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ÎN CINSTEA ZILEI DE 7 NOIEMBRIE Șl A CONGRESULUI PARTIDULUI

Numeroși turiști sovietici au vizitat in ultimul timp (ara noastră, fată 
un grup plimblndu-se cu vaporul pe lacul Herăstrău.

întreceri sportive la Timișoara

Pentru noi realizări In muncă și In sport
SPORTIVII SCHELEI petrolifere Tîrgoviște au hiat parte cu vie 

însuflețire la manifestările din cadrul Lunii Prieteniei Romîno- 
.. Sovietice. In cinstea tradiționalei sărbători am fost organizate 

de curînd competiții sportive cn caracter de mase la al căror start s-au 
prezentat sute de tineri și tinere. Ei s-au întrecut La ciclism, atletism, 
volei și au concurat de asemenea pentru trecerea normelor G.M.A. Ti
nerii care au obținut rezultate dintre cele mai bune sint în primele 
rînduri și la locul lor de muncă".

Am reprodus în rîndurîle de mai sus conținutul uneia din nenu
măratele corespondențe sosite la redacție și care vorbesc despre entu
ziasmul cu care tineretul sportiv participă în aceste zile la manifesta
țiile organizate în cinstea Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice, despre 
dorința sa de a obține realizări cît mai însemnate în cinstea celei de 
a 38-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Scri
soarea dezvăluie un singur aspect al șirului variat de manifestări pe 
care le prilejuiește Luna Prieteniei Romîno-Sovietice: competițiile spor
tive. Participarea maselor largi de sportivi la aceste competiții, at
mosfera sărbătorească creată în jurul lor, dovedesc dragostea cu care 
tineretul patriei noastre sărbătorește prietenia cu marele popor sovietic. 
A devenit un punct de onoare în activitatea oricărui colectiv sportiv, 
acela de a se preocupa de organizarea întrecerilor sportive în cadrul 
Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice, în cinstea zilei de 7 Noiembrie. Și 
exemplele sint multe. 132 de studenți, dintre care 96 mediciniști și 
36 în educație fizică, au luat parte la un concurs atletic organizat de 
Progresul I.M.F. Un mare număr de echipe de voie», baschet, tenis, 
tenis de masă și handbal din lași sint angrenate în competițiile dotate 
cu Cupa 7 Noiembrie. Li Roman, au luat parte la întreceri atieții, 
motocicliștii, voleibaliștii. In multe locuri, competițiile sportive organi
zate în cinstea zilei de 7 Noiembrie se bucură de o frumoasă tradiție. 
An de an, iubitorii de handbal din raionul Stalin urmăresc cu viu 
interes desfășurarea competiției dotată cu Cupa 7 Noiembrie, la care 
iau parte echipe din Orașul Stalin, Săcele, Codlea, Hălchiu și Ghim- 
bav. Cei mai buni șahiști- din Cluj și din Ploești ie întrec, de ase
menea, într-un meci tradițional, care se desfășoară în această perioadă. 
Din rîndul manifestațiilor sportive de mari proporții trebuie amintit în 
primul rînd crosul de mase „Să întîmpinăm 7 Noiembrie- care și în 
acest an a atras la startul primei sale etape sute de mii de tineri. Cu 
un entuziasm deosebit părticică tinere’ul sportiv la desfășurarea Șta
fetei Prieteniei Romino-Soviettee. Primele schimburi ale ștafetei au și 
plecat din cele mai îndepărtate comune, iar peste cîteva zile miile de 
mesaje se vor în'.îlni pe cele 5 trasee princteale ale ștafete', care au 
drept punct comun orașul lași. Predarea ștafetei către sportivii sovte- 
tici va prilejui o înflăcărată manifestație de prietenie între tineretul 
romîn și tineretul sovietic.

Avintul întrecerilor sportive în intîmpinarea zilei de 7 Noiembrie 
este garanția unei munci mai susținute, mai rodnice în toate organi
zațiile noastre sporb've, întotdeauna, competițiile cu caracter de mase 
au atras pe făgașul sportului noi oameni ăi muncii, întărind astfel 
colectivele sportive, deschizîndu-le noi perspective. In momentul de 
față, multe din organizațiile sportive, comitete C.F.S. i colective spor
tive, se află in întrecere în cinstea zilei de 7 Noiembrie.

Asem :nea sportivilor care lucrează la schela Tîrgoviște, nentunârați 
alți tineri sportivi se strădutesc să întîmpine 7 Noiembrie cu succese, 
nu numai pe terenul de sport, ci și la locul de muncă. Componentele 
echipajului de 4+1 rame, campioane ale R.P.R. și clasate pe locul II 
la campionatele europene, Maria și Etelka Laub, Elisabeta Kormos și 
Elza Oxenfe'd, care lucrează la țesătoria uzinelor textile 30 Decembrie 
din Arad, și-au luat angajamentul să obțină pe tuna în curs o depăș+e 
de normă de 50 la sută Realizări de seamă au obținut în producție 
sportivii Iosif Schir. Gheorghe Dulgheru, Petre Stîngu, Antal Mak'or 
de la uzinele Oțelul Roșu. Nu mai puțin vrednice de laudă sînt succe 
sete dobînd’te de tineri; sportivi din agricultură. Brigada sportivă de 
la G.A.S. Bragadiru, condusă de fotbalistul Gh. Enulescu, realizează ♦
depășiri med:i de 75 la sută, iar cea condusă de C. Petrescu, obține 
56 la sută peste normă.

Succesele obținute pînă in prezent in întimpinarea zilei de 7 
Noiembrie pot fi și mai mult dezvoltate. In răstimpul ce ne desparte 
de marea aniversare, este posibil să ridicăm mai sus steagul întrece
rilor sportive, pot fi organizate noi competiții. Exemplul atlețitor frun
tași Alexandra Sicoe, Dumitru Bîrdău, Ștefan Mihaly, al înotătorilor 
Felix Heitz, Mihai Mitrofan, Ecaterîna Orosz, Anca Rosetti și alții, care 
în cinstea zilei de 7 Noiembrie au obținut noi recorduri ale țării noastre, 
trebuie să fie urmat și de alți sportivi de frunte. Este un lucru de 
mare cinste ca un record al țării noastre să fie legat de numele unei 
competiții închinate zilei de 7 Noiembrie.

SĂ LUPTAM CU ELAN TINERESC PENTRU A INTIMPINA CU 
NOI REALIZĂRI GLORIOASA ANIVERSARE A MARII REVOLUȚII 
SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE!
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In zilele de 25—26 octombrie a 
avut loc a 3-a ședință plenară a 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor. Plenara a 
dezbătut sarcinile actuale ale 
U.T.M. cu privire la mobilizarea 
tineretului în vederea întîmpină- 
rii celui de al 2-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn, îm
bunătățirea muncii Uniunii Tine
retului Muncitor în selecționarea, 
creșterea și repartizarea cadrelor, 
activitatea Uniunii Tineretului 
Muncitor în domeniul muncii po
litice, culturale și sportive de 
masă în rîndul tineretului de la 
sate și darea de seamă cu privire 
la activitatea delegației tineretu
lui din Republica Populară Ro- 
mînă la cel de al 5-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studen
ților de la Varșovia. Plenara a 

adoptat hotărîri corespunzătoare 
în problemele discutate.

La plenară au participat tov. 
Iosif Chișinevschi, membru în Bi
roul Politic, secretar al C.C. al 
P.M.R. și tov. Ion Fazekaș, secre
tar al C.C al P.M.R.

La ședința plenară au mai par
ticipat : reprezentanți ai Ministe
rului Culturii. Ministerului Invă- 
tămîntului. Ministerului Agricul
turii și Silviculturii, C.C.F.S.. Di
recției Generale a Radiodifuziunii 
Romîne, Uniunii Scriitorilor și 
Uniunii Compozitorilor.

La încheierea ședinței plenare 
a luat cuvîntul tov. Iosif Chiși
nevschi — membru în Biroul Po
litic și secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

La școala profesională de energie 
electrică din localitate se desfășoa
ră acum o competiție polisportivă 
închinată zilei de 7 Noiembrie și 
celui de al doilea Congres al Par
tidului. Elevii celor 18 clase ale 
școlii sînt împărțiți în două gru
pe, întrecîndu-se la 7 discipline 
sportive, și anume: oină, volei, 
baschet, atletism, handbal redus, 
haltere și cros. La cros ș-ău între
cut 1.370 elevi și eleve, disputîn- 
du-se pînă acum 144 de meciuri la 
diferite alte discipline.

In mod deosebit s-au evidențiat 
sportivii C. Getvan, I. Vitan, I. 
Spaia, J. Krems, I. Rotariu, A. Hor

Fruntași în predarea cotelor de porumb
Tot mai mulți muncitori din co

munele raionului Buzău, mobili
zați și îndrumați de organizațiile 
de Partid și de comitetele execu
tive ale Sfaturilor Populare își pre
dau cotele de porumb la baza de 
recepție din comuna Ulmeni.-Mulți 
dintre cei care în cinstea zilei de 
7 Noiembrie sînt angrenați în mun
cile agricole de toamnă, obținînd 
frumoase succese, si-au predat co
tele din timp. Printre ei se află și 
săteni sportivi, membri ai asocia
ției Recolta. Se evidențiază dintre

Finalele crosului de masă „Să întîmpinăm 7 Noiembrie**;
Orice finală a unei mati com

petiții stîmește un justificat in
teres în lumea iubitorilor de 
sport, și aceasta nu numai cînd 
este vorba de întrecerea decisivă 
în „Cupa R.P.R.“ la fotbal sau 
dte vreo alltă competiție în care 
participă cei mai buni dintre spor
tivii țării. Iată că și finalele cro
sului de masă „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie" sînt așteptate în acest 
an, ca dealtfel și în anii trecuți, 
cu multă emoție și bucurie. Este 
și firesc acesț lucru. Crosurile de 
masă au intrat definitiv în tra
diția mișcării noastre sportive și 
atrag, an de an, sute de mii de 
participanți, pînă în cele mai în
depărtate colțuri aile țării. In fie
care toamnă, tabloul marilor gru
puri <fe tineri care se întrec pe 
șosele sau pe drumuri de (ară, 
prin păduri sau cîmpuri, a ajuns 
să facă parte integrantă din 
„expoziția" minunatelor priveliști 
pe care ni le oferă cel mai bogat 
anotimp. Și astfel, din sat în sat, 
din raion în raion, grupurile de 
tineri alergători par a se înmă- 
nunchiia într-un imens fluviu, ca- 
re-și revarsă valurile de tinerețe 
și voioșie peste întreaga țară. Cu 
sutele de mii se numără și cei 
care, în acest an, au făcut Pr*- 

vath, N. Nuică, L. Breser și spor
tivele Elisabeta Deciu, Ana Du- 
țu, Elena Vasile.

Comisia orășenească de volei din 
Timișoara a organizat și ea vn tur
neu de volei, la care participă 14 
echipe masculine — împărțite în 
două serii — și 6 echipe feminine. 
In clasament conduc : echipa mas
culină Progresul și echipa femini
nă Flamura roșie Comerț Alimen
tar. In același timp se desfășoară 
și Cupa 7 Noiembrie la fotbal, la 
care iau parte 10 echipe de juniori.

De la subredacția noastră din 
Timișoara.

aceștia jucătorul de fotbal lancu 
Bejan, voleibalistul Alexandru Ste- 
goriu din comuna Sărățeanca, atle
tul Gheorghe Paris și gimnastul 
Aurel Manolache din comuna Ul
meni. Exemplul lor este urmat și 
de sportivii din Valea Teancului 
care și-au predat și ei cotele la 
timp, obținînd în același timp fru
moase succese în campania agri
colă de toamnă.

Alexandru Andronescu 
corespondent

Miine, pe hipodromul Băneasa-Trapî

Întrecerile de cros organizate pe 
întotdeauna un mare

mii pași în sport participînd Ia 
tradiționala întrecere închinată zi
lei pe care toți oamenii muncii 
din lumea întreagă o cinstesc 
ca pe prima mare victorie a clar 
sei muncitoare. Cu sutele de mii

ȘTAFETA PRIETENIEI Ă PORNIT | 
DIN TOATE COLTURILE PATRIEI j
Ștafeta prieteniei romîno-sovie— 

tice străbate acum meleagurile pa— 
'triei noastre. Din cele mai îndepăr
tate colțuri ale țării au pornit pur-r 
tătorii soliei de dragoste și priete-e 

*nie față de popoarele Uniunii So
vietice.

Ștafeta prieteniei romino-sovieti— 
.ce, devenită tradițională, poor tăi 
an de an un caracter de masă tot! 
mai pronunțat. Nenumărați tinerii 
sportivi străbat drumurile patriei’, 

iductnd mesajul tineretului romîn a— 
dresat bravului și eroicului popor,- 
■sovietic.

Purtată pe jos, călare, pe bicicle— 
■ le, motociclete sau in bărci, ști— 
feta va străbate mii de kilometric 
venind de Ungă apele albastre ale* 
Dunării și mării, din vîrfurile Pier
dute în nori ale munților, din văi
le pitorești ale Ardealului sau Ba
natului.

In momentul de față, etapa In— 
tti a ștafetei — de ta comune la', 
centrele de raion — a luat sflrsit- 
Schimburile de ștafetă s-au făcut! 
pretutindeni într-un cadru festiv— 
prilej pentru tineretul nostru de* 
a-și manifesta dragostea și recu
noștința față de marea noastră! 
prietenă. Uniunea Sovietică.

In etapa a doua ștafeta va fi’- 
purtată de la centrele de raion lat 
centrele de regiune. Etapa a treias 
a ștafetei, interregională, va avear 
punctul terminus la Ungheni. Ear 
se va desfășura de-a lungul a cinci! 
trasee. Primul va porni din nord! 
de la Vatra Damei, prin Suceava— 
la lași. Al doilea traseu are 2 puncte' 
de plecare: Oradea și Baia Mare- 
La I noiembrie ștafeta va fi preda
tă la Cluj, iar de aici prin Tg. Mu
reș, Gheorghieni, Piatra Neamț șl' 
Bacău va ajunge la Iași. Traseul’ 
trei este cel mai lung, străbătîndt 
aproape întreaga țară de ta un ca
păt la celălalt: Reșița — Timișoa
ra — Arad — Deva — Sibiu —- 
Orașul Stalin — Tîrgu Săcuiesc —— 
Bacău — Iași. Traseul patru. file— 
cind din Petroșani, va trece print 
Craiova — Pitești — București —— 
Ploești — Focșani și Birlad. Ian 
sflrșit, traseul cinci se desfășoară". 
pe distanța Constanța — Tulcea — 
Galați — Birlad — lași. In Bucu
rești ștafeta sosită de la Piteștii 
va fi predată ta 2 noiembrie.

hipodromul Băneasa-Trap au atras 
număr de spectatori

se numără cei care împletindu-șt 
succesele în producție cu cele dint 
viața sportivă, au adus și anul a-» 
cesta prinos de recunoștință șij

[.Continuare în pag. 2-a),,



FINALELE CROSULUI DE MASĂ „SA IHTÎMPINĂM 7 NOIEMBRIE” UN ÎNCEPUT BUN!
(Urmare din pag. l-a) 

dragoste făuritorilor zorilor co- 
munismttlui.

Iar acum, ne aflăm în preajma 
finalelor. Mîine dimineață, cei 
mai buni dintre sportivii care au 
luat startul la marea întrecere își 
vor disputa întîietatea în fața pu
blicului bucureșiean, care întot
deauna a știut să însuflețească 
concursurile de cros prin prezen
ța și aplauzele sale. Vor partici
pa la întreceriTe «te mîine dimi
neață cîțtigătorii dsn etapele de 
regiune precum și primele cinci 
echipe de juniori, junioare, se
niorii și senioare din etapa pe Ca
pitală. Vom întî’.ni la startul ma
rilor întreceri echipa de juniori a 
școlii medii mixte d'in Petroșani, 
sau a școlii pedagogice mixte 
din Deva, al'ături de junioarele 
de la Recolta Boțești (raionul To- 
paloveni) sau de tinerele repre
zentante ale colectivului Știința 
Cîmpina. In tntrecerfâa senioare
lor, le vom vedea pe fetele din co
muna Milas — comuna cu cea mai 
bună activitate sportivă din raionul 
Sărmaș —, care se vor întîlni cu 
reprezentantele colectivelor Avîntul 
Sebeș, Voința Rm. Vîlcea, Știința 
Tîrgoviște, Școala medie tehnică 
sanitară din Galați, Progresul Pia
tra Neamț, cu textiiistefe de la 
,,Partizanul roșu" Orașul Stalin, 
etc. Printre seniori, îi vom cunoaș
te pe dinamoviștii din Orașul Sta- 
lin și metalurgiștii din Hunedoara, 
sau pe sportivii din echipa repre-

Primele etape ale crosurilor de masă scot in evidență o serie de 
elemente talentate cure, ajunse în finale, tși reprezintă cu cinste 

' cotecti vele

Tincuța Yasile, elevă in anul 11 la 
Școala Pedagogică de fete Cons
tanța, va concura și ea la finala 

crosului de masă.

zentativă a Reșiței. Veni ți din toate 
colțurile țării, finaliștii se vor în
trece cu dîrzenie pentru a aduce 
în dar regiunii lor, dar mai ales 
colectivului din care face parte e- 
chipa lor, un loc fruntaș sau, poate, 
chiar victoria.

Vom asista la întreceri în care 
uneile echipe se vor prezenta mai 
bine pregătite, altele mai slab. In 
general, elementul determinant va 
fi, desigur, mai mult dîrzenia, spi
ritul de luptă și dorința de a în
vinge, decît buna pregătire tehni
că și tactică a concurenților. E și 
normal : este vorba, doar, de o fi
nală a unei competiții de masă. 
Dar, să nu uităm nici o clipă că 
tocmai aceste mari competiții 

masă constituie izvorul nesecat de 
noi cadre fruntașe ale sportului 
nostru, că și întrecerile de cros 
și-au dat din plin contribuția la 
reîmprospătarea lotului de atleți

j Ce trebuie să știm
! î

• La întrecerile tiuaie vor l 
participa peste 400 de concu- | 
renți, sportivi neciasificați. E- ț 
risipele de băieți vor fi formate j 
din 5 concurenți, dintre care 
primii patru contează în cla
sament. La fete, echipele cu-

j prind cite 4 concurente, primele 
.3 contînd în clasament.

• Programul finalelor este 
următorul:

ora 9-30 — festivitatea de 
deschidere;

ora 10 — 1000 m. junioare; 
ora 10,15 — 3000 m. juniori; 
ora 10,45 — 6000 m. seniori; 
ora 10,50 — 1500 m. senioare, 
ora 11,30 — festivitatea de 

închidere și decernarea pre
miilor.

9 Plecarea în fiecare probă 
se va da de pe Hipodromul Bă- 
neasa Trap (tramvaiele 3 Și 4). I 
Probele de junioare, senioare și 
juniori se vor desfășura în in
cinta hipodromului. Proba se
niorilor prevede și o porțiune 
de traseu în afara hipodromu
lui.

j • Clasamentul se va întoc
mi astfel: primul clasat pri
mește 1 punct, al doilea 2, etc. 
Echipa va totaliza numărul de 
puncte în funcție de locul ocu
pat de fiecare dintre compo- 
nenții săi. Echipa care va tota
liza cel mai mic număr de 
puncte va fr cîștigătoare. In 
caz de egalitate, ciștigă echipa 
care are primul concurent cla
sat pe un loc mai bun.
• Orice nerespectare de tra

seu aduce după sine descalifica
rea concurentului respect.'v. In 
caz că o echipă nu are numărul 
reglementar de concurenți înre
gistrați ta sosire, fiecare concu
rent lipsă va primi punctajul 
ultimului sosit, la care se adau
gă 1 punct. |

fruntașe Și, sîntem convinși că nici 
finala crosului de mase „Să întîm. 
pinăm 7 Noiembrie" nu va consti
tui o excepție din acest punct de 
vedere.

D. G1RLEȘTEANV
V. ARNAUTU

Este un lucru stabilit că pentru 
întărirea și dezvoltarea activității 
din cadrul colectivelor sportive un 
rol de seamă îl joacă și așa zisele 
„concursuri de casă", deschise nu
meroșilor tineri purtători ai insig
nei G.M.A. sau tuturor celor dor
nici să practice vreun sport șt care 
nu sînt încadrați în secțiile colecti
vului. Pînă acum inițiativa orga
nizării unor asemenea competiții 
rămînea pe seama colectivelor spor
tive care nu prea se evittonțiau în 
această privință.

