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REFERATUL
tii egătură cu sarcinile ce decurg din Fotărîrea C. C. al P. M. R. și a 

i fizicăConsiliului de Miniștri cu privire la reorganizarea mișcării de cultură 
și sport din R. P. R.

PREZENTAT DE TOI/. MANOLE BODNARAȘ, PREȘEOINTELE C. C. F. S. C. M.
TOVARĂȘI,

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare Ro- 
mîne au analizat activitatea depusă 
în ultimii ani în domeniul culturii 
fizice și sportului și pe baza consta
tărilor făcute au elaborat Hotărîrea 
din 2 iulie 1957.

Trecînd în revistă realizările obți
nute și lipsurile ce mai persistă. Ho
tărîrea trasează sarcini importante, 
care reprezintă o nouă orientare în 
privința unor principii organizatorice 
fhenite să asigure. într-o măsură mai 
eficace realizarea conținutului socia
list al educației fizice 
în patria noastră.

Mișcarea de cultură 
fășurat în ultimii ani 
trasa‘e orin Hotărîrea 
tic a! C.C. al P.M.R. din iunie 1949. 
Mișcarea noastră de cultură fizică, 
continuînd tradițiile progresiste ale 
sportului din Romînia și aplicînd cu 
succes experiența proprie acumulată 
în ultimii ani cit și avansata expe
riență sovietică, a obținut importante 
succese.

Aceste.
gate de 
porului 
cerea Partidului Muncitoresc 
a obținut victorii hotărftoare

bazei economice a socialiș

și al sportului

fizică s-a des- 
pe baza liniei 
Biroului Poli-

succese sint indisolubil le- 
mărețele realizări 

muncitor, care, sub
ale po- 
condu- 
Romîn 

în con-

la sfîrșitul primului plan 
mișcarea de cultură fizică

struirea 
muiui.

Astfel, 
cincinal,
și sport număra 870.000 membri, din
tre care 255.000 femei, față de 400.000 
din 1950, realiztnd o creștere de 117 
la sută. Numărul de colective spor
tive a ajuns în 1955 la cifra de circa 
6.500 față de 3.700 cîte existau în 
1950.

Peste un milion de insigne „Gata 
pentru muncă și apărare" au fost cu
cerite de cetățenii patriei noastre.

In cursul unui singur an (1955) 
au fost peste 2.500.000 participanți la 
marile acțiuni sportive de masă ca: 
Spartachiada sindicală, Spartachiada 
de iarnă a satelor, concursurile spor-

tive de vară ale tineretului, campio
natele școlilor medii și universitare, 
crosul „Să intimpinăm 1 Mai”, crosui 
„Să intimpinăm 7 Noiembrie”.

Incepînd din anul 1956 din iniția
tiva Uniunii Tineretului Muncitor 
se organizează cu bune rezultate 
Spartachiadele unice. Astfel „Sparta
chiada tineretului* (de vară și de iar
nă) mobilizează anual circa 2.500.000 
tineri.

Sporturi care erau practicate in 
trecut aproape exclusiv de burghezie 
ca: scrima, tenisul de cîmp. sint
practicate acum de tot mai mulți oa
meni ai muncit

De la eliberarea patriei noastre, 
l .stitutul de Cultură Fizică a fost 
absolvit de 838 studenți. față de 644 
ciți au absolvit în cei 17 ani din re
gimul burghezo-moșieresc.

Au fost pregătiți în .cursuri spe
ciale, un număr de 2-132 antrenori și 
23.500 instructori obștești la toate 
ramurile de sport. In mișcarea de 
cultură fizică și sport funcționează 
un număr de 18.370 arbitri calificați.

S-a organizat în țară o industrie 
a materialelor sportive, care deși încă 
scumpe și unele de slaba calitate, sub as. 
pect cantitativ au acoperit nevoile. 
Astfel, în 1955 s-au produs 340 sor
timente și echipamente în valoare 
d' 121.000.000 lei, față de 75.000.000 
lei în 1950. Au fost produse în acest 
răstimp în țară unele materiale spor
tive care înainte se importau.

Numărul bazelor sportive amena
jate pentru principalele ramuri de 
sport a crescut simțitor. Avem astăzi 
174 piste de atletism, 91 'bazine de 
Înot (dintre care trei acoperite), 318 
săli de gimnastică, 424 terenuri de 
fotbal îngrădite și numeroase tere
nuri mici pentru baschet, volei și 
tenis.

Numărul celor care practică astăzi 
turismul în țara noastră a crescut 
simțitor, iar numărul cabanelor s-a 
dublat, ajungînd în 1956 la cifra de 
172. Numărul celor ce practică, vînă- 
toarea și pescuitul sportiv trece d® 
80 000

A crescut numărul sportivilor frun-

acestoralași și nivelul tehnic al
Avem astăzi 30 de maeștri emeriți si 
495 maestri ai sportului. Recordurile 
țării noastre stabilite înainte de 1945 
au fost doborife pină în 1955 de mai 
multe ori. Mișcarea de cultură fi
zică și sport din R.P.R. a înregistrat 
importante succese și pe plan inter 
național, făcindu se o bună propa
gandă țării noastre peste hotare.

Sportivii noștri au cucerit pină a- 
cum numeroase titluri de campioni 
olimpici și mondiali și au reușit să 
ocupe multe locuri fruntașe în ierar
hia mișcării sportive mondiale și 
europene. Rezultatele obținute la ul
timele Jocuri Olimpice de la Mel
bourne și cele 178 medalii cucerite 
la Jocurile sportive -de la 
ilustrează foarte bine acest fapt.

Sintem membri în 27 
sportive internaționale iar 
din ele deținem funcții de conducere.

Succesele obținute au fost posibile 
datorită îndrumării și sprijinului de 
zi cu zi dat de partid și guvern și 
muncii depuse de Comitetul pentru 
Cultură Fizică și Sport, sindicate, 
U.T.M. și activul voluntar al mișcă
rii sportive.

Față de succesele importanțe înre- 
gistiate de mișcarea de cultură fizică 
și sport pe plan internațional, pro
gresul realizat în cuprinderea mase
lor pentru practicarea sistematică a 
educației fizice prezintă o serioasă 
rămînere în urmă.

Educația fizică și sportul ca fac
tori educativi, recreativi și de întă
rire a sănătății nu a devenit un bun 
al marii mase a oamenilor muncii.

Chiar baza organizatorică a mișcă-

Moscova

federații 
în multe

(Continuare in pag. a 2-a)

Joi diminea'ță, în sala de festivi
tăți a Comitetului pentru Cultură Fi
zică și Sport de pe lingă Consiliul

(Foto. L. TIBOR)
Prezidiul fedinjei în timpul lucrărilor..*

1

Constituirea Comitetului de organizare 
a Uniunii de cultură fizică și snort 

din R. P. R.
Joi a avut loc ședința de 

a Uniunii de cultură fizică 
mină. Comitetul este format din 
maestru emerit al sportului. ALMAȘANU BUJOR 
comisiei centrale de schi, ANDRONACHE ION 
ral al A.G.V.P.S. BALAȘ ION — vicepreședinte 
BARANYl SAMUEL — director în Ministerul Invățămîntului și 
Culturii. BARBU IONEL — strungar Ia uzinele Grivița Roșie. 
BERLOGEA OCTAVIAN — ministru adjunct în Ministerul Sănă
tății și Prevederi'or Sociale. BODNARAȘ MANOLE — președin
tele C.C.F.S./C.M.. BOZEANU TEOHARIE — șefui comisiei spor
tive a Uniunii Asociațiilor Studenților, CAPRA PETRE — preșe

dintele comitetului orășenesc C.F.S. București, DEHELEANU ION 
— activist sportiv. DINU CRISTEA — maestru emerit al sportului. 
Dr. DUMITRESCU ȚRAIAN — medic sportiv. EGYED IOSIF — 
președintele comitetului C.F.S. al Regiunii Autonome Maghiare, 
FLORESCU MIHAI — președ intele comisiei centrale de atletism, 
GHIBL EMIL — director în C.C.F.S.. GRIGORE VASILE — pre
ședinte? asociației Recolta. HRISTODORESCU RADU 
dintele comisiei centrale de 
GHEORGHE — președintele
ION AUREL — șeful C.C.A., ___________  _____ _______ _____
emerit al sportului. JIANU ELENA — maestră emerită a sportului, --------- mane-

MATE1 
Ploești.

Excursii 
MOISE- 
maestră

constituire a comitetului de organizare 
și sport din Republica Populară Ro- 

63 de membrii: ALEXE DUMITRU, 
71 — președintele 
— secretar gene- 

ai C.C.F.S.,

preșe- 
caiac-catioe, general maior ION 

comisiei centrale de volei, lt. col. 
ISMAILCIUC SIMION — maestru

KOPANDI ALEXANDRU — secretar ai 
SCU CORNEL — președintele comisiei 
GHEORGHE — | " ‘ ‘
MESSINGER CONSTANTIN — ș 
din CC.S.. MOINA ION — maestru emerit al sportului. 
SCU ANTON — secretar al '------ ---------—
a sportului. MUJIC MIHAI — secretar al C.C.S.. NAGY DEZIDE
RIU — vicepreședinte al U C.E C.O.M.. NEGREA GHEORGHE — 
maestru emerit al sportului. NIȚUICA ION — lăcătuș la uzinele 23 
August. NICULESCU MARIN — antrenor de ciclism, NEAGU 
ANDREI — vicepreședinte al A.V.S.A.P.. ONISIE ȘTEFAN — 
maestru al sportului, PLOEȘTEANU GHEORGHE — președinte'e 
comisiei centrale de gimnastică, POPA ION — antrenor de box. 
PETRESCU ȘTEFAN — antrenor emerit. PETROȘANU ADRIAN
— secretar al consiliului central al asociației Dinamo, ROB MIHAI
— șeful secției c.f.s. din C.C.S.. ROMAN ȘTEFAN — maestru 
emerit al sportului, ROZEANU ANGELICA — maestră emerită a 
sportului. RITTER IOSIF — antrenor .de fotbal, SACEANU ILA- 
RIE — președintele asociației Progresul. SIMION ION — șef ad
junct al secției c.f.s. din C.C.S., ȘICLOVAN ION — director ai 
I.C.F.. Ș1PERCO ALEXANDRU — vicepreședinte al C.C.F.S./C.M.. 
SIRBU IOSIF — maestru emerit al sportului, SMOLEANU 
GHEORGHE — consilier în C.C.F.S./C.M.. general maior STA1CU 
STELIAN — președintele asociației Dinamo. STOIAN ION — 
președintele asociației Locomotiva. TATAROVICI TUȘA — profe
sor de educație fizică, ȚICU SIMION — redactor șef al ziarului 
„Sportul popular”, ȚUHĂI OCTAVIAN — președintele asociației Vo
ința. TULPAN ION — ministru adjunct al Ministerului Finanțelor, 
Dr. TROIANESCU OCTAV — maestru internațional de șah, UN
GUR AUREL — președintele comisiei centraie de tir, VAIDA ION
— vicepreședinte al C.C.F.S./C.M., VLAICU MARCEL — vicepre
ședinte al C.C.F.S./C.M., VOICU ȘTEFAN — președintele comi
siei centrale de ciclism. ZAHAN ANA — activistă în secția C.f.s. 
din C.C.S., * - - -
din C.C.S.

Comitetul 
tovarășii:

MANOLE 
CORNEL 
ION BALAȘ — vicepreședinte 
ION SIMION — vicepreședinte 
EMIL GH1BU — membru 
VASILE GRIGORE — membru 
ION ȘICLOVAN — membru 
SAMUEL BARANYl — membru 
ION STOIAN — membru

C.C. al U.T.M., 
centrale de bob, 

președintele comitetului reg:onal C F.S.
TI?1 — șeful Direcției Turism și

C.C.S.. MOSCU IUDITH

ZILCEAC FERDINAND — șef-adjunct al secției c.f.s.

de organizare a ales din sinul său un birou format din

BODNARAȘ — președinte 
MANESCU — vicepreședinte

<

de Miniștri, au început lucrările șe
dinței de constituire a Comitetului 
de organizare a Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport din Republica Popu
lară Rcmînă.

Ședința 
printr-un 
rostit de 
NARAȘ, 
a expus obiectivele centrale ale șe
dinței: discutarea principalelor sarcini 
:are decurg din Hotărîrea Comitetu
lui Central al P.M.R. și a Consiliu-: 
lui de Miniștri al R.P.R. cu privire 
la reorganizarea mișcării de cultură 
fizică și sport precum și constituirea 
Comitetului de organizare a U.C.F.S.

Pentru buna desfășurare a ședinței 
a fost propus și ales în unanimitate 
de voturi un prezidiu format din /(» • 
tovarășii: MANOLE BODNARAȘ. J) K A <91 ti El 1
președintele C.C.F.S./C.M., MIHAI1 
MUJIC, secretar al C.C.S.. KO-| 
PÂNDI ALEXANDRU, secretar a! 
C.C. al U.T.M.. ION STOIAN, pre
ședintele asociației „Locomotiva”, 
ELENA JIANU, maestră emerită a 
sportului. EGYED IOSIF, 
tele comitetului C.F.S. al
Autonome Maghiare, ION 
maestru emerit al sportului, 
maior ION GHEORGHE, 
tele Comisiei centrale de volei, NAGY 
DEZIDERIU, vicepreședinte 
UCECOM.

de dimineață a început 
scurt cuvînt de deschidere 
tovarășul .MANOLE BOD- 
președintele C.C.F.S.. care

ATLETlSfti
• Kuț și Krivonosov participa 

la concursuri în Italia.
părăsit Moscova 
grup de atleți so- 
parte recordmanul

La 3 octombrie a 
piecînd în Italia un 
vietici, din care fac 
(mondial în proba de 10.000 m. Vladi
mir Kuț, recordmanul european la a- 
runcarea ciocanului Mihail Krivonosov, 
cunoscutul sprinter Leonid Barteniev, 
campionul unional la triplu salt Oleg 
Riahovski și alții. Sportivii sovietici 
vor participa la două mari concursuri 
internaționale programate la Roma si 
Merano.

(AgerpresJ

Echipa feminină Energia și-* 
încheiat turneul în Ceho
slovacia.

..... „ .LII U1I
președin-fet*™*

In ultimele întreceri pe care le-au 
t în cehoslovacia baschetbalis-

Regiunii 3 
MOINA.« 
general's 

președinți

, tele de Ia Energia Trustul 1 Construc
ții București au înregistrat următoa
rele rezultate : Energia — Slovan 
Bratislava (clasată pe locul cinci în 
prima ligă) 56-35 (24-17), Energia — se
lecționata Bratislava 33-38 (19-19). Spor- 

Jtivele romîne au mai susținut sub nu- 
jjmele selecționata București o partidă 
/cu selecționata Brno de care au fost 

al Mînvir.se cu 48-53 (28-27). De subliniat
(((că deși au disputat 11 jocuri în 13 
/Zfzile, fapt care cere un efortxapi vaie vcic uu cxvi v deosebit, 

A fost apoi votată și aprobată în ^baschetbalistele de la Energia au avut 
cîștlgînd.

(Continuare In pag. a 2-a)
o comportare foarte bună, 
majoritatea înttlnirilor.
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Lucrările ședinței de constituire a Comitetului de erwn’me a U. C. F. S.
(Urmare din pag. 1) 

imanimitate ordinea de zi a ședinței;
B. Referatul în legătură cu sarcinile 
te decurg din Hotărîrea Comitetului 
Central al P M.R. și a Consiliului 
«le Miniștri al R.P.R. cu privire la 
reorganizarea mișcării de cultură fi- 
«ică și sport. 2. Discuții pe marginea 
«■eteratului. 3 Observații și propu
neri în legătură cu proiectul de Sta- 
'tut al U.C.F.S. 4. Constituirea Co- 
urnitetului de srganizare a U.C.F.S.

★
Referatul expus de tovarășul MA- 

1NOLE BODNARAȘ, președintele 
«CCFS/CM a constituit o amplă ana- 
îliza a dezvoltării mișcării de cul- 
itură fizică și sport din țara noastră. 
"Treeind în revistă succesele impor
tante realizate în ultimii ani în ac- 
ttivitatea sportivă internă și inter- 
•națiunală, referatul a insistat asu- 
jpra lipsurilor manifestate in mișca- 
îrea d® cultură fizică și sport reușind 
>să dezvăluie curajos cauzele care au 

t frînarea acțivifății >n H- 
rne'e domenii. Participanții la ședință 
— activiști ai mișcării de cultură fi- 

tsică și sport, antrenori și tehnicieni, 
«sportivi fruntași, reprezentanți ai or- 
Iganelor de stat și ai organizațiilor 
ide masă, etc. — au ascultat cu in
heres expunerea tovarășului MANO- 
tLE BODNARAȘ, care a constituit o 
Jdidelă imagine a drumului parcurs în 
mMimii ani de mișcarea noastră de 
•cultura fizică și sport.

★

i Numeroși participanți s-au înscris 
ia discuții pe marginea refera

REFERATUL
în legătură cu sarcinile ce decurg din Hotărîrea C. C. al P. M. R.
și a Consiliului de Miniștri cu privire la reorganizarea mișcării

de cultură fizică și sport din R. P. R.
prezentat de tov. Itfanoie Bodnăraș, președintele €. €. F. S. /€. M.

(Urmare din pag. 1)

aii de cultură fizică, colectivul spor- 
Xtiv, nu a devenit peste tot o unitate 
•vie, care prin secțiile sale să asigure 
«nemijlocit pregătirea fizică multila
terală a oamenilor muncii. Colective
le sportive de multe ori se confundă 
cu existența unor echipe cu o activi
tate ce are caracter de performanță 
și îndepărtează marea masă de la 
•ctivffatea colectivului .sportiv, care 
astfel nu poate corespunde scopului 
*ău inițial de a asigura cadrul orga
nizat pentru practicarea continuă » 
«ducației fizice.

In privința acestora cifrele statis
tice sînt foarte grăitoare. Astfel în 
ceea ce privește cuprinderea maselor, 
procentele au scăzut începi nd din 
F951, ajungînd să stagneze complet 
în 1955. In 1951 se înregistra o ere 
ștere de 40 la sută, în 1952 de 27 la 
sută, în 1953 de 1'5 la sută și 1954 de 
1 la sută.

Educația fizică a tineretului școlar 
și mai ales a elevilor din școlile ele
mentare, aflați la o vîrstă în care 
educația fizică sistematic practicată 
are o influență binefăcătoare pentru 
dezvoltarea corectă șf sănătoasă a 
erganismului,. este încă nesatîsfăcă- 
toare.

Complexul sportiv G.M.A. nu a de
venit încă baza sistemului de educa
ție fizică a poporului nostru; nu 
constituie încă parte integrantă a 
procesului de instruire sportivă și se 
desfășoară formal, rupt de munca de 
instruire și în campanie. Turismul, 
care trebuia să aibă o largă răsptn- 
dirc de mase. nu este dezvoltat co
respunzător.

Numeroase ramuri de sport nu au 
baza de masă necesaiă pentru a men
ține rezultatele obținute și a progresa 
pe pian internațional. Se constată o 
rămînere în urmă la srimnastîcă 
băieți, at’etisnr, înot, schi, fotbal, 
baschet fete și tenis. Gimnastica de 
pro'ltiriie care trebuie să contribuie 
în mod direct la ridicarea prorfucti- 
vitării muncii, n» se practică.

