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A«P»IETENIEI ROÎWSIMETICE
Concurs motociclist la Bacău

■........... *T||. ... _

Experiența antrenorilor și sportivilor fruntași, 
sprijin important pentru îmbunătățirea 

performanțelor

Zilele trecute C.C.F.S. o'rășen.sc 
Bacău și Comitetul A.V.S.A.P. au 
organizat un concurs motociclist 
de viteză pe circuit, pe un traseu 
ce măsoară 1400 de metri. La acest 
concurs au luat parte 23 de aler
gători din orașele Ploești, Cîm- 
pm.a, Buzău, Focșani, Galati, 
Bîrlad, Brăila și Bacău. Alergăto
rii au dat dovadă de o bună pre
gătire și au fost aplaudați de pes
te 12.000 de spectatori. Iată primii 
clasați, din fiecare categorie: ca- 
teg. 125 cmc. Nifă Vasile (Bacău):

O nouă sală 
de gimnastică la Cluj

Studenții Institutului Agronomic 
din Cluj, laolaltă cu profesorul 
Cazalian, au sărbătorit de curînd 
inaugurarea noii săli de gimnas
tică. Consiruită cu ajutorul studen
ților, din inițiativa profesorului 
Cazalian, noua sală permite des
fășurarea în cele mai bune condi- 
tiuni a orelor de educație fizică. 
De asemenea, aici 'pot avea loc 
antrenamente, jocuri de baschet 
etc.

In sală au fost fixate multe apa
rate confecționate în orele libere 
de studenți, în atelierele Institutu
lui. Ei au închinat succesul obținut 
zilei de 7 Noiembrie.

Turneul internațional de șah 
de la Moscova

Turneul internațional feminin de 
șah de la Moscova a continuat 
cu desfășurarea rundei a VIII-a 
și a partidelor întrerupte. Iată 
rezultatele tehnice:

Runda VIII-a: Borisenko-Nedel- 
covic 1-0, Gurfinkel-Chaude de 
Sillans >/,—’/2, Rubțova-Zvorîkina 
1-0, Ignatieva-Volpert ’A-'/î. Heem- 
skerk-Sucha 1-0, Keller-Karff 1-0, 
Ivanova-Stevenson 1-0, Holuj-Gres- 
ser 1—0, de Moschini-Lazarevic 
0-1, de Budinich-Kertesz între
ruptă.

Iată acum și rezultatele parti
delor întrerupte din rundele an
terioare:

Volpert-Rubțova 1-0, Zvorikma- 
Gurfinkel '/s-'A. Nedelcovic-Heems- 
kerk 1-0, Sucha-Keller 0-1, Igna
tieva—de Budinich V»—V2 (run
da VH-a).

Keller-Nedettovic '/j-'/i. Ivano- 
va-Sucha ’Ar’A, de Budinich-Laza- 
revic 0-1 (runda Vl-a).

Zvorîkina-Heemskerk 0-1 (Zvo- 
rîkina a dat în plic o mutare im
posibilă și în consecință i s-a con
siderat partida pierdută. Runda 
V-a) Kertesz-Karff %—V2 (Runda 
IV-a).

In urma acestor rezultate, îna
intea rundei a IX-a conduce re
prezentanta Iugoslaviei Lazarevic 
cu 7 puncte din 8 posibile. Ur
mează trei concurente la egali
tate: Volpert (U.R.S.S.), Gresser 
(S.U.A) și Ke’ler-Herman (R.D.G.) 
au acumulat cîte 6 puncte. In con
tinuare clasamentul are următorul 
aspect: 5—6. Borisenko (U.R.S.S.), 
Stevenson (S.U.A.) 5*/a P-, .7-12 
Rubtova (U.R.S.S.), Ignatieva 
(URS.S.l, Zvorîkina (U R S.S.), 
Chaude de Silians (Franța). N“- 
delcovic (Iugoslavia), Ivanova (R. 
P. Bulgaria) 4V2 p., 13 Gurfinkel 
(URSS.) 3»/2 p„ 14—15. Kr.rff 
(S.U.A.). Heemskerk (Olanda) 3 
p., 16. Kertesz (R. P. Lîngară) 2 
p. (I), 17. Holuj (R. P. Polonă) 
2 p„ 18-19 Sucha (R. Cehos'ovacă), 
de Moschini (Argentina) 1 p., 20. 
de Budinich (Chile) [/z p. (1), 

categ. 150 cmc: Marin Costache 
(Ploești); categ. 250 cmc: N. Glii- 
(ău (Focșani); categ. 350 cmc: 
(I J.) Niță Vasile (Bacău): categ. 
350 cmc, sport: Nifă Vasile (Ba
cău); categ. 500 cmc: Ion Ștefan 
(Ploești); categ. ataș: Mill'd Apos
tol -ț- Ștefan Suciu (Bîrlad).

Cupa orașului Bacău a revenit 
motocicliștllor din orașul gazdă. 
S-au remarcat alergătorii Niță 
Vasile, Ion Ștefan și Nicolae Ghi- 
țău.

întreceri
Q Infe studenții Institutului 

medico-farmaceutic și cei de la 
Institutul de teatru „Szentgyorgy 
Istva.n" au loc întreceri la șah, tir, 
volei și atletism.

® Echipa de hochei pe iarbă a 
colectivului Progresul Gheorghi- 
enl se va deplasa în mai multe o- 
rașe din Regiunea Autonomă Ma
ghiară ipentru demonstrații.

• Colectivul sportiv Progresul 
Tg. Secuiesc organizează „Cupa 7 
Noiembrie" la popice. S-au înscris 
colectivele d!in Sf. Gheorghe, Mier
curea Ciuc, Covasna și Gelente.

• Nu mai puțin de șase echipe 
vor lua parte la competiția de fot
bal organizată de colectivul spor
tiv Voința Odorhei în cinstea zi
lei de 7 Noiembrie.

Kirsis Edvin (U.R.S.S.), Iordan Topoldovski (R.P.B.) și Chang 
Hvatang, mecanic al echipei R.P. Chineze, discută probleme de me
canică.

(Foto : I. FRIDMAN Orașul Stalin).

Miine, la Orașul Stalin

PRIMA ZI A MARELUI CONCURS INTERNAȚIONAL DE MOTOCROS
ORAȘUL STALIN (prin telefon 

de la trimisul nostru). — M’iine, 
orașul de la poalele Tîmpei va cu
noaște un eveniment sportiv de o 
însemnătate deosebită : începe con
cursul internațional de motocros. 
In programul anunțat inițial a 
intervenit o modificare: în prima 
zi nu vor mai avea loc întrecerile 
individuale, ci probele pe echipe. 
Această modificare s-a făcut în 
urma ședinței tehnice, de joi sea
ră, la care au luat parte delegații 
loturilor națiunilor participante și 
arbitrii internaționali.

In această ședință s-au pus la 
punct și au fost clarificate și o 
serie de alte probleme tehnice, 
deosebit de importante, privind 
probele, marcajul traseului, por
țile de pe traseu, etc.

Conducătorul iotului U.R.S.S., 
A. I. Sergheev, a solicitat inclu
derea în regulamentul concursu

Concurs de orientare turistică 
pentru pionieri

Comisia obștească de pe lingă 
Consiliul Sindical Regional, dim o- 
rășul Tg. Mureș, a avut o idee bu
nă: organ'zarea, în cinstea zi'.ei ds 
7 Noiembrie, a unui concurs de o- 
rientare turistică pentru cei mai 
mici amatori ai acestui sport, pio
nierii. Dovadă că pionierii din Tg. 
Mureș au prim:t cu entuziasm a- 
ceastă veste, este tocmai numărul 
mare de echipe care s-au prezentat 
pe dealul Cornești, locul de pleca
re în concurs: 15 echipe, dintre 
care 7 conduse de fete. Cifrele 
complete indică 110 participant, 
din 10 școli elementare și teoreti
ce din Tg. Mureș. Fiecare echipă a 
fost formată din 7—8 pionieri. 
Concursul a fost de gradul I, în 
limitele puterilor micilor partici
parăți, și a măsurat 6 kilometri, cu 
o diferență de nivel de 120 de me
tri.

Au sosit pe primele locuri echipa 
nr. 4 (școala elementară nr. 8), 
echipa nr. 3 (elevii școlii teoretice 
„Iosif Rangheț") și echipa nr. 8 
(școala elementară nr. 2).

lui a unei anexe, în care, la pre
miile acordate de organizatori, să 
fie adăugată și o cupă pe care o 
oferă Comitetul Central al 
DOSAAF al U.R.S.S. la proba 
masculină.

In continuare, a luat cuvintul 
Chio-Feng, conducătorul lotului 
chinez, care, în numele Clubului 
Central al Asociației pentru Apă
rare și Spori din R P. Chineză, a 
oferit o cupă echipei cîștigătoare 
la proba masculină. Acest premiu 
a fost de asemenea inclus în 
anexă.

Imre Havaș, conducătorul lotului 
maghiar, a înscris în această a- 
nexă și cupa pe care o oferă la 
proba feminină Asociația pentru 
Apărarea Patriei din R.P. Ungară.

S-A FIXAT ORDINEA 
PLECĂRILOR

Potrivit regulamentului, în pro
bele pe echipe formațiile vor lua 

f EX E MULTE ORI, înaintea, in 
cursul sau după desfășurarea

• unui concurs internațional am avut 
prilejul să urmărim discuțiile celor 
care își disputau întiietatea. Și tot 
de atitea ori sfaturile sau schim
bul de păreri asupra diferitelor a- 
mănunte tehnice și tactice, legate 
de proba respectivă, au contribuit 
la realizarea unei performanțe va
loroase. Cite sfaturi prețioase a 
primit, de pildă, recordmana și 
campioana țării noastre la arunca
rea discului, Lia Manoliu de la speci
alistele sovietice ale acestei probe ! 
Putem să nu amintim de sfaturile 
primite de tinărul nostru șahkt, 
maestrul sportului Victor Ciocîltea, 
de la bieecunoscntul mare maestru 
internațional Smîslov? Desigur că 
nu. De asemenea, este cunoscut tu
turor sportivilor noștri ajutorul ne- 

i precupețit dat de maestrul sportu- 
I lui Ion Sdter elevei sale loianda 

Balaș, care insușindu-și cu conști
inciozitate și perseverență toate sfa
turile ce i-au fost date, a reușit să 
aducă recordul țării noastre la să
ritura în înălțime la numai 3 cm. 
de recordul lumii. Tot astfel, întîlni- 
rile Jucătorilor noștri de polo pe 
apă cu cele mai bune formații din 
lume — reprezentativele U.R.S.S. și 
R.P. Ungare — a făcut ca nivelul 
tehnico-tactic al acestei discipline 
să crească considerabil, iar rezulta
tele obținute în diferite întilniri in
ternaționale să fie dintre cele mai 
bune.

Am luat doar cîteva exemple, în 
scopul de a arăta că schimbul 
de experiență sau, mai bine zis, 
însușirea experienței avansate a 
antrenorilor sau sportivilor frun
tași duce în mod sigur la îmbu
nătățirea metodelor de antrena
ment și la creșterea continuă a 
performanțelor sportivilor noștri.

Desigur că această muncă de 
împărtășire a experienței se poate 
duce sub diferite forme: între an
trenori, între antrenori și sporțivi, 
între sportivi fruntași și masa de 
sportivi etc. Se cere doar ca an
trenorii sau sportivii fruntași să 
renunțe la „secrete", să elimine in
teresele personale sau de colectiv, 
care nu fac altceva decit să frîne- 
ze progresul sportivilor. Deosebit de 
îmbucurător in această privință 
este numărul mare al exemplelor 
pozitive.

Această activitate cuprinde mai 
multe aspecte și se desfășoară sub 
diferite forme. Un rol important în 
organizarea și Îndrumarea acestei 
activități il au comitetele regionale, 
orășenești sau raionale C.F.S. In 
unele regiuni (la Cluj, de pildă) 
antrenorii din raioane sint convo- 
cați periodic de către comitetele 
C.F.S. respective, pentru a partici
pa la ședințele și consfătuirile di
feritelor colegii de antrenori. La 
Constanța, comitetul C.F.S. a or
ganizat un curs de antrenori de 
fotbal cu elemente din raioanele 
regiunii. Lectori ai cursului au 
fost antrenori cu multă experiență, 
care au împărtășit cu bucurie din 
experiența lor. Rezultatele au fost 
dintre cele mai bune, deoarece 
cursanții au primit de la început 
învățăminte cu adevărat prețioase, 
de la oameni cu un mare bagaj de 
cunoștințe și cu o calificare supe
rioară.

Un alt mijloc de a da antreno
rilor și sportivilor fruntași posibi
litatea să învețe lucruri noi și va.

plecarea din 2 în 2 minute. Ordi
nea plecării echipelor, atît la băr
bați cît și la femei, a fost stabilită 
prin tragere la sorți și este urmă
toarea : 1. R.P. Ungară I; 2, R.P. 
Bulgaria I: 3. R. Cehoslovacă II; 
4. R.P.'Chineză II; 5. R.P. Chine
ză I; 6. R.P. Bulgaria II; 7. 
U.R.S.S. II; 8. Orașul Stalin II; 
9. R.P. Ungară II; 10. Orașul 
Stalin I; 11. R. Cehoslovacă 1; 
12. R.P.R. I; 13. U.R.S.S. I; 14. 
R.P.R. II.

După cum se vede, fiecare na
țiune participantă se prezintă cu 
cîte două formații, la proba pe 
echipe, iar R.P.R. este reprezen
tată de patru formații.

In proba feminină ordinea ple
cării este următoarea : 1. R.P. Un
gară; 2. R.P. Romînă; 3. Orașul 
Stalin; 4. R.P. Chineză; 5. U.R.S.S.

Echipele masculine sînt formate 
din cîte patru alergători, în alcă

loroase, sint ședințele colegiilor de 
antrenori sau ședințele metodice ți-t 
nute periodic, cu toți an'renoriiain 
țară. Aceste ședințe sau consfătuiri, 
organizate de inspecții, colegii de 
antrenori din cadrul comisiilor 
centrale sau de colegiile de antre
nori de pe lingă comisiile locale,, 
trebuie să atingă nivelul unui 
schimb de experiență, deoarece în 
acest fel își pot atinge mai bine 
scopul, acela de a asigura o creș
tere a cadrelor tehnice, de a Ie îm
bogăți cunoștințele și de a le îm
bunătăți metodele de lucru. Astfel 
de ședințe și consfătuiri s au orga
nizat anul acesta la baschet, fot
bal, natație, etc.

Trebuie să amintim aci de ini
țiativa luată de uncie colective de 
a trimite sportivi fruntași în dife
rite centre sătești, cu scorul de a 
face demonstrații și — în cadrul 
lor — de a ajuta la munca organi
zatorică și de instru re prin con
vorbiri cu elementele cil răspunde
re în această privință. Astfel de 
deplasări au făcut sportivii de la 
Flamura roșie Cluj (la Zalău), Lo
comotiva Timișoara (la Abrud) ele. 
De asemenea, numeroși au fost 
sportivii care s-au deplasat în fa
brici sau uzine, unde au împărtă
șit din experiența lor muncitori
lor. Maestrul emerit a! sporfufni 
Gheorghe Fiat, maestrul s ortului 
Silviu Cazan etc., au lost de multe 
ori în mijlocul muncitorilor în a- 
celași scop.

Iată numai cîteva din metodele 
care pot da roade cît se poate de 
bogate pentru lărgirea necontenită 
a mișcării sportive dela orașe și 
sate și în același timp și pentru ob
ținerea de rezultate dîn ce in ce 
mai valoroase de către sportivii noș
tri.

De asemenea, nu trebuie să ui
tăm munca dezinteresată dar pl’nă 
de avînt și conștiinciozitate a unor 
cadre didactice de la Institutul de 
Cultură Fizică din București care, 
în mod voluntar, se ocupă de creș
terea, pregătirea și ridicarea unor 
elemente care prezintă perspective. 
Profesorii Bran, Zimbreșteanu, Ta
tu, Alexandrescu, la atletism. Mu
rata la volei, Helwig la handbaL 
Leon Teodorescu la baschet ele., 
nu-și precupețesc timpul liber și e- 
forturile pentru a îmbogăți cunoș
tințele sportivilor pe câre-i antre
nează.

Exemple de antrenori și sportivi 
fruntași care se ocupă în mod con
știincios de munca de pregătire și 
ridicare a cadrelor sint numeroase. 
Amintim aci de maestrul sportului 
Gh. Băcuț, pe care-l poți vedea cu 
regularitate ajutîndu-l pe antreno
rul Petre Steinbach in pregătirea 
fotbaliștilor de la Tinărul dinamo- 
vist, Traian Chîcomban. care dă 
sfaturi prețioase tinerilor cicliști, 
indiferent de asociația sau colecti-- 
vul căruia aparțin, rugbistul Du
mitru lonescu, care are o adevă
rata pasiune în a arăta începă
torilor în sportul cu balonul oval 
anumite elemente de tehnică sau 
tactică etc.

Dar pentru ca această muncă — 
sub diferitele ei aspecte — să-și a- 
tingă scopul, este bine ca exemplele 
mai sus arătate să fie însușite și de 
ceilalți antrenori și sportivi frun
tași, de toți tehnicienii și activiștii 
care lucrează în mișcarea sportivă, 
fiind convinși că și în acest fel vor 
contribui din plin la viitoarele suc
cese ale mișcării sportive din țara 
noastră.

tuirea fiecărei echipe intrînd în 
mod obligatoriu și cîte un echipai 
cu ataș. Eahipeie feminine sini 

formate din cîte două alergătoare.
Primele plecări se vor da cu în

cepere de la ora 10 pentru proba 
feminină, iar la 10,50 vor începe 
plecările pentru nroba masculina.

ÎNTRECEREA PE ECHIPE SE 
ANUNȚA VIU DISPUTATĂ 

Din formațiile loturilor anunțate 
pînă acum s-a putut desprinde 
clar valoarea deosebit de ridicată 
a majorității pârtie panților la 
acest concurs internațional de mo
tocros.

Cele două echipe sovietice, ca 
si cel? înscrise de R. Cehos’ovacă, 
R.P. Bulgaria și R.P. Ungară cu
prind, în marea lor majoritate, 
maeștri ai sportului, camgjoni șî 
recordmani ai țărilor respective.;

(Continuare in pag. a 3^a)* J



Campionatul de cros „Să întîmpînăm 7 Noiembrie”
In pragul unei noi etape...

' De cîteva săptămîni, pe întreg 
cuprinsul țării, se desfășoară tra
diționalele întreceri de cros închi
nate zilei de 7 Noiembrie. An de 
ian, în fiecare toamnă, sute de mii 
de tineri de la orașe și sate se 
prezintă la startul acestei uriașe 
competiții sportive de mase, stră- 

’duindu-se ca, în întîmpinarea 
glorioasei aniversări a Marii Re
voluții Socialiste, să adauge noi și 
noi izbînzl la șirul neîntreruptelor 
victori în muncă și pe terenul de 
sport.

Cele mai multe colective sporti
ve și-au înțeles pe deplin sarci
nile care le reveneau în vederea 
organizării și desfășurării în cele 
mai bune condițiumi a acestor în
treceri sărbătorești. In cadrul ce- 

,!Ior mai multe colective sportive 
s-au luat diirn vreme toate măsu
rile, astfel ca prima etapă a com
petiției să se bucure de o cît mai 
largă participare. Acolo, unde 
munca de propagandă și agitație 
a fost dusă în mod temeinic, acolo 
unde nu au fost precupețite efor
turile în privința pregătirii celor 
ce urmau să ia startul în pro
bele pentru diferitele categorii de 
vîrstă, acolo unde, într-un cuvînt, 
a existat preocupare pentru asigu
rarea succesului întrecerilor, re
zultatele bune n-au întîrziat să se 
arate.

Se poate afirma că printre co
lectivele sportive care au dat do
vadă de inițiativă și dragoste de 
muncă în privința organizării cro
sului de mase „Să întîmpînăm 7 
Noiembrie" se numără și colecti
vul Locomotiva Complex Stație 

.C.F.R. Craiova. Intr-adevăr, cei 
698 de tineri și tinere care s-au 
întrecut cu dîrzenie și însuflețire 
în prima etapă a crosului, dove

Lipsuri care trebuie 
grabnic lichidate

Dacă în numeroase orașe și 
sate colectivele sportive au a- 
cordat în acest an o atenție 
sporită complexului GMA, pre
gătind sute și mii de purtători 
ai insignei, acest important do
meniu ai muncii sportive este 

' complet neglijat în unele locuri. 
Astfel, în colective sportive cum 

' sînt: Metalul Uzina de tractoa
re, Flamura roșie Craiova, Pro- 
greșul Oradea etc., munca pe 
linia complexului GMA se des
fășoară în „salturi" : la alte 
colective sportive ca: Flamura 
roșie Sibiu, Locomotiva Arad, 
Metalul Tehnometal Timișoara, 
„goana după cifre" nu a înce
tat și calitatea muncii continuă 

i să rămînă, de multe ori, nesa- 
i tisfăcătoare. Sînt și alte co- 

L lective sportive care au obținut 
’ în acest an doar cîteva reali

zări, mult prea puține fetă de 
posibilitățile existente. Firește, 
munca în astfel de co'ective 
trebuie întărită serios. De ase-

i menea, trebuie luate măsuri 
pentru îndreptarea lucrurilor. 

