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Toată atenția muncii 
comisiilor pe ramură de sport 

tru organizarea unei competiții oa
recare.

Nu peste tot activiștii comi
siilor au fost angrenați și în ac
țiunea de îndrumare a secțiilor 
pe ramură de sport din colective, 
în munca de clasificări, de pregă
tire a cadrelor tehnice, în organi
zarea de cursuri etc. Firește, buna 
organizare a competițiilor prevă
zute în calendarul sportiv este o 
sarcină importantă și angrenarea 
tuturor comisiilor pe ramură de 
sport in munca pentru realizarea 
ei nu poate fi decît lăudabilă. A- 
ceasta nu înseamnă însă că cele
lalte sarcini amintite mai sus nu 
trebuie sprijinite de către comisii. 
Dimpotrivă, unele fac parte chiar 
din atribuțiile firești ale acestor 
comisii, cum ar fi sprijinirea 
competițiilor de masă, etc. In 
această direcție, precum și în 
ceea ce privește îndrumarea 
comisiilor raionale, întărirea le
găturii cu terenul etc., comi
siile regionale ar trebuie să pri
mească un ajutor efectiv și din par
tea comisiilor centrale. Trebuie 
spus că, în general, comisiile cen
trale, Iăsîndu-se angrenate în or
ganizarea competițiilor cu carac
ter republican, neglijează, în cea 
mai mare parte, îndrumarea prac
tică a comisiilor regionale.

-4^ Comisiile regionale vor trebui 
să-și jntăn 
zatori 
activă toate subcomisiile inclusiv 
subcomisiile de agitație și pro
pagandă în care trebuie promo
vați cei mai competenți activiști 
sportivi.

Frumoasele realizări obținute de 
comisiile pe ramură de sport tre
buie temeinic consolidate și toc
mai de aceea comitetele C.F.S. și 
comisiile centrale vor trebui să 
intensifice ajutorul acordat aces
tora. îndeosebi, vor trebui luate 
măsuri pentru întărirea comisiilor 
regionale și raionale pentru spor
turile de iarnă: schi, bob, patinaj, 
hochei, precum și a comisiilor pen
tru sporturile care, pe timpul lu
nilor de iarnă, își continuă acti
vitatea la sală, aproape cu aceeași 
intensitate: volei, baschet etc. Fi
rește, trebuie acordată 
atenție și comisiilor de 
de masă, lupte, haltere

In perioada lunilor 
comisiile regionale pe ramură de 
sport vor trebui să îndrume co
lectivele sportive să organizeze 
săptămînal concursuri de box, 
lupte, haltere, șah, tenis de masă, 
popice etc.; să ia măsuri — în 
colaborare cu comitetele C.F.S.— 
pentru organizarea centrelor 
G.M.A., să organizeze, împreună 
cu cabinetele metodice, cursuri, 
seminarii, conferințe etc.

Sarcinile legate de dezvoltarea 
sporturilor de iarnă, de lărgirea 
caracterului de masă al sportului, 
de creșterea numărului de purtă
tori ai insignei G.M.A., dș organi
zarea unui mare număr de compe
tiții de masă, de buna pregătirea 
sportivilor fruntași din fiecare re
giune, etc., pot fi realizate mai 
lesne șl cu mai bune rezultate 
dacă absolut toate comisiile vor 
fi angrenate în muncă și, bineîn
țeles, intens sprijinite în activita
tea lor de fiecare zi.

LA SFIRȘITUL acestui an,ma
joritatea comisiilor pe ramură de 
sport, raionale și regionale, vor 

putea prezenta un bogat bilanț al 
activității lor. Intr-adevăr, în cele 
mai multe locuri, comisiile pe ra
mură de sport au devenit puter
nice organe de îndrumare a mun
cii in cadrul disciplinelor respec
tive; un prețios sprijin în activita
tea comitetelor C.F.S., constituind 
baza dezvoltării sporturilor res
pective pe plan local. Bucurîndu- 
se de toată atenția organelor spor
tive superioare, avind create con
diții optime de muncă, comisiile pe 
ramură de sport cum sînt, de 
exemplu, cele de fotbal și șah din 
regiunea Craiova, atletism și au- 
tomoto din regiunea Hunedoara, 
volei, baschet, regiunea Cluj, box, 
natație, regiunea Galați, tir, călă
rie, popice, regiunea Ploești, etc., 
au obținut succese din cele mai fru
moase în activitatea lor. Aproape 
că nu există o competiție sportivă 
mai importantă, o acțiune intr-un 
sport sau altul, în care să nu fie 
prezenți membrii comisiilor pe ra
mură de sport. Cu prilejul nume
roaselor competiții de masă orga
nizate în acest an, comisiile pe ra
mură de sport și-au adus, de ase
menea, importanta lor contribuție.

S-a îmbunătățit evident și cali
tatea muncii celor mai multe dintre 
comisiile pe ramură de sport. In 
diferitele subcomisii, jîn colegiile de j 
arbitri și antrenori sînt discutate,* 
la un nivel tot mai înalt, proble
mele tehnice actuale și specifice 
dezvoltării sporturilor în fiecare 
regiune. Un fapt deosebit de îmbu
curător este acela că spre deose
bire de anii trecuți, în această pe
rioadă s-a putut 
misii activează 
toți membrii.

Fără Îndoială
giune sînt încă și comisii care, de
parte de a desfășura o activitate 
satisfăcătoare, nu contribuie cu ni
mic la dezvoltarea rugbiului, ciclis
mului, handbalului sau voleiului de 
masă. In unele regiuni, cum ar 
fi, de pildă, Arad, Bacău, regiunea 
Stalin, Galați etc. numărul comi
siilor regionale care nu activează 
mulțumitor este destul de mare. 
Cea mai serioasă lipsă în activi
tatea comisiilor regionale pe ra
mură de sport se dovedește a fi 
însă slaba îndrumare și organizare 
a comisiilor raionale. E drept, în 
multe raioane din țară comisiile 
pe ramură de sport și în special 
cele de atletism, volei, gimnas
tică etc. au fost impulsionate cu 
prilejul competițiilor de masă și 
au muncit cu rezultate din cele 
mai bune. Astfel de exemple pot 
fi date din regiunile Baia Mare, 
Suceava, Cluj, Regiunea Autono
mă Maghiară, Pitești, Bîrlad etc. 
In general, însă, activitatea co
misiilor raionale pe ramură de 
sport nu s-a ridicat la nivelul 
așteptărilor. Comisiile regionale 
din multe orașe cum sînt Craio
va, Iași etc. își rezumă întreaga 
activitate la îndrumarea secțiilor 
din colectivele sportive din centrul 
de regiune. Foarte puține comisii 
raionale s-au bucurat de sprijinul 
comisiilor regionale. Activiștii a- 
cestor comisii se deplasează foarte 
rar în raioane și atunci numai pen-

intărțască șț^ucțura organi- 
ă aiigrehînd ’intr-o muncă

constata că în co- 
toțî sau aproape

că în fiecare re-

o egală 
șah, tenis 
etc.
de iarnă,

Dintre frumoasele zile petreci- | 
te in Uniunea Sovietică, ne-au < 
plăcut 'îndeosebi cele în care am | 
fost oaspeții orașului Tbilisi. | 
Frumusețea acestui oraș, con- I 
struit pe un retief ciudat, cu o ’ 
climă dulce șt cu oameni plini j 
de temperament, dar pe care ți'iaa 
poți face prieteni pentru totdeau
na vorbindu-le deschis și sin
cer, ne-au impresionat deopotri
vă și ne-au sădit în suflete a- 
mintiri de neuitat. Sfaturile to
varășului Apuhtin ne-au fost de 
mare folos in jocul pe care l-am 
susținut și l-am ciștigai. Jn fo
tografie, echipa R. P. Romine, 
cu cîteva ore înainte de meci, pe 
străzile orașului Tbilisi.

Atieții bulgari învingători 
in meciul cu Belgia

Sofia (Agerțprcs) BTA transmite:
Duminică și luni s-a disputat la 

Sofia întîlnirea internațională de 
atletism dintre echipele masculine 
și feminine ale R.P. Bulgaria și 
Belgiei. In celle două zile de con
curs atieții bulgari au stabilit 7 
noi recorduri republicane, în timp 
ce sportivii belgieni au întrecut 4 
recorduri ale țării lor.

Atît la bărbați cît și la femei, 
victoria a revenit atleților bulgari 
cu rezultatul de 113—112 și respec
tiv 74—33 puncte.

Mii de participant;
,,Să întîmpinăm

La fel ca în anii trecuți, tradi
ționalul cros organizat în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie se bucură și 
anul acesta de o largă partici
pare. Corespondenții noștri din 
toată țara ne trimit zilnic vești 
despre succesul acestei impor
tante competiții sportive de masă.

Deși pregătirile au fost oare
cum întîrziate — ne scrie cores
pondentul nostru regional — în 
multe colective sportive din ora
șul Cluj lucrurile au fost repede 
puse la punct. Activiștii consilii
lor colectivelor sportive au pornit 
o puternică acțiune de populari
zare a crosului „Să întîmpinăm 
7 Noiembrie". Și rezultatele n-au 
întîrziat să se .arate. Dintre colec
tivele mai harnice amintim pe 
cele ale asociației Știința. 2000 de 
studenți și studente încadrați în 
colectivul sportiv Știința Univer
sitatea „V. Babeș" s-au întrecut 
în cadrul primei etape a acestei 
competiții. In munca de populari
zare și organizare un aport deo
sebit au adus tovarășii Gh. Co- 
măna.ru și Francisc Lorinczi, pro
fesori de educație fizică precum 
și Lantos Dezideriu, președintele 
colectivului sportiv. Colectivul 
Știința Universitatea Bolyai și 
cel at Institutului politehnic au 
mobilizat ,de asemenea, un număr 
mare de concurenți: 1600. Pînă 
acum, în cadirul consiliului regio-

^PRIETENIEI ROhiNO SOVIETICE
Sfaturile antrenorului Apuhtin

O deplasare peste hotare prileju
iește, celui care o face, o serie de 
învățăminte. Uneori, aceste învăță
minte sînt a<tît de importante îneît 
nu te părăsesc niciodată.

Astfel die amintiri mi-a lăsat tur
neul pe oare l-am întreprins cu 
echipa de fotbal a R- P. Romîne la 
Moscova, cu doi ani în urmă. Am 
cunoscut atunci pe tov. Apuhtin, 
antrenor de stat pentru fotbal, 
despre care auzisem atîtea lucruri 
frumoase, ale cărui lucrări le ci
tisem. El avea să ne însoțească în 
tot timpul aflării noastre pe teri
toriul Uniunii Sovietice.

Desigur că pentru unii prezența 
lui Apuhtin și mai ales ralul său 
activ pe lîngă lotul romanesc, ar 
putea să pară curioasă. Noi însă, 
care i-am cunoscut pe sportivii so
vietici și pe conducătorii lor, am 
ințedeu că dorința acestora era 
să vaidă în echipa noastră un ad
versar puternic, care să nu f!e sur
prins de lucruri neprevăzute, oi să 
lupte dte la egal la egal cu fiecare 
din adversairw întîlniți.

