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crai allelic școlar omamzai de ziarul 
„Sportul popular"

Să nu așteptăm prima zi
A SPARTACHIADEI DE IARNĂ 

pentru a începe pregătirile
Interviu cu tov. Ion Balaș, vicepre

ședinte al Comitetului de organizare 
a U. C. F. S.

lursul atletic organizat de zia- 
ktru în cinstea Lunii Prieteniei 
B-Sotwefzce, se află în centrul 
parilor cadrelor de educație fi- 
fn școli. Emoțiile apropiatelor 
rt le au în aceeași măsură, atit 
Ide elevi care-și manifestă do
le a se afla printre participant, 
Iprofesoriii care au muncit cu 
I dragoste îndrumîndu-și elevii

Mîiae, start în calificări 
* Ne vorbesc ci ți va pro
fesori de... Despecialit^te 
k < îteva îndrumări de 
ordin tehnico-organizatoric

/ zeci de elevi și eleve se pre- 
I zilnic pe stadionul Dinamo, pen- 
ncursul de atletism organized de 
\ nostru.
pgrafie un grup de elene aler- 

gînd in turnantă.

și supraveghindu-i cu toată atenția în 
perioada de pregătiri care se înch&e 
astăzi...

O școală cu o puternică tradiție at
letici. Șc. medie nr. 7 „I. L. Canagia- 
le“ a trăit din plin febra pregătirilor. 
Profesorii C. Morțun și Gh. Stăncu- 
lescu au avut de urmărit un număr 
apreciabil de selecționabili, toți aproa
pe la fel de talentați. In atari condiții 
este greu să spui: tu vei intra în con
curs, iar tu o vei face cu alt prilej... 
Oricum elevii de la L. Caragiale" 
pot avea satisfacția de a fi repre- 
zentați și la întrecerile finale. Per
formanțele unor elevi ca DragoșCons 
tantinescu și C. Dimiu, ambii „sudiști" 
sub 12 sec:, ale săritorilor M. Can- 
drea și I. Samungi — amîndoi cu per
formanțe peste 1,55 m — ale fondislu- 
lui M. Boureanu etc. reprezintă o 
suficientă garanție în această pri
vință. Pregătiri minuțioase au fă
cut și elevii școlilor profesionale. 
Elevii prof. V. Dăscă'lescu, de la Școa
la profesională a uzinelor „Mao Țze-

• Consiliul colectivului sportiv E- 
nergia- Hunedoara organizează o com
petiție polisportivă dotată cu „Cupa 
Combinatul Siderurgic Hunedoara". 
In cadrul acestei competiții, se vor 
desfășura întreceri de volei, tanis de 
masă, fotbal și șah (N. Sbuchea, co
respondent)

• De cuFind s-a desfășurat m 
Bucegi, pe m^gțvul CoștHa un reu
șit concurs individual de cățărare pe 
stînci, organizat de secția de alpinism 
a colectivului sportiv Energia I.P.R. 
Ploești, în colaborare cu cimisia re
gională de specialitate.

Concursul a constat dim parcurge
rea primei lungimi de coardă, contra 
cronometru, din traseul „Fisura ră
sucită" (gradul V B). Fiecare con
curent a parcurs traseul de cite două 
ori; odată cap de ccardă și a doua 
oară secund.

In proba masculină, primul loc a 
fost ocupat de Ludovic ATZESBERG, 
urmat de Traian CAL UDA ’și Teodor 
ADAM, iar în proba feminină, victo
ria a revenit Leliej DEMETRESCU. 
(Matos Bedrosian, corespondent).

• Turiștii din Regiunea Autonomă 
Maghiară vor avea prilejul să-și a- 
rate buna tor pregătire în cadrul unui 
important concurs de orientare turis
tică, organizat de către cofeotivele 
sportive Flamura roșie „Bernat An 
drei", „Petofi Sandor" și „Ludo ic 
Mînski". Concursul!, dotat cu „Cupa 
7 Noiembrie", se va desfășura în 
împrejurimile Reghinului, în zilele 
de 21 și 22 octombrie. (loan Păuș, co
res podert).

L

(continuare in pag. 5)

Un bun exemplu

vitatea sportivă a minerilor din Luptai
ergeți la Lupeni, tovarăși. 