' Mult mai gravă este situația 
pe care, din păcate, o putem 
întîîni în unele colective sporti
ve din orașele Craiova, Arad, 
Orașul Stalin, etc. In aceste 
focuri, de la începutul anului 
șl pînă acum n-a fost preuătit 

‘ nici un purtător de insignă.
Credem că analiza îndeplini

rii angajamentelor pe linia com
plexului GMA este absolut ne
cesară șî, în această direcție, 
asociațiile sportive, prin consi- 

‘ liile regionale sportive, au da- 
' toria să ia măsurile cuve

nite. Ar fi condamnabil 
însă ca, în așteptarea aces
tor măsuri de la centru, lipsu
rile să dăinuie și mai departe. 
Comitetele de întreprindere, în 
primul rînd, trebuie să analize- 

\ ze felul cum membrii consilii- 
i lor colectivelor sportive au în- 
* drumat și au sprijinit activita

tea GMA. Cu mai multă hotă- 
rîre trebuie să ia măsuri și co- 

; mitetele CFS care constată a- 
; semenea lipsuri. Desigur, în ac- 
’ ți unea de lichidare a lipsurilor 

și de impulsionare a activității 
GMA va trebui să fie prezent 
și Serviciul GMA din CCFS.

Să nu uităm însă că nu ne 
mai despart decit două luni de 
sfîrșitul anului I 

dind nu numai o vie dorință de a 
obține rezultate din cele mai 
bune, dar și o pregătire cores
punzătoare, arată, fără putință de 
tăgadă, că în cadrul colectivului 
sportiv Locomotiva Complex Stație 
C.F.R. Craiova s-a muncit cu 
tragere de inimă. Un bun exemplu 
pentru sportivii din acest colectiv
l-a  constituit faptul că în fruntea 
participanților la întrecerile de 
cros s-au situat comuniștii și ute- 
miștii, precum și cei 143 de mem
bri ai colectivului care au reușit 
de curind să cucerească insigna 
G.M.A. gradul I. De asemenea, în 
rîndurile celor care au participat 
la cros se aflau și 22 de purtători 
ai insignei G.M.A. gradul II. 
Este neîndoieln’c că, așa cum ne 
relatează corespondentul nostru 
Constantin Moțoc, cu acest prilej 
crosul și-a făcut noi prieteni prin
tre muncitorii, tehnicienii* și func
ționarii din acest important cen
tru feroviar al țării.

Tot de la Craiova primim ves
tea că un frumos succes au înre
gistrat și întrecerile de cros orga
nizate de colectivul sportiv Loco
motiva Direcția regională C.F.R. 
Aci s-au prezentat la start peste 
300 dte concurenți.

Dar nu numai la Craiova se ob
țin rezultate bune în domeniul 
desfășurării acestei minunate com
petiții sportive die mase. De pildă, 
corespondentul nostru C. Golden
berg din Constanța ne informează 
că aproape 800 tiner* și tinere s-au 
întrecut în concursurile de cros or
ganizate de cele 21 de cercuri ale 
colectivului sportiv Progresul din 
localitate. Recent, 173 dintre parti
cipant* și-au disputat lntîietatea în 
faza pe colectiv, în cadrul căreia 
s-au obținut unele rezultate pro

„Metode» și „preocupări»

Se miră mulți de ce astăzi nu 
se mai pot spune atitea lucruri 
Bune, ca acum cîțiva ani, despre 
colectivul sportiv Constructorul O- 
rașul Stalin. Ar fi și greu, dat 
fiind metodele de muncă și mai 
ales noile „concepții" ale consiliu
lui acestui colectiv despre sar
cinile ce-i revin. A devenit prover
bială echipa de rugbi în care joacă 
nu mai puțin de șase rugbiști... bu- 
cureșteni. După „eforturile" consi
liului colectivului de a susfine, cu 
orice preț, o echipă care, de fapt, 
îi aparține doar în proporție de... 
60 la sută, ai putea crede că n-ar 
mai exista alte probleme demne de 
luat în considerație. Și totuși... 
există în acest colectiv trei antre

Cu ședințele astea de consiliu, care nu încep la timp, am prins 
gust de gimnastică...

CU ASTFEL DE „CONDIȚII"...!
Membrii colectivului sportiv Știința I.M.F. București s-au mîndrit, 

ani de zile, cu moderna lor sală de gimnastică. In timpul liber, se 
îmiilnea-u aci sute și sute de studenți pentru a se antrena, practicînd 
diferite ramuri sportive. In acest an însă, odată cu plecarea studen
ților jn vacanță, sala de gimnastică a I.M.F.-ului a fost destinată unei 
alte întrebuințări; a devenit sală de expoziție. Să nu vă închipuiți 
însă că și aparatele de gimnastică și-au găsit un loc printre obiectele 
expuse. întreg mobilie'u! a fost depozitat pe săli, unde se află și 
astăzi.

In momentul de față, sala die gimnastică a I.M.F.-ului nu mai ține 
loc dte expoziție, dar nici sportivii nu o folosesc. Aei vor avea 1oc de 
acum înainte ședințele de lttcru ale consiliului facultății. Și cînd te 
gîndtești că aceste ședințe se țin la 3 luni odată, în timp ce mii și 
mii de studenți sînt puși în imposibilitatea de a avea continuitate în 
activitatea sportivă pe timpul iernii. Și atunci, pe bună dreptate, ne 
întrebăm : care este părerea organelor de resort în această problemă 
atit de importantă ? Nu de altceva, dar, pentru realizarea acestei săli, 
înzestrată cu o aparatură modernă, completă, s-au depus strădanii 
marj și s-au cheltuit totodată însemnate sume de bani.

mițătoare, remarcîndu-se în deo
sebi o serie de elemente tinere ca: 
Victor Boceanu, Siliona Baroana, 
Vasile Cristea și Cristina Nace.

Frumoasele succese obținute în 
cele mai multe colective sportive 
sînt, din păcate, umbrite de o sea
mă de aspecte mai puțin îmbucu
rătoare și care arată că nu peste 
tot se dă importanța cuvenită cro
sului de mase „Să întîmpînăm 7 
Noiembrie". Spre exemplu sub-* 
redacția noastră din Tg. Mureș ne 
semnalează unele deficiențe de or
din organizatoric care au existat în 
desfășurarea primei etape a cro
sului în această regiune cu veche 
tradiție sportivă. Astfel, la colecti
vele sportive Avîntul Gheorghieni, 
Constructorul Tg. Mureș și la cer
cul sportiv Progresul Sfatul popu
lar Tg .Mureș, organizarea între
cerilor a lăsat mult de dorit, în 
special în ceeace privește alegerea 
traseului și asigurarea echipamen
tului necesar participanților. De
zinteresul acestor colective sporti
ve nu este de loc o notă ihună 
pentru activitatea pe oare ele o 
depun.

Curînd se va da startul în cea 
de a doua etapă a competiției. 
Desigur, în această etapă, ca și în 
cele următoare, accentul riu va mai 
cădea pe latura mobilizatorică — 
deși colectivele sportive au dato
ria să asigure participarea tuturor 
concurențelor calificați — ci se va 
urmări prezentarea concurenților 
în cele mai bune condițiuni, asigu- 
rîndu-li-se o pregătire corespunză
toare. O atenție deosebită va tre
bui să se acorde alegerii traseului, 
care, trebuie să fie mai dificil de- 
cît cel din nrima etapă, fără a-4 
supune însă pe concurenți la e- 
forturi care ar depăși puterile lor.

NOTE (RIT
nori de atletism cu calificare supe
rioară, dar nici un fel de activitate 
atletică în care să fie angrenați 
muncitorii constructori. Evidenta 
G.M.A. este bine pusă la punct: 
nu-i însă un lucru prea dificil pen
tru că numărul noilor purtători ai 
insignei este aproape același ca la 
începutul anului. La fel stau lu
crurile în toate celelalte angaja
mente. Nu știm însă dacă și ra
poartele de activitate reflectă ace
eași situafie, pentru Că, dacă a- 
ceste lipsuri sînt cunoscute, devine 
inexplicabilă întîrzierea cu care in
tervine consiliul central ăl asocia
ției Constructorul l

„Sfatul» medicului...

Este o cinste să fii sportiv frun
taș. să fii chemat să reprezinți cu-

Aspect de ta finala crosului „Să tntîmpinăm 7 Noiembrie", desfă
șurat anul trecut. Se întrec senioarele.

Spartachiada de toamnă a
Sub lozinca „Nici un colectiv 

sătesc In afara Spartachiadei", cele 
470 colective sportive „Recolta" 
din regiunea Craiova participă cu 
însuflețire la întreceri, mobilizînd 
la start mii și mii de sportivi. 
Printre raioanele în care Sparta
chiada de toamnă a satelor a fost 
îmbrățișată cu căldură de tinere
tul muncitor de pe ogoare, la loc 
de frunte se află raionul Corabia. 
In satele și comunele acestui ra
ion au participat la întrecerile 
primei etape 1583 țărani muncitori, 
(585 la atletism, 442 la volei, 385 
la gimnastică și 169 la triată). La 
fel dte rodnică a fost activitatea și 
în alte raioane, cum sînt: Caracal

I € E
lorile patriei in competiții interna
ționale. Conștientă de această cin
ste, înotătoarea fruntașă Gabriela 
Mangezius s-a străduit pentru o cît 
mai bună comportare în recenta 
întrecere cu înotătorii bulgari, ca 
și în competițiile interne la care a 
participat (este campioană a 
R.P.R. la „mare fond" și o exce
lentă brasistă pe distance scurte). 
Dar, după întrecerile din bazin, tî- 
năra înotătoare, întoarsă la locul ei 
dc muncă, a primit un adevărat 
„duș rece". După cum ne relatea
ză antrenorul 1. Szigheti, sora me
dicală Gabriela Mangezius a pri
mit „sfatul" să-și caute o altă... 
îndeletnicire. Binevoitorul sfătuitor 
este chiar directorul policlinicii de 
copii din Sibiu, dr. Arghir Popes
cu.

Marile probleme ale unui colectiv mic
Produsele fabricii Stela din 

București cunoscute și apreciate de 
mase tot mai largi de consumatori, 
sînt din zi în zi mai bune și mai 
variate ca sortiment. Ce păcat însă 
că acest progres cantitativ și cali
tativ nu se observă și în activita
tea sportivă din întreprindere...

Desigur, la originea acestei si
tuații pot fi găsite o seamă de 
cauze, care, fiecare In parte și 
toate la un loc, explică de ce sin
gura activitate sportivă din fabri
că este cea dusă de echipa de fot
bal și de echipa feminină de vo
lei, de ce angajamentul de a 
scoate în acest an 10 noi purtă
tori ai insignei G.M.A. a fost rea
lizat doar pe jumătate, de ce ma
sele de muncitori din fabrică, 
dornice de a practica în mod or
ganizat sportul, nu au posibilita
tea s-o facă. Printre cauzele cu 
pricina se găsesc, deopotrivă o 
slabă bază materială (bazele și 
echipamentul sportiv sînt insufi
ciente) ca și lipsa oricărei în
drumări a consiliului colectivului 
din partea comitetului de între
prindere și a consiliului regional 
al asociației, lipsa de sprijin din 
partea organizației U.T.M. ca și 
din partea direcțiunii (mai ales în 
privința grăbirii amenajării clubu
lui și a atribuirii unei magazii po. 
trivite pentru materialele sportive).

Nu aceste probleme caracteri
zează însă activitatea sportivă din 
fabrica Stela, ele fiind, mal mult 
sau mai puțin comune colectivelor 
sportive care funcționează pe lîngă 
întreprinderile mici. Am „descope
rit" aci o situație care, (cel puțin 
așa sperăm) nu caracterizează

satelor în regiunea Craiova
— 1403 participant! (173 fete), 
Balș — 1325 și Amaradla — 1250. 
Cu acest prilej au fost obținute și 
unele rezultate tehnice valoroase 
pentru regiunea Craiova. Astfel, 
tînărul sportiv Ion Crăcănele mem
bru al colectivului sportiv Recolta 
Cernaia din raionul Strehala, a 
alergat 100 m. plat în 12,6 sec., 
Gheorghe Mîndoi a realizat la să
ritura în lungime 5,85 m., iar tî- 
năra Maria Măngeoiu a obținut 
timpul de 13,5 sec, pe 100 m. plat. 
Acestea sînt doar cîteva din re
zultatele bune obținute cu ocazia 
primelor întreceri care au scos în 
evidență elementele dotate cu rea
le aptitudini în domeniul atletis
mului și în celelalte ramuri spor
tive.

Pe lîngă aceste raioane frun
tașe, mai sînt însă și unele ra
ioane în care organele ce răspund 
de mobilizarea tineretului sătesc la 
Spartachiada satelor n-au dovedit 
suficientă preocupare față de a- 
ceastă importantă competiție spor
tivă. Așa s-a întîmplat în raioa. 
nele: Plenița, unde n-au participat 
la întreceri decît 649 sportivi, Tg. 
Jiu cu 829 de participanți, Cuș- 
tnir ou 429, Novaci , Baia de A- 
ramă ș.a. unde numărul redus al 
celor prezenți la start oglindește 
lipsa de interes a comisiilor și 
activiștilor respectivi.

C. Mofoc — corespondent

prea multe din colectivele noas
tre sportive. Este vorba de activi
tatea echipei de fotbal din cam
pionatul raional. El bine, această 
echipă este formată din 4 (patru) 
salariați ai fabricii; restul sînt 
sportivi din alte părți. Pe de altă 
parte, însă, cîțiva dintre salariații 
fabricii, printre care însuși tov. Iu
lian Marinescu, președintele colec
tivului sportiv (î) joacă fotbal 
la... ,„Bere GrivTta". Dacă adău
găm la aceasta faptul că in fa
brică există o serie de tineri ab
solvenți ai școlilor profesionale, 
care, cu putină osteneală, ar pu
tea fi atrași în echipă, ne putem 
da seama de atmosfera în care e- 
voiluează această echipă, de con
cepțiile care stau la baza anemicei 
activități sportive din fabrică.

O altă problemă importantă pen
tru dezvoltarea în viitor a activi
tății sportive din fabrica Stela este 
aceea.a însăși utilității unui colec. 
tiv sportiv care nu poate asigura 
activitatea membrilor săi, din cauza 
Upset unei baze materiale, a unei 
structuri organizatorice și mai 
ales a unei juste îndrumări din 
partea consiliului regional al aso
ciației Flamura roșie. Singura 
măsură luată pînă acum de acest 
for a fost desființarea echipei de 
fotbal care activa anull trecut în 
campionatul orășenesc, și trecerea 
jucătorilor mai buni la o altă echi. 
pă. Oare consiliul regional al a- 
soclafiei Flamura roșie n-ar putea 
lua și alte măsuri, care să contri
buie într-un mod mai... consistent 
la îmbunătățirea activității colecti
vului sportiv al fabricii Stela?

v. a.



Tineri,
Neamțului, drept 

prin

aici au avut în
drum: pădurile 

de cînd se știu, 
asta le-a fost 
purces împreună 

le

Din Tipgul
ieste apă, drumul se abale
satul în care Ion Creangă a copi
lărit și a trăit o bună parte din 
riață. „Sat mare și Vesel... cu 
gospodari unul și unul; cu flăcăi 
voinici și fete mîndre".., cum îl 
descrie el însuși în „Amintiri din 
copilărie". De aid, din inima Ilu- 
muleștilor, se rupe drumul către 
Pipirig. Drum lat, frumos, croit 
în mijlocul unor priveliști minu
nate: în față se zărește Hălăuca. 
muntele cu păduri dese de brad, 
iar în dreapta, străjuită de o ve
getație bogată, istorica Cetate a 
Neamțului...

Oamenii de pe 
totdeauna același 
munților. Fiindcă 
din buni-străbuni, 
îndeletnicirea. Au 
cu carele și puținele vite ce 
aveau spre pădurile din munții 
Neamțului. Munca la pădure era 
grea, istovitoare, iar cîștigul neîn
destulător. „Ba, la mulți se înlîm- 
pla de veneau sîmbătă noaptea 
ou cite un picior frint sau cu 
boi stilciți și aceasta le era

• cîștig pe deasupra", cum arată 
marele povestitor în frumoasele 

pagini ale „A.mintirilor" sale... 
Anii regimului nostru au adus 
îmbunătățiri în munca și în viața 
tăietorilor de lemne. Munca a fost 
în parte mecanizată. In munți 
au fost construite locuințe, iar de 
sănătatea muncitorilor se îngri
jesc astăzi medici pricepuți...

Inlr-una din zile, să fie mai 
midi de jumătate de an de atunci, 
„liniștea" acestor meleaguri a fost 
turburată de tineri, mulți la nu
măr. care și-au găsit așezare chiar 
lingă apa Ozanei. In satele din 
jur, și chiar mai sus de Tîrg și 
de Piatra, vestea s-a răspîndit re
pede: au venit brigadieri, băieți 
tineri, care vor să facă linie de 
fier chiar în inima muntelui I

BRIGADA DE ȘOC!

rate de 40 de kilometri, tre
zește văi și obstacole natu- 
avea să se întindă calea fe- 
forestieră. Le stăteau în față 
întregi de muncă încordată, în 
timp greutățile aveau să le

Cu fiecare zi, șantierul național, 
care căpătase numele celor două 
ape, Ozana-Cracău, primea noi oas
peți. Soseau brigadieri din regiuni 
diferite, Galați, Bacău, Birlad... 
Unii au rămas „jos", la sectorul 
II-Braniște, alții au urcat mai în 
susul apei, la sectorul III, Stînca, 
cum fusese botezat acest sector 
Ceilalți au mers mat departe, la 
Dolia, sat vecin cu Pipirigul „co
coțat" sus în muntele Hălăuca. De 
aici, 
cînd 
rale, 
rată 
luni 
care 
dea mult de furcă. Cei neobi-mulți, 
au muncit cu tragere de inimă, 
dar în fața greutăților au dat îna
poi. Astfel că în zilele cu ploaie 
și furtună, pe șantier nu lucra 
nimeni. S-au găsit însă brigadierii 
lui Vasile Rusu, care au zis: „Cum 
se poate ? I Fiecare clipă prețuiește 
pentru noi ca o zi întreagă"! Și au 
plecat la comandamentul sectoru
lui.

„Vrem să formăm o brigadă de 
șoc — au început ei. Pe noi nu 
ne-nspătmintă greutățile — a in
tervenit responsabilul brigăzii, ute- 
mistul Rusu. Comandantul secto
rului a zîmbit, „oameni unul și 
unul" și-a zis el. l-a privit pe fie
care în parte: toți vin joși, iar în 
priviri aveau o neclintită hotărîre. 
Și comandantul a fost de acord!

Activitatea competițională la atletism
Astăzi și mâine: campionatele republicane de decatlon, 

pentatlon, 50 km. marș și ștafete
teanu (C.CA.) 4941 p.; pentatlon 
femei — Maria Domocoș (FI. ro
șie) 3.348 p.; 200 m. g. — Ion 
Oprîș (Dinamo) 25,5; 50 km. marș 
— Ion.Barbu (FI. roșie) 4.34.5^8; 
4X1-500 m. — Dinamo (Bănici, 
Grecescu, Pop, Bîrdău) 16:22,4. 
Probele de 4X200 m. bărbați și fe
mei și 4X800 m. nu s au desfășu
ra: în cadrul campionatelor de a- 
nul trecut.

întrecerile încep astăzi diminea
ță, la ora 9,30, și continuă după, 
amiază de la ora 14,10. Mîine, 
concursul începe dimineața Ia ora 
8.00 și după-amiază la ora 15.00. 
RELUAREA CAMPIONATULUI 

REPUBLICAN DE ATLETISM PE 
ECHIPE...

...a fosț stabilit pentru data de 22 
octombrie, prin etapa a V-a, adică 
prima etapă a returului. Programul 
acestei etape și localitățile în care 
se vor desfășura meciurile le vom 
publica într.un număr viitor. ’

marș și ștafete 
aceste întreceri 

mai buni atleți 
atlete din țara 
ai acestor pro

Astăzi și mîine se vor desfășu
ra pe stadionul Tineretului din Ca
pitală, întrecerile din cadrui cam
pionatelor republicane de decatlon, 
pentatlon, 50 km. 
pe anul 1955. La 
vor lua parte cei 
și cele mai bune 
noastră, speciailiști 
be. La proba de decatlon și-au a- 
nunțat participarea — în afară de 
concurs — și doi atleți din R. D. 
Germană. Este vorba de atleții 
Walter Richter și luergen Kotzsch, 
a căror prezență ridică valoarea 
tehnică a concursului.

După cum s-a mai anunțat, pa
ralel cu desfășurarea campionate
lor va avea Ioc și un concurs al 
cărui program va fi alcătuit din 
probele așa-zise neclasice, la care 
se urmărește și doborîrea recordu
rilor republicane.