După pnimu'l meci cu Dirnamo 
Moscova, pe care noi l-am pierdut 
am analizat jccul împreună cu an
trenorii noștri. Tov. Aouhtin nu a 
fost mulțumit de felul cum decur-

In cinstea zilei de 7 Noiembrie
întreceri cicliste

In cinstea „Lunii Prieteniei Ro- 
mîno-Sovietice" colectivul sportiv 
Voința Focșani a organizat o în
trecere ciclistă pe distanța Foc- 
șani-Bacău-Focșani parcursă în 
două etape, totalizînd 212 km. La 
această întrecere au participat ci
cliști din regiunile Bacău șî Bîr
lad. La categoria curse, victoria a 
revenit alergătorului D. Tomche- 
vici (Voința Bacău) cu timpul de

de tineri 
întîietatea

scris tov.

la crosul de masă 
7 Noiembrie”
nai Știința, numai în orașul Cluj 
s-au întrecut peste 4000 de concu- 
renți.

Un alt colectiv în care crosul 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie" se 
bucură de participarea numeroasă 
este Progresul Finanțe Sfaturi. 
Aici, mai mult de 1000 
și tinere și-au disiputat 
în prima etapă.

•
De la Craiova ne-a 

Constantin Moțoc care ne relatea
ză că pe cuprinsul întregii regiuni 
tinerii participă cu entuziasm la 
întrecerile de cros. Peste 800 de 
tineri din raionul Corabia, 1.200 
din raionul Amaradia, 1.400 din 
raionul Caracal, etc. au luat pînă 
acum startul în cadrul crosului 
,,Să întîmpinăm 7 Noiembrie". In 
orașul Craiova au loc concursuri 
aproape în fiecare zi. In prima 
etapă, colectivele sportive din lo
calitate au angrenat peste 7.000 
de tineri și tinere, remarcîndu-se 
îndeosebi colectivul sportiv Pro
gresul, cu 480 de participant!. 
Constructorul cu 180, Voința cu 
165 și Locomotiva cu 170 de con- 
curenți. Sînt, totuși, și unele co
lective ca Metalul „7 Noiembrie" 
și Flamura roșie care au întîrziat 
mult organizarea crosului și care 
se mărginesc și- acum la... pre
lucrarea regulamentului. 

gea analiza. îmi reamintesc și acum 
observațiile saile: „Era firesc ca ta. 
ședința de analiză să aveți o ta
blă pe care să schițați situațiile din 
meci, astfel ca jucătorii să pricea
pă exact unde au greșit și ce anume 
au de făcut de aci înainte. Dar 
și această lipsă se poate remedia". 
La iuțeală Apuhtin a strîns de la 
băieți diferite monede pe caire le-a 
așezat apoi pe pairchet, tosemnind 
cu ele pozițiile apărării și ale ata- 
canților. Nu i-a fost greu aooii să 
ne lămurească precis greșelile mu
țind monedele tot așa cum pe teren 
se produseseră mișcările jucătorilor.

In aceeași ședință; căpitanul 
echipei noastre, Ios<if Petschovski. 
a fost foarte aspru criticat pentru 
jocui prestat. Antrenorul Apuhtin 
a fost de altă părere. Iată oe ne a 
spus el: „Dumneavoastră îl Criti
cați acum aspru pe Petschovski, 
fiindcă nu a dat randamentul său 
obișnuit. Mai bine ar fi să cântați 
cauzele acestei situații. Noi știm că 
el este căpitanul echipei romîne. 
Noi mai știm că el a primit această 
funcție, pentru că este jucătorul 
cel mai bun și mai experimentai 
al formaț'ei. Deci, banderola pe care 
o poartă Petschovski pe braț a în
semnat și pentru echipa sovietică 
un indiciu că el este cel care tre
buie mai atent supravegheat. De 
aceea în loc să-l criticați acum, 
era mai ușor, cred, să observați că 
doi jucători din apărarea echipei 
Dinamo au avut misiunea de a-l 
supraveghea tot timpul pe Petschov- 
scki, lăsînd un loc descoperit în 
apărarea gazdelor pe care dumnea
voastră îl puteați foarte bine spe
cula."

De atunci, ori de cîte ori conduc 
echipa în calitate de căpitan, mă 
gîradiesc la cuvintele lui Apuhtin și 
sînt conștient de ro'ul care reviine 
unui conducător pe teren a.l for
mației. De asemenea, în activitatea 
mea .viitoare die antrenor, mă voia' 
ghida după învățăminte’e .pe caire 
le-aim cules cu acest prilej, stră- 
duindu-mă să folosesc exemplele 
concrete în convorbirile pe care le 
voi avea cu jucătorii și tot odată 
voi încerca să găsesc cauzele 
care frînează acțiunile echipei mele; 
chiar în timpul meciurilor, pentru 
a le remedia la timp și în mod 
eficace.

Al. APOLZAN 
maestru al sportului

Rainea,

6h. 25:10, urmat de Șt. Bețea 
(Voința Bacău) 6h. ?8:10. La ca
tegoria semi-curse, Marin ~ 
(Voința Bîrlad) a oWinut o vic
torie categorică I

Pe echipe, primul loc a revenit 
formației secunde Voin{a-Bacău cu 
timpul 13 h. 27:55.

Conferințe cu teme sportive
Consiliul Regional-Stalin al aso

ciației Dinamo -------------- x
cursul acestei 
zile ale lunii 
țe cu subiect 
îmbogățească 
rale ale sportivilor și să aducă 
la cunoștința acestora succesela 
mișcării de cultură fizică și sport 
din Uniunea Sovietică.

Programul conferințelor cuprin
de următoarele teme: „Școala spor
tivă sovietică**; „Medicina sportivă 
sovietică**; „Cartea sportivă sovie
tică", precum și simposionul: „Dirt 
schimbul de experiență cu antre
norii sovietici".

programează îa 
luni ca și în primele 
noiembrie, conferiîi- 
sportiv, menite să. 
cunoștințele cultu-

Demonstrații de lupte, 
gimnastică, box și haltere
La Galați, C.C.F.S.-oraș a orga

nizat recent, în cinstea zilei do 
„7 Noiembrie", demonstrații publi
ce de lupte, gimnastică, box și 
haltere, cu concursul sportivilor 
fruntași din localitate. La gimnas-’ 
tică elevii școlii medii nr. 3 au 
prezentat un program de ansam
blu. Au urmat demonstrații de 
lupte la care și-au dat concursul! 
maestrul sportului Lazăr Bujor, 
alături de Mircea Strilovicî și Pe
tre Cerescu. Meltiade Casacopol. 
Tîrziu Ivancea la box și Pavel 
Gospodinov, Nelu Gospodinov și 
Spiru Mihailopol, la haltere, au 
fost mult aplaudați de public.

m%25c4%2583na.ru


Cum s-a desfășurat campionatul de urmărire individuală la ciclism Concursul de slalom nautic de la Arad
C. Dumitrescu (C.C.A.) și Hermina Juhasz (Dinamo), campioni ai R.P.R.

' 18 cicliști și 7 cicliste au răs
puns marți după-amiază la apelul 
arbitrilor de pe velodromul Dina
mo, pornind să se întreacă în pro
bele de urmărire individuală, în 
luptă pentru cele două titluri de 
campioni republicani. Băieții aveau 
de străbătut 4.000 metri (record: 
C. Dum'trescu — 5.16.06) iar fe

tele 2 000 metri (record: Aurelia 
Drăghici — 2 56.0). In prima se
rie. L. Dominic (C) l-a depășit pe 
Dan Marin (R). Apoi. Petre Nuță 
(indl a fost „prins” din urmă de 
C. Istrate (Pr), care a reaîizat 
timpul de 5.42.02. Imediat, însă, 
în seria următoare, A. Șelaru 
(Dini a r»"!izat un timp șj mai 
bun (5.39.03) depășindu-1 net pe 

Hora (C.C.A.) In seria a IV-a 
Voinescu (Din.) a avut nevoie 
un timp și mai scurt (5.37.07) 
să parcurgă cei 4.000 de metri, 
seria a Vlll-a, G. Moiceanu

I 
M 
de
ca 
In
(Pr) se instalează în frunte, Cil 
limpid de 5.36.06. dar imediat, în 
ultima serie, C. Dumitrescu 
(C.CA), coboară la 5.21.10, aler
tând cu chibzuință și într-un ritm 
egal de la primul pînă la ultimul 
tur. Astfel, au ajuns In „optimi”, 
următorii: (în ordinea timpilor

realizați (C. Dumitrescu, G. Moi
ceanu, M. Voinescu, A. Șelaru, I. 
Baciu, Șt. Poreceanu, V. Mihăilă, 
C. Istrate.

I. Baciu (5.34.08) trece de A. Șe
laru (5.40.03) în prima serie a „op
timilor” După un început „tare”, 
Poreceanu (5.41.03) cedează și e 
întrecut de Voinescu (5.37.01). Se
ria a IlI-a e cîștigată de G. Moi
ceanu (5.42.05) — cu un timp mai 
slab ca în prima „manșă”, — în 
vreme ce Mihăilă marchează 5.51.4- 
In ultima serie a „optimilor” se 
întîlnesc C. Istrate și C. Dumi
trescu. După două ture, C. Dumi
trescu „ciupește” cîțiva metri, apoi1, 
apropiindu-se mereu de adversarul 
său, îl ajunge și-l depășește.

In urma acestor rezultate au ră
mas în luptă pentru primul loc. 
C. Dumitrescu. G. Moiceanu, I. Ba
ciu și M. Voinescu, semifinalele și 
întrecerile pentru locurile 5, 6. 7 
și 8, urmînd să aibă loc a doua zi.

La fete, s-au calificat pentru 
finală, Hermina luhasz (Dinamo), 
care în. semifinală a realizat timpul 
de 2.57.5, întreeînd-o pe Maria 
Iliescu (Metalul) — 3.10.8. In a 
doua semifinală, Aurelia Drăghici 
(Dinamo) a „scos” numai 3.02,

depășind-o pe Azaleea Maxim (FI. 
roșie) — 3.05.02.
• Ieri după-amiază s-au alergat 

seriile hotărîtoare care aveau să 
desemneze pe campioni. Iată re
zultatele acestor ultime întreceri 
ale campionatului de urmărire in
dividuală

Rezultatul tehnic în proba femi
nină: 1. HERMINA IUHASZ (Di
namo) 2 min. 59,2. Campioană a 
R.P.R. pe 1955. 2. Aurelia Dră
ghici (Dinamo) 3:01,3; 3. Azaleea 
Maxim (FI. Roșie) ; 4. Maria 
Iliescu (Metalul).

In probă masculină C. Dumi
trescu întrece în semifinală pe G- 
Moiceanu. iar Ion Baciu, la luptă 
mare, pe M. Voinescu. In finală, C. 
Dumitrescu dispune destul de ușor 
de I. Baciu.

Rezultatul tehnic: 1. C. Dumi
trescu (C.C.A.) 5: 36. Campion al 
R.P.R. pe 1955. 2. I. Bacău (C.C.A.) 
5:38 8; 3. M. Voinescu (Dinamo) ; 
4. G. Moiceanu (Progr). In com
pletarea programului s-a desfășu- 
rat o probă de semifond (antrena
ment oficial), care a fost cîștigată 
de I. Baciu (20 puncte) urmat de 
C. Dumitrescu 18 p. și G. Văleanu 
(Dinamo) 9 p.

