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Un harnic muncitor TINERI DINT R-O MICA UZINA
Cîteva zile Marin Ciou„nu nu 

a mai fost văzut la menghina sa. 
Cei ce se obișnuiseră să-l vadă aple
cat, cercetător, asupra piesei la ca
re lucra, n-au fost mirați de acest 
lucru. Știau că tovarășul lor de 
muncă a plecat peste hotare, în 
R P. Bulgaria. Echipa în care 
joacă, Locomotiva Grivița Roșie, 

a vizitat săptămîna trecută Capi
tala Republicii prietene și orașul 
Plovdiv, unde în compania altei 
echipe feroviare, Locomotiva 
I.C.F., a susținut două jocuri de
monstrative. Cu acest prilej peste 

25.000 de spectatori au fost mar
torii unei adevărate lecții de rugbi. 
Echipele și-au împărțit victori le, 
dar cel mai mult a avut de cîștigat 
rugbiul: eJ a fost îndrăgit și va fi 
practicat de prietenii noștri, spor
tivii bulgari.

întors la locul de muncă, în sec
ția sculărie a Complexului C.F.R. 
Grivița Roșie, Marin Ciobanu a 
pornit hotărît să recupereze orele 
în care a lipsit In partida fci care 
lucrează, el a dat numai lucrări 

de bună calitate. In cinstea celui 
de al Il-lea Congres al Partidu
lui. tînărul sportiv ș.i-a propus să 
fie la același nivel al calității și 
s? depășească norma cu 10 la sută. 
Și rugbistul Marin Ciobanu obiș- 
muiește să muncească în așa fel 
îneît angajamentele sale să devină 
fapte.

N. Mihalcea, Ștefan Hodor și Gh. Ghițuran
primii campioni

După o pauză destul de îndelun
gată, frumoasa bază hipică din 
ipaircul raionului „Gh. Gheorghlu- 
Dej“ a cunoscut din nou freamă
tul specific spectaculoaselor între
ceri de călărie. Cei peste 200 de 
participant își dispută titlul de 
cel mai bun călăreț pe acest an, la 
diferite probe. Vom putea urmări 
evoluția celor mai buni călăreți și 
cai care în diferitele concursuri re
publicane au obținut calificarea 
necesară pentru a participa la cam- 
p:onatele țării.

Prima probă cuprinsă în progra
mul campionatelor a întrunit la 
startul întrecerilor de dresaj cate
goria „B“, patru călăreți: I. Bu- 
rtișan (Dinamo București), Gh. 
Teodwescu (Dinamo București). 
N. MarcoVicî (E.H:A.) și N. Mi
halcea (E.H.A.). Primul loc și tot
odată titlul de campion republican 
la această probă a revenit cu des
tulă ușurință călărețului N. Mihal
cea (E.H.A.) care pe calul Corvin, 
a totalizat un număr de 142 pct. 
Locurile II și III au lost ocu
pate, în ordine, de: Gh. Teodorescu 
(pe Palatin): 121,66 pct. și Ion 
Budișan (pe Murgu): 1'2,65 pct.

Cu mult interes a fost așteptată 
și prima probă de obstacole, cea 
de categoria „I“, la care au parti
cipat coneurenți cu cai care s-au 
clasat în primele trei locuri la o 
probă de obstacole categ. „I“, în 
concursurile republicane pe anul 
1955. Proba s-a desfășurat pe un 
parcurs cu 12 obstacole. In prima 
manșe au contat mimai penaliză
rile, iar în cea dj a doua atît pe
nalizările cît și timpul realizat. La 
sfîrșitul primei manșe, la care au 
luat parîe 12 că'ăreți, N. Nicuies- 
cu (pe Rapsod), Ion loja (pe 
Burghiu), V. Pinciu (pe Albi- 
ța) și Șt. Hodor (pe Firicel) 
au terminat .parcursul cu 0 puncte 
penalizare. Disputată a fost între-

Primele zile ale acestui an au 
fost prilej de sărbătoare pentru 
muncitorii uzinei „Armătura" din 
Capitală. Atunci, în zilele de în
ceput ale lui ianuarie, ei au înde
plinit prevederile cincinalului...

Au trecut aproape zece luni de 
atunci și munca lor a fost Ia fel 
de încordată ca și în zilele lui ia
nuarie. In rînduriie c°lor mai har
nici dintre muncitori sînt mulți ti
neri. De multe ori ei dau prilejul 
să se vorbească despre faptele lor...

Constantin Popa, mecanicul de 
la turnătorie, se mîndrește cu cele 
219 procente peste normă, ca și

Fotbaliștii Locomotivei Timișoara
...Se evidențiază în mod deosebit 

în producție. Oscar Franciscovici, 
portarul echipei feroviare, e un in
giner priceput. In secția l-a Loco
motive, a Atelierelor C.F.R.-Timi- 
șoara, unde lucrează, inginerul 
Franciscovici a căutat,pe cît cu pu
tință, să perfecționeze diferite a- 
parate și chiar să aducă inovații. 
Este vorba, mai ales, de centrala- 
generator de acetilenă, a cărei rețea 
a fost extinsă în secțiile de montaj 
și cazangerie.

Cei care au urmărit regulat jocu
rile echipei ceferiștilor din Timi
șoara, au remarcat pe mijlocașul 

republicam de călărie pe anul 1955

Ște/an hodor (EHA) a reușit 
să cîștige proba de obstacole 
categoria „1“, deven’nd campion 

repubVcan pe anul 1955 
(foto: I. MIHAICA)

cerea din cea de a doua manșe. N. 
N-iculescu a terminat parcursul fără 
greșală și de data aceasta cu un 
timp care se părea că nu va mai 
fi întrecut: 1:04,6. Intr-adavăr, pînă 
aproape de sfîrșitul manșei nici 
unul dintre călăreți nu reușise să 
depășească această performanță. 
Trebuie subliniată totuși compor
tarea unor călăreți care, în cea dc 
a doua manșe au obținut rezultate 
bune, termin’nd fără greșală (Gh. 
Ghițuran 0 pct. 1:11.6; Gh. Langa 
0 pct. 1:12.1), Cel mai bun rezultat 
în această probă l-a obținut ulti
mul concurent pa-ticipant la cea 
de a dna manșe: Ștefan Hodor 
(EHA) pe ca'ul Firicel. El a ter
minat parcursul cu 0 puncte pena. 
!iz.are, timp: 1:03,9. Cu acest re
zultat Ștefan Hodor a cucerit titlul 
de campion republican la proba de 
obstacole catepr-.-ig „I“. Pe locul

(Continuare in gag. a 3-a)
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are
tovarășul său de muncă și de echi
pă, Constantin Ovidiu, care 
depășiri de 203 la sută.

Cuvinte tot atît de frumoase au 
muncitorii de l.a „Armătura" și 

despre fotbalistul Gheorghe Vasile, 
care lucrează în secția aragaz. Oa
meni tineri, sportivi talentați, cu 
care muncitorii de la „Armătura" 
se mîndresc pe drept cuvint. Ei, 
care sînt fruntașii muncii, și ceilalți 
sportivi muncitori în numeroasele 
secții ale uzinei au o singură do
rință: întîmpinarea cu cinste a ce
lui de al doilea Congres al Parti
dului lor iubit.

Valentin Gali. El este unul din 
lăcătușii cei mai buni din secția 
maistrului Savulov. Despre el mai
strul are numai cuvinte de laudă: 
disciplinat, priceput, harnic, dă lu
cru de bună calitate. De altfel, de
pășirea medie de 48 la sută a lăcă
tușului Gali vorbește de la sine. 
Zilele și săptămînile care urmează, 
fotbaliștii de la Locomotiva Timi
șoara au de trecut examene grele: 
jocuri tari în campionat, iar în 
producție, fiecare va căuta să dea 
ce are mai bun și prețios în munca 
sa, întîmpinînd astfel Congresul 
al II-lea al Partidului.

Azi și miine la bazinul Floreasca

îniilnirea de înot și polo Progresul (R.P.R.) — Cerveno Zname (R.P.B.)
■ Joi dimineața au sosit în țară 

înotătorii și jucătorii de polo ai A- 
soclației pentru cultură fizică și 
sport din R. P. Bulgaria: „Cerveno 
Zname". Delegația sportivilor din 
țara vecină și prieteni cuprinde un 
lot foarte numeros (33 persoane) 

și este condusă de tov. Encio Le- 
șev. La Giurgiu oaspeții au fost 
întimpinați da tov. Ion Zidarii, pre
ședintele consiliului regional ai a- 
sociației Progresul, 
bun sosit 
romîni.

a După 
vii bulgari

_ care le-a urat
în numele sportivilor

o scurtă odihnă, sporti- 
an efectuat după-amia- 

ză la bazinul acoperit de la Flo
reasca un antrenament de acomo
dare care a durat o oiă și 30 de 
munute. Atît înotătorii cît și jucă
torii de polo se prezintă mult în 
progres. De altfel, din discuțiile 
purtate am aflat că fie’il'rii de 
polo s au pregătit la bazinul aco
perit din Sofia, iar înotătorii în

TOAMNA nu și-a luat încă 
„rămas bun" de pe meleagurile 

țării noastre, însă ziua cînd primii 
fulgi vor vesti sosirea iernii nu-i 
prea departe, fțste ziua pe care zeci 
de mii de sportivi o așteaptă cu 
justificată nerăbdare. Atunci vor 
reîncepe frumoasele întreceri de 
schi, pe luciul gheții se vor intîl- 
ni din nou cei mai buni hocheițti, 
pe pir ti i le special (amenajate se 
vor desfășura spectaculoasele con
cursuri de bob, iar cei mici îți vor 
alinia și ei săniuțele la startul pri
melor întreceri de iarnă. Dar, pen. 
tru ca fecare sportiv să poată 
practica in lunile de iarnă discipli
na preferată, să-și continue antre. 
namentele și activitatea competi
țională de sală, trebuie luate din 
vreme toate măsurile necesare. In. 
fensa activitate atletică desfășurată 
în iarna trecută, îndeosebi în ora
șele București, Cluj și Timișoara, 
numeroasele competiții de handbal 
redus sau de natație, desfășurate 
de-a lungul întregului sezon de 
iarnă, frumoasele succese obținut: 
cu prilejul Spartachiadei de iarnă, 
la care au participat aproape 
300.000 de tineri, etc. au fost che- 
zățuite de buna pregătire a activi
tății pentru lunile de iarnă. Ana
liza felului cum s-au desfășurat 
aceste pregătiri în iarna trecută a 
reliefat însă și faptul că nu pretu
tindeni această importantă proble
mă s-a bucurat de toată atenția 
activiștilor sportivi. Astfel. în re
giunile Bacău, Craiova și Galați 
sălile nu au fost amenajate din 
vreme, sportivii fiind lipsiți de 
continuitate în pregătirea lor. Pe- 
roi.ida lunilor de iarnă a fost 
slab folosită pentru întărirea orga, 
n'zatorică a colectivelor sportive, 
pentru activizarea secțiilor pe ra
mură de sport, pentru continuarea 
activității în domeniul complexului 
CM.A.

Invăiînd din aceste lipsuri, nu
meroase colective spoitive au și 
început în acest an acțiunea de 
pregătire a activității soortive de 
iarnă. La colectivele Metalul Uz. 
„1 Mai" Ploești, Voința piele-în- 
călțăminte Bpcurești, Flamura ro
șie Craiova. Locomotiva Brăila, 
Progresul Satu Mare, etc. activiș
tii sportivi și-au fixat obiectivele 
principale și au pornit la rnuncă. 
Remarcabilă este și preocuparea u- 
nui mare număr de colective spor
tive sătești. La Valea Strîmbă, 
raionul Gheorghieni, au fost mar
cate pîrtiile pentru centrul de an
trenament la schi, se lucrează in
tens la construirea unei cabane 
cn o capacitate de 50 locuri și la 
reamenajarea trambulinei de sări
turi. De asemenea, în comuna Ră- 
chițele, regiunea Cluj, angajamentul 
tinerilor de a confecționa 160 pe
rechi de schiuri a început să prindă 
viață. Zeci de noi garnituri de 
șah vor confecționa și în acest an 
sportivii din Izvorul Crișului, ra
ionul Huedin. Intensă activitate în 
această direcție se desfășoară și în 
colectivele sportive sătești de la 
G.A.S. Fetești, G A.S. Bordușani, 
SMT Hîrșova, regiunea Constanța, 
etc.

Pregătirea activității în lunile 
de iarnă nu trebuie să se desfă
șoare însă unilateral și în nici un 
caz să se reducă Ia amenajarea 
unei săli sau confecționarea unei 

localitatea climaterică Velingrad, 
într-un bazin alimentat cu apă ter
mală.

■ Sîmbătă concursul se va des
fășura ia bazinul acoperit de la 
Floreasca și va începe la ora 19, 
iar duminică Ia ora 11. Iată progra
mul celor două zile de concurs:

Sîmbătă ora 19: 400 ni. liber 
fete, 400 m. liber băieți, 200 m. 
bras fete, 200 m. bras băieți, 100 
m. spate fete, 100 m. spate băieți, 
4X100 m. mixt fete, 4X100 m 
mixt băieți. Polo: Progresul — 
Cerveno Zname.

Duminică ora I1 : 100 m. liber 
fete, 100 m. liber băieți, 100 ni 
fluture fete, 100 m. fluture băieți. 
4X100 m. liber fete, 4X100 m. 
liber băieți, 100 m. bras fele, (ten
tativă de record în afară de con
curs). Polo : Cerveno Zname—Pro
gresii'

■ .I curile de polo vor fi conduse 
de arbitrul Boric (R.P.F, Iugo
slavia). __<-

Din planurile de munc& 
comitetelor regionale C.F S. 

lîiă-

cantități oarecare de materiale 
sportive. Comitetele regionale vF.S. 
precum ți asociațiile sportive vor 
trebui să cuprindă în acțiunea de 
pregătire a sezonului de iarnă toate 
problemele care pot contribui la în
tărirea și dezvoltarea sportului. In
tensificarea activității sportive cora- 
petiționale și de instruire-antre- 
nament în aer liber și în sală, 
pe întreaga perioadă a lunilor de 
iarnă, trebuie să constituie o preo
cupare centrală pentru activiștii 
sportivi. De asemenea, o aten.ie 
deosebită trebuie acordată con
solidării organizatorice, întăririi 
muncii colective și a simțului 
de răspundere personală în ca
drul tuturor organizațiilor spor
tive.
ale 
nu trebuie să lipsească nici 
șurile menite să contribuie la ri
dicarea nivelului cuno.țt’nțe'or pro
fesionale ale cadrelor de tehn eieni, 
antrenori, profesori de ctfu ație fi
zică, arbitri și instructori. Organele 
ți organizațiile sportive vor putea 
primi un însemnat ajutor în reali
zarea sarcinilor lor, dacă vor fo
losi din plin Spartachiada de iarnă 
a tineretului ca prilejul cel mai ni
merit pentru a spori numărul mem
brilor de colectiv, pentru a întări 
secțiile pe ramură de snort pcn'rti 
a asigura trecerea unui cît mai mare 
număr de norme în cadrul comple
xului G.M.A. etc.

Organizarea de competiții spor
tive cu prilejul diferitelor zile fes
tive, precum și cu ocazia Lunii rie- 
teniei romîno-sovietice va ajuta, 
fără îndoială, la realizarea multo
ra din sarcin.le legate de pregăti
rea activității sportive de iama.

In unele locuri, lunile de iarnă 
continuă să însemne un „sezon 
mort" și, ca atare, activitatea în 
unele sporturi ca volei, handbal, 
atletism etc. este complet între
ruptă în așteptarea... primăverii. 
Și odată cu activitatea competițio. 
nală este părăsită ți activitatea de 
antrenament. Iată o stare de lu
cruri pe care activiștii sportivi au da
toria s-o schimbe cît mai grabnic 
ți urtnlnd exemplul loturilor 
noastre fruntașe, care aplică cu 
succes experiența sportului sovie
tic — să recomande și să ia măsu
rile necesare pentru ca activitatea 
competițională ți mai cu seamă 
cea de instruire-antrenament să fie 
continuată în tot timpul lun’lor de 
iarnă. In același timp, x or trebui 
organizate conferințele de analiză 
ți alegeri ale comisiilor regionale 
și raionale pe ramură de sport, pre
cum și conferințe, cursuri și se- 
minariî pentru ridicarea n’velu’ui 
profesional al cadrelor de teh
nicieni, consfătuiri cu caracter tehnic 
și metodic, etc.

Toate acestea sînt doar cîteva d n 
sarcinile cele mai principale, care 
trebuie însă completate cu proble
me specifice fiecărei regiuni șl ni
velului de dezvoltare a srortului 
în aceste regiuni. De aceea, comite
tele regionale, orășenești și raionale 
C.F.S., în colaborare cu torte or
ganele și organizațiile interesate, 
trebuie să respecte întocmai instruc
tajul primit de la Comitetul pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe Iîngă 
Consiliul de Miniștri, instructaj 
care reprezintă o aplicare a expe
rienței acumulate de-a lunovl ani
lor trecuți. Ele trebuie să întoc
mească, pe baza acestui instructaj, 
un plan concret de acțiune menit 
să creeze condițiile unei vaste ac
tivități sportive în timpul iernii.

■ Conducătorul delegație. .al
ga re Encio Lesev ne-a declarat: 
,,Ne-am pregătit cu multă seriozi
tate pentru această înlîlnire avînd 
îit vedere valoarea înotătorilor și 
jucătorilor de polo roniîni. La pro
bele de înot, sperăm să obținem 
rezultate frumoase, iar la polo... 
și mai frumoase. In orice caz con
sider că din această întîlnire am
bele reprezentative de asociație nu 
au decît de cîștigat".

■ In probele de îhot vor putea 
fi văzuți, printre alții următorii: 
Atanasie Ghincev, Vasil Zlatarev.

Temenuga Paunova (Cerveno Zna- 
me), Anca Rosetti, Ecatcrma Orosz, 
Maria Both, Mihai Mitrofan Carol 
Meder, Dumitru Kaminski (Progre
sul).

Echipa de polo a asociației Pro
gresul va fi alcătuită din următo
rul lot: Deak, Bădiță, Simon, Bor
di, Both, Szabo, Meder, Danciu* 
Dima și Fodor.



Mîine — etapa a treia a eresului de mase 
„Să întimpinăm î Noiembrie”

Aspect din crosul regiunii București, de anul trecut.
Etapa pe Capitală și pe regiu nea București a actualei ediții a 

crosului „Să intimpinăm 7 Noiembrie" se va desfășura mîine dimi
neață, începînd de la ora 9, pe hipodromul Băneasa-trap.

Sport pe... fundul bălților

După cinci săptămini de desfă
șurare, crosul de mase „Să întîm- 
pinăm 7 Noiembrie" a ajuns în 
penultima etapă, etapa regională. 
Mîine, în toate capitalele de regiu
ne sute de tineri calificați în etapa 
a doua, pe raion, vor veni să-și 
încerce forțele în întrecerea 

în care echipa cîștigătoarc va avea 
cinstea de a-și reprezenta regiunea 
în etapa finală, la București- Și, 
în timp ce în toate orașele reședin
ță de regiune se vor întrece par- 
ticipanjii la etapa regională, în Ca

pitală va avea loc, m organizarea 
Consiliului orășenesc, etapa pe o- 
raș.

Etapa a treia a crosului de mase 
pune în fața organizatorilor și a 
colectivelor participante probleme 
dintre cele mai importante, în care 

experiența a’nikr trecuți, ca și cea 
mai recentă, a organizării etapei a 
doua, trebuie să constituie prețioa
se învățăminte. Nu mai revenim cu 
problemele tehnice (legate de a- 
legerea și marcarea traseului, asi
gurarea unui corp de arbitri bine 
pregătiți și asigurarea condițiilor 

pentru o bună înregistrare a con- 
curenților la sosire) deoarece acestea 
sînt cunoscute. Lipsurile înregistra
te în etapa raională arată însă că 
unii activiști, răspunzători de buna 
organizare a concursului, întîrzie 
sau, pur și simplu nu se 
prezintă (cazul tov. Ionescu 
Crum de la Craiova), că pe 

alocuri comitetele C.F.S. se dezin
teresează de bunul mers al concur
sului (din nou Craiova poate con
stitui un exemplu în acest sens), 
etc. Astfel de lipsuri trebuie înlătu

rate cu desăvîrșire din organizarea 
etapei a treia, care, fiind „preludi
ul" finalei, este necesar să consti
tuie pretutindeni un exemplu. O 
problemă la fel de importantă este 
cea a organizării etapei în ziua pre
văzută -de regulament. Orice araî- 
nare, nu numai că aduce prejudicii 
bunei pregătiri a concurenților cali
ficați pentru finale, dar creează și 
o impresie de neseriozitate în jurul 
unei competiții de deosebită impor
tanță. Or. acest lucru poate și tre
buie să fie evitat.