Deșt în ult:m:i ani au fost pregă
tite nHwr’Me cadre de arbitri, in- 
«Iriieto-f voluntari, numărul «r enti
tatea Tor ccn.t:Tn>ă să rămîiră nesa- 

tului, exprimnidu-și satisfacția față 
de noul și importantul sprijin acor
dat de Partid și Guvern mișcării 
sportive prin recenta Hotărîre și con
tribuind prin cuvîntul lor la îmbogă
țirea aspectelor pozitive și negative 
cuprinse în referat. Astfel, I. STO- 
!AN, președintele asociației „Loco
motiva", a expus o serie de intere
sante aspecte din munca asociației, 
insistînd asupra cîtorva probleme: 
insuficienta preocupare față de ac

Un aspect al sălii în timpul ședinței.

tisfăcătoare, neputînd să .acopere ne
voile mișcării de cultură fizică și 
snort în continuă dezvoltare.

O însemnată parte a activiștilor 
sportivi au o pregătire politică și 
profesională nesatisiicătoare. Cei 
maî muîți dintre ei desconsideră sar
cina de a se ocupa de pregătirea pa
triotică șr cetățenească a sportivilor. 
Trebuie arătat de asemenea că în 
rîndul tehnicienilor și antrenorilor 
noștri mai sînt încă destule elemente 
slab pregătite. De ani și ani, loturile 
reprezentative ale țării noastre au în 
miilocul lor unele elemente neeores- 
punzatoare, care îngreunează serios 
buna reprezentare a țării noastre 
peste hotare. Mulți sportivi conside
rați „fruntași" au un nivel scăzut, o 
mare parte din aceștia beneficiază de 
o serie de avantaje materiale, chiar 
în această stare de mediocritate, se 
complac șî nu se mai strădpjesc să-și 
ridice nivelul performanțelor.

Asociațiile sportive nu au reușit 
să-și îndeplinească rolul pentru care 
att fost create.

Munca de ridicare a nivelul»» ideo
logic, politic și cultural gl sportivi
lor este mea slabă In rindnrile spor
tivilor noștri mai persistă rămășițe 
ale mentalității burgheze în sport. 
Cosmopolitismul și naționalismul șo
vin nu au dispărut complet din men
talitatea unor sportivi. Pe terenurile 
de sport se mai intilrtesc destul de 
des abateri de la morala sportivă, c'i 
indisciplină, loviri și, uneori, ieșiri 
huliganice.

Presa sportivă și revistele de spe
cialitate nu critică destul de curajos 
lipsurile existente în mișcarea de cul
tură fizică și nu propun măsuri de 
îndreptare.

Cercetările ștîințiț.ce din domeniul 
culturii fizice se desfășoară într-un 
ritm necorespunzător. Cu togte că în 
ultimir ani an fost construite mutre 
baze sportive, nnmăru' lor nu satis
face totuși nevoile mereu crcscin-le 
ale mișcării noasrie de cultură fi
zică.

I.ivsurile existente în mișcarea de 
cultură fiââcă și sport se datoresc în 
primul rind sistemului depășit de or
ganizare care a căpăta* d;n ce în ce 
ma>i mult un caracter de stat De a- 
semenea «istomul de organizare a 
fost caracterizat grintr-o conducere 
biroeratkăț greoaie, 'rintr-tîn- .1 cen
tralism excesiv, eliminîndu se ast

tivitatea sportivă de mase, greutăți
le din munca educativă cauzate de 
atitudinea greșită a unor inspecții 
față de sportivii* fruntași, deficiențe
le în aplicarea și extinderea gimnas
ticii în producție etc. Despre proble
mele educative, ca și despre neglija
rea educației fizice a maselor a vor
bit apoi ANA ZAHAN, din secția 
CFS a CCS. Reluînd această pro
blemă, S. CEAUȘESCU, președin
tele asociației „Energia", a arătat 

fel în mare măsură inițiativa 
obștească. C.C.F.S. care avea sar
cina conducerii și îndrumării ac
tivității. nu a sezisat că activitatea 
sportivă ecte în continuă mișcare ș> 
dezvoltare și că este necesar să se 
găsească forme noi care să ducă fa 
o treaptă superioară de organizare.

C.C.F.S.  a considerat că situația 
prezentă este satisfăcătoare, iar lip
surile s-ar datora nu unor conside
rente de ordin principial ci unor de
ficiențe ale organelor și instituțiilor 
chemate să se ocupe de problemele 
sportive.

O altă linsă care s-a resimțit în 
activitatea mișcării sportive de Ia 
noi a fost neglijarea și în unele ca
zuri subaprecierea activului obștesc.

Nu s-a stimulat și încurajat su
ficient activitatea dezinteresată a ac
tivului sportiv voluntar.

Pe baza lipsurilor constatate în ve
derea creării condițiilor necesare dez
voltării culturii fizice și a sportului, 
pe o treapta superioară, în concor
danță Cu dezvoltarea economica și 
politică a Republicii Populare Ro
mine. Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romin și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare Ro
mine, au adoptat o Hotărîre care pre
vede următoarele :

Crearea unei singure organizații de 
masă a sportivilor {Uniunea de Cul
turi Fizică și Sport» care să asi
gure o conducere unică a mișcării 
sportive din R-P R. și desființarea 
treptată a C.C.F.S. și a asociațiilor 
sportive. Această nouă organizație îșs 
va desfășura activitatea pe baza prin
cipiului centralismului democratic, 
ceea ce față de situația existentă, re
prezintă o schimbare esențială.

Statutul U.C.F.S. care se va adopta 
la Congres, va fi un îndreptar pentm 
toți membrii U.C.F.S. precum și pen
tru organele alese, delimitind precis, 
fără echivoc, drepturile si obligațiile 
membri’or și organelor conducătoare.

Conducerea nemiilocită de către 
Partidul Muncitoresc Romîn a Uniunii 
de Cultură Fizică și Snort va însemna 
un sprijin prețios pentru vii*narea sa 
activitate.

Hotărîrea prevede de asemenea. în
ființarea de forme noi organizatorice, 
cum ar fi clubul sportiv, care va ner- 
m’te nregătirea sportivilor fniMasj la 
un nivel superior Ș’ v-a contribui la 
reducerea duratei cantonamentelor, 

că înșiși activiști spo.t vi au încu
rajat uneori actele de. indisciplină și 
manifestările nesănătoase ale sporti
vilor fruntași, cocoloșind greșelile 
lor și ezitînd să aplice sancțiunile e- 
ducative corespunzătoare. Arătînd 
importanța activității sportive în 
culturalizarea maselor de țărani 
muncitori. V. GRIGORE, președin
tele asociației „Recolta", a solicitat 
mai mult sprijin pentru rezolvarea 
acestei importante probleme atît din 

pregătirea făcîndu-se în condițiile 
cele mai bune în secțiile clubului.

Unele forme organizatorice existen
te și pînă acum se perfecționează. 
Comisiile centrale pe ramuri de sport 
se transformă în federații sportive cu 
atribuții mai largi.

Colectivul sportiv în noua struc
tură organizatorică va reprezenta mai 
real unitatea de bază a mișcării spor
tive de masă. EI va permite unor 
grupuri de oameni strinși în număr 
de cel puțin 15, fie Ia locul de pro
ducție fie pe cartier sau sate, să-și 
înjghebeze colectivul lor sportiv. Ast
fel, vechile cercuri sportive — ca sub
unități neviabile — vpr dispare. Co
lectivul sportiv — fie că își va începe 
activitatea cu 15 membrj, fie că va 
cuprinde 2.000 de membri, în funcție 
de posibilitățile sale materiale orga
nizatorice. va trebui să asigure prin 
secțiile sale practicarea continuă a 
educației fizice, punindu-și ca sar
cină principală în primul rind sănă
tatea și educarea marilor mase

TOVARĂȘI.
Hotărîrea Comitetului Central al 

Partidului Muncitoresc Romin Și a 
Guvernului Republicii Populare Romi
ne cu privire la reorganizarea miș
cării sportive reprezintă un sprijin 
deosebit pentru mișcarea noastră 
snortivă. Ea ne arată drumul pe care 
va trebui să-1 Darcurgem in viitor 
pentru ca să obținem noi și însem
nate succese, care să ducă Ia cn- 
nrinderea maselor largi de oameni ai 
muncii în practicarea continuă a edu 
cafiei fizice și sportului, Ia obținerea 
unor astfel de rezultate în sportul de 
performanță, care să întărească pre
stigiul sportiv al patriei noastre.

Depinde în mare măsură de modul 
cum vom ști să organizăm Uniunea 
noastră de Cultură Fizică, de modul 
în care vom ști să mobilizăm 51 să 
angrenam Bn activ obștesc cît mai 
larg în conducerea activități sporti
ve, de folosirea cît mal chibzuită a 
mijloacelor ma eriale, pentru ca a- 
ceste succese să fie asigurate.

Sub conducerea partidului să por
nim cu toată puterea noastră de 
muncă, cu tot avintul la înfăptuirea 
organizației unice a sportivilor din 
țara noastră. Uniunea de Cultură Fi
zică și Spori Pp->nb’;ra Populară 
Romînă.

(Text prescurtat) 

partea forurilor organizatorice cît și 
a celor tehnice sportive. PETRE CA-: 
PRA, președintele comitetului orașe-: 
nesc CFS București, a deschis dis-: 
cuțiile asupra cîtorva probleme, rea 
luate apoi de numeroși vorbitori. 
Astfel el s-a referit pe larg la: e- 
ducația fizică în școli, lipsa de le-* 
gătură a sportivilor fruntași cu or-* 
ganele sportive locale, unele greutăți 
ale muncii comisiilor centrale, lipsuri 
în pregătirea profesională a cadrelor 
sportive precum și unele probleme în 
legătură cu insuficienta reflectare a 
activității sportive de masă de către 
ziarul „Sportul popular" și celelalte 
organe de presă. Subliniind amploa
rea realizărilor sportive din ultimii 
ani F. ZILCEAC, șef-adjunct al sec
ției CFS a CCS, a scos în evidență 
citeva din principalele cauze ale lip
surilor semnalate în referat și de că
tre ceilalți vorbitori. F. ZILCEAC s-a 
oprit în special asupra influenței ne
gative a paralelismului de conduce
re a mișcării sportive oferind exem
ple concrete despre insuficienta cola
borare între organele sportive și sin
dicale, chiar la nivel superior. As
pecte din munca "de ridicare a nive
lului profesional a.l cadrelor tehnice, 
din pregătirea, repartizarea și folo
sirea absolvenților Institutului de 
Cultură Fizică, sezisate în treacăt de 
antevorbitori, au fost aprofundate de 
I. ȘICLOVAN, directorul ICF, care a 
vorbit, de asemenea, despre necesi
tatea unei cotituri către o activitate 
sportivă cu caracter atractiv și re
creativ. C. IOVANESCU, profesor de 
educație fizică, s-a referit la nece
sitatea - asigurării gradației învăță-' 
mîntuJui de educație fizică pe toata 
treptele de școlarizare. în scopul for
mării unor deprinderi sănătoase iff 
masele de elevi. GH. SMiOLEANU, 
consilier în CCFS, a arătat, printre 
altele, rolul nefavorabil a| goanei 
dxipă performanțe imediate asupra 
.procesului de instrmre-antrenament. 
ȚICU SLMION, redactorul șef .d 
ziarului „Sportul popular", s-a ocupat 
de lipsurile ziarului în reflectarea ac
tivității sportive și în special a spor
tului de masă. Vorbitorul a arătat 
totodată necesitatea unei cotituri ra
dicale in mentalitatea organelor 
sportive și de stat față de conținutul 
mișcării sportive. Referitor la îmbu
nătățirea reflectării activității spor
tive în coloanele presei de speciali
tate, vorbitorul a arătat necesitatea 
apariției zilnice și în format mare a 
ziarului „Sportul popular".

Au mai luat cuvîntul I. SACEA- 
NU, președintele asociației „Progre
sul". O. TUHAI, președintele asocia
ției „Voința", maior ANTON AMAN, 
secretarul consiliului regional Bucu
rești ..Dinamo", IOANA DUMITRII/, 
președinta comitetului raional CFS 
„V. I. Lenin" din Capitală, I. PAU- 
ȘAN. președintele asociației „Flamu
ra roșie" și L. TEODORESCU, pro
fesor la ICF, care au ridicat, de a- 
seanenea, probleme legate de activi
tatea sportivă desfășurată pînă a- 
cum, făcînd și o serie de interesante 
propuneri pentru munca de viitor.

★

Diipă-amiază, lucrările ședinței au 
fost reluate sub conducerea tovară
șului MIHAI MUJIC. După termi
narea discuțiilor ’pe marginea refe
ratului. au luat cuvîntul numeroși 
participanți care au făcut observații 
și propuneri în legătură cu proiectul de 
Statut al UCFS. Anei, s-a procedat la 
votarea propunerilor făcute de GH. 
SMOLEANU, în numele unui gru.p 
de activiști, pentru Comitetul de or
ganizare a UCFS. Cei 63 de tova
răși propuși au fost aleși în unanimi
tate. Comitetul a ales apoi din sînuil 
său un birou prezidat de tovarășul 
MANOLE BODNARAȘ care, în în
cheierea lucrărilor a exprimat hotă
rârea Comitetului de a mdjri cu toa
tă însuflețirea pentru realizarea sar
cinilor trasate de Partid și Guvern 
eu privire la reorganizarea mișcării 
de cultură fizică și sport.



Numeroase
acțiuni sportive

Cîteva probleme legate de comportarea 
reprezentativei naționale de fotbal

in regiunea Stalin
Tineretul din regiunea Stalin, ani

mat de dorința de a întimpina a W-a 
aniversare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie prin noi realizări 
ta toate domeniile, va participa în 
gdnstea măreței sărbători a proleta
riatului mondial și la o serie de ma
nifestări sportive. Intr-o recentă șe
dință la care au luat parte organele 
locale ale CC.F.S., U.T.M. șl 
A-R.L.U.S. a fost pus la punct un 
vast plan de acțiune în acest sens.

Una dintre manifestațiile care se 
vor bucura de toată atenția va fi 
Ștafeta Prieteniei RominoSovietice, 
ale cărei etape se vor desfășura între 
13 și 28 octombrie. Pînă la 20 ale 
lunii în curs va fi etapa intercolective 
șl intercomune. Intre 20 și 24 ștafe
tele vor sosi la centrele de raion, iar 
în ziua de 25 ele vor sosi în reședința 
regiunii, unde vor întîlnî și pe tinerii 
purtători ai mesajelor tineretului din 
regiunile Ploești 
octombrie, ștafeta 
Mureș.

Perioada Lunii
Sovietice va prilejui o serie de ma
nifestații sportive, dintre care men
ționăm ; faza regională a crosului „Să 
întîmpinăm 7 Noiembrie" la 20 oc
tombrie, în Poiana Stalîn; un concurs 
dotat cu „Clipa Prieteniei", oferită de 
A R.L.U.S., care va fi cîștigată de 
Colectivul* oe va totaliza cel mai bun 
punctaj în întrecerile de volei, atle
tism, tenis de masă și tir; un concurs 
între raioanele Sighișoara și Mediaș 
la box, handbal, atletism, volei și 
baschet; numeroase întreceri pentru 
cucerirea Insignei de atlet și a insig
nei G.M.A.

Paralel cu activitatea sportivă, or
ganizarea unei expoziții de fotografii 
sportive, a unei vitrine cu aspecte din 
sportul sovietic și a unui ciclu de 
eonfertaje va întregi programul ti 
Heritor sportivi din regiunea Stalin, 
dornici s» fntîmpine cu cinste sârba 
torireă a 40 de ani de la victoria 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie- i •

și Pitești. La 28 
va pleca spre Tg.

Prieteniei Romino-

După meciul de totbaj dintre re
prezentativele Rominiei și Iugosla
viei. disputat jn cadrul preliminarii
lor campionat ului mondial, se ditcufă 
pe larg în presă o serie de aspecte 
legate de comportarea assatisfăcă- 
toare a echipei noastre naționale. Fap
tul în sine este pozitiv și sintem intru 
totul de acord cu ziarul „Scînteia", 
care într-ua mic articol publicat ieri, 
arată: „Nu poate încăpea îndoială că 
desfășurarea unei discuții largi, dusă 
pe baze principiale, care să abordeze 
asemenea probleme în profunzime, cu 
responsabilitate și intr-un spirit con
structiv va sluji la progresul fotbalu
lui nostru — sport atît de îndrăgit 
de masele oamenilor muncii".

in cele de mai jos veni încerca să 
urmăm îndemnul „Setatei!", în scopul 
de a aduce și noi o modestă contri
buție ța 
portante 
nostru.

Jocul 
mulțumi 
specialiști. Doar în ultimele 35 mi
nute 
piat 
Dar 
cum 
sțru 
tatea jucătorilor nu au corespuns. De 
ce? Răspunsul ța această întrebare 
are o importanță deosebită, de el 
depinzînd ansamblul măsurilor ce 
urmează a fi luate pentru remedierea 
situației.

După părerea noastră, răspunsul 
se poate da imbrățișind următoa- 
a sperie;
felul în care jucătorii, în gene- 

și cei fruntași în șpecial sînt 
în care acti-

AL. DINCA
corespondent regional

necorespu«u,ău»are. Firește, vma pen
tru această gravă situație nu aparține 
numai antrenorilor echipelor respec
tive. Ea revin,. în egală măsură to
varășilor din conducerea secțiilor și 
chiar colectivelor din care fac parte 
făcătorii cătați. Fără îndoială că si
tuația gravă la care s-a ajuns este 
și rezultatul lipsurilor constatate in 
munca Direcției de fotbal din CCFS 
și îndeosebi a amrenorilor de stat, 
care, sezisînd la timp greșelile, ar f 1 
trebuit să găsească mȘloacrie nece
sare pentru remedierea situației.

In mod evident se impune con
cluzia că Biront comisiei centrale. 
Direcția de fotbal, conducătorii și an
trenorii echipelor dm categoria A și 
chiar B trebuie să ia toate măsurile 
ce se imptm pentru ca procesul de 
losfruire-antrenament să se desfă
șoare la tm nivel superior, la nivelul 
necesar intereselor naționale și nu 
îngustelor interese de club. Trebuie 
să se înțeleagă o dată pentru totdea
una ca nu este totul să obții cele 
două puncte in clasament, cj să le 
obții printr-un joc modern, spectacu
los, ca rezultat ăl comportării cit mai 
bune a întregii echipe. De asemenea, 
este cazul să se priceapă de toți că 
■victoria intr-un 
între două echipe 
portantă, dar și mai prețioasă este 
victoria echipei iț--- ț_. ‘
obiectiv dintre cele mai importante 
și care trebuie neapărat realizat!

Este drept că conaisia de selecție * 
dovedit lipsuri jn activitatea sa. Ju
cători buni din țară (Serfozo, Oprea, 
Hașoti. Paul Popescu ș.a.) nu an fost 
urmăriți cu destulă atenție, deși li
nii dintre aceștia au fost încercați 
într-un singur meci jn lot. Dar chiar 
și cel mai bun selecționer din Rime 
nu poate alcătui o echipă bună cu 
jucători slab pregătiți. Așa s-a făcut 
că. in loc de a se ocupa de omogeni
zarea echipei A, de pildă', antrenorii 
au trebuit să depună multe strădanii 
pentru a îmbunătăți forma lui ApoT 
zan, Bone și «Iții. Iar la unii jucă
tori (Nicușor, Constantin) au trebuit 
chiar să renunțe.