G. MIHALACHE

Duminică la Arad, pe pista spe
cial amenajată pe Mureș, s-a des
fășurat cel de-al doilea concurs de 
slalom nautic organizat în țara noa
stră. întrecerile au cuprins probe 
de : canoe simplu, caiac simplu și 
canoe drblri și s-att bucurat de un 
remarcabil succes, fiind urmărite — 
în ciuda timpului nefavorabil — de 
un numeros public. La startul pro
belor s-au prezentat sportivi de la 
colectivele: Flamura roșie UTA, 
Progresul, Metalul Iosif Rangheț, 
Școala sportivă de tineret, Voința 
și CCA.

întrecerile au fost deosebit de 
disputate, cîștigătorul neputînd fi 
cunoscut decît după ultimii metri 
ai traseului celei de a doua manșe. 
Pista de concurs a măsurat circa 
450 de metri și a cuprins 10 obs
tacole penalizante și 3 nepenalizante, 
așezate în așa fel îneît numai cu 
multă greutate traseul a putut fi 
absolvit fără nici o penalizare. 
Fste semnificativ faptul că din cele 
30 de curse de la caiac numai în

cinci s-a reușjt a se termina tra
seul fără penalizare.

Iată rezultatele tehnice ale între
cerilor :

Canoe simplu : 1. Adalbert Kehr 
(Flamura roșie UTA) 6 min. 41 sec. 
+ 50 puncte penalizare = 451 pun
cte. 2. Ladislau Dihor (Flamura 
roșie) 7 min. 59 sec. 0+0 puncte 
penalizare — 479 puncte. 3. F. 
Ribarovici (Metalul) 8. 51 + 0 
puncte penalizare = 531 puncte.

Caiac simplu: Ion Kremer (CCA) 
5.07 +0 p. penalizare — 307 pun
cte. 2. A. Kozaneczki (Progresul) 
5.41 + 0 p. penalizare = 341 pun
cte. 3. Anton Andraș (Flamura ro
șie) 6 min. + 0 p. penalizare =• 
360 puncte. 4. Francisc Klug (Școa
la de tineret) 5. Pavel Aida (Fla
mura roșie) 6. M. Sferdean (Școa
la de tineret).

Canoe dublu: 1. Progresul (Ro- 
veanu+Zaharia) 6 min. + 0 p. pena
lizare — 360 puncte. 2. Metalul 
(Ribarovici + Cenădan) 378 puncte 
3. Flamura roșie UTA (Kehr +' 
Varga) 395 puncte.

Privind clasamentele campionatelor de handbal
Cu cît campionatul masculin al 

categoriei A la handbal se apropie 
de sfîrșit, ou atît lupta pentru 
evitarea retrogradării devine mai 
aprigă. Etapă de etapă, rezulta
tele surprinzătoare abundă și în 
partea de jos a clasamentului este 
o continuă „frămîntare".

In cadrul acestei competiții au 
mal rămas de jucat 6 etape pînă 
cîud vor fi cunoscute echipa cam
pioană și cele două echiipe care 
vor retrograda în aategoria B. 
Timpul este destul de scurt, așa că 
cele 7 echipe amenințate de retro
gradare fac de pe acum eforturi 
serioase să iasă din zona „pericu
loasă".

Prin victoria obtmută duminică
— și ce victorie!: a învins Meta
lul Timișoara, chiar la Timișoara!
— chipa Flamura roșie Cisnădie, 
care în momentul de fată conduce 
plutonul echipelor amenințate, și-a 
îmbunătățit serios situația în cla
sament

Celelalte 6 echipe șînt angajate 
în acea'tă pasionantă luptă al că
rei rezultat îl vom cunoaște abia 
pe te șase săptămîni.

'nîeresant este faptul că, in 
ee»a ce rrivește viitoarele meciuri, 
toate ace'-te 7 echipe au de jucat 
trei partide în deplasare și trei 
acasă. Egalitate perfectă! Dar nu 
chiar așa. pentru că Știința Ti
mișoara are o situație privile
giată . unu! din meciurile „în de
plasare" îl joacă... acasă! (E vor
ba de meciul cu Metalul Timi
șoara ).

Și cum se pare că cele șase 
etape care au mai rămas nu vor 
reuși totuși să clarifice situația îti 
ce privește punctele, este bine să 
aruncăm o privire și asupra gol
averajului acestor 7 echiipe. Vom 
vedea astfel că doar Flamura ro
șie Cisnăd'e are o situație mai 
bună. Mai bună este un fel de a 
spune, deoarece această formație 
este singura — dintre cele ame
nințate — care nu are golaverajul 
negativ. Dar nici pozitiv!

unul diin aceste jocuri nu este ușor 
pentru formația bucureșteană. In 
schimb, Progresul Tg. Mureș va 
juca cu Metalul Reșița la Tg. 
Mureș, cu Flamura roșie Sibiu 
tot la Tg. Mureș și cu Avîntul 
Codlea la Codlea; de unde sa vede 
clar că pentru echipa din Tg. 
Mureș următoarele (și ultimele) 
trei etape nu ridică probleme prea 
grele!

In privința luptei pentru evita
rea retrogradării cele trei echipe 
amenințate (Metalul Reșița. Fla
mura roșie Buhuși și Ramura ro
șie Constanja), dintre care una 
singură va retrograda, au situații 
diferite. Cele mai ușoare jocuri le 
are FI. roșie Buhuși, care, dacă 
cîștigă măcar meciul cu Flamura 
roșie Constanța, ce se va disputa 
la Buhuși, se poate spune că a- 
proape a... scăpat! Celelalte două 
formații au următorul „program": 
Metalul Reșița va juca la Tg. Mu
reș cu Progresul, la Reșița cu 
Avîntul Codlea și la București cu 
Știința Ministerul Invătămfntului, 
iar Flamura roșie Constanța la Si
biu cu Flamura roșie, la Buhuși 
eu Flamura roșie și la Constanța 
cu Progresul Orașul Stalin.

AnaMzînd jocurile pe care le maj 
au die susținut ,reiese că Metalul 
Reșița are o sarcină mai dificilă, 
însă nu trebuie să uităm că a- 
oeastă echipă are un avans de 
două puncte față de Flamura roșie 
Constanța și de un punct față de 
Flamura roșie Buhuși. In conclu
zie, deși în lupta pentru evitarea 
retrogradării nu sînt angrenate 
tot atît de multe echipe ca în cam
pionatul masculin, totuși și în 
această competiție vom avea de 
urmărit o aprigă dispută.

Clasamentul este următorul:

Activitatea la 
hochei pe iarba

Zilele trecute s-a desfășurat la Ti
mișoara un meci de hochei pe iarbă 
între selecționatele orașelor Timi
șoara și Cluj. Echipa timișoreană 
a obținut o meritată victorie cu 
scorul de 3—1 (2—0).

Activitatea în această disciplină 
sportivă continuă și în alte orașe 
unde au luat ființă echipe de ho
chei pe iarbă.

In Capitală, după terminarea me
ciurilor din cadrul campionatului 
orășenesc, jucătorii își continuă an
trenamentele și susțin întîlniri ami
cale. Pe de altă parte, un lot dintre 
cei mai buni jucători din București 
și provincie se antrenează la Bucu
rești, sub îndrumarea unui antre
nor din R. P. Polonă. Au loc lec
ții teoretice și practice, care se des
fășoară pe stadionul Tineretului.

„Cupa Orașelor” la gimnastică
In baza rezultatelor obținute la 

concursul de verificare pentru 
„Cupa Orașelor", a fost alcătuit 
iotul Capitalei, care va participa 
duminică dimineața, alături de 
echipele orașelor Cluj, Arad, Ora
șul Stalin și Timișoara la etapa a 
IV-a — exerciții impuse — a a- 
cestei competiții.

Concursul se va desfășura în 
sala Dinamo. Iată componenta 
lotului:

Feminin: Teofila Băiașu, R. Ru- 
sănescu, Olga Tudor, G. Popescu, 
Silvia Tcaciuc, C. Kvanka, A. 
lonescu și I. Kelemen. S. Spitzer 
(rezerve).

Masculin: K Knopp, I. Tîmpes- 
cu, I. Zamfir, N. Pietroiu, C. Par- 
fenie, I. Marin, A. Vîlcea, A. Cer- 
bureanu.

Și acum iiată clasamentul:
1. CC A. 16 12 2
î. Din. Or Stalin 16 10 0
3 Met. Tim. 16 9 1

’ 4. Voința Sibiu 16 8 3
' 5. Din. VI Buc. 16 9 1
j 6 FI. roș. Cisnăd. 16 6 4
i 7. Știin*i T?ș’. 16* 6 2
? ». Metrul Reșița 16 5 2

» Știinta Tim. 16 5 2
It. FI. Ploești 16 5 2
11. FI. roșie Jimb, 16 6 0
12. Știința I.C.F. 16 4 3

2 133: 91 26
6 114:99 20

6 106: 90 19
5 91: 78 19
6 120:111 19
6 108:108 16

8 96:109 14
9 119:123 12
9 128:148 12
9 94:114 12

10 87:109 12
9 119:135 11

Tn cealaltă competiție de catego. 
ria A. campionatul feminin, situa
ția nu este mult diferită. După 
derbiul .disputat duminica trecută, 
in fruntea clasamentului continuă 
să rămînă Știința Î.C.F.. cu ace
lași avans de un punct față de ur
mătoarea clasată. Progresul Tg. 
Mureș. Spre deosebire însă de 
C.C.A., fruntașa clasamentului la 
băieți. Știința I.C.F. are un avans 
prea mic dacă ținem seama de fap
tul că mai sînt de jucat doar trei 
etape .în care bucureștencele au 
meciuri mult mrf grele decît jucă
toarele din Tg. Mureș.

Sure exemplu Știința I.C.F. mai 
■re dn jucat cu Av'ntul Codlea la 
Codlea, cu Știința Ministerul In- 
vâtămîntwlui la București și cu 
Șttinta Timișoara la Timișoara. 
J Trebuie să recunoaștem că nici

Campionatele repub’icane
50 km. marș

Stadionul Tineretului din 
tate găzduiește sîmbătă și 
nică întrecerile din cadrul 
piona taior republicane de ___
Ion, pentatlon, 50 km. marș și 
ștafete pe anul 1955. Tot cu acest 
prilej se va desfășura și un con
curs al cărui program este alcă
tuit din probe așa-zise neclasice, 
adică: 300 m., 1.000 m., 5 km. 
marș. etc.

In vederea acestor întreceri, or
ganizate de Comisia centrală de 
atletism cu sprijinul Comisiei de 
atletism a. orașului București, a 
fost stabilit următorul program:

SIMBA EA: ori 9,30; 100 m. 
(decatlon); ora 10,30: lungime 
(decatlon); greutate (pentatlon fe
mei); ora 11,30: greutate (decat
lon); ora 14,10: 3 km. marș (ju
niori cat. I); ora 14.30: 200 m g. 
serii (seniori și jun. I); ora 14,55: 
60 m. serii contra timp (senioare, 
junioare cat I și a Il-a); ora 
15.30: înălțime (decatlon); 200 
m.g. tinaJă (seniori și iun. I); ora 
16J90: înălțime (pentatlon femei); 
300 m. serii contra timp (seniori); 
ora 16,15: 3.000 m. plat (seniori); 
ora 16,35: 4 + 3 + 2 + 100 m. 
(senioare); ora 16,50: 4 x 200 m. 
(juniori I); ora 17.00: 400 m.