O sarcină de deosebită importanță 
revine colectivelor organizatoare, 
care obișnuiesc... să nu-și trimită 
echipele calificate la concurs. Ast
fel de exemple au fost destul de 
frecvente în etapa a doua. La Cra
iova nu s-a prezentat nici un co
lectiv sportiv sindical. La Bacău, 
etapa a fost organizată, din aceea
și cauză, numai pentru juniori și 
junioare. Chiar și la Cluj, 
o serie de colective nu și-au 
trimis echipele calificate în 
etapa a doua. Astfel de as

pecte trebuie să dispară din organi
zarea etapei a treia, unde colecti
vele att datoria să trimită echipe 
complete (7 bărbați sau 6 femei). 
De asemenea, avînd în vedere fap
tul că lungimea traseului e mai 
mare ca în etapa a doua, concu- 
renții trebuie să fie bine pregătiți.

Plini de bucurie se prezintă ti
nerii sportivi începători la startul 
întrecerilor regionale ale crosului de 
mase. Să facem totul pentru ca ei 
să devină în viitor sportivi activi, 
să continue activitatea începută în 
cadrul crosului.

...direcțiunea școhi pedagogice din 
Caransebeș să ia de urgență mă
surile necesare pentru punerea în 
funcțiune a sălii de gimnastică.

...i’nstructonil sportiv Gheorghe 
Anghel din colectivul sportiv Vo
ința Galați să manifeste mai mult 
interes față de secția de tenis de 
masă, care de mai bine de 3 luni 
este aproape inexistentă.

V. Gurău, corespondent

...consiliul colectivului sportiv 
Metalul Oțelul Roșu din regiunea 
Timișoara să nu mai permită pe 
viitor organizarea de baluri și pe
treceri în sala de gimnastică.

...membrii comisiei de pregătire 
și examinare G.M.A, din colectivul 
sportiv al școlii profesionale de 
pomicultură din Geoagiu, regiunea 
Huned.oara, să-și îndeplinească cu 
seriozitate sarcinile ce le revin în 
pregătirea tehnică și ITzică a as
piranților F.G.M.A. și G.M.A. gra
dul I.

Gh. Balogn, corespondent

...conducerea colectivului sportiv 
Știința Galați să acorde de azi îna
inte mai multă atenție secției de 
handbal, care activează cu o echi
pă în categoria B. In prezent, echi
pa continuă să se mențină pe ul
timul loc în clasament

Constantin Dudnic, corespondent

Spartachiada de toamnă
In majoritatea regiunilor din 

țară, întrecerile Spartachiadei de 
toamnă a satelor continuă cu deo
sebită intensitate. Pînă în momen
tul de față, cele mai frumoase re
zultate au fost obținute în regiu
nile Hunedoara și Pitești, unde la 
startul celor patru probe nu fost 
prezenți zeci de mii de participant- 
Numai în regiunea Hunedoara, nu
mărul celor care s-au întrecut la 
atletism, volei, gimnastică sau trîn- 
tă a atins cifra de 28.442. Pe ra
ioane, primul loc a fost ocupat de 
raionul Sebeș (6899), urmat de 
Alba (5643), Iar pe comune cea 
mai bună mobilizare a fost înre
gistrată la Jina-raionul Sebeș (643 
participant).

Succesul mobilizatoric realizat în 
această acțiune a avut o influență 
pozitivă și asupra altor laturi ale 
activității sportive sătești din re
giunea Pitești. In mai multe co
mune au fost amenajate noi tere
nuri sportive, au fost înființate noi

Cu ani în urmă, conductorii 
trenurilor de lux obișnuiau să-ț 
avertizeze pe călători, atunci 
cînd trenul se apropia de Med
gidia : „închideți că rog feres
trele, pericol de malarie". Și 
călătorii se grăbeau să se exe
cute ; era mult mai ușor să iei 
această măsură elementară de 
protect e. decît să purcezi la se. 
carea bălților, la asanarea locu
rilor. Trenul trecea ca fulgerul 
printre întinderile nemărginite 
de apă -stătută, adevărată împă
răție a stufului și a anofelilor 
purtători de malarie, staționa 
minutele reglementare în gara 
orașului cu străduțe țntorto- 
chiate și prăfoase și apoi o por
nea din nou în iureș, dueîndu-și 
îmbuibații călători spre însori
tul litoral al Mării Negre. Iar lo
calnicii rămîn-eau mai departe 
pradă groaznicului flagel care-i 
făcea să se incrinceneze de frig 
tn plină vară, le seca forțele și 
le scurta viața. Medgidia, orașul 
dintre bălțile în care se prăseau 
țînțarii purtători de malarie, o- 
ferea pe acele vremuri o tristă 
priveliște: printre cocioabele 
clădite anapoda, pe ulițele În
guste, se strecurau oameni pa
lizi. sleiți de puteri, copii șl ti
neri a căror vioiciune căzuse 
pradă malariei...

...Astăzi, cînd trenul se apro
pie de Medgidia, nu te mai a- 

vertizează nimeni să închizi fe
restrele. Ochii Îmbrățișează pri
veliștea unui oraș ale cărui 
blocuri de locuințe noi, ce adă
postesc pe harnicii muncitori ai

echipe de volei, atletism sau oină 
și, tot cu acest prilej, 672 de tineri 
și tinere și-au trecut majoritatea 
normelor G.M.A.

Cu multă încredere s-a prezentat 
la startul primei ediții a Spartachia
dei de toamnă a satelor tineretul 
muncitor din satele regiunii Pitești. 
Datorită colaborării dintre comite
tele C.F.S., consiliile raionale Re
colta și comitetele U.T.M., au fost 
mobilizați în întrecere 24.375 de 
participant (6706 fete), raioane 
fruntașe fiind Slatina (3739), Pi
tești (3510) urmate în ordine de 
Găeșfi și Drăgășani. La această re
giune, cele mai populate întreceri 
au fost la volei, atletism și trîntă, 
în schimb, la gimnastică, partici
parea a fost mai puțin numeroasă. 
Pentru ca întrecerile etapei pe re
giune să aibă un caracter cît mai 
festiv, corni ia regională de organi
zare a hotărît ca acestea să se des
fășoare în patru centre ale re- 

iauru.li de ciment și mulți alți 
locuitori, este situat în mijlocul 
unei regiuni din care vastele lu
crări de asanare întreprinse, au 
gonit, odată cu apa stătută și 
stuful legiunilor de țînțari a- 
nofeli. Iar pe locurile proaspăt 
secate...

...Unul dintre primele elemen. 
te ale priveliștii, un „prim plan" 
11 constituie frumosul stadion 
Progresul, plasat chiar pe locul 
unde altă dată se întindea o 
baltă pestilențială.

Abia apucase să se zbicească 
pămîntul după izgonirea apelor, 
cînd sportivii de la Progresul. 
Îndemnați de tov. I. Fenghia, au 
pornit la treabă. Au fost nece
sare mij de ore de muncă vo- 
luntară piuă ce locul eliberat 
de' sub domnita tresti 'lor și a a- 
noffIilor, să devină frumosul 
stadion de azi, cate cuprinde un 
teren de fotbal, două de volei, 
gropi de sărituri, etc. Dar. așa 
de „lînăr" cum e, stadionul Pro
gresul se și poate mîndri ctt o 
. tradiție" : aci și-a repurtat vic
toriile echipa colectivului, frun
tașă pe raion, aci s-au desfășu
rat finalele regiunii Constan
ța la Concursurile sportive ale 
tineretului, «ci se desfășoară 
însuflețitele întreceri de cros. 
Și tot aci este iocul de întîWre 
a tineretului sportiv din Med
gidia, în luptă pentru ridicarea 
nivelului tehnic sportiv, pen
tru cucerirea insignei G.M.A.

(după o corespondență de 
P. Enache)

a satelor
giuiiii : Cîmpulung-Muscei (atle
tism), Pitești (volei), Drăgășani 
(trîntă) și R. Vîicea (gimnastică).

De un succes deosebit s-a bucu
rat Spartachiada de toamnă a sa
telor în raionul Huedin, regiunea 
Cluj. Printre participant prezenți 
la această mare întrecere s-au nu
mărat și tinerii din țara moților. 
Astfel, păstorii din comunele Vlă- 
deasa și Răchitele, care au coborîtcc 
(urmele de oi în sat, au venit să st 
întreacă și ei la atletism și trîntă. 
îndeosebi, moții din comuna Răchi
tele au arătat frumoase aptitudini 
pentru ambele discipline sportive, 
reușind să ofere celor peste 400 de 
spectatori întreceri deosebit de in
teresante. După terminarea întrece
rilor, moții au luat inițiativa ca fa 
timpul lor liber să confecționeze 
un număr de 160 schiuri.

Sprijinul pe care.l primesc 
colectivele sportive din partea 
comitetelor de întreprindere 
este unul din faci or ii cei mai 
importanți în buna desfășu

rare a muncii sportive. Aju- 
tind, controlînd și îndrumînd 
permanent munca sportivă, 
comitetele de întreprindere își 
îndeplinesc una din obligațiile 
ce le revin, deoarece sportul 
este, după cum se știe, tot o 
activitate sindicală. Pentru a 
vedea cum își îndeplinesc a- 
ceste sarcini unele comitete de 
întreprindere, să vizităm trei 
din cele mai importante fa
brici ale orașului Galați. Iată 
ce vom constata:

SPRIJIN ȘI REALIZĂRI 
Fabrica „Fusul" este una dintre 

marile întreprinderi ale ora
șului Galați, în care lucrează sute 

de muncitori, in majoritate femei. 
Despre activitatea sportivă a co
lectivului Flamura roșie „Fusul" 
nu se putea spune — pînă acum 
cîteva luni — nimic bun. Consi
liul colectivului sportiv invoca 
veșnic același „motiv": „Femeile 
se lasă greu angrenate în sport". 
Cît de puțin valabil este motivul 
acesta s-a dovedit acum, cînd la 
„Fusul" sportul a cuprins suie de 
salariate. Cum a fost posibilă o 
asemenea transformare și mai a- 
les într-un timp atît de scurt ? 
Și noi, ca"e știam cum gînd'esc 
despre sport cei de la „Fusul", am 
fost surprinși la început. Dar, după 
ce am discutat cu tovarășii din 
colectivul sportiv și cu cei din 
comitetul de întreprindere, am 
constatat că această cotitură a 
fost posibilă deoarece la „Fusul" 
concepția despre sport s-a schim
bat radical. Și, primul care și-a 
schimbat atitudinea a fost chiar 
comitetul de întreprindere, care a 
început prin a analiza temeinic 
munca consiliului colectivului. 
Cînd a constatat că, după repe-

Cu și fără sprijinul comitetelor de întreprindere
tate îndemnuri, nu a reușit să-i 
facă pe membrii consiliului să-și 
ia rolul în serios, a trecut la un 
sprijin concret, activ. Din iniția
tiva comitetului de întreprindere 
au fost organizate conferințe pe 
grupe sindicale, în care s-a vor
bit despre sport și despre rolul 
pe care acesta îl are în întărirea 
sănătății oamenilor muncii, în mă
rirea randamentului munch lor.
Despre acrasta s-a vorbit și în 

ședințele U.T.M., s-au făcut de
monstrații sportive și rezultatul a 
fost cel așteptat: de Ia cîteva 
zeci de membri, colectivul sportiv 
numără acum peste 300 de mem
bri cotizanți, care fac sport în 
mod organizat. Comitetul de în
treprindere își pleacă acum ure
chea la nevoile colectivului spor
tiv, îl ajută ori de cîte ori i se 
cere acest lucru. Cu sprijinul lui 
au fost amenajate noi baze spor
tive, s-a procurat echipament nou 
și în cantitate suficientă. Iar con
siliul colectivului, reorganizat, râs. 
pun.de acestui sprijin printr-o mun
că perseverentă în oare se re
marcă insiructoarea M. Sandu.

UN CONSILIU... FANTOMA

Hm «pornit la Șantierele Navale
Galați hotăriți să vizităm mai 

îrrtîi sediul colectivului sportiv. In 
această mare întreprindere — 
ne-am gîndit noi — s-o fi găsit 
un locșor cit de mic și pentru se
diul colectivului sportiv. Dar una 
a fost dorința noastră și alta rea
litatea : o realitate ce nemulțu
mește miile de muncitori ai șantie
relor, care iubesc sportul și doresc 
să-l practice. De fapt, poate că la
S.N.G. nu există un sediu pentru 
că... nu mai există nici colectiv 
sportiv, nici activitate sportivă. 
Secțiile pe ramură de sport s-au... 
„pierdut" una cîte una, iar acum 
nu se mai face decît fotbal, box,

și canotaj (și aceasta in mod spo
radic). Unde sînt secțiile de vo
lei, haltere, tenis de masă, scri
mă și baschet ? N'meni nu știe 
și nici nu poate răspunde la a- 
ceastă întrebare. Consiliul colecti
vului sportiv a fost reorganizat 
de trei ori în ul’imele 6-7 luni și, 
de fiecare dată, cei aleși au... 
reintrat în anonimat. Dar ce a fă
cut, față de această situație, co
mitetul de întreprindere ? Nimic. 
S-a mulțumit — cum, de altfel, se 
mulțumește și asociația Metalul — 
să înregistreze lipsurile și cu asta 
a considerat că și-a făcut dato
ria. Mai ales de cînd lipsește 

tov. Je'esneac, președintele comi
tetului de întreprindere (singurul 
care-și mai găsea timp să se o- 
cupe și de sport) totul este... la 

păniînt. Nici C.S.R., care cunoaște 
situația, n-a mișcat un deget pen
tru lichidarea lipsurilor, n-a venit 

La fabrica de piese de schimb „Gh. Apostol" nu există 
colaborare între comitetul de întreprindere și consiliul 
colectivului sportiv.

Ziaristul:
— Ce îmi puteți spune despre colaborarea între dumneavoastră ?.

să trezească din amorțeală comi
tetul de întreprindere, să-i aducă 
aminte că, așa cum se ocupă de 
alte probleme ale muncii sindica
le, trebuie să se ocupe și de dez
voltarea activității sportive în 
rîndurile muncitorilor. Cu sprijinul 
C.S.R. și, mai ales, al asociației, 
hotărît că lucrurile s-ar fi schim
bat. Dar, timpul nu a trecut.

O SITUAȚIE., ÎNCORDATA

Hflasem încă din drumul către 
fabrica de piese d'e schimb 

,.Gh. Apostol", că nici aici colec
tivul sportiv (Locomotiva, de astă- 
dată) n-are... spațiu locativ. Și 
atunci am mers la comitetul de 
întreprindere. Primul cu care am 

încercat să stăm de vorbă a fost 
tcv. Sighinaș, locțiitorul președin
telui, care însă ne-a tratat cu... un 
refuz (ce-i drept politicos). „Am 
treabă, știți, niște situații cerute 

de București". Atunci, am luat le
gătură cu tov. T. Maciulski, preșe
dintele colectivului sportiv. Chiar 
după primul schimb de cuvinte am 
văzut că relațiile dintre comitetul 
de întreprindere și colectivul spor
tiv lasă de dorit. Părerea ne-a 
fost întărită după ce am reușit să 
vorbim și cu tov. Sighinaș. Comite

tul de întreprindere consideră „sub 
demnitatea sa“ să se intereseze de 
activitatea consiliului colectivului 
sportiv. Iar membrii consiliului 

colectivului nu au încredere în co
mitetul de întreprindere, nu-1 re
cunosc ca pe un organ superior, 
căruia trebuie să-i «dea socoteală
de ceea ce fac. Atunci, s-au su

părat și unii și alții și au găs’t 
„rezolvarea" : fiecare să-și vadă 
de treaba lui. Numai că, cu ast- 
fdl de „rezolvări", nu sînt de 
acord muncitorii care cer ca în 
fabrica lor să nu se facă numai 
fotbal și iar fotbal. Ei cer ca cele 
9 cercuri sportive să fie trezite 
la viață, iar membri’ consiliului 
colectivului sportiv să renunțe 1a 
fricțiunile dintre ei, care nu fac 
decît să stagneze activitatea spor
tivă. Și Ie mai cer să facă... „pace" 
cu comitetul de întreprindere, de 
la care pretind mai muilt sprijin.

■A-

Iată, dar, ce era dte demon
strat : la fabrica „Fusul", a- 

calo uncte comitetul de întreprin
dere și-a «dat seama că activitatea 
sa va fi incompletă dacă nu va 
cuprinde și importantul sector 
sportiv, lucrurile s-au îmbunătățit 
radical. Sub controlul și îndruma
rea organului sindical, munca 
sportivă progresează. Este necesar 
ca ilia Șantierele Navale Galati, ca 
și la fabrica de piese de schimb 
„Gh. Apostol" comitetele de între
prindere să ajungă cît mai cu- 

rînd la aceeași concluzie. Și, fără 
îndoială, rezultatele vor fi la fel 
de bune. Iar această revizuire a 
atitudinii poate fi mult accelerată 
prin intervenția hotărîtă a Consi
liului Sindical Regional

ELENA MATEESCU

pun.de


AU ÎNVINS muntele

C.C.A. — Dinamo Orașul Staling 
în campionatul de handbal

Culmile falnice ale munților 
Carpați au atras întotdeauna nu
meroși alpiniști. Două trasee ră
măseseră însă inacccesâbile, în 
ciuda tuturor încercărilor făcute: 
traversarea peretelui Văii Albe și 
Fisura Albastră («pe diretisimă), 
«ambele din. masivul Bucegi. Iată 
însă că zilele trecute, două echi
pe, una de la C.C.A. și cealaltă de 
la Voința, au reușit să întreacă 
dificultățile acestui perete, auce- 
rindu-1. Ele au închinat aceste 
splendide performanțe Lunii prie
teniei romîno-sovietice și zilei de 

7 Noiembrie.
Cela două trasee având gradul 

de dificultate maxim, aceste îz- 
bînzi au o vailoare internațională 
și dovedesc Înaltul grad de pre
gătire la care au .ajuns alpiniștii 
noștri.

CINCI ZILE IN PERETELE 
VĂII ALBE

Nicăieri în patria noastră nu se 
înalță un perete de stîncă, mai 
drept și mai sălbatic ca peretele 
Văii Albe diin masivul Bucegi. Di
ferențele de nivel, cite 800-900 m„ 
sînt impresionante, iar verticalita
tea lui pare de neînvins. Ani de-a 
rîndul a domnit această impresie, 
dar iată că ipînă ta urmă omul 
a învins.

Acum cîteva zile, alpiniștii de la 
C.C.A. au întreprins o îndrăz
neață escaladă. Este vorba de 
cucerirea acestui perete al Văii 
Albe, cel mai mare din patria 
noastră, situat pe versantul de 
sud-est al muntelui Coștila, din 
masivul Bucegi.

înalt de peste 800 m,. acest perete 
se întinde de-a luniguil văii cu a- 
celași nume, pe o distanță de a- 
proape 2 km. Pînă riu de mult el 
nu număra decît un singur traseu 
care ducea pînă la creastă. Prin 
îndrăzneala cățărătorilor acest 
uriaș perete începe să aibă secre
te tot mai puține. Pe rînd au fost 
cucerite trasee ca „Soldat erou 
Eftimie Croitoru" „Pintenul Văii 
Albe”, „Fisura roșie", „Fisura al
bastră", etc. Problema cea mai 
dificilă care mai era de rezolvat 
în acest perete o constituia tra- 

I versarea în întregime peste acest 
zid uriaș din piatră.

In ziua de 10 octombrie echioa 
' da alpinism a C.C.A.. compusă din 
’ maestrul sportului Aurel Irimia, 
« L. Caracioni, Victor Măciucă, Ma- 
| tei Scheu și Roland Welkens, a 
' pornit să atace acest uriaș tra- 
J seu.
' Suspendați la sute de metri înăl- 
i țime pe perete, cei cinci alpi- 
1 niști, împărțiți în două echipe au 
i luptat cinci zile cu duritatea stîn- 
« cilor, cîștigînd cu mari greutăți

fi. KHialcea, Ștefan Under și Oh. Ohițnran
primii campioni republicani

(Urmare din pag. I-a)
II s-a clasat N. Niculescu cu 0 
pct. 1:04.6 iar pe locurile 3 și 4 
Ion loja cu 4 pct. 1:03.0 și respec
tiv V. Bărbuceanu cu 8 pct. 58,2 
sec.

Ultima probă desfășurată ieri a 
fost de obstacole categoria „U“, 
disputată, de asemenea, în două 
manșe, timpul contînd numai în 
manșa a Il-a.

Nici proba de obstacole catego
ria „U“ nu a fost lipsită de spec
taculozitate. In prima manșă că
lărețul dinamovist Gh. Negoiță, pe 
calul Șerbănița, a realizat 0 punc
te penalizare. El a fost urmat în 
ordine de Gh. Ghițuran (E.H.A.) 
pe calul Pîriog cu 3 pct., C Vre
me (Victoria) pe calul Odobești 
cu 3 pct., V. Bărbuceanu (EHA) 
pe calul Robot, Panait Sîrbu (Di
namo) pe calul Covrig, D. Diaco- 
nescu (EHA) pe calul Bivuac, Șt 
Hodor (EHA) pe calul Poznaș și 
T Chirtlă (Victoria) pe iapa Dida, 
cu cîte 4 puncte fiecaire. In cea 
de a doua manșă însă au inter
venit serioase modificări în clasa
ment, în sensul că unii dintre favo- 
riții probei, în special Gh. Negoiță, 
nu au reușit să mențină rezultatul 
din prima manșă coborînd chiar 
multe locuri în clasamentul gene
rai! al probei

Titlul de campion republican la 
proba de obstacole categoria „U“ 
a revenit călărețului Gh. Ghițuran 
(E.H.A.) care pe calul Pîriog 
a realizat numai 3 puncte penati-

Jată-i pe învingătorii peretului Văii Albe. De la stingă la dreapta:
Raland Welkens, maestrul sportului Aurel Irimia, L. Caracioni, Ma

tei Scheu, Victor Măciucă.

fiecare metru de stîncă. Traver
sări extrem de periculoase, pen
dulări cu frânghia în dreapta și In 
stînga, treceri de surplombe «difi
cile au fost învktse pe rînd de-a 
lungul celor 1500 m. ai peretelui. 
Nopțile, petrecute în bivuacuri a- 
menajate "e platforme incomode 
sau de-a dreptei în frînghn, erau 
foarte teci.