Iată însă că, de curind, consl- 
tli-uil sportiv orășenesc București 
al asociației Știința a lu.it hotărî- 
rea de a organiza o astfel de în
trecere, ajutînd din punct de vede
re material și înd.'umind colecti
vele sportive Știința din Capitală 
să participe în număr cît mai mare 
la concursuri. Competiția va cu
prinde în desfășurarea ei întreceri 
la atletism, vo'.ei, baschet, tenis 
de masâ și fotbal. Regulamentul 
întrecerii prevede că la concursuri 
nu au voia să participe decît spor
tivi membri ai asociației Știința, 
neclasificați în ramura de sport la 
care iau parte, excepție făcînd a- 
tletismul unde s-a admis participa
rea sportivilor de categoria IlI-a.

Desigur că în regulamentul aces
tei competiții sînt specificate și 
alte amănunte legate ide bunades-

INIȚIATIVE...
După cum ne comunică subredac- 

ția noastră din Timișoara, în mai 
multe sate ale acestei regiuni au 
fost întreprinse numeroase acțiuni 
pentru amenajarea de noi baze pen
tru sezonul sportiv de iarnă. Primul 
pas l-au tăcut membrii colectivului 
sportiv Recolta— Uivar, care într-o 
veche clădire, pusă la dispoziție de 
sfatul popular comunal, au amenajat 
o modernă arenă de popice. Fondu
rile necesare construcției au fost 
procurate prin valorificarea resurse
lor locale și din încasările făcute la 
diferite întreceri și competiții spor
tive organizate în ultimul timp de 
colectivul sportiv. Tot cu posibili
tăți locale au fost construite și po- 
picăriile din comunele Dumbrava și 
Lichițeni, raionul Făget.
O lăudabilă acțiune au întreprins 

și tinerii țărani muncitori din co
muna Otelec, raionul Timișoara. Ve
chea arenă de popice devenise im
practicabilă. Prin grija colectivului 
sportiv din localitate, au fost efec
tuate însă în scurt timp toate lu
crările necesare, astfel că această 
bază sportivă a fost dată spre folo
sință încă de la începutul lunii sep
tembrie. 

fășurare a întrecerilor. Noi 
am reținut lucrul cel mai in 
tsnt, și anume acela că întrec 
este deschisă sportivilor începi. 
acelor membri ai colectivelor : 
tive neîncadrați în secțiile 
ramură de sport. Pentru ace 
inițiativă, consiliul orășenesc • 
cureștii al asociației Știința m: 
să fie felicitat. Este un bun ; 
put, pe care au datoria să-l u 
ze și celelalte asociații I

Dintre rezultatele înregisf 
pînă acum în ziarul nostru a 
părut cele de la atletism. As 
vom publica în continuare și 
zultatele înregistrate în alte 
mimi de sport.

Spre exemplu în jocurile de ■ 
primele rezultate sînt următoa 
BĂIEȚI : Min. Jnvățămîntului 
de Arhitectură 2—1; I.P.B.-I.S. 
2—1; I.P.C-Inst. de Ccnstr 
2—G; Inst. Agrotehmc-Lîniv. 
hon 2—0; I.M.G.-colectivul sp; 
tnvățămînt 2—0 ; fnst. Poliței 
Inst, de Mine 2—0; FETE: Inși 
Mine-Inst. de Construcții 2 
I P.B.-colectivul sportiv al Ac 
miei R.P.R. 2—1; l.S.E.P.-I.l 
2—1 : Dniv. Parhon-Inst. Pol 
nic 2—0.

De asemenea, așa cum ne cc 
nică corespondentul nostru D. 
haiduc, întrecerile de fotbal și 
lei continuă cu succes.

Angajamente 
îndeplinite...

In ultima vreme consiliile cc 
tivelor sportive „Recolta" din i 
nul P. Neamț desfășoară o int» 
activitate pentru sporirea numă» 
de purtători, ai insignei G.M.Â 
rîndul tinerilor de la sate. Ca 
mare a acestui fapt, la sfîrșitul 
lui. dț al Lll-lea trimestru alți 
de sportivi au trecut cu succes or 
de control în fața comisiei raion 
iar 12 tineri și tinere din satul I 
nov au primit insigna G.A 
gr. II.

Frumoase succese în mu
G.M.A.  au obținut și colectivele sj 
tive „Recolta" din comunele Gi 
Calul și Negrești. Datorită sp 
nului acordat de organizațiile U.'l 
îrr aceste comune numărul purt 
rilor insignei G.M.A. a crescut 
103. Dintre aceștia, 40 sînt nu 
din comuna Negrești, unde aci 
tatea G.M.A. este unul dintre ob 
tivele de frunte ale consiliului co 
tivului sportiv.

Cu aceste rezultate, comitetul 
ional C.F.S.—P. Neamț .și-a dep 
angajamentul la „purtători G.M 
cu peste 300 la sută, astfel că în > 
mentul de față acest raion nc 
un loc de frunte în activit; 
G.M.A. pe întreaga regiune Bac

Stadionul s-a înveșmîntat în 
straie de sărbătoare. Pista de a- 
lergări, cu numeroasele sale cu
loare, împrejmuind asemenea unui 
brru verdele gazonului, gropile de 
sărituri și cercurile de aruncări 
freamătă de tinerețe și voie bună. 
Cine sînt ceî care se întrec cu 
atîta aprigă hotărîre ? Sînt cei 
mai de frunte sportivi ai satelor 
noastre. Sînt fineri țărani munci
tori și tinere țărance muncitoare 
care au pornit încă de acum două 
luni să-și măsoare puterile în 
Spartachiada de toamnă a sate
lor. Vom putea afla imaginea a- 
ceasta mîine în aproape fiecare 
din regiunile țării. Căci pentru 
mîine este sorocită ultima etapă 
a acestei mari competiții sportive 
sătești, competiție care a atras pe 
terenurile de sport zeci și sute de 
mii de sportivi.

Spartachiadele au devenit com
petiții tradiționale pentru tinerii 
satelor din patria noastră Țăranii 
muncitori. împilații de odinioară, 
au pătruns în ultimii ani tainele 
diferitelor sporturi, au învătat cu 
bucurie să alerge, să sară, să 
bată mingea după litera regula
mentului. In cadrul colectivelor 
sportive Recolta, tinerii de pe o- 
goare găsesc tot ce le trebuie : 
terenuri, materiale sportive, echi
pament. Instructori sportivi ob
ștești, absolvenți ai cursurilor 
centrale sau locale, se ocupă cu 
dragoste și interes de tovarășii 
lor, împărtășindu-le din cunoștin
țele pe care, la rîndul lor, le-au 
primit de la antrenori cu expe
riență.

întrecerea de mîine este un nou 
și important examen pentru spor
tivii de la sate Spartachiada de 
toamnă a satelor își desfășoară 
ultimul său act: etapa regională. 
La centrele de regiune sau în alte 
localități de ne cuprinsul regiuni
lor.^ învingătorii din etapa raio
nală vin să-și dispute întîietatea 
în întrecerea decisivă. S-au făcut

Spartachiada de toamnă a satelor
Concurenții sînt gata de start

pregătiri temeinice pentru a în- 
tîmpina cum se cuvine acest eve
niment deosebit din viața sporti
vilor de la sate. Corrrisitte de or
ganizare ale Spartachiadei de 
toamnă a satelor au depus în tot 
cursul săptămînii o muncă susți
nută pentru a asigura buna des
fășurare a concursurilor. Acum ta 
ora cînd apar aceste rînduri, cei 
mai mulți dintre participant, bă
ieți și fete din sate și comune, de 
pe cuprinsul fiecărui raion, au so
sit la centrul de regiune și sînt 
gata să pornească marea între
cere.

Desigur, comisiile de organizare 
s-au străduit care mai de care să 
ofere concurenților un cadru adec
vat. Nu știați însă probabil că au 
existat și unele comisii care s-au 
arătat hotărite s-o ia înaintea ce
lorlalte comisii nu numai prin 
munca pregătitoare a etapei fi
nale, ci și prin desfășurarea aces
tei etape cu o săptămînă mai de 
vreme I Un asemenea exemplu 
este cel al regiunii Craiova, unde 
finalele regionale ale Spartachia
dei de toamnă a satelor s-au dis
putat duminica trecută! După 
cum era și de așteptat, corespon
dentul nostru C. Moțoc a avut 
m.Vte lucruri bune să ne relateze 
despre întrecerile finale de la 
Craiova. Ih primul rînd, merită 
subliniat faptul că la startul con
cursurilor, cuprinzînd întreceri de 
atletism, gimnastică, volei și trîn- 
tă, s-au prezentat nu mai puțin 
de 850 de concurenți din toate 
cele 18 raioane ale regiunii.

Printre ei se aflau numeroși 
fruntași ai recoltelor bogate. Să 
amintim numai de cîțiva. De pil
dă, colectivistul Marin Anghel 
din GzA.C. Iancu Jianu — raionul 

Balș, la fel de bun pe terenul de 
sport ca și pe ogor, a sărit în 
înălțime peste ștacheta înălțată 
la 1,45 m. Tovarășul săH Ion Bu
toi, alt harnic muncitor al ogoa
relor colectivei, s-a dovedit a fi 
cel mai bun la trîntă în categoria 
57 kg. Țăranca muncitoare Raia 
Ene, reprezentînd colectivul spor
tiv de pe lîngă căminul cultural 
Brîncoveni, raionul Balș, a sosit 
prima în cursa de 400 m. plat cu 
timpul de 1’ 16”. Altă atletă. O- 
limpia Georgescu, din colectivul 
sportiv Recolta Gheroiu, raionul 
Olteț. a aruncat greutatea la 9,48 
m. Colectivistul Dumitru Toma 
de la G.A.C. Vîrtop, raionul Pie- 
nița, a participat cu multă însu
flețire la finalele de trîntă și s-a 
clasat pe locul al doilea la cate
goria 67 kg. In sfîrșit. echipele 
de volei masculin și feminin ale 
colectivului sportiv care funcțio
nează pe lîngă căminul cultural 
Cilieni, raionul Corabia, au domi
nat cu autoritate întrecerile din 
această disciplină sportivă, cla- 
sîndu-se pe primul loc. Cea mai 
bună comportare, în funcție desi
gur de posibilitățile existente, au 
avut-o sportivii din raioanele Co
rabia, Caracal și Tg. Jiu Mai 
slab s-au prezentat sportivii din 
raioanele Filiași, Cujmir și Băi- 
lesti.

Dar, să dăm mai bine cîteva 
din rezultatele înregistrate cu pri
lejul etapei regionale: Atletism 
băieți: 100 m.: Gh. Năstase (Ca
racal). ; 400 m.: Ion Nebanu (Baia 
de Aramă) ; 1.500 m.: Ion Niță
(Băilești) ; 3.000 m.: Aurel Pupa 
(Caracal); lungime: I. Șerbănes- 
cu (Strehaia) : înălțime: I. Șer- 
bănescu (Sfrehaia) ; greutate: E- 
mil Coșereanu (Tg. Jiu); grenadă: 

N. Constantinescu (Olteț) ; fete: 
400 m.: R. Ene (Balș); lungime: L. 
Panait (Corabia) ; înălțime: Ga
briela Calinovici (Tg. Jiu); greu
tate : Olimpia Georgescu (Olteț) ; 
grenadă: Lidia Colici (Băilești). 
La întrecerile de trîntă s-au înre
gistrat următoarele rezultate: cat. 
57 kg.: I. Butoi (Balș) ; cat. 67 
kg.: D. Popescu (Strehaia); cat. 
77 kg.: N. Drăgănoiu (Gura Jiu
lui) ; cat peste 77 kg. : I. Cojo- 
caru (Tg. Jiu). Volei băieți: 1. Co
rabia, 2. Olteț, 3. Calafat. Volei 
fete: 1. Corabia, 2. Olteț. 3. Tg. 
Jiu. Gimnastică băieți: 1. Tg. Jiu. 
Gimnastică fete: 1. Tg. Jiu.

In celelalte regiuni, întrecerile 
etapei regionale, așteptate cu un 
viu interes, se vor desfășura în 
cursul zilei de mîine. După cum 
ne comunică subredacția noastră 
din Bacău, în localitate își vor 
disputa șansele peste 250 de tineri 
și tinere. Printre participant se 
află sportivi din comunele Agăș 
(raionul Moinești). Doftana, Bog- 
dănești și Borjești (raionul Tg. 
Ocna), precum și din alte comune 
cu intensă activitate sportivă. 
Spectatorii așteaptă să urmăreas
că evoluția tinerei Geta Huștiu 
din comuna Răcăciuni, care, in 
cadrul etapei raionale, a sărit 4 06 
m. în lungime.

Din Ploești aflăm că etapa regio
nală se va desfășura în două lo
calități. Întrecerile de atletism 
vor avea loc la Buzău, iar cele 
de volei, gimnastică și trîntă, la 
Rîmnicul Sărat. Cu foarte multe 
șanse se prezintă în această etapă 
sportivii din colectivele Recolta 
din comunele Prăiani. Cerașu, 
Mîwecru Ungureni, Bujoru și Vi- 
terești.

Pregătiri intense s-au efect 
în cursul acestei săptămîni și 
regiunea Pitești. Etapa region 
a fost popularizată la timp și 
bune condițiuni, au fost luate ti 
suri pentru punerea la punct 
bazelor sportive și s-au asigu 
condițiunr pentru cazarea con 
renților. întrecerile de volei 
trîntă se vor disputa la Drăgășa 
iar cele de gimnastică și atleti 
la Rm. Vîlcea.

Deci, după cum se poate ved 
comisiile de organizare a Spar 
chiadei de toamnă a satelor din 
giunile Ploești și Pitești s-au g 
dit să organizeze ultima etapă 
alte localități decît centrul de 
giune, inițiativă care va contril 
fără îndoială la popularizai 
sportului în orașele respective.

Etapa regională se bucură 
toată atenția și în regiunea CI 
Orașul Bistrița va găzdui între< 
rea celor peste 600 de concurc 
din 14 raioane. Ultimele întrec 
ale competiției au fost preced; 
de o serie de aprige dispute în < 
drul etapei raionale. In raion 
Cluj, de pildă, s-au întrecut ; 
de concurenți și concurente c 
comunele Gilău, Panticeu. Astil 
Sărata și Vaida Sămărași. Din 
rezultatele înregistrate notar 
Băieți : 100 m. : I. Bota (Gilă 
13 sec. ; 400 m. : Aug. Chiva (( 
lan) 63 sec. 8; fete: 100 m.: A 
Fritz (Panticeu) 15 sec. Rezult; 
bune s-au mai înregistrat și 
raioanele Dej și Luduș.

★
Au mai rămas puține ore pî 

la începerea ultimei etape a Sp; 
tacbiadei de toamnă a satelor, 
neri și tinere care de-abia au i 
șit pe porțile stadioanelor sînt f 
ta de întrecere. Vă dorim, dr; 
sportivi ai satelor noastre, rez 
tate cît mai bune, victorii cît n 
frumoase I Mult succes în întrci 
rile de mîine 1



chrile de joi și etapa de mîine la rngbi 
li

i

' oi s-au disputat în Capitală 
srovincie meciuri în cadrul cam- 
îatului categoriei A. In Bucu-’ 
i, Locomotiva Grivița Roșie a 
ecut Progresul Sănătatea cu un 
r neobișnuit de mare: 57—0 
-0). Nu vom face, așa cum se 
jnuiește. cronica acestei întîl- 
, deoarece în timpul desfășu- 

li ei s-au petrecut o serie de 
te mult mai „interesante" pe 
e le vom aminti în rândurile de 

< i jos. Iată-fe : O serie de jucă- 
de la Progresul Sănătatea au 

luat pe teren, maii ales în re- 
‘ ia a doua, ca simpli figuranți; 

mai mult, ei au înlesnit ca in- 
gățorii să realizeze scorul sus- 
infit. Faptul că unii jucători 

Erhan, V. Nițu, etc.) au avut 
timpul o atitudine neserioasă 

teren a dat acestei întîtniri un 
ect „hazliu", cu totul necores- 
izător și condamnabil. Ne refe- 
. la „tumbele" lui V. Nițu, Ia 
dignarea" jucătorului P. Erhan 
nci cînd feroviarii ratau lovitu- 

de transformare după fiecare 
Creare reașTilă, la situația ^dară 

a marca din lovitură de pe- 
ipsa pe care a avut-o Progresul 

. lătatea și pe care, nu Făgără- 
1U (specialist în astfel de lovi- 
i), ci un .alt jucător a „trimis-o" 

.tușe.
Xu sîntem de acord cu astfel de 
tonerii. îmbucurător -este faptul 
și o parte din jucătorii de la 

țiătaiea nu au fost de acord cu 
:astâ situație, cerînd la un mo
nt dat antrenorului să-i scoată 
ră din teren pe jucătorii Văgîi 
Erhan.

Tmem să subliniem ca exemple 
ritive în această privință pe ju- 
orii Lazăr, Stăr.cscu, Bănică și 

. ii, care au dat exemplu de felul 
n trebuie să se lupte pe teren 

cum trebuie apărate cuiorile 
ectivului.

' In celelalte întâlniri s-au 
iirat următoarele rezultate: Di- 
mo Buc. — Minerul Petroșani 
—0 (8-0); Știința Timișoara — 
namo IX Buc. 0—3 (0-0).

îii

. Un activitatea comisiei centrale de rugbi
Analizând cazurile de indiscipli- 

petrecute în meciurile de rugbi 
sputate duminica trecută, subco- 
is:a de disciplină din comisia 
rrtrală de rugbi a sancționat cu 
spendari pe cei care s-au făcut

A apăruf
REVISTA „FOTBAL" Nr. Î0 — 
jtombrie 1955 — cu următorul 
ip-rins:
A 38-a aniversare a Marii Revo- 

jții Socialiste drn Octombrie.
Considerații asupra primelor 

lei etape din retur.
Gh. Popescu
— Turneul de fotbal din cadrul 

stivaâului
Petre Gațu.
— C't mai multe echipe de fet- 
j’.iști fruntași în mediul sătesc 
/. Mir iț eseu

\ — De neuitat sînt cele văzute 
U.R.S.S.

Stan Cristea
— Aspecte din activitatea sec
ilor sindicale de fotbal din regi- 
îea București
Decizii luate de I.B. și Comisia de 

rbitraj F.l.F.A. cu privire la in- 
Lrpretarea regulamentului de 
j-tfwl.
! Ef. Ionescu și

I. Ochsenfeld
, — Există rezultate tradiționale? 
.-1955 —anul marii afirmări a tot
alului sovietic.
C. Braun

- Să îmbunătățim tehnica lovitu
ri la poartă.
Fotbalul în R.P.F. Iugoslavia.
Z. Ozernoi

- Cine e de vină ?
I. Ropot

- Note despre fotbalul din Dorohoi
N. Vllcov

r- Coiaiborarea dintre antrenori și 
rbitri

REVISTA DE ȘAH Nr. 9 — oc- 
ombrie 1955 — cuprinde un bo- 
jat material de specialitate :

Despre creația șahistă, partide de 
a ultimele competiții internațio- 
îale: meciul de juniori R. P. R. — 
R.P.B., meciul U.R.S.S.— S.U.A., 

. urneele de la Buenos Aires și Liu- 
iliana, etc. Articole de teorie: des
fiderile în campionatul U.R.S.S-, 

veche. 
Probleme și studii, combinații,

* mutarea Ng5 în Indiana
• probleme și studii, cot 

concurs de dezlegări, etc.

LOCOMOTIVA 
lancu, D.