Caipi- 
dumi- 
cam- 

dscat-

SPORT
■ LUPTE. In cadrul campionatu

lui dfe calificare pe echipe, dumi
nică s-au desfășurat două meciuri 
soldate cu următoarele rezultate: 
Locomotiva Oradea — Locomotiva 
Arad 7—1, Dinamo Lugoj — Vo
ința București 4—4. Duminică, 16 
octombrie, la Sinaia se vor înttini 
pentru a doua oară echipele Voin
ța Tg. Mureș și Metalul Sinaia.

duminică 
etapei a 
al cam-

de decatlon, pentatlon, 
și ștafete
(decatlon); ora 17,15:4 x 800 m. 
(s-miori); ora 17,30: 
tatlon femei).

DUMINICA: ora 
marș (plecare); ora 
marș (seniori); ora 
(juniori cat. a Il-a);
100 m. (triatlon junioare I); ora 
9,30: 110 m. garduri (decatlon); 
ora 10,00: disc (decatlon); 4 x 200 
m. (seniori); ora 10,10: lungime 
(triatlon junioare I); ora 10,20:
l. 000 m. (seniori); ora 10,40: 300
m. (juniori I); ora 11,00: prăjină 
(decatlon); ora 11,10: 500 m. (ju
nioare I-a); greutate (triatlon ju
nioare I); ora 11,40: 4 4- 3 + 2 
+ 100 m. (juniori I); ora 12,00:

.................. ora 12,20:
100 m. 

12,45: 50
ora 15,00:

200 m. (pen-

8,00: 50 km.
8,20: 5 km. 
9,00: 500 m.

ora 9,10:

1.000 m. (juniori I); 
+ 2 

(junioare I) ; ora 
marș (sosire);

4 + 3 +
km.
80 m.g. (pentatlon femei); ora 
15,30: 100 m. (triatlon juniori I); 
ora 16,00: suliță (decatlon); lun
gime (pentatlon femei); lungime 
(triatlon juniori I); 4 x 1.500 m. 
(seniori); ora 16,30: 4 x 800 m. 
(juniori I); ora 16,50: 4 + 3 + 
2 -|- 100 m. (seniori);
1.500 m. (decatlon); 
(triatlon juniori I); ora 
200 m. (senioare).

LA ZI

ora 17.00: 
greutate 

17,30: 4 x

Metalul
P« o-

1. Știința I. C. F. 15 12 2 1 69:18 26
2. Progr. Tg M 15 11 3 1 65:16 25
3. Progr. Or. Stalin 15 10 2 3 7€:44 22
4. Șt. Min. înv. 15 8 2 5 63:29 18
5. Șt. Tim. 15 8 2 5 40:29 18
6. Avîntul Codlea 15 7 3 5 39:35 17

7. FI. roșie Sibiu 15 3 3 9 38:36 9
8. Metalul Reșița 15 3 0 12 24:67 6
9. FI. roș. Buhuși 15 2 1 12 19:66 5

10. FI. roșie C-ța 15 2 0 13 16:109 4

4?
La Cluj, la concursul de verifi

care pentru „Cupa Orașelor" s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
fete: maestre: G. Hurmuzache 
(Metalul) 109,60 p.; I. Săcălici 
(Metalul) 107,70 p. Cat. I-a: M. 
Babinski (Voința) 76,67 p. Băieți: 
maeștri: M. Varga (Constr.) 73,90 
p.; M. Edwin (Constr.) 68,90 p. 
Cat. I-a: A. Csapo (Voința) 78,35 
puncte.

■ POPfCE. Sîmbătă și 
au continuat întrecerile 
IlI-a din turneul final 
picnatului republican de popice.

La Ploești, campioana țării. 
Flacăra, a trebuit să se întrebuin
țeze la maximum pentru a cîștiga 
partida cu Locomotiva Au.to-Iași 
la o diferență care să-i asigure ca
lificarea î-n semifinala campiona. 
tului (în tur, feroviarii au cîștigat 
la Iași cu scorul de 2946—2896 p.d.).

Iată cum rezultatele înregistrate 
în returul etapei a treia: masculin : 
Voința București — Voința Craiova 
2958 — 3125: Flacăra Ploiești— 
Locomotiva Auto Iași 3010—2909 :

Un succes al
Tradiționalul concurs de ț:r orga, 

nizat de Consiliul Central al Sin
dicatelor, prin secția cultură fizică 
și sport, a întrunit îm acest an 
toate condițiile necesare unei bune 
desfășurări.

Particăpanti numeroși, rezultate 
bune, noi afirmări de tinere ele
mente și o bună organizare au ca
racterizat aceste întreceri sportive. 
Vom consemna in primul rinid com
portarea în progres a unor asociații 
sportive ca Flamura roșie și Ști
ința, care au aliniat la startul pro
belor partterpanți bine pregătiți, eu 
rezultatele cărora au ocupat locuri 
fruntașe in clasamentul general. 
La probele de armă sport, echipele 
Flamurii roșii deși au fost alcătuite 
numai din elemente noi, au reușit 
să-și impuniă superioritatea, termi. 
nind de șapte ori pe primul loc și 
odată pe Jocul 2. Iosif Poți, Paul 
Rogozi, Ghecrghe Szi'.agW, Victor 
Margineanu Gheorghe Miteo

tirului: Spartachiada sindicală
Andrei Naica, Stl.il Gămănesou, 
Eljsabeta Popovici, Ana Moghictroș, 
Ileana Tașcă. Maria Otz, reprezen
tând culori’e Flamurii roșii în aceas
tă ediiție a Spartachiariei sindicale 
de tic, sînt nume noi care s-aiu 
impus cu această ocazie, obtinînd 
rezli’tate remarcabile. De altfel 
desfășurarea Întrecerilor de armă 
sport a strns la startul probe'or un 
mare număr de elemente tinere și 
talentate. In felul acesta Sparta- 
chiada sindicală de tir, care a avut 
drept scop ridicarea de noi ele
mente, și-a atins în totul scopul 
propus.

Dar tradiționala competiție nu a 
fost limitată numai la întrecerile de 
armă sport, care reprezintă primul 
pas a] trăgătorilor pe drumul mă
iestriei spertive, ci a cuprins și pro
bele de arme speciale care aduc 
în întreceri pe trăgătorii consacrați. 
Și de această dată reprezentativa 
asociației Metalul s-a dovedit cea 
mad omogenă și cea ma» bine pre-

gătită la probele clasice, reușind să 
termine pe primul loc în c'asamen- 
tul acestor întreceri. In special în 
probele feminine, echipele Metalul 
au avut o comportare foarte bună, 
reușind să cîștige toate cele cinci 
întreceri, cu cifre care reprezintă 
noi recorduri republicane. O per
formanță tot atît de lăudabilă a 
realizat și Nicolae Prescure cu 593 
puncte la proba meci englez.

Interesul manifestat de asociația 
Metalul față de organizarea acestei 
competiții și respectiv față de pre
gătirea trăgătorilor săi atîț pentru 
întrecerile la armă sport, unde a 
ocupat locul 2 pe asociații, cit și la 
probele speciale (armă liberă ca
libru redus, meci englez, pistol 
viteză, pigtol liber și talere) unde 
s-a cla: !• prima, a fost răsplătit 
prin trofeul ,,cupa Spartachiadei la 
tir 1955", atribuit asociației spor
tive care s-a situat pe locul I în 
clasamentul general al concursului.

Locomotiva Timișoara
I. O.R. București 3081—2980: 
greșul Oradea — Flamura nu? ie 
Tg. Mureș 3282 — 3061 ; feminin : 
Metalul Orașul Stalin — Progresul 
Roman 2579 — 2122; Flamura 
roșie Salonta — Flamura roș’e 
Tg. Mureș 2298 —2402 :

In urma rezultate'or obținute In 
tur și retur, echipele Voința Craiova 
Flacăra P’.oești, Locomotiva Timi
șoara, Progresul Oradea, Meta'nl 
Orașul Stalin, (f) Flamura roșie Tg. 
Mureș (f) și Avîntul P«atra Neamț 
(f) s-au calificat pentru semifinala 
competiției, care va avea loc între 
22—30 octombrie.

■ TENIS DE MASA. In cadrul 
campionatului categoriei A va avea 
loc mîine după amiază, de la 
ora 17 în sala Progresul (bd. 
6 Martie nr. 5) întîlnirea fe
minină restantă Progresul Bucu- 
rești-Știința București.

RUGBI. — Duminică 16 octom
brie se dispută jocurile Categoria 
A : Progresul F.B. — Constructorul 
Or. Stalin, teren Progresul F.B. ora 
15,30: Dîniamo București — C.C.A. 
Republicii ora 13.30; Știința Ti
mișoara — Constructorul Bik. la 
Timișoara ; Progresul Sănătatea 
— Dinamo IX teren Tineretului nr.
II, ora 10,30.

Locomotiva Gr. Roșie șj Mine
rul Petroșani vor juca mîine după 
-amiază la orele 15,30 pe tere
nul Parcul Copilului. Categoria B. 
seria I: Tecuci : Progresul — Me
talul București; Constanța : Con
structorul — Știința Galati; Iași : 
Știința — Minerul București. Seria 
a Il-a : 
Timișoara; Arări: 
mța Cluj; Cluj: 
Flacăra Ploești.

In turneul final al juniorilor vor 
avea loc dumin+ă următoarele 
meciuri : Dinamo Buc — Știința 
Politehnica Citii . teren Tineretului 
nr. IV ora 10,30; Locomotiva Gr. 
Roșie — Locomotiva Timișoara, 
Parcul Cotei! ului ora 15,45; Con
structorul București — Știința Ga
lați teren Tineretului nr. IV, ora 
9 : Metal-ul 16 București — Flamura 
roșie Or. Stalin, teren Tineretului 
nr. II, ora 9.

Tîrnăvenj — Locomotiva
Știința — Șts- 
Locomotivia —



Puternice formații în campionatul republican 
de box pe echipe Meciul juniorilor...

Sub aten-ta îndrumare a celor 
mai experimentați antrenori, bo
xerii fruntași își desăvîrșesc în 
momentul de față pregătirile, pen
tru a se putea prezenta în cea 
mai bună formă la startul unei 
competiții inedite în istoria bo
xului nostru: campionatul republi
can pe echipe. Febrilitatea aces
tor pregătiri este caracteristică și 

■firească. Intr-adevăr, această nouă 
1 și importantă întrecere pugilistică 
aduce în lupta pentru întîietate 
cele mai răsunătoare nume ale 

■ boxului nostru, iar echilibrul de 
1 forțe existent între cele șase for
mații participante la campionat 
este în măsură să asigure nota 
de dîrzenie a competiției. De pe 
acum, deși încă n-a răsunat pri
mul sunet de gong al campionatu
lui, amatorii de box, din zi în zi 
mai numeroși, se întrec în cal
cule și pronosticuri cu priviTe la 
configurația finală a clasamentu
lui. Dacă despre orice previziuni 
se poate spune că sînt premature 
sau, în orice caz, foarte riscante, 
în schimb, se poate anticipa ca
racterul de aprigă bătălie spor
tivă pe care îl va lua de la înce
put această interesantă dispută 
pugilistică.