Performanța realizată de a lipi - 
niștii de la C.C.A. confirmă titlul 
de campioni ai R.P.R. pe anul în 
curs cucerit de ei cu cîteva luni 
în urmă.

Tura, care este de gradul maxim 
de dificultate (5 B), se înscrie 
alături de Fisura albastră, drept 
cea mai mare performantă de că- 
țărătură idin țara noastră.

După ce a coborîf, am stat de 
vorbă cu maeștrul sportului Aurel 
Irimia. I se cjitea în ochi bucuria 
izbînzii. „Sînt fericit că am putut 
termina acest dificil traseu, ne-a 
declarat el, iar performanța o în
chin Lunii prieteniei romtno-so- 
vietice*.
O NOUA IZBÎNDA: CUCERIREA 

FISURII ALBASTRE
Situată tot în peretele Văii Al

be, această crăpătură a muntelui, 
denumită „albastră" din cauza cu
lorii conglomeratului din care este 
ea alcătuită, a dat. mult de lucru 
alpiniștilor. A fost escaladată In 
premieră de echipa C.C.A. con
dusă de maestrul sportului Emil 
Cristea, care a lăsat ne făcută o 
porțiune d.s circa 40 metri. încă 
de anul trecut, o echipă din Ora
șul Stalin a încercat cucerirea a- 
cestei porțiuni. Greutățile ce pă

de călărie pe anul 1955
zare și timpul de 1:06.0. Pe locuri
le 2 și 3 s-au clasat în ordine V. 
Bărbuceanu (EHA), T. Chirilă cu 
cîte 4 puncte penalizare, timp 
1:06,2 și respectiv 1:06,7.

D. GIRLEȘÎEANU
O. GINGU

întrecerile vor continua cu 
următoarele probe :

SÎMBĂTÂ 22 OCT.
Ora 9—12: campionat dresaj 
cat. „A"
Ora 14: festivitatea de deschi
dere
Ora 14,30 — 17,30 : campionat 
obstacole cat. „G“

record de lungime 
proba de obstacole „JUNIO

RI" și „FETE"
Nocturnă :

Ora 18,30 — 20: jocuri călare 
prezentarea cailor de dresaj 
proba de obstacole „DURA
TA"

DUMINICA 23 OCT.
Ora 9 — 12: campionat dresaj 
cat. „C"

campionat obstacole cat. „M“ 
manșa I
Ora 14,30 —- 17,30 : campionat 
obstacole cat. „M“ manșa a 11-a 

proba de obstacole „FETE" 
record înălțime 
campionat „ȘTAFETA" 
festivitatea de închidere 

j

I 
i

reau de neînlăturat, vîntul, ploaia 
sau zăpada, i-au împiedicat să 
ducă la îndeplinire dorința lor.

Dificultățile peretelui au făcut 
ca alpiniști din mai multe asocia
ții să se unească îmtr-o echipă pu
ternică și să pornească la lucru 
încă din toamna trecută. Având 
cap de coardă pe Alexandru Flo- 
ricioiu (Voința), secunzi pe Nor
bert Hdemesch (Voința) și Roland 
Welkens (C.C.A.) și în echipă pe 
lor» Vlădăreami (Voința), Gutt 
Walter (FI. roșie) și Ilie Drașo- 
veanu (Metalul), echipa a dat a- 
saltul «propriu-zis anul acesta. 
Vremea neprielnică a împiedicat 
și de astă dată pentru mult timp 
„lucrul". Totuși, s-au lucrat cinci 
intrări, fiecare necesitînd cite 4-5 
zile de muncă intensă în perete, 
de cele mai multe ori în condiții 
vitrege.

Pas cu pas, dificultățile au fost 
învinsa pînă la 40 m. de creasta 
Văii Albe, unde o surplombă de 
gresie, foarte dificilă, părea de I 
netrecut. La dificultatea ei se a- î 

dăuga și faptul că fiind formată j 
numai din gresie, se sfărâmă. și mu z 
se pot bate «pitoane. Folosindu-se 4 
cu pricepere orice crăpătură a ) 
stâncii, înlocui ndu-se pi toanele cu i 
tendoane, du«pă o muncă de ore i 
întregi, Alexandru Floricioiu și j 
Norbert Hiemesch, din asociația i 
Voința, au reușit să ajungă sus. |

Realizarea celor doi închinată j 
Lunii prieteniei romîno-sovietice și 1 
zilei de 7 Noiembrie este de ț 
mare valoare și întrece cel mai J 
mare grad de dificultate din țara I 
noastră, apropiindu-se de turele de ț 
gradul VI din străinătate. }

A apărut revista sportivă
Mustrată STADION Nr. 14

cu următorul sumar :
„S-a încheiat sezonul inter

național de fotbal," „Oborul, un 
cartier de fotbaliști talentați" 
de I. Habot și Ef. Ionescu, 
„Cupa R.P.R. nu se desminte!" 
de Max Bănuș, „Cine va scă
pa în „câștigătoare ?“ de Ion 
Oprescu, „Tinerețe fără bătrî- 
nețe!" de Marius Godeanu, 
„Competiția sutelor de mii de 
tineri" de Gh. Ștefănescu, „O 
victorie meritată", „Note", „Un 
campion mondial puțin cunos
cut", „De la I a la a VUI-a 

ediție a campionatelor interna
ționale de atletism", „Momente 
din marea întrecere" de Gh. E- 
puram, „Doi recordmani", „O 

întrerupere bine folosită" de 
I. Habot, „Nume noi..." de 
Ileana Holban, „Prietenie" de 
V. Chiose, „Mușchi de otel" 
schiță literară de Tudor Boian, 
„însemnări pentru o istorie a 
sportului" de Ion Valerin Popa, 
„Profesioniști sau sclavi?".

In acest număr d revistei 
sportive ilustrate STADION 
(al doilea număr re luna oc
tombrie) mai găsiți o serie de 

fotoreportaje de fotbal, bas
chet, atletism, popice, rugbi. 
cros, tenis, bob, călărie, etc. 
De asemenea, în acest număr 
caricaturistul MATTY publică o 
pagină de umor cu titlul 
ATLETICA UȘOARA.

Citiți revista sportivă ilus-- 
trată STADION care apare de 
două ori pe lună.

Etapa de mâine a campionatului 
masculin de handbal categoria A se 
anunță foarte agitată. Din cele șase 
meciuri care se vor disputa este 
greu să găsești vreunul care să nu 
aibă o mare importanță pentru una 
sau chiar pentru ambele echipe.

La București formația dinamo- 
viștilor din Orașul Stalin va da un 
serios „asalț" primului loc în clasa
ment, deținut în momentul de față 
de C.C.A. Spunem un serios asalt, 
pentru că acest joc va da posibilita
te echipei din Orașul Stalin —- 
în cazul unei victorii — să reducă 
din avansul de 3 puncte pe care îl 
au acum militarii bucureșteni. Me
ciul are importanță și pentru aceș
tia din urmă, deoarece în etapele 
viitoare au jocuri foarte grele, din
tre care vom aminti doar două: cu 
Dinamo VI la București și cu Vo
ința Sibiu la Sibiu. Deci și C.C.A. 
are mare nevoie de puncte pentru a 
fi la „adăpost" în fața unui even
tual eșec.

La Jimbolia, Reșița, București și 
Ploești patru echipe serios amenin
țate de retrogradare: Flamura ro
șie, Metalul, Știința I.C.F. și Fla
căra vor trebui să lupte cu energie 
pentru a obține victoria. Orice în
frângere contează mult în lupta pen
tru evitarea retrogradării. Vom nota 
că toate aceste echipe joacă pe te
ren propriu. De asemenea Ia Timi
șoara, un „derbi local": Metalul — 
Știința, joc unde Știința are mare 
nevoie de două puncte, fiind în a- 
ceeași situație cu cele patru echipe 
de care am vorbit mai sus.

Turneul lotului republican 
de tenis de masă a luat sfîrșif
Nu s-ai putea spune prea multe 

lucruri bune despre competiția 
fruntașilor tenisului nostru de ma
să care s-a desfășurat timp de trei 
zile în Capitală. Intr-adevăr, doar 
doi jucători, Toma Reiter și Tiberiu 
Harasztosi, au arătat o formă exce
lentă. Primul a ieșit învingător în 
acest turneu, pierzînd numai un 
singur meci la Mircea Popescu. 
Reiter a fost în dispoziție de joc. 
foarte mobil, cu lovituri variate 
și cu o tendință mai accentuată 
spre jocul ofensiv. El a manifes
tat însă lipsuri serioase în ceea ce 
privește pregătirea fizică. De ase
menea, după ce a câștigat ușor pri
mul set (21—11) ia Mircea Po
pescu, fiind prea sigur de victorie, 
Reiter a încercat s5 facă demons
trație, fapt care l-a dus la pierde
rea partidei. Cel de a! doilea clasat 
Tiberiu Harasztosi a fost foarte 
bun în apărare, Iar în atac a reu
șit lovituri puternice Păcat că nu 
insistă pentru a-și pune mai mult 
în valoare loviturile ofensive. In 
întîlnirea cu Naumescu, Harasztosi 
a făcut unele gesturi nesportive, 
arătîrd că nu știe să se comporte 
atunci cînd este în situația de a 
pierde un meci.

Angelica Rozeanu a cîștigat nu
meroase puncte prin atacul cu lo
vitura dreaptă surprinzîndu-și de
seori adversarii. In schimb ea nu 
a utilizat în suficientă măsură lo
vitura ofensivă din stînga, pe 
care va trebui să o folosească cu 
toată încrederea în viitor.

In general, ceilalți jucători, 
Pesch, Popescu și Gantner nu au 
arătat nimic nou, manifestând ace
leași lipsuri pe care le semnalăm 
mereu. De pildă, Pesch a fost ace
lași jucător unilateral, care nu cu
noaște aproape deloc jocul de mij
loc, care nu pune stopuri și care 
nu știe să răspundă la mingile 
scurte ale adversarului. Gantner, 
deși cu un stil spectaculos și cu 
lovituri variate, nu reușește să ca
pete mai multă eficacitate în lovi
turile ofensive, nu reușește încă să 
termine cu inconstanța în lovituri. 
De asemenea, uneori nu se concen
trează suficient asupra jocului. Po
pescu, același jucător complet, dar 
care acționează de multe ori fără 
pic de convingere, dînd impresia 
că este plictisit de joc. In plus 
acuză de multe ori nejustrficat 
arbitrajele. Faptul că Naumescu
i-a  învins atît pe Harasztosi cît ți 
pe Gantner nu poate constitui —

Deci, mâine în campionatul mas
culin categoria A vom avea de ur
mărit un veritabil asalt al codașe
lor. Programul complect este urmă
torul : BUCUREȘTI: C.C.A. — Di
namo Orașul Stalin; Știința I.C.F..
— Dinamo VI; PLOEȘTI: Flacăra
— FI. roșie Cisnădie; REȘIȚA: Me
talul — Voința Sibiu; JIMBOLIA:: 
FL roșie — Știința Iași; TIMIȘOA
RA: Metalul — Știința Timișoara..

In campionatul feminin categoria 
A etapa de mîine va fi mult mail 
liniștită. Un singur meci se anunță 
mai „tare": Știința I.C.F. — Știința 
Ministerul învățământului. In afară: 
de aceasta vom nota și faptul că: 
tot mîine la Buhuși se dispută jo
cul „cheie" pentru determinarea e- 
chipei care va retrograda: FI. ro
șie Constanța—FI. roșie Buhuși. Im 
rest, programul este următorul : 
REȘIȚA: Metalul—Avântul Codlea; 
ORAȘUL STALIN : Progresul— 
Știința Timișoara; TG .MUREȘ: 
Progresul—FI. roșie Sibiu.

Campionatul masculin al catego
riei B programează mîine numai pa
tru jocuri, deoarece meciul Progre
sul Arad — Progresul Bacău s-a 
disputat marți 11 octombrie. Cele 
patru jocuri sînt următoarele: 
BUCUREȘTI: Locomotiva — Știin
ța Cluj: GALAȚI: Știința — Pro
gresul Odorhei; FAGARAȘ: repre
zentativa orașului — Recolta 
M.A.S.; VARIAȘ: Recolta — Flacă
ra Tîrgoviște.

în nici un caz — motive de laudă 
la adresa ultimilor jucători. Nau
mescu s-a comportat ce e drept 
bine, luptînd cu dârzenie și apă
rând excelent, însă aceste calități 
ale lui Naumescu sînt de mult 
cunoscute celorlalți jucători. El nu 
a arătat altceva nou. Și totuși a 
reușit să învingă pe cei doi jucă
tori. Credem că nu mai este cazul 
să menționăm succesele interna
ționale obținute de Harasztosi și 
Gantner în fața unor jucători cu 
o valoare tehnică superioară 'ui 
Naumescu și cu cel puțin aceeași 
rutină de concurs. De aceea. în
frângerile suferite de Harasztosi 
și Gantner trebuie să dea de gîndit 
serios atît jucătorilor respectivi 
cît și antrenorului lotului repu
blican. Trebuie să mai spunem că 
nici pînă acum jucătorii noștri 
fruntași nu folosesc servicii efica
ce care să constituie pentru ei 
un avantaj.

Turneul de dublu cate a revenit 
perechii Angelica Rozeanu-Ella 
Zeller a fost complet neinteresant 
din cauza celorlalte cupluri, prea 
slabe, care au concurat.

Această pereche va trebui să se 
întâlnească cu dubluri mai valo
roase, mai apropiate ca valoare. 
Să nu se treacă însă în extrema 
cealaltă (să i se opună cupluri 
prea tari), pentru că nici atunci 
nu se va putea atinge scopul ur
mărit: pregătire gradată, metodică 
și temeinică a dublului Angelica 
Rozeanu-Ella Zeller în vederea cu
ceririi de noi succese internațio
nale.

Iată ultimele rezultate tehnice 
mai importante: Reiter-Harasztosi
2—1, Popescu-Naumescu 2— l,Rei- 
ter-Botner 2-0, Pesch-Naumescu 2-0, 
Pesch-Gantner 2-1, Harasztosi-A. 
Rozeanu 2—0, Popescu-A. Rozeanu 
2—0, Reiter-Pesch 2—0, Gantner- 
Popescu 2—0, Botner-A. Rozeanu 
2—l,Pesch-A. Rozeanu 2—0, Gant- 
ner-Harasztosi 2—0, Naumescu- 
Botner 2—1, A. Rozeanu, E. Zete 
Ier-Golopența, Harasztosi 2—0, A. 
Rozeanu, E. Zeller-Bujor, Șirlin- 
can 2—0, A. Rozeanu, E. Zeller- 
Nazarbeghiain, Iscovici 2 — 0. 
Clasamentul la proba de simplu 
este următorul: 1. Reiter 6 victo
rii, 2. Harasztosi 5 v (12—4), 3. 
Pesch 5 v (10—6), 4. Popescu 4 v. 
(9—8), 5. Naumescu 4 v (#—9).
6. Gantner 3 v, 7. Botner 1 v., 8, 
Angelica Rozeanu 0 v.



] Dinamo 6, o merituoasă campioană la oină
Ca și în ultimii trei ani, finalele 

campionatului republican de oină 
au avut drept candidate la primul 
loc în clasamentul general, echi
pele Știința București, și Dinamo 
București Iată însă că în anul 
acesta și Știința lași era gata-gata 
să încurce „s cotelile"...

Dacă în tur studenții din Iași 
și-au învins co'egii c'in București 
și au trecut cu ușurință de Dinamo 
6 București, în schimb, în retur, 
resursele fizice i-au lăsat la jumă
tatea clasamentului. Avînd o pu
ternică revenire Știința București 
și Dinamo 6 București au cîștigat 
jocurile susținute cu studenții din 
Iași, liderii turului, răm'nînd sin
gurele echipe pretendente la tro
feu...

Meciul „tradiției", care a adus 
față în față în finală, pentru a 
treia oară consecutiv, echipele 
Știința București și Dinamo 6 
București a avut o desfășurare pa
sionantă. Știința București, dștlgă- 
toarea ultimelor două campionate, 
avea da data aceasta un stimulent 
în plus: pe lîngă cupa campioni
lor, titlurile de maeștri 
tulri I Un amănunt: 
1953, dinamoviștii erau 
tuția de a 
ma de mae tru.
nara formație a Științei București 
le-a stricat însă socotelile, învin- 
giad'J-i și răpindu-le astfel posibi
litatea de a deveni maeștri ai spor
tului. Anul acesta d namoviștii au 
încurcat ei „socotelile ‘ Științei, 
taîndu-și revanșa

In jocul decisiv aceste două e- 
cbipe au avut o bună comportare. 
Dinamoviștii, care au început jo
cul la bătaie, au reușit să-și cree
ze, datorită siguranței în lovituri,

ai
în 

în 
îndeplini ei

Pe atunci

spor- 
antil

si-
nor- 

tî-

.Campionatul republican de volei
Pentru a-i mulțumi pe unii din

tre spectatori e suficient —- cîte 
odată — ca un meci de volei să 
nu aibă decît o evoluție a scorului 
tn care echipele să conducă alter
nativ și la scurte intervale, permi- 
tînd as'fel o serioasă ciocnire de 
forțe în.re „galeriile" respective. 
Atunci— spectacolul e salvat, ori- 
cît de multe și de grave greșeli 
de ordin tehnic sau tactic ar co
mite jucătorii. Cel mai recent 
ex-mulu: etapa intermediară din 
cadrul campionatelor republicane, 
desfășurată joi în sala Fioreasca 
din Capitală.

Opt ore de volei = patru întîl- 
niri, dintre care trei nu și-au du 
flit desemna învingătorii decît după 
cinci seturi cu o palpitantă evolu
ție a sco-ului și numai din acest 
punct de vedere a corespuns aș
teptărilor etapa de acum două zile; 
în ceea ce privește realizarea teh
nică și, mai ales, tactică, ea a fost 
de o scăzută valoare, toate echi
pele prezentîndu-se — deși în oare
care progres față de etapa prece
dentă — încă mult sub nivelul 
posibilităților lor normale și ma- 
nifeslînd, în genere, o accentuată 
oboseală. Observația este valabilă 
în special cu referire la echipele 
feminine — ale căror jucătoare se 
dovedesc a nu fi pregătite fizic 
coresDunzător cerințelor unui cam
pionat cu două etape pe săptă- 
mînă — dar mai cu seamă pentru 
Știința I.C.F., care joi susținea al 
treilea meci în decurs de cinci 
zile, după două jocuri în deplasa
re: duminică la Cluj și luni la 
Iași. Veți fi de acora cu noi. cre
dem. că mai cu seamă pentru o 
echipă ce reprezintă Institutul de 
Cultură Fizică si care poartă nu
mele de Stfînța, faptul acesta nu 
poate fi considerat altfel decît ca 
o condamnabilă greșeală și în nici 

; un caz ca dovadă a unei activități 
desfășurate în mod... științific. Și, 
se înțelege, în felul acesta nu mai 

; trebuie să ne surprindă jocul slab 
făcut de echipele feminine...

Cele două întreceri feminine de 
joi au dat cîștig de cauză Progre
sului CP.C.S., care a învins Di
namo cu 3—0 (La 8, 9 și 5) șî 
Științei I.C.F., care a dispus de Lo
comotiva M. C. F. cu 3—2 (12-15, 
12-15, 15-10, 17-15, 15-10). Dar, 
jocul învingătoarelor a abundat în 
greșeli aproape tot atît cît șl 
al echipelor învinse, îndeosebi 
preluarea serviciilor, din care 
uneori asemenea unor formații 
categorie inferioară — echipele 
cîștigat, pe rînd. multe puncte 
scrii.

Scorul cu 
cele două 
parțiale oglindesc foarte bine des
fășurarea întîlnirilor.