O INTILNIRE AȘTEPTATA CU 
MULT INTERES: FINALA CAM
PIONATULUI DE JUNIORI AL 

R P R.
Mîine, pe terenul Progresul F.B., 

la ora 12, amatorii de rugbi vor 
avea prilejul să urmărească „la 
lucru" finalistele campionatului de 
juniori al R.P.R.: Locomotiva Gri- 
vița Roșie și Constructorul T.S.P. 
București. Această întîlnire este 
așteptată cu un justificat interes, 
deoarece cele două formații stat 
de valori sensibil egale și au fur
nizat în etapele precedente partide 
deosebit de spectaculoase, mult a- 
preciate de publicul spectator.

fată loturile din care vor fi al
cătuite echipele :
GRIVIȚA ROȘIE: M.
Pavel, O. Repede, E. Schapira. I. 
Zaharia. I. Roșoagă, G. Lateș, Gh. 
Benu, AL Wusec, M. Oblemenco. T. 
Nasta, A. Pilă, C. Chiroiu, M. Ți. 
buleac, V. Naca, D. Marinescu. I. 
Comanici, I. Ularu. CONSTRUC
TORUL T.S.P. BUC.-: E. Stoinn. 
I. Sava, S. Nicuiescu, T. Wiring, 
F. Iliescu, A. Mateescu, V. Nistor, 
Gr. Antimonian, T. Eckert, St. Ian- 
cov, Vasile Constantin, N. Chiosea, 
M. Horșa, Ai. Grigorescu, C, Vi- 
joli, A. Nica, Al. Ionescu, D. Se
gal.

S3 IN CAMPIONATUL CATEGO- 
- RIEI A, înțîlnirea dintre echipele 

C.C.A. și Constructorul București 
poate fi numită pe drept cuvînt 
„capul de afiș" al acestei etape. 
Celelalte întâlniri se dispută după 
cum urmează : Locomotiva Grivița 
Roșie — Progresul F.B.; Progre
sul Sănătatea — Știința Timișoa
ra ; Dinamo IX — Dinamo Bucu
rești; Min rul Petroșani — Con
structorul Grasul Stalin (la Petro
șani). IN CATEGORIA B sînt pro
gramate următoarele întâlniri : Se
ria I : Metalul București — Știin
ța Galați; Știința București — Ști
ința Iași; Locomotiva Buzău — 
Locomotiva I.C.F.; Constructorul 
Constanța — Minerul București. 
Seria a Ii-a: Știința Arad — Loco
motiva Cluj; Flamura roșie Orașul 
Stalin — Flacăra Ploești ; Sel. 
Tîrnăveni — Progresul Sibiu; Lo
comotiva Timișoara — Știința Cluj.

vinovați, după cum urmează : R. 
Socolai (Constr. Buc.) 4 etape 
(30.X. 6. 10, 13.XI); D. Ghiuzelea 
(Dinamo) 1 etapă (27.X.); S. Pos- 
moșanu (Constr. Buc.) 1 etapă 
(30.X.); C. Șoitu (Progr. F.B.) 1 
an (26.X.1955—26.X.1956); I. Cu- 
lea (Prog. F.B.) 2 etape (26, 30. 
X.); G. Ceaușu (Progr. Sănătatea) 
4 etape (30.X., 6, 10, 13.XI); G. 
Graur (Știința Buc.) 4 etape (30 X, 
6, 13.X1 — și în meciul res
tantă cu Loc. I.C.F.); N. Ureche 
(Știința Buc.) 2 etape (30.X., 6. 
XI); G. Bosneag (Știința Galați), 
8 etape (28, 30.X., 6, 13.XI. și 4 
etape în 1956); M. A’ăcărcseu 
(Știința Galați) 2 etape (28, 30. 
X ); A. Buhuși (Prcgr. Tecuci) 4 
etape (30.X., 6, 13.XI. și o etapă 
în 1956).

De asemenea, s-a dat un ultim 
avertisment jucătorilor: G. Ione
scu (Dinamo) și P. Buda (Dina
mo) și avertisment jucătorului D. 
Constantinescu (Progr. F.B.).

I

ati-

Atît cei care au asistat la cam
pionatele republicane individuale 
de box, disputate nu de mult, cît 
și cei care au urmărit relatările 
presei, au fost neplăcut surprinși 
de lipsurile serioase înregistrate 
de-a lungul întrecerilor, lipsuri 
manifestate nu numai de boxeri, 
dar și de acei care aveau poate 
rolul cel mai important în desfă
șurarea competiției: judecătorii-ar- 
bitri, juriul de apel și inspecția 
de box din C.C.F.S.

Lipsurile au fost atît de grave 
îneît în urma criticilor aipărute în 
ziare, cei vizați de aceste critici 
trebuiau fără întîrziere să ia 
tu dime.

Și așa au și făcut, de-altfel. Nu
mai că au existat puncte de ve
dere deosebite în ceea 6e pri
vește poziția față d'e critică. De 
pildă, tov. Gheorghe Roman, pre
ședintele colegiului de judecători- 
arbitri din comisia centrală de 
box ne-a trimis o lungă scrisoare, 
în care nu numai că-și însușește 
toate criticile aduse judecătorilor- 
arbitri, dar relevă el însuși alte 
deficiențe care frînează boxul nos
tru. „Colegiul — scrie tov. Roman 
—- socotește juste criticile aduse și 
le primește ca pe un ajutor tovă
rășesc, cet ind totodată ca ase me-

pri-

tura px>-

asociației 
au conti-

Un nou succes 
al alpiniștHor noștri 

„Fisura Roșicw
Peretele Văii Atoe are o lungime 

de peste 1,5 km. și o înălțime 
de 500 metri. Este complet verti
cal și în multe părți depășește 
chiar înclinația de 90 grade, fiind 
brăzdat de surplombe. Cu cîțiva 
ani în urmă era considerat de ne
învins.

Fisura Roșie reprezintă în acest 
perete un traseu clar, care se înal
ță direct pe verticală, în centrul 
lui, acolo unde creasta atinge cel 
mai înalt punct, împărțindu-1 în 
două jumătăți. Sînt mulți alpiniștii 
care au încercat să o escaladeze, 
dar peretele se apăra cu înverșu 
nare: ploaia, vîntul și chiar nin
soarea puternică i-au împiedicat 
pe mulți să-și realizeze 
pusă.

Anul acesta alpiniștii 
Voința au fost cei care 
nuat încercările de a învinge Fisu
ra Roșie. Timpul era însă potriv
nic: ploua mereu, iar cei doi al
piniști de la Voința așteptau cu ne
răbdare vremea bună. Și iată că in 
ziua ascensiunii cerul s-a înseninat. 
Bătuse vîntul și stînca prinsese a 
se zvînta. Fisura Roșie părea că se 
va lăsa mai ușor învinsă decît spe
raseră Emil Fomino și Ion lones- 
cu, cei doi alpiniști de la asociația 
Voința, care, odată cu lumina zilei, 
se aflau în circurile Văii Albe, la 
baza peretelui.

Intr-o încercare anterioară, Fo
mino urcase mai mult de jumătate 
din traseu. Trebuia deci să tie dat 
asaltul tinal. După 53 de ore petre
cute în perete, în majoritate pe 
ploaie, Emil Fomino și Ion Ionescu 
au ieșit în creasta Văii Albe. Uzi, 
cu sacii de dormit îmbibați de apă, 
după ploaia care se abătuse ca un 
apărător devotat al peretelui în fața 
celor doi sportivi cutezători la ora 
2 noaptea, cei doi alpiniști au a- 
juns pe creastă și se felicitau reci
proc: Fisura Roșie fusese cucerită.

traseul măsoară 16 lungimi de 
coardă (aproximativ 600 m.) și 
are gradul 5 B. de dificultate. Spre 
a putea termina această premieră, 
Iui Fomino i-au trebuit 6 intrări, 
totalizînd peste 120 ore de lucru. 
Pe prima parte a traseului se esca
ladează 4 lungimi de coardă pe 
fețe verticale de piatră. Apoi se in
tră pe fisura propriu zisă, care este 
cînd foarte îngustă, cînd ceva mai 
largă, dar totuși insuficientă spre a 
pătrunde cu' corpul în ea. Fisura 
are 100 m. înălțime șl nu are plat
forme de regrupare. La finalul ei e- 
xistă o brînă pe care s-a făcut bi
vuacul. De aici traseul 
perete încă 6 lungimi de 
traversînd spre stînga 
spre hornul final al traseului denu
mit Hornul Negru. Pe acest hern 
extrem de friabil și surplombat se 
iese în creastă, după două lungimi 
de coardă.

continuă în 
coardă, 

și urcînd

Pe urmele materialelor publicate

al conținutului,
.face decât să scoată în evi-

nea analize critice să apară cit 
mai des in „Sportul popular".

Lungă este și scrisoarea pe care 
am primit-o din partea tov. I. 
Gruia, inspector pentru box în, 
C.C.F.S.. Dacă din punct <fe ve
dere al... dimensiunilor, scrisoarea 
tov. I. Gruia nu se deosebește de 
cea a tov. Roman, în schimb din 
punct de vedere 
ea nu 
dență mentalitatea tov. Gruia în 
ceea ce privește utilitatea criticii.

Tov. Ion Gruia încearcă să se 
scoată pe el basma curată, atri
buind „eventualele" liipsuri.., al
tora. Spunem „eventuale", fiindcă, 
de fapt, citind răspunsul tov. 
Gruia, ai impresia că totul „a fost 
în cea mai perfectă regulă, cu 
unele mici „deficiențe", de care 
s-au făcut vinovați toți: arbitrii, 
gazetarii, spectatorii. Toți... afară 
de tov. I. Gruia 1 De-a lungul între
gii scrisori — foarte cuprinzătoare, 
de altfel — nu găsești măcar 
un cuvînțel autocritic. De pe poziții 
de vădită și periculoasă îngîmfare 
tov. I. Gruia bagatelizează criticile 
aduse campionatelor, susținînd că 
„tov. ziariști care iscălesc ru
brica de box in coloanele ziarului 
„Sportul popular." au avut în

Vn atac ai echipei Progresul, blocat de jucătoarele de la Știința ICF 
Foto :Max Bănuș

Echipa feminină Progresul C.P.C.S. 
pentru a patra

de volei
oară campioană/ 
a R.P.R.

Progresul C.P.C.S. — Știința I. 
C. F.: 3—1 (15—11, 14—16, 15—11, 
15—13). Acesta este rezultatul în- 
tîlnirii la capătul căreia — joi, în 
sala Floreasca — echipa feminină 
de volei Progresul-Combinatul Po
ligrafic Casa Sein teii redevenea 
campioană a țării; cucerind pentru 
a patra oară titlul pe care l-a pur
tat în 1051, 1952 și 1953 și pe care 
l-a cedat, în 1954, Științei I.C.F.

Ca valoare tehnică, meciul s-a ri
dicat cu ouțin—chiar cu prea puțin 
pentru o finală—peste nivelul scă
zut al jocurilor feminine din ul
tim?. vreme. Aceasta nu scade însă 
cu nimic din meritul victoriei echi
pei Progresul C.P.C.S., al cărei joc 
s-a evidențiat prin echilibrul dintre 
atac și apărare, cu o mai bună or
ganizare a defensivei în linia de 
fund și mai cu seamă la dublaje. 
Sublinierea pentru jocul satisfăcă
tor făcut în apărare de învingă
toare este cu atît mai utilă cu cît 
echipa mai bună în atac — re
marcabil îndeosebi prin forța sa — 
a fost Știința I.C.F. In cele 
patru seturi ale partidei s-au re
marcat: Feiicia IV«șat, Natalia 
Cernaț și Viorica Ardeteanu de la 
învingătoare, Beiua Carkeaau, Ve
ronica Zama și Sonia Colceriu de 
la Știința I.C.F. De asemenea, de 
remarcat—din nou și... din păcate 
— numeroasele puncte cîștigate 
și, respeefiv, pierdute din serviri, 
explicația neputînd fi nici de astă 
dată progresul înregistrat în exe
cutarea serviciilor puternice, ci pla
samentul greșit, poziția defectuoa
să la primirea mingii și, fără 
doar și poate, oboseala de care dau 
dovadă majoritatea jucătoarelor.

In celălalt meci de joi, echipa 
feminină Locomotiva M.C.F, a 
dispus, tot cu 3—1 (12—15, 15—13, 
15—11, 15—11) de Dinamo, care 
i-a opus o dîrză rezistență reușind 
să-și afirme o dată în plus fru- 
moasele-i posibilități. S-au eviden
țiat: Rodica Sădeanu, Maria Co
ma n, Constanța Marcn (Locomoti
va M.C.F.), Eugenia Metopadov, 

unele probleme de analiză a cam
pionatului, atitudinea vînătorilor 
de greșeli și uneori greșeli imagi
nare, pe care le-au formulat ca și 
cînd ele ar fi corespuns adevăru
lui.-. Mai ales au comentat unele 
decizii greșite de o manieră că 
cei vizați au fost jigniți, nu aju
tați.

Vizat a fost și tov. Gh. Roman, 
președintele colegiului de judecă- 
tori-arbitri, dar, după cum s-a vă
zut, el nu s-a considerat „jignit", 
ci a primit critica, tovărășește, ca 
un real ajutor. Pe tov. Gruia cri
ticile nu-1 ajută, îl... „jignesc", mai 
cu seamă cînd condeiul n-a fost 
muiat în miere.

Și această atitudine nu e întîm- 
plătoare. Situîndu-se pe false înăl
țimi, tov. I. Gruia arc discuții peun 
ton netovărășesc cu antrenorii, 
arbitrii și boxerii. El se comportă 
de o asemenea manieră ca și cum. 
în momentul de față, boxul ar fi 
„feuda" sa personală. Scrisoarea 
pe care am primit-o — scrisă în- 
tr-un stil plin de aroganță — este 
încă o dovadă în acest sens.

Credem că Direcția Instruirii 
Sportive din, C.C.F.S. va analiza 
cum se cuvine poziția pe care s-a 
isituat tov. I. Gruia și va lua mă
surile care se impun,

50:15 34 
42:27 29 
32:30 26 
32:29 24 
33:30 23 
26:31 21 
21:39 20
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18
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Anca Păsculescu și Adina Tăr» 
chilă (Dinamo).

In urma acestor rezultate, cla
samentul a căpătat următoarea în
fățișare:
1. Progresul C.P.C.S. 18 17 1 52: 8 33 

Știința LC.F.
Locomot. M.C.F. 
Dinamo 
Const. Buc.

6. Voința Sibiu
7. Progresul «Cluj
8. Voința Or. Stalin

9. Fl. roșie Iași 1
10. Progr. Timișoara 15 0 15 8:45 15

In campionatul feminin al cate
goriei A — în care, dintre echipele 
bucureștene, numai Constructorul 
mai arț de susținut jocuri — sînt 
programate pentru duminică meciu
rile: Progresul Timișoara—Progre
sul Cluj; Fl. roșie Iași—Voința 
Sibiu; Voința Orașul Stalin—Con
structorul București, iar în cam
pionatul masculin următoarele: 
Metalul Orașul Stalin — Progre
sul- Cluj; Știința ATad—FL roșie 
Tg. Mureș și Dinamo IX Bucu
rești — știința Timișoara (stadion 
Dinamo ora 9,30) primele echipa 
sînt gazde.

pînă a- 
irnpune 
Voința

întrecerile de baschet
ORAȘUL STALIN (prin telefon), 

întrecerile de baschet din cadrul 
campionatului feminin de califi
care pentru categoria A au conti
nuat în localitate, stîrnind un in
teres din ce in ce mai mare în 
rîndul spectatorilor, care au um- 
plut pînă la refuz sala „Tractorul", 
interesul este pe deplin întemeiat, 
deoarece unele jocuri au fost deo
sebit de spectaculoase, de pasio
nante. Astfel, partida dintre echiJ 
pele Dinamo Timișoara și Voința 
Oradea a necesitat două prelungiri 
pentru a desemna un câștigător. 
Scorul final : 32-31 (13-18; 31-31; 
31-31) în favoarea echipei Dinamo 
Timișoara. Alte rezultate : Flamura 
Roșie București—Știința Iași 64-35 
(25-19); Voința Orașul Stalin—Me
talul Cluj 51-32 (22-16).

După cele trei etape de 
cum, dintre participante se 
în mod categoric echipa 
Orașul Stalhi, care are cele mai 
mari șanse de a se clasa pe locul 
I. Pentru locul secund, care de 
asemenea aduce calificarea în 
campionatul republican, pretenden
tele principale sînt Metalul Cluj, 
Dinamo Timișoara și Voința Ora
dea, între care se dă o luptă în- 
dîrjită.

Ieri a fost zi de pauză, Jocurile 
continuă .azi și. mîine.

Cristian Porumboiu 
corespondent 

-Ar
Etapa a Vl-a din cadrul returuluil 

campionatului masculin de catego
ria A programează următoarele 
meciuri: Locomotiva P.T.T. Bucu
rești—Știința I.C.F.; Progresul Tg. 
Mureș—Știința Iași; Dinamo Bu
curești—Constructorul Cluj ; CCA 
—Dinamo Oradea. Progresul Ora
șul Stalin—Dinamo Tg. Mureș ; 
Progresul F.B. București—Știința 
Timișoara.

In cadrul etapei a IV-a a cam
pionatului feminin se joacă : Fla
mura roșie Oradea—Știința I.C.F. 
București; Flamura roșie Tg. Mu- 
reș—Constructorul București; Ști
ința Cluj—Progresul Arad ; Lo:o. 
motiva C.F.R. București—Progresul 
Tg. Mureș; Știința Invățămînt Bu
curești—Progresul Oradea.



Trei importante probe cicliste de fond
B ----

SOFIA 28 (prin telefon de Ia re
dacția ziarului ,,Naroden Sport").

Cel mai mare eveniment atletic 
de pînă acum din capitala R. P. 
Bulgaria îl constituie desigur con
cursul internațional de atletism din 
zilele de 4, 5 și 6 noiembrie. La 
întrecerile din cadrul acestui con
curs și-au anunțat participarea cei 
mai buni atleți din Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Iugoslavia, Polo
nia, Ungaria, Romînia și, bine în
țeles, Bulgaria.

Astfel, Cehoslovacia va fi repre
zentată de un lot de 27 de atleți 
șî atlete, printre care: Emil Zato- 
pek, Iozef Dolezal, Ivan Ulsper- 
ger, Engel, Brlica, Veselsky, Man- 
<11 ik, Holargova, etc. Din echipa 
R. D. Germane vor face parte prin
tre alții: Christa Stubnik, Horst 
Ihlenfeld, Richtzenhain (cîștigăto- 
rul probei de 1500 m. din cadrul 
campionatelor internaționale ale 
Romîniei), Gisela Kohler, Horst 
Mann etc. Echipa R. D. Germane 
este formată din 28 de atleți și 
atlete. Iugoslavia va fi prezentă la 
acest concurs prin cei mat buni 
atleți, între care: Stanko LoTger, 
Velisa Mugosa, Milan Milakov, 
Milka Babovici, Marianovicî, Stri- 
toff etc. De asemenea, Ungaria va 
alinia la startul probelor pe cei mai 
valoroși atleți ai săi, în frunte cu 
renumiții alergători de semi-fond 
Sandor Iharos, Laszlo Tăbori, Ist
van Roszavolgyi, Midoș Szabo. In 
afara acestora au mai fost înscriși: 
Kovacs, Berta, Goldovanyi, Gsănyi, 
Varasdy, Zanandi, Szecsenyi, Cser- 
mak, Mihalfyî, Krasnay, Aranka 
Kazi etc.

Cel mai mare lot anunțat este 
cel al sportivilor polonezi. Sînt 
așteptați la Sofia: Chromik, Sidlo, 
Rut, Grabowski, Adamczîk, Majka 
Dobricka, Ciachowna, Dunska, 
Kusion, Wagner, Piantkowski, Le
wandowski, Priwer și alții.

Din Romînia șî-au anunțat par- 
iîciparea, printre alții: Ion Soter, 
Iolanda Balaș, Ion Opriș, Ilie Sa- 
vel, Anelise Zîmbreșteanu, Gheor- 
ghe Stânei, Constantin Dumitru, 
Ion Wiesenmayer, Dumitru Zam
fir, etc.

AU ÎNCEPUT FINALELE CUPEI R. P. R. LA MNĂ
IAȘI 28 (prin telefon de la tri

misul nostru). — In localitate au 
început astăzi jocurile din cadrul 
finalei Cupei R.P R. la oină. La în
treceri participă selecționatele aso
ciațiilor Dinamo, Știința, Recolta, 
Locomotiva și Constructorul. In 
prima zi a întrecerilor s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 
RECOLTA — CONSTRUCTORUL 

13 — 11
Rezultatul constituie o surpriză. 

'Jocul a fost în general echilibrat, 
victoria celor de la Recolta fiind 
hotărîtă în ultimul moment, prin 
lovitura peste bar executată de 
Const. Ioniță. S-au remarcat de la 
învingători Petre Popescu și Ioniță 
Constantin.