I să aveți ce scrie despre 
L tivitatea sportivă de acolo", 
■a într-o scrisoare un cititor 
Bnui nostru. Am diait ascultare 
hului și... nu am regretat. Dim- 
a. La Lupeni, în băt-rînul centru 
din Valea jiului, am cunoscut 

i de ispravă și un colectiv spor- 
o bogată activitate chiar și în 
zile de prefaceri organizatorice 

șcării noastre sportive.

O 
ac-

RTUL DE MASA LA LOC 
DE CINSTE

zi ce trece tot mai. mult activitatea 
sportivă. Apoi, cu un" colectiv sportiv 
ca cel de la Lupeni nu se poate să 
nu ajungi la un rezultat. Și cei de la 
Energia Lupeni au ajuns pînă acum 
departe, în fruntea tuturor colective
lor din regiune și din asociație. Com
petițiile de masă, cum sînt crosurile 
festive sau spartachiadele, se bucură 
de o largă participare iar numărul 
celor care pornesc duminica în ex
cursii colective este uneori impresio
nant.

Dar mai există o explicație: la 
Energia Lupeni dezvoltarea activității

, la Lupeni — și aceasta ne-o 
demonstrează faptele — există 
multă grijă pentru dezvoltarea 
lui în rîndurile minerilor și ale 
ilor lor de familie. Și trebuie să 

ă nu e o treabă ușoară să a- 
în practicarea diferitelor' ramuri 
>rt un număr atit de însemnat 
ncitori (1500 membri), cum a 

de pildă colectivul sportiv 
a Lupeni. Secretul? In primul 
minerii de aici îndrăgesc pe

(Continuare în pag. 4).

Fasa regtonaiă a
de snzsă

cremului

toate regiu- 
crasului de

n acest număr:
. 2 — însemnări din Regiu
nea Autonomă Maghiară

f. 3 — Să nu-î scăpăm din 
mînă pe tinerii boxeri

r. 4 — începe campionatul re
publican de rugbi
!■ 5 — Cu privire l.a competi
țiile sportive școlărești

f. 6 — Mîine, finala 
R.P.R. la rugbi

7 — U.R.S.S. - 
sportului de masă

j. 8 — C.C.A. a lăsat
moașă impresie la Belgrad

Intîlnirea de fotbal Romînia 
tineret) — Irlanda B

Cupei

patria

o tru

Mîine se desfășoară în 
nile etapa regională a 
masă pe echipe „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie". Etapa pe Capitală va a- 
vea loc miine la ora 8,30 pe stadionul 
„23 August". Sute de tineri calificați 
din etuvele anterioare vor lua star
tul, străduindu-se să obțină rezultate 
cit mai bune, care să le perm'tă par
ticiparea la finala oe tară a compe
tiției.

Organele sportive regionale și in 
deosebi comisiile regionale de atle
tism trebuie să asigure o perfectă 
organizare penultimei etape a crosu
lui de masă, pentru a transforma a- 
ceastă manifestație într-o sărbătoare 
tinerească și într-un eficace mijloc 
de propagandă în favoarea alergărilor 
pe teren variat.

Mesajele prieteniei...

...purtate de sportivi în cadrul Șta
fetei Prieteniei Romîno-Sovietice au 
pornit, din sate și comune — expri- 
mînd dragostea și sentimentele fră
țești Ale celor mai largi mase de ti-

Se apropie data începerii Spartachiadei de iarnă a tineretului. Pentru 
a lămuri unele dintre problemele ridicate de organizarea acestei mari corn- . 
petiții de masă, am solicitat tovarășului Ion Balaș, vicepreședinte al C&- '
rrutetului de organizare a U.C.F.S.. să ne răspundă la cîteva întrebări.