Competiția va „dfebuta" sîmbătă 
seara la București și Sibiu, întîl- 
nirea «te la Reșița urmînd să se 
desfășoare duminică dimineața. 
Sala Giulești va găzdui întâlnirea 
dintre echipele C.C.A. și Locomo
tiva, la Sibiu își vor măsura pu
terile două echipe de valoare sen
sibil egială : combinata Voința- 
Constructorul și combinata ^la
mura roșie-Progresul, iar întîlni
rea de la Reșița — care se a- 
nunță de pe acum deosebit de 
disputată — va opune reduta

După campionatele republicane 
de aeromodele

O CONSTATARE ÎMBUCURĂ
TOARE...

Participant» la recenta între- 
:ere a celor mai buni construc- 
îori de aeromodele din țară au 
stabilit performanțe de valoare, 
ntre care și patru recorduri re
publicane. Firește, este un sus- 
:es remarcabil, care demonstrea- 
tă cît se poate de bine progre- 
>111 înregistrat de aeromodeliștit 
wștri fruntași de la o competi- 
ie la alta. Dar ar fi nedrept ca, 
/orbind despre remarcabila com- 
>ortare a particinanților la cea 
ie a VIII-a ediție a campiona- 
elor republicane de aeromodele, 
>ă nu amintim nimic despre a- 
►ortul adus la obținerea acestui 
•ucces de instructorii centrului 
■xperimental de aeromodele. Pen- 
ru că. dacă majoritatea modele- 
or echipate cu motorașe meca- 
lice sau pulso-reactoare au lusf 
tartul în condiții bune și dacă 
inele au zburat cu viteze mal 
nari decît cele care au dus la 
echile recorduri, aceasta se da- 
orește, în mare măsură, și stră- 
aniilor denuse de A. Moldovea- 
iu, G. Craioveanu, S. Purice sau 
’. Vasile. Și nu a fost zi de 
oncurs în care sprijinul acestor 
xperimentati constructori de ae- 
omodele să nu se facă simțit, 
lei patru instructori de la C.E.A. 
rau tot timpul printre concu-

Cursa cic'istă a
TIMIȘOARA, (prin teleloci), Zi- 

>!e trecute a luat sfîrșit competiția 
jclistă a regiunii Timișoara, orga
nizată de comitetul C.F.S. regional.

Cea mai bună comportare au a- 
ivt-o cicliștii din Arad (la cate- 
loria curse) ; la semiourse repre- 
pntanții orașului Tr. Severin au 
ominat autoritar concursul. Timi- 
Prenii s-au comportat mediocru, 
1 timp ce orădenii au avut o corn- 
ortare onorabilă.
Iată rezultatele ultimelor două 

iapc. In etapa a IV-a, Engelman 
Arad) a sosit primul urmat de 
zeke (Oradea), la categoria 
irse, iar la semicurse A. Popov 
Tr. Severin) a ocupat primul loc, 
rmat de P. Graff (Airad). In proba 
aniixină. Maria Kato (Arad) a 
►ai obținut o victorie, fiind urrrra- 
i de Ecaterina Brănariti (Tr, Se- 
srin) și Marla Tacsi (Timișoara). 
1 ultima etapă (a V-a) craiovea- 
■rl Părbnlesctt a sosit primul. t*r- 
it d- Engelinan, iar’ la semi- 

irse din nou Popov a foot cel care 
oblinut victoria, urmat de același 

raff. La fete, Maria Kato s-a cla- 
►t prima.
La terminarea competiției, clasa- 
rnt»lc generale se prezintă astfel: 
URSE : 1. Eric Engelman (AradL 
11137:16; 2. Gh. Blum (Arad) 

bila echipă a dinamoviștilor for
mației reprezentative a asocia
ției Metalul. Amănuntele organiza
torice sînt puse la punct și cele 
trei ringuri, aflate în trei colțuri 
diferite ale țării, așteaptă, la rîn- 
dul lor, cu „nerăbdare", clipa în
ceperii primului nostru campionat 
republican de box pe echipe...

Loturile anunțate de antrenorii 
celor șase echipe sînt foarte nu
meroase. Din păcate, formațiile 
care vor fi aliniate în prima etapă 
a campionatului nu ne sînt încă 
cunoscute. Doar combinata Voința- 
Constructorul ne-a anunțat com
ponența echipei: G. Popa (muscă), 
I. Zlătaru (cocoș), M. Pînzaru 
(pană), M. Mîclăuș (semi-ușoară), 
P. Podaru (ușoară), I. Schwartz 
(semimijlocie), L. Halmagyi (mij- 
locie-ușoară), A. Cristea (mijlo
cie), L. Coc (semigrea) și M. Mi- 
hăilescu (grea). Desigur, în timpul 
care a mai rămas pînă la cîntarul 
oficial, antrenorii Petre Mihai, 
Ștefan Iordache și Nicolae Buză, 
care se ocupă de antrenamentele 
boxerilor din această echipă, mai 
pot efectua unele schimbări, ținînd 
seama că lotul mai cuprinde unele 
elemente valoroase, printre care 
Ștefan Văcaru, Gh. Laehe, M. No
vac, Virgll Filiuță, VI. Izrael și 
alții. Boxerii de la Voința și Con
structorul și-au fixat „clmpul <fe 
antrenament" la Sighișoara, de 
unde vor pleca, probabil, în cursul 
zilei de azi spre Sibiu. Echipa a- 
sociației Metalul își desfășoară 
ultimele pregătiri chiar la Reșița, 
astfel că pugiliștii metalurgiști se 
pot bucura de o perioadă de... acli
matizare. Cel doi antrenori ai me- 
talurgiștilor, Zamfir Popazu și 
Marin Stănescu, întâmpină serioa

renți, îi ajutau la pornirea mo
torașelor, la pilotarea modelelor, 
iar, dacă era nevoie, tot ei a- 
lergau în atelier pentru a înlă
tura o cît de mică defecțiune. 
Iar cînd startul devenea mai pu
țin aglomerat, acești valoroși 
constructori încercau pe pista de 
decolare modele cu care, de alt
fel, au fost doborîte două din 
vechile recorduri republicane. De 
asemenea, tot un instructor de la 
C.E.A., Radu Vasile, a fost cel 
care a prezentat în zboruri de
monstrative, modelul machetă al 
avionului I.A.R. 80.

...Șl O CONCLUZIE

Fără îndoială că, față de anul 
trecut, participant» de la probele 
captive s-au prezentat într-un 
progres evident. Cu toate acestea, 
ramura aeromodelelor captive 
continuă încă să rămînă în ur
mă. O serie de aeromodeliștî 
fruntași nu cunosc încă suficient 
de bine sistemul de funcționare 
a motorașelor sau combustibilul 
cu care trebuie alimentate mo
torașele în funcție de starea at
mosferică. Alții, din comoditate, 
prezintă în concurs modele ne
verificate în prealabil, lată de 
ce este nevoie ca aeromodeliștif 
noștri să învețe temeinic cum tre
buie lucrat un aeromodel captiv.

regiunii Timișoara
23h06:12: 3. Gh. Nicolici (Timi
șoara) 23h20:26; 4. L Czire (Ora
dea) ; 5. Al. Protoc (Oradea). Pe 
echiipe: 1. Arad, 2. Oradea, 3. Ti
mișoara. SEMICURSE: 1. A. Po
pov (T. Severin) 23h53:54; 2. P. 
Graff (Arad) 24h06,39; 3. Gh. Mar
tin (Arad) 25h50:24; 4. G. Pante- 
lici (T. Severin); 5. Gustav Hora- 
cek (Timișoara). Pe echipe: 1. T. 
Severin 2. Arad 3. Timișoara.

Fete: Maria Kato (Arad) 81102:17; 
2. Maria Tacsi (Timișoara) 
81142:26 3—4. Pararehiva Miele (A- 
rad) și Ecaterina Brănariu (T. Se
verin) ; 6. Florica Huțiu (Oradea).

Informații
In urma omologării celor 

543.507 buletine depuse la con
cursul PRONOSPORT Nr. 40, e- 
tapa din 9 octombrie, au fost sta
bilite următoarele premii:

Premiul I 11 buletine cu 12 
rezultate .revenind fiecărui bule
tin cîte 11.734 lei.

Premiul II 257 buletine cu 11 
rezultate, revenind fiecărui bule
tin cîte 602 lei.

Premiul III 3.026 buletine cu 

se dificultăți în alcătuirea echi
pei, deoarece la mai multe cate
gorii există un număr mare de 
boxeri de egală valoare. De pildă, 
la categoria pană, Gh. Zamiirescu, 
Matei Godeanu, Zaharia Motea și 
O. Mărăclneanu revendică cinstea 
de a reprezenta culorile asociației. 
O asemenea dilemă există și la 
categoria ușoară. (N. Brînzean i, I. 
Grigore, P. Enache și Fr. Bucsay) 
și la categoria semimijlocie (C. 
Iordache și D. Rizea).

Boxerii dinamoviști, care provin 
din colectivele Dinamo București, 
Dinamo Orașul Stalin și Dinamo 
9 București, se antrenează sub 
conducerea lui C. Nour, A. Wein
traub și I. Stoianovici. Lotul di- 
namovist este foarte numeros șj 
cuprinde elemente de prima mînă 
la aproape toate categoriile. Cu 
mult interes este așteptată rein
trarea maestrului sportului Nicolae 
Linca. Alte reintrări interesante 
sînt de semnalat la Casa Centrală 
a Armatei. Intr-adevăr, în lotul 
pugiBștilor militari vor figura de 
astădată și maestrul emerit al 
sportului Gheorghe Fiat, maestrul 
sportului Francisc Ambruș, maes
trul sportului Șerbu Neacșu și 
Dumitru Adam. Echipa n-a fost 
încă alcătuită. Nici la celelalte 
două echipe, antrenorii Lucian Po- 
pesou, Gh. Axioti și Victor Ale
xandru (FI. roșie-Progresul) și 
Ion Doculescu, C. Cionoiu și D. 
Călinescu (Locomotiva—Știința) 
n-au ajuns încă la o formulă de
finitivă a formațiilor. Oricum însă, 
echipele vor fi deosebit de puter
nice, iar întâlnirile pasionante. Să 
sperăm că spectatorii primei etape 
nu vor avea ce regreta...

MARIUS GODEANU

Campionatul de calificare 
la tenis de masă

După mai bine de șapte luni de 
întreceri, lupta pentru desemna
rea echipelor masculine și femi
nine de tenis de masă care vor 
promova în prima categorie a 
campionatului republican viitor, 
se apropie de sfîrșit. Intr-adevăr, 
la sfîrși-tul săptămînii trecute au 
avut loc în șase orașe ale țării: 
Galați, Iași, Oradea, Pitești, Hu
nedoara și Tg. Mureș întîlnirile 
din cadrul penultimei etape — 
interregională — a campionatului 
de calificare. La aceste concursuri 
au luat parte campioanele regio
nale masculine și feminine cali
ficate din faza precedentă. între
cerile, care s-au disputat sistem 
turneu, au fost în general inte
resante și au scos în evidență 
talentul unor elemente tinere.