A arbitrat bine V. Ultimescu. 
DINAMO 6 — LOCOMOTIVA 

' 26—8
Echipa campioană a dovedit o 

bună pregătire tehnică și tactică, 
remareîndu-se în jocul „la bătaie", 
în care a reușit să realizeze 10 
puncte prjn lovituri peste bar. S-au 
remarcat de la învingători loan 
Voicu și Alexandru Blaga. A ar
bitrat corect Victor Iosipescu.

Mîine începe la Oradea

Concursul republican
Intre 30 octombrie și 6 noiembrie 

se va desfășura ia Oradea primul 
concurs republican de hochei pe 
iarbă din țara noastră.

La această competiție participă 8 
dintre cele mai bune echipe mas
culine, și anume: Știința I.C.F, 
Dinamo 6, Constructorul; I.P.C.H. 
șî Flamura Roșie M.I.U. din Bu
curești, precum și Dinamo Cluj, 
Metalul Oradea, Voința Miercurea 
Ciuc și Progresul Gheorghieni.

Echipele au fost împărțite în 
două serii. în cadrul cărora jocu
rile se vor desfășura sistem tur
neu într-un singur tur.

Iată compunerea celor două serii: 
seria l-a: Știința I.C.F.; Con
structorul I.P.C.H.; Dinamo Cluj; 
Voința Miercurea Ciuc. Seria II-a:

Atleții bulgari se pregătesc în 
vederea acestui mare concurs în 
tabăra de antrenament de la Soția, 
sub conducerea antrenorului Delev. 
Printre ultimele performanțe rea
lizate de atleții bulgari, cităm: Ște
fan Slavkov 7,47 m. la săritura 
în lungime; Ioana Arsova 45,17 m. 
la aruncarea suliței; Virginia Mi
hailova 45,48 m. la aruncarea dis
cului.

Întrecerile din cadrul acestui con
curs se vor desfășura pe stadionul 
Vasil Levski din Sofia, care a găz
duit de curînd meciul internațio
nal între echipele Bulgariei și Bel
giei. După cum se știe, victoria a 
revenit atleților bulgari la o dife
rență de 1 punct.

Programul celor trei zile de con
curs este următorul:

Vineri 4 noiembrie: 20 km. marș; 
400 m. garduri; lungime (F); su
liță (F); TOO m. (F).; 100 m.; înăl
țime; disc; 800 m.; 5.000 m.

Sîmbătă 5 noiembrie: înălțime 
(F); disc (F); 80 m. g. (F); 400 m, 
triplu salt; 800 m. (F); greutate; 
suliță; 3000 m. obstacole; 4x100 m. 
(F); 4x100 m.

Duminică 6 noiembrie; 110 m.g.; 
prăjină; ciocan; 200 m. (F.); 200 
m.; 1500 m.; lungime; greutate
(F); 10.000 m; 4x400 m.

/anus Sidlo, cel mai bun aruncător de suliță din Europa, participă și 
el la concursul de la Sofia.

CONSTRUCTORUL — LOCOMO
TIVA 15—11

Constructorul, în revenire de 
formă, a reușit să cîștige un meci 
în care feroviarii i-au opus o vie 
rezistență. De la învingători cel 
mai bun om a fost Marin Pușpana.

ȘTIINȚA — RECOLTA 22—8
Studenții au reușit să-și creeze 

un avantaj mare „la bătaie". Ei 
au practicat un joc cu pase pre
cise, dovedind o formă bună și o 
mare eficacitate în lovituri. De re
ținut faptul că Știința a avut pa
tru lovituri peste 60 m. Cei de la 
Recolta s-au prezentat mai slab 
decît în primul meci, fiind ușor 
depășiți de studenți. S-au remar
cat Munteanu, Papuc și Dumitre
scu de la Știința, Molnar și Po
pescu de la Recolta. A arbitrat 
mulțumitor Petre Tănăsescu.

Jocurile, care se desfășoară în 
incinta stadionului Locomotiva 23 
August, vor continua azi și mîine.

TR. 1OANIȚESCU
R. Untu 

corespondent

de hochei pe iarbă
Dinamo 6; Flamura Roșie M.I.U.; 
Metalul Oradea; Progresul Gheor- 
ghieni. Echipele clasate pe locul 
întîi în fiecare serie își vor dis
puta locul 1—2 în clasamentul ge
neral. Cele clasate pe locul doi în 
fiecare serie își vor disputa locul 
3—4, iar echipele clasate pe locu
rile 3 și 4 în fiecare serie își vor 
disputa locurile 5—6 și respectiv 
7—8.

Jocurile se anupță deosebit de 
disputate, țînlnd seama de pregă
tirea colectivelor în vederea acestui 
concurs. Mulți dintre jucătorii e- 
chipeior participante au făcut par
te dwi lotul care a fost pregătit de 
antrenorul polonez S. Paczkowski, 
astfel că bagajul de cunoștințe a- 
cumulate cu acest prilej va fi folo
sit în mecwrile din cadrul con- 
•cursuiluL •

Trei importante competiții mar
chează sfîrșitul sezonului ciclist de 
fond: Gupă U.G.E.C.O.M., Cupa 7 
Noiembrie și Cupa de Toamnă a 
Tineretului.

Prima întrecere, organizată de 
asociația Voința, pe distanța Plo- 
ești-Focșani-Ploe.ști, în două etape, 
începe astăzi prin desfășurarea pri
mei etape (Ploeștl-Focșani) și va 
continua mîine cu desfășurarea ce
tei de a doua etape (rocșam-Plo- 
ești).

A doua întrecere. Cupa 7 Noiem
brie, organizată de G.G.F.S., prin 
comisia centrală de ciclism, începe 
mîine și durează pînă duminică 6 
noiembrie, angrenînd marea majori
tate a cicliștilor din categoriile su
perioare.

A treia probă, Cupă de Toamnă 
a Tineretului, inițiată de Comitetul 
(i.F.S. al raionului Gh. Gheorghiu- 
Dej, se dispută concomitent cu în
trecerea pentru Cupa 7 Noiembrie și 
este rezervată cadrelor tinere (ca
tegoria III-a și neclasificați) și fe
telor.

Cupa 7 Noiembrie se desfășoară 
după următorul program:

Prima etapă, duminică 30 oc
tombrie, București-Giurgiu și re
tur, 112 km. Plecarea la ora 9 de 
la km. 8. Sosirea în jurul orei 12,15 
în același loc.

Un nou concurs 
de verificare 

a înotătorilor fruntași
Săptămîna viitoare, în zilele de 

4, 5 și 6 noiembrie, reprezentativa 
de natație a Republicii Populare 
Romîne se va întîlni la bazinul a- 
coperit de la Floreasca cu valoro
șii reprezentanți ai natației din 
R. Cehoslovacă. Aceștia au obți
nut în ultimul timp o serie de re
zultate deosebit de valoroase, din
tre care remarcăm noul record ce
hoslovac obținut în proba de 200 
m. bras femei de către înotătoarea 
Helesicova. Ea a parcurs distanța 
în 2:57,2 I De asemenea, Markova 
cu 1:10,6 (100 m. liber) și 5.29,0 
(400 m. liber), Skupilova cu 1:19,4 
(100 m. fluture), Danihel cu 1:09.0 
(la 100 m. spate bărbați), au rea
lizat, împreună cu Helesicova, cele 
mai bune rezultate ale concursului. 
Conștienți de valoarea adversari
lor, înotătorii, ‘ săritorii și jucătorii 
noștri de polo pe apă se pregătesc 
intens la bazinul acoperit de la 
Floreasca. Ultimul concurs- de ve
rificare a formei sportivilor noștri 
se va desfășura astăzi dimineață 
cu începere de ia ora 10 și după- 
amiază de la ora 17. Iată probele 
și concurenții:

Dimineafă. 100 m. liber juniori : 
G. Blajek, St. Ionescu, Cezar Dan
ci», N. Rujinski; 100 m. bras fete : 
Maria Ouatu, Maria Bratu, Maria 
Ionescu, Trensch, Emiko Nagy; 
100 m. liber fete seria I-a : Mar
gareta Wittgenstein, Ingrid Rothe, 
Elena Ghinea, Martha Kiss, Maria
na Iliescu, Mihaela Popescu; Se
ria II-a: Ileana Petrescu. Maria 
Kasovitz, Maria Dan, Nicoleta $te- 
fănescu, Florica Urmeș, Aritia 
Chirițescu.

După-amiază. 400 m. liber băieți: 
Zoltan Hospodar. N. Rujinski, Ca
rol Meder, A. Ionescu. G. Blajek, 
Cornel Dumitrescu; 200 m. bras 
juniori: A. Csiki, A. Schmaltzer, A. 
Banc. Cristian Vlăduță, L. Birtp- 
lon, P. Cheța; 100 m. soațe ju
niori : Klaus Kovacs, Dumitru Ka
minski, Leopold Bernstein, Paul 
Răducanu. ,

După-amiază, la sfîrșitul probe
lor de înot, se va disputa și un joc 
de polo pe apă. Echipele vor fi for- . 
mate din următorul lot de jucători: 
Deutsch, Deak, Stefănescu, Samoi- 
lă. Hospodar, Marchițiu. Novac, 
Simon, Nagy, I. Bordi, Szabo, 
Danciu, Of Marinescu, Bădiță, etc. '

Etapa a 11-a : luni 31 octombrie, 
Bucitrești-Alexăndria și retur, 
162 km., plecarea la ora 11,30, de 
la km. 7, iar sosirea în jurul orei 

16,00 în același loc. Marți 1 no
iembrie zi de repaus.

Etapa a IU-a: miercuri 2 noiem
brie pe șoseaua Urziceni (pînă la 
km. 40 și înapoi) 60 km., cu plecări 
individuale. Startul, cu începere de 
la ora 12,30, de la km. 10, iar sosi
rea în același loc cu începere de la 
ora 15,15.

Etapa a IV-a : joi 3 noiembrie, 
București-Oltenița și retur, 112 km. 
Plecarea la ora 12,30 de la km. 6 
iar sosirea în același loc către ora 
16,00. Vineri 4 noiembrie zi de re 
pans

Etapa a V-a: sîmbătă 5 noiem
brie, București-Ploești și retur (pină 
la km. 56) 100 km. cu plecări se
parate pe echipe. Startul cu înce
pere de la ora 12,30 din Piața Sein- 
teii (km. 6), iar sosirea în același

DIN PROBLEMELE TIRULUI
După succesul organizatoric rea

lizat la Campionatele Europene, suc
ces scos în evidență de toți parti
cipant străini, ne așteptam ca 
desfășurarea campionatului de tir 
pe echipe să se ridice din punct 
de vedere organizatoric la un ni
vel cît mai înalt, apropiat de cel 
al „europenelor". Organizarea re
centelor campionate republicane a 
lăsat însă mult de dorit, fiind mai 
slabă decît organizarea edițiilor 
precedente. De Pe urma acestei or
ganizări defectuoase cel mai mult 
au avut de suferit trăgăiorii care 
se prezentaseră Ia startul competi
ției hotărîți să obțină performanțe 
deosebite.

Lipsa personalului ajutător (ob
servatori și mînuitori de ținte) a 
influențat rezultatele concursului 
și, în general, buna lui desfășu
rare. Numeroși trăgători, atît la 
armă liberă calibru redus cît și la 
armă militară, au pierdut puncte 
prețioase fiind penalizați pentru că 
au tras mai multe focuri pe o 
țintă. Era firesc să se întîmple 
acest lucru, deoarece față de nu
mărul mare de cereri de schimba
re a țintelor prezentate de trăgă
tori (lipseau observatorii), numă
rul de mînuitori de ținte a fost 
mic și nu a putut satisface la 
timp numeroasele cereri de schim
bare.

Au fost și numeroase situații în 
care trăgătorii au greșit ținta, 
trăgînd pe una vecină. In mod 
normal, acest incident este sezi.at 
imediat de observator și trăgătorul 
în cauză penalizat cu 2 puncte. 
De această dată însă, neexistînd 
observatori, arbitrilor li s-a cerut 
o deosebită perspicacitate în gă
sirea vinovatului. Oprirea tragerii 
în sectorul în care a avut loc in. 
cidentul, numărătoarea focurilor 
trase și a tuburilor goale, etc. au 
fost metodele prin care arbitrii au 
reușit să facă față acestei sarcini 
suplimentare. Dar aceste metode 
au determinat anormala desfășu
rare a concursului, cu multe între
ruperi, ceea ce a cauzat enervarea 
trăgătorilor. La armă militară a- 
ceastă situație a fost cu atît mai 
gravă cu cît din cauza distanței 
mari (300 m.) și a numerelor mici 
care indicau ținta, focurile au a- 
juns mai ușor pe ținta vecinului.

întreaga organizare a prilejuit 
o proastă propagandă pentru acest 
sport. Cei cițiva spectatori care 
au ținut să urmărească întrecerile 
și mai cu seamă trăgătorii noi 
care — cu această ocazie — își 
făceau debutul într-un concurs 
mare, au fost neplăcut impresio
nați de forfoteala de pe poligon, 
provocată de rezolvarea „ad-hoc“ 
a sarcinilor organizatorice care 
să permită, cel puțin, înce
perea concursului. Aproape fără 
excepție probele au început cu în- 
tifziere, recordul fiind stabilit la 
armă militară, unde am marcat o 
oră și jumătate de - întîrziere.

SA FIE LIMITATA PARTICIPA
REA UNUI TRĂGĂTOR LA MAI 

MULTE PROBE

Intr-un articol precedent remar
cam că majoritatea asociațiilor 
sportive au prezentat la aceste 
campionate echipe complete, unele 
dintre ele aducînd chiar elemente 
noi în poligon. Această realizare 
n-a determinat o creștere cores
punzătoare a numărului trăgăto
rilor pe măsura necesităților noa
stre, ci a rămas numai un timid 

loc cu începere de la ora 15,10.
Etapa a Vl-a: duminică 6 noiem

brie, București-Gâești (pînă la km. 
83) și înapoi 150 km. Startul la 

ora 9,00 de la km. 8, iar sosirea în 
același loc în jurul orei 13.

Programul pentru întrecerile din 
cadrul Cupei de Toamnă a Tinere
tului, este următorul :

Etapa 1: duminică 30 octombrie, 
pe șoseaua Giurgiului. Băieții 60 
km. iar fetele 30 km.

Etapa a 11-a: luni 31 octombrie, 
pe șoseaua Alexandria. Băieții 80 
km. iar fetele 20 ktn.

Etapa a III-a: joi 3 noiembrie pe 
șoseaua Olteniței. Băieții 70 km. 
iar fetele 20 km.

Etapa a IV-a: duminică 6 no
iembrie pe șoseaua Pitești. Băieții 
80 km. iar fetele 30 km.

Plecările și sosirile — în același 
loc cu startul în etapele pentru 
Cupa 7 Noiembrie..

---- X—  

pas înainte de acest făgaș. Aso
ciații sportive fruntașe în această 
disciplină (Dinamo, Progresul, 
Metalul) și Casa Centrală a Ar
matei, pentru a prezenta echipe 
complete la probele cuprinse în 
clasamentele generale, n-au for
mat noi trăgători, ci au recurs la 
vechea metodă (dăunătoare spor-! 
tului, dar, e drept... comodă pen
tru asociație) a întrebuințării unor 
trăgători fruntași Ia mai multe 
probe. Așa a ajuns Sorin Cantilij 
(C.C.A.) să tragă la cerb, talere, 
armă calibru redus și pistol viteză,.
H. Herșcovici (Dinamo) la armă 
militară, armă calibru redus și... 
pistol viteză, Gh. Lichiardopol 
(Progresul) la pistol viteză, pistol 
liber și talere, Ștefan Petrescu 
(Metalul) la pistol viteză, pistol 
liber și armă liberă, etc.

Există în tir, ca și în alte dis
cipline sportive, o specializare care 
condiționează — peste un anumit 
nivel — valoarea rezultatelor. Bu
năoară; un trăgător poate să tra
gă cu arma liberă calibru redus 
și mare și cu armă militară, în- 
trucît acestea au o înrudire ba
zată pe aceleași deprinderi și a- 
ceeași tehnică. La fel și cu pro
bele de pistol (viteză, liber, cali
bru mare). Lucrurile se schimbă, 
însă, atunci cînd este vorba de ta
lere (pușcă de vînătoare) și cerb 
(armă cu glonte) pentru că țin
tele sînt mișcătoare. Un trăgător 
nu poate atinge un nivel foarte 
înalt al performanțelor, trăgînd 
în același timp cu pușca și cu pi
stolul sau la țintă fixa și la țintă 
mișcătoare.

Am făcută această scurtă in
cursiune în problema specializării 
la tir pentru a dovedi cît de dău
nătoare este participarea unui tră
gător lă probe al căror specific 
este total opus. In plus, prezența 
unui concurent în mai multe probe 
care se desfășoară concomitent îi 
creează acestuia o stare de agita
ție și încordare, care nu favori
zează nicidecum stabilirea unor re
zultate bune. Considerăm că toate 
acestea la un loc au fost cauzele 
pentru care trăgătorii sus amintiți 
n-au dat randamentul așteptat în 
probele lor de bază. Adăugăm că 
această metodă de a forma echipe 
Complete din „consacrat!" — obi
cei care de ani ne-a intrat în prac
tică — împiedică formarea și pro
movarea cu curaj a unor elemente 
tinere, cu care ar crește conside
rabil și real numărul trăgătorilor 
noștri.

„ALARMA" LA... PISTOL VITEZA

Dintre toate probele, numărul cel 
mai mic de trăgători îl întîlnim 
la pistol viteză, acolo unde spe
cialiștii pot fi numărați pe dege
tele unei mîini. De ani de zile nu 
putem remarca prezența unui nou 
trăgător de pistol viteză cu pers
pective de a atinge cel puțin ni
velul celor cîțiva fruntași de astăzi. 
Din această cauză, există perico
lul ca într-un timp relativ scurt 
— dacă vom continua pe această 
pantă — să rămînem fără echipă 
de pistol viteză și astfel să dis
pară prestigiul de care ne bucu
răm pe tărîm internațional. Cre
dem că nimănui nu-i surîde acea
stă perspectivă. De aceea, se im
pune ca acțiunea întreprinsă în a- 
cest an cu juniorii la probele de 
armă liberă să fie aplicată și la 
pistol viteză, fruntașii actuali 
muncind cu abnegație pentru creș
terea înlocuitorilor lor de mîine. ,



La Tg. Mureș, Orașul Stalin și București,

In camp ionatal categoriei B

cele mai „tari”
O simplă privire asupra progra

mului etapei de mîine a categoriei 
A este suficientă pentru a ne da 
seanța care sînt cele mai impor
tante întreceri ale zilei. Le desprin
dem cu ușurință: cele de la Tg. 
Mureș, Orașul Stalin șl București. 
Primul joc, cel care le opune „loco- 
motiviștilor" mureșeni pe actualii 
lideri ai campionatului, dinamoviș- 
tii din Capitală, este interesant 
sub două aspecte. Pe de o parte, 
rezultatul acestei întîlniri este ex
trem de important pentru bucu- 
reșteni în lupta pe care o duc pen
tru cucerirea titlului de campioni; 
iar pe de alta, la fel de important 
pentru mureșeni cărora ultimele re
zultata le-au deschis perspectivele 
evitării retrogradării. Iată de ce 
socotim că la Tg. Mureș vom avea 
de asistat la „meciul etapei". La 
Orașul Stalin, Flacăra Ploești (ca
re în ultimele două etape a trecut 
cu succes două examene dificile) 
va întîltni Dinamo Orașul Stalin. 
Diniamoviștii n-au pierdut nici un 
joc pe teren propriu, în retur; Fla-

Programul jocurilor 
de mîine

CATEGORIA a și Til—usT (etapa 
XX): Locomotiva Tg. Muteș-DInamo 
București (1—8); Progresul București- 
Flamura roșie Arad (2-3); Dinamo 
Orașul Stalln-Flacăra Ploești («-4); 
Minerul Petroșani-Ștunța Cluj (1-3); 
C.C.A.-Avintul Reghin (9—1); Știința 
Timișoara - Locomotiva Constanța

CATEGORIA B (etapa XXIII); se
ria I: Locomotiva București-M’etalul 
București (7-3); știința Craiova-Lo- 
eomotiva T. Severin (1—2); Dinamo 
VI Bucurcști-Progresul București 
(1-1); Flamura roșie Sf. Gheorghe- 
Mtetalul Uz. Tr. Or. Stalin (1-2); Me
talul Steagul roșu Or. Stalin-Progre- 
sul Sibiu (0-3); știința București-Lo- 
comotiva Craiova (0-1). Seria a n-a: 
Minerul Lupeni-Metalul Reșița (2-3); 
FlacSra M'ediaș-Metalul Arad (9-3); 
Locomotiva Arad-Metalul Baia Mare 
(0-1); Flamura roșie Cluj-Metalul 108 
(1-1); Metalul Hunedoara-Progresul 
Oradea (0-2); Progresul Satu Mare- 
Metalul C. Turzii (1-4); Metalul Ora- 
dea-Locornotiva Cluj (1-2). Seria 
IlI-a: Progresul Focșani-Dinamo Ba
cău (0-4); Locomotiva Galați - Dina
mo Birlad (0-1); Flamura roșie Ba- 
cău-Locomotlva Iași (1-1); Flamura 
roșie Burdujeni-Flamura roșie Bu
tași (5-4); Știința Iași-Dinamo Gala
ți (2-0); Flacăra 1 Mai Ploești-Avln- 
tul Fălticeni (4-1).