Si în întrecerea echipelor mas
culine favoriții au ieșit învingă-

cel 
la

de 
an 
în

care au luat sfîrsit 
partide și rezultatele

anul
Echipa Dinamo 6 București, ca mpioană republicană de oină pe 

' 1955.

un apreciabil avantaj prin lovitu
rile realizate gește bar de Octa
vian Kupen, Nicclae Berghezan, 
Eugen Cocuț și Alexandru Blaga 
din lovitură peste 3/4. Meciul a fost 
deosebit de spectaculos în tpartea 
a doua, cînd a avut o desfășurare 
de-a dreptul extraordinară. In mo
mentul în care Bălin, ultimul om 
al Științei la bătaie, se pregătea 
să tragă, Dinamo, care se afla la 
prindere, conducea cu un punct 
Era suficient ca Bălin să realizeze 
o lovitură peste 3'4. El trage, min
gea străbate prin aer ultimul cu
loar, însă este prinsă la numai 
cîțiva centimetri de linia de fund 
(dacă trecea dincolo. Știința rea
liza două puncte) de apărătorul di- 
namovist și astfel formația Di- 

tori, dar numai plătind un tribut 
greu în emoții,

Dinamo a întrecut cu 3 — 2 
(15—12, 11—15, 16—18, 15—9,
15—13), Progresul I.T.B., într-o 
partidă de la care se aștepta să 
se pună în valoare de o parte și 
de alta blocajele, adică exact ca
pitolul la care ambele echipe s-au 
prezentat slab, ilustrînd de altfel 
în genere serioase scăderi în jocul 
defensiv. Apostol, Novac, Mihăi- 
lescu și CHstea de la învingători, 
Vasiliu, Nicolau și Medianu de la 
Progresul I.T.B. au fost jucătorii 
cei mai buni de pe teren în acest 
meci.

Ultima întîlnire a etapei de joi 
și totodată ultima dintre echipele 
masculine bucureștene în acest 
campionat, meciul Locomotiva 
I.C.F.-C.C.A. a luat sfîrșit cu vic
toria feroviarilor: 3—2 (9—15,
6-15 15—12, 15—7, 15—13). In- 
tîlnirea aceasta a furnizat specta
torilor mai pretențioși satisfacția 
a două seturi de volei reușit; este 
vorba de cele două cîștigate de 
C.C.A., iar meritul pentru jocul 
bun în această primă parte a în- 
tîlnirii îi revine aproape exclusiv 
formației militarilor, care înaintea 
setului al treilea lăsau impresia că 
acesta va fi și ultimul. Pentru 
aceasta, echipa C.C.A. ar fi tre
buit să acționeze și în setul al 
treilea cu aceeași hotărîre ca și în 
primele două și, mai ales, jucînd 
în atac cu cît mai multă varietate, 
să nu le îngăduie ceferiștikr să- 

și pună la punct blocajul. Locomo
tiva este aceea care procedează 
astfel și, atacînd în același timp 
variat și luptînd din ce în ce mai 
atent și mai hotărît în apărare, re
face handicapul pe care l-a avut 
în fiecare din ultimele seturi, ob- 
ținînd o binemeritată victorie. 
S-au remarcat: Lăzărescu, Nicolau. 
Lupan și Crivăț de la Locomotiva, 
Vilvert, Roman și Mitroi de la 
C.C.A. O mențiune specială pentru 
arbitrajul corect și autoritar pres
tat de Al. Mușat (Constanța).

★
In campionatele republicane sînt 

programate pentru mîine 10 me
ciuri: 5 masculine și 5 feminine. 
In campionatul masculin: Dinamo 
IX București-Locomotiva I. C. F. 
București; Știința Arad-Dinamo 
București; Progresul I. T. B. Bu- 
curești-Metalul Orașul Stalin; Fla
mura roșie Tg. Mureș-Progresu! 
Cluj; C.C.A.-Știința Timișoara. In 
campionatul feminin : Flamura ro
șie Iași-Progresul C.P.C.S. Bucu
rești; Dinamo București-Progresul 
Timișoara; Voința Orașul Stalin- 
Locomotiva București; Constructo
rul Bucureșfi-Progresul Cluj; Voin
ța Sibiu-Știința I.C.F. București. 
Primele echipe sînt gazde.

T

namo cîștigă partida și totodată 
titlul de echipă campioană.

Campioana țării, care a utilizat 
de-a lungul turneului următorul lot 
de jucători: Vadin Guja, " 
Funert, Alexandru Blaga, 
liae Berghezan,

dovedit multă putere de
După primele înfrîngeri,
d'tn cauza emotivității și 
de stăpînire în momentele 

echipa campioană s-a 
picioare. Diagonalele au

Ernest 
Nico-

, Octavkn Kupen, 
Marin Fărtat, Eugen Cocuț, Ion 
Drăgan, Iilie Marchidan. Gheorghe 
N. Gheorghe. Ivan Voicu, Stave- 
rică Stoica, Steltan Butoi și Nlco- 
lae Muțiu (antrenor Popescu-Buf
tea) a 
luptă, 
suferite, 
a lipsei 
decisive, 
pus pe . . „
funcționat bine in ultima zi a com
petiției, majoritatea jucătorilor 
s-au apărat cu siguranță și Dinamo 
a mai avut o calitate: a realizat 
puncte prețioase din loviturile de la 
bătaie. In schimb, dinamoviștii 
au arătat o insuficientă pregătire 
tactică și un scăzut spirit de ori
entare in joc. S4răduindu-se în vii
tor să îmbine armonios pregătirea 
tehnică cu perfecționarea multi
plelor scheme tactice ale jocului 
de oină, Dinamo 6 București va 
obține cu siguranță succese și 
mei mari.

TRAIAN IOANIȚESCU

Reprezentativa C. C. A. conduce 
în campionatul de tir masculin

Lupta pentru titlurile de echipe 
campioane la probele de armă li
beră calibru redus s-a dat între 
formațiile Casei Centrale a Arma
tei și Dinamo.

întrecerea dintre reprezentanții 
C.C.A. și dinamovlști a avut da
rul să ridice în mod considerabil 
valoarea competiției, unele rezul
tate pe echipe și unele individuale 
apropiiindu-se simțitor de nivelul 
recordurilor republicane. Echipele 
C.C.A. alcătuite numai din trăgă
tori seniori consacrați, spre deose
bire de formațiile Dinamo care au 
cuprins și 2—3 trăgători juniori, 
au reușit să treacă cu mare suc
ces acest exam-n. cucerind trei 
din cele patru titluri puse în joc. 
Dinamoviștii și-au impus superio
ritatea numai la poziția culcat 
unde, omogenitatea formației și 
comportarea foarte bună a juniori
lor fon Văcaru și Victor Antones
cu, au determinat obținerea victo
riei la 4 puncte față de C.C.A. 
Desfășurarea probelor șl rezulta
tele înregistrate au evidențiat' vi
neri și echipele asociațiilor Loco
motiva și Flamura Roșie care au 
ocupat de cele mai multe ori locu
rile III și IV înMtaea multor e- 
chipe cu „pretenții" superioarei

In probele de armă libera s-au 
realizat o serie de rezultate indivi
duale remarcabile, care au avut 
darul să ridice în mod deosebit 
performanțele generale aiie echipe
lor. Astfel, maestrul emerit al 
sportului Iosif Sîrbu (C.C.A.) a 
avut o comportare deosebită, adu- 
cînd principalul aport la 
echipei sale. Iosif Sîrbu a 
o performanță egală cu 
R.P.R. la poziția culcat, 
trînd 400 puncta din 400 
a obținut 390 puncte la poziția în 
genunchi și 376 la „picioare", to- 
talizînd 1.166 puncte pe trei po
ziții (două purele sub recordul 
R.P.R.). Maestrul sportului Henri 
Herșcovici a scos c .1 mai bun re
zultat la poziția „genunchi" (393 
p. un punct sub recordul R.P.R.), 
iar reprezentantul Voinței, Aurel 
Rugină s-a întrecut pe si;e, obți
nând 399 puncte la poziția culcat.

Reprezentanții asociației Progre
sul s-au dovaldit din nou a fi 
cei mai buni la probele de pistol. 
După victoria echipei Progresul

succesul 
realizat 
recordul 
înregis- 
posibile,

învățăminte după
concursul internațional de motocros
In actualul sezon compeiițional 

de motociclism am avut bucuria să 
asistăm la o adevărată întrecere 
între asociațiile și colectivele spor
tive în ce privește reușita competi
țiilor pe care le organizau. Pînă 
acum cîteva zile, dacă ar fi trebuit 
ca forurile competente să acorde o 
distincție unei asociații sau unui 
colectiv sportiv pentru cea mai 
bună organizare, cei care aveau 
menirea să cîntăreașcă și să de
cidă pe „învingători" ar fi fost în 
mare dilemă. Astăzi sarcina le-ar 
fi însă mult ușurată. In ce pri
vește organizarea, ultima mare 
competiție a anului, concursul in
ternațional de motocros a pus în 
umbră tot ceea ce s-a organizat 
pînă acum în acest domeniu. Pen
tru inovațiile organizatorice, Aso
ciația Voluntară pentru Sprijinirea 
Apărării Patriei merită cu priso
sință distincția. Și pentru a-i fi 
acordată, votul nu i-1 dau n-mai 
concurenții și spectatorii romîni, u 
toate Ioturile de motocicliști, an
trenorii și arbitrii internaționali 
străini, care ne-au vizitat țara. 
„Multe am avut de învățat venind 
în țara dvs. — a declarat antreno
rul bulgar Dragomir Semerdjev. 
Dacă s-ar putea, aș vrea să ne dâți 
de model întregul utilaj tehnic 
aflat în țarcul corturilor rezervate 
nouă". „Sala de documentație și 
panoul electric, indicator al situa
ției de pe traseul în timpul cursei 
ar face cinste chiar și concursuri
lor internaționale organizate de 
Federația Internațională de Moto
ciclism" — ne-a declarat laros'av 
Palicka, conducătorul lotului de 
motocicliști din R. Cehoslovacă.

Dar succesul competiției interna
ționale de motocros nu a fost do- 
bîndit numai prin unele frumoase 
inovații organizatorice, cît mai 
ales prin valoarea tehnică a dis
putelor. Și, la 
ție importantă 
rii sovietici și

Motocicliști i 
dit neîntrecuți 
motocros. Din cele 7 probe ale con
cursului motocicliștii sovietici au 
reușit să cîștige 5, impresionînd 
prin tehnica, curajul și dîrzenia 
de care au dat dovadă. Dar aces
tea nu au fost singurele elemente 
care le-au permis motocicliștilor 

aceasfa o contribu- 
au adus-o alergăto- 
cehtis'ovaci. 
sovietici s-au dove- 
în competițiile de

la pistoil viteză și echipa de pis
tol liber a acestei asociații a reu
șit să depășească — la mare lup
tă — formația C.C.A. și astfel să 
cucerească titlul de campioană 
republicană. In general cei cinci 
trăgători din echipă s-au compor
tat bine, însă maestrul sportului 
Iuilius Pieptea s-a distanțat prin 
performanță sa de 540 puncte de 
toți ceilalți concurenți.

In schimb, la proba de pistol ca
libru mare participarea a fost 
foarte scăzută. Victoria a revenit 
echipei Dinamo care s-a eviden
țiat prin omogenitatea sa, comipl:- 
tată de performanța foarts bună 
a trăgătorului Petre Mccuță (560 
puncte).

In ultimele două zto de concurs 
s-au înregistrat următoarela re
zultate: pistol liber: 1. Progresul 
(Lichiardopol 524 p., Manicatide 
527, Grigoriu 496, Pieptea 540, 
Deiak 505). — 2592 p., 2. C.C.A.
—2582, 3. Dinamo—2514, 4 Meta
lul—2493, 5. Voința — 2306, 6, A- 
vîntul — 2227, 7. Flacăra — 2178, 
8. FI. Roș:e —2170, 9. Construc
torul —- 1936, 10. Știința — 833 
(2 trăgători).

Armă liberă calibru redus cul
cat: 1. Dinamo (Văcaru 397, Anto
nescu 396, Neagu 396, Panțuru 
396, Herșcovici 393). —1.978 p. 2-
C.C.A. — 1974, 3. Metalul— 1936, 
4. Locomotiva — 1955, 5. FI. Ro
șie — 1943; genunchi: 1. C.C.A. 
(Sîrbu 390, Toader 389, Vidrașcu 
385, Cristescu — 383, Enea 
—1927 p., 2. Dinamo — 1915, 
Locomotiva 
—1844, 
doare: 
dnaișou 
Toadf r 
mo — 
1756, 4. FI.' Roșie — 1739, 5
Metalul — 1705 p.; 3 x 40: 1.
C.C.A. (Sîrbu 1166, Vidrașcu 1142, 
Toader 1140, Cantili IIS'-, Erea 
1134) — 5717 p., 2. Dinamo— 56'9, 
3. Locomotiva — 5567. 4. FI. Roșie 
—5526, 5. Metalul —5515; Pistol 
calibru mare: 1, Dinamo (Mocufă 
560, Ionel 539, Romașcanu 535, 
Manta 530) — 2162 p„ 2. C.C.A.
—2108 3. A.V.S.A.P. — 1841 p.

Campionatele continuă astăzi și 
mîine în poligonul Tunari, înce- 
ptnid de la ora 8,30.

380) 
, 3.

1854, 4. FI. roșie 
5. Metalul —1844; p> 
1. C.C.A. (Sîrbu 376, Vi- 

367. Canti’.i 363, En:a 359, 
356) — 1821 p„ 2. Dina- 
1767, 3. Locomotiva

Roșie — 1739,
p.; 3 x 40:

I. J. s-au dovedit 
nu numai ca ma- 

poate concura per-

sovie.ici să obțină performanțe del- 
valoare. Ei au fost ajutați într-o 
bună măsură de materialul de con
curs, care .s-a dovedit . excelent. 
Motocicletele I. J. au fost la înăl- 
țime. La clasa pînă la 350 cmc. ! 
victoria a do'oîndit-o S. Bastianov 
care a concurat pe o mașină 1. J. 
Locul 11 a fost obținut de Diojenov 
care de asemenea a pilotat o mo
tocicletă I. J.

Motocicletele 
corespunzătoare 
șini cu care se 
fect in alergările pe teren variat; 
ele au corespuns și ca viteză. Cel 
mai bun timp al zilei lh. 36:37,6 
a fost realizat de Sebastianov iar 
cifra reprezintă o medie de peste 
62 km./h și este superioară aceleia 
realizată ia categoria imediat su
perioară: 500 cmc.

Motocicletele 1. J., în afara vite
zei pe care o dezvoltă, au o foarte 
bună suspensie, cadru solid, rezis
tent și pot fi redresate ușor după 
orice izbitură. Or, toți acești fac
tori formează calitățile de bază ale 
unei motociclete, mai ales cînd este 
vorba de motocros.

Aproape la fel de bune, s-au do
vedit însă și celelalte mărci de mo
tociclete sovietice. Astfel, la proba . 
feminină victoria a revenit lui Su- 
sova (U.R.S.S.) care a mers pe 
un 125, la 500 cmc., lui Pîlaev 
(U.R.S.S.) care a concurat pe un 
M 72, întrecîndu-1 pe Al. Lăzăres- 
cu care a pilotat o mașină B.S.A., 
iar la categoria ataș Cosmatov + 
Zilenov au repurtat victoria tot cu 
o mașină M. 72.

Ceea ce trebuie să mai mențio
năm ca factor care a contribuit 
la succesul sportivilor sovietici, este 
stilul lor de concurs. In probele de 
motocros, motocicliștii sovietici, 
merg pe mașini într-un stil cu to
tul nou pentru noi. Ei aleargă în
tr-o poziție dreaptă, cu mîinile 
perfect întinse pe ghidon. La o 
primă vedere s-ar părea "ă această 
poziție este rigidă. Analizată îți 
dai însă seama de avantajele ei și 
de aseme ea de faptul că alergînd 
astfel motocicliștii sovietici merg 
totuși relaxați. Poziția dreaptă pe 
mașini nu obosește organismul, 
ajută conducătorului să aibă o mi 
bună perspectivă asupra terenului, 
și-i ține totodată atenția încordată 
In plus, ei pot stăpîni motocicle
tele cu mai multă ușurință. Că 
merg relaxați îți dai seama din 
felul cum răspund alergătorii »- 
tunci cînd motocicleta trece peste 
un obstacol. Ei îndoaie mîinile din 
cot și saltă ușor de pe șea aplecîn- 
du-se puțin în față. Poziția cor
pului rămîne mai departe dreapta. 
Astfel, motocicliștii sovietici cruță 
suspensia mașinii ajutînd la îna
intarea acesteia în viteză apre
ciabilă. Iată cîteva învățăminte 
pentru motocicliștii noștri.

Motocicliștii noștri au avut d<* 
altfel de învățat și de la alergăto
rii cehoslovaci. Aceștia au demon
strat un stil cu totul diferit, ade
cvat mașinilor lor ușoare. Despre 
stilul cehoslovac vom vorbi nu 
însă înainte de a face cîteva apre
cieri asupra comportării generale 
a sportivilor cehoslovaci în con
cursul organizat <ie A.V.S.A.P. 
Dată fiind valoarea recunoscută a 
motocicliștilor cehoslovaci era de 
așteptat ca aceștia să obțină rezul
tate mult mai bune. Singura lor 
performanță a fost victoria cuce
rită de Ruckab la clasa 125 cmc. 
laromil Cizeck, motociclist din par
tea căruia se aștepta cel mai mult, 
fiind un alergător de talie mon
dială, nu a reușit să termine aler
garea din cauza unei defecțiuni 
mecanice.

Socotim că insuccesul motocicliș
tilor cehoslovaci îri proba pe echi
pe s-a datorat felului defectuos în 
care au fost alcătuite cele două 
formații. In componența echipelor 
au intrat motocicliști cu mașini 
de clase începînd de la 125 și pînă 
la 500 cmc. Astfel a fost Si nor
mal ca Mergătorii cu mașini de 
125 și 250 cmc. să nu se poată 
ține de echipierii care au avut mo
tociclete de 3-50 și 500 cmc. In 
probele individuale Cizeck a tras 
după părerea noastră mult prea 
puterne, și inutil deoarece îșî 
crease deja un avantaj apreciabil 
și trena rapidă pe care a impus-o 
i-a adus defecțiunea care l-a pri
vat de o victorie meritata.

In nrivința stilului demonstrat 
de cehoslovaci trebuie să notăm că 
aceștia, avînd mașini ușoare, co
borau pantele abrupte, printre bo
lovani și gropi stînd în scări, în 
picioare. Stilul îi ajuta să facă 
un adevărat slalom printre acci
dentele terenului și totodată să-și 
mențină o viteză apreciabilă.

GH. ȘTEFĂNESCU



La încheierea camplonatuliii
de atletism pe echipe 

al orașului București
Din inițiativa comisiei de atle

tism a orașului București a fost 
organizat în acest an un campio
nat pe echipe la care au participat 
atlete și atleți calificați în cate
goriile inferioare. La această com
petiție, oare s-.a desfășurat timp 
its trei luni, au participat 9 echi
pe reprezentative ale consiliilor 
orășenești, din asociațiile sportive, 
care au adus pe stadion un nu
măr de cîteva sute de atleți și 
atlete. Pentru început trebuie men
ționat că această întrecere și-a 
atins pe deplin scopul propus. 
După disputarea celor opt etape, 
pe primele trei locuri în clasa
mentul general s-au situat:

1. DINAMO (28 p.); 2. Loco
motiva (26 p.); 3. Flacăra Ploești 
(24 p.). La femei: 1. Locomotiva 
(26 p.); 2. Flacăra Ploești (24
p.); 3. Dinamo (22 p.). La băr
bați : 1. Dinamo (32 p.); 2 Pro
gresul (26 p.); 3 Locomotiva (23 
p.). In afara acestor echipe au 
mai participat: Metalul, FI. roșie, 
Știința, Voința și Constructorul. 
Dinamo, Locomotiva. Flacăra, Pro
gresul, Metalul și FI. roșie au a- 
cordat atenția cuvenită acestui 
campionat și s-au străduit să pre
zinte Ia concursuri formații com
plete și bine pregătite. O men
țiune specială trebuie acordată co
lectivului sportiv Flacăra din Plo
ești care a participat la acest 
campionat deplasîndu-se de fiecare 
dată în Capitală. Comisia de atle
tism a orașului București eviden
țiază cu acest prilej munca antre
norilor: Dumitru Osiac (Locomo
tiva), Nicolae Gurău (Progresul), 
Silviu Dumitrescu (Metalul), Ni
colae Păiș și Alex. Stoenescu (Di
namo), care au desfășurat o rod
nică activitate.

Dar nu toate echipele s-au pre
zentat în cele mai bune condi- 
țiuni și nu toate au acordat im
portanta cuvenită acestei întreceri 
organizată pentru prima oară în 
țara noastră. Astfel, echtoele Ști
ința. Voința și îndeosebi Construc
torul. nu s-au comportat la înălți
mea așteptărilor. Trebuie sublinia
tă aci totala pasivitate a consiliu
lui orăș nesc al asociației Con
structorul față de această compe
tiție, echipa sa neprezentîndu-se 
la multe m ciuri, fapt care a de
terminat un punctaj în minus de 
749 p.

Toate meciurile acestui campio
nat s-au desfășurat pe stadionul 
Tineretului, nare însă n-a oferit 
totdeauna narFcipanților cele mai 
bune condiții de concurs, fiind lip
sit de unele materiale, de o bună 
stație de amplificare și avînd 
pista nu totdeauna bine pusă la 
punct. O altă lipsă a acestui cam
pionat a consitituit-o arbitrajul de 
olabă calitate de la cronometraj și 
de la înregistrarea sosirilor. Mulți 
arbitri au subapreciat această 
competiție, consider’nd-o „mică" și, 
ca atare, au prestat o activitate 
nesatisfăcătoare. Subcomisia de 
competiții a avut lipsuri în pri
vința programării meciurilor și în 
întocmirea cu întîrziere a clasa- 
m'ntelor, după cum subcomisia de 
propagandă nu a popularizat în 
suficientă măsură desfășurarea 
întrecerilor.