ÎNTREBARE : Care este situația Spartachiadei de iarnă a tinere
tului în lumina principiilor enunțate de Hotărîrea Comitetului Central 
al P.MjR. și a Consiliului de Miniștri cu privire la reorganizarea • 
mișcării de cultură fizică și sport?
RĂSPUNS: Spartachiada de iarnă a tineretului, competiție polispor

tivă care se adresează întregului tineret din țara noastră, are scopul de a 
trezi interesul și de a angrena masele de tineret in practicarea sporturilor 
specifice iernii, de a-i ajuta pe aspiranții G-M-4. să-și treacă normele de \ 
sezon șl de a evidenția noi elemente tinere, talerdate. Totodată însă, 
Spartachiada de iarnă urmărește și întărirea organizatorică a colectivelor 
sportive, înviorarea vieții sportive din întreprinderi, instituții, școli și 
/acuități, crearea de noi secții pe ramură de sport la disciplinele cuprinse ’ 
de regulamentul competiției. Cu alte cuvinte, Spartachiada de iarnă con
stituie unul dintre importantele elemente ale complexului de acțiuni menit 
să contribuie ta îndeplinirea principalelor sarcini trasate de Hotărîrea 
Partidului șl a Guvernului, atit în domeniul întăririi organizatorice- a 
mișcării de cultură fizică și sport cit și al angrenării maselor de tineret 
in activitatea sportivă. Din acest punct de vedere, prima etapă a competi-

(continuare în

Constituirea comitetului regional
de organizare a U.C.F.S. — Ploești

PLOEȘTI 18 (prin telefon). — 
Marți a avut loc în sala de festivi
tăți a sfatului popular Regional, șe
dința de constituire a comitetului de 
organizare a U.C.F.S.-regiunea Plo
ești. La ședință au luat parte nu
meroși activiști sportivi și invitați 
din întreaga regiune. Lucrările șe
dinței au fost conduse de tov. Cons
tantin Dăscălescu, secretar al comi
tetului regional P.M.R. Ploești. In ca
drul ședinței tov. Gheorghe Matei, 
președintele comitetului regional CFS, 
a expus un referat cu privire la dez
voltarea mișcării de cultură fizică și 
sport în regiunea Ploești. După pre
zentarea referatului, pe marginea 
acestuia au urmat discuții la care a 
participat un număr de 20 de tova
răși. Apoi cei prezenți au ales comi
tetul de organizare a U.C.F.S. regiu
nea Ploești care are următoarea corn-

Pe terenul de sport al colecti vului Energia din Oțelul Roșu se or
ganizează în cinstea zilei de 7 Noiembrie numeroase concursuri de tre
cerea normelor G.M.A. In fotografie un grup de aspiranți G.M.A., elevi 
ai școlii profesionale din Oțelul Roșu își trec ultima normă, cursa ‘de 100 

m- plat. (Foto : T. ROIBU)

ponență: V. Anghelescu. 1. Andro- 
ne, St. Alexandru, L. Băciucu, Gh. 
Bădoiu, I. Boier, A. Boghici, I. B<> 
lache, P. Chircu, M. Constantinescu, 
I. Cristescu, Al. Dinulescu, Ăl. Du
mitrescu, M. Florescu, A. Georgescu, 
I. Jianu, M. Ionescu, Tr. Lazăr, G. 
Mihalache, Gh. Matei, C. Munteanu, 
P. “Mănescu, Gh. Matei,. Ad. Matai- 
ser, C. Neagu, M. Nicolescu. I. Oană, 
E. Postelnicescu, A. Popa, E. Poppel, 
S. Popescu, St. Petrea, C. Popa, I. 
Smîdu, I. Stoica, M.. Stoian, A. Stă- 
nescu, P .Teodora, Sp. Teoharide, Gh. 
Ungureanu, N. Ungureanu, G. Vase, 
I. Voinea. Biroul comitetului de or
ganizare a UCFS regiunea Ploești 
este alcătuit din tov. Gh. Mate: ț— 
președinte, Spiru Teoharide, Șteiiân 
Petrea, Ion Smîdu, Petre Mănescu, 
Ion Jianu și Cornel Popa, membri.