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
JUNIORI (turneul final): Locomo
tiva Bucureștl-Tînărul dinamovist I 
București; Progresul Sibiu-Știlnța 
Timișoara.

CUPA COMISIEI CENTRALE DE 
FOTBAL LA JUNIORI : Locomo
tiva Pașcani-A vîntul Piatra Neamț; 
Metalul Sibiu-Voința Tg. Mureș; 
Voința Oradea-Flamura roșie „Ni- 
kos Beloiannis” Timișoara.

CUPA ORAȘELOR (tineret semifi
nale): Timișoara-Cluj; Bacău-Ploești.

Depunerea buletinelor PRONO
SPORT pentru concursul Nr. 43 
etapa din 30 octombrie 1955 se poate 
face cel mal tirziu pînă duminică 
orele 13, la toate agențiile PRO
NOSPORT din Capitală.

Plata premiilor de la concursul 
PRONOSPORT Nr. 42 etapa din 26 
octombrie 1955 continuă mîine, du
minică. orele • numai la Agenția 
Centrală din Calea Victoriei 9.

Miercuri 2 noiembrie 1955, un nou 
concurs special PRONOSPORT. Con
cursul cuprinde opt întîlniri din 
eadrul „Cupei R.P.R." șl patru me
ciuri din categoria B. Meciurile din 
„Cupa R.P.R." se vor disputa 
miercuri 2 și joi 3 noiembrie, iar 
cele din categoria B vor avea loc 
duminleă 6 noiembrie a. c.

Luni 31 octombrie 1955 va avea loc 
In sala C.F.R. din B-dul Dinicu Go- 
lescu 3» (intrarea din Piața Gării 
de Nord), tragerea din urnă a pre
miilor pentru buletinele cu „0" re
zultate de la concursurile nr. 40 
și 41.

Operația de tragere din urnă a 
buletinelor va fi urmată de un spec
tacol de estradă! la care își vor da 
concursul;

jocuri ale etapei
căra Ploești este o echipa care a 
dovedit în repetate rînduri că știe 
să joace în deplasare; iată de ce 
sîntem convinși că întilnirea de la 
Orașul Stalin va fi deosebit de dis
putată. Flamura roșie Arad, des
pre care spectatorii bucureșteni păs
trează o frumoasă impresie de la 
jocul cîștigat în retur cu 3—2 în 
fața Flăcării Ploești, reapare în 
Capitală, întîlnind mîine Progresul 
Buc. Arădenii, care ne-au obișnuit 
cu comportări inegale, pot furniza 
— în compania recenților învingă
tori ai Științei Cluj — un joc de 
calitate, atît de mult dorit în ulti
ma vreme de amatorii de fotbal din 
Capitală. Mai trebuie să arătăm 
că jocul acesta este important și 
în întrecerea pentru locul intîi, 
Progresul București fiind prima e- 
chipă în măsură să profite de un 
eventual eșec al lui Dinamo și 
Flacăra.

In rest, jocurile nu prezintă prea 
mare importanță pentru clasament. 
In a doua partidă programată în 
București, CCA primește vizita A- 
vîntului Reghin. Jocul nu prezintă 
vreun interes deosebit pentru mi
litari sub aspectul clasamentului, ei 
situîndu-se pe o poziție de mijloc. 
In schimb, oaspeții — care au a- 
cumulat 8 puncte — au acum oare
care perspective (ce-i drept, destul 
de slabe) de a evita locurile II— 
13. In aceeași „goană" pentru e- 
vadarea din „coadă", Locomotiva 
Constanța dă mîirne un asalt Ști
inței, Ia Timișoara, în timp ce la 
Petroșani jocul Minerul-Știința 
Cluj interesează doar mijlocul cla
samentului. De remarcat că aceste 
două echipe au scos rezultate des
tul de slabe în retur, ele nereușînd 
să acumuleze deeît un număr redus 
de puncte.

După cum Se vede, mîine se 
dispută jocuri importante. Este de 
datoria^ jucătorilor, antrenorilor, 
conducătorilor de colective și ar
bitrilor să-și unească eforturile pen
tru realizarea unor jocuri frumoase, 
desfășurate într-o atmosferă dis
ciplinată și de deplină sportivitate

Echipa de fotbal a asociației 
Progresul in R. P. Albania
TIRANA, — După cum anunță 

Agenția Telegrafică Albaneză, cu 
prilejul celei de a 11-a aniversări 
a eliberării Albaniei, care va fi săr
bătorită la sfîrșitul lunii viitoare, 
este așteptată să sosească la Ti
rana echipa de fotbal a asociației 
sportive Progresul din R.P.R.

Amatorii de fotbal albanezi aș
teaptă cu nerăbdare să asiste la 
partidele pe care le vor juca fot
baliștii romîni cu cele mai bune e- 
chipe din R .P. Albania.

f^onosport
N. Stroe, artist emerit al R.P.R.
Silly Popescu, primă solistă a Tea

trului de operetă din București.
Gică Petrescu, de la Teatrul de 

Estradă din București.
Lidia Șerbănescu, solistă a Teatru

lui de operetă din București.
H. Nicolaide, de la Teatrul Tine

retului din București.
Carmen Stănescu, de la Teatrul 

Național „I. L. Caraglale" din Bu
curești.

Gh. Hasgan, laureat al „Concur
sului național al tinerilor soliști".

Felix Caroly, de la Teatrul Tinere
tului din București.

Sandu Feyer, de la Teatrul de 
Estradă din București.

Theo Covali, de la Teatrul de Es
tradă din București.

Dinu Șerbănescu, cu orchestra sa.
Intrarea se va face pe baza invi

tațiilor. gratuite ce se vor distribui 
prin agențiile Pronosport,

Cu trei etape înainte de terminarea campionatului categoriei B, | 
două fapte atrag atenția în mod special: pe de o parte lupta pen- j 
tru primul loc din seria a Il-a, care acum continuă numai intre 
Progresul Oradea și Metalul Ct mpia Turzii, iar pe de altă parte,) 
„bătălia" pasionantă din toate seriile, pentru evitarea zonei de re
trogradare. In această din urmă întrecere sînt anagajate aproape 20 
de echipe care fac eforturi mari pen tru a-și păstra locul în această 
categorie. Din păcate insă, unele colective sportive înțeleg în mod 
greșit cum trebuie să-și apere șansele. Din aceasă cauză, la ulti
mele partide s-au înregistrat căzu ri de joc foarte dur și chiar bru
tal, cazuri în care au fost luate măsuri insuficiente de ordine pe 
teren, în special după terminarea meciurilor, în urma cărora au avut 
de suferit jucătorii echipelor oaspe și arbitrii. Asemenea fapte s-au 
înregistrat Ia Cluj (Locomotiva-Progresul Oradea), la T. Severin 
(Locomotiva-Locomotiva București), Bîrlad (Dinamo-Flacăra Cîm- 
pina) de pildă. Fără discuție că întreaga răspundere le revine co
lectivelor sportive organizatoare precum și jucătorilor lor. Comisia 
centrală de fotbal—luind în discuț ie citeva din cazurile petrecute — 
a luat măsuri severe împotriva celor vinovați: terenul Dinamo Bîr
lad a fost suspendat pe termen nelimitat; jucătorii Căpățînă (FI. 
roșie Bacău), Lemnrău (Dinamo Bacău), Popescu (Metalul 108), 
Sebessi (Metalul B. Mare), Filip (FI. roșie Burdujeni) etc. au fost 
sancționați începînd cu avertisme nte și terminînd cu suspendări 
de ia 2 la 6 etape.

Aceste măsuri trebuie consid erate drept ultim avertisment dat 
acelor colective sportive și «celor jucători care nu înțeleg să asi
gure o desfășurare normală și disciplinată jocurilor de campio
nat și compromit acțiunile de îmbunătățire a activității fotbalului 
nostru. Comisia centrală are datoria să intervină cu și mai mare 
severitate și să aplice pedepse maxime, în interesul competiției 
și al fotbalului. Comisia centrală trebuie ajutată însă în această 
privință de asociațiile sportive, care—la rindul lor—au sarcina 
să ia măsurile necesare pentru a curma din rădăcină răul care 

| mai stăruie la unele colective.
1

Un element determinant: însuflețirea
Cu victoria asupra Metalului Re

șița, Progresul Oradea a trecut în 
mod strălucit peste obstacolul cel 
mai greu din calea sa spre cate
goria A. Și acest lucru a fost po
sibil datorită unui factor determi
nant: însuflețirea. Ca niciodată, 
poate, cei 11 jucători orădeni au 
arătat o omogenitate perfectă și o 
mare dorință de a cuceri prin joc 
victoria, au luptat cu mult suflet, 
fără să - precupețească eforturile și 
energia, în ciuda terenului alune
cos. Compartimentul cel mai bun 
a fost linia de, mijlocașLBartha-Ti- 
riac care a ajutat permanent apă
rarea la destrămarea cîtorva ac
țiuni periculoase ale reșițenilor, dar 
— mai ales — înaintarea cu mingi 
utilizabile și printr-o participare 
efectivă la dezvoltarea numeroase
lor acțiuni pe poartă. Pe lîngă cei’ 
doi mijlocași trebuie evidențiat 
stoperul Coman, care a reușit să-I 
anihileze pe Urcan cel mai peri

Răsfoind regulamentul jocului de fotbal
„Mingea afară din joc"

In jocul de cupă Locomotiva 
București — Locomotiva Constanța, 
jucătorul Olaru (Loc. Buc.) nu a 
intrat pe teren odată cu echipa, 
ci mai tîrziu (pentrucă-și lega o 
gheată). In momentul în care a 
vrut să intre pe teren, jocul fusese 
oprit în urma unui taul comis. Tc- 
tuși, arbitrul P. Rapaport nu l-a 
primit pe Olaru în joc pe motiv 
că mingea nu ieșise afară din te
ren. Confuzia care se tace în legă
tura cu interpretarea noțiunii de 
„minge afară din joc" merită a fi 
subliniată, deoarece nu apare ca mi 
fapt izolat.

Regulamentul arată clar câ 
„mingea este afară din joc" în două 
situații: cînd mingea a depășit în 
întregime linia de tușe sau de poar
tă, fie pe pămînt fie în aer ți cînd 
jocul a fost oprit de arbitru. Deci, 
în aceste situații, jucătorul care se 
prezintă pe teren după ce arbitrul a 
fluierat începerea jocului, câ șl cel 
care a părăsit temporar terenul cu 
încuviințarea arbitrului, aii posibili
tatea să intre sau să reintre în joc.

PROGRAMUL CONCURSULUI PRO
NOSPORT SPECIAL

Etapa din 2 noiembrie 1955

I. Locomotiva București — Flacăra 
Ploești (Cupa R.P.R.)

II. Metalul Hunedoara—FI. roșie
Arad (Cupa R.P.R.)

III. Dinamo Bacău — C.C.A. Bu
curești (Cupa R.P.R.)

IV Avîntul Fălticeni — Progresul 
C.P.C.S. Buc. (Cupa R.P.R.).

V. Dinamo 6 București — Metalul 
Cîmpia Turzii (Cupa R.P.R.).

VI. Metalul Oțelul Roșu — Dinamo 
Orașul Stalin (Cupa R.P.R.)

VII. Flacăra Mediaș — Dinamo Bu
curești (Cupa R.P.R.)

VIII. Locomotiva Oradea — Pro
gresul Oradea (Cupa R.P.R.)

IX. VdrCs Lobogo Bp. — Honved 
Bp. (camp. R.P.U.)

X. Dozsa Bp. — Kinlzsl Bp (camp. 
r.p:u.)

XL- Diosgyorl Vasas — Vâsas Bp. 
(camp. R.P.U.)

XII. Vasas Izzo r- Pecsi Dozsa
(camp. R.P.U.) ------------  

culos atacant reșițan. Atacul, deși 
s-a regăsit greu, a făcut totuși o 
partidă bună, mai ales datorită 
faptului că Vaczi — renunțînd la 
acțiunile sale personale — s-a in
tegrat în -jocul colectiv. De altfel, 
golurile înscrise reprezintă rezul
tatul colaborării directe dintre îna
intași și mijlocași.

Metalul Reșița... A avut un în
ceput bun, lăsînd impresia că va 

■ servi o replică viguroasă orădeni- 
lor. Spre sfîrșitul primei reprize 
și .mai ales în repriza a doua, a- 
tacul a slăbit însă vizibil și Me
talul s-a limitat la un joc strict 
de apărare, cu care — evident — 
nu putea obține un rezultat fa
vorabil.

Și despre arbitraj: C. Mitran a 
lăsat jocul liber, intervenind cu 
promptitudine doar atunci cînd 
jocul aluneca pe panta durității, 
ceea ce s-a întîmplat foarte rar. 
Prin arbitrajul său de calitate, C. 
Mitran a fost mult aplaudat.

(T. Stama).

Este bine să știm, cu această o- 
cazie, ce se întîmplă cînd un jucă
tor pătrunde pe teren fără să mai 
aștepte ca mingea să fie afară din 
joc. In această situație, arbitrul tre
buie să întrerupă jocul, să dea un 
avertisment jucătorului inlractor 
și să reia partida printr-o „minge 
de arbitru", dacă bineînțeles jucă
torul respectiv n-a comis și o altă 
infracțiune la intrarea pe teren. 
In legătură cu ultimul caz, trebuie 
reținut — în special de către ar
bitri — faptul că, potrivit deciziei 
F1FA nr. 95 din 1943, se face o de
rogare de la regula generală („min
gea se lasă să cadă pe locul unde 
se pășea în momentul opririi jo
cului") în sensul că de data a- 
ceasta „mingea de arbitru" se va 
da pe locul în care s-a comis gre
șeala, respectiv pe locul pe t d 
a pătruns jucătorul pe teren. Li
tera și spiritul regulamentului nu-1 
obligă în acest caz pe arbitru să 
întrerupă jocul dacă cl consideră că 
este cazul să aplice „legea avan
tajului" (G. Bulea, arbitru).

întrebări
1. D. Gherman-Craiova: Dacă 

înainte de începerea jocului un ju
cător lovește un adversar sau are 
o nurtare necuviincioasă față de 
arbitru, el poate fi eliminat?

2. Andrei Chita—București: In 
pauza unui meci, mingea poale

Clasamentul campionatului de tineret

Jocul Știința Cluj—Știința Ti mișoara (2—0} a fost omologat cu 
rezultatul de 3—0 pentru Științai Timișoara» ~

1. Progresul BucureșU W 13 *3 1 86:17 29
2. C.C.A. București 18 12 4 2 24:13 28
3. Flamura roșie Arad M • 4 S 35:23 22
4. Dinamo BucureșU u a 4 8 33:29 29
5. Flacăra Ploești n 7 « 4 95:23 20
6. Dinamo Orașul Stalin ia 9 2 7 20:23 20
7. Știința Timișoara 17 7 4 6 36:30 18
8. Avîntul Reghin 17 « 9 6 22:37 ÎS
9. Locomotiva Tg. Mureș 17 5 4 8 25:41 14

10. Locomotiva Constanța ii S 2 11 23:42 12
11. Locomotiva Timișoara M i 1 12 31^*9 11
12. Știința Cluj 17 i 9 9 33:41 10
13. Minerul Petroșani U 2 5 11 22:47 9

Progresul București — 
Locomotiva București 1-5 (1-2)

Jocul nu s-a ridicat peste un ni
vel tehnic mediu, dar a plăcut totuși 
prin numeroasele faze de gol create 
de cele două echipe. Faptul că vic
toria a revenit feroviarilor la un 
scor categoric se datorește rutinei 
inaintașilor echipei Locomotiva, 
care au știut să scape cu iscusință 
de marcajul adversarilot. Echipa 
Progresul, lipsită de aportul lui 
Stancu și Bukossy, a părut obosită; 
tnaintarea nu a insistat cu sufi* 
cientă forță tn situațiile favorabile 
de gol pe care și le crease.

Locomotiva a marcat primul gol 
prin Olaru, la o centrare a lui Că
lin. Progresul a reușit să egaleze 
datorită unui auto gol al lui Văr- 
zan (min. 35). Spre sfîrșitul re
prizei Călin înscrie din 11 m. la 
un hends tn careu acordat cu 
multă ușurință de arbitrul St. Ta- 
șuia. După pauză. Locomotiva își 
intensifică atacurile și reușește să 
mărească scorul prin Roman (min. 
58 și 70) șl Ferenczi (min. 62).

Meciurile restanță ale echipelor 
bucureștene Locomotiva Și Progre
sul se vor desfășura după următo
rul program:

3 noiembrie • Metalul Bucur ești
— Progresul București.

9 noiembrie : Progresul București
— Metalul St. R. Orașul Stalin; 
Locomotiva Craiova — Locomotiva 
București.

16 noiembrie : Locomotiva Bucu
rești — Metalul Uz. tr. Orașul 
Stalin.

20 noiembrie: Flacăra Moreni — 
Progresul București.

23 noiembrie : Ft. roșie Sf. Gheor- 
ghe — Locomotiva București.

27 noiembrie: Metalul Uz. tr. 
Orașul Statin — Progresul Bucu-1 
rești.

EPIGRAMĂ
Jucătorul Lemnrău (DL 

namo Bacău) a fost sus-1 
pendat pe cinci etape pen-- 
tru lovirea intenționată a 
adversarului.

Din cele intimplate. zău. 
Eu cred c-a învățat Lemnrău 
Șl-s gata rămășag să pun 
Că-n viitor va fi ...Lemnbun 1

TR. DUMITRESCU

ti schimbată fără aprobarea arbitruJ 
lui?

Răspu"suri
1. Conform deciziei F1FA din 

1932, revăzută în 1954, autoritatea 
arbitrului pe teren și exercitarea pu
terilor care îi sînt conferite de re
gulament încep odată cu fluierul de 
începere a jocului, cu toate că jocul 
este considerat efectiv început după 
executarea loviturii de începere. Ju
cătorul care a comis infracțiunea 
după ce arbitrul a dat semnalul de 
începere a jocului, dar înainte ca 
jocul să fi început efectiv, adică nu 
s-a executat lovitura de începere, 
poate fi eliminat de pe teren și în
locuit. Dacă infracțiunea respectivă 
se petrece In timpul pauzei dintre 
cele două reprize, jucătorul infractor 
va fi eliminat din joc, fără posibili
tatea de a mai putea fi înlocuit.

2. Printr-o decizie dată de F1FA, 
regulamentul de joc ă tost comple
tat în sensul că mingea nu poate fi 
schimbată în timpul jocului deeît cu 
aprobarea arbitrului. Rezultă, deci, 
că ori de cîte ori este căzu) schim
bării mingii—chiar și în pauza me
ciului—noua minge trebuie prezen
tată arbitrului care își va da încu
viințarea folosirii ei, după verifica- 
rea prealabilă a greutății și circona 
ferinței sale. (Emil Kroner, arbi
tru).