La Galați, la proba echipelor 
masculine au participat Dinamo 
Galați, Voința Bîrlad și Progresul 
Constanta. Rezultate tehnice: Di
namo Galați-Voința Bîrlad 5—4; 
Dinamo Galati-Progresul Cons

tanța 5—2; Voința Bîrlad-Pro- 
gresul Constanța 5—0. La echipe 
femei au concurat Progresul Foc
șani, Știința Galați, Progresul 
Constanța. Rezultate: Progresul 
Focșani-Știința Gafați 3—1; Pro
gresul Focșani-Progresul Cons
tanța 5—2 ; Voința Bîrlad-Pro- 
gresul Constanța 3—0. Pentru 
faza finală s-au calificat echi
pele Dinamo Galați (băieți) și 
Progresul Focșani (femei).

La Iași s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: băieți: Dina
mo Bacău-Progresul Rădăuți 5-4; 
Dinamo Bacău-Progresul Sanitar 
Iași 5—4; Progresul Rădăuți- 
Progresul Sanitar Iași 5—4. Fe
mei : Voința Bacău-Dinamo Iași 
3—0; Voința Bacău-Voința Făl
ticeni 3—0 ; Dinamo Iași/Voința 
Fălticeni 3—0. S-au calificat Di
namo Bacău (băieți) și Voința 
Bacău (femei). In jocurile de la 
Oradea s-au calificat echipele 
masculine și feminine ale colec
tivului Flamura roșie din Oradea.

Etapa finală, la care vor par; 
ticipa cîte 6 echipe masculine și 
feminine, se va desfășura în zi
lele de 28, 29 și 30 octombrie 
la Cluj.

PRONOSPORT
10 rezultate, revenind fiecărui 
buletin cîte 76 lei.

Premiul I a fost obținut de 
participant» din regiunile: Bucu
rești 6, Constanța 2, Hunedoara 
1, Stalin 1 și Suceava 1.

★
Depunerea buletinelor PRONO

SPORT pentru concursul special 
de azi, 13 octombrie 1955, se 
poate face cel mai târziu pînă 
la ora 13, la toate agențiile PRO
NOSPORT din Capitală.

Nu pentru prima dată am a- 
sistat la răsturnarea unui rezul
tat care părea o certitudine, așa 
cum s-a întâmplat la meciul de 
juniori dintre renrezentativele de 
fotbal R. P. Romîne și R. P. Bul
garia. Mai mult chiar, am văzut 
pierzînd cu 4—3 echipe care au 
condus cu 3—0. Chiar anul a- 
cesta. în campionatul categoriei 
B, seria a Ill-a, s-au produs două 
asemenea cazuri: Flamura roșie 
Bacău a condus cu 2—0 în jocul 
de la Ploești cu Flacăra „1 Mai" 
și a pierdut cu 4—3, pentru ca 
în partida din retur, la Bacău, 
să conducă — de data aceasta — 
Flacăra „1 Mai" cu 3—0 și să 
piardă cu 4—3...

Duminică a fost cît p-aci să 
i se întîmple același lucru și 
tinerei noastre echipe reprezenta
tive.

Si într-un caz și într-altul, 
este nepermisă și de neiertat o 
asemenea ușurință în a privi, la 
un moment dat, desfășurarea me
ciului. Echioelor de colectiv nu 
le este îngăduit să trateze jocul 
de la înălțimea unui presupus 
învingător, pentru că aici — în 
colective — trebuie pregătiți mo
ralmente jucătorii din rîndurile 
cărora sînt selecționați membrii 
echipelor reprezentative. Și cu a- 
tît mai puțin admisibilă este o 
asemenea atitudine din partea 
fotbaliștilor chemați în echipele 
naționale. Duminică, juniorii noș
tri au greșit grav, socotindu-se 
învingători din momentul în care 
au marcat al treilea gol și con
duceau cu 3—0. Iar fotbaliștii 
bulgari le-au dat o lecție ustu
rătoare de modul cum trebuie să 
se comporte în tot timpul celor 
90 de minute de loc, arătîndu-Ie 
cu cîtă dîrzenie și însuflețire tre
buie să lupte, minut de minut, 
pentru a reuși, printr-un joc bun, 
un rezultat favorabil.

Dar nu numai autoîncrederea 
jucătorilor noștri — complet ne
justificată și provenită dintr-o 
slabă muncă educativă și o scă
zută pregătire morală, dintr-o 
mentalitate greșită a jucătorilor, 
necombătută la timp de condu
cători și antrenori — este cauza 
comportării și rezultatului de du
minică. La aceasta se adaugă și 
slaba pregătire fizică a unora 
dintre jucători. Deficiența aceasta 
a dus la căderea jucătorilor res
pectivi (Maior, Cacoveanu, Cos- 
tea, Botescu) și la prăbușirea în
tregii echipe în ultima parte a 
meciului. De asemenea, trebuie 
subliniata, tot ca o cauză impor
tantă, greșita îndrumare de pe 
tușe a echipei. Duminică, inter
vențiile nepotrivite ale antreno
rilor și conducătorilor tehnici de 
pe margine — destul de nume
roși — nu numai că nu au o- 
prit panica, ci, dimpotrivă, mai

ACTIVITATEA
AZI: ETAPA IN CUPA R.P.R.

Activitatea echipelor de catego
rie A se reia astăzi cu etapa 
I6-imilor de finală ale Cupei 
R.P.R., prima din cadrul turului 
final al acestei populare compe
tiții. Sînt programate o serie de 
jocuri interesante, care — în pri
mul rînd — vor arăta cum au 
folosit echipele de categorie A 
perioada de întrerupere a cam
pionatului.

In București, azi are loc un 
singur meci: Locomotiva Cons
tanța întîlnește Locomotiva Bucu
rești, pe stadionul din Giulești, 
începînd de la ora 15.

In țară au loc partidele urmă
toare : Avîntul Fălticeni-Știința 
Cluj, Dinamo Bîrlad-Flacăra Plo
ești, Flacăra Cîmpina-Dinamo 
Orașul Stalin, Dinamo Pitești-

Biletele pentru meciul de fot
bal dintre C.C.A. și Progresul 
F. B., se pun în vînzare înce
pînd de astăzi de la ora 14 
la următoarele agenții: Agen
ția C.C.A. din Bd. 6 Martie, 
Stadionul Republicii, (Str. Haș- 
deu), Stadionul Dinamo din 
Șoseaua Ștefan cel Mare, A- 
gențla Pronosport din Calea 
Victoriei Nr. 9, Casa de Bilete 
de lingă Dalles, Clubul C.F.R., 
Calea Griviței. La aceleași 
centre se vînd și biletele pen
tru întâlnirea internațională de 
gimnastică dintre Știința și 
Academic (Sofia).

C.C.A., Locomotiva T. Severin- 
Dinamo București, Metalul Hu- 
nedoara-Minerul Petroșani, Di
namo Bacău-Progresul București, 
Progresul Oradea-Locomotiva Ti
mișoara, Metalul Oțelul Roșu-Ști- 
ința Timișoara, Metalul C. Turzii- 
Locomotiva Tg. Mureș, Flacăra 
Mediaș-Avîntul Reghin, Metalul 

mult au mărit-o. Și aceasța din 
cauza lipsei unor vederi unitare.

Faptul că echipa prezentată du
minică a fost alcătuită cu 24 de 
ore înainte nu poate constitui o 
scuză. Se știa că echipa bulgară 
va cuprinde jucători care nu mai 
sînt juniori și deci se puteau lua 
măsuri pentru alcătuirea din timp 
a reprezentativei noastre, astfel 
îneît să i se fi dat măcar po
sibilitatea unui antrenament de 
ansamblu. Desigur că în condi
țiile în care a fost alcătuită e- 
chipa (cu jucători „culeși" din 
București la o oră cînd nici nu 
visau că a doua zi vor îmbrăca 
tricoul echipei naționale) scuza 
ar ^putea fi cel mult a acestor 
jucători. In ce privește sistemul 
de, selecționare și alcătuire a -i- 
nei, echipe în ultimul moment, 
nici nu mai încape discuție că 
este complet greșit și constituie 
o serioasă lipsă a Comisiei Cen
trale de Fotbal, ca și a antreno
rilor care au contribuit la pro
movarea lui.

Reprezentativa noastră de ju
niori — diferită de echipa de du
minică — este alcătuită de mult 
timp și s-a pregătit intens în ve
derea meciurilor internaționale. A 
jucat cu R. D. Germană și a a- 
vut o comportare frumoasă care 
i-a adus o meritată victorie. Pre
gătirile au continuat cu același 
lot și, pentru jocul cu juniorii 
bulgari, considerat, de asemenea, 
ca și cel cu R. D. G., drept e- 
tapă de pregătire în vederea în
tâlnirilor de anul viitor și rriai 
ales în vederea Turneului FIFA. 
Deck o întreagă acțiune, impor
tantă pentru fotbalul nostru, pen
tru activitatea „viitorilor". Ac
țiunea însă, a fost sacrificată — 
sau abandonată — de dragul u- 
nui rezultat 1

Important era, nu rezultatul a- 
cestui meci, ci să joace cu bul
garii echipa de juniori pregătită.- 
De altfel, așa s-a considerat — 
foarte just, — în cazul echioei de 
tineret care a jucat la Sofia cu 
Echipa B a R. P. Bulgaria. In 
sprijinul acestei acțiuni și nu al 
rezultatului trebuiau să pledeze 
antrenorii, care — în activitatea 
lor — se conduc și trebuie să 
se conducă dună criterii științi
fice; mai multă consecvență tre
buia să arate Comisia Centrală 
de Fotbal.

Sînt greșeli care se încadrează 
în ansamblul de lipsuri ale fot
balului nostru și care se cer atent 
analizate. Considerăm că atît Co
misia Centrală de Fotbal, cît și 
Direcția Jocurilor Sportive din 
C.C.F.S. vor-face această analiză 
șt — mai ales — vor face ca 
învățămintele, triste, e drept, dar 
folositoare, să fie urmate de 
măsurile de îndreptare care se 
impun în activitatea fotbalului 
nostru. i

LA FOTBAL
108-F1. roșie Arad, Locomotiva 
Pașcani-Dinamo 6 București șl 
Dinamo Galați-Progresul CPCS 
București.
DUMINICA, DOUĂ JOCURI DE 

CAMPIONAT IN CAPITALA
In Capitală, returul campiona

tului categoriei A se reia cu 
două jocuri de mare interes: 
C.C.A.-Progresul București și Di- 
namo-Știința Timișoara. Progra
mul a fost alcătuit astfel :

Stadionul Dinamo, ora 13,15: 
Dinamo-Știința Timișoara (tine
ret), ora 15,15: Dinamo-Știința 
Timișoara (A).

Stadionul Republicii, ora 13,30: 
C.C.A. - Dinamo (rugbi) ; ora 
15,15: C.C.A.-Progresul București 
(cat. A). Jocul de tineret se dis
pută dimineața, la ora 9, pe te
renul C.C.A.

Jocul de categorie B Progre
sul București-Progresul Sibiu are 
loc sîmbătă la ora 15,15 pe sta
dionul Giulești, iar Locomotiva 
București-Știința Craiova, dumi
nică la ora 10,30, pe Stadionul 
Giulești.