Iată acum campionii de anul tre- 
cut la: idtecatlon — Petre Zîmbreș-

se

unul și
Așa s-a născut- brigada de șoc de 
la sectorul ll-Braniște. Despre fap
tele lor, ale brigadierilor din „a 
7-a", a aflat tn scurt timp tot șan
tierul. Ceilalți tineri au căutat să le 
urmeze exemplul și, fără multă 
vorbă, s-a pornit o întrecere cum 
nu S-a mai pomenit prin partea 
locului. Drapelul de brigadă frun
tașă l-a cucerit însă tot „brigada" 
de șoc" a utemistului Vasile Rusu

BOKOL E CEL MAI BUN 
SPORTIV !

Joia și sîmbăta, brigadierii 
întîlnesc în sala clubului. Ei ascul
tă conferințe și apoi Ion Bokol, cel 
mai iscusit acordeonist din sector 
își înveselește tovarășii de mun
că. Pentru ei, Bokol e cel mai vred
nic din „brigada de șoc", tinăr ho- 
tărit, curajos și vesel. L-am cu
noscut apoi pe Bokol și ca cel 
mai bun sportiv al sectorului. Unii 
diriirg tovarășii lui spuneau că 
Bokol e chiar cel mai „tare" spor
tiv al șantierului. „Bokol e fotba- 
list vechi, a jucat la Reghin, la 
Avîntul A plecat din fabrică di
rect aici, pe șantier. El singur a 
cerut organizației U.T.M. să mun
cească pe șantierul de la Ozona! 
Tovarășii i-au strîns mina și i-au 
urat sport la toate. împreună cu 
băieții din brigada de șoc, a nwn- 
c't la construcția liniei fera e fo
restiere. In cele mai grele sec
toare, unde ceilalți n-au îndrăznit 
să se uvînte, brigada din care 
face parte și Bokol s-a evidențiat.

Primul vagonet pe linie I Și asta este o victorie.
In clișeu: se lucrează la finisarea terasamenfului pe malul Ozanei

DIN SPORTURILE NAUTICE
■ Toamna este anotimpul veliști- 

lor I Vîntul permanent, de cele mai 
multe ori constant, din această pe
rioadă a anului, favorizează o bo
gată activitate a iubitorilor 
sportului nautic cu pînze. De a- 
ceea, cele mai multe și mai impor
tante competiții velistice au loc în 
această perioadă. Cititorii noștri au 
fost ținuți la curent cu aspectele 
primei mari competiții a se
zonului, concursul republican de 
vele clasa star, desfășurat la Ma
maia, pe lacul Siut-Ghiol. De o 
săptămînă a început pe lacul He
răstrău o altă importantă compe
tiție: concursul republican de iole. 
După seriile eliminatorii, s-au cali
ficat pentru finală un număr de 
12 echipaje: Mircea Dumitriu, Jura 
Lungu, Andrei Butucaru și Nae

unul
Cele două insigne de brigadier vor
besc de la sine despre hărnicia lui 
Bokol. Vr.'t îl cunosc ca muncitor 
de frunte, cei mai apropiafi îl știu 
și ca pilot și parașutist încercat, ca 
fotbalist, ca jucător de volei șl te
nis de masă, ca bun ochitor. Nu e 
de mirare, deci, că încă de la în
ceput brigadierii l-au ales președin
tele colectivului sportiv. Cu spriji
nul tinerilor el a construit un 
teren de fotbal și unul de volei, a 
înjghebat echipe puternice, care au 
cîștigat multe jocuri. La fotbal ei 
au întrecut Voința Tg. Neamț cu 
5—2 pe terenul șantierului. Apoi, 
juclnd la Tg. Neamț (în „depla
sare") au terminat un meci cu 2-2 
și au cîștigat altul cu 3—2. In 
fiecare duminică, pe cîmpul din a- 
propiere au loc trageri, ca pe un 
adevărat poligon. Mulțl dintre ei 
au lovit în centrul țintei și cîștigă- 
torul a fost greu de cunoscut. In 
întrecerile organizate cu celelalte 
sectoare, sportivii de la Braniște au 
ieșit totdeauna primii la fotbal, la 
volei, la tenis de masă, la tir... A- 
ceasta și datorită lui Bokol, care 
a reușit să-i apropie pe brigadieri 
de sport. Cei mai mulți vor conti
nua să practice sporturile îndrăgite 
aici, pe șantier, și poate, mai 
tîrziu, vor deveni buni sportivi. 
Zilele acestea munca se duce cu 
mai multă încordare, căci la 7 
Noiembrie, pe linia ce leagă Pipi
rigul de Tîrgul Neamțului, va 
trece prima locomotivă de munte...

PETRE MIHAI

Navasart de la Constructorul, Puiu 
Mânu. N. Georgescu de la Știința, 
Costi Tico, V. Zăgănescu, Aurel 
Petrescu, C. Iliescu și I. Predescu 
de la Metalul și Sorin Bradea de 
la Recolta.

După desfășurarea primelor trei 
regate, primul loc în clasament 
este ocupat de M. Dumitriu (cîști- 
gător a două regate); îl urmează 
Andrei Butucaru și Puiu Mânu. în
trecerile se dispută în continuare, 
în fiecare după-amiază.

In ziua de 26 octombrie începe pe 
lacul Herăstrău finala campiona
tului republican de snaip.

■ Dacă veliștil, după cum am 
văzut, se află în plină perioadă 
competițională, în schimb canoto
rii și-au cam încheiat „socotelile" 
pentru acest an. Caiaciștii și ca-' 
noiștii nu mai au nici o compe
tiție. Schifiștii, în schimb, îți în
dreaptă acum atenția către ulti
mul concurs al sezonului, concursul 
republican de fond care va avea 
loc în zilele de 12 și 13 noiembrie, 
la Timișoara. Bărbații se vor în
trece în probe de simplu, 2+1, 4+1 
și 8+1, pe distanța de 10 km., 
contra curentului. Pentru fete sînt 
prevăzute în program probele de 
simplu, 4 + 1 și 8 + 1. care se vor 
disputa pe o distanță de 6 km. 
Concursul se va desfășura pe ca
nalul Bega.

■ Și, pentru că a venit vorba 
de Timișoara, să arătăm aici, cîteva 
fapte expuse într-o scrisoare pe 
care ne-a adresat-o Comisia de 
sporturi nautice din orașul de pe 
malurile Begăi. Este vorba despre 
un echipaj cunoscut în rîndurile 
vîslaȘilor: echipajul de schif 8+1 
al colectivului Metalul Timișoara, 
alcătuit din juniori, elemente ti
nere cu frumoase perspective. Din 
cauza lipsei de interes și sprijin 
manifestată de asociație față de 
tinerii vîslași de la Metalul Timi
șoara, aceștia nu s-au putut pregă
ti în așa fel încît să-și asigure o 
bună comportare. Tinerilor vîslași

La București, Reșița și Sibiu
Prima etapă a campionatului republican 

de box pe echipe
La ora cînd apar aceste rînduri, 

cei mai buni pugiliști ai țării noas
tre și-au încheiat pregătirile și aș
teaptă cu emoție, dar și cu încre
dere, lovitura de gong care va 
marca începutul campionatului re
publican de box pe echipe. In ulti
mele zile, antrenorii celor șase e- 
chipe s-au străduit să-și aducă e- 
levii în cea mai bună formă, astfel 
ca în primele întîlniri ale Campio
natului fiecare din ei să se pre
zinte în ring în condițiuni optime. 
Recentele campionate individuale, 
care au reunit elementele fruntașe 
ale boxului nostru, nu ne-au dat, 
din păcate, decît rareori, satisfacția 
unor întreceri de ridicată valoare 
pugilistică. Avem, deci, tot dreptul 
să cerem acum participanților la 
campionatul pe echipe nu numai 
o înaltă demonstrație de combativi
tate și putere de luptă, dar și pre
ocupări perseverente pentru un box 
de calitate, elegant, sportiv și e- 
ficace.

BUCUREȘTI: ÎNTÎLNIRI CU 
PERSPECTIVE INTERESANTE

(antrenori I. 
i și D. Căli- 

lot alcătuit

Spectatorii bucureșteni vor avea 
prilejul să urmărească astă-seară, 
cu începere de la ora 19,30, în sala 
Giulești, cele zece partide din ca
drul îintîlnir’i Casa Centrală a Ar
matei — Combinata Locomotiva* 
Știinfa. Echipa militarilor (antre
nor Marcu Spakov) cuprinde multe 
nume cu autoritate în boxul nostru. 
Var urca, .astfel treptele ringului, 
purtînd culorile C.C.A., cinci dim cei 
zece campioni ai țăiriii.. La categoriile 
superioare vom putea urmări două 
„debuturi" : Valeriu Galeș va evo
lua la semigrea, iar Gheorghe Ne
grea la categoria grea. Combinata 
Locomotiva+Știința I
Doculescu, C. Cionoiu 
nescu) prezintă un 
din etemente tinere.

Programul cuprinde 
întîlniri: muscă: Mircea Dobrescu 
(CCA) 
cocoș : 
Manea 
maș 
(LȘ); semiușoară: Gheorghe Fiat 
(CCA) — Marin Spătaru (LȘ); 
ușoară: Dumitru Adam (CCA) — 
Gh. Tomescu (LȘ); semimijlocie: 
Virgil Mitrache (CCA) —Mihai 

următoarele

— Vasile Vintilă (LȘ) ; 
Victor Schiopu (CCA) — Ion 

(LȘ); pană : Emil Ciș- 
(CCA)— Iosif Ambrus

de la Metalul li s-au făcut repe
tate promisiuni că li se va trimite 
o ambarcațiune pe care să se an
treneze, dar această promisiune a 
rămas... simplă promisiune. Mai 
trebuie arătat că asociația Meta
lul nu s-a preocupat nici de ame
najarea în condiții bune a bazei 
sale nautice de pe Bega, bază care 
actualmente este improprie pentru 
buna desfășurare a antrenamente
lor. In această situație, echipajul 
de la Metalul s-a antrenat, spora
dic, la baza... Locomotivei.

Pentru sezonul actual poate că 
nu mai sînt multe de făcut. Dar, 
sperăm și noi, alături de tovarășii 
din comisia de sporturi nautice Ti
mișoara și de tinerii vîslași de la 
Metalul, că pentru viitor asociația 
Metalul va găsi modalitatea de a 
rezolva cererile juste ale tinerilor 
canotori timișoreni.

Prima zi a marelui concurs 
internațional
(urmare din pag. I)

Urmărindu-i pe traseu, la antre
namentul din ultimele zile, am 
fost pur și simplu entuziasmați 
de îndemînarea și măiestria cu ca
re i-am văzut străbătînd porțiuni 
din cele mai dificile.

Dar, nici la proba feminină pers
pectivele nu sînt mai puțin intere
sante. Notăm că echipa U.R.S.S. 
cuprinde pe N. A. Susova și N. 
I. Sorapova, ambele maestre ale 
sportului. Reprezentantele R. P. 
Ungare, Rozalia Benka și Aranka 
Gondos, sînt și ele campioane ale ță
rii lor. Valoarea acestor concu
rente și în general a alergătoare
lor, anunță o dispută deosebit de 
strînsă și la proba feminină.

Motocicliștii romîni s-au pregă
tit și ei cu multă rîvnă, iar în 
urma antrenamentelor la care am 
asistat ne-am putut da seama că 
vor avea un cuvînt greu de spus.

Stoian (LȘ); mijlocie-ușoară: Șer«, 
bu Neacșu (CCA) — Gh. Moise 
(LȘ); mijlocie: Vasile Tiță (CCA)), 
— Ion Kungazda (LȘ); semigrea; 
Valeriu Galeș (CCA) — Alexandru 
Ghiță (LȘ); grea: Gh. Negrea 
(CCA) — Petre Zaharia (LȘ).

REȘIȚA: „DERBIUL" ETAPEI

',Derbiul" etapei se dispută la 
Reșița. Aci vor încrucișa mănușile 
boxerii din echipele Dinamo și Me- 
talul. Dinamoviștii (antrenori C. 
Nour, A. Weintraub și I. Stoiano- 
vici) prezintă un lot puternic, din 
care nu lipsesc maeștrii sportului! 
Dumitru Ciobotaru, Nicolae Linca 
(reintră după o lungă absență). 
Ilie Gheorghe, Toma Constantin și 
alții. Din rîndurile metalurgiștilor 
(antrenori Zamfir Popazu și Marin 
Stănescu) fac parte boxeri care au 
avut întotdeauna un cuvînt greu 
de spus în cele mai importante 
competiții : Dănilă Done, Dumitru 
Rizea, Matei Godeanu și V. Ma- 
riuțam.

Iată programul complet al reu- 
niunii : muscă : Puiu Nicolae (D)\
— Simion Gheorghe (M); cocoș: 
Tema Constantin (D) — Dinu Eu_. 
gen (M); pană: Ilie Gheorghe (D)
— Matei Godeanu (M); semiușoa- 
ră: Mihai Trancă (Dl — Dănilă 
Done (M); ușoară: Stan BpgoS 
(D) — Nicolae Brînzeanu (M) j 
semimijlocie: Nicolae Linca (D) — 
Dumitru Rizea (M); mijlocie-ușoa
ră: Ilie Drag’nea (D) — Toma Tu- 
dor (M); mijlocie: Dumitru Gheor-l 
ghiu (D) — Nicolae Alexandru 
(M); semigrea: Gheorghe Nicolae 
(D) — Zamfir Ciocîrlan sau Au
rel Damian (M); grea: Dumitru 
Ciobotaru (D) — V. Mariuțan 
(M).

SIBIU: O REUNIUNE PERFECT 
ECHILIBRATA

O schimbare de ultim moment 
a intervenit în programarea întîl- 
nirii Combinata Voința +Construc-» 
torul — Combinata Progresul+ 
Flamura roșie. Reuniunea nu va 
avea loc astă-seară, așa cum se 
anunțase, ci mîine dimineață. în
trecerile sînt și aci foarte echili
brate. Combinata Voința+Construc 
torul (antrenori: Petre Mihai, Ște
fan Iordache și Nicolae Buză) nu-’ 
mară în componența sa pe I. Zlă. 
taru, I. Schwartz, M. Pînzaru, L. 
Halmagy, iar combinata Progre- 
suI+Flamura roșie (antrenori Lu-- 
cian Popescu, Gh. Axioti și V. A- 
lexandru) se bizuie aportul u- 
nor pugiliști valoroși ca N. Bîrsan, 
D. Mîțu, Albert Blank și Bătrînu 
Tanase.

Programul reuniunii este urmă-: 
torul : muscă: G. Popa (CV) __
Mircea Mihai (P.Fl.r).; cocoș: Ion 
Zlătaru (CV) — Dumitru Mîțu 
(P-Fl.r.); pană: Mihai Pînzaru 
(CV) — Dumitru Prunoiu (P-Fl.r.))' 
semiușoară: Mircea Miclăuș (CV)', 
— Nicolae Bîrsan (P-Fl.r.); ușoa-> 
ră: Petre Podaru (CV) — Maxte 
milian Biedl (P-Fl.r.); semimijlo. 
cie: Iosif Schwartz (CV) -—Aurel 
Urdea (P-Fl.r.); mijlocie-ușoară : 
Laurențiu Halmagy (CV) — Du-> 
mitru Negrea (P-Fl.r.); mijlocie: 
Adolf 
Blank
Coc (CV)
(P-Fl.r.); grea: Mihai Mihăilescu 
(CV) — Bătrînu Tain a se (P-Fl.r.)^

Cristea (CV) — Albert 
(P-Fl.r.); semigrea: Liviu 

Octavian Cioloca

de motocros
-3

din 
Si-J

Ținem doar să amintim că 
lotul masculin fac parte: M. 
rățeanu, A. Munteanu, C. Nedelcu, 
D. Dumitrache, N. Sădeanu, N. 
Cemescu, Al. Lăzărescu, Gh. Ion 
+ N. Udrescu, M. Dănescu, Ște-i 
fan Turea, Sandi Ștefan, N. DiJ 
țescu, Gh. Voiculescu și alții, mo- 
tocicl.iști cu frumoase rezultate în 
concursurile interne și interna-1 
(tonale.

Din declarația făcută de Nt. Să- 
rățeanu, în numele lotului nostru, 
reiese că alergătorii romîni apre
ciază valoarea înaltă a adversa
rilor lor și că vor căuta să co-1 
respundă, atît în întrecerile indi-< 
viduale cît și în cele pe echipe, 
neprecupețind nici un efort pen-* 
tru a face cinste țării. i

GH. ȘTEFANESCU ’



Jocuri bune și jocuri slabe în campionatele 
de volei

C.C.A. I a cîștigat titlul de campioană republicană 
de urmărire stabilind un nou record R.P.R.

f Sala Floreasca mai frumoasă ca 
oricînd în urma amenajărilor fă
cute, a cunoscut iarăși, joi dupa- 
amiază, freamătul specific între
ceri or voleibalistice dintre cele 

mai bune echipe bucureștene. Cele 
două întreceri masculine au oferit 
spectacole frumoase prin dîrzenia 
cu care au fost purtate, prin inte
resanta evoluție a scorului și 
numeroasele momente de joc de 
cea mai bună calitate. Jucătorii 
bucureșteni au acționat cu multă 
varietate și forță (H. Nicolau, 

Plocon, Vasiiiu, Botez, Niculescu, 
Claici etc.), au executat servicii 
foarte puternice și plasate (Vasi- 
liu, Roman, Lăzărescu, Crivăj, Bo
tez). Din păcate, întîlnirile femi
nine n-au reușit să satisfacă nici 
cele mai modeste pretenții.

Un aspect pozitiv al întrecerilor 
de joi a fost calitatea arbitraje
lor. Toate cele patru meciuri au 
fost conduse cu competență de_ M. 
Bolintinear.u, C. Armășescu, Pătru 
Zoe și Gh. Anton. Deciziile lor au 
fost sigure și uniforme

ȘTIINȚA I.C.F.—DINAMO (f) 
î 3-1 (15-6, 15-5, 12-15, 15-11)

După ce au cîștigat cu ușurin
ță primele două seturi, studentele 
nu au mai păstrat același ritm de

Maiia Pogoret ici pentru a doua oară campioană
de șah

Intre II septembrie și 10 octom
brie cele mai bune șah.'ste ale țării 
s-au intîkiit la Oradea pentru a-și 
disputa titlul de campioană a 
R.P.R.

Să vezi jucătoare așezate în fața 
tablei cu pătrate albe și negre, nu 
mai e ceva neobișnuit astăzi, cînd, 
la competiții și concursuri parti
cipă un număr impresionant de fe
mei. Să nu uităm că în 1948, cu 
prilejul ,,Cu>pej unității tineretului", 
am înregistrat peste 10.000 jucă
toare, pentru ca un an mai tîrziu, 
la campionatul popular de șah, 
cifra aceasta să fie de trei ori și 
jumătate mai mare. Așa a devenit 
pcs:bil să se închege în țara noa
stră o activitate șahistă feminină 
intensă, cu un campionat republi
can, un campionat al Capitalei, 
competiții pe echipe, întreceri in
ternaționale.

In 1949, 1953 și 1951 Lidia Giu. 
roiu a obtinut medalia și tricoul de 
campioană. In 1950 acest titlu a 
fost cîștigat de lolamda Szathmary, 
în 1951, de Maria Pogorevici, iar în 
1952 de tinoișoreanca Elena Grabo- 
vir'ehi.

Cu excepția anu'ui 1950, cînd 
Szathmary a cîștigat detașat finala 
toate celelalte ediții au furnizat o 
luptă extrem de strînsă, iar în 1953 
a fost nevoie de un meci supli
mentar pentru desemnarea cam
pioanei. Abia în a cincea partidă 
Giuroiu a obtinut victoria în fața 
șahistei Pogorevici.

Achiala ediție, a VH-a. s-a ase
mănat. frrtr-o oarecare măsură, cu 
cea din 1950. Aproape de mijlocul 
turneului. Maria Pogorevici a reușit 
să «e „desprindă" dinlr-un pluton 
de cinci jucătoare fruntașe și să 
termine concursul cu un avantaj de 
două puncte asupra următoarei 
clasele. Tînăra studentă în medi
cină Maria Pogorevici a repurtat 
uri succes pe deplin meritat. Ea a 
demonstrat un stil suoerior celor. 
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joc, avînd un moment de delăsare, 
fapt care a permis dinamov’stelor 
să insiste și să cîștige pe merit un 
set, deși aveau în fată adversare 
mult mai rutinate. Dinamovistele 
au fost mai combative și au pier
dut la luptă ultimul set. Remar
căm aportul Larisei Ionescu și An- 
căi Păsculescu (D) în realizarea 
acestei „mici" performanțe.

PROGRESUL C.P.C.S.—LOCO
MOTIVA M.C.F. (f) 3-0 (13,2,9).