CAMPIONATE REPUBLICANE
Semifinalele 
campionatului 

republican de popice
Cele opt formații (feminine și 

masculine) rămase în cursa pentru 
cucerirea, mult rîvnitului titlu de 
echipă campioană au trecut pînă 
acum printr-un examen dificil pe 
care l-au absolvit cu succes, cu a- 
tît mai mult cu cît de-a lungul 
competiției au fost eliminate o se
rie de formații valoroase, ca echi
pa feminină Flamura roșie U.'i’.A. 
Arad (campioană a țării)', Flamura 
roșie Tg. Mureș (m) și Metalul 
LU.R. București (m). Pe lista ce- 
'lor mai bune patru echipe mascu
line șt feminine din țară se numă
ră formații tinere ca Avîntul Piatra 
Neamț, Voința Craiova și Metalul 
Orașul Stalin.

Nici întrecerile turului semifina
lei n-au tost scutite de surprize. 
Astfel, puternica formație Progre
sul Oradea, care pînă acum a reu
șit să obțină cu regularitate peste 
3100 popice doborîte, a fost învin
să duminică de Locomotiva Timi
șoara cu scorul de 3078—2998 p.d. 
De asemenea, la București, cea mai 
omogenă echipă feminină, Flamura 
roșie Tg. Mureș, a trecut cu mare 
greutate de Locomotiva P.T.T., pe 
care a învins-o la o diferență de 
numai două popice doborîte (2706— 
2704).

Celelalte două jocuri s-au termi
nat cu rezultate scontate: campioa
na tării, Flacăra Ploești, a dispus, 
în deplasare, de Voința Craiova cu 
scorul de 2971—2845, iar formația 
feminină Metalul Orașul Stalin a 
depășit net echipa Avîntul Piatra 
Neamț cu 2351—1777.

Astăzi și mîine se va desfășura 
returul semifinalei, după următo
rul program: băieți: Progresul 
Oradea — Locomotiva Timișoara ; 
Flacăra Ploești — Voința Craiova; 
fete : Flamura roșie Tg. Mureș — 
Locomotiva P.T.T. București; Me
talul Orașul Stalin — Avîntul Piatra 
Neamț

Atletism
Astăzi și mîine se desfășoară me

ciurile etapei a Vl-a din cadrul 
Campionatului republican de atle
tism pe. echipe pe anul 1955. Cele 
trei întîiniri sînt organizate ia: 
PLOEȘTI: Voința-Locomotiva-Pro
gresul; REȘIȚA: Metalul-Construc- 
torul + Fia mura roșie- Dinamo; GIM- 
PULUNG: Recolta - Știința-Casa
Centrală a Armatei Pentru aceste 
întîlmiri Comisia Centrală de a- 
tlet sm a desemnat următorii ar
bitri principali: Nicolae Ruță (Re
șița), Corvin Avram (Ploești) și 
Ion Psraschivescu (Cîmpulung).

înaintea acestei etape clasamen
tul general al competiției se pre
zintă astfel: 1. Dinamo 20 p.; 2. 
Știința 18 p.; 3. Locomotiva 14 p.; 
4. Constructorul + Fl. roșie 14 p.; 
- -- - --- * ' 7

P; 9

p.,
4. Constructorul + FL roșie
5. Metalul 8 p.; 6. C.C.A. 6 p. 
Recolta 4 p.; 8 Progresul 4 
Voința 2 p.

In clasamentul cupei „Ion 
na", după 7 etape (5 etape um 
Campionatul republican pe echi
pe; campionatele de juniori și de 
seniori) situația se prezintă ast- 
fe.: 1. Dinamo 95.888 p.; 2. Știința 
59.445 p.; 3. Locomotiva 43.943 p.; 
4. C.C.A. 40.901 p.; 5. Constructo
rul 21.243 p.; 6. Flamura roșie
20 365 p.; 7. Progresul 19.646 p.;

Moi- 
din

ast-

BUCUREȘTI—TG. MUREȘ, LA SCRIMĂ
Mîine, in sala Progresul F. B., 

începind de la ora 9,30 se întîlnesc 
reprezentativele de scrimă ale ora
șelor București și Tg. Mureș. Con
cursul este organizat de Comisia 
locală, de scrimă a orașului Bucu
rești care a luat lăudabila iniția
tivă de a organiza periodic o serie 
de întreceri inter-orașe.

Concursul de mîine are loc la 
floretă ' bărbați și femei șj ia 
sabie, cele două reprezentative -pre
zentînd la fiecare probă cîte o e- 
chipă alcătuită din patru trăgă
tori; Selecționata orașului Tg. 
Mureș este formată din valoroși 
trăgători 'ai echipelor de categorie 
B Progresul și Constructorul Tg. 
Mureș. Echipa orașului București 
nu va fi alcătuită din trăgătorii 
din prima categorie, ci au fost se
lecționați numai tinerii scrimeri 
ai colectivelor bucureștene care au 
calificare 'de categoria a Il-a. Din 
lotul capitalei fac parte T. Moro- 
șean, M. Mazuru, Gheorghe Mircea, 

8. Voința 11.603 p.; 9. Metalul 
IC 591 p.; 10. Recolta 4.668 p.; Fla
căra și Minerul 0 puncte. Reamin
tim că în alcătuirea clasamentului 
acestei cupe se iau în considerație 
rezultatele individuale care depă
șesc 850 p. (seniori și senioare) și 
700 p. (juniori și junioare) calcu
late după tabela internațională da 
punctaj.

Handbal

masculin 
juca ulti- 

situația 
echipelor

se vor
băieți

deci a
în categoria A 
schimb, la fete

Ca și în etapa de duminica tre
cută, jocurile de mîine din cam
pionatul masculin de handbal ca
tegoria A se vor disputa sub sem
nul luptei pentru evitarea retro
gradării. luptă în care echipele 
codașe vor mai da încă un „atac" 
formațiilor din fruntea clasamen
tului. Spre exemplu, rezultatele cu 
care se vor termina jocurile de la 
Timișoara, Sibiu și Orașul Stalin 
vor avea o „serioasă" influență 
asupra poziției în clasament a e- 
chipelor Știința I.C.F., Flacăra 
Ploești, Știința Timișoara.

De asemenea, un joc important 
pentru „lămurirea" situației din 
coada clasamentului este cel de la 
Reșița, unde formația locală Me
talul va primi replica ultimei cla
sate, Fl. roșie Jimbolia.

Programul complet al etapei de 
mîine a campionatului masculin 
categoria A este următorul: TIMI
ȘOARA: Știința—C.C.A.; SIBIU: 
Voința—Știința I.C.F.; CISNADIE: 
Fl. roșie—Știința Iași; ORAȘUL 
STALIN: Dinamo—Flacăra Ploești; 
BUCUREȘTI: Dinamo 6—Metalul 
Timișoara; REȘIȚA: Metalul—FL 
roșie Jimbolia.

In campionatul feminin, catego
ria A, și în campionatul 
categoria B, mîine 
mele meciuri. La 
primelor locuri și 
care vor promova 
este lămurită. In 
ultimele jocuri pot decide dacă 
Progresul Tg. Mureș, proaspăta 
fruntașe a clasamentului va ciștiga 
pentru a doua oară titlul de echi
pă campioană sau dacă Știința 
I.C.F„ care a deținut mult timp 
locul fruntaș în clasament, nu-și 
revine în ultima etapă pentru a 
cuceri ea titlul de echipă campioa
nă. Programul în aceste două 
competiții este următorul: campio
natul feminin categoria A: TIMI
ȘOARA: Știința—Știința I.C.F.; 
SIBIU: FL roșie—FL roșie Bu- 
huși; CONSTANȚA: Fl. roșie— 
Progresul Orașul Stalin; BUCU
REȘTI; Știința Min. Invățămîntu- 
lui—Metalul Reșița; CODLEA : A- 
vînful—Progresul Tg. Mureș; cam
pionatul masculin categoria B : 
BUCUREȘTI ; Recolta M.A.S.- 
Progresul Arad. ODORHEI; Pro
gresul—Recolta Variaș; BACAU: 
Progresul—Locomotiva București; 
CLUJ: Știința—Știința Galați;
TIRGOVIȘTE: Flacăra—reprezen
tativa or. Făgăraș.

A doua etapă
a campionatului republican 

de box pe echipe
Etapa a doua a campionatului 

republican de 
se desfășoară 
la București 
la Timișoara și Galați, progra
mează trei întilniri.

La București, întîlnirea dintre 
formațiile Casei Centrale a Arma
tei și asociației Metalul se va dis-

box pe echipe, care 
astăzi după-amiază 
și mîine dimineață

Radu Knall, E. Bejan, D, Dobrescu, 
etc. înainte de concurs, respectiv 
sîmbătă seara, în sala Progresul 
F.B;, a fost organizat un antrena
ment comu-n al trăgătorilor din cele 
două orașe.
• Din etapa de mîine a categoriei 

B, meciurile Constructorul Tg. Mu- 
rej — Fl. roșie Sibiu și Progresul 
Tg. Mureș — Știința Arad au fost 
atnînate Va avea loc numai îniil- 
rfirea Voința Cărei—Progresul'O- 
radea.

® Prima etapă din returul campi
onatului categoriei A va avea loc la 
3—6 noiembrie la Timișoara, întîl- 
nindu-se echipele: C.C.A., Fl. ro
șie Timișoara, Progresul Cluj și 
Dinamo Cluj, iar la Cluj echipele 
Știința Cluj, Metalul S. Mare, Pro
gresul F.B. Buc. și Știința I.C.F. 
Buc.. Cu această ocazie se vor 
disputa și meciurile de spadă res
tanță din turul campionatului

» Finalele campionatului republi
can individual de Juniori sînt or
ganizate la Orașul Stalin între 18, 
și 20 noiembrie. 

puta în sala de festivități a Uzi
nelor „23 August", fntîlnirea pro
mite o serie de meciuri foarte in
teresante. La categoria semiușoa- 
ră, vom asista la o pasionantă re
vanșă între maestrul emerit al 
sportului Gheorghe Fiat și me
talurgistul Dănilă Done, fost cam
pion republican.

Programul reuniunii din sala „23 
August” (ora de începere: 17,30) 
este următorul: muscă: Toma
Ilie (C.C.A.) — Teodor Marcovici 
(M); cocoș: Nic. Mîndreanu 
(CCA) — Andrei Olteanu (M); 
pană: D. Boiangiu (CCA)—-Ma
tei Godeanu (M); semiușoară: Ghe
orghe Fiat (CCA)—Dănilă Done 
(M*)ț ușoară: Dumitru Adam (CCA) 
— C. Ocneanu (M); semimijiocie: 
Virgil Mitrache (CCA) ■— Toma 
Tudor (M); mijlocie-ușoară: Șer
bii Neacșu (CCA)—D. Rizea (M); 
mijlocie; Vasile Tijă (CCA) — 
Simion Gheorghe (M); semî-grea: 
Gheorghe Negrea (CCA) — Nico
lae Alexandru (M).

La Timișoara se întîlnesc două 
formații învingătoare în etapa pre
cedentă: Dinamo și combinata Pro
gresul + Fl. roșie. Dinamoviștii 
nu și-au alcătuit încă echipa, dar 
combinata Progresul + Fl. roșie 
va alinia următoarea formație, în 
ordinea categoriilor: Mircea Mihai, 
Martin Farkas, Dumitru Prunoiu, 
Nicolae Bîrsan, Maximilian Biedl, 
Nicolae Niță, Radu Bojic, Albert 
Blank, Octavian Cioloca și Gheor
ghe Berțig.

La Galați, în încăpătoarea sală 
a Atelierelor C.F.R. se va desfă
șura întîlnirea dintre combinata 
Constructorul + Voința și combi
nata Locomotiva + Știința. Pro
gramul probabil este următorul: 
muscă; V. Vintilă (LS) — C. Sto- 
ian (CV); cocoș: I. Manea (LS) — 
V. Filiuță (CV); pană: E. Mărgă
rit (LS) — St. Văcaru (CV); se
miușoară : D. Cristea (LS) — M. 
Pînzaru (CV); ușoară: C. Dumi
trescu (LS) — I. Sorescu (CV); 
semimijiocie: M. Stoian (LS) — 
I. Schwartz (CV); mijlocie-ușoară: 
Gh. Moise (LS) — L. Ha'magyi 
(GV); mijlocie: Al. Toth (LS) — 
A. Cristea (CV); semi-grea: P. 
Zaharia (LS) — N. Tătaru (CV); 
grea: AL Ghită (LS) — VI. Iz- 
rael (CV).

La lupte, 
derbiul campionatului

Etapa dc mîine a campionatului 
republican de lupte pe echipe se a- 
nunță deosebit de interesantă, nu nu
mai prin faptul că la București se 
dispută derbiul campionatului, ci și 
prin aceea că în clasament se pot 
produce noi și importante schimbări. 
Ne referim, în special, la întîlnirile 
din „coada" clasamentului, unde 
lupta se duce pentru a ieși din zona 
barajului.

Foarte echilibrate se pare că vor 
fi meciurile în grupa de la Lugoj, 
unde se întîlnesc Dinamo Orașul 
Stalin, Metalul Baia Mare, Progre
sul Lugoj și Metalul Reșița. O oa
recare superioritate asupra celor
lalte formații au dinamoviștii, care, 
însă, pentru a-și menține locul, vor 
trebui să se întrebuințeze serios. La 
Ploești, Constructorul din localitate 
pornește cu cele mai mari sanșe de 
a obține trei victorii și să-și conso
lideze astfel poziția fruntașă în cla
sament. Constructorul Cluj, Progre
sul București, și Progresul Oradea 
— codașele competiției — se vor 
„bate" între ele pentru fiecare punct, 
care să le scoată din situația grea 
în care se află. La Arad — ținînd 
seama de comportarea în celelalte 
etape și, bineînțeles, de poziția fn 
clasament — prima șansă o au Fla
mura roșie Galați și Locomotiva 
'timișoara. De menționat că o oare
care regularitate în comportare au 
avut pînă acum gălațenii. Alături 
de luptătorii de la Fl. roșie Galați 
și de feroviarii timișoreni, se vor 
mai întrece Metalul Hunedoara și 
Fl. roșie Arad.

La București se desfășoară der
biul campionatului : Dinamo Bucu
rești — de șase ori campioană a 
țării — întîjnește ca și în alți ani, 
în cel mai tare meci, echipa C.C.A. 
In echipa dinamovistă vor lupta 
maeștrii sportului A. Ruszi, Fr. Hor
vath, M. Schultz, D. Cuc, N. Popovi- 
ci, M. Belușîcă, A. Șuii și C. Po
pescu. In formația G.C.A, apar —- 
printre alții — maeștrii sportului 
D. Pîrvulescu, V, Popovici, I. Cor- 

neanu. In mod normal victoria nit 
le poate scăpa dinamoviștilor. De 
telul cum își va alcătui C.C.A. for
mația depinde însă scorul întîlnirii. 
Constructorul București și Flamura 
roșie Cluj completează numărul e- 
chipelor din grupa de la București, 
întrecerile de la București se des
fășoară în sala Dinamo cu începere 
de la ora 9. Cîntarul concuretiților 
se va face la ora 7.

Intiinire decisivă Ia tenis de masă: 
Hamura roșie—Constructorul
Deși au trecut șase luni de cînd 

se desfășoară campionatul mascu
lin al categoriei A la tenis de 
masă, iar astăzi și mîine au loc ul
timele meciuri ale acestei compe
tiții, totuși lupta pentru cucerirea 
titlului de campioană a țârii nu 
s-a terminat. Intr-adevăr, noul 
campion va fi cunoscut abia astăzi 
după-amiază, cînd are loc întîlni
rea decisivă între echipele Con
structorul și Flamura roșie, am
bele din București. In clasament 
conduce pînă acum Flamura roșie 
cu un punct avans (30) față de 
Constructorul care totalizează 29 
puncte. Un lucru este cert: echipa 
care va învinge azi după-amiază 
devine campioană a țării. Aceasta 
pentru că în cazul cînd Construc
torul cîștigă va fi la egalitate de 
puncte cu Flamura roșie, dar ra
portul dintre meciurile cîștigate și 
cele pierdute este favorabil primei 
echipe. (Constructorul: 74—17, Fla
mura roșie: 75—22). Fără îndoială 
că dacă victoria revine Flamurei 
roșii, aceasta își va mări avanta
jul de puncte, situîndu-se pe pri
mul loc. In întîlnirea din tur, vic
toria a fost de partea Flamurei ro
șii, cu scorul de 5—4. Față de im
portanța întîlnirii și de valoarea ri
dicată a celor care se vor întrece, 
partidele se anunță toarte dispu
tate și de un nivel tehnic supe
rior. Cele două echipe vor aEria 
următoarele formații: Flamura ro
șie; Reiter, Gantner, Stan llie; Con
structorul: Mircea Popescu, Pesch, 
Naumescu. întîlnirea începe la ora 
17,30 în sala Progresul (Bd. Re
publicii nr. 5). In țară au loc mîi
ne următoarele meciuri: Arad: 
Voința-Metalul Reșița. Satu Mare: 
Progresul-Flamura roșie Timișoara, 
Ctuj; Progresul-Dinamo IX Bucu
rești.

Iată clasamentul 
republican masculin 
tei ultime etape:

campionatului 
înaintea aces-

1. Fl. roșie Buc. 15 15 0 75:22 30
2. Constructorul Buc. 15 14 1 74:17 29
3. Progresul Buc. 1G 9 7 70:47 25
4. Progresul Cluj 15 8 7 52:47 23
5. Progr. Sa‘u Mare 15 8 7 49:53 23
6. Dinamo IX Buc. 15 7 8 52:54 22
7. Voința Arad 15 5 10 41:60 21
8. Metalul Reși ța 15 1 14 21:72 16
9. Fl. roșie Timiș. 15 1 14 11:74 16

AZI
NATAȚIE — Bazinul Floreasca, era 

10 și ora 17: concurs de verificare a 
lotului republican.

GIMNASTICA — Sala Fioreasca, 
ora 9 și era 16: campionatul indivi
dual republican (exerciții impuse).

BOX — Sala de festivități a uzine
lor Z3 August, ora 17,30: campiona
tul republican pe echipe: C.C.A.—Me
talul.

BASCHET — Sala Dinamo, de la 
ora 17,30: Știința Invățămînt Bucu
rești—Progresul Oradea (feminin); Lo
comotiva București — Progresul Tg. 
Mureș (feminin); C.C.A. București— 
Dinamo Oradea (masculin)

TENIS DE MASĂ — Sala Progresul 
(Bd. Republicii Nr. 5) ora 17,30 zlCon-. 
struc-torul București—Flamura 'țoși©' 
București (campmnattil 
pe echipe). î ’ ’ ”

FOTBAL — Stadionul Giulești, ora 
13,15: Progresul C.P.C.S. București (ti
neret) — Recolta Cărei; ora 15: Pro
gresul C.P.C.S. București—Locomotiva 
Timișoara (cat. A., amical).

LUPTE — Sala Dinamo, era 9: cam
pionatul republican pe echipe (parti
cipă Dinamo București, C.C.A. Bucu
rești, Constructorul București. Flamu
ra roșie Cluj).

CICLISM — Cupa 7 Noiembrie (eta
pa I) și Cupa de toamnă (etapa I) 
plecarea ora 9, de la km. 8, șoseaua 
Giurgiului.

GIMNASTICA — Ssla Fioreasca, 
ora 9 și ora 16: campionatul indivi
dual republican (exerciții liber alese).

SCRIMĂ — Sala Progresul F, B., 
ora 9,30: București—Tg. Mureș (inter- 
orașe).

• MOTOCICLISM. — Mîine va 
avea loc în orașul Alba lulia un 
concurs de viteză pe circuit la care 
au fost invitați să participe aler
gători din aproape toate regiunile 
țării. In vederea acestei competiții, 
astăzi vor avea loc în localitate 
antrenamentele oficiale.

• FOTBAL. — Incepind de luni 
se pun în vînzare biletele pentru 
jocul de cupă Locomotiva Bucu- 
rești-Flacăra Ploești, care se va dis
puta miercuri 2 noiembrie pe sta
dionul Giulești. Biletele se vor găsi 
la agenția Pronosport din strada 
Viting 2, la Pronosport din Cal. 
Victoriei 9, la casa de bilete din bd. 
N. Bălcescu (vizavi de „Dalles") 
și la casele stadionului Giulești.