Toate jocurile de campionat de 
duminică vor începe la ora 15,15. 
„CUPA COMISIEI CENTRALE 

DE FOTBAL"
Duminică va începe „Cupa Co

misiei Centrale de Fotbal" la care 
participă echipele de juniori cam
pioane de regiuni. Programul 
meciurilor este următorul: Fî. 
roșie Botoșani — campioana reg. 
Iași, Flacăra Constanța — 
Flacăra Tîrgoviște, Progresul 
Balș-Voința Pitești, Voința Sf- 
ghet-Voința Oradea, FI. roșie N. 
B. Timișoara-Voința Arad, Voința 
Tg. Mureș — campioana reg. Hu
nedoara, Metalul Sibiu—campioa
na reg. Cluj. Partida .Avîntul P. 
Neamț—campioana reg. București 
se dispută la 19 octombrie.



Intense 
concursului
Orașul Stalin 12 (prin telefon 

de la trimisul nostru).
Pentru orașul Stalin o compe

tiție motociclistă nu mai consti
tuie de mult o noutate. O cursă 
internațională este însă cu totul 
altceva! Iată de ce, încă de la so
sirea primilor oaspeți, alergătorii 
chinezi, în oraș domnește o ani
mație puțin obișnuită. Dimineața 
și după-amiaza, de la hotelul Car- 
pați, alergători chinezi și maghiari 
pornesc pe traseu, spre a se antre
na. Acestora li s-au alăturat, în 
ultimele două zile, motocicliștii 
bulgari, sovietici și mongoli.

Tot acest „dute-vino”, de la ho
tel pe traseu și invers, a stîrnit, 
firește curiozitatea localnicilor, 
care au și început să se „plaseze” 
pe traseu, în puncte cît mai im
portante, spre a-i urmări pe spor
tivi în timpul pregătirii lor pe te
ren. La aceasta se adaugă și pre
gătirile organizatorice care — fără 
nici o exagerare — întrec tot ce 
s-a realizat pînă acum în acest 
domeniu. Astfel, în localitate 
au fost instalate corturile care 
vor adăposti motocicletele tuturor 
participanților. Aceste corturi, ca 
și instalațiile care se găsesc în 
ele, precum și atelierele mobile 
de reparații, fac obiectul unor a- 
tente și curioase cercetări din par
tea miilor de localnici.

SOSESC MEREU NOI OASPEȚI

In cursul zilei de marți au con
tinuat să sosească noi oaspeți. Ast
fel, în cursul după-amiezii au venit 
motocicliștii bulgari. Lotul este 
compus din următorii sportivi: Ior
dan Svetcov, Todor Gicov, Iordan 
Toboldovschi, Dimiter Kuzmenov, 
Ilie Sotirov, Kiril Nicoloff, Ivan Vî- 
liev, Hristo Hristozov, Peter Van
eev, Nicola Malîbov, Liuben Ficev, 
Salvi Bocicarov.

In declarațiile făcute reprezentan
ților presei, conducătorul lotului bul
gar, colonelul Lazăr Kaloianov, a 
arătat, printre altele, că este îneîn- 
tat de primirea ce li s-a făcut atît 
la Giurgiu, punctul de frontieră 
prin care au pășit în țara noastră, 
cît și pe traseul Giurgiu-Orașul 
Stalin, dar în special aci, unde 
au întîlnit numeroși prieteni de la 
concursurile internaționale la care 
au participat în ultima vreme.

Motocicliștii bulgari sînt reali
zatorii unor rezultate remarcabile 
în marile competiții internaționale. 
Trebuie să arătăm că Iordan To- 
boldovschî este maestru al sportu
lui din R.P. Bulgaria și, împreună 
cu Todor Gicov și Ilie Sotirov, a 
terminat cu 0 penalizări concursul 
internațional de la Leipzig; îar la 
marea întrecere de 6 zile din R. 
Cehoslovacă, Iordan Toboldovschi

DIN NOU JOCURI „TART‘ IN CAMPIONATELE DE VOLEI
Un meci „tare", în care orice 

rezultat este posibil și în care va- 
loareajucătorilor, pregătirea lor 
tehnică și tactică, precum și do
rința de a învinge asigură un 
sipeatacol deosebit de interesant 
Astfel se prezintă întîlnirea din
tre echipele masculine Dinamo I 
București și C.C.A., campioanele 
țării din ultimii ani și principale 
pretendente pentru primul loc în 
toate marile competiții cu caracter 
intern din țara noastră. Un pro
nostic asupra echipei învingătoare 
în această partidă este hazardat.

Scorurile de 3—2 au fost cel 
mai des întîlnite și nu trebuie să 
facem un efort pentru a ne a- 
mintî că niciodată, indiferent de 
situația scorului, vreuna din e- 
chipe nu s-a putut considera cîș- 
tigătoare decît după... ultimul 
punct I Se poate spune, deci, că 
este un meci perfect „deschis", 
care anunță un singur element 
sigur: spectaculozitatea fazelor. 
Trebuie să specificăm că în a- 
cest meci vor evolua o serie de 
maeștri aî sportului și jucători 
fruntași, cum sînt: Roman, Su- 
șelescu, Mitroi. Wilwert. Tănă- 
sescu, Claici, Mușat (C.C.A.), 
Mihăilescu Teodorescu, Apostol, 
Cristea, Miculescu, Novac (Di
namo).

In deschiderea meciului Dinamo 
I—C.C.A. va avea loc întîlnirea 
dintre fruntașa clasamentului, ne
învinsă în actualul campionat, Lo
comotiva București și Progresul 
I.T.B. Un meci cu perspective de

pregătiri în
international

și Todor Gicov, au cucerit meda
lia de argint. De asemenea, Ior
dan Svetkov și Ivan Vîliev sînt 
campioni ai țării lor la diferite pro
be, la clasa 750 cmc și respectiv 
125 cmc.

Către seară au sosit aici și mo- 
tocicliștii sovietici și mongoli, ve
nind de la București, unde sosiseră 
luni seară. După un popas de o 
noapte în Capitală, ei și-au urmat 
drumul în cursul zilei de marți 
spre Orașul Stalin.

Valoarea motocicliștilor sovietici 
este bine cunoscută. De altfel, nu
mele și performanțele lor au fost 
consemnate la timp în coloanele 
ziarului nostru. Motocicliștii ro- 
mîni s-au întîlnit cu alergătorii 
sovietici la Moscova cu ocazia 
unui concurs internațional de moto- 
cros la care au participat anul 
trecut. Cu acel prilej alergătorii 
noștri au putut aprecia ridicata 
valoare a motocicliștilor din țara 
vecină și prietenă. Oaspeții sovie
tici au fost întîmpinați la sosirea 
în Orașul Stalin de reprezentanți 
ai A.V.S-A.P., precum și de o bună 
parte din membrii celorlalte de
legații de sportivi

VECHI PRIETENI
In ultimii trei ani, motocicliștii 

romîni s-au întîlnit deseori cu mulți 
dintre motocicliștii sosiți acum la 
Orașul Stalin. Astfel, ei s-au în
trecut în diferite competiții cu mo
tocicliștii bulgari, sovietici, ceho
slovaci, maghiari etc. Cu acele 
ocazii au legat prietenii strînse, 
iar revederea la Orașul Stalin a 
fost un nou prilej de vie satisfac
ție. De acest lucru ne-am putut da 
seama încă de la sosirea sporti
vilor maghiari. Aceștia, de cum au 
sosit, au și cerut informații asu
pra datelor la care urmează să vină 
sportivii sovietici, bulgari sau ceho GH. ȘTEFĂNESCU

Aspect de la sosirea molaticii știlor sovietici și mongoli

a oferi un spectacol frumos.
Incepînd de astăzi vor fi pro

gramate săptămînal etape inter
mediare și în campionatul femi
nin. Astăzi vor avea loc jocurile 
Știința I.C.F.—Dinamo și Loco
motiva—Progresul. In special al 
doilea meci se anunță deosebit 
de interesant. Programul complet 
al întîlnirilor de azi, din sala 
CCFS Floreasca, începind de Ia 
ora 15,30, este următorul: Știința 
I.C.F.—Dinamo (fem.), Locomo
tiva M.C. F. — Progresul C P.C.S. 
(fem.); Locomotiva I.C.F. — Pro
gresul I.T.B. (mase.); Dinamo — 
C.C.A. (mase.).

★
Jocurile din campionatele cate

goriei A la volei au scos din nou 
în evidență importanța arbitraje
lor. In scopul de a contribui la 
îmbunătățirea lor, publicăm mai 
jos o serie de îndrumări .scrise de 
arbitrul Constantin Florescu, în
drumări care trebuie aplicate de

* CLASAMENTE
MASCULIN

1. Locomot. Buc. 14 14 0 42:10 28
2. Dinamo Buc. 14 11 3 37:19 25
>. Progresul ITB 14 11 3 35:23 25
4. C.C.A. 14 10 4 35:14 24
5. Met. O. Stalin 13 6 7 25:27 19
6. Știința Arad 13 5 8 23:31 18
7. Progresul Cluj 13 5 8 27:30 18

8. Dinamo IX Buc. 13 2 11 18:34 15
9. Știința Tim. 13 2 1LI 12:36 15

10 Flamura roșie Tg. Mureș
13 1 12 8:38 14

vederea 
de motecros
slovaci, interesîndu-se de numele 
multora dintre cei anunțați pe lis
ta participanților. Nu mai vorbim 
de priimirea caldă, îmbrățișările 
frățești, scenele de entuziasm, care 
au loc de fiecare dată cînd sosește 
o nouă delegație.

CALE LUNGA ȘI ANTRENA
MENT PREȚIOS...

Interesant de notat că lotul mo
tocicliștilor cehoslovaci a ținut să 
facă deplasarea de la Praga la 
Orașul Stalin pe motociclete. Desi
gur, cale destul de lungă, dar în 
același timp și un sever antrena
ment. Ni s-a comunicat că marți 
noaptea ei au trecut frontiera țării, 
poposind în Oradea. In cursul di
mineții de azi ei au părăsit Ora
dea, ajungînd spre seară în Orașul 
Stalin. Firește, fiind prea obosiți 
după călătoria întreprinsă, i-am 
lăsat să se odihnească, urmînd 
să stăm de vorbă cu ei mîine di
mineață. (n.r. astăzi).
PROGRAMUL CONCURSULUI

Ca orice competiție de mare am
ploare, și acest concurs interna
țional are un program înainte, în 
timpul concursului și după con
curs. Iată acest program premer
gător concursului: joi 12 octom
brie, 9-14 recunoașterea oficială a 
traseului, 15,30—19 vizitarea ora
șului (muzeu, uzine. întreprinderi, 
baze sportive), 19—21 ședință teh
nică cu conducătorii de delegații 
și arbitrii internaționali. Vineri 
8—14 antrenament oficial pe tra
seul probei. Sîmbătă: 9—13 revi
zuirea tehnică a mașinilor, 16—18 
program cultural, 18—20 ședință 
tehnică cu conducătorii de dele
gații și arbitrii internaționali.

arbitrii noștri, fiindcă sînt ur
marea constatărilor făcute cu oca
zia campionatelor europene din 
acest an:

„Punctul de onoare în activita
tea unui arbitru trebuie să-l con
stituie conducerea la un înalt ni
vel de obiectivitate, de imparțiali
tate, cu asigurarea unei depline 
continuități a modului de arbitraj. 
De asemenea, arbitrul principal 
trebuie să colaboreze cu întregul 
corp de oficiali. Iată acum și pro
blemele de interpretare regula
mentară care au fost precizate ca 
urmare a discutării lor cu ocazia 
campionatelor europene: a) după 
tnlocuirea de jucător cerută de o 
echipă, cealaltă echipă are dreptul 
să ceară și ea o înlocuire, chiar 
fără să se reia jocul; b) la servi
ciu, poziția jucătorului nr. 6 în 
dreapta jucătorului nr. 1 este gre
șită; c) blocajul fiind socotit corp 
comun, depășirea cu mîinile pe

FEMININ

1. Prog. CPCS Buc.
13 12 1 37: 6 25

2. Știința ICF Buc. 13 11 2 34:12 23
3. Locomot. Buc. 13 10 3 33:14 23
4. Voința Sibiu 13 8 5 32:24 21
S. Construe. Buc. 13 7 6 26:26 20
6. Progresul Cluj 13 6 7 25:25 19
7. Dinamo Buc. 13 6 7 24:29 19

8. Voința O. Stalin 13 3 10 15:35 16
9. Flamura r. Iași 13 2 11 12:34 15

10. Prog. Tim. 13 0 13 6:39 13

Concurs international de gimnastică la București
După cum am mai anunțai, 

sîmbătă și duminică după-amiază 
va avea loc, în sala Floreasca 
din Capitală, dubla întîlnire de 
gimnastică dintre reprezentati
vele studențești ale asociațiilor 
„Știința" din R.P.R. și „Aka- 
demik“ din R. P. Bulgaria.