In afara primului set, în care 
jucătoarele feroviare au „vrut“ 
să joace, reușind să se ridice la 
nivelul partenerelor lor, în restul 
întrecerii, Locomotiva a jucat sub 
orice critică. Semnificativ, în a- 
cest sens, este faptul că cel de 
al doilea set a durat ceva mai 
mult decît șapte minute și s-a 
redus la o serie de servicii ale 
echipei Progresul, care produceau 
mare panică în rîndul voleibaliste
lor de la Locomotiva. O mențiune 
specială se cuvine Nataliei Cer- 
nat (Prog.).

a tării
lalte concurente, mai ales în ceea 
ce privești; precizia și exactitatea 
jocului. Victoria a fost hotărîtă de 
faptul că ea n-a făcut greșeli a- 
proape de loc. Aceasta ca urmare a 
bunei pregătiri teoretice și a sta
diului avansat de antrenament.

Pentru a patra oară în ultimii 
șapte ani, Margareta Teodorescu o. 
cupă locul 2. Cineva ar fi tentai, 
poate, să spună că este șahista cu 
„cea mai puțină șansă". Dar nu 
este așa. Margareta Teodorescu, 
deși are cel puțin forța unui jucă
tor de categoria întîi sau chiar a 
unui candidat de maestru, păcă
tuiește prin lipsă de energie în rea
lizarea victoriilor decisive, li trebuie 
mai multă finalitate, mai multă 
voință în momentele decisive ale 
partidei și ale turneului. Oricum 
însă, ea rămîne una dintre cele 
mai bune jucătoare ale țării, con
stantă îm performanțele valoroase.

Locurile 3, 4 și 5, ocupate în or
dine de Elena Graboviețchi, Rodica 
Manolescu și Lidia Giuroiu. repre
zintă un succes numai pentru 
primele două. Pentru că de la Lidia 
Giuroiu așteptam nu numai un re
zultat tehnic superior, dar și un 
joc de calitate.

Deși a pierdut șase partide, Eli. 
sabeta Ionescu a reușit să ocupe 
un loc fruntaș. Este o jucătoare cu 
reale posibilități, avînj simțul a- 
tacului și combinației, dar se pre
zintă încă foarte vulnerabilă în 
apărare. Sub posibilitățile sale a 
jucat Rodica Reicher.

Cea de a Vil-a ediție a campio
natului feminin de șah a demon 
strat, în general, progresul tehnic 
al jucătoarelgr noastre fruntașe. Și 
credem că este timpul să verificăm 
practic acest progres în confrun
tări pe plan internațional, singurele 
capabile să redea valoarea exactă 
a șahului nostru feminin.

VALERIU CHIOSE

LOCOMOTIVA I.C.F.—PRO
GRESUL I.T.B. (m) 3-2 (15-12, 
11-15, 15-8, 8-15, 15-8).

După cele două meciuri femini
ne. care au nemulțumit pe spec
tatori prin calitatea ror, prima în- 
tilnire masculină a produs un re
viriment. Îndeosebi primele două 
seturi au impresionat prin forța 
de joc în care s-au desfășurat, iar 
alternanța scorului a dat loc unui 
spectacol interesant. Și de data 
aceasta. Locomotiva a dovedit mul
tă maturitate în joc. Progresul 
I.T.B, a făcut o partidă mai bună 
decît în compania echipei C.C.A., 
mareînd o creștere de formă.

DINAMO I — C.C.A. (m) 3-1 
(15-5, 5-15, 18-16, 15-12)

Momentul culminant al acestei 
partide l-a constituit setul al trei
lea, în care dinamoviștii ne-au re
amintit de frumoasele „reveniri" 
pe care le realizau cu 2—3 ani 
în urmă, nrin modul cum au in
sistat în momentele decisive. De 
data aceasta ei au fost conduși cu 
7-14 și au găsit, totuși, resurse 
suficiente pentru a termina victo
rioși. In general, echipa C.C.A. nu 
a mai acționat cu siguranța și ho- 
tărîrea pe care i-o cunoșteam.

★
Campionatele categoriei A la 

volei continuă miine cu disputarea 
următoarelor jocuri : MASCULIN : 
Locomotiva București — Știința 
Timișoara. Progresul Cluj—C.C.A., 
Dinamo I București —■ Flamura 
roșie Tg. Mureș, Metalul Orașul 
Stalin — Știința Arad, Dinamo IX 
București — Progresul București. 
FEMININ : Progresul București— 
Voința Sibiu, Progresul Cluj — 
Știința I.C.F. București, Locomo
tiva București — Constructorul 
București, Progresul Timișoara — 
Voința Orașul Stalin,, Flamura ro
șie Iași — Dinamo București.

După Spartachiada de oină
Din moment ce. reprezentativa 

asociației Știința a ocupat primul 
loc in clasamentul general, Ia nu
mai un punct diferență de Con
structorul (se dau trei puncte pen
tru un meci cîștigat) trei puncte 
de Locomotiva, patru de Progresul 
și șase de Recolta, este lesne de 
înțeles cît de disputat a fost tur
neul final al Spârtachiadei sindi
cale la oină pe anul 1955/ Spre 
deosebire de ediția anterioară, cele 
zece echipe reprezentative aile a- 
sociațiilor sportive sindicale s-atl 
prezentat anul aceata intr-un vizi
bil progres tehnic.

Reprezentativa Științei, alcătuită 
pe sche'.e'u’ echipei campioane, a 
cîștigat datorită înaintatelor ou- 
noștinț? tactice pe care le posedă. 
Deosebit de eficace s-a dovedit sis
temul modem aplicat de sdudenți 
la bătaie. Ei au intrat pe teren în 
grupe mobile care aveau ca bază 
pe cei mei buni apărători: Alibu, 
Dumitrescu, Iancu și Cristache. A- 
ceștia și-eu dus în trenă coechi
pierii pînă la linia de sosire. La 
prindere, campioana Spartacldadei 
a executat în prima fază a prin

întrecerile din cadrul campiona
telor republicane pe velodrom au 
continuat ieri cu desfășurarea pro
bei de urmărire pe echipe. După 
seriile de calificare s-a trecut la 
sferturile de finală. Aici C.C.A. II 
a depășit prima formație a asocia
ției Progresul. După aceea Dinamo 
II întrec? categoric echipa Meta
lul, iar Dinamo I obține o victo
rie fără emoții în fața formației 
secunde a asociației Progresul. 
C.C.A. I s-a calificat fără adver
sar. In semifinailă, echipa C.C.A. I

Tinărul campion de viteză al R.P.R. 
pe 1955 Constantin Voicu (C.C.A.)

Iși dispută întîietatea cu Dinamo 
II, cîștigînd detașat. A doua se
mifinală dă naștere unei lupte 
foarte strînse între echipele C.C.A. 
II și Dinamo I. In primele trei 
tururi situația este nedecisă. In 
al patrulea tur, din echipa Dina
mo I se „pierde" Dumitru Con
stantin. Totuși, dinamjviștii, deși 
handicapați, mențin situația ega
lă, ba chirr, încep să ia avans, 
pentru ca în turul VIII să cedeze 
puțin cîte puțin. Acum asistăm la 
un duel deosebit de înverșunat. 
Cu o ultimă „zvîcnire", în ultimul 
tur, echipa C.C.A. II capătă avan
taj și, realizînd timpul de 5:10.6 
cîștigă întrecerea. Echipa Dinamo 
I a înregistrat timpul de 5:11,5.

De notat că în serii echipa 

derii adversarului pasa în diago
nală, ca apoi să termine acțiunea 
cu o pasă laterală cu tragere ime
diată, prinzîndu-1 astfel pe adver
sar în poziție dsfectuoasă de a- 
p ara re.

Reprezentatiiva asociației Con
structorul, care s-a prezentat bine 
pregătită din punct de vedere teh
nic, a greșit din cauza insuficien
tei cunoașteri a schemelor tactice 
în. meciul decisiv eu Știința. Echi
pele Locomotiva, Progresul, Meta. 
Iul și Flacăra au avut o compor
tare meritorie, care le-a adus 
locuri de cinste în c'asamentul fi
nal al comnetiției, snre deosebire 
de reprezentativa asociațfei Recol
ta, care s-a prezentat cu mult sub 
nivelul posibilităților ei.

In ceea ce privește conducerea 
meciurilor, în comparație cu alte 
concursuri, putem spune că de 
data aceasta corpul de arbitri 
(Pețre Tănăsescu, Simion Spătaru, 
Nicolae Chirciu și A. Rosenbaum) 
a fost la înălțime, asigurînd nor
mala desfășurare a jocurilor. To
tuși, nu put;m trece cu vederea 
indulgența arbitrilor la servic’, 
din care cauză o serie de meciuri 
ca Recolta-Știința, Știința-Construc- 
torul etc. au durat extrem de mult. 
De asemenea, s-a făcut remarcat 
un alt aspect negativ, și anume 
faptul că o serie de sportivi frun
tași ca: Mora.ru (Constr.) Sitaru 
(Știfința) Sălăjan (Prog.) șiSeș- 
timar ILoc). au servit intenționat 
neregula men tar. Aceste elemente 
nu fac altceva decît să întîrzie 
jocul, să diminueze din spectacu
lozitatea și dinamismul meciu
rilor.

Ținînd seama că azi încep la 
Cluj finalele campionatului repu
blican de oină, la care participă 
echipele Știința București, Dinamo' 
București, Știința Iași, Dinamo O- 
răștie, Recolta Fiica (R.A.M.) și 
Dinamo T. Severin, este necesar 
să existe o mai mare Colaborare 
între arbitrul de centru și cei 
ajutători, în felul acesta asigurin- 
du-se buna desfășurare a celei mai 
importante competiții a sportului 
no.stru național.

TRAIAN IDANIȚtSCU 

C.C.A. I a realizat 5:02,0 iar în 
semifinailă 5:02,1 (la o diferență de 
1 sec. 3 și respectiv 1 sec. 4 față 
de recordul țării — 5:00,7). După 
cum se știe, acest record a fost 
stabilit anul trecut în iunie la con
cursul internațional de la Tuia, 
unde echipa R.P.R a avut următoa
rea componență : Constantin Du
mitrescu, Ion Ioniță, C. Șandru șl 
C. Stănescu.

La startul finalei s au aliniat 
apoi echipele C.C.A. I și C.C.A. 
II. C.C.A. I ia conducerea după 
primul tur și își mărește necon
tenit avansul. C.C.A. II luptă cu 
dîrzenie, astfel că întrecerea devi
ne pasionantă. Ambele echipe fac 
o cursă care entuziasmează publi
cul spectator. La turul VIII, deși 
rămasă în trei oameni (fără C. 
Voicu) echipa C.C.A. I prinde din 
urmă echipa C.C.A. II, iar la sfir- 
șitul acestei admirabile curse cro- 
nometrele înregistrează excelenta 
cifră de 4:59,7, un nou și valoros 
record al țării noastre.

Nori record republican este un 
rezultat al omogenității perfecte a 
formației militarilor, al bunei sale 
pregătiri ca și al dîrzeniei și vo
inței de care a dat dovadă această 
echipă. Echipa C.C.A. a aler
gat ireproșabil, cu o voință fier
binte pentru obțineTea victoriei și 
slaMirea unei iperforman’e de va
loare.

Iată rezultatele tehnice: 1) 
C.C.A. I-, campioană a P P.R., pe 
1955 (antrenor lulicn Gocimon), 
C. Dumilrercu, Ion lon'tă, Ion Va
ni le. C. Voicu — 4:59,7, nou re
cord al R.P.R.

2) C.C.A. II: (Vasile Opr°a, 
Ion Baciu, Dumitru Țupa, Ion 
Constantinescu) — 5:10,6

3) Dinamo I: ('A. Șelaru, Șt. 
Lemîndroiu, M. Voinescu, Dumitru 
Constantin) 5:11,5

4. Dinamo II: (N Vasilescu, R. 
Schuster. N. Maxim, V. Georges
cu) 5:17,8.

Duminică. înceo'nd de la ora 
9,30, se vor desfășura întrecerile 
din ultima zi a campionatelor: 
proba de semifond bărbați si femei.

EMIL JENCEC

Jacuri interesante 
în campionatele de bsschel

Cu fiecare etapa, cainp.onuiele 
categoriei A la baschet devin tot 
mai interesante, lată, de pildă, nu
mai jocurile programate azi și 
mîine 1 Atît în întrecerea celor maî 
bune echipe feminine cît și în aceea 
a celor mai valoroși baschetbaliști, 
se vor disputa meciuri deosebit de 
echilibrate și importante în lupta 
pentru locurile fruntașe ca și pen
tru evitarea retrogradării.

In campionatul feminin, „capul 
de afiș" il deține, după părerea 
noastră, partida dintre Locomotiva 
București și Constructorul Bucu
rești. Aflate acum pe locurile 2 și, 
respectiv, 3 în clasament, cele două 
foimații sînt pretendente direct la 
titlu. Ținînd seama de acest fapt 
cît și de acela că amîndouă for
mațiile au dovedit o formă destul 
de bună, ne putem aștepta la un 
joc de calitate superioară, mai ales 
că îm ambele echipe se află jucă
toare de frunte : Magda Niculescu, 
Eva Ferencz, Doina Vasilescu, Vio. 
rica Antonescu, Mady Eckert, Xe
nia Niștor etc. Dintre celelalte 
jocuri feminine remarcăm întîlnirea 
Progresul Oradea—Progresul Tg. 
Mureș.

Despre jocurile masculine din a. 
ceasta etapă, antrenorul Locomoti
vei P.T.T. — Vasile Popescu — ne 
spunea: „Privind programul eta. 
pei, constați că, intr-adevăr, toate 
meciurile sînt „tari". Ce ziceți, de 
exemplu, de partida Progresul Tg. 
Mureș—Constructorul Cluj ? Cît 
privește întîlnirile din Capitală, ele 
sînt, de asemenea, foarte atractive. 
Să nu uităm că vom asista la jocul 
„de tradiție" CCA—Știința ICF, ca 
și la jocurile Progresul FB—Dina
mo Oradea și Locomotiva P.T.T.— 
Elinamo București, in care învingă
torii sint destul de greu de prevă. 
zuf, la forma actuală a celor patru 
echipe.'

Iată acum programul complet al 
etapelor : MASCULIN : Locomotiva
— Dinamo București ; CCA—-Știința 
I.C.F. ; Progresul Orașul Stalin— 
Ști nța Iași ; Progresul Tg. Mureș
— Știința Constructorul Cluj; Pro
gresul FB—Dinamo (Vadea ; Știin
ța Timișoara—Dinamo Tg. Mureș ; 
FEMININ : Flamura roșie Tg Mu
reș—Știința ICF București, Loco
motiva București—Constructorul 
București, Știinta Cluj—Flamura 
roșie Oradea, Știința In^ățămint 
București-Progresul Arad,'"Progre
sul Oradea—Progresul Tg. Mureș.

Mora.ru


CUPA R. P. R. LA FOTBAL’, COMPETIȚIE A MARILOR SURPRIZE
AV1NTUL FĂLTICENI -ȘTIINȚA 

CLUJ 1—Q (Q—0, o—Q)

Rezultat -surprinzător, însă me
ritat. Avîntul a reușit cel mai bun 
joc al său din acest sezon. După 
o repriză echilibrată, Avîntul ia 
inițiativa în repriza a doua și a- 
tacă aproape în tot decursul ei. 
Spre sfîrșitul celor 90 de minute, 
Știința își revine și atacă, dar 
apărarea gazdelor este la post. 
Inițiativa revine Avîntuiui în pri
ma repriză a prelungirilor. Local
nicii .atacă pînă în min. 108, eînd 
înscriu singurul gol al partidei; 
după o combinație cu Lupu și Cse- 
gezi, Marcu marchează de la 6 
m. In restul jocului atacă Știința, 
dar în zadar. Apărarea gazdelor 
oprește toate acțiunile. AVÎNTUL: 
Bogocs — Vaida, Depolhin, Lam- 
bru — Fiilop, Sandu — Csegezi, 
Lupu, Constantinascu, Hie, Mar
cu. ȘTIINȚA: Todor — Szekely, 
Luca, Dobrescu — Moldovan, Ne- 
delou — Munteanu Lutz, Avram, 
Georgescu, Suciu (L. Negru cores
pondent) .

LOCOMOTIVA PAȘCANI — 
"DINAMO”6 "BUCLREȘTI"

3—4 (2—0)
PAȘCANI (prin telefon). — 

Cei 1500 de spectatori prezenți
— cifră record pentru orașul nos
tru — au avut de urmărit un 
meci pasionant prin evoluția sco
rului și aspectele variate ale jocu
lui. In prima repriză, Locomotiva 
atacă viguros și chiar domină, lu- 
înd conducerea prin punctele în
scrise de Atanasiu și Rizea. In 
primele 20 de minute ale reprizei 
a doua, Dinamo revine puternic și 
înscrie patru goluri prin Marin 
(2), Firică și Balogh. La 4—2, Di
namo slăbește ritmul de joc. In 
ultimele minute atacă Locomotiva, 
cate nu reușește însă să înscrie 
dccît un gol, prin Andrieș, din 11 
m.
DINAMO GALAȚI—PROGRESUL 
CP.CS. Bl CU REȘTI 1—4~(1—2)

GALAȚI (prin telefon). — Joc 
de nivel tehnic ridicat, da
torită mai ales echipei bucurește- 
ne, care â jucat foarte bine. Cel mai 
bun de pe teren: Georgescu, urmat 
de Anghel, Țircovnicu (Progr.), 
Munteanu și Oprea (Dinamo). 
Punctele au fost înscrise de Geor
gescu (min. 30, 39, 74) și Rogoz
(min. 83 în proprie poartă), respec
tiv Munteanu (min. 31). (A. Schcnk- 
man și Gr. Eîrsan, corespondenți).

METALUL OȚELUL ROȘU — 
ȘTIINȚĂ TIMIȘOARA ‘3—2 (2—1)

OȚELUL~ROȘU 13 ȚPrtTTefe7 
fon). — Un TJîutiat surpriză, rea
lizat de o echipă care a jucat bine. 
Metalul a atacat mat mult și mai 
periculos pe poartă. In prima re
priză, inițiativa a aparținut gazde
lor. dar scorul a fost deschis de 
Știința prin Gîrlsanu (min. 25). 
Metalul a egalat în min. 32 prin 
Tite-1 și a luat conducerea prin 
Birăiu II (min. 35). Dutpă pauză, 
atacă și domină Știința, egalînd 
în min. 51 prin LazăT. Metalul 
preia inițiativa și obț'ne victoria 
prin punctul marcat de Tit-1 în 
min. 59. Jocul, în general, frumos. 
METALUL: AzzoMa — BIrău I, 
I.ucaci, Bolovan — Careli, Seh'er-
— Hamus, Drasusan. Lerener, Ți
ței, Birău II. ȘTIINȚA: Uțu — 
Zbîrcea, Brînzei, Florescu — Ni- 
colin, Marcu — Gîrleanu, Ciurugă, 
Ciosescu, Lazăr, Boroș. (Radu și 
Romulus Zeno, corespondenți).
DINAMO BACĂU—PROGRESUL

BUCUREȘTI 1—0(0—0)
BACAU 13 (Prin telefon). — O 

întîlnire pasionantă, urmărită de 
4000 de spectatori. Dinamo a ju
cat cu mult elan și a obținut o 
victorie meritată, prin punctul 
marcat cu un minut înain'e de 
sfîrșitul partidei, de către Lemn- 
rău, Progresul s-a lăsat surprins 
de riposta adversarului și nu și-a 
regăsit cadența. Bucureștenii au 
recurs la durități. In min. 80 Bluj- 
dea a fost eliminat din joc pentru 
lovirea intenționată a adversaru
lui. DINAMO : Varga — Cîrnaru,

Plata premiilor de la concursul 
PRONOSPORT Nr. 40 etapa din s 
octombrie 1955, continuă mîine, du
minică, ora 8 dimineața, numai la 
Agenția Centrală PRONOSPORT din 
Calea Victoriei 9.

Depunerea bule inelor PRONOS
PORT pentru concursul 41 etapa din 
16 octombrie se poate face pînă 
duminică, cel mai tîrziu la ora 13. 
Ja toate agențiile PRONOSPORT din 
Capitală.

La concursul PRONOSPORT Nr. 41 
de duminică 16 octombrie a.c. vor 
fi acordate în continuare următoa
rele premij speciale pentru concu
renței care vor obține buletine cu 0 
rezultate exacte:

Una motocicletă „Moskva" de 
12* cmc.

3 aparate de radio „Electromagne
tica".

Cupa R.P.R. la fotbal nu și-a 
dezmințit nici de data aceasta re- 
numeie de competiție a marilor sur
prize.

Miercuri și joi, șapte echipe de 
categorie A (Știința Cluj, Locomo
tiva Constanța, Progresul Bucu
rești, Locomotiva Timișoara, Mi
nerul Petroșani, Locomotiva Tg. 
Mureș și Avîntul Reghin) au fost 
eliminate de formații din catego
ria B; una (Știința Timișoara) 
de o echipă din campionatul re
gional iar o echipă de cate
gorie B (Metalul Baia Mare) a 
fost scoasă din competiție de altă 
formație din campionatul regional! 
Acestea au fost marile surprize pe 
care le-a adus etapa 16-imilor de 
finală ale Cupei.