Sîntem de părere că antrenorii au 
greșit atunci cînd, deși și-au dat sea
ma la timp că Constantin nu cores
punde, l-au menținut prea mult în 
echipă și nu au insistat să fie adus 
din vreme Petschowski. Ei s-an men

tori in echipele din care provin. Or, ținut prea mult pe principiul de a 
ăsa., cuai iL mai lost arătat în zia
rul nostru, pregătirea jucătorilor în 
colective Iasă foarte mult de dorit. 
Jucători de valoarea lui Apcdzan, 
Bone,' Constantin, Nicnșor, Ene I. 
Neacșu ș.a. s-au prezentat în perioa
da muncii de selecționare în formă

lămurirea unor probleme i«- 
pentru progresul totbclulut

echipej Rominiei nu a putut 
nici pe spectatori, nici pe

de ioc echipa noastră s-a apro- 
de adevăratele ei posibilități, 
în restul de 55 minute ? Așa 
s-a mai arătat — în ziarul no- 
și în toate celelalte — majori- meci internațional 

de colectiv este im-

naționale, lată un
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just 
rele

•) 
ral,
pregătiți la colective'e 
vează ;

b) felul cum s-a desfășurat munca 
membrilor comisiei de selocție și a 
antrenorilor lotului;

c) indicațiile tactice d*te 
nori și felul cum jucătorii 
pectat în meci.

Și acum să luăm la rind 
pecte.

Este la mintea onjcui că o echipă 
reprezentativă, cuprinzind cei mai 
buni jucători intr-o anumită perioa
dă, este rezultanta directă a felului 
în care au fost pregătiți acești jucă-

de autre- 
le-au res-

aoeste as-

♦ *

£■. *
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Salut călduros petroliștilor 
de ziua lor

Poporul nostru muncitor sărbătorește miine „Ziua Petrolistului'. 
ziua vrednicilor fii ai patriei care, de un secol, zmulg pămintului 
„aurul negru". Ei trudesc de un secol, dar adevărata răsplată a 
muncii lor, recunoașterea deplină a meritelor lor în înflorirea eco
nomiei naționale n-au primit-o petroliștii decit în anii puterii popu
lare care a luat pentru totdeauna de pe umerii lor jugul greu al 
exploatării capitaliste.

Alături de întregul popor, tineretul sportiv care-i iubește și ii 
apreciază pe sportivii din reprezentativele petroliștilor (în fotografie: 
aspect dintr-o întilnire a echipei petroliștilor din Ploești cu C.C.A.) 
le transmite tuturor celor ce extrag și prelucrează aurul negru cele 
mai sincere urări de prosperitate.

folosî aceeași echipă din ultimele 3 
meciuri (aceea care a jucat cu Bel
gia, U R.S.S. și Grecia), deși era e- 
vident că unii jucători nu corespund. 
Renunțindu-se tîrziu la Constantin, a în- 
ărziai și introducerea luîEnelI, pînă 
atunci fiind f dosit ca aripă dreaptă 
Cacoveanu. De asemenea, ne alătu
răm celor care socotesc neinspirată 
folosirea lui V. Anghel pe un post în 
care nu joacă de obicei. Fără îndoială 
că aceste lipsuri în alcătuirea înain
tării reprezentativei noastre au con
tribuit și ele la comportarea slabă a 
echipei

Privitor la indicațiile tactice date 
echipei de către colectivul de antre
nori, ne surprinde afirmația făcută 
de A Neagu în ziarul „Informația 
Bucureștiului". Știam precis înaintea 
meciului (și am verificat ulterior *- 
cest lucru) că nu s-au dat jucătorilor 
indicații de a juca defensiv Ceea ce era 
și firesc. A. N'eagu arată, de altfel, 
că „Bone a fost situat puțin mai îna
intea” lui Călinoiu. Intrucît schița 
publicată in ziarul „Informația Bucu. 
reștiului" nu este reală, ne-am adre
sat antrenorilor Gh. Popescu și Em. 
Vogi, care au desenat schița de mai 
sus Din această schiță reiese cu pri
sosință că jucătorii noștri au primit 
dispoziții clare de a se așeza pe te
ren în raport direct și nemijlocit cu 
tactica adversarului. Știindu-se că 
«’ Tivii atacă în 4 înaintași, Că- 
lmoiu (C) a fost retras spre linia de 
fund pentru a-l păzi pe Muici; Bone 
(B) a primit sarcina de a se ocupa 
de Mitici care a jucat retras în spa
tele atacanților săi, iar Petschowski 
urma să facă legătura între apărare 
și atac. Aceste dispoziții au fost date 
pentru situația când atacau adver
sarii. Pentru perioadele de ofensivă 
Petschowski urma să reintre în 
atac secondat de Bone și la nevoie 
de Călinoiu (așa cum au 
repetate ori în perioada 
dominare).

Așa fiind, este evident 
le date au fost juste și că nu se 
poate imputa nimic antrenorilor în 
această privința

acționat de 
noastră de

că indîcații-

chiar expert
ul repriza 1 

de fel mîșca- 
lui Mitici. De

Ce s-a întimplat insă pe teren ? 
Așa cum a putut vedea orice specta
tor (și nu numai specialiștii) o mare 
parte dintre jucătorii noștri au fost 
stăpiniți de o emoție atît de paralizan
tă incit au jucat prost, făcînd elemen. 
tare greșeli tehnice (Bone, Călinoiu, 
Ene I, ambele aripi și 
menta tul Ozon). Bone 
nu a putut împiedica 
rea și jocul creator al
aici a rezultat dominarea iugoslavilor 
și lupta grea a apărării noastre. In a 
II-a repriză situația s-a îmbunătățit, 
Blone jucând mult mai bine. ,

Nimeni nu poate fî mulțumit de 
eficacitatea atacului nostru; aceasta- 
răminînd o problemă căreia toți antre
norii nofțri t IWe st-i acorde o 
deosebită atenție. Tot astfel, după 
cum a subliniat și ziarul „Scînteia" 
in articolul de marți, nu li se mai 
poate admite jucătorilor «eștri frun
tași o asemenea eArtiviiate. i»cit să 
joace de parcă ar .avea plumb «" 
picioare. Știm că rezolvarea acestei 
probleme este mai anevoioasă, dar 
trebuie să se găsească soluții cores
punzătoare.

A, Neagit afirmă că și in jocul de 
la Moscova indltațîite ar fi fost 
greșite. Nu putem fi de acord cu a- 
ceasta, știut fiind că echipa noastră 
venea ța .Moscova după o urfringere 
neașteptată în Belgia și, normal, față 
de valoarea echipei sovietice trebuiau 
luate mai întîi măsuii de apărare. In 
a doua repriză, situația a arătat că 
se poate trece la atac și așa s-a și 
făcut. Dar autorul articolului din „In
formația Bucureștiului" s-a arătat și 
atunci nemulțumit de jocul echipei 
noastre, afirmînd că rezultatul s-ar 
datora faptului că jucătorii sovietici 
ar fî jucat sub posibilități, deși nu i-a 
văzut jucind niciodată pînă atunci.

In articolul de miercuri^ 
A. Neagu se 
bună dreptate 
„răntai obicei 
rilica echipa 
ta compania 
versari
Știm că de astă dată 
s-au depus străduințe să 
fie aduse echipe mai bu
ne și că1 s-a recurs la 
echipa Szeged în ex
tremis. Dar pe vii
tor lucrul trebui- pla
nificat din vreme, în așa 
fel incit să putem avea 
adversari cât mai pu
ternici.

Se discută de nudt 
problema: comisie de se
lecție sau selecționer u- 
»ic? Personal sînt pen
tru selecționer unic. 
Dar, de dragul unui ar
gument nu se poate ad
mite nimănui (cu atît 
mai puțin unui ziarist) 
sâ nu spună ad-vărul. 
Exemplul dat în „Infor
mația Bucureștiului" cu 
pretinsa „consultare a 
antrenorilor Direcției și 
conducerii CCFS-ului", 
este neadevărat 
fapt. schimbarea

ridică pe 
împotriva 
de * ve- 
națianală 
unor ad- 

neÎTwe minați", 
astă

De 
la 

nevoie a lui Ene I ou 
Ene II se ho târî se 
înainte de meci. In 
nici un caz nu era ne
voie de avizul condu

cerii Direcției de fotbal și
conducerii CCFS-u>hii pentru 
astfel de măsură. Și nici nu-i
vărat că s-a cerut acest aviz. De 
menea, nu este exact că „în majorita
tea țărilor cu fotbal dezvoltat" s-ar 
Ii adoptat soluția răspunderii unice. 
In R.P. Ungară, Anglia, U.R.S.S., 
R.P.F. Iugoslavia (în ultima vreme), 
Italia și în alte țări funcționează, co
misii de selecție. Este drept că in 
Spania și R.F. Germană, de pildă, 
sînt selecționeri unici. Rezultatele 
obținute însă în ultimii ani de echi
pele naționale ale acestor țări nu ple
dează în nici un caz în favoarea for- 
mw+ef selecționendui unic.

Pentru meciurile cu Grecie și Iu
goslavia șe ' ințgune modificarea echi
pei. Să se caMe titulari pe posturile 
respective, renunțîndu-se la încer
cări hazardate. Mai este fwnp, atît 
pentru modificarea echipei, cit și 
pentru buna ei pregătire, ,

„Discuțiile largi în presa spor-s. 
tivă nu pot decât să ajute fotbalului", 
dar cu condiția ca ele să fie făcute la 
un nivel principial, respectîndu-se a- 
devărul și pe baza unei temeinice do. 
comentări. Este cu totul deplasat să 
etichetezi ca „sugrumare a criticii" 
orice părere contrarie celei proprii, 
așa cum face redactorul ziarului „Itv 
formația Bucureștiului". Astfel de in
vective „tiu servesc progresntai fotba
lului nostru", așa cum nu-i poate 
servi nici goana după senzațional și 
originalitate cu orice preț, care, dm 
păcate, caracterizează multe din ar
ticolele acestui redactor.

Ziarul nostru se va strădui, pă- 
strînd sobrietatea și ponderea meoe- 
sară, să contribuie dim răsputeri hl 
progresul fotbalului ca și *1 celor
lalte discipline sportive în patria 
noastră.

al 
o 

ade- 
ase-

ȚICU SIMION

Premierea regiunilor fruntașe 
în organizarea Spartachiadei de vară

In prezența a numeroși activiști 
sportivi din Capitală și provincie, a 
avut loc ieri la sediul C.C.F.S./C.M., 
analiza organizării și desfășurării ce
lei de a II-a ediții a Spartachiadei de 
vară a tineretului. Raportul a last 
prezentat de tov. Mihai Rob, din co
misia centrală de organizare a Spar
tachiadei de vară. După ce arătat 
caracterul larg pe care l-a îmbrăți 
șat această competiție — organizată 
în cinstea celui de al VI-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților 
de la Moscova, — vorbitorul a sub
liniat că ediția din acest an a Spar
tachiadei de vară a impulsionat în 
mod deosebit tineretul din țara noa
stră atît la trecerea normelor G.M.A 
fit și la acțiunea de reamenajare și 
construire a numeroase baze sportive 
Vorbitorul a arătat, în continuare 
faptul că Spartachiada de vară s-a 
tidioat în acest an la un nivel tehnic

superior și a dat posibilitatea să fie 
relevate numeroase elemente de ta
lent, care — bine îndrumate — sînt 
oricînd susceptibile de progres. In coii-t 
cluzia raportului său. vorbitorul a ftl 
nunțat o serie de măsuri de care v* 
trebui să se țină seama la viitoare.» 
ediție a Spartachiadeț de vară, pentru 
ca succesul competiției să fie și «iSf 
mare. A urmat apoi premierea regiu
nilor fruntașe în organizarea si par-' 
t irigarea la competiție.

Premiul I a fost acordat regiunii 
Baia Mare, iar premiile II și IU re
giunilor Hunedoara și Oradea

Regiunii U.T.M. Baia Mare i s-a 
decernat fanionul C.C. al U.T.M. pen
tru cea mai bună mobilizare? a tinet 
retuluî la Spartachiada de vară.



Succesul concursului de la 2™! Cursa Victoriei

nostru
Arădenilor nu trebuie să le adre

sezi invitații speciale la concursurile 
de canotaj. De foarte multă vreme, 
ei "fac cinste tradiției unui sport care 
se apropie in orașul lor de onorabilj 
vîrstă de 70 ani, rămînînd fideli și 
competenți spectatori — de multe ori 
chiar practicanți — ai întrecerilor pe 
apă. Așa i-a-m cunoscut și cu oca
zia primei ediții a concursului repu
blican de slalom nautic.

Parcă tot Aradul sportiv — inclu- 
zînd chiar și pe suporterii fotbalului 
— venise să împinzeasca malurile 
Mureșului pe porțiunea modernelor

nautic pășește
ria de anul trecut la canoe simplu. 
Chiar pe parcursul competiției s-a 
putut constata o mai mare acomodare 
a concurenților cu „terenul", cele mai 
bune rezultate fiind obținute în ge
neral în manșa de duminică, a doua, 
cînd trecerea celor 17 obstacole așe
zate pe aproape 700 metri s-a făcid 
cu mai multă siguranță. Desigur 
tehnica cea mai economică a atacării 
porților, evitarea pierderilor mari de 
timp, interpretarea regulamentului, 
sînt încă probleme de rezolvat în 
ucenicia primilor noștri slalomiști 
nautici. Dar principalul este că ei

Concurenta gălăfeancă Viorica Constantinescu trecind cu succes printr-o 
poartă a traseului de slalom de pe Mureș

spre maturitate
notajului. Sîntem datori însă să ex
punem pe scurt și cîteva din dezi
deratele indispensabile dezvoltării pe 
baze temeinice a slalomului nautic. In 
primul rînd este vorba de traseul a- 
Ies pe Mureș, care, în afară de cu
rentul său oarecum puternic nu oferă 
nici una din caracteristicile noului 
sport. Este necesar să fie studiată 
posibilitatea transferării concursului 
republican și în alte localități care 
oferă condiții naturale optime. Ne re
ferim. de exemplu, la Tg. Jiu, porțiu 
nea Oltului între Căiimănești și Că- 
ciulata, unele localități de pe Bistrița 
etc Pe de altă parte, trebuie să ne 
formăm un parc de ambarcații adec
vate care va ușura mult procesul de 
instruire al sportivilor ca și mane
vrele lor pe apă. In fine se cer cit 
mai multe întreceri cu maeștri din 
străinătate, în special cei din R D 
Germană deținători ai mai multor 
titluri mondiale.

Intr-un cuvînt, sportivii noștri au 
dovedit multă dragoste pentru noul 
sport, tehnicienii suficientă capacita
te, premize încurajatoare la început de 
drum. Ar fi recomandabil doar ca 
preocuparea' oarecum secundară pen
tru slalom nautic să fie înlocuită cu 
pregătirea serioasă pent'u adevă
ratele condiții de concurs. Scurta dar 
rodnica adolescență a slalomului 
nostru pe apa s-a terminat. E timpul 
să.,devenim maturi.

, N. MARDAN

C. DUMITRESCU Șl C.C.A. I ISI PĂSTREAZĂ 
POZIȚIA DE LIDERI

— Astăzi și mîine, ultimele etape —
In ciuda vremii cu totul nefavora

bile, asistăm la cea mai rapidă des
fășurare a „Cursei Victoriei". Do
vada? După patru etape (410 km.) 
media orară generală se menține în 
jurul a 40 km., mai precis 39,804. O 
cifră care arată cu prisosință că a- 
nul acesta cicliștii rulează foarte ra
pid.

Chiar și etana a lV-a, desfășurată 
joi pe șoseaua Alexandriei, pe o ploaie 
rece și sîcîitoare (ceea ce a determinat 
reducerea etapei cu 40 km.) a fost 
destul de animată pe prima parte. 
Dinamoviștii, secondați de cei de la 
Legia (Varșovia), au încercat să 
schimbe situația în clasamentul gene
ral. Planul de bătaie, căruia i s-au a- 
lăturat uneori sportivii de la Energia 
și Voința, nu le-a reușit, căci C. Du
mitrescu, în colaborare cu ceilalți e- 
chipieri, a contracarat prompt orice 
acțiuni care se anunțau periculoase.

Astfel, 50 de alergători au angajat 
sprintul final, victoria în etapă re
venind lui N. Vasilescu (Din. II) ur
mat de A. Șelaru (Din I). I. Braharu 
’(Voința I). Ochman (Legia), C. Ba
ciu (C.C.A. II) și restul plutonului. 
Timp, pentru 120 km. — 31109:15. 
Media: 38,044 km/h. Ca atare, eta
pa a ÎV-a nu a adus nici o modifi
care importantă în clasamentul ge
neral, cu excepția lui Gn. Văsîi

(Voința I), care a pierdut locul 9 în 
urma unei busculade masive, in oare 
au fost angrenați, printre alții, Sebe 
(Din. II), V. Dobrescu și I. Constan
tinescu (C.C.A),

In ceea ce privește disputa C.C.A. 
1—Dinamo I, nu se poate spune că 
ea este rezolvată, deoarece ultimele 
două etape (București—Or. Stalin— 
București) mai pot aduce unele sur
prize, în cazul unor acțiuni izbutite. 
Totuși, ținînd seama de omogenitatea 
formației C.C.A. I, perspectiva unor ' 
răsturnări de clasament, individual și 
pe echipe, este îndoielnică. .

In afara cicliștilor din formațiile 
protagoniste ale întrecerii C.C.A. I, 
Dinamo I, Voința I. Legia și C.C.A. 
II, sportivii celorlalte echipe au în 
general o comportare (cel puțin pînă v 
acum) destul de ștearsă. De pildă, 
P. Cane (Energia) deși a' făcut un 
salt, de la locul 33 la 22, nu aleargă 
la valoarea lui anterioară, iar primul 
de la Flamura roșie (echipă cu ele
mente în dezvoltare), rutinatul C. 
Istrati, se află abia pe locul 36.

Astăzi, etapa a V-a București— 
Orașul Stalin Plecarea la ora 11,30 
de la C.C.A. (calea Victoriei). Mîine, 
ultima etapă, Orașul Stalin—Bucure
ști. Sosirea în jurul orei 17 la C.C.A. 
(calea Victoriei)

— EM. I. —

In așteptarea echipelor participante la ,,Cupa București'*

Vă prezentăm astăzi: jocul de polo din R. D. Germană și R. P. Po'onă
baze nautice de curînd renovate, co- 
mentîn-d cu interes șansele concuren- 
tilor în luptă cu puternicul curent al 
apei, cu traseul complicat, cu secun
dele, gama penalizărilor și cu... lipsa 
de experiență. Bineînțeles, că lo
calnicii mai familiarizați cu condiții
le de concurs și-au tăiat partea leului 
înscriindu-și numele în fruntea a 3 
din cele 4. probe : loan Albu și res
pectiv Adalbert Kozanețchi, la simptu 
caiac. Al. Robeanu—E, Dihor, la du
blu canoe. Dintre oaspeți, doar un 
reprezentant al... Dunării, gălățeanul 
Valentin Azizoaie, a reeditat victo-

s-au dăruit cu entuziasm, de la în
ceput, acestui sport arătîndu-i un in
teres deosebit. Dovada o constituie și 
cei aproape 100 de finaljști din IC 
orașe, care în curînd se vor duce ’r 
centrele lor împărtășind din experien
ța cîștigată. . Un alt aspect pozitiv îl 
constituie modul exemplar în care 
comisia locală de specialitaie, care 
s-a identificat aproape cu comisia de 
organizare, s-a achitat de această 
sarcină de onoare.

In lumina considerațiilor de mai 
sus, reușita competiției va rămînc 
mult timp in memoria iubitorilor ca

Finalele campionatului
TIMIȘOARA 4 (prin telefon). — Vi

neri au avut loc primele întreceri 
de oină din cadrul finalei campiona
tului republican. Iată rezultatele: Re
colta Curcani — Recolta Osoaia ț,0—7. E- 
nergia Ploești — Energia Timișoara 
11—11, Locomotiva Sibiu — Recolta 
♦Curcani 6—19, Recolta Osoaia — Ener
gia Timișoara 7—6, Energia Ploești — 
Dinamo București 6—9, Știința Bucu-

republicau de oină
vești — Recolta Chiuești 16—8, Loco
motiva Sibiu — Dinamo București 2—16, 
Energia Timișoara — Recolta Chiuești 
6—2, Er.ergia Ploești — Știința Bucu
rești 6—12, Energia ’ Timișoara — Re
colta Curcani 2—9, Energia Ploești — 
Locomotiva Sibiu 7—6, Știința Bucu
rești — Recolta Osoaia 20—3. întrecerile 
continuă astăzi și mîine pe stadionul 
Electromotor. Al. Gross, coresp.