Din partea comitetului de organi
zare a U.C.F.S. la ședință a F ar
te tov. Ion Simion, vicepreședinte al 
Biroului Comitetului de organizare al 
U.C.F.S.

ton Oprescu 
coresp.

ftsgrffîgjtf' z . TI

neret din țara noastră —. către ti
neretul sovietic, cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Pretutindeni, 
în regiuni, săptămîna viitoare va 
marca perioada de plină activitate 
în cadrul tradiționalei ștafete, prin 
desfășurarea etapelor ne centre 
comune, pe reședință de raion și 
la centrele de raion la reședințele

tiv, care va cuprinde, în afara tere
nului de fotbal și a pistei, terenuri de 
volei și baschet, un bazin acoperit de 
înot și o tribună de beton cu 5000 
de locuri, va fi terminat în prima ju
mătate a anului viitor

de 
de 
de

300 de mingi de volei 
peste plan

FOTBAL
• Sofia-București Ia 27 

brie
octom-

clubul 
de forul

regiune. Pregătirile făcute de pe a- 
cun vor asigura predării mesajelor In 
fiecare etapă un cadru sărbătoresc 
corespunzător înaltei semnificații a 
traditionailei manifestațîuni tinerești.

Un nou complex sportiv 
la Deva

Au fost terminate lucrările de ame
najare a terenului de fotbal și a pistei 
de atletism de pe noua bază sportivă 
complexă din Deva. Lucrările con
tinuă cu intensitate. Complexul sporz

La sectîa „Articole de sport" din 
întreprinderea „Flacăra ros.'e" din 
București domnește o animație deose
bită. Harnicii muncitori din cadrul 
acestei secții depun toată strădania 
spre a și îndeplini angajamentul luat: 
300 de mingi de volei care vor fi 
puse la dispoziția sportivilor din Ca
pitală, pînă la data de 7 noiembrie.

Totodată, se lucrează intens și la 
confecționarea de mingi de fotbal, 
baschet și handbaL

Printre muncitorii din secția sus 
amintită se află și o serie de spor
tivi. De pildă, fotbaliștii Gh. Dima și 
f. Dumitrache, voleibalistul D. Rosen
berg și alții însuflețesc munca în 
secție .în vederea îndeplinirii în cele 
mai bune condițiuni a angajamentului 
luat.

Contrapropunerea făcuta de 
bulgar Lewski a fost acceptată 
nostru. La 27 octombrie echipele națio
nale ale R.P. Rom ine și R.P. Bulgar!*  
vor susține uii meci de verificare Ia So
fia sub 
aceeași 
noastre 
întărite 
nu axe 
cesta, 
verifica
tățile în vederea partidelor 
de la 3 noiembrie. ,

numele de Sofia—București. In 
zi la București, lotul echipei 

B va primi repldca unei formațfl 
a clubului Slavia Sofia (Lewskt 
echipa completă). In felul a- 

reprczesntativele noastre îșl vor 
în mod serios forma șl posibin- 

cu Greci*

BOX
• Wine Ia

T.U.L.
Helsinki:

de box a 
plecat Joi în 

Ia Helsinki,

asociație*
Finlanda, 

prim»

Reprezentativa 
Energia, care a 
va susține mîine, 
întîlnire din cadrul turneului pe care-1
întreprinde, întîlnlnd o selecționată * 
asociației sportive munciJtorești din; 
Finlanda, T.U.L. Metalurgiștii vor ali
nia următoarea formație, în ordinea 
cate gori aor Tama Hie, E^nu Eugen. 
Venței Stolanovici,, Dlnllă Done, Luca 
Romano, Francisc Pazanani, Dumitru 
Rizea, Simion Gheorghe, Ion Ferentzl 
și Petre ^Zaharia. Antrenorul echipe*  
este Ion Stolanovici.

BASCHET
• Campionat de categoria B pen-i 

tru echipele masculine
La propunerea comisiei centrale. 

UCFS a aprobat ca din anul 1958 să se 
desfășoare campionatul de categoria B 
pentru echipele masculine de baschet.



Două importante cempetiHi 
cicliste pe velodrom

LJltimele două duminici ale eezo- 
nu lui ciclist pe velodrom vor îi ocu
pate cu două importante competiții: 
„Cupa 7 Noiembrie" și „Cupa Spor- 
iul popular". Prima se va desfășura 
mîine, în organizarea comisiei cen
trale de ciclism și a forului orășe
nesc de specialitate. O săptămînă 
mai tîrziu, la 27 octombrie, va avea 
loc reuniunea organizată de către 
ziarul nostru și dotată cu 
'Spartul popular", reuniune
marchează totodată și închiderea se
zonului pe pistă.