Dar chiar acolo unde echipele 
din prima categorie s-au calificat, 
victoria le-a revenit cu prețul u- 
nor mari eforturi și la diferențe 
minime: C.C.A. a cîștigat la Pi-

Veber, Cniriță, — Sirbu, Ivanen- 
co — Oaidă, Lemnrău, David, 
Crețea, Stâncii. PROGRESUL: 
Horvath — GicS Andrei, Para- 
schiv, Soare — Tănase, Știrbei — 
Fusulan, Ursu, Cacoveana, Smă- 
răndescu, Blujdea. (I. Iancu și V. 
Voican, corespondenți).

LOCOMOTIVA T. SEVERIN — 
~D1NĂMO~BUCUREȘTI

0—5 (0—3)

T. SEVERIN 13 (Prin telefon). 
O victorie clară a echipei 
bucureștene, care a înscris prin 
Ene (min. 35, 43 și 76), Barta 
(min. 41) d n lovitură de la 11 m. 
și Neagu (min. 55). Timp frumos, 
5000 de spectatori. S-au remar
cat : Ene, Barta, Călinoiu (Dina
mo), Cătănescu, Croitoru și Mo- 
tica (Loc.). (G. Cioclov, corespon
dent).

L'ațâ, portarul echipei Dinamo Pitești, a apărat nu mai puțin de 
49 lovituri, dintre care multe deo sebit de periculoase, trase de ata- 
canții echipei C.C.A. lată-l in fotografia noastră respingîrd o minge 
foarte dificilă în partida din Cupa R.P..R. disputată joi la Pitești.

(foto MAX BANUȘ)

_METALUL 108 — FL. ROȘIE 
ARAD 1—2(1—1)

O partidă de bună factură teh
nică, mai ales în repriza a doua, 
cînd echipa arădană a atacat mai 
mult și a practicat un joc frumos. 
Punctele au fost însorise, în or
dine, de: Serfozo (min. 10), Ba- 
bone (min. 14) — pentru Metalul 
— și Ioanovici (min. 51). Cu cinci 
minute înainte de sfîrșitul meciu
lui, Metalul a beneficiat de o 
lovitură de la 11 m., pe caTe însă 
lonescu a ratat-o. (M. Vîlceanu, 
corespondent).

DINAM-O PITEȘTI — CC.A.

Echipa C.C.A. a început foarte 
bine, a asaltat din primele mi
nute poarta dinamoviștilor și, ca 
urmare, în min. 15 conducea cu 
2— 0, prin golurile marcate de 
Zavoda 1 și V. Moldovan. Me
ciul părea jucat și așa au cre
zut — greșit și fotbaliștii de la 
C.C.A., care, după ce au ratat o 
lovitură de la 11 m. prin Caricaș

C&onosport
3 biciclete.
SInt valabile toate variantele cu 

ft rezultate, indiferent pe ce fel de 
buletine au fost obținute.

★
Tată primele 8 rezultate din Con

cursul Pronosport special etapa din 
13 octombrie 1955

I. V'et. Huned.-Min. Petroșani 1
II. Met. C. Turzii-Loc. Tg. Mureș 1
III. Prcgr. Oradea- Loc. Tim. 1

IV. Dinamo Bacău-Progreeul Buc, 1 

iești cu 3—2 și printr-un 11 m.; 
FI. roșie Arad s-a calificat cu
2—1 după ce Metalul 108 a ra
tat un penalty, Dinamo Orașul 
Stalin a învins greu pe Flacăra 
Cimpina (cu 2—1) și tot după 
ce adversarul a ratat un penalty, 
iar Flacăra Ploești a intîmpinat o 
mare rezistență la Bîrlad. Singura 
care a cîștigat fără emoții a fost 
Dinamo București. In general, în
să, jocurile din cupă au arătat 
că echipele din categoria A nu 
sini bine puse la punct, că între
ruperea campionatului a fost dău
nătoare continuității pregătirii lor 
și formei în sine. In schimb, e- 
chipele de categorie B, care au jucat 
cu regularitate — duminică de du
minică — au avut comportări bune 
și chiar rezultate excelente.

O performanță deosebită a iea- 
lizat Metalul Oțelul Roșu — por
nit să reediteze isprăvile de acum 
un an ale echip'i Metalul Reșița.

(min. 36). nu au mai fortat. Dim
potrivă. Dinamo a început să acțio
neze mai curajos și, după pauză, a 
„prins aripi", reușind să egaleze 
prin G. Ciobotaru (min. 52) și Gar- 
cea (min. 69). Echipa bucureșteană 
revine în atac, dar apărarea dina- 
movistă, în frunte cu portarul Lea- 
tă, care s-a comportat exceptio
nal, nu lasă sa treacă nimic. To
tuși, în min. 85, portarul piteștean 
este... învins printr-o lovitură de 
la 11 m., acordată în urma unui 
hends comis de Cicman, pe care 
P. Moldoveana l-a transformat 
imparabil. ob(inînd astfel pentru 
echipa lui o victorie meritată. Cei 
mai buni jucători: Bone, Zavoda 
II, V. Moldovan (C.C.A.) Leală, 
G. Ciobotaru, Banu (Dinamo).

Ef. I.
FLACĂRA MEDIAȘ-AVINTUL 

REGHIN 1-0 (1—0)
La capătul unui meci viu dis

putat, în care a avut în mod per
manent inițiativa. Flacăra Mediaș 
a reușit să întreacă Avîntul Re
ghin cu scorul de 1—0. Unicul 
punct a fost înscris în min. 44 
de Drăgoi, printr-un șut fulgerător 
de la 18 metri. S-au remarcat 
Drăgoi, Diaconu și Dumitran, 
Hulea și Cojocaru II.

FLACĂRA MEDIAȘ: Dumi
tran—Diaconu. Luca, Sarlea-Mol- 
nar II, V. Langa—Drăgoi, Orosz, 
Filip, Moldovan, Binder. AVIN- 
TUL: Cojocaru I — Balint, Țo- 
niță, Veszi—Feier, Katona — Ma- 
teon, Munteanu, Cojocaru II, 
Constantinescu. Hulea. (P. To- 
mescu-corespondent).
METALUL HUNEDOARA —_MI- 

NERUL PETROȘANI 2—1
Țo-1, 1-1)—"r

In ciuda faptului că din min. 
25 a jucat în zece oameni, (prin 
accidentarea lui Meszaros, care a 
rămas în echipă doar ca simplu 
figurant). Metalul Hunedoara a 
reușit să întreacă echipa Minerul

V. Flacăra Cimpina- Dinamo 
Orașul Stalin 2

VI Flacăra Medjaș-Avțntul Re
chin , 1

VII. D namo Galață-Progresul
e.p.c.s. 2

VIII. Loc. Pașcani-Dinamo VI
Buc. 2

IX. Șt. Buc. - FI. KPoreni (cămp. 
cat. B.)

X. Min. Lupenl-Fl. roșie Cluj 
(camp. cat. B.)

XI. FI. roșie Bacău-Progr. Foc
șani (camp. Cat. B.)

XII. Avîntul Fălticenl-Dinamo 
Bîrlad (camp. eat. B.)

Meciurile IX, X.,. XI., XII., se vor 
disputa duminică 1B octombrie iar 
rezulia'.ele definitive ale concursului 
special vor fi publicate în ziarul 
„Sportul popular" de luni 17 oc
tombrie a.c.

Echipa din Oțelul Roșu, după ce 
a eliminat-o pe deținătoarea Cupei 
(Metalul Reșița) a reușit o nouă 
„lovitură": a scos-o din luptă pe 
Știința Timișoara. Alături de Me
talul Oțelul Roșu s-a calificat In 
optimi încă o echipă de regiune : 
Locomotiva Oradea. Celelalte echi
pe calificate sini cinci din catego
ria A (Dinamo București, Flacăra 
Ploești, FI. roșie Arad, C.C.A. și 
Dinamo Orașul Stalin), Progresul 
C.P.C.S. București și opt echipe 
(fin categoria B (Locomotiva 
București, Avîntul Fălticeni, Di
namo Bacău, Progresul Oradea, 
Metalul C. Turzii, Flacăra Mediaș, 
Metalul Hunedoara și Dinamo 6 
București). Viitoarea etapă: la 2 
noiembrie.

Iată, in continuare, relatările 
corespondenților noștri asupra me
ciurilor de Cupă disputate mtercuri 
și joi.

Petroșani. Gazdele au avut mai 
multe ocazii la poarta lui Crîsnic 
și, în general, au acționat mai 
clar. Punctele au fost înscrise de 
Moldovan (min. 37) și respectiv- 
Marin Apostol (min. 80 și 94) A 
arbitrat bine N. Rosenblum (Ti
mișoara). METALUL HUNEDOA
RA: Pătrașcu-Mălăeru, Paul Flo- 
rea, Costea—Marin Apostol (Da
rie), Frunzescu — Darie (Marin 
Apostol), Pîrvu, Titi Popescu, Mes
zaros, Huzum, MINERUL PETRO
ȘANI: Crîsnic — Romoșan, Va- 
siu, Panait — Deleanu, Farcaș II 
— Paraschiva, Szoke, Moldovan, 
Turcuș, Sima. (O. Rațiu — cores
pondent).
METALl! L CIMPIA TURZ1I — 

LOCOMOTIVA TG. MUREȘ 
5—3 (4—0)

Peste 3.000 de spectatori au avut 
prilejul să urmărească un meci de 
bună calitate în care gazdele au 
dominat autoritar aproape 70 de 
minute, slăbind alura către sfîr
șitul jocului, cînd au permis oas
peților să marcheze cele trei go
luri. Punctele au fost înscrise, în 
ordine, de: Cornea nu (min. 5, 17), 
Mureșan (min. 27,30), Burian 
(min. 52), Szasz Carol (min. 70) 
și Bociardi (min. 71, 90). S-au 
remarcat de la gazde Corneanu, 
Burian și Szigheti, iar de la oas
peți Busch și Bociardi. Arbitrul 
St. Constantinescu (București) a 
condus bine (C. Țone-corespon- 
dent)
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 
LOCOMOTIVA"CONSTANȚA 

3—2 (2—1, 2—2)
Nemulțumirea suporterilor echi

pei bucureștene era pe deplin jus
tificată după cele 90 minute da 
joc, pentru că Locomotiva Bucu
rești ratase victoria. Atacantii erau 
principalii vinovați pentru jocul lor 
excesiv de combinativ, care a dus 
la ratarea cîtorva ocazii clare. Cea 
mai mare a fost în min. 72. cînd 
Olaru l-a driblat pe portarul K?.- 
bela dar n-a reușit să facă ace
lași lucru și cu Dănulescu (nici 
nu era nevoie), ratînd astfel Ia 
scorul de 2-1 o victorie fără pre
lungirea jocului. Patru minute mai 
tîrziu, (min. 76), la unul din con
ți aatacurile oaspeților, mai sim
ple dar mai periculoase. Sever 
egalează la o centrare, de pe stin
gă, a lui Cristof. La 2—2, se pă
rea că oaspeții vor reuși să se 
califice pentru etapa următoare 
deoarece atacul — încurajat de 
acest gol — a devenit mai agresiv, 
iar apărarea era mult ajutată de 
ezitările celor cinci înaintași bu- 
cureșteni. In prelungiri însă, în 
min. 115, bucureștenii înscriu" go- 
liil victoriei. Balonul, trecut pe la 
Ferenczi — Călin — Roman, a-

Mîine — in patru competiții de fotbal
Categoria A și tineret — E apa a 

IV-a a returului: DinamQ București— 
Știința Timișoara, Flacăra Ploești — 
Minerul Petroșani, Locomotiva Ti- ’ 
mișoara — Locomotiva Tg, Mureș, 
C.C.A. București — Progresul Bucu
rești, FI. roșie Arad — Locomotiva 
Constanța, Avîntul Reghjn — Dina
mo Orașul Stalin.

Categoria B (a IX-a etapă a retu
rului). Seria I: Locomotiva T Seve
rin — FI. roșie Sf. Gheotghe, Lo
comotiva Craiova — Metalul Bucu
rești, Lx>comotiva București — Știin
ța Craiova, Știința București — Fla
căra Moreni, Metalul Uz. tr. Orașul 
Staljn — Metalul St. R. Orașul 
Stalin, Progresul București — Pro
gresul Sibiu. Seria a II-a: Minerul 
Lupeni — FI. roșie Cluj, Locomo
tiva Cluj —■ Progresul Oradea, Mer 

junge la Olaru, care înscrie prin
tr-o lovitură plasată cu capul. Ce
lelalte puncte au fost înscrise tot 
de Olaru (min. 12 și 34) și Se 
ver (min. 13). Joc de nivel tehnic 
scăzut, dar pasionant ca luptă. 
Arbitrul P. Rapaport a avut multe 
ezitări și aprecieri greșite ale in
fracțiunilor. (Gh. Nicolaescu).
DINAMO BÎRLAD — FLACARA 

PLOEȘTI 0—2 (0—6)
Aproape 4.000 de spectatori au 

asistat la un joc disputat. In pri
mele minute domină dinamoviștiî 
și Slumski, Cioboată și Iacob ra
tează cîteva ocazii bune de a în
scrie. Pînă la pauză ploeșteniî 
echilibrează jocul, iar în repriza 
a doua domină cu insistență. In 
min. 77, la o lovitură de colț exe
cutată de Botescu, portarul dî- 
namovist Pahontu este surprins de 
traiectoria mingii și nu intervine, 
permitînd lui Peret să înscrie cu 
capul: 1—0 pentru Flacăra. Din 
acest moment, Flacăra domină 
autoritar și Botescu- stabilește 
scorul întîlnirii la 2—0 înscriind 
de la 25 metri (min. 83). Arbitrul 
Vasile Suciu (Iași) a condus co
rect. FLACARA PLOEȘTI: Roman 
— Pahontu, Marinescu, Topșa — 
Cosmoc, Peret — Dragomirescu. A. 
Teodorescu. Drăgan, Botescu, Ghi- 
tă. DINAMO BÎRLAD: Pahontu— 
Fekete, Malinovskî, Fiam — Apos- 
tolache, Bencze — Ionescu, Slum
ski. Iacob, Ciungu. Cioboată.
FLACARA CIMPINA — DINAMO 
ORAȘUL STALIN 1-2 (1-1)
Intîlnirea dintre cele două for

mații a dat loc unei dispute dîrze, 
iar rezultatul partidei nu a fost 
stabilit decît în penultimul minut 
de joc. Flacăra a început puter
nic și în min. 11 Dumitru înscrie 
primul gol. Pînă la sfîrșitul pri
mei reprize jocul se menține egal 
cu ratări de ambele părți. In min. 
44 mijlocașul dinamovist Flores
cu șutează puternic, aducînd ega- 
larea. In repriza a doua Flacăra 
are cîteva bune ocazii de marcare, 
dar Zaharia a ratat din apropie
rea porții. Totuși petroliștii au fost 
pe punctul de a cîștiga întîlnirea 
în min. 88, cînd au beneficiat de 
o lovitură de la 11 m. pe care 
însă Bălăceanu o ratează. In faza 
imediat următoarș, balonul .ajun
ge la poarta Flăcării și Radulescu 
înscrie golul victoriei dinamoviste. 
(C. Vîrjoghe — corespondent).
LOCOMOTIVA ORADEA — ME
TALUL BAIA MARE~2—1 (l^T)

Victorie pe deplin meritată, ur
mare a unui joc mai bun, în spe
cial al liniei de atac. Prima parte 
a jocului este echilibrată și am
bele echipe înscriu cîte un gol: 
Bila (min. 15) pentru orădeni și 
Sebeș (min. 24) pentru Metalul. 
După pauză metalurgiștii nu mai 
fac față jocului rapid prestat de 
gazde și cedează în min. 65, cînd 
Candrea marchează de aproape.
PROGRESUL ORADEA — LO-

COMOTIVA~TIM I ȘOÂRÂ~~4~T

Progresul a cîștigat la capătul 
unui joc de bună calitate la un 
scor concludent. In special linia 
de mijlocași a Progresului a 
funcționat excelent, alimentînd li
nia de atac în care Va-czi și Flo- 
rea au fost cei mai buni. Punc
tele au fost înserse de Koszegi 
(min. 6), Florea (min. 17), Vaczi 
(min. 21), din nou Vaczi din pe- 
nalti (min 69) pentru învingători 
șl Szekely (min. 38) pentru timi
șoreni. S-au remarcat Bartha, cel 
mai bun de pe leren, Coman și 
Florea de la Progresul și Bă- 
deantu, Rodeanu și Sziklay dela 
timișoreni. A arbitrat foarte bine 
Adalbert Varga (Cluj). (Gh. Du- 
mitrescu-corespondent).

talul Reșița — Metalul Hunedoara, 
Metalul Oradea — Metalul C. Tur- 
zii- Metalul B. Mare —- Metalul 
Arad, Progresul S. Mare — Metalul 
108. Locomotiva Arad — Flacăra Me
diaș. Seria a IlI-a: FI. roșie Barij^— 
Progresul Focșani, Locomotiva Ga
lați — FI. roșie Buhuși, FI. roșie 
Burdujenj — Dinamo Galați. Fla
căra Cîmpina — Flacăra „1 Mal* 
Ploești, Știința Iași — Dinamo B*i- 
cău. Avîntul Fălticeni — Dinamo 
Bîrlad.

Campionatul republican de juniori 
(turneul final): Locomotiva Iași — 
Locomotiva București (seria I), Ști
ința Timișoara — Știința Cluj (seria 
a II-a).
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TIR
In zilele săptămînii ce urmează, 

poligonul Tunari va găzdui o nouă 
mare competiție de tir. Incepînd de 
miercuri 19 octombrie, cei mai buni 
trăgători cu armele speciale, reu
niți în echipele asociațiilor sportive 
din care fac parte, vor lupta pentru 
cucerirea titlurilor de echipe cam
pioane pe anul 1955.

Campionatul republican de tir pe 
echipe se anunță în această ediție 
foarte interesant, depășind prin 
importanța sa toate celelalte în
treceri asemănătoare de pînă acum. 
Această afirmație este sprijinită de 
realizările obținute de trăgătorii 
noștri în „Spartachiada sindicală" 
care a luat sfîrșit acum câteva zile. 
Numărul mare de trăgători ali- 
niați la startul Spartachiadei, buna 
lor pregătire, omogenitatea echipe
lor prezentate de diversele asocia
ții sindicale, precum și faptul că 
asociațiile sportive au reușit să-și 
alcătuiască echipe complete pen
tru majoritatea probelor, ne îndrep
tățesc să credem în succesul de
plin al competiției republicane de 
săptămîna viitoare.

Pe lîngă faptul că se desfășoară 
la mai multe probe decît în anii 
precedenți (a fost introdusă și pro
ba „cerb alergător" 50 focuri sim
ple), campionatul republican pe 
anul 1955 conține și alte aspecte 
organizatorice noi care măresc in
teresul și importanța competiției. 
Astfel, alături de asociațiile spor
tive care participă în cadrul în
trecerilor vor fi prezentate și for
mații ale A.V.S.A.P. la probele de 
pistol calibru mare și armă mili
tară și ale A.G.V.P.S. din R.P.R. 
la probele de talere aruncate din 
șanț și cerb alergător. Totodată, 
ultimele hotărîri ale comisiei cen
trale de tir au modificat regula
mentul de desfășurare al campio
natelor. adaptîndu-1 cerințelor re
gulamentului internațional. De 
exemplu, echipele feminine nu 
vor mai fi alcătuite din 5 trăgă
toare, ci din 4, așa cum prevede 
regulamentul U.I.T. Intrucît la fi
nalele campionatelor individuale din 
acest an disputate în primăvară nu 
au fost organizate și întreceri pen
tru titlul de campion al R.P.R. la 
armă militară 3x20, cu ocazia cam
pionatelor pe echipe la această pro
bă va fi alcătuit și un clasament 
individual, primul clasat primind 
titlul de campion al R.P.R.

Pînă în prezent, la campionatele 
ipe echipe, feminine și masculine, 
și-au anunțat participarea, depunînd 
înscriere nominală, asociațiile Pro
gresul, Știința, Locomotiva, Voința. 
Flamura roșie. Metalul și Construc
torul, Dinamo și Casa Centrală a 
Armatei. Asociația Flacăra și-a 
anunțat participarea, dar nu a fă
cut încă înscrierea nominală, iar 
Avîntul, Minerul și Recolta — 
continuând să meargă pe linia dez
interesului față de activitatea de 
fir — nu și-au depus înscrierea în 
termenul legal.

RUGBI
DINAMO BUCUREȘTI — C.C.A.

Mîine, în cadrul campionatului 
categoriei A la rugbi, se va desfă
șura o nouă etapă, deosebit de im

B FOTBAL. Miercuri 19 octombrie 
la ora 15,15 va avea loc pe stadionul 
Republicii din Capitali jocul restanță 
de categorie A dintre Progresul Bucu
rești și Minerul Petroșani. La ora 
13,15 se întîlnesc echipele de tineret 
ale celor două colective.

In ziua de 12 octombrie a avut , 
loc ședința secției de fiziologie ( 
și metodica antrenamentului.