Vom încheia astăzi — vorbind des- 
ore jocul de polo pe apă din R. D. 
Germană și R. P. Polonă — scurtele 
noastre comentarii privind gradul de 
dezvoltare la care a ajuns această 
disciplină sportivă în țările partici
pante țcu reprezentativele de tineret) 
la turneul internațional: „Cupa Bucu
rești", care se va desfășura între 
8 -13 octombrie.

Am avut deseori prilejul, în ultimii 
ani, să urmărim pe cei mai valoroși 
jucători de polo pe apă din R. D. 
Germană. De fiecare dată, ei s-au 
dovedit adversari redutabili pentru 
reprezentativa țării noastre, datorită 
jocului lor sobru și tehnic.

După părerea noastră, absența re
prezentativei germane de la marile 
competiții internaționale, desfășurate 
în ultimii doi ani, au împiedicat-o să 
se dezvolte pe măsura adevăratelor 
ei posibilități. Anul acesta, de pildă, 
echipa germană a susținut șapte par
tide internaționale, dintre care patru 
numai cu reprezentativa Poloniei, de 
care a dispus tot de atitea ori. La 
turneul desfășurat la Arnstadt, e- 
chîpa germană a ocupat locul 2, fiind 
precedată în clasament de reprezen-

tativa Republicii Populare Romîne. 
Tehnicienii jocului de polo din R.

D. Germană își pun mari speranțe în. 
echipa de tineret. Și pe drept cuvînt. 
Orientați spre o concepție modernă de 
joc, tinerii jucători germani au obținut 
anul acesta numeroase succese. Cel 
mai important : locul I la sfîrșitul 
turneului desfășurat la Arnstadt, tur
neu la care au mai participat echipele 
de tineret ale Romîniei și Cehoslova
ciei. Astrel stînd lucrurile, participa
rea echipei gîrmane de tineret la

1 Cupa București este așteptată 
interes.

CU viu

★
Și în Polonia, jocul de polo 

a înregistrat în ultimul timp 
marcaibil salt calitativ. O spune de

pe apă
un re-

la sine, în primul rînd, meciul . egal 
reușit de echipa Poloniei în compania 
reprezentativei noastre, ca și rezulta
tele strînse cu care ea a încheiat 
toate partidele susținute cu R. D. Ger
mană. Dar perspectivele polo-ului po
lonez sînt din cele mai bune; unul 
dintre antrenorii noștri care i-a vă
zut anul acesta în cîteva' rî.rduri „la 
lucru" pe cei mal buni jucători po
lonezi ne mărturisea că față de anul 
trecut ei se prezintă în real progres. 
Toți componenții echipei au o burtă 
viteză și rezistență de înot, ceea ce le 
dă posibilitatea să imprime unei par
tide un ritm susținut In momentul 
în care își vor însuși și o tehnică 
superioară, jucătorii polonezi vor li 
capabili de rezultate și mai bune.

■ - ---- I - - '

0 zi „plină" pentru amatorii de rugbi

V

După finala campionatului de hochei pe iarbă

Cîteva observații și o
Finala campionatului republi-can de 

(hochei pe iarbă, desfășurată la Bucu
rești intre 25—29 septembrie, a re- 
runit la start echipele: Știința I.C.F., 
/Progresul Gheorghieni. Progresul M. 
•Ciuc, Voința Ploești și Energia Ora 
•dea — clasate pe primul loc în urma 
^jocurilor susținute în 
zone geografice.

Trebuie să precizăm 
nai, desfășurat în cele 
dițiuni pe Stadionul 

•cerut participanților maximum de e- 
liort (cîte lin meci în fiecare zi). In 
tasemenea situație echipa care a reu- 
rșit să-și dozeze cel mai bine efortu
rile, a putut trece peste momentele 
•critice inerente acestui gen de între 
•ceri, cîștigînd titlul de campioană a 
fțării. Cu toate acestea, partidele din 
•cadrul turneului final s-au ridicat la 
•un nivel superior celorlalți ani. Este 
itin fapt semnificativ pe care noi îl 
■subliniem cu satisfacție.

Lupta pentru titlu- s-a dat 
.'Știința I.C.F. și Progresul Gheorghi- 
■eni, echipele cu cea mai bună pre
gătire. Aceasta datorită -— în primul 
■rînd ■— numeroaselor meciuri interna
ționale susținute an i! acesta. In par- 

•îida decisivă, cea dintre echipele 
Știința I.C.F. și Progresul Gheorghi- 
eni, victoria a revenit Progresului. 
I.a fel de bine putea să cîștige și 
Știința. In orice caz, disputa între 
cele două formații rămîrie deschisă și 
în viitor.

cadsul celor 5

că turneul li- 
mai bune con 
Tineretului, a

înlre

cîștigătoa- 
comportare 

turneului.
i au dove-

Progresul Gheorghieni, 
rea titlului, a avut o • 
constantă pe tot timpul 
Toți componc-nții formației 
dlt o bună pregătire fizică și tehnică 
datorită și faptului că majoritatea 
practică și hocheiul pe gheață.

De asemenea. Știința I.C.F. s-a a- 
rătat a fi una dintre cele mai bune 
echipe din țară. Studenții practică un 
joc tehnic, au o bună pregătire fizi
că, însă atunci cînd nu le reușesc ac
țiunile, ei se pierd creînd goluri între 
atac și apărare, ceea ce ‘ace ca să 
scadă randamentul echipei.

Progresul M. Ciuc a prezentat o 
formație tînără, iar Voința Ploești 
are cîteva elemente bune, cărora le 
lipsește rutina. In sfîrșit, Energia O- 
radea, cu toate că s-a clasat pe ul
timul loc, a dovedit că este o echipă 
capabilă de rezultate mai bune. In
succesele în cadrul turneulu" se dato 
resc în primul rînd înfumurării por
tarului Deleanu, care a primit multe 
goluri parabile.

Arbitrajele, cu mici excepții, s-au 
ridicat Ia un nivel corespunzător. S-a 
putut vedea că majoritatea arbitrilor 
sînt preocupați de 
cunoștințele.

Dintre 
țiat in 
torii: Almassy I și 
Gheorghieni), Samur, Pașcalău, Po
pescu I (Știința ICF), Lado și Szabo 
(Progr. M. Ciuc), Marinescu Și Bă
nățeană (Voința Pi ), Deneș și Ors- 
zag (En. Oradea).

In concluzie, credem că în actualul

propunere
stadiu de dezvoltare a acestei disci
pline sportive ar fi necesară schim
barea formulei de disputare a câm 
pionatului. In acest sens am propune 
ca 10 echipe (primele două clasate în 
fiecare serie) să alcătuiască catego
ria A. iar restul categoria B, urmind 
ca anul viitor ele să-și dispute un 
campionat tur și retur, sistem divizie. 
Credem că numai în acest fel hoche
iul pe iarbă va înregistra în viitor 
progresul pe care îl.dorim.

V. BENKOVSKY

MIINE O SEMIFINALA DE 
NERGIA 1 S. P. — DINAMO • AL 
VARȘOVIA ÎNVINSA JOI (0—17)

O ploaie rece și pătrunzătoare a 
însoțit tot timpul partida inaugurală 
a turneului de rugbi a selecționatei 
orașului Varșovia în țara noastră. Te
renul ud și alunecos a constituit un 
serios impediment în calea desfășu
rării unui joc valoros sub aspect teh
nic. Dezavantajată în primul rînd a 
fost formația mai tehnică: Locomoti
va Grivifa Roșie, care nu și-a putut 
realiza în voie obișmiitele-i acțiuni 
colective. Totuși, feroviarii s-au im
pus, reușind o victorie clară (dar 
destul de muncită) , 17—0 (8—0), în 
fața unor adversari talentați. Punc
tele victoriei au fost înscrise de Picu, 
Pilă, Țibuleac, Coter și din nou Țî- 
huleac (cîte o încercare) și același 
Țibuleac o transformare.

Se cuvine a fi subliniată tendința 
ambelor echipe de a desfășura un 
joc plăcut, deschis, lipsit de obstruc
ții, cu pătrunderi rapide pe linia de

CUPA, VERITABILA... FÎN*L4- E- 
DOILEA JOC AL SELECȚIONATEI 
DE LOCOMOTIVA.
trei sferturi, care fac frumusețea jo
cului de rugbi.

O excelentă partidă a realizat tî- 
năra linie de trei sferturi feroviară, 

condusă de C. Stănescu (debine 
data aceasta centru). Alături de el 
Oblemenco, Pilă și mai ales Țibuleac, 
și-au afirmat din nou marile lor posi
bilități și perspective. Din înaintare 
am reținut jocul lui Pircălăbescu, 
Picu, Cocor și Coter, (căruia i-am 
reproșa exceșiva-i nervozitate).

Selecționata Varșoviei, deși începă
toare în ale rugbiului și insuficient 
de experimentată, ne-a demonstrat 
însă prin tinerețea jucătorilor ei, prin 
calitățile lor fizice deosebite, ca și prin 
tendința spre un joc „curat" că în cu
rînd i se vor deschide perspsctivele 
unor rezultate din ce în ce mai valo
roase. Cei mai 
părut: Novak
Wojciechowski, 

Suski.

ași îmbunătăți

jucători
mo,d

s-au
deosebit
Gyorgy

eviden- 
urmă- 

(Progr.

Selecționata de rugbi a orașului Varșovia după jocul cu Locomotiva
Grivifa Roșie 

IFoto; GH. DUMITRU)

buni jucători ni s-au 
(căpitanul echipei), 
Moskala, Liepelt și 

D. CALIMACHI 
*

Jocul de mîine de pe stadionul Re
publicii (ora 15) dintre selecfionata 
orașului Varșovia și echipa de tineret 
a Caoitalei noastre va fi în măsură' 
a ne edifica pe deplin asupra posi
bilităților echipei poloneze, ca și a va
lorii tinerilor rugbiști bucureșteni, 
dintre care vom vedea evoluind între 
alții pe Cosmulescu, Griin, Manole, 
Reus (Locomotiva P.T.T.), Sta ciu, 
Alexandre seu (Dinamo), Leonte Sto- 
ian, Horsa (C.C.A.), D. Pavel, Oble- 
mertco (Locomotiva Gr. Roșie), Ure
che, Nistor (Știinta 
(Știința I.M.F. etc.’).

A
Programul de rugbi 

completat în Capitală 
Cupei ‘
de
I.S.P.
dă, pe campioana anului trecut Di
namo, care, în revenire de formă, 
păstrează prima șansă. Cealaltă semi
finală: Energia M.T.D.- Știința Ti
mișoara.

mîine va fi 
semifinalele 

semifinală
Energia

de
de

R.P.R. Prima 
mare interes (teren

ora 11) va opune echipei gaz-



Joi în campionatul categorie? A

etapă pe ploaie și timp rece... încălzită de cîteva surprize

PERSPECIIVA 0 NOUA ETAPA AGITATA
De la 0-2 la 3-2, in 15 minute!

La București: Locomotiva — Energia Ploești 
și Progresul — Dinamo Cluj

l-ar părea că vacanța ocazionată 
I meciul Romînia—Iugoslavia n-a 
la priit unor echipe din catego- 
I A. Reluarea campionatului nu 
mai că le-a dat multă bătaie de 
l>, dar le-a servit chiar cîteva 
Lșuri reci", foarte puțin plăcute. 
Imuna roșie Arad, Dinamo Cluj 
I Progresul Oradea au pierdut pe 
fcn propriu, iar Dinamo Bucu- 
Iti a cedat un punct metălurgiști- 
I din Orașul Stalin. Singurele gazde 
le au ciștîgat au fost C.C.A. și 
Bnța Timișoara, care de altfel a 
put în fruntea clasamentului, 
prgia Tg. Mureș, Progresul Bu- 
ești și Energia Ploești au avut 

mportări foarte bune în depla- 
le deschizîndu-și perspective pen- 
I etapa de mîine, care anunți 
eva prrtide extrem de interesante 
hi ales prin prisma rezultatelor 

joi) așa cum puteți constata din 
sramul de mai jos:

Locomotiva București — E-.ergia Plo
ești, stadionul Giulești, ora 15.00.

Progresul București—Dinamo Cluj,
stadionul Dinamo, ora 15.1Ș.

Progresul Oradea—C.C.A. București. 
Energia Tg. Mureș—Dinamo București. 
Energia Steagul Roșu—FI. roșie Arad. 
Energia Petroșani—Știința Timișoara.
Pentru completarea aprecierilor adăo- 

găm și clasamentul așa cum s-a fixat 
după etapa de joi:

1. Știința Timișoara 6 3 3 0 18:10 9
2. C.C.A 6 4 1 1 13: 8 9
3. Progresul Buc. 6 4 0 2 15: 9 8
4. Energia Petroșani 6 4 0 2 11: 8 8
5. Energia Ploești 6 3 1 2 10: C 7
6. Fl. roșie Arad 6222 10:10 6
7. Energia St. Roșu 6222 8:11 6
8. Dinamo Buc 6132 7: 55
9. Din.«no Cluj 6 2 1 3 7: 7 5

10. Energia Tg. Mureș 6284 10:17 4
ÎL locomotiva Buc. 6 2 8 4 7:12 4
12. Pro eresul Oradea 6 1 8 5 6:19 1

Această perlormanță a reușit-o 
Energia Tg. Mureș, plecată aproape 
ca „victimă sigură" la Oradea, în- 
tr-un joc în care Progresul conta pe 
cîteva importante reintrări. Desfășu
rarea jocului însă, a justificat răstur
narea unui rezultat care părea defi
nitiv pentru cei aproape 8000 di spec
tatori. De ce? Relatările coresponden
tului nostru arată că pe de o parte 
orădenii au jucat slab, iar pe de alta 
ca mureșenii au jucat bine, dominîn- 
du-și adversarul și prin combativitate, 
elan și rapiditate. Ei au desfășurat, 
un excepțional joc de cîmp, menținîn- 
du-se în majoritatea timpului în ju
mătatea de teren a localnicilor. N-au 
descurajă! ‘ cînd Blujdea a deschis 
scorul dintr-o lovitura liberă și nici

atunci cînd Niculescu a marcat prin- 
tr-un șut tras prin surprindere de la 
20 m. Ci și-au organizat mai bine 
jocul, și — construind acțiuni larg 
desfășurate pe extreme — au depă
șit apărarea orădenilor și în 15 mi
nute au întors rezultatul în favoarea 
lor marcînd trei goluri, trăgînd și o 
bară (Meszaros II min. 60) și ratind 
și un 11 m. (Jozsi în min. 85).

In tot acest timp, echipa Progresul 
s-a menținut la un-nivel slab de com
portare; joc lent, plin de greșeli în 
execuții tehnice și din punct de ve
dere tactic. Așa încît, victoria oaspe
ților — oricît de mult a deziluzionat 
pînă și pe cei mai pătimași suporteri 
ai echipei orădene — a apărut perfect 
meritată .

în posesia balonului, a înscris nestin
gherit. învățătura: să fii atent... 
numai la fluierul arbitrului! Antrenorii 
cslor două echipe care au evolurt la 
Arad au plecat de la meci cu con
cluzii diferite: în timp ce Flamura ro
șie a dovedit neomogenitate între 
compartimente. Progresul a practicat 
un bun joc de ansamblu, comparti
mentele sale arătîndu-se de valori 
ega le.

Răsturnare de rezultat

Ciosescu s-a înțeles cu Girleanu
Idettlii timișoreni au obținut p.'i- 
lor victorie ,Ja zero" din acest 
fonat, î.n fața Locomotivei Bucu- I Este o performanță pe deplin 
lată fiindcă în această partidă 
tarea Științei a dovedit — ca 
Vată pînă acum — claritate in ac- I și poftă de șut (a bombardai 
letat poarta lui Dungii). In op..- 
[C« linia de atac a gazdelor, ata- 
lucur.eștenilar — deși a combinat 
Iz de bine în cîmp — a actional 
Iz în careul de 16 m. neprovo- 
emotii apărării timișorene. Ceva 

jmu/t, întreaga echipă a lasat 
Psia că ar fi foarte mul
ul cu un meci nul. Dovada? Se- 

a trecut în ajutorul apărării

funcțiorund aproape în permanență ca 
al doilea stooer. Spre deosebire de 
ultimele partide, Ciosescu a fost... 
mulțumit de centrările lui Girleanu 
(pe care se supăra pînă acum; de 
altfel in întilnirea cu Spartak Subo- 
tița el a părăsit terenul în min. 72 
declarînd că nu poate juca alături de 
Girleanu!? Atitudine pe care a regre
tat-o după aceea).

Feroviarii, care au juca! destui, de 
bine îtt prima repriză, au avut de tu- 
poriat în cea de a doua handecapc. 
unor accidentări; Bodo (lovit în min. 
20) a părăsit definitiv terenul in min. 
72, iar S ancu n-a mai jucat in ulti
mele 5 minute.

Fază la poarta echipei Energia Orașul Stalin în meciul cu Dinamo 
București. î -.(Foto: M. .MATEI)

Să știi să f rustici ocaziile... acesta e secretul!

I Nici un gol din
| spunea cu ani în urmă că un 
Ir este 50% gol. Joi, Ia meciul 
■no București — Energia Steagul 
I Orașul Stalin neam convins că 
Ta actuală un corner nu însetn- 
lii nici... I’ .' gol. Dinainoviștii 
Beneficiat de nu mai puțin de 13 
lie — ca urmare a dominării lor 
Iprinia parte a reprizei întîia și, 
frai, în repriza secundă — dar 
Ici una dintre loviturile de colț 
Iu reușit să creeze situații peri- 
Ise în fața porții apărată bine de 
L In plus, atacul luî Dinamo 
ferit să... tragă la poartă vroind 
|ă să intre cu mingea în plasă, 
lîndu-se în driblinguri din care 
larea foarte decisă a oaspeților a I nenumărate baloane. Poate că 
ftki, pe tușe, s-a gîndit la golu- 
Ipe care le înscria el de la 20 m. I constatat că înaintarea echipei 
[are o antrenează este nepregătită 
Iru așa ceva. Așteptăm, în timp, 
jele reflecțiilor lui de joi. Fiindcă 
^îult' ca ori cînd se impunea cs 
■așii bucureșteni să încerce poar
te la distanță. Mingea era grea 
pcea deosebit de dificilă misiunea 
[arului. Datorită acestor erori și 
[rzeniei ( denotînd coeziunea mo- 

ce există în echipa din Orașul 
in. merit de necontestat al antre- 

ului Ploeșieanu) Dinamo a trebuit 
[e mulțumească cu un rezultat de 
itate. Ba ceva mai mult, Hașoti 
cel mai periculos om din atacul 
rgiei — a avut în prima repriză 
tțiuni care se puteau solda cu go

treisprezece corner e
luri dacă L’țu sau... pripeala at acar, 
tului din Orașul St alin nu ar fi hr 
piedicat balonul să intre in plasă. 
Dacă ne gindim că Energia a deschis 
și scorul ne dăm seama că Dinamo 
a avut destule emoții pentru acest 
1—1 în fața unei echipe care se do
vedește un adversar incomod pentru 
bucureșteni.