Cu toate aceste liipsuri, consi
derăm că întrecerile din cadrul 
campionatului pe echipe al orașu
lui București constituie, totuși, un 
frumos succes și reprezintă un 
pas înainte pentru îmbunătățirea 
activității de atletism din Capitală. 
Noi ne propunem ea în anul 1956 
să asigurăm campionatului de 
atletism pa echipe al orașului 
București un succes deplin și pen
tru aceasta vom lua din timp toate 
măsurile organizatorice.

N. PANĂ 
din comisia de atletism a ora

șului București

Depunerile buletinelor PRONO- 
SPORT pentru concursul Nr. 42 etapa 
din 23 octombrie 1955, se poate face 
cel mai tîrziu duminică orele 13, la 
toate agențiile PRONOSPORT din Ca
pitală.

Plata premiilor de la concursul 
PRONOSPORT Special din 13 octom
brie și la concursul PRONOSPORT 
Nr. 41 etapa din 16 octombrie, conti
nuă mîine duminică ora 8 dimineața 
atît la Agenția Centrală din Calea 
Victoriei 9 cît și la Agențiile proprii 
PRONOSPORT din raioanele unde 
participanții și-au depus buletinele.

Miercuri 26 octombrie, un nou con
curs PRONOSPORT. Concursul cu
prinde șase întîlniri din cadrul cam
pionatului categoriei A și șase me
ciuri din categoria B. Meciurile din 
cat. A se vor disputa miercuri 26 oc
tombrie, iar cele din cat. B, vor avea 
Ioc duminică 30 octombrie a.c.

Luni 24 octombrie a. c. după amiază 
la orele 18 va avea loc la Ag. Centrală 
PRONOSPORT din Calea Victoriei 9, 
tragerea din urnă a buletinelor cu 0

Clasamentul categoriei A 
înainte de etapa de mîine

1. Dinamo București (1)
2. Flacăra Ploești (2)
3. Progresul București (3)
4. Flamura roșie Arad (5)
5. Minerul Petroșani (4)
6. Știința Cluj (6)
7. C.C.A. București (7)
8. Dinamo Orașul Stalin (8)
9. Știința Timișoara (9)

tO. Locomotiva Timișoara (IC)
11. Locomotiva Tg. Mureș (11)
12. Locomotiva Constanța (12)
13. Avîntul Reghin (13)

Cifrele din parantezele din dreptul 
pat în etapa precedentă.

Note, știri, rezultate...
Două jocuri la radio...

Iubitorii de fotbal vor avea pri
lej duminică să urmărească prin ra
dio două din cele mai interesante 
meciuri din campionatul categoriei 
A: FI. roșie Arad — Dinamo Bucu
rești și C.C.A. București — Știința 
Cluj. Aceste întîlniri vor fi trans
mise la radio, alternativ, pe pro
gramul II, în jurul orei 15.55.

Desigur că vor fi mulți cei care 
vor asculta această interesantă 
transmisiune. Credem însă (și fa
cem această sugestie), că ar fi 
foarte bine dacă fiecare din cei doi 
crainici își va relua transmisiunea 
cu o scurtă recapitulare asupra des
fășurării jocului respectiv în peri
oada în care a transmis celălalt. 
In felul acesta, ascultătorii pot să-și 
facă o părere completă asupra des
fășurării jocului. Modul — frag
mentar — în care au fost făcute 
pînă acum asemenea transmisiuni, 
nu au folosit ascultătorilor de cît 
pentru a afla rezultatul la un mo
ment dat Și pe cel final. Or, pe cei 
mai mulți îi interesează și o descri
ere și o caracterizare a jocului.

Ora de începere a meciurilor

Cu partidele etapei de mîine a 
campionatului republican categoria 
A și B, ora de începere a fost mo
dificată : meciurile vor începe la ora 
15 precis.

In legătură cu această problemă 
este de subliniat că mulți arbitri nu 
respectă ora de începere și consimt 
să dea drumul la joc mai tîrziu de 
cît este indicat pe foaia de arbitraj. 
Arbitrii trebuie să fie primii care 
respectă hotărîrile comisiei centrale 
de fotbal și să nu accepte nici o în
tîrziere din partea echipelor, mai 
ales că de acum înainte se va în
tuneca mai de vreme.

Programul meciurilor de fotbal
Categoria A și tineret (etapa a 

V-a din retur) : C.C.A. — Știința 
Oul Locomotiva Tg. Mureș — 
Flacăra Ploești, Minerul Petroșani
— Avîntul Reghin, Știința Timișoa
ra — Locomotiva Timișoara, Lo
comotiva Constanța — Dinamo O- 
rașul Stalin, Flamura roșie Arâii
— Dinamo București.

Categoria B (etapa a X-a din 
retur) :

Seria 1: Dinamo 6 București — 
Metalul St. Roșu Orașul Stalin, 
Locomotiva Craiova — Progresul 
București, Progresul Sibiu — Fla
mura roșie Sf. Gheorghe, Locomo
tiva Tr. Severin — Locomotiva 
București, Flacăra Moreni — Ști
ința Craiova, Metalul Uz. Tr. Ora
șul Stalin — Știința București-

Seria a Il-a : Flacăra Mediaș — 
Metalul Oradea, Metalul 108 — Lo
comotiva Arad, FI. roșie I. LI. Cluj

O^onosport
rezultate de Ia concursul Nr. 39 etapa 
din 2 octombrie 1955.

In același timp va avea loc și de
cernarea premiului I în valoare de 
63.944 lei, tov. Ianculescu Virgil din 
București Str. Prof. Bogdan Nr. 26, 
care la concursul 41 etapa din 16 oc
tombrie, a obținut acest premiu cu 
un buletin simplu de 2 lei.

PROGRAMUL CONCURSULUI PRO
NOSPORT SPECIAL

Etapa din 26 octombrie 1955

I. Flacăra Ploești—C.C.A. (cat. A).
II. Dinamo Orașul Stalin—Flamura 

roșie Arad (cat. A).
III. Dinamo București—Minerul Pe

troșani (cat. A).
IV. Știința Cluj—Progresul Finanțe 

Bănci București (cat. A).

16 10 5 1 29:12 25
15 8 5 2 29:13 21
16 8 5 3 27:16 21
16 8 3 5 27:19 19
16 7 3 6 17:17 17
15 6 5 4 18:18 17
16565 22:15 16
16 6 3 7 20:22 15
16 4 6 6 21:20 14
16 4 5 7 19:24 13
15 3 5 7 14:25 II
16 3 3 10 11:32 9
15 2 2 11 13:34 6

echipelor, reprezintă locul ocu-

Reintrări probabile

Doi dintre jucătorii de categorie 
A, sancționați pentru indisciplină 
de comisia centrală, și-au terminat 
suspendarea: Dinulescu (Știința Ti
mișoara) și Ferencz (Locomotiva 
Timișoara), astfel că pot reintra în 
echipele lor chiar în meciurile de 
mîine. Probabil că în „vacanța for
țată" care li s-a dat, au reflectat 
serios la atitudinea — corectă — pe 
care trebuie s-o aibă pe viitor pe 
teren și că în această privință au 
fost ajutați și de conducerile res
pective. Vrem să credem că și „ur
mașul" lor, Nicușor (Dinamo Bucu
rești) — sancționat cu suspendare 
pe două etape pentru atitudine in
jurioasă față de arbitru —, va pro
fita de acest prilej pentru a-și re
vizui total comportarea sa pe teren, 
comportare care a lăsat mult de do
rit în ultimul timp.

Aceste sancțiuni trebuie să fie un 
avertisment pentru toți acei fotba
liști care mai au încă atitudini si
milare.

Meciuri amicale

In cursul acestei săptămîni s-au 
disputat întîlniri amicale încheiate 
cu următoarele rezultate:

Baia Mare: Metalul — Metalul 
Cluj (echipă de regiune) 9—1 (5-1)

Sinaia: Metalul . (echipă de re
giune) — Metalul Uz. tract. Orașul 
Stalin 1—0 (0—0).

Biletele de intrare...

...pentru jocurile CCA — Știința 
Cluj (A și tineret) programate 
mîine pe Stadionul 23 August, se 
găsesc de vînzare la: agenția Di
namo (Șos. Ștefan cel Mare), C.C.A. 
(Bd. 6 Martie), Pronosport (Cal. 
Victoriei 9), la casele din Bd. N. 
Bălcescu (vizavi de „Dalles") și 
din Bd. Muncii și Șos. Iancului 
(Stadionul 23 August).

— Metalul Hunedoara, Metalul 
Arad — Progresul Satu Mare, Me
talul Cîmpia Turzii — Locomotiva 
Cluj, Metalul Baia Mare — Mine
rul Lupenî, Progresul Oradea — 
Metalul Reșița.

Seria a HI-a : Flacăra 1 Mai Plo
ești — Locomotiva Galați, Locomo
tiva Iași —Avîntul Fălticeni, Di
namo Bacău — FI. roșie Burdujeni, 
Dinamo Bîrlad — Flacăra Cîmpina, 
Dinamo Galați — FI. roșie Bacău, 
FI. roșie Buhuși — Știința lași.

Campionatul republican de juni
ori (a ll-a etapa din turneul final): 
Dinamo București — Locomotiva 
Iași, Știința Cluj — Progresul Sibiu.

Cupa Comisiei Centrale pentru 
echipele de junori : Progresul Co
rabia — Voința București.

„Cupa Orașelor" pentru echipele 
de juniori: Giurgiu — Timișoara, 
Cluj — Arad.

V. Locomotiva Constanța—locomo
tiva Tg. Mureș (cat. A)

VI. Avîntul Reghin—Locomotiva Ti
mișoara (cat. A).

VII. Minerul Lupeni—Metalul Reși
ța (cat. B).

VIII. Metalul Hunedoara—Progresul 
Oradea (cat. B)

IX. Metalul St. roșu Orașul Stalin— 
Progresul Sibiu (cat. B).

X. Progresul Satu Mare—Metalul 
Cîmrla Turzii (cat. B).
XT. Metalul Oradea—Locomotiva Cluj 

(cat. B)
XII. Locomotiva Galați—Dinamo Bîr

lad (cat. B).

MECIURI DE REZERVA

A. Știința Iași—Dinamo Galați (ca
tegoria B).

B. Flacăra 1 Mai Ploești—Avîntul 
Fălticeni (cat. B).

C. Flacăra Mediaș—Metalul Arad
(cat. B).

D. Știința București — Locomotiva 
Craiova (cat. B).

Pentru acest concurs consultați 
, .Programul Pronosport" Nr, 80.

Miine, in șase
Campionatul categoriei A la fot

bal continuă...
Mîine se dispută a V-a etapă a 

returului și a XVIII-a a întregii 
competiții. înainte de a prezenta 
jocurile etapei trebuie să ne oprim 
asupra unei probleme care s-a ma
nifestat tot mai puternic îr. ultimele 
întîlniri ale fotbaliștilor noștri frun
tași: nivelul fparte slab al partide
lor. Cele două ultime „ieșiri" ale 
echipelor din prima categorie — 
etapa din Cupa R.P.R., și etapa 
de campionat de duminica trecută 
— au dovedit că formațiile noastre 
se prezintă insuficient pregătite și, 
în plus, nici nu fac eforturi pentru 
a suplini cît de cît lipsurile din pre
gătire prin combativitate, interes 
pentru joc, dorință de a realiza faze 
de fotbal. Etapa de mîine este o 
nouă verificare și cei mai buni fot
baliști ai noștri au ocazia să arate 
că iubesc sportul pe care îl practi
că, prin realizarea unor partide fru
moase, care să reanime interesul 
pentru cea mai importantă competi
ție a fotbalului nostru, să atragă 
spectatori din ce în ce mai mulți ’ 
pe stadioanele noastre. Fotbaliștii 
de frunte trebuie să știe că marea 
popularitate a sportului cu balonul 
rotund nu trebuie compromisă prin- 
tr-o atitudine de dezinteres față de 
calitatea jocului, chiar dacă echi
pele noastre trec acum printr-o pe
rioadă proastă ca formă. Iată pen
tru ce etapa de mîine trebuie să 
însemne un efort de voință din par
tea celor mai buni fotbaliști ai noș
tri 1

Și acum, despre jocuri.

• Privirile iubitorilor de fotbal 
sînt ațintite spre Arad, unde Flamu
ra roșie, „echipa care vine", pri
mește vizita fruntașei clasamentu
lui, Dinamo București. Dacă cei mai 
mulți dintre amatorii de fotbal vor 
urmări de la depărtare întîlnirea de 
la Arad, în schimb localnicii și-au 
luat toate măsurile pentru a fi pre- 
zenți în persoană pe stadionul Fla
mura roșie. Așa cum ni s-a comu
nicat ieri telefonic, interesul pen
tru joc este mare în orașul de pe 
malurile Mureșului, așa că se scon
tează o asistență record. In privința 
formației, arădanii anunță o sin
gură modificare probabilă: Jurcă pe 
extrema dreaptă în locul lui Birău. 
Dinamo București părăsește Capi
tala astăzi dimineață pe calea aeru
lui. Jucătorii bucureșteni vor face 
un antrenament de acomodare pe 
stadionul Flamura roșie și... vor aș
tepta apoi ora 15 de mîine, cînd vor 
începe întrecerea cu echipa campi
oană a țării. In ce privește forma
ția bumreștenilor aceasta va fi lip
sită de serviciile lui Nicușor, care 
este suspendat. In locul lui va fi 
folosit Nițulescu.

• Timișorenii îi vor vedea mîine, 
ca adversari, pe fotbaliștii care 
miercuri au întrecut pe Spartak 
Subotița: Știința Timișoara întîl- 
nește în tradiționalul derbi al ora
șului pe Locomotiva Timișoara. Cine 
a fost vreodată la Timișoara în 
preajma acestui derbi, știe că el 
polarizează toate discuțiile spor
tivilor locali cu multe zile înainte 
de disputarea lui. Așa este și 
acum, mai ales că cele două 
formații timișorene se întîlnesc în 
condiții competiționale vitrege pen
tru ele: atît Locomotiva cît și Ști
ința au înregistrat eșecuri în ulti
mele lor evoluții și... bagajul de 
puncte acumulat pînă în prezent, 
este destul de anemic. In plus, ri
valitatea sportivă directă dintre 
studenți — care au învins ultima

„Optimile de finală" ale Cupei R.P.R. la fotbal
Programul etapei viitoare a Cu pei R.P.R. — „optimile de finală" 

a fost alcătuit. La 2 noiembrie se vor disputa următoarele meciuri:
Avîntul Fălticeni - Progresul C.P.C.S. București
Locomotiva Oradea - Progresul Oradea

Flacăra Mediaț-Dinamo București
Locomotiva București- Flacăra Ploești
Dinamo Bacău-C.C.A. București
Metalul Huniedoara-Flamura roș ie Arad
La 3 noiembrie vor avea loc partidele Dinamo 6 București-Metalul 

Cîmpia Turzii și Metalul Oțelul Roșu-Dir.amo Orașul Sțalin.

orașe ale țării...
oară cu 6—1 — și feroviari adaugă 
nota ei de „interes local" partide?.'

• Miercuri după-amiază în tri
bunele stadionului Republicii: îm
preună cu alți fotbaliști și antrenori 
aflați „în repaus" datorită faptului 
că se disputa un joc restanță (Pro^: 
greșul București — Minerul Petro, 
șani), urmărea meciul antrenorul 
Gică Petrescu care, după cum se 
știe, pregătește echipa de tineret a 
Flăcării Ploești. L-am întrebat, cai 
pe unul care a urmărit întîlnirile 
primei echipe ale Flăcării Ploeștî, 
despre partida de la Tg. Mureș. 
„Echipa pare că începe să se pună 
pe picioare, ne-a spus vechiul nos-, 
tru jucător. Partida de la Tg. Mu
reș este însă foarte grea fiindcă fe
roviarii — care sînt în general deo-' 
sebit de periculoși pe teren propriu 
— au acum și o formă mai bună 
decît restul echipelor, vorbind în 
comparație cu media jocului celor
lalte formații. Iată pentru ce consi
der întîlnirea deosebit de dificilă".

• Știința Cluj reapare în Capi
tală într-un joc de campionat după 
o evoluție care a lăsat atunci o im-; 
presie destul de proastă: partida 
pierdută cu 0—2 în fața Progresu
lui, după un meci foarte slab. In-; 
tîlnirea de mîine a studenților clu- 
jeni cu echi, a Casei Centrale a Ar
matei se prezintă deci sub semnul 
reabilitării. Dacă ne gîndim că șl 
fotbaliștii militari sînt dornici să 
dovedească adevăratele lor posibi
lități, avem toate motivele să luăm 
mîine drumul stadionului „23 Au
gust". S-ar putea să nu avem ce 
regreta! Cu privire la formații sînt 
anunțate doua reintrări probabile: 
în echipa CCA (care a susținut 
mie.curi un joc amical cu Fi. roșiei 
Rm. Vîlcea, cîștigînd cu 4—2) Q 
lui Apolzan, restabilit, iar în a Ști 
inței Cluj a lui Dragoman, și el în
sănătoșit.

• Există echipe pe care nu le 
recunoști cînd joacă în deplasare 
față de meciurile pe care le reali
zează pe teren propriu. Am avut o-’ 
cazia să facem această comparație 
cu Locomotiva Constanța și putem 
să spunem că între Locomotive 
Constanța-oaspe și Locomotiva 
Constanța-gazdă există o mare 
diferență. Dintr-o echipă care pune 
accentul numai pe apărare, preocu
pată să „scoată" un scor cît mai 
onorabil în deplasare, Locomotiva 
devine pe teren propriu o formație 
mult mai periculoasă, capabilă de 
orice rezultat- întîlnirea Locomotiva 
Constanța — Dinamo Orașul Stalin 
nu trebuie văzută deci în compara
ție cu acel 0—5 de la Arad. Dimpo
trivă. Misiunea dinamoviștilor este 
destul de grea, mai ales că înainta-, 
rea lor n-a arătat eficacitatea și in
ventivitatea pe care o manifestase 
în a doua jumătate a turului și la 
începutul returului.

• Avîntul Reghin se prezintă la 
Petroșani cu un rezultat care n-a 
fost așteptat de prea mulți: victo
ria în fața lui Dinamo Orașul 
Stalin. Pe de altă parte, Minerul —* 
care n-a ve~" acasă cu nici —1 
punct din cele două partide pe care 
le-a susținut duminică la Ploești și 
miercuri 'a București — simte -e- 
voia măririi bagajului de puncte* 
Există deci perspectiva unui meci 
interesant în care atacul Minerului 
se va lovi de aîrzenia jucătorilor 
de la Avîntul care au cîștigat în 
ultima etapă, prin aplicarea unui 
sistem defensiv „punctat" cu con
traatacuri.

EFTIMIE IONESCU |



CAMPIONATE REPUBLICANE Ultima cempsti’i^ cicliștii 
de fond

Rugbi
'CONSTRUCTORUL BlCUREȘTl- 

DINAMO BUCUREȘTI IN CAM-
|. PIONATUL CATEGORIEI A.

F Mîine, în cadrul campionatului re
publican de rugbi categoria A, sînt 
programate o serie de partide deo- 

‘sebit de interesante. Derbiul etapei 
constituie întîlnirea dintre echi- 

.pele fruntașe Constructorul Bucureș
ti și Dinamo București. Acest meci 
'țste așteptat cu un justificat interes 
de către amatorii sportului cu ba
lonul oval, în primul rind pentru că 
echipele sînt de valori sensibil e- 
gale și, în al doilea rînd, pentru că 
rezultatul cu care se va termina 
această întîlnire are o deosebită im
portanță în lupta pentru șefia cla
samentului.