La ședință au luat parte: tov. 
Emil Ghibu, candidat în științe 

-pedagogice, vice-președinte al 
consiliului științifico-metodic, dr. 
Miron Georgescu, responsabilul 

, secției de fiziologia și metodica 
! antrenamentului, prof. A. Mano- 

iache, prof. Leon Teodorescu, 
i prof. E. Bran, dr. Traian Dumi

trescu, lector IMF,. Epuran, lector 
1 I. Kunst, lector N. Dumitrescu, 

prof, Gh. Mitra, prof. Kuxandra 
Ionescu, V. Dumitrescu, antrenor 
de Stat pentru atletism, V. Cos
tandache, antrenor de Stat pen
tru natație, N. Petrescu, antre
nor de fotbal, C. Florescu, an
trenor de Stat pentru canotaj.

S-a discutat reorganizarea sec
ției. planul de muncă pe trimes
trul IV 1955, precum și pregăti
rea plenarei afectată problemei 
„aplicării eforturilor optime (in
tense) în an'renamentul sporti
vilor**. i

■ RUGBI. Ieri după-amiază în ca
drul etapei a treia a returului 
categoriei A, Locomotiva Grivița Ro
șie a întrecut KW norul Petroșani cu 
scorul de 39—6 (22—3).

® HALTERE. Duminică, începînd 
de la ora 9,30, se va desfășura în sala 
Ciulești campionatul asociației Fla

portantă pentru viitoarea configu
rație a clasamentului .Spunem acest 
lucru pentru că meciurile dintre e- 
chipele care se întîlnesc mîine au 
fost totdeauna deosebit de echili
brate și s-au terminat, majoritatea, 
cu rezultate strînse. Astfel, întîlni- 
rea dintre echipele Dinamo Bucu
rești și C.C.A. este așteptată cu 
deosebit interes de iubitorii sportu
lui cu balonul oval, pentru că cele 
două formații sînt de valori sensibil 
egale și de cîte ori s-au întîlnil au 
realizat partide frumoase. De exem
plu, în turul campionatului, întîl- 
nirea dintre aceste echipe s-a ter
minat cu scorul de 9—5 (6—5) în 
favoarea rugbiștilor militari, cu 
toate că aceștia erau conduși, la 
un moment dat, cu scorul de 5—0. 
Ținînd seama de aceste considered, 
te, ne așteptăm ca și ântilnirea de 
mîine să coresipundă din toate punc
tele de vedere. O altă întîlnire e- 
chilibrată se va desfășura pe sta
dionul Progresul F.B. între forma
țiile Progresul F.B. și Constructorul 
Orașul Stalin. Rezultatul acestei 
întîlniri este deosebit de important 
avînd în vedere situația dificilă în 
care se află ambele echipe în par
tea de jos a clasamentului întâlni
rea din turul campionatului dintre 
Progresul F.B. și Constructorul O- 
rașul Stalin s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate: 3—3), Tot în Ga- 
pifală se dispută și meciul dintre 
echipele Progresul Sănătatea și Di
namo IX. In meciul din prima parte 
a campionatului, diuamoviștii au 
fost întrecuți c i 6—3, după ce la 
pauză conduceau cu scorul de 3—0. 
Totuși, forma bună în care se află 
Dinamo IX în ultimul timp precum 
și pregătirile intense pe care le-au 
făcut dinamoviștii în vederea aces
tui meci ne determină să credem 
într-un rezultat favorabil lor. La 
Timișoara, echipa locală Știința pri
mește vizita Constructorului Bucu
rești. Oaspeții au prima șansă în 
această întâlnire datorită pe de o 
parte, valonii jucătorilor lor, iar 
pe de alta indisponibilității câtorva 
jucători din echipa gazdă.

In categoria B sînt programate 
următoarele întîlniri: SERIA I: 
Progresul Tecuci — Metalul Bucu
rești ; Constructorul Constanța — 
Știința Galați; Știința Iași — Mi
nerul București. SERIAaII-a: Set. 
Tîrnăveni — Locomotiva Timișoara ; 
Știința Arad — Știința Cluj, Loco
motiva Cluj — Flacăra Ploești- 
FAZA FINALA A CAMPIONATU. 
LUI REPUBLICAN DE JUNIORI

Mîine dimineața va îr.cepe în Ca
pitală desfășurarea celui mai impor
tant eveniment al tinerilor rugbiști: 
faza finală a campionatului republi 
can de juniori.

Se vor întîlni în etapa finală 
cele rțiai valoroase echipe de ju
niori' din țară, cîștigătoarele seriilor 
din provincie (cele patru centre. 
Timișoara, Cluj, Orașul Stalin si 
Galați) iar din Capitală, primele 
două clasate din fiecare serie. (Lo
comotiva Grivița Roșie. Construc
torul. Dinamo IX și Metalul 16). In 
vederea acestui interesant eveni
ment rugbistic, echipele calificate 
în turneul final s-au pregătit cu 
multă atenție. Muilți dintre juniorii 
care întră în componența formațiilor 
finaliste, atît din Capitală cît și 
din provincie, au făcut parte din

SPORT LA ZI
mura roșie, la care participă haltero
fili din București, Cluj, Oradea, Ga
lați, Arad, Craiova.

■ BOX. — Cîntarul oficial în ve
derea întîinirii de astă-seară din sala 
Giulești, dintre C.C.A. și combinata 
Locomotiva 4- Știința, în cadrul cam
pionatului republican de box pe echi
pe, ar® loc azi dimineață între orele 
8,30 — 9,30 la C.M.C.F.

— Pentru conducerea întî mirilor 
din cadrul campionatului republican 
de box pe echipe au fost delegați 
următorii judecători-arbitri: REȘIȚA: 
M. Ghinescu (arbitru principal), C. 
Iorgulescu, Z. Ferber, P. Mihelfy; 
BUCUREȘTI; V. Dumitrescu (arbitru 
principal), L. Mișcovici, P. Tonița 
A. Weintraub; SIBIU: B. Robert (ar
bitru , principal), M. Stănescu, Gh. 
Dumitrescu, Aristide Ionescu.

■ TENIS DE MASĂ. Iată rezul
tatele din faza interregională a cam
pionatului de calificare care s-a 
disputat la Tg. Mureș, Alba Iulia 
și Pitești. Tg. Mureș: echipe băieți: 
Dinamo Tg. M’ureș — Voința Cluj 
5-1. Dinamo Tg. Mureș — Metalul 
Orașul Stalin 5-2, Voința Cluj — Me
talul Orașul Stalin 5-3; echipe femei: 
Flamura roșie Cluj — Voința Sf. 
Gheorghe 3-0, Flamura roșie Cluj — 
Locomotiva Orașul Stalin 3-0, Loco
motiva Orașul Stalin — Voința Sf. 
Gheorghe 3-1. S-au calificat pentru 
etapa finală formațiile Dinamo Tg. 
M’ureș (băieți) și Flamura roșie Cluj 
(femei). Alba Iulia: echipe băieți: 
Flamura roșie Alba Iuliia — Știința 
Crajova 5-3, Flamura roșie Alba Iu
lia — Progresul Timișoara 5-3, Ști
ința Craiova — Progresul Timișoara 
5-2; echipe femei: Știința Craiova — 
Metalul Reșița 3-1, Știința Craiova— 
Minerul Petroșani 3-2, Metalul Re

tabăra de juniori și tineret orga
nizată la Sighișoara.

Dacă ținem seama că în țara 
noastră nu a fost organizat pînă în 
prezent un campionat republican al 
juniorilor, cu care prilej să vedem 
la lucru și echipele din provincie 
(înființate în urma celor din Ca
pitală), putem afirma că prima șan
să în acest turneu o au tinerii rug
biști bucureșteni. Totuși, pregătirile 
intense pe care le-au efectuat pro
vincialii anunță un turneu Final foar
te interesant. Jocurile sînt elimina
torii (sistem Cupă) și vor fi pro
gramate în trei etape: etapa I, 
care are loc mîine, semifinala la 23 
octombrie, iar finala, la 30 octom

brie. Partidele au loc în Oapitală. 
Dacă însă o echipă din provincie 
se califică în semifinală, jocul se 
va disputa în localitatea respectivă. 
Finala turneului va avea loc în 
București. »

Pentru mîine sînt programate ur
mătoarele jocuri: Dinamo IX Bucu. 
rești — Știința Politehnica Cluj (te
ren Tineretului IV ora 10,30) ; Lo
comotiva Grivița Roșie — Locomo
tiva Timișoara (teren Parcul Copi
lului ora 15,45); Constructorul 
București — Știința Galați (teren 
Tineretului IV, ora 9); Metalul 16 
București — Flamura roșie Orașul 
Stalin (teren Tineretului II, ora 9).

HANDBAL
Dintre jocurile categoriei A vom 

remarca, în primul rînd, acele me
ciuri în care se întîlnesc echipe a- 
flate în zona de retrogradare, deoa
rece ultimele etape ne-au arătat că 
asemenea jocuri sînt mai disputate 
și uneori chiar de un nivel tehnic 
mai ridicat decît cele în care se 
întrec echipele din fruntea clasa- 
samentului. Sub acest aspect, deci, 
considerăm că cele mai echilibrate 
și mai disputate partide de mîine 
vor fi cele de la Timișoara (Știința 
— Știința I.C.F.) și Iași (Știința— 
Flacăra Ploești). De asemenea, un 
joc dificil are de susținut echipa 
C.CA., care va înfrunta la Cisnă- 
die formația textiliștilor din locali
tate. Or, ultimele jocuri au arătat 
că la Cisnădie se cîștigă greu I In 
rest, programul este următorul: 
SIBIU: Voința — FI. roșie Jim- 
bolia; BUCUREȘTI: Dinamo VI— 
Metalul Reșița; ORAȘUL STALIN: 
Dinamo —Metalul Timișoara.

Mai este de amintit faptul că, 
în ultima ședință a biroului comisiei 

centrale de handbal, s-a admis contes
tația făcută de colectiv»! Dinamo 
Orașul Stalin la jocul cu Flamura 
roșie Jimbolia. Rezultatul de pe 
teren a fost de 5—3 pentru FI. ro
șie Jimbolia, iar în urma contesta
ției a fost omologat cu 6—0 în fa
voarea echipei Dinamo Orașul 
Stalin. Ca urmare a acestui fapt, 
echipa FI. roșie Jimbolia a trecut 
pe ultimul loc al clasamentului cu 
10 puncte.

In campionatul feminin categoria 
A se vor disputa următoarele jocuri: 
CODLEA: Avîntul — Știința I.C.F.; 
SIBIU: FI. roșie — FI. roșie Con
stanța; TIMIȘOARA: Știința — 
FI. roșie Buhuși; BUCUREȘTI: 
Știința Min. Invățămîntului — Pro
gresul Orașul Stalin; TG. MUREȘ: 
Progresul — Metalul Reșița.

Programul în campionatul mas-

șița — Minerul Petroșani 3-0. S-au 
calificat echipele Flamura roșie Al
ba Iulia (băieți) Și Știința Craiova 
(femei). Pitești: echipe băieți: Voin
ța Lemn Mobilă Buc, — Locomotiva 
Roșiori 5-0, Voința Lemn Mobilă! 
Buc. — Dinamo Pitești 5-0. Voința 
Lemn Mobilă Buc. — Progresul 
Ploești 5-0, Locomotiva Roșiori — 
Dinamo Pitești 5-0, Locomotiva Ro
șiori — Progresul Ploești 5-0, Di
namo Pitești — Progresul Ploești 5-0; 
echipe femei: Flamura roșie comerț 
Buc. — Locomotiva Roșiori 3-0, Fla
mura roșie comerț Buc. — Dinamo 
Pitești 3-0, Flamura roșie comerț 
Buc. — Progresul Ploești 3-0, Loco
motiva Roșiori — Dinamo Pitești 3-1, 
Locomotiva Roșiori—Progr. Ploești 
3-0, Dinamo Pitești — Progresul 
Ploești 3-0. S-au calificat echipele 
bucureștene Voințța Lemn Mtobilă 
(băieți) și Flamura roșie comerț (fe
mei).

In cursul săptămînii viitoare-, ( 
miercuri și joi, va avea loc in < 
sala sporturilor Floreasca din j 
Capitală un concurs de verifi
care a lotului de tenis de masă 
al R.P.R. Vor participa fruntașii 
acestei discipline sportive din 
țara noastră, în frunte cu 
maestrele emerite ale sportului 
Angelica Rozeanu și Ella Zeller, 
maeștri sportului Toma Reiter, 
Mircea Popescu, Tiberiu Ha- 
rasztosi, Paul Pesch, Matei 
Gantner, N. Naumescu.

culin categoria B este următorul: 
GALAȚI: Știința — Locomotiva
București; ODORHEI: Progresul— 
Flacăra Tîrgoviște; BUCUREȘTI: 
Recolta M.A.S. — Recolta Variaș; 
BACAU: Progresul — Reprezenta
tiva or. Făgăraș; CLUJ: Știința — 
Progresul Arad.

In cadrul acestui campionat s-a 
disputat marți 11 octombrie la A- 
rad jocul dintre Progresul Arad și 
Progresul Bacău. Acest meci, care 
trebuia să se dispute la 23 octom
brie, în cadrul etapei a XVII-a s-a 
încheiat cu victoria arădanilor: 8-2
(5-0).

Adăugind și acest rezultat, îna
intea jocurilor de mîine clasamen
tul campionatului este următorul:
1. Repr. or. Făgăraș 15 13 0 Z 157: 79 Sg
2. Progresul Arad 16 12 1 3 160:113 25
3. Recolta Variaș
4. ProgT. Odorhei
5. Fl. Tîrgoviște
6. Progr. Bacău
7. Știința Cluj
8. Loc. București
9. Recolta M.A.S.

19. Șt. Galați

15 9 2 4 112: 96 20
15 8 2 5 168:115 18
15 7 1 7 135:143 15
16 7 0 9 104:115 14
15 4 3 8 85:143 11
15 4 2 9 117:139 10
15 4 1 10 130:149 9
15 1 2 12 86:162 4

LUPTE
A treia etapă a campionatului 

republican de lupte pe echipe, care 
se desfășoară mîine, programează 
întîlniri echilibrate în toate cele 
patru grupe. Iată echipele care se 
vor înfrunta: Oradea: Dinamo 
București, Dinamo Orașul Stalin, 
Fl. roșie Arad, Progresul Oradea ; 
Cluj : Progresul Lugoj, Fl. Roșie 
Galați, Fl. roșie Cluj, Constructo
rul Cluj; Baia Mare: Constructorul 
Ploești. Metalul Baia Mare, Loco
motiva Timișoara, C.C.A.; Bucu
rești: Metalul Hunedoara. Metalul 
Reșița, Construcctorul București, 
Progresul București. Reuniunea din 
București se va desfășura în sala 
liceului de băieți din str. Italiană, 
începînd de la ora 10.

C In programul ultimelor două 
etape au survenit — ca urmare a 
discuțiilor purtate î« Biroul Comi
siei Centrale și a hotărîrilor luate 
de acesta — o serie de modificări. 
Astfel, meciurile din grupa a IV-a 
a penultimei etape (30 octombrie) 
se vor disputa la Arad și nu la 
Galați, cum fuseseră programate 
inițial. Aci, gazdă va fi Flamura 
roșie Arad, urmînd să se depla
seze Metalul Hunedoara, Locomo
tiva Timișoara și Flamura roșie 
Galați.

Ultima etapă se va desfășura în 
întregime Ia București în zilele de 
5 și 6 noiembrie și nu în ziua de 
13 noiembrie. In ziua de 5 noiem
brie se vor desfășura următoarele 
întîlniri: grupa a Il-a: Progresul 
Lugoj, Constructorul București, 
Locomotiva Timișoara, Progre
sul Oradea; grupa a IlI-a : 
Constructorul Ploești, Flamura ro
șie Arad, Flamura roșie Cluj, Me
talul Reșița. Duminică 6 noiem
brie Vor avea loc disputele din cele
lalte două grupe, și anume: gru
pa I : Dinamo București, Metalul 
Baia Mare, Progresul București, 
Flamura roșie Galați, grupa a 
IV-a: Metalul Hunedoara, Con

AZI
FOTBAL. — Stadionul Giulești ora 

13,15: Știința București — Flacăra 
Moreni; ora 15,15: Progresul Bucu
rești — Progresul Sibiu.

BOX. — Sala Giulești ora 19,30: 
C.C.A.—Locomotiva 4- Știința (cam
pionatul republican).

NATAȚIE. — Bazinul acoperit 
Floreasca ora 17: Concurs de verifi
care a lotului republican.

ATLETISM. — Stadionul Tineretu
lui dimineața de la ora 10 și după- 
amiază de la ora 15: campionatele 
republicane: decatlon, pentatlon,
marș și ștafete.

BASCHET. — Sala Dinamo cu în
cepere de la ora 19: Locomotiva Buc. 
— Constructorul Buc. (fem.); Progre
sul F.B. — Dinamo Oradea (mase.).

MÎINE
GIMNASTICA. — Sala Floreasca 

ora 15,30: Știința (R.P.R.) — Akade- 
mik (R.P.B.).

FOTBAL. — Stadionul Dinamo ora 
13,15: Dinamo București - Știința 
Timișoara (tineret); cj-a 15,15: Dina
mo București — Știința Timișoara 
(cat. A.). Stadionul Republicii ora 
15,15: C.C.A. — Progresul București 
(cat. A.). Stadionul Giulești ora 10,30: 
Locomotiva București—Știința Crajova 
(cat B.). Teren Dinamo Obor era 
10: C.C.A. — Progresul București 
(tineret).

NATAȚIE. — Bazinul acoperit 
Floreasca ora 10: concurs de verifi
care a lotului republican.

ATLETISM. — Stadionul Tineretu
lui dimineața de la ora 10 și după- 
amiază de la ora 15: campionatele 
republicane: decatlon, pentatlon,
marș și ștafetă.
* LUPTE. — Sala liceului de băieți 

structorul Cluj, Dinamo Orașul 
Stalin, C.C.A Toate reuniunile se 
vor desfășura în sala Dinamo.

• La Sinaia se va desfășura mîi
ne’meciul dintre Metalul din loca
litate și Voința Tg. Mureș, în ca
drul campionatului de calificare pe 
echipe. Amintim că cele două for
mații s-au mai întîlnit la Tg. Mu
reș și au terminat la egalitate:
4—4.

TENIS DE MASĂ
Cea de ,a XVI-a etapă a campio

natului republican masculin din 
acest an cuprinde, programate 
pentru mîine, următoarele întîl
niri : București; Progresul Buc. — 
Cons truc torul Buc., Flamura roșie 
Buc. — Voința Arad; Timișoara: 
Flamura roșie — Progresul Cluj; 
Reșița : Metalul — Progresau! Satu 
Mare. Fără discuție că oea mai 
importantă partidă se va desfășu
ra în Capitală între campioana 
țării Constructorul și Progresul 
Buc. In primul lor meci Construc
torul a cîștigat cu 5—3, dar Ha- 
rasztosi (Prog.) și-a învins atunci 
detașat toți adversarii. Rămîne de 
văzut dacă Harasztosi va reedâta 
performanța de acum câteva luni. 
In orice caz meciul se anunță 
foarte interesant, ținînd seama că 
in ambele formații sînt jucători de 
valoare, ca Mircea Popescu, Paul 
Pesch, Naumescu, Botner (Con
structorul) Angelica Rozeanu și 
Tiberiu Harasztosi (Progresul).

întrecerea echipelor feminine 
nentru desemnarea campioanei 
R.P.R. ia sfirșit duminica aceasta, 
cîrxâ se va desfășura ultima etapă. 
Deși mai are de jucat două me
ciuri (âînbeile cu Dinamo IX Buc.) 
totuși formația bucureșteană Pro
gresul poate fi considerată virtu
ală campioană. Ultima echipă cla
sată, care retrogradează, este Flla- 
rnuna roșie Constanța. De altfel, 
aceasta a și terminat de jucat toa
te partidele. Iată întâlnirile de 
mîine: București: Dinamo UX
Buc.. — Progresul Buc., Știința 
Buc. — Constructorul Buc., Cluj: 
Progresul — Progresul Timișoara.

înaintea etapei de mîine clasa
mentele sînt următoarele:
MASCULIN
1. Constructorul Buc. 14 13 1 69:13 27
2. Flamura r. Buc. 13 13 0 65:21 26
3. Progresul Buc. 14 15 6 61:41 22
4. Prog. Satu Mare 13 '7 6 44r47 20
5. Dinamo IX Buc. 14 l5 8 47:54 20
6. Progresul Cluj 13 I5 7 42:47 10
7. Voința Arad 13 !> 8 39:50 18
8. Metalul Reșița 13 1L 12 20:62 14
9. Flamura r. Tîm. 13 :L 12 11:64 14
FEMININ
1. Progresul Buc. 10l 10 0 0 30: 3 20
2. Construe. Buc. _ H ~9 2 0 28: 6 20
3. Știința Buc. 11 6 5 0 20:18 17
4. Progresul Cluj 11 6 5 0 20:20 17
5. Prog. Timișoara 11 4 7 0 14:25 15
6. Dinamo IX Buc. 16 3 7 0 15:23 13
7. Flamura roșie Constanța

12 S 11 1 4:36 11
Ieri după-amiază, Progresul 

București a întrecut Știința Bucu
rești cu 3—0

din strada Italiană ora 10: campio
natul republican pe echipe.