CmmI aleargă mai mult
Fă’-i discuție că terenul alunecos 

și pe alocuri acoperit cit aoi a cons
tituit un serios handicap pentru ju
cătorii echipelor C.C.A. și Energia 
Petroșani. Jucătorii au fost stirtje- 
ni ți în controlul balonului și în miș
cări, le-a fost greu să-și păstreze 
echilibrul. Totuși, ei n-au precupețit 
eforturile pentru a-și disputa cu ar
doare șansele și au reușit în bună 
măsură să ofere un joc disputat, des
tul de rapid și spectaculos uneori.

.-1 învins C.C.A. pînă la urmă și pe 
merit, la un scor care exprimă dife
rența de valoare și de joc între cele 
două echipe. Ceea ce a subliniat a- 
ceasta diferență n-a fost numai va
loarea individuală — mai buna — a 
jucătorilor militari și echilibrul dintre 
compartimentele echipei C.C.A., ci și 
concepția de joc. La C.C.A. mingea 
a alergat mai mult decît jucătorii, 
la Energia au alergat (cu balonul) 
mai mult jucătorii. Aceasta a însem
nat pe de o parte simplitate, rapidi
tate și economie de efort în acțiuni 
(și pe un teren alunecos era nevoie

Pioaia care a căzut in ultimele zile, 
la Arad a determinat pe organiza
tori să mute meciul Flamura roșie— 
Progresul București pe terenul Loco
motiva, tocmai pentru a proteja 
proaspătul gazon de pe stadionul „30 
Decembrie*. Aflați In... deplasare, tex- 
tiliștii au avut și neplăcuta surpriză 
de a pierde. Bucureșteni au prestat o 
partidă specifică de campionat. Ata
cant ii lor n-au lăsat nefructificate 
ocaziile avute. Iar după ce au condus

practicat Cștii de la Progresul
au meritat victoria. Arădanii au do
minat mult în j>rima repriză, dar 
atacurile lor au fost nesigure și ine
ficace. De notat că la marcarea pri
mului gol al oaspeților s-a produs o 
situație curioasă: in momentul cînd 
Ozon a trimis mingea la Oaidă s-a 
auzit un fluierat (nimeni nu știe de 
unde a provenit); apărătorii Flamu
rii roșii s-au oprit și Smărăndescn,

și la Cluj!...
Dinainoviștii clujeni par Să-și jacă 

o specialitate din a pierde pe teren 
propriu in ultimele minute. Povestea 
din partida cu C.C.A. s-a repetat joi, 
contra Energiei Ploești. Clujenii of 
început bine meciul, au și deschis 
scorul în min. 5, au continuat să a- 
tace și să-și creeze situații favora
bile, dar înaintașii au ratat c-teva 
ocazii bune. Ploeștenii și-au revenit 
după un timp și au supus anărarea 
gazdelor la încercări destul de grele, 
absolvite cu . succes însă. După pauză 
însă, aspectul jccultii s-a schimbat. 
Pe de o parte ploeștenii au trecut la 
o ofensivă susținută, categorică în 
ultimele 30 di minute, iar pe de alta 
dinamoviștii s-au retras în apărare, 
rezumîndtt-se la contraatacuri nesi
gure șl ineficace.

Și de la 1—0 s-a ajuns la 1—1 (23. '. 
de minute după începerea reprizei a ' 
doua); iar cu 10 minute înainte de ' 
sfi'șit Zaharia a înscris cu capul 
punctul victoriei. Dinamoviștii au ratat 
însă de puțin egalarea: Mihai a iras 
alături de poarta părăsită de Sfetoul

In concluzie (pentru a cita oară?... ): ; 
un meci durează 90 de minute, irh 
gol n-a fost aproape niciodată safir 
cient pentru asigurarea victoriei și al 
in nici un ca- nu poate fi apărat 
prin joc defensiv. Cine are urechi si 
audă!

Cronicile au fost redactate 
de: PETRE GAȚU. EFTIM • 
IONESCU și de corespondenții 
noștri A. Gross, Șt. Weinbe" 
ger, E. Bocoș, Gh. Dumitrescu.

ă cum arată un buletin Pronosport
12 rezultate exacte, la concursul 
fia! din 3 octombrie 1957:

[. Vasas Budapesta — T.D.N.A. 
Sofia (Cupa Camp. Europeni) 1

$^onosport
B. C.C A. București — Energia
■ Petroșani

Ml. Dir.amo București — Energia
rj Orașul Stalin (pron. la pauză) x

M. Dinamo București — Energia
IH Orașul Stalin (pron. final) x

T. Știința Timișoara — Locomoti
va București (pron. la pauză) x

T. Știința Timișoara — Locomoti
va București (pron. final) 1

I. Flamura roșie Arad — Progre
sul București (pron. la pauză) 2

I. Flamura roșie Arad — Progre
sul București (pron. final). 2

K. Dinamo Cluj — Energia Ploești 
(pron. la pauză) 1

Dinamo Cluj — Energia Plo
ești (pron. final) 2

I Progresul Oradea — Energia
Tg. Mureș (pron. la pauză) 1

II. Progresul Oradea — Energia
Tef. Mureș (pron. final) 2

> Plata premiilor de la concursul Pro-
iport nr. 39 (etapa din 29 septembrie 
0 continuă în Capitală astăzi după 
iază în-cepînd de ia ora 17 la crea

țiile proprii Pronosport din raioanele 
in care și-au d«pus premiații buletinele.

• Etc pa intermediară de joi a cam
pionatului categoriei A a adus odată cu 
inevitabilele surprize și o clarificare 
a formei cu care... debutează echipele 
în această reîncepere a luptei pentru 
un loc cît mai bun în clas merit. Pen
tru pronosportiști rezultatele de joi 
constituie ultimul „criteriu44 de apre
ciere a șanselor pe care le au echipele 
de prima categorie în meciurile de du
minică programate în concursul nr. 40 
(etapa din 6 octombrie 1957) care se în
chide în Capitală duminică la ora 12. 
Dar să le luăm pe rînd: Progresul Bu
curești — învingătorire în deplasare 
(2—0 cu FI. roșie Arad) — pornește fa
vorită în întâlnirea pe teren propriu 
cu Knsmo Cluj (care a cedat la Cluj E- 
nergiei Ploești). După victoria obținută 
la Oradea, Energia Tg. Mureș poate în
curca șansele dinamoviștitor bucureș- 
ten«i. O întâlnire disputată va fi la. Pe
troșani unde Energia va întâlni Știința 
Timișoara. O formație care deși joacă 
în depkjsare (cu Progresul Oradea) are 
totuși mari șanse. de a obține ambele 
puncte puse în joc e Casa Centrală a 
Armatei. Nu același lucru putem spune 
însă și despre FI:mura roșie Arad care 
în meciul de la Orașul Stalin va în
frunta o proaspăt promovată care știe

cu 1—0 au făcut un joc de menținere 
a rezultatului. Ei și-au depășit pro
priile speranțe, mărind pînă la sfirșit 
scorul. Prin jocul decis pe care I au

mingea decît jucătorii...
de o drămuire a efortului). iar pe de 
alta risipă de efort, inghesuirea jocu
lui și ritm scăzut. La acestea trebuie 
adăugai faptei că jucind astfel, mili
tarii au cîștigat mai repede teren și 
au putut surprinde apărarea adversă 
descoperită.

C.C.A. a avut de partea sa avan
tajul tehnic și tactic cu care a obți
nut de multe ori superioritatea teri
torială. Dar — deși a avut în față o 
apărare mai slabă decît a sa — 
C.C.A. n-a concretizat acest avantaj 
în suficientă măsură datorită și pro
priei linii de atac (care a ratat din 
imprecizie și care se menține încă sub 
nivelul obișnuit) dar și apărării 
oaspeților care a avut. multe inter
venții reușite. Energia a făcut un 
meci curajos, n-a slăbit nici un mo
ment alura și nici n-a descurajat a- 
tunci cînd era condusă. Atacul însă, 
cu extreme slabe, a combinat prea 
mult „pe metru pătrat" (și asta în 
fața unei apărări bune, prompte în in
tervenții) și a tras foarte puțin la 
poartă.

să-și apere șansele, mai ales pe teren 
propriu.

Pariicipanții de duminică mai au de 
.,înfruntat-‘ însă pe lîngă meciurile de 
categoria A și o întîlnire internaționali 
(R.P. Ungară—Franța, în care gazdele 
au prima șansă) și șsse meciuri de cate
goria secundă care au fost analizate 
desigur din timp, echipele respective 
ne avînd etapă intermediară !

Așa că. acum nu vă mai rămîne decît 
să completați și depuneți buletinele. 
Noi vă urăm s$ obțineți cît mai multe 
rezultate exacte — dacă sînteți de... a- 
cord chisr 12 — lucru care a lipsit atît 
la concursul nr. 38 cît și la concursul 
nr. 39 cînd pariicipanții au ratat oca
zia de a obține premii de peste 200 000 
lei !

• lată- acum programul concursului 
nr. 41 din 13 octombrie:

I. Locomotiva Timișoara—Energia Hu
nedoara (cat. B); ir. Energia 1 Mai Pto- 
ești-Dinamo Bacău (est. B); III. Recolta 
Reghin—Progresul Sibiu (cat. B); IV. 
Energia Arad*—Energia C. Turzii (cat. 
B); V. Dinamo Bîrlatd—Locomotiva G-ara 
de Nord (cat. B); VI. Energia Cîmpina— 
Știința Iași (cat. B); VII. Energia Baia 
Mare—Energia Reșița (cat. B); VIII. E- 
nergia Mediaș—Locomotiva .Cluj. (cat. 
B); TX. Angers—Marseille (camp, fran
cez); X. Lyon—Lille (camp. francez); 
XI. Racing P.wis—St. Etienne (camp, 
francez); XII. Lens—Reims (camp, fran
cez).

MECIURI DE REZERVA: A. Știința 
Cluj'—Locomotiva Arad (cat. Bj; B. 
Energia Moreni — Progresul Focșani 
(cat. B).

ț

1-1

Timp

n
l

CALI-
I.azăr,

DUMITRESCU — 
Alexandrescu, Za-

Rezultate, golgeteri, formații...
C.QA. — ENERGIA PETROȘANI 3—1 (1—0)

Au marcat: Tirnoveanu — min. 20 (autogol, la un șut al lui 
Constaodiz), Alexandrescu — min. 60, Florea — min. 74 și Caco-
veanu — min. 88.

3.000 spectatori. Arbitru: A. Maier (Lugoj) neatent, cu scăpări. 
Timp ploios, teren alunecos.

C.G.A.: Voinescu — ZAVODA II, Ivănescu, 
Onisie, BONE — CACOVEANU, Constantin, 
vodă I, Tătaru.

ENERGIA: CRISNIC — Tirnoveanu, PANAIT, Vasiu — Cos- 
moc. DELEANU — Sima, Ghibea, CIURDARESCU, FLOREA. 
Nertea.

DINAM© BUCUREȘTI — ENERGIA STEAGUL ROȘU 
(1-1)

Au marcat: Hașoti — min. 22 și Nicușor — min. 27.
2.000 spectatori. Arbitru: M. Cruțescu (București), bun. 

plonos, teren alunecos.
DINAMO: Uțu — AL.

NOIU, NUNWEILLER —
- KOSZEGY.

ENERGIA: GH1ȚA — ._____ _____ _
Zaharia — HAȘOTI, Fusulan, Proca. Szigeti, David.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — LOCOMOTIVA BUCUREȘTI 2—0 
(0-0)

Au marcat: Ciosescu — min. 66 și Lereter — min. 86.
9.000 spectatori. A arbitrat A. Iftimie (Orașul Stalin). Timp 

frumos, teren alunecos (a plouat marți și miercuri).
ȘTIINȚA: Fuchs — ZBIRCEA, BRINZE1, Florescu — COJE- 

REANU, TANASE — GIRLEANU, Lereter, Ciosescu, MAZARE, 
Boroș.

LOCOMOTIVA: Dungu — DODEANU. Stancu. Macră — Bodo, 
Langa — COPIL. Olaru. Ene II, GEORGESCU, SEREDAL

FLAMURA ROȘIE ARAD — PROGRESUL BUCUREȘTI 0—2 
(0-1)

Au marcat: Smărăndescu — min. 21 și.Mateianu — min. 82.
10.000 spectatori. A plouat pînă spre prînz. In ultimul moment 

jocul a fost mutat pe terenul Locomotiva. Arbitru; V. 
(București).

FL. ROȘIE: Demșoreanu — Szucs, 
SERFOZO — Jurcă, Mercea, Szekely, 1 
priză), Tîrlea.

PROGRESUL: Birtașu — Dobrescu, < 
bei, MIHAILESCU — Oaidă. Ozon, 
Smărăndescu. DINULESCU (Mateianu).

DINAMO CLUJ — ENERGIA PLOEȘTI 1—2 (1—0)
Au marcat: Drăgoi — min. 5. Neacșu — min. 68 și Zaharia — 

min. 80.
8.000 spectatori. Teren foarte alunecos, a plouat în ajun. Arbitru: 

M. Popa (București).
DINAMO: Cîmpeanu — Moarcăș, Hulea, Szakacs II — Radu

lescu. Dragomir — Drăgoi. Szakacs I, Mihai, .Csegezi, Eftimie.
ENERGIA: Sfetcu — Pahonțu, Marinescu, Topșa — Fornea, 

Neacșu — Zaharia, Tabarcea, Dridea, Dumitrescu, Bădulescu.
PROGRESUL ORADEA — ENERGIA TG. MUREȘ 2—3 (1—0)
Au marcat: Blujdea — min. 8 (din lovitură liberă de la 16 

Niculescu — min. 57, Tordk — min. 65, Torok — min. 75 (cu 
cursul Iui Gebner) și Joszi — min. 80. In min. 85, Gebner a 
rat un 11 m. tras de Jozsi. Arb'tru: T. Astalos (București).

PROGRESUL: GEBNER — Tiriac, BACUȚ I. Kiss II — 1. 
tha, Cuc — Toth, Demien. C. Bartha, NICULESCU. Blujdea.

ENERGIA: Iliescu — Szekely, NAGY, Szasz — Kajlik, Gierling 
Jozsi, MESZAROS II, Bociardi, Meszaros I, TOROK.

VASILE, I. Lazăr, PI. Anghel — 
V. Anghel, Nicușor, Ene I, R.

Bîrsan, MARINESCU, Percea — ARON,

CARICAȘ, SOARE — Știr- 
Mateianu (DINULESCU),

DUȘ AN, Seres 
PETSCHOWSKI

Măicănescu

— Kapas, 
(prima re-

m), 
con- 
apă-

Bar-



In cinstea cp'ui de al IV-lea
< o'xrrrs unn4;ai al Sindicatelor

Leip-

acum 
rezub

Sala Florea^ca din Capitală găz- 
*uie ște de două zile o competiție 
fo volei organizată de secția de cultură 
fizică și sport din C.C.S. în cinstea 
«elui de al IV-lea Congres Mondial 
al Sindicatelor, care are loc la 
tig

In meciurile disputate pînă 
^-au înregistrat următoarele
tete: 1 EMIN1N: Locomotiva G.N. —; 
progresul F.B 3—0; Progresul
C.P.C.S. — Energia Trustul 1 3—2; 
Lpcomotiva G N. 11 — FI. roșie 
MJ.B.C. 3—0; Progresul Sănătatea — 
tyergia T E M. 0-3. MASCULIN : 
Oogresui l.T.B. — Energia Minerul 
r—0; Progresul Sănătatea — Energia 
Trustul 3 1—3; Recolta M. A. — Lo-

Modificările regulamentului 
de baschet

Sisciiomm reeiiîor 
mut

în continuarea publicării punctelor 
Hituuicate siau adăugite regulamentului 
Evului de baschet, discutăm astăzi 
fcispre sancțiuni pentru greșeli perso-

Kegulamentud prevede că dacă greșea
ți este comisă de un jucător aflat în te
renul său de apărare, scorerul înre
gistrează penalizarea iar jucătorul fa
mat beneficiază de o aruncare la coș. 
jfl cazul cînd greșeala este comisă 
■I timp ce atacantul aruncă Ia coș 
Ce acordă două aruncări dacă coșul ni 
fete înscris : în caz că atacantul înscrie, 
ferimizarca este trecută în foaie iar 
mrt’gea este repusă în joc de la linia de

Cîrri un jucător comite un fault în 
țeijenu' său de MaCj nu se acordă nici o 
»ncare libera, dar greșeala este în- 

isă în foaia de arbitraj iar mingea 
fețe repusă în joc de echipa care n.a 
foș; penalizată. Jn caz că greșeala este 
«irer.isă de atacant în momentul cîod 
Mge la coș, coșul contează, dacă min- 

pleacă din mîinile lai înaintea co
rnier!’ greșelii personale, și este anulat 
«ață faultul este fĂrot reinte cp'rift- 
get să fi părăsit morile sale. Și într- 
Urtjc. z și în altidl nu se acordă nici, o a- 
rmk >re liberă iar mingea este repusă 
fcijoc de echipa în apărare.

Qi caz de gresealj dublă, faulturile 
fent înregistrate, dar nu se execqtă 
jjief o aruncare la coș, mingea fiind 
fiptisă în joc prin angajare de „unu la 
*W" între jucătorii în culpă.

Ca toate cele de mai sus excepții 
tec- greșelile personale intenționale, 
jtotr:: care se execută, indiferent de 
nil infracțiunii, două aruncări la coș 
fifecazcă un atacant faultat.intenționat 
tescrie coș i se aoordă o singură aron-

Kpecifkăm că după noul regvlaanefe 
jjgrk: de atac a urei echipe este deli- 

de linia de centru și linia de 
■ited din spatele coșului advers iar zona 
■fcpapărare coincide cu cealaltă jumă- 
Mț de teren.

*

■ Îmbunătățirea calității bilelor de ebonit 
rezolvarea;i-a găsit

Pînă acum doi ani, popicarii noș- 
utilizau bile din lemn. Acestea 

ă prezentau dezavantajul că, după 
scurtă perioadă de întrebuințare, 
deteriorau. Trebuia deci folosit un 
‘ material — mai rezistent — care 
înlăture această deficiență; de pil- 
ebonitul care dădea rezultate con- 
nte în străinătate.

pa atare, și la noi s-au depus stră
danii în vederea confecționării de bile 

asemenea material. Astfel, (Jzi- 
■u Chimice Romîne, (deși confec- 
flpnarea de bile pentru popice nu in- 
JTA în planul general de producție) 
n înțeles să sprijine sportul popicelor 
Beocupindu-se îndeaproape de a 
«■sta problemă. Bilele produse de 
Uzfaeie Chimice Romîne în ultimi; 
foi ani au âdus o contribuție evidentă 
n creșterea nivelului tehnic al popi- 
Mrilor noștri. Totuși, stocul de bile 
de ebonit nu satisface cerințele mereu 
ttese nde ale acestei discipline spor 
live, iar unele bile din cele 5 sau 6 
„ediții" puse în circulație pînă acum

SPORTUL POPI."AR
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co motiv a C.T.F.T. 0—3; FI. roșie 
M./.B.C. — Energia M.l.G. 3—2.

Semifinalele vor avea loc mîine în- 
cepîtid de la orele 15 tot în sala Fio- 
reasoa, iar finalele joi 10 octombrie 
în același loc.

Ultimul start m campionatul motociclist 
viteză pe circuit

Participă și concurenți din R. P. Ungară și R. P. Bulgaria
ORAȘUL STALIN 4 (prin telefon). 

Duminică dimineața la ora 9 se va 
da startul în ultima etapă a campio
natului republican motociclist de vi
teză pe circuit. La această competiție 
participă toți specialiștii alergărilor de 
viteză care vor urmări să obțină ce! 
mai bun punctaj și cu aceasta titlul 
de campioni republicani.