In vederea acestei întîlniri, a 
avut loc un concurs de verificare 
și selecționare a echipelor care 
vor reprezenta asociația „Știin
ța" în această competiție. La 
fete, cea mai bună comportare a 
avut-o maestra sportului Elena 
Mărgărit care a totalizat un nu
măr de 36,95 p. Ea este urmată 
în clasament de maestra sportu
lui Emilia Vătășoiu (36,70 p.) și 
Sonia Inovan (36,30 p.). Privit 
în ansamblu, lotul studentelor a 
lucrat bine. Mai trebuie insistat 
însă asupra continuității la pa
ralele și la săriturile artistice la 
bîrnă. „Solurile" corespund și 
din punct de vedere al greutății 
și al combinării elementelor a- 
crobatice cu cele artistice (noua 
linie internațională în gimnastică 
prevede predominarea elemente
lor artistice, fără a se face însă 
exces de ele). La sărituri s-a 
observat un salt calitativ apre
ciabil. De unde pînă acum să
ritura prin „stînd pe mîini" era 
încă o problemă, la acest con
curs două dintre studente (Elena 
Leuștean și Emilia Vătășoiu) au 
sărit prin „roată". Un „paralel" 
bun a avut gimnasta Uita 
Schlandt, care a primit, de alt
fel, nota 9,30.

Activitatea șahistă peste hotare
Erfurt

Turneul internațional de șah de 
la Erfurt a continuat cu desfă
șurarea rundelor a X-a, a Xl-a 
și a XH-a. Dar iată mai întîi 
rezultatele partidelor întrerupte 
în rundele anterioare:

Frantz-Bely 0—1 (runda a 
Vl-a), Fichtl-Kolarov 1—0 (runda 
VII), Alster-Troianescu l/2—V2. 
Dely-Bely 1—0 (r. VIII), Troia- 
nescu-Kolarov */2—'In, Bălănol- 
Dwordzinski 1—0, Fichtl-Pidevski 
0—1, Dittman-Alster 1—0 (runda 
IX).

Runda a X-a. Frantz-Troianes- 
cu 0—1, Pîdevski-Koch 0—1, De- 
Iy-Fichtl 1—0, Uhlman-Fuchs 
1—0, Bălănel-Bely ‘/2—*/2, Kola- 
rov-Dittman */a—V2. Dwordzinski- 
Alster 1—0. .

Runda a Xl-a: Dittman-Frantz 
1—0, Troianescu-Pîdevski 0—1, 
Koch-Dely l/2—’/2, Fichll-Fuchs 
V2—V2, Uhlman-Bălănel 1—0, Be- 
ly-Dwordzinski 1—0, Alster-Ko- 
larov 0—I. . ■

Runda a Xll-a: Frantz-Alster 
1—0, Pîdevski-Dittman l/j—V2, 
Dely-Troianescu 0—1, Fuchs-Koch 
V2—Vs, Bălănel-Fichtl 1—0, Bely- 
Uhlmian 0—1, Kolarov-Dwora- 

zinski V2—V2-
înaintea ultimei runde clasa

mentul este următorul: 1. Uhl- 

deasupra fileului de către un ju
cător care n-a atins mingea este 
sancționabilă, chiar dacă parte
nerul său n-a comis această gre- 
șală, atingînd mingea. In ipoteza 
că nici unul din cei doi jucători 
nu a atins mingea, nu se socotește 
greșală; d) în timpul întreruperi
lor de joc pentru schimbare, antre
norii sau conducătorii n-au voie să 
se adreseze jucătorilor; e) s-a a- 
doptat propunerea ca atingerea 
stîlpului înainte de atingerea min
gii să fie considerată greșeală, 
dar atingerea stîlpului după ju
cărea mingii NU se va sanc
ționa; f) jucătorii care fac paravan 
la serviciu pot să legene brațele, 
fără a face însă gesturi nesportive; 
g) mingea înaltă trimisă cu tă
rie, lovită de vîrful degetelor și 
care trece în spate NU va fi con
siderată greșală; h) mingea pro
iectată în plasă sau în bandă după 
a 3-a lovitură va fi penalizată nu
mai în momentul reluării de către 
unul din jucătorii aceleiași echipe 
(deci a 4-a lovitură) sau al căderii 
în aceeași jumătate .de teren; i) 
colegiul central -al arbitrilor a ho- 
tărît ca pentrh realizarea unei mai 
bune colaborări între arbitrul-prin
cipal și cel secund, acesta din 
urmă va sta în picioare, urmărind cu 
atenție fazele și fiind gata să-l a- 
siste pe arbitrul principal la fie
care cerere a lui. Aplicînd cu con
secvență toate aceste principii, ar
bitrii noștri vor contribui efectiv 
la buna desfășurare a meciurilor, 
mal ales a celor grele, cum sînt 
cele de azi după-amiază“.

La băieți s-a remarcat în mod 
deosebit maestrul sportului Fr. i 
Orendi prin exerciții frumoase, 
amplu executate și dificile. Din
tre ceilalți studenți, exerciții 
bune, care corespund din punct 
de vedere al amendamentelor teh
nice, au avut N. Covaci și Gh. 
Stanciu (sol), M. Bădulescu și 
St. Harko (bară) și Gheorghiu 
(paralele). Pentru studenți rămîn 
încă o problemă deschisă; exer
cițiile la calul cu mînere și bara 
fixă. In pregătirea lor pentru 
campionatul republican, antrenorii 
trebuie să țină seama de acest 
lucru.

La întîlnirea internațională de 
sîmbătă și duminică se va con
cura cu exerciții liber alese. Noile 
exerciții impuse cu care se va 
concura la Olimpiada din 1956, 
nu sînt încă învățate, ele in- 
trînd în antrenament abia de o 
lună de zile.

Iată acum componența loturi
lor reprezentative ale asociației 
„Știința" : FETE: Elena Leuș
tean, Utta Schlandt, Elena Măr
gărit, Emilia Vătășoiu, Alexan
drina Penciu, Sonia Inovan, A. 
lonescu, Eveline Slavici. BĂIEȚI: 
Fr. Orendi, N. Covaci, St. Har- 
galos, C. Gheorghiu, M. Bădu
lescu, St. Harko, V. Temesi, Gh. 
Stanciu și L. Lakatos (rezervă).

Reprezentativele asociației „A- 
kademik" din R. P. Bulgaria sînt 
așteptate să sosească în țară azi 
sau mîine.

man 9 o.; 2—4. Troianescu. 
Dittman, Kolarov 8 p.; 5—7. PI- 
devski, Bely, Dely 6’/2 P‘, 8.
Fichtl 5'/2 P-l 9. Alster 5 p.;
10—12. Frantz, Bălanei, Dword- 
zinski 4l/a p.; 13. Fuchs 4 p.;
14. Koc'h 3'/2 p.

In ultima tundă Uhlman joacă! 
cu albele contra lui Dwordzins-. 
kt, Troianescu cu negrele contra 
lui Fuchs, Kolarov cu negrele 
contra iui Frantz, Dittman cu ne
grele conlra lui Delv, Bălănel cu 
albele con'.ra lui Koc.h.

Moscova
In rundele a VI-a și a Vll-a, 

turneul internațional feminin de la 
Moscova a programat noi întîlniri 
decisive, lată mai jos rezultatele 
tehnic»-

Runda a VI-a: Gu'rflnkel—Volpert 
A2—V2; K rtesz—Gresser 0—1; Bo
risenko—Zvorîkina 0—1; Heems- 
kerk—Chaude de Sillans 0—1; Ste- 
fenson—Bodo de Moschini 1—0; 
Rubțova—Ignatieva ¥2—'I2, Karff 
— Holuj 1—0.

Runda a Vll-a: Lazarevic — Ker- 
tesz 1—0; Borisenko—Chaude de 
Sillans 1—0; Holuj — Stefenson 
0—1; Karlf—Ivanova */2—V2; Gres
ser—Bodo de Moschini 1—0. Ce
lelalte partide au fost întrerupte.

In momentul de față, din cauza 
numeroaselor partide întrerupte, nu 
putem avea încă o configurație fi
delă a clasamentului. Pentru mo
ment, conduce Gresser cu 6 pct. din 
7 posibile, urmată de Graf Ste
fenson cu 5*/2. Lazarevic are 5 
pct. și o partidă întreruptă, iar 
Volpert 4'/2 Și o partidă întreruptă. 
4’/i pct. a acumulat și Borisenko. 
Șanse serioase de a trece în frun
te are Volpert cu 4 pct. și 2 par
tide întrerupte. Chaud'e de Sillans 
are 4 pct. din 7 partide.

Zagreb
ZAGREB (Agerpres). — La 

1 noiembrie începe la Zagreb un 
mare turneu internațional de șah 
la care și-au anunțat participarea 
20 dintre cei mai cunoscuți șahiștii 
din lume. Printre jucătorii _ care 
vor concura în cadrul acestui tur
neu se află marii maeștri V. Smîs- 
lov și E. Gheller (U.R.S.S.), Sza
bo (R.P. Ungară), Pilnik și Panno 
(Argentina), O’Kelly (Belgia), 
Filip (R. Cehoslovacă), Bisguier 
(S.U.A.), Porreca (Italia) și alții. 
Șahiștii iugoslavi vor fi reprezen- 
tați la acest turneu de Gligorie, 
Ivkov, Matanovic, Trifunovic, Pire, 
Karaklajic, Rabar, Fuderer, Udo- 
vic și Bertok.

Zece zile mai tîrziu începe tot 
la Zagreb un mare turneu inter
național de șah feminin la care 
participă jucătoare din Italia, Ger-' 
mania, Austria, R.P. Ungară și Iu
goslavia, iar la 1 noiembrie, oda
tă cu competiția marilor maeștri, 
și maeștri, se va disputa și un 
turneu internațional rezervat tine
rilor jucători din R.P. Bulgaria, 
Danemarca, R.P. Ungară, R.P. 
Germană, Elveția, R.P. Polonă șl 
R.P.F. Jugoslavia.
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