Două întreceri care suscită un in
teres deosebit în rîndurile cicliștilor 
amatori de concursuri pe velodrom. 

_Mai cu seamă că, în ultima vreme, 
f»-a făcut o pauză în acest sector de 
^activitate ciciistă.

In vederea competițiilor sus amin
tite, pe velodromul Dinamo domneș
te o animație puțin obișnuită. Ală

.Gupa
oare

caMitâilde ^sperie/*  prin țqp&
însemnări din Regiunea Autonomă Maghiară

La Tg. Mureș se construiește 
îrttr-un ritm impresionant. Se clă
dește tn cartierul gării, în oraș, 
lingă fiecare întreprindere, în fie
care cartier. Clădirile răsar pre
tutindeni șl mărturisesc că. deși 
mă aflam de vreo două ore în 
ședința de constituire a comite
tului ' regional de organizare a 
U.C-F-S., imaginea aceasta de 
oraș tn plină creștere mă urmărea 
tn continuare. Jn ședință, ascul- 
tînd cuvintele pline de ovini ale 
delegațdar care-și exprimau în
crederea că Hotărvea partidului 
șt a guvernului cu privire la 
reorganizarea mișcării sportive 
va determina o considerabilă dez
voltare a activității sportive din 
Reginea Autonomă Maghiară, 
mi-am dat seama că și în sport, 
ca și în construcții, domnește a- 
cehiși spirit gospodăresc, aceeași 
dorință de a face totul temeinic, 
cu socoteală. In angajamentele 
luate de vorbitori ca și de corni 
telul de organizare nou constituit 
am văzut o chezășie a înfloririi 
sportului, a dorinței de a face 
nivelul mișcării de cultură fizică 
șl sport corespunzător dezvoltării 
vieții economice și social-culturale 
a regiunii.

Știați câ...

TEXT $1 FOTOGFRAFII:
V. AR1TAUTII i

Astă-seară, in sala

D’namo —Vo 
la box

Tineretul din regiune 
întlmpină ziua de 7 No
iembrie prin numeroase 
competiții sportive. Tată 
un start în concursul 
popular de ciclism des
fășurat duminică dimi
neața pe străzile orașu
lui Tg. Mureș.

primul «raș din țară inghiare este _ , ___ w___ .
care funcționează un centru de antre
nament la tir cu arcul, condus de teh
nicianul Szabo zoltan ?

...în eefe 422 selective sportive acti
vează 44500 membri ? Regiunea numără 
2 maeștri emeriți ai sportului și 9 
maeștri ai sportului, iar activitatea se 
du(£ în 22 ramuri de sport.

... Sălile de gimnastică pot fi folo
site cu succes și în alte scopuri ? iată, 
la- Tg. Secuiesc sala școlii e folosită 
pentru ședințe, la Sf. Gheorghe ca a 
teller iar Ia Miercurea Ciuc, ea adă
postește un... cazan de țuică.

Amatorii de box dm Capi 
avea astă-seară prilejul de 
la o pasionantă întâlnire pu 
în sala Floreassca, începînd d 
19,30, redutabilele formații 
ciațiilor DINAMO și VOINȚ
tîlnesc în cadrul campionat 
publicam de box pe echipe. R 
de aștă-seară ocazionează c 
vanșe mai mult decît int 
Astfel, Ludovic Ambruș va
se revanșeze în fața lui Pui 
lae, pentru recenta înfrînger 
campionatele individuale, T 
stantin ți va înfrunta pe lulia 
străduindu-se să arate că 
juriului de la Riceșfi n-a f 
mai bun, iar V'asile Bogoî 
de tranșat rivalitatea cu Iii
nea. Alte meciuri deosebit d 
tivet Ghețti Veilicu — Adolf 
I. Pintca — D. Ghearghiu. 
taru — D. Prunoiu si D. Cio 
I. Petroff.