Cele mai interesante dispute vor fi 
fără îndoială la categoriile 125 cmc și 
500 cmc unde punctajul realizat pînă 
acum de protagoniști este apropiat, e- 
taoa de duminică urmînd să decidă pe 
campioni. Dar. fără îndoială, și cele
lalte categorii vor cunoaște o d spută 
pasionantă.

La invitația asociației Dinamo, or
ganizatoarea concursului, vor participa

Echipele Bucureșt iului învingătoare 
la sabie și spadă

SIBIU, 4 (prin telefon de la tri
misul nostru):

La ora cînd telefonez, în „Cupa O- 
rașelor" la scrimă pentru seniori s-au 
consumat primele două faze: întrece
rea la spadă și cea la sabie. Urmează 
ca vineri seara (n.r. după închiderea 
ediției) să ia sfîrșit și disputa din tur
neul final la floretă bărbați.

Primele două titluri de cîștigătoare 
au revenit formațiilor bucureștene de 
spadă (Baia, Georgescu, Dobrescu, 
Cjoctrlie, Mazurul și de sabie. <(Pe!" 
tniș. Mustață, Stet In. Tuă»^ ur
mate de~echipa orașului Ploești lamate de”echipa orașului Ploești la 
spadă și de echipa orașului Cluj la 
sabie. Meciul decis'iv pentru primul 
loc Ia sabie, București — Cluj, a ofe
rit un spectacol splendid, demn de 
o finală de campionat republican.

iată clasamentele și rezultatele în
registrate în turneele finale: Spadă: 
1. București 12 p , 2. Ploești 9 p., 3. 
Tg. Mureș 7 p., 4. Oradea 5 p. (ur
mează în ordine: Timișoara, S. Mare. 
Cluj și Lugoj); București — Oradea 
6-3, — Tg. Mureș 7—2, — Ploești 
6—3. Ploești — Tg Mureș 6—3, — 
Oradea 6—3, Tg. Mureș — Oradea 
5-4.

Sabie: 1. București 12 p., 2. Cluj 
9 p., 3. Oradea 8 p., 4. S. Mare 7 p. 
(urmează în ordine . Tg. Mureș. Pjo- 
esti. Timișoara și CareiJ: București— 
Oradea 6-3, — S. Mare 9—0, —
Cluj 5—3 (Mustață 2 v., Stelian 2 
v., Pelmuș 1 v. și Szantay 2 v., Sza
bo 1 v., Ghilezan 0 v.), Cluj — S.

Probleme din sportul popicelor

au prezentat deficiente. De pildă,au prezentat deficiențe. De pildă, s-a 
constatat că sfericitatea lor nu este 
perfectă, centrul de greutate al bilei 
variază, iar suprafața e uneori ușor 
deteriorabilă.

Pentru remedierea unor astfel de 
deficiențe s-a ținut recent la Uzinele 
Chimice Romine o consfătuire tehnică 
la care au participat ingineri ai 
uzinei, specialiști și tehnicieni din fo
rul de specialitate precum și jucători 
fruntași.

Consfătuirea a fost cit se poate de 
rodnică. Tehnicienii au notat toate 
observațiile și sugestiile cu privire 
la realizarea unor bile și mai bune, 
iar, după cîte a comunicat conducerea 
uzinelor, pentru anul viitor vor ii li
vrate aproximativ 2000 bile—călită 
tiv superioare — urmînd ca în anii 
următori stocul să fie mărit.

In concluzie subliniem contribuția 
pe care conducerea Uzinelor Chimice 
Romîne ține s-o aducă dezvoltării 
sportului popicelor prin confecționa
rea de bile de ebonit, de mai bună 
calitate (utilizate pe o scară din ce 
în ce mai largă în străinătate) și 
care dau un randament superior, în 
specia! pe pistele de bitum.

camnionatnhii In ■ Capital

Cer.

Miine la Orașul Stalin

TOMA I LIE (Voința)

CAMPIONATE REPUBLICANE

Dina

Energ

Stali

Ora

„ Dante

Dinamo. 
Recolta

Loco 
rep

Mihai,
Adam,

9—0, — Oradea 6—3, Oradea 
Mare 5—0.

ora
C.P.

se desfa
că mpiona-

E. Cișmaș, Gh. Fiat, V. Czegeli, 
Negrea, Șerbu Neacșu, V. Tiță, 
Turtei, E. Andronache (de la 
Marina).

R.P.
En 

stării 
15.3* : 

Timișo 
sta di 

1» : Pro

X'OINȚA: Tom> Ilie, Iulian 
D. Boiangiu, I. Militam, D. 
V. Bogoi, Gh. Moise, I. Pintea, L. 
Coc, I. Petroff.

C.C.A. : M. Dobrcscj, V. Șchiopii, 
N.
D.

C.S.A.

— Voința 
1« : Progr
M. Buc. (

LOCOMOTIVA: Gh. Vereș, C. Ca- 
lencîuc, I. Boceanu, C. CaJomfir, I. 
Ailenii, 1. Corfiatis, St. Cojan, V. 
\ lădescu, I. Buzea, Petre Zaharia.

Recolta Curca
București), Recolta Osoa 

Iași), Recolta Chiuești (re 
’ Loco

FLAMURA ROȘIE: Omer Memet, 
I. Stoica, D. Fieraru (Ilie Gheorghe), 
C. Calciu, I. Demeter, C. Kiss, C. 
Bugheanu, Tr. Stupar:;. Eătrinu Tă- 
nase, E. Furesz.

republican de
Astă seară (la București) și miine 

dimineață (la Galați) 
șoară prima etapă a
tului republican de box pe echipe. 
După cum ani mai antințat, la acea
stă competiție participă șapte echi
pe reprezentative de asociații (VOIN-

in „Cupa Orașelor”

8.3*
P.T.T. ;

9 : Locomotiva Gr.
Energia M.T.D. ; stadionul 

teren II, ora 8 ;
tineret — Tînărul

Prima etapă a

fa-

ACTIVITATEA DA LUPTE

des-

TURNEU DE BASCHET IN CAPI
TALA

va activa de aci înainte

SPOR-

de spectatori au ur- 
probele, interes justi
ce majoritatea între- 
un spectacol de nivel

ECHIPELE 
BUCUREȘTI 
CALIFICATE

DE TENIS ȘTIINȚA 
Șl PROGRESUL IAȘI 
IN PRIMA CATEGO

RIE

a III-a desfăsv- 
s-au bucurat de un

azi de
M.I.c

țării. In ciuda timpului rece, 
număr 
interes 
faptul

MOlOCROS: ECHIPA ORAȘULUI 
BUCUREȘTI A CIȘTIGAT FI
NALA PE ȚARA A CONCURSU

LUI A.VS-AP.

In cinstea celei de a 40-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, colectivul sportiv Progresul— 
Poligrafie a organizat o Întâlnire da 
șah la care au luat parte unitățile po
ligrafice din provincie și cele dl» 
București. Concursul a fost ciștlgat do 
șahiștii timișoreni care au primit 
nior.ul de campioni pe anul 1967

Secția de baschet a școlii sportive 
de tineret din Capitală primește în
scrieri ale tinerilor între 12—16 ani în 
fiecare miercuri între orele 16—17,30 
la stadionul 23 August, la terenurile 
de baschet.

clasamentul io grupele semi 
ale campionatului republican da

p. (!) ; Partos . și Giinsberger 9‘/î P- 
(ambii cîte o partidă mai mult jucată) 
Șuta 8Vi p. ; Fischer 8 p.; Țucă (1), 
Erdely 7 p.; Denes, Iancso și Palterer 
«7î P-

UN CONCURS DE ȘAH AL UNI
TĂȚILOR TIPOGRAFICE

ÎNSCRIERI la școala 
TIVĂ DE TINERET PENTRU BAS

CHET

Colectivul sportiv Progresul M.I.C. a 
organizat o competiție de baschet 
care se va desfășura sistem turneu cu 
participarea următoarelor echipe : 
Știința Politehnica, Energia IPROMIN. 
Șitiința I.C.F., Progresul S.P.C., Fla
mura roșie MJ.B.C. și Progresul M.I.C. 
Primele meciuri se dispută 
la ora 9. pe terenul Progresul

SEMIFINALELE CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE ȘAH

nere. _____ _ __ _ _  __
a fost cîstigată de luntoars de ’5 
MiAiva <Pr'T<’rer’t»! Mir.,
văț.) c^re "i-a în*re*»it de
lectiv, Rodica Lazaridis (aproape la fel

Iată 
finale 
șah :

București (după 13 runde) : Drtmer
11 Vt P- ; Reicher 1* p.; Soos 9‘/i P- I 
Crețulescu, Urseanu 9 p.; Seimeanu
I’/î P-; Zetlin 7‘/a p.; Mateescu 7 p
(1); Schwartzfeld 6V» P-

Timișoara (fiecare jucător a dispu
tat cîte 12 partide) : Bozdoghină 1*

De curînd a luat sfîrșit la Oradea 
faza finală a turneului de caltflcara 
pentru categoria A. Au reușit să pro
moveze primele două echipe din cele 
patru ale turneului : Știința București 
(3 victorii) și Progresul Iași (2 victo
rii). Au mai participat Energia Petro
șani (1 v.) și FI. roșie II Oradea <0 v.I

★
Finalele categoriei 

rate în Capitala 
frumos succes de participare : 128 spor
tivi și 62 sportive s-au întrecut pe te
renurile Progresul F.B. și respectiv 
Știința Politehnica. In plus trebuie 
remarcăm că în competiția feminin* 
au participat numeroase elemente H- 

De altfel, finala la simplu feme*
JUT* 
Tn - 
co-

<4in „Cupa orașelor" la 
Orașul Stalin — Sf. 

Galați — Sinaia 0-8. 
sfîrșit la Tulcea finala 
de calificare pe echipe,

motoeicliști din R.P. Undară și R.P 
Bulgaria. Astfel îi vom vedea la O- 
raștri Stalin concurînd pe Aranka Gon- 
dos, Kedey Donunkos, Ferenc Bur
ger. Mate Sandor (Dosza Budapesta), 
Dimiter Marev. Ivan Manolov. Stepan 
Kirkorov. Alexander Stoianov, Tanca 
Spa so v (R. P. Bulgaria). Participa
rea concurenti ior străini va mări 
considerabil spectaculozitatea probelor 
și va stimula pe motocichștii romîni 
pentru o luptă și mai dîrză. O sin
gură defecțiune poate exista tn lupta 
concurenților pentru o comportare mai 
bună: ploaia! Dar cum Ia acest capi
tol organizatorii, deși plini de bună
voință, nu pot face nimic rămîne ca 
vremea să-și spună cuvîntul.

D. ALFX4 .DRU

Mare
— S.

Floretă bărbați: pentru locurile I-IV 
participă echipele: București, Cluj, Tf 
Mureș și S. Mare. Pînă la ora cînd 
telefonez s-au terminat două meciuri: 
Cluj — Tg. Mureș 6—3 șl București
— S. Mare 7—2. Probabil meciul de
cisiv va fi București (Mureșanu. O- 
lănescu, Matei sau Isopeseu) — Cluj 
(Orban. Laszkj, Uray). Clasamentul 
pentru locurile V—VIII: 5. Cărei, 6 
Sibiu, 7. Craiova. 8. Ploești.

ELENA MATEESCU

Miercuri s-a desfășurat pe traseul din 
Dudefti—Cioplea (circuit de 5 km) faza 
finală a camp ton. tului de motocros or
ganizat de A.V-S-A.P. La staruri între
cerii s-au prezentat peste 5* de concu
renți și concurente reprezentînd toate 
regiunile ‘ ~
Un mere 
mărit cu 
ficat de 
cerilor au oferit 
ridicat. Organizarea a asigurat compe
tiției toate condițiile pentru o bună des
fășurare.

Rezultate tehnice: Femei: 125 cmc.— 
Sanda Țugui (oraș. Buc.); 35* cmc. — 
ELisabeta Galfi (reg. Hunedoara); Băr
bați: 125—15* cmc. — Eugen Tarpai 
(reg. Oradea); 250 cmc.— Alfred Schnei
der (oraș BiMS.): peste 35* cmc. — N. 
Vieru (oraș Buc.). Clasament geneitai pe 
echipe: 1. Orse București 14 p.; 2. Reg. 
Galati 29 p.; 3. Reg. Ploești 30 p.

N. Tekacek-corespondent

box pe echipe
ȚA, DINAMO, C.C.A., PROGRESUL, 
ENERGIA, LOCOMOTIVA și FLA
MURA ROȘIE). Intîlnirile vor avea 
loc o dată la două săptămîni, ultima 
etapă urmînd să se dispute la 29 
decembrie. In prima etapa, la Bucu
rești se întîlnesc LOCOMOTIVA și 
C.C.A. (astă seară, ora 19, sala 
Giulești). Mîine dimineață, la Galați, 
■ampionii de anul trecut, pugiliștii 
de la VOINȚA, se întîlnesc cu cei 
ai asociației FLAMURA ROȘIE, 

Intilmrea PROGRESUL — DI 
NAMO a fost amînată.

Iată formațiile probabile care vor 
fi aliniate in prima etapă:

• Duminică 13 octombrie se va
fășura prima etapă a returului cam
pionatul ud divizionar pe echipe. In 
cele patru grupe se vor întîlni urmă
toarele formații : București : Progre
sul Buc., Energia B. Mare, Dinamo 
Buc., Flamura r. Cluj, Cluj : Energia 
Cluj, Progresul Lugoj, Locomotiva O- 
radea, Energia Sinaia, Timișoara : Lo
comotiva Tim., Dinamo Satu Mare, 
Voința Tg. Mureș, C.C.A., Arad : Fla
mura roșie Arad, Energia Reșița, E- 
nergia Hunedoara, Energia Orașul Sta
lin. Menționăm că secția de lupte E- 
nergia Ploești “ ' ‘ *
la Sinaia.
• Rezultate 

lupte libere : 
Gheorghe 6-1,
• Mîine ia 

campionatului 
la care participă următoarele forma
ții : Voința Tg. Secuesc, Energia „Mao 
Țze-dun4‘, Flamura roșie Galați și 
Voința Lugoj.

AZI
NATAȚIE. Ștrandul „Dante 

man“, de la ora 16 : prima zi a î 
nirii dintre reprezentativele de ju 
ale Romîniei și R. D. Germane.

CICLISM. „Cursa Vâctoriei“ : eta 
V-a, București—Orașul Stalin, p 
rea la ora 11,30 din fața Casei 
a Armatei.

BOX. Sala Giuiești, ora 19 : 
tiva — C. C. A. (campionatul 
can pe echipe).

FOTBAL. Stadionul Giulești, 
Locomotiva G. N. — Progresul 
(camp, cat. B).

TENIS DE MASĂ. Sala Progr 
F. B. (str. Dr. Staicovici, 42), ora 1 
Progresul F. B. Buc. 
Buc. (feminin) ; or* 
F. B. Buc. — Voința L. 
culin).

M1INE
HANDBAL. Stadionul 

19 : Dinamo București 
rias (camp. cat. B) ; stadionul Repu 
cii, ora 16.3* : Romir.la — Ungaria 
minin).

RUGBI. Stadionul Republicii, ora 
Selecționata de tineret București 
Varșovia. Semifinalele Cupei 
teren Energia I.S.F., ora 11 : 
I. S. P. — Dinamo Buc.,; 
Tineretului, teren IV, ora 
r.ergla M.T.D. — Știința 
Campionatul categoriei B : 
Tineretului, teren III, ora 
sul I.A.S. — Dinamo II Buc. Cam 
natul orășenesc de juniori ; teren 
greșul F.B., ora 8.3* î. Progresul 
— Locomotiva P.T.T. ; teren 1 
Copilului, ora 
șie 
n £ ret ului, 
sper iră de 
mov 1st II.

NAT A TIE : 
man“, de Ia

Ștrandul
ora 16 : * doua zi a î 

nirii de tratație dintre reprezentat! 
de juniori ale Romîniei și R.D. 
mane.

CICLISM : „Cursa Victoriei" : e 
a Vl-a, Orașul Stalir.—București, 
si rea în jurul orei 17 în fața < 
Centrale a Armatei.

FOTBAL. CATEGORIA A : 
Dinamo, ora 1545 : Progresul Buc. 
Dinamo Cluj ; stări ion Giulești, era 
Locomotiva București — Energia 
ești. CATEGORIA B : teren Dinamo 
bor, ora 1©.3* : Dinamo 6 — Știi 
Buc. CATEGORIA C : teren C.A. 
ora 10.30 : FI. roșie Buc. — Dina 
Pitești ; teren Dud ești, ora 10.3* : 
nergia Buc. — Energia Leordeni. 
NIORI : teren Dinamo Obor, ora 8, 
Dinamo 6 Buc. — Știința Buc. ; s 
dionul Giulești, ora 13 : Locomot 
G.N. — Energia Ploești ; Stadio 
Giulești, teren U. ora 8 : Progr 
f.P.C.S. — Progresul Buc. ; stadio 
Giulești, ora 14-30 : Locomotiva Buc. 
Rr.ergia Buc. ; stadionul Di n-a mo, te 
IU, ora 10 : C.C.A. — Energia C 
tanța.

VOLEI. S*la Floreasca, de La ora 
semifinalele competiției organizată 
secția de cultură fizică și sport 
C.€.S. în cinstea celui de al IV- 
Congres Mondial al Sindicatelor.

TENIS DE MASĂ. Sala Institut» 
Petrol și Gaze, ora 8 ; Energia Bu 
rești — Dinamo Tg. Mureș (masculir 
ora *.3* i Flamura roșie Buc. — Ști 
ța București (feminin) ; ora 10.3* : F 
mura roșie București — Știința B 
(masculin'.

de tînără, 16 ani) cu 6-2,
*tlul la bărbați a revenit Iul St. Gol 
care a învins pe C. Georgescu cu 
6—4.

RUGBI. — Campionatul categor 
B: Ploești: Energia—Energia Bîri 
Tecuci: Progresul — FI. roșie Or 
șui Stalin; Buzău: Locomotiva 
Știința Lași; Hunedoara: Energi 
Locomotiva Timișoara; Cluj: Vo
— Energia Tîrnăveni; Lupenj: En
gia — Energia Constanța; Sib
Progresul — Energia Mine; Bn
rești: Progresul I.A.S. 
II Buc.

FOTBAL. — Partide în campion 
tele categoriilor A, B, C și în ca 
pionatul republican al juniorilor.

HANDBAL. — Campionatul ca 
goriej B (etapa a Vl-a); Bucureș 
Dinamo — Recolta Varias; Reși 
Energia I.C.M. —• Progresul Od 
hei; Constanța: C.S.A. — Voința 
mișoara; Arad: Progresul — L 
motiva G.N. Buc.; Galați: Știința 
Dinamo Tg. Mureș; Sibiu: “ 
—Progresul Bacău.

SCRIMA — Sibiu: „Cupa 
lor“ (seniori)'.

MOTOCICLISM: Orașul 
Jinala campionatului republican 
viteză pe circuit cu participar 
sportivilor din Ungaria și Bulgari

OINĂ. Timișoara: finala campi 
natului republican. Participă echipe 
Știința București, Dinamo Bucureș 
Energia Ploești, ~ 
(reg- 
l^g.
Cluj), Energia Timișoara, 
tiva Sibiu.

BOX: Galați: Voința—Flamura r 
șie; București: Locomotiva—C.C.A.

ȘAH: Ploești: îmala campionat 
lui republican (feminin).