HALTERE. — Sala Giulești de la 
ora 9,30 campionatul asociației Fla
mura roșie.

CICLISM. — Velodromul Dinamo. 
ora 9,30: campionatul R.P.R. de pistă' 
(probe semifond băieți și fete).

TENIS DE MASA. — Sala Progre-. 
sul (B-dul 6 Martie nr. 5) ora 9: Pro
gresul București — Dinamo IX Bucu-i 
rești (feminin); ora 10: Constructorul< 
București — Progresul București 
(mase.). Sala Constructorul ora 10:; 
Flamura roșie Buc. — Voința Arad 
(mase.).

BASCHET. — Sala Dinamo de la 
ora 17 Știința Invățăimînt Buc. — 
Progresul Arad (fem.); Locomotiva 
P.T.T.—Dinamo Buc. (mase.); C.C.A.—•' 
Știința I.C.F. (mase.).

VOLEI. — Teren Progresul I.T.B. de 
Ia ora 9 (în caz de ploaie luni în| 
sala Dinamo de la ora 15,30): Dinamo 
I — Locomotiva Tg. Mureș (mase.); 
Progresul I.T.B. — Dinamo IX (mase.); 
teren Progresul (fost centrul de an
trenament nr. 2, în caz de ploaie luni 
în sala Giulești începînd de la ora 
13): Locomotiva Buc. — Știința Timi
șoara (mase.); Locomotiva Buc. — 
Constructorul Buc. (fem); Progresul 
Buc. — Voința Sibiu (fem.).

RUGBI. — Stadionul Republicii ora 
13,30: Dinamo Buc. — C.C.A.; teren 
Progresul F.B. ora 1'5,36: Progresul 
F.B. — Constructorul Onașul Stalin; 
stadionul Tineretului (teren II) ora 
10.30: Progresul Sănătatea — Dina- 1 
mo IX.

HANDBAL — Teren Dynamo Obor 
ora 12,45: Dinamo Obor-Constructo- 
rul Piatra Neamț (calificare), ora 
11.45: Dinamo 6 — Metalul Reșița 
(cat. A).

Teren Progresul I.T.B. ora 16: 
Știința Invățămînt-Progresul Orașul 
Stalin (cat. A fem.). In deschidere, 
un meci feminin de calificare.



Arbitrul austriac Erich Steiner despre valorile fotbalului 
european si despre meciul jubiliar Austria—R. P. Ungară

Pe arbitrul austriac Erich Stei
ner nu-l cunosc numai spectatorii 
care au urmărit duminică meciul 
dintre reprezentativele R.P. Romi
ne și R. P. Bulgaria, ci milioane 
de spectatori din aproape toate ță
rile Europei, din America de Sud, 
din Africa și chiar din Austra
lia...

Erich Steiner, arbitru cu reputa
ție mondială, este un bun cunoscă
tor al valorilor fotbalului din în
treaga lume. Duminică, după de
clarațiile pe care ni le-a făcut cu 
privire la meciul R.P.R.—R.P.B, 
cunoscutul arbitru ne-a împărtășit 
impresiile sale despre campionatul 
mondial de anul trecut din Elveția, 
ne-a vorbit despre exuberanța pu
blicului sudamerican, precum și 
despre actuala situație a fotbalului 
de pe continent. Steiner ne-a 
afirmat că, tn momentul de față, 
pe continent există două categorii 
de echipe reprezentative de va
loare : „In prima categorie a e- 
chipelor de valoare excepțională, 
nu se încadrează actualmente de- 
cît una singură: reprezentativa 
Uniunii Sovietice. Anul trecut, 
Ungaria era echipa care se putea 
mîndri cu acest titlu de omoare. 
Acum însă, fotbalul maghiar se gă
sește într-o perioadă de tranziție, 
sau, mai bine zis, este pe punctul 
de a-și forma în viitorul apropiat 
o nouă reprezentativă de valoare. 
Din cealaltă categorie fac parte, 
fără discuție, reprezentativele Un
gariei, Iugoslaviei și Franței. A- 
r>ul acesta Iugoslavia a învins e- 
chipele Germaniei occidentale și 
Italiei la scoruri categorice, în 
schimb a făcut meci nul pe teren 
propriu cu echipa Scoției. Franța 
a cîștigat toate meciurile din acest 
an, cele mai semnificative fiind 
victoriile repurtate în fața Spaniei 
la Madrid și a Elveției la Bale. 
Marele examen pentru fotbaliștii 
francezi va avea loc in curînd, la 
Moscova, unde echipa Franței va 
întîlini echipa U.R.S.S.

Echipa Ungariei, și despre a- 
ceasta vreau să vă vorbesc mai 
mult, pentru că sînt un perfect cu
noscător al fotbalului din țara ve
cină, deși se pare că nu mai este 
în forma ei „de aur", se bucură 
totuși, de Un mare prestigiu inter
național, numărîndu-se printre cele 
mai bune echipe de pe continent. 
Anul acesta reprezentativa ma
ghiară nu a pierdut nici Un meci. 
Cred că rezultatul de 1—1 realizat 
în partida cu Uniunea Sovietică 
(n.r. partidă pe care Steiner a ur
mărit-o la Budapesta) a fost favo
rabil echipei maghiare, care a ega
lat în ultimele minute printr-un 
pena’ti. După părerea mea, echipa 
U.R.S.S. a fost mai bună și putea 
să cîștige. Dar, indiferent de si
tuația de pe teren, rezultatele con
semnate în palmaresul țărilor res
pective cît și evidenta jocurilor 
la F.I.F.A. sînt oglinda fiecărei re
prezentative. Fazele și amănuntele 
se uită totdeauna, dar rezultatele 
rămîn... rezultate. Sînt convins că 
ungurii își vor alcătui pînă în 
1958 o nouă echipă „de aur“. Se
beș Gustav face acum experiențe, 
caută diverse formule și, pînă la 
urmă, se va opri, dcsîe'ur, asupra 
unor elemente de valoare pe care 
le va utiliza în permanență în e- 
chipă. Iată, de pildă, jucătorul 
Szojka. Acesta a debutat anul tre
cu; în echipa maghiară, după cam
pionatul mondial, luînd locul cu
noscutului Zakarias. Și, de atunci, 
Szojka a progresat foarte mult. 
Aceeași experiență se isce acum cu 
stoperul Karpati, cu centrul înain
taș Machos și alții, despre care 
cred că vor fi în scurt timp titu
lari ai naționalei. Să nu uităm că

Turneul final al campionatului 
republican de popice

Turneul final al campionatului re
publican de popice se apropie de 
sfîrșit. In semifinala competiției
S-au calificat, la băieți Flacăra Plo- 
ești, Progresul Oradea, Voința Cra
iova, Locomotiva Timișoara, iar la 
fete — pînă acum — Avîntul Piatra 
Neamț, Metalul Orașul Stalin și 
Flamura roșie Tg. Mureș

Noua formulă de desfășurare a 
campionatului republican a dat unor 
echipe posibilitatea să-și arate a- 
devărata valoare. Astfel, Prog. O- 
radea, Voința Graiova, Locomotiva 
Timișoara și Metalul Orașul Stalin 
(f) au avut o comportare constan
tă, reușind să elimine din cursa 
pentru cucerirea titlului o serie de 
formații puternice ca: Prog. Ro
nan (f). Flamura roșie Tg. Mureș 
Jm). Voința Metalo-Chimic Bucu
rești (m) și Voința l.O.R. București 
(m). 

aceștia sînt tineri și au in fața lor 
încă mulți ani de fotbal. Dar, nici 
ceilalți nu sînt încă ,.bătrîni“, Koc- 
sis are numai 26 ani, Czibor 27, 
Puskas 28 etc..

In Austria situația nu este iden
tică. După campionatul mondial, re
prezentativa Austriei a pierdut o 
serie de meciuri: cu R. Ceho
slovacă, cu Elveția și cu Scoția pe 
teren propriu... Cauzele sînt mai 
multe: Stojaspal una din marile 
vedete austriace a plecat în Fran
ța, alți jucători care odinioară erau 
în mare formă, ca Ocwirk, Zeman, 
Dienst etc. sînt acum în declin. 
In plus, în fotbalul austriac există 
o mare lipsă: cadrele tinere nu 
sînt pregătite așa cum trebuie. Nu 
avem elemente capabile care să ia 
locul celor mai vechi. Pe de altă 
parte, în ultima vreme, în condu
cerea federației austriace și în pos
tul die antrenori federali s-au pe
rindat vreo zece persoane; fiecare 
vine cu principii și idei noi, care 
însă nu sînt realizate, pentru că ei 
pleacă înainte de a-și pune în apli
care planurile"...

Fotbalul austriac se găsește in 
prcgul unui important eveniment; 
duminică 16 octombrie se va dis
puta la Budapesta cea de a 100-a 
întîlnire între echipele Austriei și 
Ungariei (acest meci contează 
in competiția „Cupa Europei"). 
Este o frumoasă performanță, 
căci nu există tn lume o 
altă reprezentativă care să fi sus
ținut 100 de meciuri tn compania 
aceleiași țări! Și, desigur, aceas
ta ilustrează suficient de bine tra
diția fotbalistică a celor două țări. 
îmi aduc aminte, ne-a spus arbi
trul austriac, ce jucători mari al
cătuiau aceste formații cu vreo 25 
ani în urmă. La noi, în ,.Wunder 
feam“ jucau, printre alții, Sinde- 
Iar, Sesta, Schmaus, GeschweWl 
etc. La unguri erau în formație cu- 
noscuțiî Toldi, frații Sarosi etc. 
Dacă^ și astăzi în echipa Ungariei 
există jucători de valoarea lui Sa
rosi și Toldi, în schimb, în echipa 
care va reprezenta Austria tn acest 
mare joc jubiliar nu mai e nici un 
Sindelar sau Sesta... Cam așa se 
prezintă lucrurile înaintea celei 
de a 100-a întîlniri. Echipa Aus
triei va alinia, probabil, formația* 
Engelmayer, Schleger, Halla, 
Rockl, Ocwirk. Hanappi, Grohs, 
Wagner, Pichler, Probst și Korner 
II Ea va avea o sarcină foarte 
dificilă în fața formației maghia
re, care, deși nu este în forma ei 
cea mai bună, poate cîștiga, și 
chiar la scor, acest meci, ce va fi 
trecut cu litere de aur în istoria 
fotbalului din aceste două țări.

Un alt examen greu — ne-a spus 
Stein r în încheiere — îl va con
stitui meciul dintre reprezentati
vele Austriei și Iugoslaviei, care se 
va desfășura la 30 octombrie, la 
Viena".

Situația intilnirilor dintre echi
pele Austriei și Ungariei este ur
mătoarea:

Din cele 99 de meciuri jucate. 
Ungaria a cîștigat 47, Austria 30, 
iar 22 de partide s-au terminat 
la egalitate. Ungaria a înscris 234 
goluri, iar Austria 207. In ultimii 
10 ani: Ungaria a cîștigat 11 
jocuri, Austria 4, iar două întîlniri 
s-au terminat la egalitate, fotba
liștii maghiari au marcat 51 de 
goluri, iar austriecii- 33.

în vederea meciului de duminică 
în echipa R. P. Ungare au fost se
lecționați următorii jucători: Fa- 
zekas, Danka (portari). Buzanszki, 
Karpati, Lantos, Varhidi (fundași), 
Bozsik, Szojka, Kotasz (mijlocași), 
Kertesz, Kocsis, Tichy, Puskas, 
Czibor, Machos (înaintași).

ION OCHSENFELD

In deosebită vervă de joc se află 
popicarii echipei Progresul Oradea, 
care au reușit în meciurile susți
nute pînă în prezent să realizeze, 
în medie, peste 400 popice doborîte. 
La fel, formația feminină Flamura 
roșie Tg. Mureș a dovedit o mare 
precizie în lansarea bilei, obținînd 
în medie peste 2600 popice doborîte 
(rezultat final).

In schimb, campioana țării. Fla
căra Ploești, a avut o comportare 
inegală (a pierdut în tur meciul cu 
Locomotiva-Auto Iași) reușind să 
se califice cu mare greutate jp faza 
superioară a campionatului.

Buna comportare a celor mai 
multe echipe în etapa anterioară ne 
îndreptățește să sperăm că întrece
rile semifinale ale campionatului 
republican de popice care vor avea 
loc între 22 și 30 octombrie, vor fi 
deosebit de dirge.

Schiorii au
Antrenamentul de-a lungul între

gului an a devenit o lege de bază 
în pregătirea schiorilor sovietici. 
Practicarea diferitelor sporturi și 
exerciții în cursul verii și al toam
nei îi ajută să atingă repede în 
timpul sezonului de iarnă cea mai 
bună formă, să realizeze perfor
manțe de valoare. Principalul mij
loc ajutător al schiorilor în pre
gătirea lor îl constituie alergările 
pe teren variat. Ele dezvoltă forța 
și viteza, căci nu-î lucru ușor să 
urci într-un ritm ridicat panta a- 
bruptă a unui deal, să parcurgi 
kilometri pe poteci de pădure, să
rind peste rîpi și tufișuri.

Duminica trecută povîmișurile 
ruginite ale Colinelor Lenin au 
fost brăzdate de stegulețe albastre. 
Așa se marchează în timpul ier
nii traseele curselor de schi. Acum, 
acest marcaj părea oarecum ne
obișnuit pe fondul verde-gălbui al 
ierbii de toamnă. „Piftia" urca 
pînă sus, în vîrf, ocolea pe o că
rare îngustă un pîlc de pomi și 
cobora abrupt pînă aproape de a- 
pa fluviului. S-o străbați mergînd 
(nu alergînd) era un lucru nu 
tocmai ușor.

— Cu cît este mai greu traseul, 
cu atît mai ușor poți să-ți verifici 
pregătirea, spuneau schiorii parti
cipant Ia acest cros.

Intr-o mică poiană se afla star
tul și sosirea.

Duminică, pe Colinele Lentn 
s-au întrecut doar maeștri ai spor
tului și schiori de categoria I. 
S-au adunat mulți sportivi la star
tul acestui prim cros al schiori
lor. Pregătindu-se pentru cursă își 
făceau cu toții încălzirea. Iată-i pe

Iahturile se pregătesc să porneas că tn larg. Le așteaptă un drum 
lung și greu, presă ral cu valuri și furtuni

In luptă cu valurile
A luat sfîrșit una din cele mal 

importante întreceri de vele din 
acest an jn U.R.S.S., cea de a 
VII-a ediție a „Regatei Mării Ne
gre". Veliștii sovietici, care au sus
ținut în ultimii ani o serie de în
tîlniri internaționale, demonstrează 
mereu o măiestrie crescută în con
ducerea navelor. întrecerile desfă
șurate pe apa „neliniștită" a mării 
au confirmat aceasta. Spre deose
bire de anul trecut, cea de a VII-a 
ediție a ,,Săptămânii nautice" a 
constat din trei curse desfășurate 
între porturile principale ale Mării 
de Azov.

In prima cursă, yachturile au 
avut de parcurs distanța Tagan- 
rog-Eisk-Taganrog, în lungime de 
95 mile marine. O luptă extrem de 
aprigă s-a încins între echipajele 
orașelor Taganrog și Sevastopol. 
Victoria i-a revenit reprezentantu
lui Taganrogului, Popov, pe vasul 
„Zakat". Al doilea a sosit sporti
vul din Rostov, Serebreakov, pe 
yachtul „Undina".

O zi mai tîrziu, veliștii au fost 
supuși unei încercări mai grele, pe 
traseul Taganrog-Jdanov-Tagan- 
rog, măsurînd 140 mile. Această 
cursă s-a desfășurat în condiții di
ficile. Noaptea, vîntul s-a transfor. 
mat în furtună, iar valurile mari 
șî puternice îngreunau drumul. 
Cinci echipaje au suferit avarii, 
fiind nevoite să abandoneze. Con
ducînd cu multă măiestrie yachtul

ieșit la startul crosului

Înainte de a începe alergarea de cros schiorii își fac încălzirea

Fedor Terentiev și Vladimir Olea- 
șev, de mai multe ori campioni ai 
U.R.S.S. în probele de 30 și 50 
km. In fața lor „se mișcă" Viktor 
Baranov, cel care anul trecut a o- 
cupat locul 3 în întrecerile inter
naționale de la Holmenkollen, iar 
alături de el se încălzește foarte 
tînărul, dar deja consacratul Ni
kolai Anikin. Anul trecut el a reu
șit să-1 învingă în două curse pe 
Vladimir Kuzin.

Primele iau startul fetele. Vic
toria în cursa de 2 km. îi revine 
campioanei de anul trecut a țării, 
Radia Eroșina. In alergarea ei s-a 
putut vedea îndemînarea sportivu
lui bine antrenat.

său, „Dunărea", reprezentantul Ta
ganrogului, Prokopenko, a sosit 
primul, urmat la 6 minute de cole
gul său de club Kornilovici, Cursa 
a durat peste 36 ore.

O luptă extraordinară s-a dat 
pe traseul cel mai lung al regatei, 
Taganrog-Osipenko-Taganrog, — 
225 mile. întreaga cursă a durat 
trei zile și trei nopți. Prin portul 
Osipenko sportivii trec în următoa
rea ordine: Prokopenko, Serebrea
kov, Șirokii și, puțin mai tîrziu, 
Kornilovici. Acest clasament a fost 
răsturnat pe ultimele 100 de mile. 
Conducînd excelent, Kornilovici 
pe yachtul „Spartak", a reușit 
să se desprindă de adver
sarii săi, luînd un avans aprecia
bil. Luptînd cu oboseala unei ast
fel de curse și cu marea extrem de 
agitată, el reușește să încheie pri
mul cea mai lungă distanță a re
gatei. Abia după opt ore a sosit 
Șirokiî, urmat la scurt timp de 
Prokopenko.

Primul loc, prin adiționarea re
zultatelor din cele trai curse, i-a 
revenit lui Kornilovici. care a acu
mulat 2836 puncte. Pe locul 2 s-a 
clasat Serebreakov cu 2234 puncte, 
urmat de Prokopenko cu 2167 
puncte. Pe echipe, primul loc și 
„Cupa Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport" i-au revenit echi
pei orașului Taganrog. Pe locul 2 
— echipa orașului Sevastopol, pe 
locul 3 — echipa orașului Rostov.

Diferențe de secunde î-au sepa
rat pe primii sosiți în proba de 5 
km. rezervată bărbaților. Cel mal 
rapid s-a arătat a fi Nikolai Ani
kin, căruia i-au trebuit mai puțin 
de 18 min. pentru a străbate un 
traseu foarte dificil. La 3 secunde 
în urma sa a sosit Vladimir Olea- 
șev. In grupul fruntașilor s-au a- 
flat Viktor Baranov, Fedor Teren
tiev, A. Erșov, N. Martînov și alți 
schiori cunoscuți ai Uniunii So
vietice. Cu toții au fost de părere 
că alergarea pe teren variat, crosu
rile de toamnă, reprezintă un mij
loc excelent de pregătire și perfec
ționare a formei schiorului în ve
derea sezonului de <ar"ă.

Actualități
■ Nu de mult, tînărul atlet din 

Kiev, Vladimir Golubnicii a stabi. 
Iii, după cum am mai anunțat, un 
nou record mondial în proba de 
20 km. marș. Recent, un alt spor
tiv sovietic a obținut un mare suc
ces în această disciplină atletică. 
Anatolii Vedeakov, luînd startul în 
cadrul unei curse de 30 km., a par. 
curs distanța în 2 h. 20:40,2. Acest 
rezultat constituie un nou record 
unional, care întrece cu 58,4 sec. 
recordul mondial oficial al mărșă
luitorului cehoslovac J. Dolezal.

■ Campionatele de atletism ale 
Ucrainei au reunit la start nume
roși sportivi de valoare. Au fost 
înregistrate o serie de performanțe 
bune. Victoria în cursele de 5000 
și 10.000 metri i-a revenit tînăru- 
lui alergător I. Cerneavskî cu 
14:03,2 și 29:14,6, In special re
zultatul la 10.000 se înscrie prin
tre cele mai bune din Iurte. Dintre 
celelalte performanțe remarcăm: V. 
Siikin 2 m (înălțime), V. Țîbulen. 
ko 75,86 m. (suliță), G. Dîbenco 
57,24 m. (ciocan), Galina Segeni 
5,93 m. (lungime), Elena Kudreav- 
țeva 1,62 m. (înălțime), Nadejda 
Koneaeva 49,91 m, (suliță).

■ In parcul Lujnikj din Mos
cova a intrat în funcțiune un path 
noar artificial. Pe gheața sa au 
început antrenamentele patinatorii 
artistici.

■ La Suhumi a avut loc o cursă 
de înot de mare fond, pe distanța 
de 10 mile marine (18,520 km.). 
Victoria i-a revenit marinarului I. 
Kitov. în 5 h. 58 min. 7 sec.