Antrenorii celor două echin 
anunțat formațiile pe care k 
tenia astă seară. DIiNAMC 
Nicclae, Toma Constantin, 
kaș, D. Prunoîu, I. Rodice 
Draignea, C. Iordache, D. Gh 
Ghețu Veiliou. D. Ciobotaru. 
ȚA: L. Amb.-ttș, Iulian Mi 
Stoian, I. Militaru, C. Gftera 
Bogoi, Manon Florescu. I. Pi 
Cristea I. Petroff.

A doua întâlnire a etapei x 
Ir.c la PI cești între FLAMU 
SIE și LOCOMOTIVA. Se 
meciurile Mircea Mihai — Gh 
C Calenciuc — I. Stoica. I. 
nu — A. Farkaș, I. Demet 
Corfiatis. C. Kiss — $t. Co 
A’ex. Ghiță — Eugen Fiirecz

Reclama e sufletul comerțului. Dar de 
ce tocmai in vitrina cu trofee a colec

tivului Voința Tg. Mureș ?

...la Tg. Mureș *e  experimentează eu 
succes, în cooperativele „Ciocanul" și 
„Texttla-Muneț", gimnastica de pro
ducție ? Sperăm sâ asistăm cît mai cu- 
rind la extinderea sa In toate între
prinderile regiunii.

...mîine, spartul va fi Ia mare ctriste 
tn întreaga regiune^ Ia Tușnad se 
desfășoară faza regională a crosului de 
masă, în Tg. Mureș, — Ziua sportului 
din cadrul Lunii Prieteniei Romtno- 
Sovlelice, ta Crăciuneștl un concurs 
demonstrativ de călărie, în alte loca
lități concursuri din Cupa 1 Noiembrie. 
Toate acestea, în afara programului 
competlțlonal oficial î 

...este în curs de construcție un 
mos bazin de înot la Tg. Mureș 7 

...reședința Regiunii Autonome

Orașul campionilor
Atîta știam, din geografie, des

pre fnunKxsul orășel de la poalele 
nMnțîtor cu același nume; Gheor- 
ghâenî este „polul frigului" <1® tara 
noastră. După o recentă vizită însă, 
mi-a fcet dat să-i aflu și un alt 
BUțxna-iwne, pe care-1 găsesc cel pu
țin ia tel de justificat. In regiune, 
Gheorghienii sînt numiți „orașul cam- 

.pîonilor" iar cine crede că acest ca- 
Micaliv este exagerat, să reflecteze 
puțin: orășelul cu aproximativ 10.000 
de loouftcri, modestă reședință de 
raion, găzduiește TREI ECHIPE 
GAMPIOANE REPUBLICANE. Este 
vorba despre cele mai bune echipe 
din țară la hochei pe iarbă băieți 
(Progresiui-antrenor L. Karda), la 
hochei pe iarbă fete (Voința-antrenor 
B. Maiitiasey) și la baschet junioare 
(Voința—antrenor prof. Bazilides). In 
afară de aceasta, performanțele bas- 
chetiteHștifar, gimnaștilor, scbieriilor 
și mai ales ale hocheiștalor din

C. DUMITRESCU
’turi de pistarzi bine cunoscut!
7. Petre, V. Oprea, St Lemindrata^ 
I. Ionita, C. Voicu, M. Voinesou, G*  
Bilciu și alții, pedalează de zor și o 
serie de fondiști. In fruntea acestora 
se ală C. Dumitrescu, L. Zanoni, I. 
Vasile, R. Schuster, N. Vasilescu, St. 
Poreceanu, P. Gane, C. Istrate 
mulți alții dornici să evolueze 
cadrul acestor competiții festive.-

QbServînd asiduitatea pregătirilor, 
se poate lesne conchide că, atît mîine, 
cît și la 27 octombrie, iubitorii con-" 
cursurilor pe velodrom vor putea a- 
«ista la dispute dîrze, Ia lupte spor- 
tive foarte strînse pînă pe ultimii me- Gheorghfeni și din raion sîn-t meri- 
’tri. De altfel, tocmai ceea ce și do
resc spectatorii obișnuiți ai întreceri
lor pe pistă, ale căror așteptări, fără 
doar și poate, nu vor fi înșelate întru 
nimici

Programul reuniunii de mîine (care 
începe la ora 10) este următorul:”meci 
omnium (triatlon) compus din: vite
ză, semifond și cursă italiană.