Amintim că echipa dinamoviștilor 
bucureșteni va fi lipsită în această 
întîlnire de aportul unuia dintre cei 
imai buni jucători ai săi, D. Ionescu, 
accidentat în meciul de duminica 
trecută. (In turul campionatului, me
ciul dintre aceste două formații s-a 
terminat cu un rezultat de egalitate:
3—3). Alte două întîlnirî echilibrate 
care se vor disputa mîine, sînt cele 
dintre Progresul Sănătatea — Pro
gresul F.B. și Minerul Petroșani — 
Știința Timișoara. Majoritatea întîi- 
hirilor dintre primele formații s-au 
terminat cu rezultate de egalitate, 
ca de altfel și cea din turul acestui 
campionat (0—0). Tot cu un rezul
tat egal s-a terminat în tur și în
tîlnirea dintre Minerul Petroșani și 
Știința Timișoara.

n Celelalte meciuri din cadrul cam
pionatului categoriei A, opun echi
pelor C.CJ\. și Locomotiva Grivița 
Roșie, pe Constructorul'Orașul Sta-

> lin și respectiv Dinamo IX Bucureș
ti. Desi?ur că nimeni nu se îndoie
ște că Locomotiva Grivița Roșie 
și C.C.A. vor cîștiga aceste întîl- 
riiri, deoarece diferența de valoare 
dintre ele este foarte mare. Va fi 
interesantă de urmărit însă, lupta 

[militarilor și feroviarilor pentru 
scor, deoarece la un moment dat, a- 
verajui ar putea fi hotărîtor pentru 
cucerirea titlului de campioană a 
RP.R. pe acest an.
* ■ In campionatul categoriei B, 
în seria I, cel mai echilibrat meci 
ește dintre Știința Galați și Știința 
București. Bucureștenii au o sarcină 
dificilă în această întîlnire, dacă ți
nem seama de forma- bună în care 
se află studenții gălățeni. Totuși, 
pentru a-și păstra pretențiile la lup
ta pentru primul loc, Știința Bucu
rești are nevoie neapărat de o vic
torie. Celelalte întîlnirî din această 
serie se vor disputa după următorul 
program: Știința Iași — Construc
torul Constanța, Progresul Tecuci — 
Locomotiva Buzău, Locomotiva 
I.G.F. — Metalul București. In seria 
a II-a: Locomotiva Cluj — Sel. 
Tîrnăveni, Știința Arad — Flacăra 
Ploești, Știința Cluj — Flamura 
roșie Orpșul Stalin, Progresul Si
biu — Locomotiva Timișoara.

★
Tot mîine se vor disputa și semi

finalele campionatului de juniori al 
R.P.R. Meciurile programate sînt 
deosebit de interesante, în primul 
rînd pentru miza lor și, în al doilea, 
pentru rugbiul de calitate pe care 
îl practică acești tineri jucători. Ast
fel, la Cluj echipa locală Știința 
Politehnica primește vizita valoroa
sei formații Constructorul T.S.P. 
București, iar în Capitală se vor în- 
tîlni Metalul 16 București cu Loco
motiva Grivița Rașie. Echipele care 
,vor termina învingătoare în aceste 
întîlniri își vor disputa finala cam
pionatului de juniori al R.P.R. la 
sfîrșitul săptămînii viitoare.

Box
ÎNTÎLNIREA DE LA SIBIU
Cea de a treia întîlnire din ca-> 

drul campionatului republican de 
box pe echipe s-a desfășurat la Si
biu. După cum se știe, combinata 
Progresul-Flamura roșie a obținut 
aci, în acest vechi centru pugilistic, 
o remarcabilă victorie în fața com
binatei Voința-Constructorul. Sco
rul final de 22—17 arată clar e- 
chilibrul de forțe existent între cele 
două formații. Din păcate, reuniu
nea n-a izbutit să se ridice peste 
mediocritatea caracteristică întîlni- 
ritor pugilistice din ultima vreme. 
Dar să dăm mai biine cuvîntul 
„martorilor oculari** ai întîlnirii de 
la Sibiu...

Dr. GRIGORE LAZARESCU, 
observator din partea biroului co
misiei centrale de box, ne-a spus: 
„întîlnirea dintre cele două echipe

SPORTUL POPULAR 
Pag. 6-a Nr. 2711 

a prilejuit o întrecere de scăzută 
valoare. Este adevărat că s-a făcut 
risipă de energie, dar preocupările 
pentru boxul de calitate au fost 
inexistente. Am remarcat doar 
comportarea ceva mai bună a lui 
D. Mîțu și N. Bîrsan. Unele lu
cruri frumoase a arătat și M. 
BiedJ. In schimb, I. Zlătarii, unul 
dintre cei mai buni „cocoși** ai ță
rii, s-a comportat de o manieră i- 
nadmisibilă. A ținut, a împins și, 
în plus, a avut o atitudine injustă 
față de arbitru. Nu poate fi trecu
tă cu vederea nici atitudinea ne
sănătoasă a boxerului sibian Du
mitru Negrea. Fiind, pe drept cu- 
vînt, oprit să boxeze, deoarece de
pășise greutatea la cîntarul oficial, 
el n-a găsit altceva mai bun de fă
cut decît să incite publicul la scan
dal și să insulte pe antrenorul Șt. 
Iordache. Cred că s-a procedat 
greșit cu trecerea lui Liviu Coc la 
categoria grea. Coc este un „mijlo
ciu". Kilogramele pe care a fost 
nevoit să le „pună** pentru a trece 
la grea, pe lîngă că nu pot con
veni organismului, și-au vădit și 
efectul la meci, cînd Coc a pier
dut prin K.O. în față lui Bătrînu 
Ț TTfI ȘP**

La rîndul său PETRE EPUREA- 
NU, conducătorul echipei Voința- 
Constructorul, ne-a spus : „Orga
nizarea a fost slabă. Reuniunea a 
avut loc în condiții grele. In tim
pul galei, multe bănci s-au rupt, 
provocînd perturbații. Noi socotim 
că două decizii au fost greșite. 
Este vorba de meciurile Pînzaru- 
Prunoiu și Schwartz-Urdea, termi
nate Ia egalitate, în care Prunoiu 
și Schwartz aveau, după părerea 
noastră, avantaj. Foarte stab a bo
xat Petre Podaru. El a făcut un 
meci urît. De asemenea, nici Zlă- 
taru n-a fost în cea mai bună for
mă**.

LUCIAN POPESCU, unul din 
antrenorii echipei învingătoare, 
ne-a declarat: „Echipa noastră, 

deși învingătoare, a vădit serioase 
deficiențe în privința pregătirii fi
zice și a vitezei de execuție. Avem 
în lot elemente cu bună pregătire 
tehnică, dar care nu-și pot eviden
ția calitățile din pricima insuficien
tei pregătiri fizice. Sperăm ca pînă 
la întîlnirea cu puternica echipă 
a asociației Dinamo să remediem 
o parte din lins.t;r!“

Baschel
TOATĂ ATENTIA ÎMBUNĂTĂ

ȚIRI! ARBITRAJELOR
Nu de mult arătam în coloanele 

ziarului nostru că arbitrajele în
tâlnirilor de baschet lasă de do
rit, nereușind — în unele cazuri — 
să contribuie Ia buna desfășurare 
a partidelor și, implicit, fa pro
gresul acestui joc. Sînt cunoscute 
de asemenea inițiativele colegiului 
central al arbitrilor în direcția ri
dicării nivelului arbitrajelor, dar, 
din păcate — cum de asemenea 
se știe — fie din pricina unor 
deficiențe de ordin organ’zatoric, 
fie din ipricina neseriozității cu 
care arbitrii au privit aceste ini
țiative, ele nu au dat rezultatele 
scontate.

Așa se explică de ce chiar la ul
timele etape au fost înregistrate 
din nou arbitraje necorespunzătoare 
De pildă, la meciul feminin Con
structorul București — Locomoti
va București, arbitrii P. Spiru și 
C. Riegler, dar în special primul, 
au condus slab, nepermis de slab 
pentru arbitri cu experiența Ier. 
Un fapt de asemenea negativ este 
acela al programării arbitrului P. 
Spiru și la jocul Locomotiva PTT- 
Dinamo București, disputat în a- 
ceeași etapă a campionatului mas
culin. Este bine oa pe viitor ase
menea delegări repetate care dau 
naștere la discuții nesănătoase, 
să fie evitate.

Există însă și o acțiune deose
bit de utilă în cadrul colegiului 
central al arbitrilor care trebuie 
remarcată cu toată tăria . promo
varea tinerilor arbitri la conduce
rea partidelor de prima categorie. 
După ce în anii trecuți unit ar
bitri ca C. Negulescu au și a- 
Juns să arbitreze întîlniri din ca. 
tegoria A, anul acesta alți arbitri 
ca Sofia Hahui, C. Petruț, etc. au 
fost programați de asemenea la în- 
tîllniri din campionatul republican. 
Și trebuie să spunem cu satisfac
ție că ei au dat, în mare măsură, 
randamentul așteptat. Este bine ca 
„experiența" să fie continuată pro- 
cedîndu-se tot oa pînă acum, a- 
dică duiblindu-se arbitrul fînăr cu 
unul dintre arbitrii cu experiență. 

In București, de exemplu., mai sînt 
o serie de arbitri tîneni ca Ne
grea, Nicolaev, Berger, Pencu- 
lescu etc., care trebuie de asemenea 
încercați în meciuri de prima ca
tegorie. In felul acesta se va mări 
numărul arbitrilor permanemți de 
categ. A cu acele elemente care au 
corespuns, evitîndu-se cazuri de 
dublă programare oa cel despre 
care aminteam mai sus, ajungîn- 
du-se în aceiași timp — și aceas
ta este principalul — la ridicarea 
nivelului arbitrajelor actualmente 
încă nesatisfăcător în special 
față de factura jocurilor mascu
line.

Iată .acum și programul etapei 
a V-a a campionatului masculin 
și a III-a a campionatului femi- 
nin care se desfășoară mîine: 

’ MASCULIN : Dinamo Tg. Mureș— 
Progresul F.B. București; Știința 
Iași _ C.C.A.; Constructorul Cluj
— Locomotiva P.T.T. București; 
Dinamo București — Știința Ti
mișoara, Dinamo Oradea — Pro
gresul Orașul Stalin, Știința ICF
— Progresul Tg. Mureș. FEMI
NIN: Progresul Tg. Mureș —Ști
ința învățământ București; Pro
gresul Arad — Locomotiva Bucu
rești; Știința ICF — Progresul 
Oradea; Constructorul București — 
Știința Cluj; Flamura roșie Ora
dea — Flamura roșie Tg. Mureș.

înaintea acestei etape clasa
mentele se prezintă astfel:

MASCULIN

C.C.A.
Știința I.C.F.

15 12
15 12

3 1089- 840 27
3 917- 795 27

Dinamo Buc. 15 11 4 911- 745 26
Prog. Tg. Mureș 15 10 5 919- 845 25
Construct. Cluj 15 8 7 877- 881 23
Prog.- Or. Stalin 15 7 8 901- 892 22
Dinamo Oradea 15 7 8 887- 882 22
Prog. F.B. Buc. 15 7 8 852- 878 22
Știința Timișoara 15 6 9 739- 855 21
Loc. PTT Buc. 15 5 10 813- 907 20
Dinamo Tg. Mur. 15 3 12 815- 954 18
Știința Iași 15 2 13 764-1010 17

FEMININ
Știința I.C.F, 11 11 0 641-399 22
Locom, București 11 9 2 670-417 20
Constructorul Buc. 11 9 2 607-446 20
Știința Cluj 11 7 4 520-421 18
Progresul Oradea 11 7 4 627-550 18
Știința Invățămint 11 5 6 542-637 16
Prog. Tg. Mureș 11 4 7 460-489 15
FI. roș. Tg. Mureș 11 2 9 451-592 13
Flam, roșie Oradea 11 1 10 392-648 12
Progresul Arad 11 0 11 379-690 11

TURNEUL FINAL DE CALIFI
CARE PENTRU ECHIPELE 

FEMININE

Intre 25 și 30 octombrie Orașul 
Stalin va găzdui finala turneului 
de calificare în campionatul cate
goriei A, rezervat echipelor femi
nine. Jocurile vor avea loc în sala 
Metalul Uzinele de tractoare. La 
turneu participă următoarele e- 
chipe: Voința Oradea, Metalul 
Cluj, Dinamo Timișoara, Știința 
Iași, Voința Orașul Stalin, Fla
mura roșie București.

Lupte
In etapa a treia a campionatului 

republican de lupte pe echipe — 
categoria A — au ieșit în evidență 
unele aspecte negative ale unor pro
bleme și anume: pregătirea luptă
torilor, organizarea și arbitrajul. 
S-a constatat că mulți dintre lup
tători — chiar dintre fruntași — 
n-au încă pregătirea corespunză
toare cerințelor actualului campio
nat. Astfel se explică și unele „ac
cidente", ca de pildă, înfrîngerile 
lui L. Bujor, T. Tarbă și altora, din 
partea unor adversari mai slabi ca 
valoare. Echipe care au „mers" bine 
în prima etapă (ca Locomotiva Ti
mișoara sau Metalul Baia Mare) au 
căzut în etapa a treia, în special 
din cauza faptului că-și subapreci- 
ază unii adversari sau consideră 
mulțumitor locul pe care îl ocupă 
în clasament.

Din punct de vedere al organi
zării s-a constatat că meciurile 
multor grupe se desfășoară în con
diții necorespunzăîoare pentru în
tîlniri de o asemenea importanță, 
mai ales în ce privește sălile de 
concurs. Astfel, la Oradea întîlni- 
rile au avut loc într-o sală atît de 
mică, îneît nici saltelele de protec
ție n-au încăput, cum, de altfel, 
n-au încăput nici spectatorii. La 
Baia Mare, concursul s-a disputat 
dimineața în sala unui cinematograf, 
iar după-amiază întrecerile s-au 
„mutat" în sala de festivități a șco
lii miniere.

In sfîrșit, unii dintre arbitri nu 
au dat satisfacție. Astfel, ni se 
semnalează că la Baia Mare arbi
trul I. Meszarosz din Reșița a fă
cut greșeli de neîngâduit pentru un 
arbitru de categoria I. Alți arbitri 
sînt nedeciși, șovăie cînd este vor
ba să dea o decizie.

Am semnalat aci unele aspecte 
negative, a căror grabnică înlătu
rare se impune, pentru ca ultimele 
două etape să se desfășoare la ni
velul cerut de acest important cam
pionat.

• După etapa a treia clasamen-
tul arată astfel.

1. Dinamo Buc. (1)
2. C.C.A. (2)
3. Din. O. Stalin (3)
4. Constr. Ploești (6)
5. FI. roșie Galați (8)
6. Met. B. Mare (4)
7. Locom. Tim. (5)
8. Progr. Lugoj (7)
9. Fi. roșie Cluj (9)

10. Metalul Reșița (11)
11. FI. roșie Arad (10)
12. Constr. Buc. (15)
13. Progresul Buc. (12)
14. Met. Huned. (14)
15. Constr. Cluj (13)
16. Progr. Oradea (16)
• Azi după-amiază 

tă ziua se desfășoară
nala campionatului de calificare pe 
echipe, la care participă Dinamo 
Baia Mare, Dinamo Lugoj, Voința 
Tg. Mttreș și Locom'tiva Oradea.

27
28
25
21
21
20
19
18
18

9 8 0 3
9 5 13
9 4 2 3
9 4 14
9 3 3 3
9 3 2 4
9 3 0 6
9 2 2 5
9 12 6
9 0 3 6
9 0 2 7
9 0 18
și mîine țoa
la Sinaia fi

Tenis de masă
Penultima etapă a campionatului 

categoriei A ta tenis de masă pro
gramează duminica aceasta urmă
toarele întîlniri masculine: Satu 
Mare: Progresul — Flamura roșie 
București, Cluj : Progresul — Me
talul Reșița, Timișoara : Flamura 
r0șie _ Dinamo IX București, iar 
în Capitală se va juca întîlnirea 
Progresul București — Voința A- 
rad. Astăzi se v.a desfășura me
ciul feminin restant Progresul 
Buc. — Dinamo IX Buc.

Atletism
Cele trei meciuri are etapei a 

ciincea (prima etapă a returului) 
a campionatului republican de atle
tism pe echipe pe anul 1955, șe vor 
desfășura în București, Timișoara 
și Orașul Stalin. Este vorba de 
următoarele întîlniri ; București : 
Dinamo-Locomotiva-Casa Centrală 
a Armatei ; Timișoara : Știința-Me- 
talul-Progresul; Orașul Stalin: 
Constructorul + Flamura roșie-Re- 
colta-Voința. Fiecare din aceste 
întîlniri au o importanță deosebită 
pentru clasamentul competiției. In 
mod special se anunță ca foarte 
disputată întîlnirea de ta Orașul 
Stalin, existînd un echilitjru destul 
de mare intre echipe. Dar în afara 
rezultatelor generale ale fiecăruia 
din cele nouă meciuri, se așteaptă 
cu mult interes desfășurarea mul
tor probe în care au prilejul să se 
întreacă cîțiva dintre cei mai bur.i 
atîeți ai țării. Astfel, la București 
se anunță’ interesantă întîlnirea 
dintre Ion Soter și Alex. Merică ta 
săritura în înălțime; dintre Du
mitru Zamfir și Iulius Iordan la 
aruncarea suliței; dintre Constan
tin Dumitru, Nicolae Rășcănescu 
și Vili Iacoveanu 1a ciocan; Ilie 
Savel și Gh. Stânei 1a 400 m g.; 
1a Timișoara Zoltan Vamos, Ferdi
nand Moscovici și Aurel Ursu ta 
800 m., etc.

IN C APIT ALĂ
AZI

NATAȚIE. Bazinul acoperit Floreas- 
ca, ora 19: Progresul — cerveno Zna- 
me (înot și polo).

FOTBAL. Stadionul Progresul F. B. 
ora 15: Progresul CPCS — Progresul 
București (cat. A amical); ora 12 15 : 
Progresul București — Progresul CPCS 
(tineret); ora 14,15: finala empionatu- 
lui copii.

TIR. Poligonul Tunari ora 8.30: cam
pionatul republican pe echipe.
HANDBAL. Teren Locomotiva P.T.T. 

ora 15: Știința I.C.F. — Știința Mi
nisterul Invățămîntului (categ. A fe
minin); ora 16: Știința I.C.F. — Di
namo 6 (categ. A masculin).

ATLETISM* — Stadionul Tineretului 
ora 14.30 campionatul republican de 
atletism pe echipe.

mîine
NATAȚIE : Bazinul acoperit Florea- 

sca, ora 11: Progresul — Cerveno Zna- 
me (înot și polo).

FOTBAL, Stadionul 23 August, ora 
13: C.C.A. — Știința Cluj (tineret); ora 
15: C.C.A. — Știința Cluj (cat. A.). 
Stadionul Dinamo, ora 10,30: Tînârul 
Dinamovist I — Locomotiva Iași 
(camp, juniori). Teren Dinamo Obor 
ora 10.30: Dinamo 6 — Metalul St. 
roșu Or. Stalin (cat. B).

RUGBI. Stadionul Tineretului tewen 
II, ora 10,39: Progresul Sănătatea — 
Progresul F.B.; teren IV, orp 9: Dina
mo 9 — Locomotiva Grivița Roșie; 
teren H ora 9: Locomotiva I.C.F. ?—

Intre 30 octombrie și 6 noiembrie 
se va desfășura ultima competiție 
de lung kilometraj: „Cupa 7 No
iembrie" organizată de către 
C.C.F.S., prin comisia centrală de' 
ciclism.

întrecerea, care se află la a doua 
ediție, totalizează peste 700 de ki
lometri și constituie un ultim exa
men în acest an al fondiștilor noș
tri.

Traseul competiției este următo
rul:

Etapa I: duminică 30 octom
brie, București-Giurgiu și retur. 
112 km.

Etapa a II-a: luni 31 octombrie. 
București-Alexandria ți retur, 162 
km.

Marți 1 noiembrie, zi de repaus.
Etapa a III-a: miercuri 2 noiem

brie, pe șoseaua Urziceni, 60 km.
Etapa a IV-a: joi 3 noiembrie: 

București-Oltenița și retur 112 km.
Vineri 4 noiembrie, zi de repaus.
Etapa a V-a: sîmbătă 5 noiem

brie: București-Ploești și retur 100 
km.

Etapa a Vl-a: duminică 6 noiem
brie: București-Găești și retur 150 
km.

Cursa se dispută individual și pe 
echipe de asociații formate din cîte 
6 alergători. Clasamentul pe echipe 
se va întocmi prin totalizarea tim
pilor primilor trei sosiți din fiecare 
echipă, în etape, cu excepția etapei 
a V-a, cînd se va calcula timpul 
celui de al treilea alergător din 
echipă.

Nici în acest an...
Se apropie 1 ianuarie 1956 și nici 

în acest an nu a fost rezolvată la 
noi problema clasificării aviatorilor 
sportivi.

Aceasta este cu atît mai condam
nabil cu cît în rîndurile aviatorilor 
sportivi sînt multe elemente talen
tate și de valoare care ne pot re
prezenta cu cinste în întreceri inter
naționale de orice amploare. Să ne 
amintim, bunăoară, de planoristul 
Mircea Finescu, unul din așii zbo
rului nostru fără motor, de para- 
șutistul Anghel Ciucur, de aeromo- 
delistul Anania Moldoveanu sau de 
„motoristul" Ștefan Calotă. De mai 
multe ori campioni și recordmani ai 
țării, o parte din ei învingători în 
nenumărate concursuri internațio
nale, acești remarcabili sportivi au 
adus patriei noastre o serie de fru
moase succese. Mai mult, Mircea 
Finescu a fost răsplătit cu cea mai 
înaltă distincție a Federației In
ternaționale de Aviație.

In luna ianuarie a anului trecut, 
aeroclubul nostru central pornise 
timid, (dar pornise) Ia rezolvarea 
acestei probleme. S-au ținut ședin
țe cu „vîrfurile" aviatorilor spor
tivi și cu tehnicienii A.V.S.A.P.-ulut, 
nu fost stabilite normele de clasi
ficare, s-au întocmit tablouri și pro
cese verbale. Dar, lăudabila iniția
tivă și-a dat curînd... sfîrșitul.