■ Printr-o hotărîre a C.C.F.S. 
din U.R.S.S. atleții L. Barteniepr, 
Z. Doînikova, I. Konovalov, N Kaz
mina, F. Pirts șî F. Tkacev au 
primit titlul de maeștri ai sportul 
lui. Noi titluri de maeștri ai spor-- 
tului au fost decernate în urmă
toarele sporturi: acrobatică. bas-’ 
chet, box, lupte sambo, ciclism, 
gimnastică, motociclism, înot, tir, 
și hochei cu mingea.

■ La Pearnu (R.S.S. Estonia
nă) a avut loc campionatul repu
blican de decatlon. Un rezultat ex
celent a obținut tînărul Uno Palu, 
care a devenit campion al Esto-’ 
miei cu 7108 puncte. Palu este al 
doilea sportiv al republicii care 
obține (după Heino Lipp) o per
formanță de peste 7000 p. lată reJ 
zultatele sale în cele zece probe: 
100 m. — 11,3; 400 m. — 51,5; 
1500 m. — 4:28,8; 110 m. g. — 
15,5; lungime — 6,44; Înălțime — 
1,82; prăjină — 3,30; greutate — 
12,65; disc — 36,7 m.; suliță 
55.66 tn.



Praga — Londra la atletism
PRAGA 14 (prin telefon de la 

corespondentul nostru). La 12 oc
tombrie s-a desfășurat la Londra 
întîlnirea internațională de atle
tism dintre reprezentativele mas
culine și feminine ale orașelor 
Londra și Praga. In cadrul aces
tei întîlniri s-a alergat proba de 
3000 m. obstacole la care au par
ticipat și atleți englezi care nu fă
ceau parte din reprezentativa ora
șului precum și cunoscutul atlet 
polonez Jrzi Chromik. întîlnirea 
dintre echipele masculine a fost 
cîștigată de atleții praghezi cu 
scorul de 110—106, iar cea dintre 
echipele feminine de reprezentati
va oralului Londra cu scorul de 
39-27.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate: BĂRBAȚI: 100 yarzi: Janecek 
(P) 9.9 sec, Ruddy (L) 9.9 sec. 
(după fotografie); 220 y.: Ruddy 
(L) 21,6 sec., Janecek (P) 21,6
sec. (după fotografie); 440 y.: 
Wheeler (L) 49,2 sec. 
(L) 49,9 sec.; 880 y. : 
1:58,7, Strzinek , , ' 
lă: Evlsson (L) 4:04,8, Jungwirth
(P) 4:06,4; 3
13:52,0, Sandon 
m.: Pirie (L) 29:19,0 (record bri
tanic), Norris (L) 29:21,0. Zato. 
pek (P) 29:28,2; 120 y. garduri : 
Hildreth (L) 14,5 sec., Veselsky
(P) 14,8 sec. (record cehoslovac); 
440 y. garduri: .Kane (L) 53.6
sec.. Hildreth (L) 
tos (P) 54,1 sec. (record ceho
slovac); 3000 rn.
(L) 8:47,6 (record britanic), Dis- 
ley (L) 8:50,0; Brasher (L) 8:52,6. 
Chromik (Pol.) 8:56,6, Brlica (P) 
9:11,0; 10 km marș: Dolezal (P) 
35:20,6, Koleman (L) 36:44,4; înăl
țime : Lanskiy (P) 2,01 m., Ko
var (P) 1,98 m.; lungime: Olowu 
(L) 7,27 m„ Prohaska (P) 7.15 
m.; prăjină: Krejkar (P) 3,96 m., 
Schmelek (P) 3,96 m., Elliot (L) 
3,96 m.; triplu: Rehak (P) 15,11 
m_, Kalecky (P) 14.89 m.; greu
tate: *......................
mer
53,19 
liță : 
63,13 
m., Engel (P) 57,34 m.; ștafeta 
4 x 100 y.: Londra 42,0 sec., Pra
ga 42,3 sec. (nou record ceho
slovaci. Proba de 2 mile a revenit 
atletului Herman (RDG) 8:50,6. 
FEMEI: 100 y.: Pashley (L) 11,0, 
Hoskin (L) 11,2; 220 y.: Hampton 
(L) 25,2, Brian (L) 26,0, Schwaj- 
grova (P) 26,1 (record ceh.) ;
880 ‘ ............. - ... -
ley 
(L) 
m.;
m., Vikusova (P) 13,11 m.; suliță: 
Zatopkova (P) 47,38 m., Kollins 
41,24 m.; ștafeta 4x100 y.: Lon
dra 47,4 sec., Praga 49,0 sec. (re
cord ceh.)

JINDRICH PEJCHAR

Wirhton
Liska (P) 

(P)' 1:59,2; 1 mi-

mile: Priwer (L)
(L) 13:52.4; 10000

54,0 sec., Bar-

obst.: Shirley

Skobla (P) 16,72 m., Pal- 
(L) 16,12; disc : Merta (P)
m., Cihak (P) 50,74 m.; su- 
Perek (P) 67,90, Jilek (P) 
m.; ciocan : Maca (P) 59,74

y.: Leather (L) 2:14,0, Sma
lt) 2:16,1; Înălțime: Hopkins 
1,67 m., Modrachova (P) 1,62 

greutate: Voborilova (P) 13,58

Mîine și luni in sala Floreasca
Dubla întîlnire de gimnastică Știința (R.P.R.)—Akademik (R.P.R.)
Pe tărîm internațional, prima 

întîlnire de gimnastică inter-aso- 
ciații în țara noastră, are loc mîi
ne și luni după-amiază, î.. 
Floreasca din Capitală.

Echipele studențești
mik — din R.P. Bulgaria întîlnesc 
pentru prima oară reprezentativele 
studențești Știința din R.P.R. In- 
tîlnirea se anunță disputată, avînd 
în vedere componența ambelor lo
turi, care cuprind gimnaste și 
gimnaști de va'oare, ca Tvetana 
Stanceva, Penka Krîsteva, Raina 
Grigorova, Nikola Milev, Petar 
Nedelcev, Elena Leuștean, Emilia 
Vătășoiu, Elena Mărgărit (com
ponent ai loturilor republicane).

Din punct de vedere valoric, e- 
chipele feminine sînt sensibil ega
le. Aici, lupta pentru locul I, atît 
pe echipe cît și individual, va fi 
foarte strînsă, concurentele evo- 
luînd numai cu exerciții liber ale
se, pe care, în aceasță perioadă, 
sportivele le stăpînesc mult mai 
bine decît pe cele impuse (schim
bate de curînd). Participantele 
prezintă adevărate combinații de 
valoare, executate elegant, specta
culoase, Din echipa Akademik se 
desprinde în mod evident Tveta
na Stanceva și Raina Grigorova, 
participante la toate marile com
petiții internaționale din ultimii 
doi ani.

La băieți, echipa studenților bul
gari are o ușoară superioritate 
asupra celor romîni, superioritate 
care poate fi totuși întrecută, în 
cazul unei frumoase comportări 
din partea gimnaștilor noștri. 
(Concursul rămîne întotdeauna un 
semn de întrebare!). Cei mai buni 
dintre gimnaști'i bulgari, Nikola 
Milev, Petar Nedelcev și Velik 
Kapsazov sînt componenți ai lo
tului republican și au făcut parte 
din echipa orașului Sofia în între
cerea internațională Sofia—Bucu
rești din acest an, cînd victoria a 
fost de partea gimnaștilor bulgari.

Arbitrajul va fi satisfăcut de 
patru arbitri, dintre care doi neu
tri (R.P. Ungară și R.P. Polonă).

Concursul va avea loc duminică 
și luni după-amiază în sala Flo
reasca din Capitală, după urmă
torul program:

DUMINICA, ora 17,30: băieți: 
cal cu mînere, bară, sol; fete : pa
ralele inegale, sărituri.

LUNI, ora 18: băieți: paralele 
egale, inele, sărituri; fete: bîr- 
nă, sol. (Regulamentul prevede că 
exercițiile la sol pot fi acompa
niate de muzică).

Iată acum loturile participante: 
AKADEMIK: Fete: Tvetana

Stanceva, Penka Krîsteva, Raina 
Grigorova, Todorka Bateva, Iulia 
Dulgherova, Welicika Paisovska, 
Spaska Dimitrova, Elisaveta Ma-

tn sala

Akade-

Lucrează Țvetana Stanceva (R.P. B.) (mai 1954). Mîine și luni, ca 
și anul trecut, tînăra studentă va ' ' '

execufii frumoase și

rinova, Zlatka Dionisieva. Băieți: 
Nikola Milev, Petar Nedelcev, Va
sil Petrov, Ludmil Gheorghiev, 
Tanko Trașliev, Kiril Nankov. An- 
cio Katev, Todor Bacivarov, Va- 
iik Kapsazov.

ȘTIINȚA: Fete: EletfS Leuștean, 
Emilia Vătășoiu, Utta Schlandt, 
Elena Mărgărit, Alexandrina Pen- 
ciu, Sonia Inovan, A. Ionescu, E- 
veline Slavici. Băieți: N. Covaci, 
St. Hargalos, C. Gheorghiu, M. 
Bădulescu, St. Harko, V. Temesi, 
Gh. Stanciu, L. Lakatos.

★
O altă importantă întîlnire de 

gimnastică, „Cupa Orașelor" eta
pa a IV-a, are loc mîine dimi
neață începînd de la ora 8 în sala 
Dinamo din Capitală.

In cadrul acestui concurs se vor

atrage privirile spectatorilor prin 
pline de feminitate.
întrece echipele reprezentative ale 
orașelor Cluj, Arad, Orașul Stalin, 
Timișoara și București, în a căror 
componență intră gimnaști de va
loare ca : maeștrii sportului Teo- 
fila Băiașu, Stela Perin și Kere- 
kes Andrei, Geta Hurmuzache, Ele
na Săcălici, etc.

Etapa IV-a este ultima întîlnire 
a gimnastelor și gimnaștilor pen
tru „Cupa Orașelor" înainte de 
etapa finală care se va desfășura 
în luna decembrie la Cluj. La eta
pa de mîine se va concura cu 
exercițiile impuse. De remarcat că 
la categoria maeștri exercițiile sînt 
schimbate de puțin timp și că 
acest concurs conșjituie totodată o 
etapă pregătitoare pentru campio
natul republican, unde execuția 

acestor exerciții va fi hotărîtoare.

Campionatele mondiale de haltere

A LUAT SFÎRȘIT TURNEUL 
INTERNATIONAL DE LA ERFURT

DR. O TROIANESCU PRINTRE 
PREMIAȚI

Joi, odată eu desfășurarea par
tidelor întrerupte din ultima run
dă, a luat sfîrșit turneul interna
țional de șah de la Erfurt. Numai 
.12 mutări a durat partida dintre 
fruntașul clasamentului, Uhlman, 
și șahistul polonez Dwordzinski, 
după care cei doi adversari au că
zut de acord asupra remizei. In 
jelui acesta a fost decis primul 
loc. Pentru locul 2 luptau cu șan
se egale trei concurenți, printre 
care și reprezentantul nostru Dr. 
O. Troianescu. Numai maestrul 
bulgar Kolarov a reușit să obțină 
victoria în ultima rundă și, în- 
trecîndu-1 pe Frantz, și-a asigurat 
locul 2. Pe locurile 3 și 4 s-au 
clasat : Dr. O. Troianescu și Ditt
man, care au remizat în ultima 
.undă cu Fuchs și respectiv Dely. 
Iată și celelalte rezultate; Alster- 
Pîdevski 0-1, Koeh-Bălănel 0-1, 
Fichtl—Bely 0-1.

In felul acesta clasamentul fi
nal are următorul aspect : 1. Uhl
man (R.D.G.) 9>/2 p., 2. Kolarov 
(R.P. Bulgaria) 9 p.; 3-4. Troia. 
nescu (R.P.R.), Dittman (R.D.G.) 
8V2 p., 5-6. Pîdevskî (R.P. Bulga- 
garia), Bely (R.P. Ungară) 7‘/2 
p.; 7. Dely (R.P. Ungară) 7 p.; 
8 9. Bălanei (R.P.R.), Fichtl (R. 
Cehoslovacă) 5*/2 p.; 10-11. Alster 
(R. Cehoslovacă), Rwordzinski 
(R.P. Polonă) 5 p. ; 12-13. Frantz 
(R.D.G.), Fuchs (R.D.G.) 4'/2 p ; 
14. Koch (R.D.G.) 3'/2 p.

MUNCHEN (Agerpres). —
Miercuri seara, au început la 

Munchen campionatele mondiale 
de haltere.

In prima zi a campionatelor s-au 
disputat întrecerile la categoria 

cocoș. Titlul de campion mondial 
și european a revenit halterofilu
lui sovietic Vladimir Stogov, care, 
cu excepționala performanță de 335 
kg., a stabilit un nou record al 
lumii la totalul celor trei stiluri. 
El a obținut la stilul „împins" 105 
kg., „smuls" 100 kg. și la „arun
cat" 130 kg. In afară de concurs, 
Stogov a doborît și recordul mon
dial la stilul „împins" cu o per
formanță de 107 kg. Vechiul re
cord aparținea americanului Di 
Pietro și era de 106,500 kg. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Charles Vinci (SUA) — 317,5 kg. 
șî Mahmud Namdjou 
kg. Charles Vinci a 
nou record mondial 
„smuls" cu 102,5 kg.

La categoria pană titlul de cam
pion mondial și european a re
venit halterofiluliui sovietic Rafaeil 
Cimișkii'an, ou performanța de 350

kg. (102,5 + 107,5 + 140). In a- 
fară de concurs el a stabilit un 
nou record mondial la stilul 
„smuls" cu rezultatul de 110,5 kg. 
Vechiul record era de 109 kg și-i 
aparținea tot lui Cimișkian. Pe 
locurile următoare s-au clasat Ivan 
Lltiodov (U.R.S.S.) — 345 kg. 
(107,5 + 102,5 4- 135) Ș‘ Mah- 
goub (Egipt) — 327,5 kg.

★

(Iran) 312,5 
stabilit un 
la stilul

La 12 octombrie și-a început lu
crările la Munchen congresul Fe
derației internaționale de haltere. 
Cu unanimitate de voturi, congre
sul a hotărît să primească Fede
rația de haltere a R P. Chineze ca 
membră a Federației internaționa
le. De asemenea, a fost admisă 
Federația de haltere a R.D. Ger
mane, care va colabora cu Fede
rația din R.F. Germană în vederea 
alcătuirii unei echipe unice pe în
treaga Germanie.

Congresul a stabilit următoarele 
date de desfășurare a viitoarelor 
competiții cu caracter mondial și 
european: campionatele europene 
de haltere — iulie 
landa, campionatele 
haltere — octombrie

„CUPA CAMPIONILOR EUROPEI” 
LA FOTBAL

Miercuri s-au jucat primele pa
tru meciuri din cadrul returului 
optimilor de finală ale competiției 
de fotbal „Cupa campionilor Eu
ropei". •

La Belgrad, Partizan a dispus 
de Sporting Lisabona cu 5-2. Pri
mul meci dintre cele două echipe 
a luat sfîrșit ou un rezultat egal: 
3-3. La Madrid, echipa Real Ma
drid, campioana, Spaniei a între
cut echipa elvețiană Servette Ge
neva cu 5-0 (în tur scorul a fost 
de 2-0 pentru Real). Meciul dis
putat la Varșovia între echipele 
Djurgarden (Stockholm) și Gwar- 
dia a fost cîștigat de fotbaliștii 
suedezi cu scorul de 4-1 (în tur 
0-0), iar întîlnirea de la Edim- 
hurg dintre Hibernian (Scoția) și 
Rott Weiss (R.F. Germană) s-a 
terminat cu un rezultat egal: l-t 
(în tur 4—-0 pentru Hibernian). 
Deci, Partizan Belgrad, Real Ma
drid, Hibernian și Djurgarden s-au 
calificat pentru sferturile de finală.

PE SCURT

1956 tn Fin- 
mondiale de
1957 tn Iran.

Joszef Gyuricza (R.P.U.) campion mondial de floretă
in ultimele zile, în sala palatului 

Expoziției Universale din Roma — 
locul desfășurării campionatelor 
mondiale de scrimă din acest an— 
scrimerii maghiari au reușit să-și 
Impună superioritatea cîștigînd 2 
din cele 3 probe care au luat sfîr
șit pînă în prezent.

Deși în finala de floretă bărbați 
s-a găsit în fața a 4 renumiți flo- 
retiști francezi, tînărul reprezen
tant al R.P. Ungare, Joszef Gyu
ricza, a reușit totuși să cucereas
că 6 victorii consecutive, l-a între
cut cu 5—2 ipe D’Oriola în barajul 

a cucerit 
campion

pentru locul întîi și astfel 
mult invidiatul titlu de 
mondial.

Pe locurile următoare 
s-au clasat: 2. D'Oriola 
— 6 victorii, 3. Jacques 
(Franța) — 4 v., 4. Antonio Sna- 
llino (Italia)—4 v, 5. Laude Nat
ter (Franța) —- 3 v., 6. Bernard 
BaU'doux (Franța) — 2 v., 7. Riaz 
(Egipt) — 2 v., 8. John Fethers 
(Australia) 1 v.

In întrecerea pe echipe, la floretă 
bărbați, lupta pentru locul întîi 
s-a dat între echipele Italiei și R.P. 
Ungare. Victoria i-a revenit la

în finală 
(Franța)

La taste

limită (9—7) formației italiene, 
care a devenit astfel campioană 
mondială. Pe locul II s-a clasat 
R.P. Ungară, pe locul III — An
glia și pe locul IV — R.P. Polonă.

Cea de a doua victorie strălucită 
a R.P. Ungare a fost realizată de 
echiipa de floretă femei, care a cu
cerit titlul de campioană mondială. 
Lupta pentru titlu la această pro
bă s-a dat între echipele R.P. Un
gare, Franfei, Italiei și U.R.S.S.. 
Floretistele sovietice, participînd 
pentru prima dată într-o compsti- 
ție internațională de asemenea 
amploare, și-au confirmat valoarea 
lor deosebită, reușind să se califice 
în finală înaintea echipelor An
gliei și Germaniei occidentale, pe 
care Ie-a întrecut în semifinale cu 
10—6. In turneul final, R.P. Un
gară și Franța au terminat la ega
litate meciul dintre ele (8—8) și a>u 
sfîrșit competiția cu același nu
măr de puncte. Primul loc i-a reve
nit R.P. Ungare a Cărei echipă a 
totalizat un număr mai mic de 
tușe primite. Pe locul II s-a clasat 
Franța, III — Italia și IV — 
L/.R.5.S.

• Iată cele mai bune rezultate înre
gistrate în campionatele de atletism ai© 
Italiei: înălțime: Roveraro 1,»4 m.; 
800 m.: Scavo 1:53,0; 5000 m.: Perrone 
14:54,0; triplu: Trogu 14,73 m.; suliță: 
Bonaiutto 64,65 m.; 10 km. marș: Dor- 
doni 46:04,2.
• La Preșov, echipa de fotbal Ta- 

tran a primit vizita echipei poloneze 
Wisla. Meciul s-a terminat la egali
tate: 2—2 (1—1).
• Duminică se va alerga la Kosice 

(R. Cehoslovacă) tradiționalul mara
ton la care participă numeroși fon- 
diști din străinătate.
• In bazinul Clubului sportiv cen

tral al Ministerului Apărării £1 
U'XS.S. din Moscova se desfășoară 
campionatele unionale de natațte. 
La femei, în proba de 100 m. liber; 
tînăra sportivă estonă Ulvi Vook a 
ocupat primul loc cu timpul de 
l’09”5/10. Pe locul doi s-a clasat Ana 
Pavlova (Leningrad) cu timpul de

• In continuarea turneului pe ca- 
re-1 întreprinde în Anglia, echipa 
maghiară de fotbal Vasas Budapesta 
a întîlnlt miercuri echipa Tottenham 
Hotspur, care activează în prima ligă 
a campionatu'ui englez. Fotbaliștii 
maghiari au obținut victoria cu sco
rul de 2—1. Au marcat Teieki (2) 
pentru Vasas și Mc Ellan pentru Tot
tenham.
• SAN FRANCISCO. Avery Brun* 

dage (S.U.A.), președintele Comitetu
lui internațional olimpic și-a exprimat 
părerea că în Australia lucrările de 
pregătire a Jocurilor Olimpice decurg 
în condiții satisfăcătoare. In trecut 
Brundage criticase preparative’e în 
vederea acestei importante coipoetiții 
internaționale, spunînd că merg în
tr-un ritm lent.

De asemenea, Brundage a subliniat 
că viitoarea ediție a jocurilor o’im- 
pice de i^rnă din anul 1S60 va avea 
Ioc probabil în Toca’itatea Sun Val
ley din California. (Agerpres).
O Echipa poloneză de fotbal C.W.K.S., 
care întreprinde un turneu în Franța, 
a întîlnit echipa Valenciennes, care 
activează în divizia secundă a cam
pionatului Franței. Victoria a revenit 
fotbaliștilor polonezi cu scorul de 
6-1 (0-6).
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