TENIS DE MASA: MASCULI 
București; Progresul F.B. — Voin 
L.M. Buc., București: Flamura roș
— Știința Buc.; București: Energi
— Dinamo Tg. Mureș; Cluj: Prog 
sul—Energia Reșița; Satu Mare: Pr 
greșul — Voința Arad. LEMIN1 
Cărei- Voința — Flamura roșie Or 
dea: București: Progresul FB • 
Voința P "L Buc . București: Flamur 
roșie—Știința Buc.
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un 
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mult ac
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de Hans Zierold. 
nume nou, totuși

jocuri: 
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din 
renumiți
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fi cunos- 
Primul

— Grecia 
sînt aceste 
studiind tirmă-

de fotbal, învingind cu 
scor de 7—1" (3—0). Jocul 

fotbaliștilor

ani, va de- 
din aceste 
ajuns nici 

un minunat

brie la Fraga 
slovaca Ruda Hvezda 
formația sovietică

Că îtl
„World

O mîndrie a sporiiviuoj* din D. Germană

ou form iții

clasată pe locul 3 (după 
l baza 

unor

Grapa a. Il-a (Ameriea de Sud)
Bolivia 31 3143 3
ChUe 2 1 4 1 2:4 2
Argentina • 4 4 • 4:4 4

figurează atleți de renume mondial.
• Intr-ur. meci i- 

ternaț tonal de vol_ 
disputat la t octom» 

echipa masculină ceho- 
a învins cu 3-1 

Dinamo Moscova.

• Principalul eveni
ment din lumea atle
tismului este fără în
doială. întîlnirea Bal

cani—Scandinavia. Privirile iubitorilor 
de atletism se vor îndrepta însă șl spre 
Duisburg, unde, duminica se vor întîlnl 
reprezentativele R.F. Gempne și Fran
ței, deoarece în cadrul celor tfouă echi
pe

Csordas (51), Bundzsak (min. «7) 
și Szi’agy I (min. 99).
MAN CHESTS UNITED — SHAM

ROCK ROVERS 3—2 (a—9)
Campionii Angliei au cîștigat 

mult mai greu pe teren propriu de- 
cît în deplasare, unde luaseră 
avans de 6 puncte. De notat că_
la Manchester au lipsit o serie de 
titulari, victime ale epidemiei 
gripă.
F. C.

*

MS Z3€R0£5, un adevarat decailonist al natației
Ați auzit desigur 
te intr-adevăr un 
arte cunoscut. Datorită excepționa- 
lor sale performanțe, înotătorul din 
ipzig întrunește toate calitățile 
tru a fi considerat speranța nr. 1 

natației germane.
Dar să vi-1 prezentăm întîi după... 
iățișare. Iată cîteva elemente de 
crtret": înălțime: 1,90 m.; greutate: 

kg.; vîrstă: 19 ani. Acesta este 
ns Zierold, student în anul 111 al 

stitutului de Cultură Fizică 
ipzig, unu! din cei mai 
ortivi din R.D. Germană.
Zierold nu și-a început de 
itatea

cînd 
list și 
erold, 
ni un 
orturi. Totuși, el 
tbalist și nici atlet, ci 
otător.
lată cum s-au petrecut 
amna anului 1954 cînd 
ezentat la examenul de admitere, 
a din probele practice era și îno- 
1. In cursa de 100 m liber, acele 
onometrului s-au oprit la 1 minut!

sta va fi un mare înotător!" — 
exclamat entuziasmați toți cunos- 

torii. Și într-adevăr, cuvintele a- 
stora aveau să devină nu peste 

t t'mp o realitate. Datorită con- 
ițijilor excepționale pe oare le au 
fgurăte sportETi din- R.D. Tîerma-

Zierold. a rșușit să coboare re- 
după record șfr să> se afirme pe 

lan internațional.
Hau /Zierold este un înotjtir pu- 

obfșnuit. E de necreznt (și te
și adevărat) că acest tînăr.^oate 

înoate la fel de bine toate dis- 
nțele și aproape toate stilurile, ob- 
nînd rezultate deosebite. Să le enu- 

răm: 100 m. liber în 58 8; 100
. fluture în 1:04,3; 200 m. liber în 
07,2. 200 m. fluture In 2:21,4; 800

m. în 9:52,4 și 1500 m. în 18:52,4 ! 
Majoritatea acestor rezultate sînt re
corduri pe întreaga Germanie, iar cel 
de la 200 m. fluture (2:21,4) consti
tuie un nou record european.

Marea majoritate a acestor perfor
manțe au fost obținute cu prilejul 
întîlnirii dintre reprezentativele 
U.R.S.S. și R.D. Germane, desfășu
rată în septembrie la Leipzig. „în
trecerea cu renumiții înotători sovie
tici a fost o zi mare pentru mine" — 
a declarat Zierold. ,,Dacă n-aș fi con-

curat alături de acești excelenți îno
tători, nu aș ti putut obține aceste 
rezujtate".

Antrenorii și numeroși înotători so
vietici și-au manifestat cu acest pri
lej admirația față de acest autentic 
talent. Este suficient să cităm decla
rația cunoscutului înotător 
Vladimir Minașkin: „Dacă
va progresa in același ritm, el va 
pune in pericol multe recorduri mon
diale”.

Ecouri din presa britanică

Mă bucur că am fost >a Moscova

sportivă. Doar trei 
acest tînăr era un 
atlet, totodată. Se credea că 
pe atunci de 16 
„as” într-unul

n-a

izrta reprezentativei 
înot a Marii Britanii 

in R. P. Chine? ă
După cum a anunțat postul de radio 

ondra în emisiunea sa de sport, tur
ul selecționatei înotătorilor englezi 
treprins în R. P. Chineză, urmează 

ă ia sfîrșit în cursul săpfăminii vii- 
are. Sportivii englezi vor pleca vi- 
ri spre patrie, trecînd prin Moscova. 
Prima întilnire dintre sportivii bri- 
nici și cei chinezi s-a soldat cu un 

esăvîrșit succes — anunță Radio Lon- 
a. Ea a decurs intr-o atmosferă pri- 
enească și s-a încheiat cu o serie în- 
eagă de rezultate inaite Astfel, în 
irsul celei de a doua reuniimi de na
ție, desfășurată la Pekin, campioana 

pică Judy Grinham (Anglia) și-a 
lat vechiul record mondial la 160 

. spate stabilit la Melbourne, înotînd 
stanța în 1:12,9. (De notat că cea 
ai bună performanță la această pra- 
i aparține înotătoarei americane 
arin Cone, care în iulie 1957 la Hono- 
lu a realizat — într-un bazin cu 
ă sărată — timpul de 1:12,6).
Înotătorii englezi au participat sun

ata trecută la o reuniune demonstra- 
vă la Șanhai, desfășurată în noul ba
in acoperit. In ultima întilnire oficială 

1 înotătorii din R. P. Chineză, ei vor 
ohia în orașul Canton.
Oaspeții s-au arătat deosebit de im- 

resionați de construcțiile sportive și 
celentttl utilaj pus lia dispoziția fine
tului iubitor de sport din R. P. Chî-

Little Rock... Aceste două cuvinte, 
enumind un oraș din sudul Statelor 
'uite, au devenit extrem de familiare 
ricui. De la o vreme, ele revin 
proape zilnic în rubrica de știri ex- 
trne a ziarelor, legate de fapte cu 
semnificație sumbră. Copii de negri 

are nu pot pătrunde în școli... Păș
iri „de culoare" maltratați de bande 
e huligani... Represiuni rasiale sub 
cutul influenței guvernatorului Fau- 
us... Trupe federale trimise în statul 
rkansas pentru menținerea or dinei... 

ată ce ne aduce la cunoștință în fie- 
are zi telegraful, făcîndu-ne să în- 
elegem că rasismul este depare- de 

fi dispărut de pe pămîntul ameri- 
en. ci dimpotrivă 
escență deosebită, 
ețiunea burghez#, 
i de „devotați".
In această atmosferă tristă și ne- 

niștitoare. un mare sportiv se ore- 
'ătea să-și apere titlul mondial. Un

cunoaște o recru- 
alimentaiă de re- 
prin tot aoaratul

CE-I NOU IN CAMPIONATUL MONDIAL 
FOTBAL

@ Octombrie decisiv pentru Franța și Belgia, pentru 
Cehoslovacia și Argentina • Irlanda (Eire) 

învingătoare la Copenhaga £ încă 26 de jocuri 
ș: se vor încheia preliminariile

Preliminariile campionatului mondial 
se apropie de sfirșit. Din cele 102 în- 
tilniri prevăzute în grupele europene, 
americane și africano-asiatice, pînă în 
prezent s au disputat 67 (dintre care 
o rejucare: Indonezia — R. P. Chi
neză), iar 10 au fost omologat; cu 3 0 
prin neprezenta rea' urier echipe națio
nale. Deci, mar sulf de jucat 26 de 
partide, care — de altfel — sînt și 
programate în lunile octombrie, noiem
brie si decembrie. Preliminariile tre-

Ectypele caiiiicate pînă acum sipt: 
R. F. Germani '— ca «ieiiBăto^re a 
campionatuhi, — SapdTn — ca țară 

organizatoare, — Anglia, 
Brazilia, Piraguay.

Alte echipe calificate 
cute în cursui acestei 
joc al lunii octombrie a avut loc 
miercuri : Danemarca 
(Eire) disputat la

— Irlanda 
Copenhaga. 

Rezultatul partidei a fost 
surprinzător: irlandezii au 
cu 2—0. Această întilnire a 
tima din grupa 1 europeană, 
s-a calificat Anglia.

Ce se mai joacă în octombrie? Iată 
programul jocurilor:

6 octombrie, La Paz : Bolivia—Ar
gentina

13 octombrie.
Argentina

17 octombrie, 
tina — Bolivia

20 octombrie, 
URS-S.

Buenos Aires: „
27 octombrie, Bruxelles: Be'gia 

Franța
Berlin: R D.G — Cehoslovacia
Belgrad: Iugoslavia 
Cit de importante 

tilniri puteți deduce 
toarele clasamente:

Așadar, meciuri decisive în America 
de Sud (mai aies cele care se dispută 
la La Paz, capitala Boliviei, situată 
Ia mare'altitudine, ceea ce constituie 
un mare inconvenient — pentru cele
lalte echipe), la Varșovia și Berlin și 
la Bruxelles.

P?nt-a reielaiie elaritiSwea
■este tofepWfu îrr următoarele două 
kipi- lut£-0 si-"4(U£â grupa se, mentale 
fncă e<sft»țîeto4ifilz3: aceea airicarto- 
asiatică.

Jocurile Indonezia — Israel nu pot 
fi programate din cauza raporturilor 
politice dintre cele două țări, după cum 
aceeași situație politică va opune pie
dici, probabil, programării unei even
tuale finale a grupei, intre Egipt și 
Israel.

In numărul din iulie al 
revistei „World Sports", 
ziaristul englez .4. R. 
Mills a publicat un am
plu articol în care invita 
federațiile de specialitate 
din Anglia să trimită 
sportivii fruntași la Jocu
rile Tineretului de la 
Moscova. Se pare însă 
că apelul lui A. R. Mills 
a rămas fără ecou pen
tru că puțini reprezen
tanți ai Marii Britanii au 
luat startul la marile 
competiții din capitala 
Sovietică. Totuși, A. R. 
Mills (care este de alt
fel și atlet) a plecat pe 
cont propriu la Jocuri, 
iar după întoarcere în 
numărul din septembrie 
al revistei și-a împărtășii 
impresiile. Autorul re
marcă ospitalitatea și at
mosfera entuziastă care 
a domnit tot timpul la 
Moscova.

„După părerea mea, 
scrie Mills, este complet 
nejust că atleții englezi 
n-au participat la aceste 
mari întreceri".

El critică vehement 
engleze și subliniază că atit din punct 
de vedere sportiv cit și cel cultu
ral intiirurea tineretului lumii a con. 
stituit un mare succes. Ziaristul en. 
glez vorbește în termeni elogioși 
despre obiectivitatea publicului mos
covit, despre interesul ți dragostea 
soectatorilor sovietici pentru sport. 
El a rămas plăcut impresionai că 
pretutindeni numeroși tineri s-au in
teresat îndeaproape de /bbotson, de 
Matrhetes și de alți sportivi englezi. 
In încheierea articolului Mills scrie- 
-Am învățat foarte molt... Am văzirt 
clțiva atleți minunați... Mi-am făcut 
mulți prieteni buni._ Mă bucur că 
am fost la Moscova.

Cu toate indicațiile date de forurile britanice 
mai multi sportivi englezi s-au prezentat la star
turile Jocurilor Tineretului de la Moscova, tată 
echipa de 4 f . c. a Universității din Cambridge 
(in tricouri albe), U__ r. ?
L.R.S.S. și R. P. R.) în întrecerile de la 
nautică Himki, primind flori din mîinile 
spectatori entuziaști

Este interesant de remarcat 
aceiași număr al revistei „____
Sports' este publicată o scrisoare a 
unui cititor, care răspunde la primul 
articol a lui A.R. Mills. Reproducem 
in întregime textul scrisorii:

„Bravo lui A. R. Mills pentru arți-: 
colul său ! Organizațiile sportive brita
nice care au declinat invitațiile pentad 
Jocurile Tineretului au lăsat să Jă 
scape o ocazie de aur. In această liir 
me, in care oinenuea este amenițafa 
de distrugeri, ocazia de a întîlni alȘ 
națiuni in luptă sportivă pașnica n-»t 
trebui să fie niciodată refuzită.

Daca aș fi fost ceva mai tînăr și ții 
aș fi plecat la Moscova."

Semnat: J. W. CLARKE 
Londra.

Grapa a n-a (Earapa)
1. Franța
2. Belgia
3. Islanda
Grapa a IV-a (Europa)
1. Cehoslovacia
2. Tara Galilor
3. R. D. Germană
Grupa a VH-a (Europa)
1. U.R.S.S.
2. Polonia
3. Finlanda
Grupa a Vil-a (Europa)
1. Rom inia

2. IugBBl~via
3. Grecia

• Echipa de tenis a 
R. Cehoslovace a sus
ținut la 2 octombrie 

primul meci din cadrul turneului pe 
care-1 întreprinde în R- P. Chineză, 
întâlnind o selecționată a orașului Pe
kin. Tenismanii cehoslovaci au obți-
nJt-ric:ora cu scorul ce 4—ft.

. • Echipa selecțio
nată feminină de bas- 

_____ ________ țebet a R cehoslovace 
a părăsit miercuri Praga plecfnd îa Rio 
de Janeiro. Baschetbalistele cehoslovace 
vor participa la campionatul mondial 
feminin de baschet care se va disputa 
Ia Rio. între 12 si 25 octombrie.

• Pe Etadioaul Colom- 
4(Ț bes din Paris a avut

Joc miercuri în noc
turnă, primul joc al 

echipei sovietice Torpedo Moscova, în 
C2drul turneulu pe cnre aceasta 11 în
treprinde în Franța. întâlnind formația 
Racing club Paris (din prima divizie), 
fotbaliștii sovietici au făcut o adevăitată 
demonstrație “ - - -
categoricul 
spectaculos și eficace ai ______ r___
sovietici a fost îndelung aplaudat de 
exigentul public parizian.

„Cupa Campionilor 
Europen:“

VASAS BUDAPESTA — 
SOZIA 9—1 (2—1)

Camp io na Bulgariei avea nevoie 
de un meci nui pentru a se cali- 
fica !■ optfmHe de finală ale com
petiției, intrucît în primul meci, 
inAinsese ca 2—1. ȚDNA a înce
put bene conducînd pînă în min. 
35 prin golul înscris de Panaiotov 
(min. 25). Gazdele Iși revin. însă, 
egalează și apoi iau conducerea 
Prin Csordic (min. 35 șl 39). După 
pauză maghiarii mai marchează pa
tru puncte prin Berendi (min. 49),

• i

MILAN — RAPID VIENA 
4—1 (2—ft)

In primul meci desfășurat la Mi
lano. echipa italiană și-a asigurat 
un avans considerabil. Meciul retur 
▼a avea loc la Viena, la 9 octombrie.

In cadrul preliminariilor „Cupe: 
Campionilor Europeni44 au mai ră
mas de disputat doar două 
Wismut Karl Marx Stadt — 
dla Varșovia (retur) șl Rapid 
lan (retur).

• După cum s-a nvJ anunțat, _ 
nică va avea loc o dublă întilnire între 
echipele reprezentative ale Franței și 
Ungariei. Astfel, echipele A se vor în- 
tîlni la Budapesta (ultima întilnire din
tre ele a dat eistlg de cauză Ungariei: 
2—1), iar echipele de tineret în Franța. 
Ia Rennes.
• In formația secundă a Ftanței, care 

va evolua azi la Atenta, în compania 
naționalei A a Greciei, vor figura doi 
foști jucători ai echipei continentului: 
stoperul Jenquet și extremul stînga 
Vincent (ambii de la Reims). Alături 
de ei vor mai juca portarul Abbes (St. 
Etienne), fundașul Novak (Monaco), 
halful Marcel (Marseille), înaintașii Glo- 
vacki (Monaco), BHard (Reims), Cisew
ski (R-cing), Stopyra (Sochaux). După

cum se vede, o selecționată aproape de 
tăria primei garnituri. Va fi interesasn 
de unmărit replica pe care grecii o voiy 
da acestei echipe, pentru a ne face o 
idee asupra stadiului lor de pregătii» 
în vederea apropiatelor confruntări duj 
campionatul mondial * 7’
Iugoslaviei și Romînieî. La 8 octombrie^ 
Franța B va întîlni la Tel-Aviv, Israe
lul.
• Joi în nocturnă s-a desfășurat la 

Leeds (Anglia) meciul amical Leeds 
United — Juventrus (Torino}, în cadrul 
convenției legate de transferul în Itâ- 
lîa al centrului înaint'ș John Charles. 
Juventus a cîștigat întîlnirea cu 2—0.
• In cadrul campionatului de fotbal 

ai U.R.S.S., liderul clasamentului Di
namo Moscova a fost învins eu 2—0 de 
T.S.K.M.O. Dinam oviștii continuă să 
conducă totuși în clasament cu 29 pct.

• Echipa națională 
de rugbi a Franței în
tâlnește miine Ia Libe
rec (și nu ia Bratislava 

cum se anunțase anterior) reprezenta
tiva Cehoslovaciei. Luni, la. Broo, fran
cezii se vor întîlni din nou cu ruțgbiștfi 
cehoslovaci într-un meci revanșă. In ve
derea- acestei partide, Franța a depla
sat o echipă redutabilă (deși lipsită de 
aportul jucătorilor parizieni, reținuți 
în vederea întâlnirii cu Londra). For
mația probabilă: Baulon, vlgier, Deir.e- 
nech — Cassflgne, Ithuritz — Doanec, 
Fort, Barthe — Danos (Dufatt), Martine 
—M. Prat, Bouquet, Diapuy, Mairdxiit—* 
Lacaze.

boxer negru, Ray Sugar Robinson, cel 
care la 37 de ani mai deținea încă 
supremația în lume a „mijlociilor". 
Popularul Ray Sugar nu putea sta 
indiferent la veștile amenințătoare 

care veneau din sud. Și în timp ce 
din Houston (statul Texas) un ins-

T9 .

pecior-șef școlar declara ritos că stu
denții negri nu mai au acces pe sta
dionul orașului („rezervat pentru 
albi"), Ray Sugar Robinson făcea și 
el o declarație, cu mult mai puțin 
obișnuită: „...Voi pleca în U.R.S.S., 
pentru a contracara răul făcut Sta
telor Unite de rasiștii de tipul lui 
I aubus!"

Cuvintele acestea pot surprinde oe 
mulți, dar ele stau foarte bine ală
turi de altă declarație făcută recent 
de cunoscutul cîntăreț și trompetist 
de jazz, negrul Louis Armstrong, 
atit de popular și el în raidurile tine
retului american. Acesta fusese soli
citat să facă parte dintr-o delegație 
artistică (pusă sub egida departamen
tului de Stat american) care urmează 
să fie trimească in U.R.S.S. lată ce 
a declarat Armstrong: „Nu voi pleca, 
fiindcă oamenii de acolo mă vor tn 
treba ce se petrece în țara mea. Ce 
să le răspund?... Ceea c; sa petrece 
în Arkansas, mă oprește de a mă de 
plasa în caFt.'te de 
ciai". Dacă voi merge vreodată 
L niunea Sovietică, 
ca cetățean particular...".