Lucrurile ar părea mai greu de 
realizat dacă noi am ti primii care 
am porni pe acest drum, puțin cam 
anevoios. Dar el este de acum 
„bătătorit" de forurile de speciali
tate din toate țările de democrație 
populară.

B. M.

Metalul Buc. (camp. cat. B), teren IV 
ora 11: Metalul 16 Buc.—Locomotiva 
Grivița Roșie (semifinala camp. R.P.R. 
de juniori). Teren Constructorul ora 
15.30: Constructorul București — Dina
mo București. Teren C.C.A. ora 11,15: 
C.C.A. — Constructorul Orașul Stalin.

BASCHET: Sala Floreasca. Incepînd 
de la ora 16 Dinamo București — Ști
ința Timișoara (mase.); Știința I.C.F. 
— Progresul Oradea (fem.); Construc
torul București — Știința Cluj (fem.}; 
Știința I.C.F. — Progresul Tg. M. 
(mase.).

VOLEI. Teren I.T.B. de la ora 9,30 
(în caz de ploaie sala Floreasca de la 
ora 10): Constructorul Buc. — Progre
sul Cluj (fem.); C.C.A. — Știința Tim. 
(mase.); Progresul I.T B. — Metalul 
Or. Stalin (mase ). Teren Dinamo de 
la 9,30: Dinamo — Progresul Tim. 
(fem.); Dinamo 9 — Locomotiva I.C.F. 
(mase.). In caz de ploaie jocurile se 
dispută în sala Dinamo la aceeași oră.

TIR. Poligonul Tunari, ora 8,30: 
campionatul republican pe echipe.

HANDBAL. Teren C.C.A. ora 10: 
C.C.A. — Dinamo Or. Stalin (cat. A). 
Stadionul Giuiești, ora 11,30: Locomo
tiva București — Știința Cluj (cat. B). 
ATLETISM — Stadionul Tineretului 

ora 13.00 campionatul republican de 
atletism pe echipe.

BOX. — La ora 10 are loc în sala 
Giuiești cea de a doua etapă a „Cu
pei Sfatului Popular al Capitalei”. 
In cele 15 meciuri se vor înfîlni cei 
calificați în prima etapă și boxeri 
de categoria a III-a.



Pregătirea echipelor de hochei inainte 
de începerea sezonului

Pregătirea echipelor de hochei 
pe gheață din țara noastră prezin
tă un aspect cu totul deosebit în 
comparație cu pregătirea formați
ilor de hochei din străinătate. Acea
sta se datorește faptului că cele 
trei perioade de activitate care al
cătuiesc întreaga muncă de pre
gătire a jucătorilor de hochei pe 
întregul an sînt complet diferite. 
De exemplu, perioada fundamenta
lă cuprinde numai două luni de ac
tivitate, 1 ianuarie — 1 martie, 
în timp ce perioada de tranziție este 
mult mai mare decît în alte țări 
în care activitatea continuă pe pa
tinoare artificiale. Perioada de tran
ziție este socotită între 1 martie — 

1 septembrie, avînd deci o durată 
de 6 luni. Acest fapt dă naștere la 
o seamă de probleme, privind atît 
planul de pregătire, cît mai ales 
asigurarea menținerii la un nivel 
pbtrivit a gradului de antrenament 
al hocheistului. De aceea, în perioa
da de tranziție, pe lîngă repausul 
activ din luna martie, este necesar 
ca. începînd din luna aprilie jucă
torul de hochei să aibă o activitate 
sportivă cu caracter multilateral, 
care-i va asigura menținerea gra
dului de antrenament. Dacă în a- 
ceastă perioadă, practic, patinaj nu 
se mai poate face, atenția trebuie 
îndreptată asupra dezvoltării con
tinue a calităților fizice de bază, 
tocmai prinlr-o activitate sportivă 
multilaterală; fotbal, handbal, bas
chet, rugbi, tenis și mai ales atle
tismul sînt sporturile prin care 
reușim să menținem și chiar să 
dezvoltăm gradul de antrenament 
al jucătorilor de hochei.

Alegerea și practicarea acestor 
sporturi nu trebuie să fie întîmplă- 
toare. Antrenorul este dator să dea 
fiecărui jucător, fn parte, indicații 
precise asupra felului cum trebuie 
să înțeleagă, să aleagă și să folo
sească sporturile pe timpul verii, 
adică pe timpul perioadei de tran
ziție. Chiar în această perioadă an
trenorii și jucătorii trebuie să ur
mărească precis anumite scopuri. 
Lipsurile observate la fiecare jucă
tor trebuie lichidate, fie că e vor
ba de calități fizice de bază, ori de 
un element al calităților morale și 
de voință. Greșesc acei jucători 
care consideră că numai pregătirea 
din lunile de toamnă este sufici
entă pentru reluarea activității.

Perioada pregătitoare la hochei 
se împarte în două: 1 sept. — 15 
noiembrie — pregătirea fizică ge
nerală și specială, pregătirea teh
nică (pe rotile, cu crosă și puc) — 
și 15 noiembrie — 1 ianuarie — 
pregătire pe gheață.

A. Pregătirea fizică generală cu
prinde : prelucrarea aparatului lo
comotor (mușchi, articulații!. dez
voltarea armonioasă a calităților 
fizice de bază: forță, viteză, înde- 
mînare și rezistență. Gimnastica de 
bază rezolvă cu succes prelucrarea 
mușchilor și articulațiilor și mai 
ales a marilor grupe musculare de 
ta picioare, abdomen, spate și bra
țe. Atletismul și exercițiile speci
ale rezolvă problema dezvoltării ar
monioase a calităților fizice de ba
ză. Jocurile de baschet, fotbal, rugbi 
și handbal dau pe lîngă o largă 
dezvoltare a calităților, acea orien
tare tactică în viteză, de care ju
cătorii de hochei vor avea nevoie.

Tot în această perioadă trebuie 
să existe o preocupare permanentă 
pentru dezvoltarea calităților tehni
ce ale jucătorilor de hochei. De a- 
ceea, este necesar să se facă antre
namente speciale, în care jucătorii 
vor începe pregătirea folosind pati

nele cu roate, crosa și pucul. Aceste 
exerciții vor contribui la perfecțio
narea următoarelor elemente care 
fac parte din tehnica individuală: 
poziția corectă a jucătorului de ho
chei în acțiune, trasul Ia poartă, 
jocul portarului.

B. Perioada de pregătire pe ghea
ță. S-a constatat că jocul modern 
de hochei impune ca un jucător, 
oricît de bun ar fi el, să fie schim

bat la cel mult 3 minute. De aici 
se poate deduce că jocul de hochei 
pretinde un foarte mare consum de 
energie fizică și, mai ales, nervoa
să. Fazele rapide de la o poartă la 
alta, execuțiile tehnice în viteză 
foarte mare, ciocnirile și eforturile 
de a se lansa în viteză, cer, pe 
lîngă un mare consum de energie 
pe unitate de timp, și o tehn'că 

înaltă. Tocmai din aceste motive, 
regulamentul prevede actualmente 
întrebuințarea într-un joc a 15 ju
cători, deși pe teren se află numai 
6. Aceasta este premiza de la care 
trebuie să se pornească în alcătu

irea planului de antrenament al pe
rioadei de pregătire pe gheață.

Deoarece campionatul se dispută 
tur-retur, planul de lucru pe acea
stă perioadă va trebui să fie în așa 
fel întocmit, incit în circa 6 săptă- 
mini, cît ține, aproximativ, perioa
da de pregătire pe gheață, la sfîrși- 
tul acestei perioade echipa să se 
găsească la maximum de posibilități 
fizice, și cu un salt calitativ în 
ceea ce privește tactica. De aceea, 
jucătorii de hochei vor trebui să in
siste asupra următoarelor puncte 
din tehnica și tactica jocului .

a. îmbunătățirea tehnicii în pa
tinaj.

b. Perfecționarea trasului la poar
tă din toate pozițiile, de la dife
rite distanțe, pe jos și în aer.

c. Cunoașterea de către atacanți 
a sistemelor de bază ale tacticii de 
apărare și atac.

d. Obligativitatea jucătorilor de a 
se comporta pe teren în raport cu 
sarcinile postului pe care-1 ocupă în 
echipă.

e. O preocupare deosebită pentru 
a asigura jucătorilor însușirea unui 
joc bărbătesc (curaj, lovitura cu 
umărul).

f. Antrenamentul portarului: (se 
vor lua în considerație observațiile 
făcute în anii trecuți din întîlnirile 
de la Budapesta și Berlin).

g. Jocul fundașilor.
h. Eliminarea driblingului inutil.
In general, s-a observat și în cam

pionatul trecut ca se pasează pu
cul numai după ce s-a trecut de li
nia care marchează jumătatea de 
teren. Tactica echipelor străine a a- 
rătat că este mai bine să se por
nească prin pase chiar din zona 
proprie de apărare. Jucătorii noștri 
trebuie să insiste la antrenamente 
asupra paselor rapide și directe, a- 
supra unei colaborări perfecte din
tre linia de atac și apărare, astfel 
ca cei cinci jucători să treacă rapid 
dintr-o poziție în cealaltă, printr-o 
deplasare automată din zona de a- 
tac în zona de apărare și invers. Se 
va realiza astfel, în permanență, o 
superioritate numerică.

Lecțiile de antrenament pe gheață 
vor crește treptat în durată, ajun- 
gînd pînă la 180 minute. Separat 
se vor face și antrenamente indivi
duale. S-ar părea că un antrenament 
cu o intensitate accentuată și o du
rată de 180 minute ar fi prea greu 
de suportat de către jucători. Dar 
experiența a arătat că un program 
bine întocmit, în care orele de an
trenament sînt îmbinate cu ore su
ficiente de odihnă și somn, poate 
permite jucătorului un antrenament 
intens.

In programul de antrenament vor 
trebui să mai figureze: ore de teo
rie, în care se va face prelucrarea 
regulamentului de joc, vor fi discu
tate scheme de tactică, se vor ana
liza antrenamentele, jocurile de an
samblu etc.

Tot în perioada pregătitoare pe 
gheață se pot Introduce în program 
și cîteva ore de educație fizică (in 
sală) care vor consta din exerciții 
de gimnastică, lucru la aparate, 
baschetbal, volei, sporturi care ajută 
la completarea unei bune pregătiri 
fizice. Prin aceste exerciții vor fi 
prelucrate alte grupe musculare de- 
cît cele care activează la lucrul pe 
gheață.

înainte de a încheia, este bine să 
insistăm încă odată asupra unor 
deficiențe semnalate cu ocazia în- 
tîlnirilor internaționale și mențio
nate în articolul de față.

Jucătorii noștri de hochei nu au 
dat importanța cuvenită tehnicii pa
tinajului, tehnică fără care nu poa
te fi asigurată valoarea individua
lă. Fără a avea o poziție perfectă, 
aplecat pe crosă, fără a ști la per
fecție să frînezi, să patinezi cu spa
tele, să execuți întoarceri din vi
teză, nu vom putea ajunge la ca
litatea principală a jocului cu pu
cul și crosa: tehnica individuală.

Bazat pe posibilitățile de tehnică 
individuală, antrenorul va putea să 
ridice valoarea tactică a echipei. 
Cu cît tehnica individuală, va fi 
mai bine stăpini-tă de majoritatea 
jucătorilor, cu atît echipa va reuși 
să execute mai multe acțiuni tac
tice.

Jucătorii noștri încep antrenamen
tele prin joc la două porți. Consi
der că acest fapt este o mare gre
șeală. Antrenorii noștri greșesc 
mai ales cînd tolerează unui jucă
tor care nu știe să facă o frînă din 
viteză sau să execute o întoarcere 
în unghi, să participe la jocuri de 
ansamblu. Chiar in echipele cam
pioane sînt jucători care au conti
nuat să joace hochei, neglijînd să-și 
corecteze situația, căpâtînd astfel 
deprinderi, care astăzi sînt greu de 
corectat.

M. FLAMAROPOL 
antrenor

TINEREȚE
Un sport în care reprezen

tanții Uniunii Sovietice au re
purtat și repurtează mereu 
succese strălucite, este și avia
ția. Această disciplbnă, prea pu
țin cunoscută în Rusia țaristă, 
a ajuns la marea Șa înflorire 
în anii puterii sovietice. Po
porul sovietic, sub conducerea 
partidului comunist, a creat o 
industrie aviatică avansată, o 
excelentă flotă aeriană, a pre
gătit numeroși piloți de renu
me. Stăpînind la perfecție teh
nica zborului, avînd ia dispozi
ție aparatele și moloarele cele 
mai moderne, pregătite de con
structorii sovietici, piloții spor
tivi din U.R.S.S. au stabilit un 
mare număr de recorduri, pur- 
tînd peste mări și țări gloria 
patriei lor.

In istoria aviației sportive 
rămîne scris cu litere de aur 
numele minunatului zburător 
Valerii Pavlovici Cikalov. Cu 
aproape 20 de ani în urmă a- 
cest neîntrecut aviator a fost 
primul care a zburat peste Po
lul Nord din U.R.S.S. în S.U.A, 
Performanța lui Cikalov, Ia re
alizarea căreia el fusese ajutat 
de mecanicul de bord E. Baidu
kov și radiotelegrafistul A. Be- 
leakov, a'făcut o uriașă senza
ție. Ei erau primii care traver
saseră în zbor Polul Nord, fă- 
cînd o călătorie de 63 ore! Per
formanța a rămas mulți ani ne
întrecută. In anii dinaintea răz
boiului numele unor piloți spor

tivi ca M. Gromov, V. Grizodu
bova, P. Osipenko, M. Raskova, 
A. Lumașev, au fost — de ase1 
semenea — cunoscute întregii 
lumi.

Succesele obținute de piloții 
sportivi ai U.R.S.S. au adus U- 
niune,a Sovietică pe primul loc 
în lume, după numărul recordu
rilor aviatice stabilite.

Intrînd în 1936 ca membră în 
Federația Internațională de a- 
viație (F.A.I.), Uniunea Sovie
tică se afla în 1937 pe locul 5, 
după numărul recordurilor sta
bilite. Un an mai tîrziu U.R.S.S. 
trece pe locul 3, iar în 1939 
ocupă detașat primul loc. Nu
mai în ultimii cinei ani antebe
lici aviatorii sportivi sovietici 
au stabilit 62 recorduri mondia
le, de durată, înălțime și vite
ză a zborului. Aceasta alcătuia 
mai mult de o treime din nu
mărul total al recordurilor în
registrate de F.A.I.

Războiul a întrerupt pentru o 
perioadă activitatea sportivă a 
aviatorilor sovietici. Ei au 
schimbat aparatele de sport cu 
avioanele de luptă, luptînj cu 
abnegație împotriva dușmanu
lui. Numai în ultimii trei ani ai 
războiului aviatorii sovietici au 
distrus 75.000 aparate de zboi 
inamice dim cele 80.000 pe care 
armata fascistă le primise în 

acea perioadă. De glorie nepie
ritoare s-au acoperit o serie de 
piloți, crescuți și educați în rîn- 
durile aeroclubului central spor
tiv Tușino. Printre aceștia se 
numără A. Pokrîșkin și 1. Ko- 
jedub, de trei ori eroi ai Uniu
nii Sovietice, V. Lavrinekov, A 
Molodcii, T. Pokrîșev, P. Ta- 
ran, de două ori eroi ai Uniunii 
Sovietice și mulți alții.

In anii de după război avia
torii sportivi sovietici și-au in
tensificat eforturile pentru a 
întări puterea aeriană a patriei 
lor, pentru a aduce noi succese 
de răsunet aviației sportive din 
U.R.S.S.

ÎNARIPATĂ
In fiecare an ei au un minu

nat prilej de a-și demonstra 
măiestria și realizările cu prile
jul Zilei Aviației din U.R.S.S. 
care programează un mare mi
ting pe aerodromul de la Tu
șino. Astfel, la 3 august 1947 
cu prilejul mitingului de la Tu

șino, aviatorul I. Polunin a fost 
primul în lume care a efectuat 
figuri complexe de pilotaj de 
înaltă școală pe un avion cu 
reacție. In aceeași zi un grup 
de zburători, sub conducerea e- 
roului Uniunii Sovietice 1. Hra
mov au executat, de asemenea, 
primii în lume, o demonstrație 
de pilotaj de înaltă clasă în 
grup pe aparate cu reacție.

Cu multă dîrzen'e luptă a- 
viatorii sovietici pentru cuceri, 
rea a noi și moi recorduri și 
performanțe. La 6 septembrie 
1949 pilotul sportiv I. Forsten- 
ko, din rîndurile aeroclubului 
central a stabilit recordul mon* 

dial de viteză pe un circuit în
chis de 1000 km. Apoi, avia- 
toarea sportivă M. Ceșneva, e- 
rou al Uniunii Sovietice, a sta1 
bilit recordul unional pe 500 

km. iar tînăra A. Bodreaghina 
campioană absolută a U.R.S.S 
la tehnic^ pilotajului ne 1949, 
a realizat recordul țării pe dis
tanța de 100 km.

In anii următori piloții spor
tivi din U.R S.S. și-au conți1 
nuat asaltul asupra performan
țelor mondiale. în 1951, șapte 
recorduri ale lumii au fost sta
bilite de aviatorii sportivi. A- 
Afanasiev, I. Forstenko, N. Go-- 
lovanov, V. Pancenko, M. Dri- 
go, N. Kuznețov.

Bogat în recorduri a fost și 
anul 1953. Reprezentantul Mos
covei, V. Șumilov, ridieîndu-se 
la înălțimea de 5941 m. cu un 
avion sport de categoria a Il-a, 
a stabilit un nou record unio1 
nai. K. Zamucikin, pe un avion 
de categoria I a atins înălți
mea de 5521 m. Puțin mai tir- 
ziu, V. Sumilov se ridică la 
6311 m. iar D. Kalinin stabi
lește recordul mondial absolut 
de înălțime atingînd cu un a- 
vion de categoria a 5-a, 11.248 

m. Noi recorduri în zborul de 
durată au fost stabilite în 1954 
de G. Pecinikov, I. Cemov, V. 
Gromov, G. Zaporojeț, I. For
stenko, Z. Postnikova.

Anul acesta tabela recorduri
lor de aviație ale U R.S.S. a 
fost serios modificată prin e- 
forturile piloților sportivi R. 

Volkov, N. Loghinov, I. Roma
nov, V. Bașov. Acesta din ur
mă zburind pe un aparat „I A.K 
—18“ a realizat pe 500 km. vi
teza de 259,207 km/h. iar pe 
1000 km. 257,368 km/h.

In fiecare an noi aviatori 
sportivi din U.R.S.S. primesc 
titlurile de onoare de maeștri și 
maeștri emeriți ai sportului. 
Foarte repede crește numărul 
sportivilor clasificați. Rezerva 
inepuizabilă de noi zburători 
sportivi o constituie cercurile a- 
viatice de pe lîngă organizațiile 
de bază Dosaaf din fabrici și 
uzine, din colhozuri și sovho
zuri, din instituții de învăță- 
mînt. Caracterul de masă al 
sportului aviatic, dragostea ne
mărginită pentru zbor a tinere
tului sovietic reprezintă cheză
șia viitoarelor succese ale avia1 
terilor sportivi sovietici, care 
vor să zboare mai departe, mai 
repede și mai sus decît ori cine 
în lume.

STARTURILE CELOR 12.000
Crosul de toamnă al Moscovei 

constituie una din cele mai popu
lare întreceri din capitala Uniunii 
Sovietice. Desfășurat prima dată 
cu 20 ani în urmă, el a devenit 
acum tradițional, angrenînd un 
mare număr de sportivi

In acest an, 12.000 de partici- 
panți s-au aliniat la startul întreceri
lor desfășurate în pitorescul parc 
Sokolniki. Crosiștii s-an bucurat 
de un timp excelent, răcoros dar 
de loc umed, fără vini, cu un soa
re blajin. In scurt timp marele parc 
căpătase aspectul unei adevărate 
tabere sportive. Grupuri mari de 
tineri și tinere își făceau încălzi
rea în așteptarea startului.

Crosul de toamnă este de obicei 
denumit atletic. Aceasta nu-i toc

mai exact, pentru că la alergare 
iau parte nu numai atleți ci și 
sportivi din numeroase alte disci
pline, care concurează de l,a egal 
la egal cu specialiștii alergărilor.

De pildă, în prima serie a cursei 
de 5.000 m. victoria a revenit di1 
namovistului Anatolii Jitkov cu 
timpul de 17:09,8. Mare a fost mi
rarea adversarilor săi cînd au a- 
flat că Jitkov este... motociclist.

Cineva dintre spectatori privind 
frunzele galbene care părăseau 
pomii oftă, gîndindu-se că sezo
nul sportiv de vară este pe sfîrșite.

— Nu-i adevărat! Vara continuă, 
răsună o voce liniștită dar puter
nică. Vorbea maestrul emerit al 
sportului, cunoscutul jucător de te1 
nis Boris Novikov, El a înscris la 
cros pe tinerii săi elevi V. Bahu-

Recordurile mondiale 
ale cicliștilor sovietici

Tînăra ciclistă Nina Sadova și-â 
înscris numele printre recordma
nele lumii.