ca

în

Maistrul Varga
ne informează:

interesează 
de la ate- 
de amhir- 
sportive din

Puncte de vedere.
Este clor, 

trebuie să-ți 
£rzenia, inififerent cine îți este adver- 
•ar. Vei învinge sau vei fi învins. A- 
ceasta depinde de cunoștințele tale și 
ale adversarului tău, de tactica pe 
care o vei adopta etc. Nu îți este însă 
permis să cedezi lupta, chiar înainte 
de a o...începe, așa cum se mtimplă— 
din păcate — destul de frecvent în 
campionatul de Inpte pe echipe. A- 
ceasta explică într.o măsură avalan
șa de înfrîngeri prin tuș înregistrate 
mai ales de către acei tineri luptători, 
care fie că își „respectă" prea mult 
adversarii cu „vechi state de servi
ciu", fie că le este frică sau, pur și 
simplu (mai ales în condițiile campio
natului pe echipe) se rezervă pentru 
întrecerea cu adversari mai slabi sau 
de talia for în fata cărora pot aduna 
ceva puncte. Am auzit chiar pe unii 
dintre aceștia spunînd că ,„..o infrin
gers în min. 1 în fața unui dinamo- 
vist (de pildă) valorează cit... două 
victorii în fața celorlalți adversari".

Este un... punct de vedefe nesănă
tos, care nu face cinste acelora care 
l-au adoptat (fie luptători, lie antre
nori) și a cărui dispariție ar aduce 
numai foloase, mai ales sportului pe 
care aceștia l-au îndrăgit.

u n «• -
ii- >- (
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intr-o 
susții

inirecei'e sportivă 
șansele cu toațâ

(i. S->

Vă 
noutăți 
Bestie 
cațruni 
Reghin? In primul 
rind, “
producției ____ _
se mărește, noi în
cepem să fabricăm 
și alte materiale 
sportive din lemn. 
Este vorba despre 

rachete de'tenis, sulițe pentru atletism 
și crose de hochei pe gheață și pe iarbă.

Producția de ambarcațiuni se per
fecționează și ea. In cnrind vom efec
tua noile comenzi de „papuci14 (așa 
li se spune rapidelor bărci eu motor 
pe care le-ați văzut evoluînd de cu- 
xind, pe Herăstrău). Cit privește schi
turile, am ambiții mari, părerea mea 
este că sportivele noastre (a căror e- 
voluție am urmărit-o 13 Duisburg) vor 
concura eu mai multe șanse la titlurile 
europene dacă le vom 
mai ușoare, mai bune, 
de exemplu, greutatea 
handicapat. Noi ne vom 
viitor excelentele noastre 
albă Ia dispoziție un material de an
trenament și concurs demn de nivelul

sortimentul
noastre

livra schifurl 
La Dulsburr. 
bărcilor le-a 
strădui ca în 
cane tea re să

torii iar boxerii, neexperimentați 
că, dovedesc în schimb o pasiune și 
o tragere de inimă care-i fac sus
ceptibili de un rapid progres.

Așa-i la Gheorghieni. Puține disci
pline sportive se pot plânge de lipsă 
de activitate, Surprinzător însă, unu! 
dintre sporturile care nu răspund 
„prezent" ta apel este... fotbalul. Da, 
fotbalul, însuși FOTBALUL, este to
talmente neglijat în oraș ca și în ra- 
icn. Uinii susțin că., asta ar fi expli
cația succeselor în celelalte domenii. 
Noi însă nu sîntertl de acețași părere. 
In fond, nu fotbalul ci... „drukerii" 
săi sînt cei ce frînează dezvoltarea 
altor sporturi. Așa îneît sperăm să 
vorbim curînd și despre succesele fot
baliștilor din Gheorghieni