Două păreri care cî d 'rresc greu în 
iUdecarea faptelor ce se succed in 
acel depărtat c:Jt de țară america ia, 
numit Little Rock...

3 RECORDURI EUROPENE
AMELIORATE LA

DE ATLETISM
KOLN

„ambasador of:
_ in

o voi face numai

BONN 4 (Agerpres). —
Miercuri s-a desfășurat în orașul 

Koln un mare concurs atletic inter
național.

Cunoscutul atlet german Martin 
Lauer a stabilit doua noi recorduri 
europene. El a parcurs distanța de 
2G0 m garduri în 22,9 (vechiul re
cord era de 23,9 și aparținea lui 
Bogatov). In cursa de 220 yarzi gar
duri Lauer a rea uzat 23,1 (recordul 
precedent de 23,3 era deținut 
eng’ezul Hiidreath). După cum 
știe, Lauer este de asemenea 
cordma-nul evropean și al probei de 
110 m garduri, cu timpul de 13,7.

de 
se 

re-

aceleiași reutnituni, sprin-In cadrul 
terni Manfred Germar a ader gat 220 
yarzi in 20,8, ameliorirtd cu 2 zecimi 
recordul european al distanței, de-: 
ținut pînă acum de McDonald Bailey.

Proba de săritură în hmgime a 
fest cîștigată de polonezul Kropid-; 
lowski cu rezultatul de 7,26 m. In 
cursa de 400 m plat primul a sosit 
Wright (Anglia) cronometrat

“ a
cu
cu
de
4,30 tn.

47,3, iar proba de o milă 
atletului germam Brenner 
de 4:13,5. La săritura 
victoria a fost obținută 
zewski (R.P, Polonă) cu

a

cu 
revenit 
timpul 

prăjina 
Janis-



Intîlniri internaționale ale sportivilor noștri
Miine o înitîlnire tradițională în handbalul feminin; In concursul de la Musacevo (R. P. Bulgar

R. P. Komina-R. P Ungară Medalii de aur pentru parașutiștii romi
Există o tradiție a meciurilor din

tre echipele feminine de handbal ale 
Romîniei și Ungariei. Mai întîi pen
tru că reprezentativa noastră și-a fă
cut debutul internațional în compania 
handbalistelor maghiare (la Timi
șoara în anul 1949) și apoi pentru 
că, de atunci, aproape fiecare întîl- 
nire dintre aceste două echipe a fost 
disputată sub semnul unui cert echi
libru de valoare.

Din acest punct de vedere jocul de

mîine dintre echipele feminine ale 
R.P. Romîne și R.P- Ungare tace 
excepție. Rutinatei reprezentative 
maghiare (sosită ieri după-amiază 
în Capitală) echipa noastră îi va 
opune de această dată mai puțină 
experiență, însă mai multă, mult mai 
multă, voință și dîrzenie.

Aceasta ar fi situația din calculele 
hîrtiei și studierea formațiilor. Da
la fel de posibil este ca echipa noas 
tră reprezentativă, în noua ei for-

de 
ac-

Astăzi încep la Belgrad

Campionatele europene de tir
Intre 5 și 13 octombrie se desfă

șoară la Belgrad a Il-a ediție a cam
pionatelor europene de tir (rezervate 
senioarelor și juniorilor). In vederea 
participării la aceste importante în
treceri au făcut deplasarea și echi
pele noastre naționale de senioare 
(ludith Moscu, Marieta Juverdeanu, 
Tereza Quintus, Ana Goretti, Feli
cia Iovănescu) și juniori (Ion Vâ- 
caru. Ion Giuglan, Mircea Străoanu. 
Iosif Aron, Jacqueline Zvonevschi).

Față de echipa care a cîștigat în 
1955 titlul de campioană europeană 
(la prima ediție a întrecerilor desfă
șurată la București) formația care 
ne va reprezenta la Belgrad la armă 
liberă calibru redus poziția genunchi, 
a suferit doar o singura modificare:

Ecbipa de rugbi 
Energia Republica 

din nou învingătoare in Polonia
Juclnd joi la Kalice, în compania 

formațiai din prima Ligă — Poznama. 
rugbițtn de la Energia Republica au 
repurtat o r.ouă victorie cu scorul de 
f—o (3—0). Punctele bucureșteni'.or au 
fost realizate de Crișan și V. Georges- 
& (cîte b încercare fiecare). Azi după- 
gpiisiă, la Poznan, Energia Republica 
Va susține ultimul meci în cadrul tur
neului ei din Polonia.

în locul trăgătoarei Paraschiva Ele- 
keș-Almășan a fost introdusă Ana 
Goretti, iar lotul a fost completat 
cu Tereza Quintus. Spre deosebire 
însă de ediția desfășurată la Bucu
rești, in programul întrecerilor de a- 
cum figurează, atit pentru senioare 
cît și pentru juniori doar două pro
be: armă liberă calibru redus 3x20 
și combinată (meci englez). Deși for
ma arătată la ultimele concursuri in
ternaționale (campionatele interna
ționale ale Poloniei și Rominiei) de 
reprezentativa feminină nu a fost la 
nivelul posibilităților ei socotim to
tuși că, așa cum ne-a declarat și an
trenorul Petre Cișmigiu. în competi
ția de la Belgrad echipa noastră va 
putea concura pentru unul din locu
rile fruntașe, la fel ca și echipa de 
juniori.

Programul campionatelor este ur
mătorul: 5—6 octombrie: antrenamen
te oficiale și concursuri pentru in
signă; 7 octombrie: armă liberă ca
libru redus 3x20 — senioare; 8 oc
tombrie: armă liberă calibru redus 
3x20 juniori; 10 octombrie: meci en
glez — senioare și juniori. Pînă a- 
cum au fost primite înscrierile urmă
toarelor țări: R.F. Germană, R.P. 
Bulgaria, Norvegia, R.P. Polonă, R. 
P. Romînă. R. Cehoslovacă, U.R.XS., 
Austria, R.P.F. Iugoslavia, șa.

mulă, să-și învingă emoțiile acestui 
debut și să realizeze un rezultat bun. 
Am făcut această precizare, deoa
rece asistînd la ultimele antrena
mente ale echipei am fost plăcut im
presionați de disciplina ei tactică, 
ritmul în care își construiește 
țiunile și de forța ei ofensivă.

In sfîrșit cîteva amănunte în le
gătură cu acest meci.

Partida va avea loc pe stadionul 
Republicii, începind de la ora 16.30 și 
va fi arbitrată de sovieticul Vasili 
RAKITIN. ajutat la cele două porți 
de Varac Pelenghian și dr. Wilhelm 
Wagner.

Seara tîrziu, antrenorii celor două 
echipe ,C. Popescu și V. Cojocaru — 
R. P. Romînă și Zoltan Reti — R. P. 
Ungară ne-au comunicat formațiile 
în care vor juca echipele respective: 
R P. ROMINA: Naghi — Ugron (2), 
Cirligeanu (3), Popescu (4), Schen
ker (5), Roșu (6) — Dumitrescu (7), 
Pădureanu (8), Jipa (9), Schein (10), 
Vasile (11); R. P UNGARA: De- 
drak — Werbovszkine (2), Meszaro- 
sne (3), Devenyi (4), Oile (5), Koc- 
sisne (6) — Gorenc (7), Bognar (8), 
Durian (9), Szloska (10), Szalokine 
«!)-

Aeroportul Musacevo 
din apropierea Sofiei 
găzduit intre 20 și 
septembrie o intilnire 
parașutism sportiv 
care au participat — 
lături de parașutiștii bul
gari — și sportivi ro- 
mîni și iugoslavi. Con
cursul a avut ca scop în
ceputul unei verificări 
și pregătiri temeinice a 
parașutiștilor bulgari, ro- 
mîni și iugoslavi în ve
derea campionatelor 
mondiale de parașutism 
sportiv ce se vor desfășu
ra anul viitor la Praga.

La concursul de pe 
aeroportul Musacevo, pa
rașutiștii romini au avut 
o comportare excelentă. 
In mod deosebit s-au 
impus tinerele Elisabeta 
Popescu ș'i Angela 
Năstase — pe care ie 
vedeți in fotografia noa
stră. Ele au ocupat pri
mul loc în proba de să
ritură combinată în grup 
de la 1500 m și ateriza
re la punct fix, cucerind 
două medalii de aur.

Ca și la fotbal

R. P. Romînă și R. P. F. Iugoslavi 
au terminat la egalitate 10-10 la bo

BELGRAD, 4 (prin telefon). — 
12.000 de spectatori au asistat, în 
ciuda timpului friguros, la întîlnirea 
de box dintre reprezentativele R.P. 
Romîne și Iugoslaviei, care s-a des
fășurat în aer liber, pe stadionul 
„Partizan". Meciurile au fost viu 
disputate, scorul rinal fiind 10-10. 
Trebuie spus că, la categoria mijlo
cie, D. Gheorghiu a cîștigat prin 
reprezentarea adversarului, dar și 
faptul că Ilie Dragnea a pierdut pe

Abtăxi și miine ia ștrandul ,,Dante Gherman”

,,Speranțele ” notației rominești se intilnesc
cu tinerii inotători din R. D. Germană

nedrept (arbitrul-judecător neutru, 
francezul Gondre, l-a dat învingător 
pe Dragriea, arbitrul-judecător ittgo- 

Mărie, iar arbi- 
I. Brand, la e- 
1-a indicat tot 

romînă. 
Puia 

Nicolae, Constantin Gherasirn, Ilie 
Dragnea și Vasile Maritițan. Deși au 
pierdut, Iosif Mihalic și Constantin 
Gheorghiu au făcut meciuri frumoa
se. S-au remarcat din formația iugo- 

. slavă: Toma Ketaua, cars l-a între
cut fără drept de
Petar Benedek și Miodrag Mitrovic.

REZULTATELE
că: Puiu Nicolae (R.) b. p. Stevan 
Saric (I); cocoș: Miodrag Mitrovic 
(I) b. p. Constantin Gheorghiu (R.); 
pană: Miloslao Panooic (I) b. p.

slav la desemnat pe 
trul-judecător romîn 
galitate de puncte, 
pe... Mărie). Din echipa 
foarte bine s-au comportat:

apel pe M. Stoian,

TEHNICE: mus-

Iosif Mihalic (R.); semittșoară : A 
tar Benedek (I) b. p. Dănilă Du 
(R): ușoară: Constantin Gheras] 
(R.) b. K.O. rep. Il-a Ivan Markj 
(I); seruimijlocie : Toma Kelava (I 
b. p. Mihai Stoian (R.); mijloc] 
ușoară: Menad Marie (I.) b. p. /] 
Dragnea (R.): mijlocie : Durnin 
Gheorghiu (R.) b. reprezentare 74 
tar Ivanovic (I.) ; semigrea : Gheq 
ghe Negrea (R.) b. p. Bronislav ZA 
vidovic (I.): grea : Vasile Marinii 
(R.) b. K.O. rep. III Obrad Sfren 
no vic (I.).

Cea de a dotia îr.tîlnire dintre t| 
prezentativele R.P. Romîne și R.P. 
Iugoslaviei, care urma să aibă loc 
Zagreb, a fost contramandată. In 1 
cui ei, se va desfășura astă sead 
la Belgrad, întîlnirea Bucureștii 
Belgrad.

Nimic .n-ar fi părut nefiresc, dacă, 
numii cu o săptămină în urmă, am 
M anunțat cititorilor noștri un nou 
Concurs de natație la ștrandul „Danie 
Gherman"... Dar azi, cind mercurul 
termometrelor a coborit pînă la linia 
bare marchează 13 grade, o invitație 
la un concurs de natație în aer liber 
(iu poate stîrni decit nedumeriri. Și 
Jntuș., sîiitem nevoiți să o facem, de
oarece bazinul din apropierea șoselei 
Risselef, va servi, azi și miine, drept 
gadru întîlnirii internaționale care va 
tlpune „speranțele" natației din R. P. 
Romînă și R. D. Germană. De altfel, 
protagoniștii s-au și obișnuit cu „de- 
gorul". In op a încălzită pînă la 26 
grade, ei au sfidat ploaia măruntă și 
fece de toamnă, antrenîndu-se de zor.

pentru proba de 200 m. bras este po
sesoarea unui rezultat remarcabil. 
La 15 ani, cît numără ea, rezultatul 
de 2:59,0 este deosebit.de valoros.

In tabăra noastră pregătirile au 
fost încheiate de cîteva zile. Desigur 
că față de valoarea adversarilor, emo
țiile tinerilor noștri inotători sînt 
explicabile. Ceva mai puține emoții ma
nifestă tînăra noastră campioană Ma
ria Both care — mulțumită antece
dentelor (1:15,4) — poate emite pre
tenții la o victorie în proba de 100 
m. spate. Cu 
tăm evoluția

proba de 100 m. spate, reprezentan
tul nostru D. Caminschi este net fa
vorit. Cea mai bună performanță a sa 
(1:08,8) depășește cu mult pe cele ale 
adversarilor lui.

La sărituri, Gh. Banu, A. Breja, 
Elke Schneider și Elena Gheorghe 
vor avea adversari redutabili în per
soana tinerilor săritori germani Mo
nica Schobbe, Heidi lentsch, Rolf 
Sperling și loachim Schefel. Două 
partide de polo pe apă, care vor o- 
pune reprezentativele de tineret 
R. P. Romîne și R. D. Germane, 
încheia cele două zile de concurs.

Turneul fotbaliștilor jurio1: 
in Anglia

După cum am anunțat, echipa re
prezentativă de juniori va juca la 
15 octombrie, in nocturnă, la Londra 
cu o echipă națională de juniori a 
Angliei. Pentru a doua zi, la 16 oc
tombrie, Direcția de Fotbal a primit 
o ofertă pentru ca selecționata de 
juniori să susțină un joc la Liege sau 
Bruxelles cu echipa primă a clubului 
„Standard*1 sau cu rezervele r’-hu'ui 
„Anderlecht".

și Belgia g
Apreciind însă, că nu poate s lipit) 

juniorii la un asemenea efort (dor 
jocuri în două zile dintre care um 
contra unor fotbaliști seniori), D 
recția de Fotbal — în mod norm; 
— n-a acceptat oferta. In schimb, 
propus un joc de juniori Belgia - 
Rotninia la o dată convenabilă, du# 
partida de la Londra. Se așteapt 
răspunsul belgienilor.

ae
F..D.G.

PROGRAMUL :
Astăzi, ora 16 : sărituri tram

bulină ; ora 16,45 : 
de deschidere ; ora 11 :_ probele 

înot; ora 18 :
_____ î polo.

Miine, ora 16 : sărituri plat
formă ; ora 17 : probele de înot ; 
ora 17,50: înot artistic ; ora 
18.13 : R. P. R. — R- D. G.

PO O.

„înarmați" cu balonseide și fular am 
parcurs și noi (dar pe... uscat) nu
meroase lungimi de bazin (cine mai 
știe cîte ?)' urmărind ușurința cu care 
„alunecă" Steffin, la liber, Erbel Wal
ter la bras, etc ... O tehnică corectă, 
Ia absolut toate stilurile, caracterizea
ză pe tinerele înotătoare germane.

Acesta este secretul performanțelor 
lor. Craulista Steffin, de care amin
team mai sus, parcurge 100 m. liber 
în timpul de 1:06,7, iar lutta Olbrisch 
in 1:09.2. Fără îndoială, cel mai va
loros rezultat aparține brasistei Erbel 
Walter. La 16 ani, ea a reușit să înoa
te distanța de 200 m. în excelentul 
timp de 2:55,8. Și Karin Bayer, cea 
de a doua reprezentantă a oaspeților

R. P. R.

justificat interes aștep- 
înotătoarei Heidi

festivitatea

DANC1U (R.P.R.)
(văzut de NEAGU)

schijig. In compania lui Steffin, sprin
tera noastră nr. I are ocazia să co
boare recordul tării sub 70 de secun
de. La băieți, Emil Voicu și Hubert 
Bock se anunță parteneri deosebit de 
puternici pentru crauliștii germani. In

ATENA 4 (prin telefon de la redac
ția ziarului Atletichi Icho).

Prima reuniune în nocturnă din ca
drul întîlnirii atletice Balcani—Scan
dinavia a fact vizionată de peste 
50.000 de spectatori. Cele 7 probe 
ale programului au oferit un specta
col deosebit de interesant. Cea mai 
pasionantă dispută s-a dat in proba 
de 10.000 m După 3.000 m., s-au de
tașat iugoslavul Mihalici și cei trei 
alergători scandinavi. Mihalici a re
zistat minunat puternicei coaliții pe 
care a avut-o de înfruntat Ritmul pe 
care l-a impus alergării, i-a obligat, 
mai întîi pe Rant ala, apoi pe Julin 
și Thorgersen, să rămînă în urmă. 
Alergătorul iugoslav a fost frenetic 
încurajat de nublicul atenian; rareori câni) 1:51.4. 
ne-a fost dat să auzim asemenea ova

lii pe stadionul Averoff. O adevăr aia 53,0 sec.; 
ilustrare a spiritului balcanic! Neaș- s

teptată este victoria campionului bal
canic Ilie Savel, asupra reputatului 
atlet finlandez Mildh, care obținuse 
51,8 sec. în acest sezon. La toate cele
lalte probe victoria a fost de partea 
atleților Scandinaviei, care astfel con
duc după prima zi cu 76—57.

Iată acum rezultatele tehnice:
10.000 m. : 1. Mihalici (Balcani)

30:21.6; 2. Thorgersen (Scand.)
30:45.8 ; 3. Ah.lund (Scand.) 30:52.4; 
4. Rantala (Scand.) 31:35,6;

800 m. : 1. Waern (Scand.) 1:48.1 
— nou record suedez—; 2. Salonen 
(Scand.) 1:49.6; 3. Depastas (Bale.) 
1:49.7 — nou record grec —; 4. Aii 
dersen (Scand.) 1:50.1; 5. Constanți- 
nidis (Bale.) 1:50.4; 6. Vămos (Bal-

400 m.g. : 1. Ilie Savel (Bale.)
55,5 ; 2. Mildh (Scand.) 53,2
sec.; 3. Trollsas (Scand.) 53,4 sec. ;

4. Stanei (Bale.) 54,2
100 m.: 1. Thorbjorn;.;v.i (Scand. 

10,8 sec. ; 2. Bunaes (Scand.) 10. 
sec. ; 3. Kolev (Bale.) 10,9 sec. ; ‘ 
Nielsen (Scand.) 10,9 sec. ; 5. Geoi 
gopoulos (Bale.) 10,9 sec. ; 6. Kada 
(Bale.) 11,1 sec.

Disc; 1. Arvidsson (Scand.) 53,0 
m. ; 2. Radosevici (Bale.) 51,00 m. 
3. Milev (Bale.) 50,67 m. ; 4. 
droos (Scand.) 50,61 m.;

Lungime: 1. Valkama (Scand.) 7,6 
m. ; 2. Miller (Bale.) 7,31 m. ; l 
Porassalmi (Scand.) 7,08 m. ; 4. Slav 
kov (Bale.) 6,94 m. ; 5. Ioan (Bale. 
6,69 m. ;

Ștafeta suedeză /-ț-2-ț-<î-F’4W m. 
1. Scandinavia (Bunaes, Thorbjorn; 
son, Rekkola, Hellsten) 1:57,7; 1
Balcani (Kadar, Kolev, Silis, Sudr 
gean) 1:58,7.

Lir
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