In actualul sezon cicliștii sovie-i 
tici au stabilit pe velodromurile din 
Tuia și Irkuțk peste 30 de recorduri 
unionale, dintre care multe sînt 
superioare recordurilor mondiale o» 
ficiale.

Uniunea Internațională de Ci
clism a omologat ca recorduri 
mondiale 20 performanțe ale cicliș-t 
tilor din Uniunea Sovietică obți-i 
mite în acest an.

De mai multe orr a fost mod if n 
cat recordul feminin pe 1 kmj 
lansat. Intîi a făcut aceasta tînăra 
ciclistă din Irkuțk Larisa Kuzne- 
țova, care parcurgînd distanța iii 
1:19,9 a întrecut recordul ciclistei 
engleze Howkins (1:24,8). Apoi1, 
Liubov Cocetova a coborît recor-» 
dul la 1:18,0. In continuare Irina 
Sliusari a realizat 1:16.7, iar Nina 
Sadova 1:16,4. Dar Cocetova a st-a-i 
bilit un nou record obținmd 1:13,8. 
Nu pentru multă vreme, căci in 
momentul de față cel mai bun re
zultat și recordul lumii aparține 
Larisei Brovina cu 1:12,9.

De trei ori a fost ameliorat re
cordul mondial la 1 km. cu start 
de pe loc. Cocetova realizînd 
1:21,3 a deposedat de record pe 
ciclistă engleză Franks (1:25,2)'. 
Apoi Liubov Razuvaeva a obținut 
1:19,0, iar Larisa Brovina 1:17,9.

Reprezentanta asociației „Cola 
lioznic" Nina Sadova a devenit 
recordmană a tumiî în proba d< 
5 km. cu start de pe loc — 7:03,£ 
Vechiul record — 7:53,4 aparținea 
sportivei Howkins. Recordul pe 10 
km. a fost îmbunătățit cu 52,3 sec. 
de Maria Taramova, oare a obținut 
14:45,1, Lidia Golubeva a parcurs 
cri mai rapid distanța de 100 km. 
— în 2 h. 49:59,7 — stabilind re1 
cordul mondial.

Sportivele sovietice dețin de ase1 
menea, recordurile mondiale pe 20 
km. și o oră. Primul a fost reali1 
zat de Valentina Iurkina — 30:38.0, 
cel de al doilea de Tamar,a Novt1 
kova 38,473 km.

Un rezultat excelent a realizat 
Liubov Razuvaeva pe 200 m cu 
start de pe loc — 12,3 sec. Pe 
500 m. cu start de pe loc rezultai 
tul său este de 32,8 sec.; de ase-1 
menea record mondial

Au fost omologate și recordurile 
mondiale stabilite de cicliștii so1 
vietici. Iurii Voiciok a obținut pe 
200. m lansat 11,7 sec. întrecînd 
cu 0,3 sec., vechiul record mondial al 
italianului Pinarello. Performanța 
lui Voiciok a fost depășită de 
Vargașkin care a obținut 11,4 sec. In 
plus Vargașkin a stabilit noi ra cor
duri mondiale la 1 km. la msat —• 
1:06,0 și la 1 km. cu start de pa 
loc — 1:09,5 Vechile recorduri as 
parțineau lui Pinarello —1:06,3 țî 
respectiv Micellî —- 1:09,8

Toate aceste realizări ale ciriișj 
tilor sovietici au fost trecute în ta1 
bela recordurilor lumii.

rin, V. Nikitin, L. Kivi și alții. Ca
lendarul arată sfîrșitu'l lui octom1 
brie dar antrenamentele și corn 
cursurile în aer liber se desfă.șoa1 
ră ca și mai înainte cu regularita1 
te.

In acest timp o luptă aprigă șe 
desfășura pe alei. In ultima seria 
a cursei de 5000 m. a învins repre’-i 
zentantul asociației Spartak, V: 
Potakov cu excelentul timp de 
15:56,0. Cîștigătorul este atlet de 
categoria I-a, schior de categoria 
Il-a și scrimer de categoria IU-a. 
Crosul a fost un mijloc excelent de 
pregătire pentru toate cele trei dis1 

C'pline pe care le practică
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Astăzi incep campionatele mondiale 
de pentatlon modern

Joi dimineață, echipa noastră de 
pentatlon modern a ajuns în Elve
ția, la Macolin, unde va participa 
ia a Vi a ediție a campionatelor 
mondiale. Primele impresii pe care 
ni le-au transmis concurenții noș
tri se referă la valoarea excepțio
nală a acestei întreceri mondiale, 
ia startul căreia sînt adunate 17 
reprezentative de țări, — cel mai 
mare număr întîlnit în campionatele 
de pînă acum.

Toate echipele participante sînt 
prezente la Macolin, desfășurînd 
de cîteva zile antrenamente de aco
modare pe bazele special reparti
zate în acest sens. Presa elvețiană 
comentează cu lux de amănunte va
loarea acestor campionate, iar re
prezentanții noștri — după primul 
contact luat cu viitorii tor adversari 

‘— au constatat că se găsesc în fața 
Unor echipe mult întărite, întine
rite ,i ca atare capabile de rezultate 
Superioare față de cele obținute în 
pdițiile precedente (Santiago de 
Chile — 1953 și Budapesta—1954). 
Este elocvent faptul că echipa R.P. 
JUngare, campioana mondială de a- 
nfil trecut, prezintă o formație nouă,

în cadrul căreia din ..vechea gardă" 
a rămas numai excepționalul pen- 
tatlonist Istvan Szonili, clasat în 
1954 pe locui III individual. De alt
fel, primii doi clasați în campiona
tul din 1954, suedezul Bjorn Tho- 
felt, campionul mondial și elveția
nul Werner Wetherlis lipsesc de a- 
ceastă dată, fiind în formă slabă.

Cu toate acestea. Suedia și mai 
cu seamă Elveția sînt considerate, 
în cercurile de la Macolin, ca pre
tendente principale la titlul de cam
pioane mondiale, alături de repre
zentativele R. P. Ungare și Uniunii 
Sovietice. O atenție deosebită este 
acordată celor trei pentatloniști so
vietici, Rakitianski, Sza'nikov și 
Novikov (aceiași de anul trecut) 
care, din primele antrenamente, au 
dovedit un remarcabil progres. El
vețienii sînt totuși considerați fa- 
voriții principali ai campionatului, 
dată fiind valoarea lor mondială (în 
toate campionatele s-au clasat în 
primele locuri), însă mai cu seamă 
datorită avantajului categoric de 
care dispun fiind organizatorii com
petiției.

La startul competiției, care are 
loc astăzi dimineață ia Sand în a-

propierea orașului Berna cu proba 
de călărie, se vor alinia reprezen
tativele U.R.S.S., Suedia. R. P. Un
gare, Finlanda, Mexic, S.U.A., R.P. 
Bulgaria, R Cehoslovacă, Franța, 
Cuba. Austria. R. F. Germană, Ita
lia, Elveția, Anglia, R. P. Romînă 
și Spania cu un concurent indivi
dual. Tragerea la sorți a ordinei de 
plecare în cursă de călărie a fost 
efectuată. Victor Teodorescu plecînd 
al șaptelea. Caii sînt puși la dispo
ziție de organizatori, repartizarea 
lor făcîndu-se prin tragerea la sorți 
ce va avea loc cu un sfert de-oră 
înaintea probei.

Campionatul mondial, în cadrul 
căruia va fi acordat titlul de cam
pioană mondială pe echipe (echipa 
formată din 3 concurenți) și titlul 
de campion mondial individual, se 
desfășoară după următorul pro
gram : sâmbătă, 22 octombrie la 
Sand — călăria, 23 octombrie Ia 
Macolin — scrima, 24 octombrie la 
Macolin — tirul, 25 octombrie la 
Zurich — înotul, 26 octombrie ia 
Macolin — crosul. La 27 octombrie 
va începe Congresul Federației In
ternaționale de Pentatlon Modern.

Mîine la Moscova are loc întîlnirea de fotbal
dintre reprezentativele U. R. S.

' MOSCOVA 21 (prin telefon) .- 
Mîine la Moscova, reprezentativa 
He ’.otbal a Uniunii Sovietice sus
ține ultimul său meci internațio
nal din actualul sszon. Fotbaliștii 
Sovietici întîlnesc pentru prima 
bară puternica echipă a Franței, 
care în actualul sezon a obținut 
o serie de victorii în întîlnirile 
internaționale, ultima „carte de vi
zită" fiind victoria asupra echipei 
Elveției, la Băle, cu scorul de 2-1.

Echipa Franței a sosit în capi
tala Uniunii Sovietice în cursul 
•zilei de miercuri. Lotul cuprinde 
!I4 Jucători. In cursul zilei de 
foi și vineri, fotbaliștii francezi 
p-au antrenat pe stadionul Dinamo 
Hub conducerea antrenorului Ba- 
tteaux. Odată cu echipa a sosit un 
grup de 150 de turiști -are vor a- 
fcista la meci și care au țWit să fie 
(trezeați și la antrenamentele echipei 
for. In cursul antrenamentului 
i»-a putut observa că jucătorii 
francezi sînt foarte bine pregătiți 
din punct de vedere fizic și teh
nic, iar specialiștii și numeroșii 
Jucători de fotbal din Moscova 
|t»re au asistat la acest antrena
ment au recunoscut în unanimitate 
<tă echipa Franței va fi un ad
versar foarte dificil.

Potrivit maximei „nu schimba 
echipa care a învins", antrenorul 
francez s-a ocupat în mod deose
bit d» formația de la Băle și se 
pare că în meciul de mîine fran
cezii vor alinia aceeași echipă: 
Rjmetter-Zimny, Marche-Mamcel, 
Jonqust, Penver. s-Foix, Glowacki, 
Kopa, Piantoni, Vincent. Din e- 
chipă se desprinde in mod deosebit 
portarul Remetter renumit prin 
mobilitatea sa, Marche — căpi
tanul echipei — care susține cel 
de al 45-lea joc în cadrul naționa
lei franceze și Kopa care este un 
dribler renumit.

Jucătorii care vor forma echipa 
Uniunii Sovietice au început pre
gătirile în cursul acestei săptă- 
mîni. Mulți dintre ei au jucat 
duminica trecută îri finala Cupei 
l'R.S.S. Au fost selecționați a- 
ceiași jucători ca și în meciul cu 
reprezentativa R.P. Ungare. Iată 
lotul jucătorilor sovietici: portari: 
lașin și Razinski; fundași: Porhu- 
nov, Bașașkin, Ogonkov, Sedov: 
mijlocași: Netto, Paramonov,
Maslenkin și Beșa: ataca n(i: Ta- 
tușin, Isaiev, Strelțov, Parșin, 
Salnikov, Ilin, Sabrov.

Jucătorii sovietici s-au antrenat

I
Cu ocazia unei „serate”, masa de ping 

pong a colectivului sportiv Progresul 
Orăștie a servit ca... estradă pentru or
chestră.

-APOCVE NEteOE <3oS OSCjyr, 
ren PE maso hC-ami urcat

(coresp. GH. BALOGH)

S. și Franței
în cursul acestei săptămâni pe 
stadionul asociației Spartak din 
localitatea Saratovsk de lingă 
Moscova. Echipa definitivă va fi 
alcătuită în cursul zilei de astăzi. 
Jocul va fi condus de arbitrul 
englez Elliot.

întîlnirea de fotbal dintre re
prezentativele Uniunii Sovietice și 
Franței sfințește un viu interes.

Biletele pentru acest meci au 
fost epuizate astfel că duminică 
stadionul Dinamo se va dovedi 
din nou neîncăpător pentru ze
cile de mii de amatori de a urmări 
cele două echipe. Posturile so
vietice de radio și de televiziune 
vor transmite în întregime întîl
nirea U.R.S.S.-Franța.

*

Intr-o convorbire cu reprezentan
ții presei, vicepreședintele Federa
ției franceze de fotbal, Paul Nico
las a declarat: „Am fost întîmpi- 
nați cu multă căldură la Mosco
va. Călătoria pînă la Moscova a 
decurs minunat și fotbaliștii noștri 
se simt excelent. O frumoasă im
presie a lăsat asupra noastră sta
dionul Dinamo".

Paul Nicolas — care a jucat în 
echipa Franței, între anii 1928— 
1930, a fost rugat apoi să spună 
cîteva cuvinte în legătură cu apro
piata întîlnire între echipele Fran
ței și U.R.S.S. „Rezultatul meciu
lui nu poate fi prevăzut — a spus 
el. Dacă ne gîndeam dinainte că 
vom fi învinși nu am fi venit 
aici".

Echipa R. P. Ungare 
la proba

ROMA 20 (Agerpres).—Miercuri 
a luat sfîrșit Ia Roma proba de 
sabie pe echipe din cadrul cam
pionatelor mondiale de scrimă. 
Din cele 12 echipe participante la 
această probă, pentru turneul final 
s-au calificat reprezentativele R.P. 
Ungare. U.R.S.S., Italiei și R. P, 
Polone.

Titlul de campioaină mondială a

• LONDRA, 21 (Agerpres). — După 
cum anunță din Londra agenția Reu
ter, M-irea Britanie a acceptat in
vitația organizațiilor sportive sovie
tice de a trimite o echipă de îno
tă*. jri pentru a lua parte la un mare 
concurs internațional de natație 
care va fi organizat la Moscova în
tre 10 și 18 noiembrie. La acest con
curs vor participa înotători din R.P. 
Ungară, Olanda, Franța, Suedia și 
Uniunea Sovietică.

® BUDAPESTA, 21 (Agerpres). — 
MTI transmite: Joi seara, a sosit 
la Budapesta echipa iugoslavă de 
fotbal Beo«*radski Sporf Klub care 
va susține duminică pe stadionul 
Popular o întîlnire cu echipa ma
ghiară Kinizsi. Fotbaliștii iugoslavi

Mind 2.41,6 în proba 200 m. bras, Felix Heitz 
a realizat o performanță de valoare europeană

Aseară în cadrul unui con
curs de verificare al lotu’ui 
R.P.R. de natație, desfășurat 
la bazinul acoperit Floreasca, 
valorosul nostru înotător Felix 
Heitz a stabilit In proba de 
200 metri bras un nou record

R.P.R. înregistrând un timp

excepțional: 2:41,6. (Vechiul re
cord era de 2:43,4 și aparținea 
aceluiași înotător.)

Această performanță — de 
valoare europeană — constitue 
urmarea firească a muncii perse
verente pe care Felix Heitz a 
depus-o în timpul antrenamen
tului.

Turneul iniernuțienul feminin ne effl ue ia ffloscoua
MOSCOVA 20 (Agerpres). TASS* 

transmite: In runda a 12-a a tur
neului internațional fernimn de șah 
da la Moscova s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Borisenko 
(U.R.S.S.) — Gresser (S.U A,) '/, 
—'/i: Kaller-Herman (R. D. Ger
mană) — Kertesz (R. P. Ungară) 
0—1 ; Volpert (U.R.S.SA — Nedel- 
kovici (Iugoslavia) l—0; Heem- 
skerk (Olanda) — Lazarevici (Iu
goslavia) 1—0; Rubțova (U.R.S.S.) 
— Karff (S.U.A) 1—0; Zvorîkina 
(U.R.S.S.) — Chaude de Sillans 
(Franța) 1—0; Ivanova (R. P. Bul
garia) — Bodo de Moschini (Ar
gentina) 1—0 ; Sucha (R. Ceho

slovacă) — Ignatieva (U.R.S.S.) 
1—0. Celelalte două partide s-au 

întrerupt.
★

La 20 octombrie s-.au disputat 
partidele programate în cea de a 
13-a rtmră a turneului internațio
nal feminin de șah de la Moscova. 
S-au înregistrat următoarele rezul
tate : Volpert (U.R.S.S.) — Sucha 
(R. Cehoslovacă) 1—0; Rubțova 
(U.R.S.S.) — Graf - Stevenson
(S.U.A.) 1-0; ZvorîkHia (U.R.S.S,) 
— Nedelkovici (Iugoslavia) 1—0; 
Gresser (S.U.A.) — Gurfinkel
(U.R.S.S.) 'A-'/z.

Celelalte partide s-au întrerupt.

In cadrul calificărilor pentru turneul olimpic
Reprezentativele de fotbal ale R. P. Bulgaria 

și Narii Britanii (amatori) se intilnesc la Sofia
SOFIA 21 (prin telefon). Dumi

nică pe stadionul Vasil Levski din 
Sofia se va desfășura întîlnirea 
internațională de fotbal dintre re
prezentativele R P. Bulgaria și Ma
rii Britanii (amatori) contînd pen
tru calificarea în turnau! din ca
drul Jocurilor Olimpice de la Mel
bourne.

Reprezentativa de fotbal a Ma
rii Britanii a sosit astăzi la prînz 
la Sofia venind de la Belgrad pe 
calea aerului. Lotul fotbaliștilor 
britanici este condus de sir Stan
ley Rous, președintele federației 
britanice de fotbal. In cursul după 
amiezii de vineri, jucătorii englezi

Ech'pa de fotbal a R. P. Ungare 
conduce in clasamentul 

„Cupei Dr. Gero“
Meciul de fotbal dintre reprezen

tativele R. P. Ungare și Austriei 
disputat la 16 octombrie la Buda
pesta, s-a desfășurat in cadrul com
petiției „Cupa Dr. Gero“. In urma 
victoriei obținute de fotbaliștii ma
ghiari, aceștia și-au consolidat po
ziția în clasamentul competiției.
Iată cum se prezintă acesta :
— 3
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campioană mondială 
de sabie

fost cucerit de echipa R.P. Un
gare care în meciul decisiv a în
trecut echipa Italiei cu 9—7. întîl
nirea d'irrfre echipele U.R.S.S. și 
R. P. Polone a fost câștigată de 
scrimerii sovietici cu 9—6. In ur
ma acestor rezultate clasamentul 
final al acestei probe este urmă
torul: 1. R P. Ungară; 2. Italia; 
3. U.R.S.S.; 4. R.P. Polonă.

au făcut un antrenament pe sta
dionul Vasil Levski. Echipa Marii 
Britanii va fi alcătuită astfel: 
Pinar-Birds ley, Farrer - Hardiste, 
Prince, Dodkins-Littlejohn, Jeffrie, 
Louis, O’Conelt, Neil.

Lotul jucătorilor bulgari, după 
întoarcerea de la București a fost 
cantonat în localitatea Samokov 
aflată La 50 km. de Sofia, unde 
și-a început pregătirile în vederea 
acestei întîlniri. Miercuri fotbaliș
tii bulgari au susținut ultimul joc 
de verificare în compania echipei 
„6 Septemvri" de care au dispus 
cu scorul de 9—0 (4—0). In urma 
acestui joc. duminică reprezenta
tiva R. P. Bulgaria va juca cu ur
mătoarea formație: losifov-Raka- 
rov, Manolov, Goranov-Boșkov, Pa- 
tev-Milanov, Ștefanov, Panaiotov, 
Kolev, lanev.

Meciul va fi condus de arbitrul 
italian Bernardi.

„Cupa camp’oi’Hor 
Europei” la fotbal

BRUXELLES 20 (Agerpres). — 
In cadrul optimilor de finală a 
„Cupei campionilor Europei" la 
fotbal, miercuri s-a disputat la 
Bruxelles în fața a peste 30.000 
de spectatori întîlnirea dintre 
echipa belgiană Anderlecht și 
echipa Voros Lobogo" din Buda
pesta. Victoria a revenit fotbaliș
tilor maghiari cu scorul de 4—1, 
după ce la pauză rezultatul era 
egal 1—1. Punctele au fost înscrise 
de Hidegkuti, Lantos, Sandor și 
Kovacs (pentru Voros Lobogo) și 
P. Vandenbosch (Anderlecht).

Echipa Voros Lobogo s-a califi
cat pentru etapa următoare a com
petiției alături de echipele Hiber
nian (Scoția), Real Madrid (Spa
nia), Djurgarden (Suedia) și Par
tizan (R.P.F. Iugoslavia). Trage
rea la sorți a viitoarelor jocuri va 
avea loc la 5 noiembrie la Bruxel
les.

urmează să joace 
tîrziu cu echipa

cîteva zile mai 
Vasas Budapesta.

• BUDAPESTA, 21 (Agerpres). — 
MTI transmite: Palatul sporturilor 
din Budapesta va găzdui duminică 
întîlnirea internațională de gimnas

tică dintre reprezentativele mascu
line a!e R.P. Ungare și Finlandei.

• LONDRA, (Agerpres). — 
Miercuri s-a disputat la Manchester 

în nocturnă în'îlnlrea internațională 
de fotbal dintre echipele secunde ale 
Angliei și R.P.F. Iugoslavia. După 
un Joc disputat, victoria a revenit 
fotbaîiștlior englezi cu scorul de 5-1 
(2-0).

• VARȘOVIA, (Agerpres). — 
PAP transmite: La 19 octombrie a 
plecat in R.F. Germană echipa de 
box a orașului Poznan. Din delega
ția boxerilor polonezi fac parțe Haj- 
duga, Wozniak, Brychiik, Gosciniak, 
Ponanta și Zmijewski.

Echipa orașului Poznan va susține 
două intîiniri în localitățile Dort
mund și Lucdenschid.
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