siu Sin, Tei 
Su In, D:i Sian He, Liu He Li, Lu 
Pu, Jui Pei No, Ne Tzin Tin, Gao 
Ciju Pin, Din Hao San, Mao Tzian 
Cijo. Iar cele trei motocicliste sînt: 
Kanh Jung Chun, Lu Sheng jen> 
Lin Ho Li.

Lotul motocicliștilor chinezi cu
prinde, în general, elemente tinere, 
care nu au încă experiența 
concursurilor internaționale. Ei 
sînt însă nerăbdători să ia 
startul în acest concurs și 
mai înainte de aceasta să facă o 
primă recunoaștere a traseului, fapt 
pentru care au părăsit Capitala, în 
cursul zilei de ieri, ducîndu-se di
rect la Orașul Stalin. In legătură 
cu competiția la care urmează să 
îa parte, conducătorul lotului de 
motocicliști chinezi, Tiu Fen, a fă
cut ziarului nostru următoarea de-' 
clarație :

— Ne pare bine că ni s-a oferit 
prilejul să participăm la acest con
curs, de unde vom avea, desigur, 
multe de învățat. Cu acest prilej 
vom cunoaște motocicliștii din mai 
multe țări, ceea ce va contribui la 
o și mai puternică strîngere a re
lațiilor de prietenie dintre sportivii 
din aceste țări.

Din delegația sportivilor romîni 
fac parte Ilie Savel, Ion Opriș, Du
mitru Constantin, Alexandru Me- 
rică, Iolanda Balaș și Ana Roth.

(Agerpres)

tidele întrerupte din primele trei 
runde. Iată rezultatele tehnice; 
Heemskerk-Rupțova 14—’A; Vol- 
pent—Holuj 1—0; Borisenko—Guir- 
finkef 1—0; Ignatieva—Heemskerk 
’/2—*/2; Zvorîkina—Holuj 1—0; Ch.. 
de Sillans—Moschini întreruptă a 
doua oară.

La 6 octombrie s-au jucat parti
dele din runda a iV-a. Ele s-au 
soldat cu următoarele rezultate: 
Lazarevic—Stevenson 1—0; Ned&l- 
covic—Holuj 1—0; Ruipțova—Gur- 
fimkel 1—0; B. de Moschini — 
Sucha 1—0; Gresser—C. d» Budi
nich 1—0; Borisenko — Ignatieva 
‘A—*/2- Celelalte partide s-au în
trerupt. Ivanova are calitatea și 
șanse de cîștlg la Chaude de Sil
lans.

In clasament, după patru runde, 
pe primele două locuri se află 
Gresser și Lazarevic cu 3ț4 P-.
urmate de Borisenko și Nedelcovic 
cu 3 p., Volipeiri 2’/2 (I).

Din delegația sportivilor sovietici 
fac parte : Vladimir Stolnikov, Bo
ris Stepanov, Alexandr Zasuhin, 
Boris Golubenko, Ghenadii Boiarși- 
nov, Stanislav Isaev, Karlos Djane- 
rian, Ghenadii Satkov, Romualdas 
Murauskas, Algirdas Soțikas și alții.

nă) 8’40**2/10; înălțime: Nilsson (Sue
dia) 2,10 m.; lungime: Grabowski (R. 
P. Polonă) 7,73 m.; prăjină: Land- 
stroem (Finlanda) 4,50 m.; triplu 

salt: Scerbacov (U.R.S.S.) 16,35 m.; 
greutate: Grigalka (U.R.S.S.) L7,05
m.; disc: Merta (R. Cehoslovacă) 
56,47 m.; suliță: Sidlo (R.P. Polonă) 
80,07 m.: ciocan: Krivonosov
(U.R.S.S.) 64,57 m

Este interesant de remarcat fap
tul că în 10 din cele 18 probe mas
culine, performanțele înregistrate re
prezintă noi recorduri mondiafe 
(800 m., 1500 m., 5000., 3000 m. obs
tacole, ciocan) și noi recorduri eu
ropene (200 m., 400 m., prăjină, triplu 
salt, disc»
• După 19 etape, în campionatul 

de' fotbal al R. P. Ungare conduce 
echipa Honved Budapesta cu 33 
puncte, urmată de Voriis Lobogo 
Budapesta cu 32 puncte și Kinizsi 
Budapesta cu 28 puncte. Pe locurile 
următoare se găsesc Vasas Budapesta 
cu 23 puncte, Banyasz Dorog cu 21 
puncte și Banyasz Salgotarjan cu 18 
puncte,
• La 5 octombrie s-a disputat la 

Belgrad întâlnirea internațională de 
fotbal dintre echipele Crvena Zvez- 
da (Belgrad) și Gwardia (Varșovia). 
Victoria a revenit fotbaliștilor iu
goslavi cu scorul de 5-2 (2-2).

Joi a părăsit Budapesta (ple
cînd spre Belgrad) un grup de 13 

înotători maghiari împreună cu e- 
chipele reprezen ative A și B, de 

polo pe apă ale R.P. Ungare. Spor
tivii maghiari vor susține două în
tîlniri de natație și polo în compa
nia celor mai buni înotători iugos
lavi în zilele de 9 oc omprîe La 
Dubrovnik și 12 octombrie Ia Split. 

(Agerpres).
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