— Biletele pentru jocul Progre
sul București — FI. roșie Arad se 
găsesc în vînzare la Pronosport 
(Cal. Victoriei 9), Dinamo (Sos. 
Ștefan cel Mare), Bd. N. Bălces
cu (vizavi de „Dalles") și la ca- 
sele Stadionului „23 August" din 
Bd. Muncii și Sos. Iancului.

Duminică 30 octombrie, din 
jurul orei 15,55 se va transm'te 
la radio de Ia stadionul „23 
August” repriza a doua a în
tîlnirii de fotbal dintre echi
pele Progresul București și 
Flamura roșie Arad. Transmi
sia se va face pe programul 
1. (Agerpres).

© LUPTE. — In ultima ședință 
a Biroului Comisiei Centrale de 
lupte s-au luat în discuție două 
contestații survenite la finala cam
pionatului de calificare pe echipe, 
în ce privește dreptul de partici
pare a luptătorilor Gr. Griga (Din. 
B. Mare) și P. Boezoni (Voința 
Tg. Mureș). Contestația privind 
dreptul de participare a concuren
tului Griga a fost respinsă, iar cea 
împotriva luptătorului P. Boezoni 
a fost admisă, acesta din urmă ne- 
prezentînd în termen carnetul de 
clasificare. In urma hotărîrii luate, 
rezultatul dintre Voința Tg. Mureș 
și Dinamo Lugoj este 4—4 (și nu 
5—3). Astfel, clasamentul campio
natului de calificare a luat urmă
toarea înfățișare: 1. Dinamo B. 
Mare 8 p., 2. Voința Tg Mureș 
7 p., 3. Locomotiva Oradea 5 p., 4. 
Dinamo Lugoj 4 p. — Contestația 
introdusă de Locomotiva Oradea 
a fost respinsă, fiind făcută în 
contradicție cu regulamentul aces
tui sport.

Meciurile de baraj pentru cate
goria A între Dinamo B. Mare și 
Voința 'ig. Mureș, pe de o parte 
și ultimele două clasate în catego
ria A. pe de altă parte vor avea 
loc la 27 noiembrie la București.

BASCHET—gaia Dinamo, de la ora 
19: Progresul F.B. București—Știința 
Timișoara (masculin); Dinamo Bucu
rești—Constructorul Cluj (masculin).
VOLEI — Stadionul Dinamo ora 
9: Dinamo 9 București—Știința Timi
șoara.

RUGBI — Stadionul Progresul F.B., 
ora 10,30: Constructorul București — 
C.C.A. (cat. A); ora 12:. Locomotiva 
Grivița Roșie—Constructorul T. S. P. 
Buc. (finala campionatului R.P.R. de 
juniori); Stadionul Tineretului, teren 
II, ora 11: Progresul Sănătatea—Știin
ța Timișoara (cat. A); teren IV, cri 
8,30: Metalul București—Știința Galați 
(cat. B.); teren II, ora 15,30: Știința 
București—Știința Iași (cat. B.); teren 
Parcul Copilului, ora 15,30: Locomo
tiva Grivița Roșie—Progresul F.B. 
(cat. A.); Stadionul Dinamo, ora 9: 
Dinamo 9 București—Dinamo Bucu
rești (cat.A.).

CANOTAJ — Lacul Herăstrău, ora 
9.30: Concursul de fond „Cupa
Voința**.

FOTBAL — Stadionul Dinamo, era 
10: C.C.A.—Avîntul Reghin (cat. A); 
ora 11.45: C.C.A.—Avîntul- Reghin (ti
neret). Stadionul Giulești, ora 8.45: 
Locomotiva București—Tînărul Dina- 
movist I București (juniori); ora 
10.30: Locomotiva București—-Metalul 
București (cat. B); era 12: Știința 
București—Locomotiva Craiova (cat.
B). Terenul Dinamo Obor, ora 11: Di
namo 6—Progresul București (cat. Bj; 
Stadionul „23 August**, ora 13.15: Pro
gresul București—Fl. roșie Arad (ti
neret); era 15: Progresul București— 
Fl. roșie Arad (cat. A).



Azi înțep in sala Floreasca
Campionatele republicane individuale 

de gimnastica pe anul 1955
Astăzi încep în sala Floreasca 

din Capitală campionatele republi
cane individuale de gimnastică pe 
anul 1955. Din nou, cei mai buni 
gininaști și cele mai bune gimnas
te își vor disputa — de-a lungul 
a două zile — întâietatea pentru 
cucerirea mult rîvnitelor titluri de 
campioni ai țării.

In desfășurarea campionatului 
republican de gimnastică au inter» 
venit dese schimbări. Iubitorii a- 
cestui sport, care de fiecare dată 
umplu tribunele sălilor de concurs, 
își aduc desigur aminte că oînă 
în anul 1954 campionatul republi
can individual coincidea cu cel pe 
echipe. Astfel, gimnaștii luau par
te la un singur concurs de am
ploare pe an. Incepînd cu anul 1954 
cele două campionate — pe echi
pe și individual — au fost des
părțite, desfășurîndu-se ia date di
ferite. Astfel, gimnaștii au mai 
multe concursuri într-un an și deci 
vor fi obligați să aibă o pregătire 
continuă și mai temeinică.

Și în privința participării s-au 
adus îmbunătățiri desfășurării cam
pionatului. La ediția 1955 iau parte 
numai sportivi din categorii supe
rioare : maeștri și cat. I-a, ridicîn- 
du-se astfel nivelul întrecerilor. 
Această hotărîre a fost luată de că
tre comisia centrală, care a apre
ciat că într-o competiție importan
tă în care este vorba de decerna
rea titlului de campion al țării este 
bine să ia parte numai sportivi 
fruntași. In consecință .în acest an 
participarea se face pe baza invi
tațiilor trimise de comisia centrală 
sportivilor care s-au evidențiat în 
concursurile de verificare ce au a- 
vut Ioc cu puțin timp în urmă.

Printre cei pe care-i vom vedea 
evolulnd astăzi și mîine în sala 
Floreasca se numără: maeștrii 
sportului Emilia Vâtășoiu, Elena 
Leuștean, Teofila Băiașu, Elena 
Mărgărit. Andrei Kerekes, Frede- 
rich Orendi. sportivii fruntași Uita 
Schlandt. Elena Săcălici, George- 
ta Hurmuzache, Nicolae Covaci, 
Ștefan Harko. Iacob Neubauer etc.

Ange'ica Itozeanu și Ella Zeller au sosit la Viena 
pentru a participa la Campionatele Internaționale 

ale Austriei
VIENA 28 (prin telefon). Delega

ția sportivelor romîne formată din 
maestrele emerite ale sportului și 
campioane mondiale Angelica Ro- 
zeanu și Ella Zeller, a sosit în 
cursul dimineții de joi la Viena, 
pentru a lua parte la campionatele 
internaționale de tenis de masă 
ale Austriei. In gara centrală ele 
au fost întîmpinate de reprezen
tanți ai Federației de tenis de ma
să austriace care le-a urat bun so
sit. In cursul dimineții de vineri 
Angelica Rozeanu și Ella Zeller 
au făcut un prim antrenament, iar 
sîinbătă dimineața cele două jucă
toare romîne vor face un nou an
trenament.

Turneul internațional de tenis de 
masă de la Viena. care începe du
minică în jurul orei prînzului, a 
trezit un interes deosebit în rîndu- 
rile amatorilor de sport din capi
tala Austriei. De altfel, interesul 
este pe deplin justificat dacă ți
nem seama că acest concurs se 
anunță, mai ales pentru început 
de sezon, foarte „tare1*. Intr-ade
văr, la Viena și-au dat întîlnire cele 
mai bune „palete" din lume, cu 
excepția jucătoarelor japoneze și 

Desen de MATTY după o corespondentă de M. Borcea

Pe mulți dintre aceștia i-am văzut 
de curînd „lucrînd", parte în „Cupa 
Orașelor'1, parte în întîlnirea inter
națională Știința-Akademik. For
ma bună pe care au arătat-o majo
ritatea dintre ei ne întărește con
vingerea că întrecerile vor fi in
teresante și de un nivel tehnic 
înalt, corespunzător valorii partici- 
panților.

Pentru primul loc — la fete — 
candidează cu șanse apropiate mai 
multe gimnaste care și-au împărțit 
victoriile în concursurile desfășura
te de-a lungul întregului an. Astfel, 
un clasament individual neoficial, 
bazat pe rezultatele campionatu
lui republican pe echipe (ediția 
1955) ne arată că pe primele patru 
locuri s-au clasat la diferențe in
fime, gimnaste cunoscute: Emilia 
Vătășoiu (92,75 p.), Anica Ticu 
(92,70 p.), Teofila Băiasu (92,45 
p.) și Elena Leuștean (92,15 p.). 
Cu prilejul altor concursuri, victo
rioase au ieșit Elena Leuștean (în
tîlnirea internațională Știința—A- 
kademik), Teofila Băiașu (con
cursul de selecționare pentru „Cu
pa Orașelor" etapa IV-a), etc. Un 
cuvînt de spus au și alte gimnaste: 
Elena Mărgărit, Utta Schlandt, 
Georgeta Hurmuzache, etc., care 
în ultimele concursuri s-9u ridicat 
la valoarea primelor gimnaste evi
dențiate. Iată așa dar cît de greu 
este de prevăzut cine va fi cam
pioană în acest an. * 1

La băieți, vom asista probabil 
Ia obișnuitul duel Kerekes—Oren
di, dar se pare că vor interveni 
în întrecere și elemente care s-au 
afirmat în ultimul timp : St. Har
ko, V. Temeși și alții.

Iată campionii din ultimii ani: 
1952: Agneta Hoffman și A. Kere
kes. 1953: Elena Leuștean și A. 
Kerekes. 1954 : Agneta Hoffman și 
Fr. Orendi.

Programul întrecerilor este urmă
torul : slmbătă: ora 9 exerciții im
puse băieți; ora 16 exerciții im
puse fete, duminică: ora 9 exerci
ții liber alese băieți; ora 16 exer
ciții liber alese fete.

maghiare. In probele rezervate fe
telor participă în afara multiplei 
campioane mondiale Angelica Ro
zeanu, și a Ellei Zeller, cunoscu
tele surori Rosalinda și Diana Ro
we (Anglia), austriacele Linda 
Wertl-Rumpler și Pritzi, cehoslova
cele Grafkova și Krupova-Cedlova. 
Și la băieți s-au înscris jucători 
redutabili ca cehoslovacii Andrea
dis și Stipek, campioni mondiali la 
proba de dublu bărbați, englezii 
Leach și Kennedy, jugoslavii Ha- 
rangozo și Vogrinc, Tereba (R. 
Ceh.) germanul Freundorfer, aus
triecii Just, Wegrath, etc.

Jocurile au loc duminică, luni și 
marți în sala Messepalast o sală 
unde de obicei se țin tîrguri inter
naționale și unde au fost instalate 
acum patru mese Sîmbătă dimi
neața se vor desfășura primele 
partide din cadrul preliminariilor. 
La proba de simplu bărbați s-au 
înscris 128 concurenți, iar la sim
plu femei iau parte 64 jucătoare.

La această importantă competiție 
participă jucători și jucătoare din 
R. Cehoslovacă. Anglia, Jugoslavia, 
Belgia, Franța. R. F. Germană, Au
stria și R. P. Romînă.

Un exercifiu dificil, o execufie precisă, dinamică și elegantă îi poate 
aduce gimnastului titlul de campion. Iată-l pe Fr. Orendi, concurent 

principal pentru locul I la bară și chiar ta individual compas.

Fotbal peste hotare
Moscova 28 (Agerpres) TASS 

transmite :
Săptămîna aceasta s-au disputat 

două din cele trei meciuri care mai 
rămăseseră de jucat în campionatul 
unional de fotbal. Fruntașa clasa-, 
mentului, Dinamo Moscova a între
cut la Stalino echipa, locală Șahtior 
cu scorul de 3—0 și totalizînd 34 
de puncte din 22 de meciuri a cucerit 
titlul de campioană unională de fot
bal pe anul 1955. Dinamoviștii cîș- 
tigă titlul de campioni pentru a 7-a 
oară. ț

In clasament, locul doi este ocu
pat. în prezent de Spartak Moscova 
cit 31 puncte. Tot atîtea puncte, dar 
uri golaveraj mai slab, are echipa 
TDSA clasată pe locul trei.

Echipele „Aripile Sovietelor" Kui- 
bîșev (13) și Spartak Minsk (10), 
clasate pe ultimele două locuri, au 
retrogradat în categoria B. In locul 
lor vor juca Burevestnik Ghișinău 
și o altă echipă ce urmează să fie 
desemnată după terminarea întreceri
lor în campionatul categoriei B, se
ria I-a.

BUDAPESTA 27 (Agerpres).— 
M.T.I. transmite: Calendarul in
ternațional al fotbalului maghiar 
prevede pentru luna noiembrie noi 
întîlniri ale echipei reprezentative. 
La 13 noiembrie, la Budapesta va 
avea loc meciul dintre echipele 
R.P. Ungare și Suediei, iar la 27 
noiembrie, tot la Budapesta, se va 
desfășura Întîlnirea dintre repre
zentativele R.P. Ungare și Italiei.

PARIS 27 (Agerpres). — In ca
drul optimilor de finală ale compe
tiției de fotbal „Cupa campionilor 
Europei", la 26 octombrie s-a dis
putat întîlnirea retur dintre echi
pele Stade de Reims și Aarhus —

Tripla întîlnire de fotbal 
dintre reprezentativele Iugoslaviei și Austriei
BELGRAD (prin telefon).— Du

minică 30 octombrie, reprezentati
vele de fotbal ale Iugoslaviei și 
Austriei se vor întîlni pe trei 
„fronturi". La Viena se dispută 
meciul dintre reprezentativele A 
ale celor două țări. Meciul are ca
racter oficial, disputindu-se în ca
drul competiției „Cupa Dr. Gero". 
La Zagreb se vor întîlni echipele 
secunde ale celor două țări, iar 
la Belgrad va avea loc întîlnirea 
dintre echipele de tineret ale Iugo
slaviei și Austriei.

După întîlnirea dintre echipele 
A ale Iugoslaviei și Irlandei și 
meciul dintre selecționatele secun- 

Copenhaga. Jocul a luat sfîrșit cu 
un rezultat nedecis: 2-2 (0-0). In- 
trucît primul meci fusese cîștigat 
de echipa franceză cu 2-0, Stade 
de Reims s-a calificat pentru sfer
turile de finală.

BRUXELLES 27 (Agerpres). — 
Miercuri s-a disputat la Bruxelles 
meoiul de fotbal dintre selecțio
nata orașului Varșovia și echipa 
belgiană Beerschot Anvers. Victo
ria a revenit fotbaliștilor polonezi 
cu scorul de 7-0 (2-0).

PEKIN 27 (Agerpres). — La 25 
octombrie s-a disputat întîlnirea 
internațională de fotbal dintre e- 
chipa reprezentativă a Birmaniei și 
selecționata orașului Canton. După 
un joc spectaculos, întîlnirea a 
luat sfîrșit cu un rezultat de ega
litate 3-3.

Meciul a fost urmărit de peste 
40.000 de spectatori. Cu această 
întîlnire, echipa Birmaniei și-a în
cheiat turneul întreprins în R.P. 
Chineză.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 27 octombrie a părăsit Mos
cova plecînd în Norvegia, echipa 
sovietică de fotbal Ț.D.S.A., cîști- 
gătoarea ultimei ediții a „Cupei 
U.R.S.S.". ♦Fotbaliștii sovietici vor 
susține două întîlniri prietenești în 
compania echipelor norvegiene.

BUDAPESTA 27 (Agerpres). — 
Echipa iugoslavă de fotbal Beo- 

gradski Sport Klub care se găse
ște în prezent la Budapesta a în- 
tîlnit miercuri echipa budapestană 
Vasas. Jocul a luat sfîrșit cu sco
rul de 5-3 (2-1) în favoarea fot
baliștilor maghiari.

de ale Iugoslaviei și Angliei, fot
baliștii iugoslavi s-au întors in 
patrie fiind cantonați în localitatea 
Maribor, unde au început pregăti
rile în vederea meciului cu repre
zentativele Austriei. Echipa care 
va face deplasarea Ia Viena a fost 
antrenată de M. Marianovici. iar 
reprezentativa secundă de Cirici. 
In cursul acestei săptămîni repre
zentativele. A și B au susținut un 
ultim meci de verificare jucînd in
tre ele. Victoria i-a revenit echi
pei A cu scorul de 2-1. Pentru în
vingători au înscris: Vukas și 
Bobec, iar pentru învinși Vidose- 
vici. Vineri, reprezentativa A a 
Iugoslaviei a plecat la Viena, iar 
selecționata B la Zagreb.

In meciul cu Austria, echipa Iu
goslaviei va fi alcătuită astfel: 
Reara—Belin, Zekovici — Boskov, 
Horvath, Krstici—Rajkov, Miliuti- 
novici, Vukas, Bobek, Zebec. Re
zerve sînt : Stojanovici, Pajevici, 
Veseiinovici.

Reprezentativa B a Iugoslaviei 
va juca cu următoarea formație: 
Kralji—Stankovici, Forseg—Liuble- 
novici, Mitici, Stasici—Ogneanov, 
Cionci, Lipoșinovici, Vidosevici, 
Bencici.

Federația de fotbal din Austria 
a selecționat pentru meciul de la 
Viena următorii jucători : Schmied, 
Pelikan, Halla, Kohlman, Stolz, 
Svoboda, Ocwirck, Koller, Hanappi, 
Gross, Wagner, Schroder, Jericha, 
Kapesser și Korner II.

întîlnirea dintre echipele A ale 
celor două țări va fi condusă de 
arbitrul Liverani (Italia). La Za
greb, meciul dintre echipele secun
de va fi arbitrat de Diamantopulos 
(Grecia), iar cel de la Belgrad 
dintre echipele de tineret de către 
N. Delev (Bulgaria).

Turneul de șah
de la Moscova
MOSCOVA (Agerpres). TASS 

transmite: La 26 octombrie s-au 
disputat partidele din runda a 16-a 
a turneului internațional feminin de 
șah de la Moscova. Larisa Volpert, 
fruntașa clasamentului, a jucat cu 
Gresser, campioana S.U.A. Intr-o 
partidă engleză, Volpert a rezolvat 
foarte bine diferitele probleme stra
tegice și apoi a obținut avantaj ma
terial. La întrerupere, Gresser are 
șanse foarte slabe de a salva par
tida. Iată și celelalte rezultate: Bo
risenko — Holuj 1—0; Rubțova — 
Kertesz 0—1; Chaude de Sillans — 
Karff 1—0; Keller — Garasco de 
Budinich 1—0. Restul partidelor au 
fost întrerupte.

★
In runda a 17-a a turneului in

ternațional feminin de șah de la 
Moscova atenția spectatorilor a 
fost îndreptată asupra partidei din
tre fruntașele clasamentului Volpert 
(U.R.S.S.) și Lazarevici (Iugosla
via). Șahista sovietică a jucat cu 
negrele și și-a creat încă din des
chidere avantaj ,dar Lazarevici s-a 
apărat foarte bine, astfel îneît la 
mutarea 41-a cele două partenere au 
căzut de acord asupra remizei.

Șahista poloneză Holuj a jucat 
partida spaniolă în fața lui Gurfin- 
kel (U.R.S.S.) și folosind bine gre
șelile adversarei a obținut victoria.

Celelalte partide s-au întrerupt. 
Tot la 27 octombrie s-a jucat par

tida din runda a 15-a dintre Iva
nova (R.P. Bulgaria) și Keller 
(R.D. Germană). Victoria a reve
nit șahistei germane. Partida din
tre Gurfinkel (U.R.S.S.) și Bodo de 
Moschini (Argentina), amînată în 
runda a 16-a, s-a terminat cu vic
toria șahistei argentiniene.

• Atleții sovietici își continui ac
tivitatea competițională participînd 
la diferite concursuri organizate în 
orașele din sudul Uniunii Sovietice. 
La Odessa, unde se desfășoară fina
lele spartachiadei unionale a spor
tivilor de ia sate, cunoscutul fon- 
dist Vladimir Kut a alergat distan
ta de U.Mt m. in timpul de 
2»’47”4/lȘ. Un rezultat excelen; a rea
lizat campioana olimpică Nina Po
nomareva in concursul desfășurat 
la Batumi. Ea a aruncat discul la 
54,37 m. reallzlnd cel mai bun re
zultat mondial al anului la această 
probă. <

• Echipa reprezentativă de volei 
a Indiei care vizitează R. P, Chineză 
la invitația organizațiilor sportive 
chineze a susținut la 26 octombrie 
primul meci din cadrul turneului 
său. Oaspeții au tntilnit echipa se
lecționată a orașului Pekin.

întîlnirea a luat sfîrșit cu scorul 
de 3—« (15—8, 15—1«, 15—10) în fa
voarea echipei orașului Pekin.

• La Varșovia a sosit echipa sue
deză de hochei pe glieață I. K. 
Goeta. Hocheiștii suedezi vor sus
ține o întîlnire in compania selec
ționatei orașului Varșovia. împreună 
cu echipa suedeză a sosit și cam
pioana Suediei de patinaj artistic, 
Roemlnberg, cunoscută drept uua 
din cele mai bune patina oare din 
lume.

• Echipa cehoslovacă de hochei pe 
gheață Krldla Vlasti care întreprin
de un turneu în R. P. Polonă a 
susținut la 26 octombrie un al doi
lea Joc în compania echipei repre
zentative a orașului Varșovia. Victo
ria a revenit hochciștilor polonezi cu 
scorul de 7—6 (2—»; i—5; 4—1).

• Intr-un meci internațional de 
box desfășurat in seara zilei de 26 
octombrie Ia Londra, echipa repre
zentativă de amatori a Mirii Bri
tanii a învins echipa de ama ori a 
S.U.A. cu 7 victorii la 3.

• După cum se anunță din Roma, 
Federația italiană de scrimă a ac
ceptat Rivitația organizațiilor spor
tive sovie.ice de a trimite o echipă 
de scrimerl italieni la Moscova pen
tru a susține mai multe întîlniri în 
compania scrimerilor sovietici. Lista 
scrimerilor italieni care urmează să 
facă această deplasare va fi comu
nicată peste cîteva zile.

VARȘOVIA 27 (Agerpres). — PAP 
transmite: La 25 octombrie s-a des
fășurat în orașul Lublin întîlnirea 
internațională de box dintre echi
pele orașelor Belgrad și Lublin. Vic
toria a revenit pugiliștilor polonezi 
cu rezultatul de 13—5.
• Echipele masculine șl feminine 

de baschet ale R. P. Ungare vor 
pleca la începutul lunii noiembrie 
într-un turneu in Franța. Echipa 
masculină a R. p. Ungare, campioa
nă europeană, va Juca la 5 noiem
brie la Paris cu echipa reprezen
tativă a Franței.
• TIRANA tt (Agerpres). — ATA 

transmite: intre 20 și 23 octombrie, 
la Tirana s-au desfășurat întrecerile 
din cadrul campionatului de gimnas
tică al R. P. Albania. Atît Ia bărbați 
cît și la femei titlurile de campioni 
au fost cucerite de gimnaștii asocia
ției sportive „Studenți".

Redacția $1 Administrația, București, str. Const. Miile Nr, 17 telefon 5.30.36—5.30.37. Rr. 1—9—52 STAS 3452. Intr. Poligrafică Nr. 2 sir, Brezoianu Nr, 23—25. Abona
mentele se fac la oficHIe poștale prin factorii poștali șl difuzorii voluntari din întreprinderi.
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Așa procedează sportivii sovietici
Vladimir Karneiev parcur

gea ultimul tur. Fină la fi
nișul motocrosului rămăse
seră mai puțin de 5 km. Cei 
mai apropiat adversar se 
afla la 3-400 m. în urmă. 
Motcciclistul era obosit. II 
dureau mîiniie, mijlocul, u- 
merii. Dar Vladimir simțea 
deja senzația victoriei și nu 
reducea viteza. Doar cînd 
motocicleta ieșea pe drum 
plat, el relaxa puțin mușchii 
pentru a le da măcar o cli
pă de odihnă.

Ca totdeauna, Karneiev 
cunoștea bine traseul. Acum 
urma să treacă printr-un 
vechi cimitir. Aici el tre
buia să meargă vreo 200 
metri printre două ziduri 
pe jumătate dărîmate, apoi, 
un coborîș nu prea abrupt, 
un pîrîu și, sus în vîrful 
dealului, sosirea.

Karneiev intră cu o vi
teză de 60-65 km. pe dru
mul îngust dintre ziduri. O 
iarbă deasă dar nu prea 
înaltă îi permitea să alerge 
aproape ca pe o șosea as
faltau. Deodată, la vreo
50 m. în față, Karneiev vă
zu un copil. Un băiețaș de 
vreo 8 ani îi ieșise în cale, 
se opri și, speriat, pornea 
cînd în dreapta, cînd în 
F ’ ;

Șah dincolo

stingă. Se auziră strigătele 
speriate ale spectatorilor 
aliniați pe traseu. Karneiev 
înțelegea că peste o clipă 
el îl va lovi pe copil. Nu 
mai avea timp și nici dis
tantă suficientă ca să frî- 
neze. Intr-o fracțiune de se
cundă Vladimir privi în jur. 
li sări în ochi uu bloc mare 
de piatră îngropat pe jumă
tate în pămînt. Să treacă 
peste el era singura solu
ție. Karneiev coti brusc spre 
stînga, trecu în plină viteză 
peste lespede și în clipa 
următoare făcu un salt de 
cîțiva metri. Pentru un mo
ment, motocicleta și abrgă- 
torul s-au aflat in aer. Vla
dimir văzu dintr-odată tot 
cimitirul. In jur se aflau 
cruci, lespezi de piatră, 
țarcuri mici din gărdulețe 
de fier.

Totul se petrecu atît de 
rapid, îneît el nu avu timp 
nici măcar să se sperie. Din 
fericire pentru Karneiev, 
lespedea era bine bătătorită, 
căci o cărare trecea peste 
ea. Motocicleta atî.'iză exact 
pe această cărare. Acum, un 
nou pericol i se ivi în față, 
înainte se afla un monu
ment din piatră, pe lingă 
care cărarea cotea brusc în

dreapta. Trebuia frînat din 
toate puterile. Din cauza frî- 
nei, mașina patină și Kar
neiev era cît pe aci să fie 
zvîrlit în lături. Totuși, mo- 
tociclistul nu căzu și după 
un hop își recăpătă echili
brul.

O mulțime de oameni s-au 
apropiat de el și cineva îi 
strigă :

— înainte, vei ieși pe tra
seu !

Drumul era drept și plat. 
Alergătorul apăsă pe accele
rator și porni ca o săgeată 
prin spărtura peretelui, spre 
șosea. Din spate mai avu 
timp să audă :

— Ce îndrăzneț I Trebuie 
să ai sînge rece pentru așa 
ceva 1

Karneiev termină primul 
cursa. La sfirșit, unul din
tre concurenți 
zînd:

— Se spune 
ti sărit de pe

— Intr-adevăr, 
dar era cît pe-aci să ate
rizez direct în mormînt. Și 
la propriu, și la figurat — 
răspunse Karneiev, cu cel 
mai firesc ton din lume.

Așa sînt sportivii sovietici; 
curajoși, gata să facă față 
situațibor celor mai grele. 
(Din „Fizcultura i spori*)

îi spuse rî-

că astăzi ai 
trambulină.

am sărit,

t

—

, . II
de cercul polar ■

_____ __ ii
Ambele întilniri au luat sfirșit cu 
un rezultat de egalitate.

Colectivului de șah al stațiunii 
„Polul Nord 3“ i-au fost înminate 
fanioanele Comitetului pentru Cul
turii Fizică și Sport din R.S.F.S R. 
și Consiliului Central al asociației 
sportive „Vodnik". La întoarcerea 
pe continent, aceste trofee au fost 
predate muzeului „Arktika" din Le
ningrad.

*

In fiecare toamnă, parcurile de cultură și odih
nă din Moscova adăpostesc o vie și bogată acti
vitate sportivă. In minunatul decor al parcului 
Sokolniki, pe aleile străjuite de copaci uriași, 
sute de * tineri participă la însuflețite întreceri 
de cros, în timp ce pe numeroasele terenuri spor
tive ale parcului zeci de echipe își dispută în- 
tîietatea în diferite discipline sportive.

In fotografie: un grup de crosiști străbate ale
ile parcului Sokolniki din Moscova.

Pe șantierul celui mai mare combinat sportiv din lume

In îndepărtatul r.ord, in Arktică, 
odată cu venirea lungii nopți po
lare, șahul devine un mijloc plăcut 
de distracție pentru oamenii îndrăz
neți, plecați să smulgă tainele Po
lului.

A devenit tradițional ca In fiecare 
an să se desfășoare o competiție pe 
cit de originală, pe atit de intere
santă: un meci de șah prin radio, 
intre cercetătorii polari și colective 
sau cluburi de pe continent. Cel 
mai popular dintre aceste meciuri 
este fără îndoială Moscova-Arktica, 
meci care in fiecare an ține încor
dată atenția iubitorilor șahului. De 
obicei, intilnirea este precedată de 
numeroase turnee desfășurate în 
stațiunile polare și care cu drept 
scop alcătuirea echipei in nordul 
îndepărta'. Anul acesta, meciul, care 
a durat aproape toată noaptea po
lară (și ea măsoară vreo... șase 
tuni) a luat sfirșit eu scorul de 
16'ft—10'lt in folosul „locuitorilor* 
Polului. Cupa transmisibilă oferită 
de consiliul central al asociației 
„Vodnik" a rămas in Arklică. Ea 
este păstra'ă de șahiștii îndepărta
tului golf Tiksi.

Șahiștii golfului Tiksi au mai sus
ținut un meci cu echipa Ministeru
lui flotei fluv!ale si au cîștigat. Co
lectivul golfului Providenței și cel 
al Calului Schmidt au învins echi
pa întreprinderii de transporturi 
fluviale din Moscova. Șahiștii insu
lei Dikson au întrecut echipa între
prinderii „Arktik Proiekt".

O serie de întreceri interesante 
s-au desfășurat între stațiunile 
științifice în der’vă din regiunea 
Polului Nord. Primii care și-au dis
putat campionatul au fost șahiștii 
stațiunii „Polul Nord 3“. Victor a 

. i-a revenit medicului Valovici, ope
ratorului cinematografic lanțuri și 
aerologului Kanaki. Aproape simul
tan s-au desfășurat meciurile între 
stațiunile „Polul Nord 3* și „Polul 
Nord 4", precum și intilnirea prin 
radio „Polul Nord 3* — vaporul 
„Leningrad*. Interesant de remar
cat că în timpul meciului vaporul 
„Leningrad" traversa Ecuatorul în 
drum spre Argentina, iar adversarii 
se aflau... undeva pe o banchiza 
plutitoare în regiunea Polului Nord.

Activitatea șah istă în stațiunile 
de cercetări polare este foarte bine 
organizată. In corturi special ame
najate se află veritabile cluburi de 
șah. Membrii expedițiilor au la dis
poziție cărți și manuale, primesc cu 
regularitate revista „Șahmatî v 
SSSR*. In fiecare săplămînă, în 
cadrul emisiunilor specia'e pen'ru 
stațiunile științifice din Nord, strt 
transmise prin radio ultimele știri 
șahiste, se fac comentarii de către 
cei mai de seamă mari maeștri ai 
U.R.S.S. Șahiștii de ta Pol au ur
mărit cu regularitate desfășurarea 
turneului interzonal de la Goteborg 
și au fost printre primii care au ți
nut să-i felicite pe șahiștii sovie
tici cu prilejul strălucitei lor vic
torii. Meciurile desfășurate prin ra
dio intre diferitele stațiuni po'are 
sau între stațiunile polare și conti
nent sM arbitrate de jucători de 
frunte din U.R.S.S., printre care și 
campionul mondial M. Botvinik. 
Cele mai bune partide reușite cu 
prilejul acestor meciuri văd lumi
na tiparului.

„Stadion la Lujniki"! Cu cită 
mîndrie pronunță acum moscoviții 
numele bătrinului parc 1

Cine nu-și aduce aminte de „me
trou", de „expoziția agricolă unio
nală", de „universitatea de pe co
linele lui Lenin", de emoțiile și 
bucuriile pe care le-au adus oame
nilor sovietici aceste uriașe con
strucții din minunata capitală so
vietică 1 Astăzi, și stadionul de la 
Lujniki — un vis mai vechi — 
devine, prin voința și munca tine
rilor constructori, o realitate vie.

Șantierul din Lujniki îți suge
rează un film care se deve'opează. 
Incet-încet, apar imaginile viitoa
relor amenajări : ovalul imens al 
stadionului, fundamentul de beton 
al bazinului de înot, schelele uria
șei săli acoperite, locul viitoarei 
stațiuni nautice.

De departe se aude vuietul mași
nilor, zgomotul asurzitor al maca
ralelor care ridică și poartă prin 
aer greutăți imense. Aproape 
cu patimă mușcă pămîntul escava
toarele mînuite de cei mai price-, 
puți muncitori ai Moscovei

Amploarea construcției de la 
Lujniki o pot reda deocamdată 
doar cifrele.

Terenul pe care se desfășoară 
amenajările măsoară aproape 180 
hectare. In momentul de față 4.500 
muncitori salariați își duc activi
tatea pe șantierul celui mai mare 
combinat sportiv din lume. Intr-o 
singură lună (septembrie) au fost

turnați 2538 metri cubi de beton 
armat și 1300 tone construcții me
talice. Numai pentru construcția 
stadionului au fost folosite pînă 
acum 5000 metri cubi de cărămidă. 
In cursul ultimei luni escavatoarele 
au ridicat 293.000 metri cubi de 
pămînt. O problemă dificilă a 

construcției o constituie amenajă
rile subterane (conductele de apă, 
canalizare etc.). Lungimea totală 
a acestor construcții atinge de pe 
acum impresionanta cifră de 24.000 
metri.

Fluviul Moscova a venit în aju
torul constructorilor, aducîndu-le 
(în mod cu totul gratuit) pietriș 
de cea mai bună calitate. De la 
începutul lucrărilor și pînă acum 
au fost scoși din albia fluviului 
166.800 metri cubi de pietriș.

La Luiniki lucrează in fiecare zi 
800 camioane de înalt tonaj, care 
transportă într-un singur schimb 
18—20 mii tone încărcătură.

Construcția de Ia Lujniki este 
privită ca un șantier național. In 
special tineretul Moscovei consi
deră de datoria sa să participe en
tuziast la încheierea în timp a lu
crărilor. Zilnic peste 1500 de tineri 
și tinere prestează muncă volun
tară. De la începutul lucrărilor și 
pînă acum aproape 50.000 de com- 
somoliști au prestat I milion ore 
de muncă voluntară.

Pentru Spartachiada Popoarelor 
din anul 1956, uriașul complex 
sportiv de la Lujniki va fi gata.

Se pregătesc hocheiștii
Se apropie 

Cele mai 
Sovietice

sezonul de hochei, 
bune echipe ale Uniunii 
și-au început de mult

In vederea apropiatului sezon de iarnă, atelierele de obiecte sporti
ve pregătesc toate accesoriile necesare practicării diferitelor disci
pline de iarnă.

In clișeu: un maistru specialist în fabricarea croselor dă ultimul 
retuș inventarului care va pleca spre colective.

antrenamentele. Colectivele „T.S.K.- 
M.O.“, „Dinamo", .Aripile Sovie
telor", care în fiecare an își dis
pută titlul de campioană a țării 
au plecat în nord șî în curînd vor 
ieși pe gheață.

In tot cursul verii hocheiștii au 
practicat sporturi complimentare, 
fotbal, baschet, volei, hochei pe 
iarbă, iar toamna au alergat cro
suri, și-au pus la punct pregătirea 
fizică. Temele tactice au fost stu
diate în săli de gimnastică, pe... 
patinoare de parchet. De aseme
nea, hocheiștii au folosit patinele 
cu rotile, care permit șlefuirea di
feritelor procedee tehnice.

La sîîrșitul lunii noiembrie va 
începe importanta competiție 
„Campionatul U.R.S.S." clasa „A" 
și fiecare echipă dorește să se gă
sească în maximum de formă în 
vederea acestei populare întreceri 
de hochei,

Dacă privești Moscova din 
înălțimea zborului unui avion 
ai în fața ochilor întreaga pa
noramă a minunatului oraș. 
Involuntar îți atrag atenția 
zone întinse de verdeață, care 
dau un colorit și mai atrăgă
tor frumosului oraș. Sînt locu
rile iubite de odihnă ale mos- 
coviților, parcurile de cultură 
și odihnă. Multe amintiri plă
cute sînt legate de aceste 
locuri. In timpul verii aici poți 
să te plimbi cu barca, să hoi
nărești'pe aleile umbroase, să 
vezi un spectacol de teatru sau 
de cinematograf. Dar cine nu 
cunoaște oare intensa activi
tate sportivă care pulsează în 
parcurile de cultură și odihnă? 
Aici au fost amenajate adevă
rate „orășele" sportive care a- 
sigură vizitatorilor o odihnă 
plăcută și folositoare.

Nu mai puțină animație 
domnește în parcurile de cul
tură și odihnă în zilele de iar
nă. La dispoziția vizitatorilor 
stau patinoare, pîrtii de schi și 
de săniuș, terenuri de hochei.

In fiecare an, parcurile Mos
covei se pregătesc din vreme 
pentru sezonul de iarnă. A de
venit o tradiție ca în aceste 
locuri vara să fie întîmpinată 
iarna, iar iarna, încă în cursul 

- verii.
Parcul de cultură și odihnă 

Sokolniki. Nu departe de in
trarea principală, la vreo 50 
m. se află o mică clădire de 

[ lemn. La prima vedere ea nu 
i se deosebește cu nimic de fru- 
' moașele case și pavilioane 
[ care populează parcul. Totuși. 
i vizitatorii o cunosc foarte bine. 
‘ Aici, în cursul verii poți că

păta o bicicletă pentru plim
bare, rame de vîslit, iar iarna 
toate cele necesare patinajului, 
schiului sau hocheiului.

Responsabilul ..orășelului” 
sportiv, Leon Stepanovici Be- 
leakov, a luat din vreme toate 

J măsurile de întimpinare a ier- 
1 nil. încă din luna iulie, cînd 

termometrul arăta la umbră 
28—30 grade, a ir eput verifi
carea inventarului. Au fost re
parate schiurile, patinele, cro
sele. Clubul parcului s-a îmbo
gățit cu peste 1600 perechi de 
schiuri, 1000 perechi bocanci, 
700 perechi patine.

O muncă intensă s-a desfă
șurat și în cadrul parcului. .4 
fost revizuită instalația de ană 
și nivelate locurile care vor 
deveni patinoare. Anul acesta 
parcul Sokolniki va avea peste 
40.000 metri păirați gheață. 
Spre deosebire de alți ani. 
schiorii vor căpăta și ei o pîr- 
tie nouă pe locul unde era ex- 
poziția de construcții.

N-au scăpat din vedere mun- \ 
Citorii parcului nici perioada 
activității sportive de toamnă. ; 
Au fost luate toate măsurile i 
pentru a asigura o desfășurare | 
cît mai bună antrenamentelor 
și mai cu seamă crosurilor. 
Crosurile de toamnă sînt tra
diționale pentru sportivii Mos
covei, iar parcul Sokolniki este , 
un loc iubit pentru desfășura- J 
rea alergărilor pe teren variat. 1 
Pe aleile sale, acoperite acum i 
de frunze galbene, vin nume- i 
roase colective din capitala ] 
Uniunii Sovietice pentru a-și ] 
desăvlrși pregătirile în vede- > 
rea iernii. Patinatori, schiori, , 
hocheiști își intensifică antre- ! 
namentele în așteptarea gheții ] 
și a zăpezii. Ei găsesc aici nu < 
numai trasee excelente, dar și , 
terenuri de volei, 
vestiare comode, 
odihnă, biblioteci.

Va trece puțină 
pada va colora în alb parcul 
Sokolniki, dînd pomilor și a- 
leilor o imagine de basm A- 
tunci, frumosul colț al Mosco
vei va răsuna de glasurile ve
sele ale copiilor și vîrstnicilor 
venițt aici în după-amiezile ge
roase să-și petreacă timpul li
ber în minunata ambianță a 
patinoarului sau a pîrtiei de 
schi.

Toiul este gata. Se așteaptă 
doar căderea zăpezii!

de baschet, 
camere de

vreme și ză-