Qrijă pentru generația 
creștere

„Copiii ne sînt viitorul". Așa spune fiecare părinte, așa spun cu orice 
ocazie și „părinții*  sportului din Regiunea Autonomă Maghiară. Cît de 
sinceră este această exclamație o putem ușor constata dintr-o serie de 
realizări care arată in mod concludent preocuparea existentă pentru atra
gerea copiilor in sport. Pe lingă I.M.F., antrenorul A. Kakucs a înființat
un centru de antrenament la scrimă pentru copii atît de mici, Incit nici
nu pot folosi floretele (de spade nici vorbă nu poate fi) ci deprind ele
gantele mișcări ale acestui sport folosind niște... nuiele.' T. O viei și Em.
Urzică se preocupă de grupai de copii de la centrul de tenis. Antrenorul 
Mezey Iosif a înființat și el o secție de copii pe Ungă 
A. Kiss a pregătit vara aceasta mai bine de 400 mici înotători. Centre 
de copii funcționează nu numai la Tg. Mureș ci și la Miercurea Ciuc 
(hochei, patinaj, tenis). Reghin, Sf. Gheorghe și Gheorghieni (tenis), Odor- 
hei și Tg. Secuiesc (tenis de masă). Fiecare antrenor se preocupă de 
schimbul de mîine al sportivilor actuali și... bine face. Sute de copii sînt 
supuși unei pregătiri sportive metodice care nu va rămîne fără rezultate.

Dar masa largă a copiilor, miile de elevi pentru care sportul ar trebui 
să devină o deprindere, un obicei? Ei, aici lucrurile nu mai merg chiar 
așa de bine. Deși numărul profesorilor de educație fizică existenți în 
1949 s-a multiplicat de cîteva ori pînă azi, totuși în școlile elementare nu 
există profesori de specialitate, orele de educație fizică fiind un fel de 
simplă formalitate. Sălile de gimnastică ale școlilor sînt deseori folosite tn 
alte scopuri (Tg. Secuiesc, Miercurea Ciuc, Sf. Gheorghe), iar cele afec
tate sportului încep să fie reparate și reamenajate a.bia după începerea a- 
nului școlar. Și, fapt curios, copiii din Tg. Mureș nu au suficiente locuri 
dc joacă, nici în curtea școlilor, nici în cartierele în care locuiesc, astfel 
incit, tn recreații sau în timpul liber, ei nu au suficiente posibilități de 
a se odihni activ, în mod organizat. Iată probleme ce se cer urgent rezol
vate pentru a se asigura cît mai bune condiții de dezvoltare generației în 
creștere.

SĂPTĂMÎNĂ DEIWR

HANDBALISTICI

centrul de călărie.

Fiecare campionat — indif 
sport — are derbiurile și i 
sale, care stirnesc un plus < 
res în jurul întrecerii respec 
handbal, au devenit astfel t 
nale meciurile dintre echipei 
cuhne C.C..4. și Dinamo 
Stalul, iar ■— prin configura 
tuală a clasamentului — jOc 
mura roșie Sibiu—Progres
roșu București . (feminin) trec 
în rîrtdul derbiurilor.

De ce? Pentru că acestea si 
■ mai bune formații ale cam 
tor republicane de handbal \ 
întllnirea lor promite șă f 
spectacole de calitate.

In săptămînă dintre 20 și 
tombrie, cei ce urmăresc acti 
in handbal și sînt amatori 
menea meciuri „tari", vor fi 
plin satisfăcuți. Tn această p 
de timp se vor disputa trei-g 
campionatele republicane 
bal dc categoria A, care prog 
ză tocmai aceste partide: joi 
tombrie, la București, C.C.A.- 
mo Orașul Stalin; ’ duminică 
tombrie, la Sibiu, Flamura 
Progresul St. roșu București.

Este interesant de sublinia 
tul că, înaintea jocului de la 

fruntașe ale 
vor întilni 
Timișoara 
se dispută 
Știința—Pri 

octombrie tc

cele două echipe 
pionatului feminin 
adversar: Știința 
nică 20 octombrie 
mișoara meciul 
St. roșu și joi 24 
lo partida Știința—Flamura 
Sibiu).

Dispă cum se vede cele mi 
portante competiții ale hand 
intră tntr-o săptămînă decisivă 
tărnina derbiurilar !

N

.....
Cu sprijinul sfatului popular regional, stadionul .213 August* dip. Tg. Mtrreș Jn schimb, iatâ cam arată sala I.M F. cu cîteva'zile înaintea începerii c 

S l°Șt 2 faurtpasd iribupă de. betaț^ . - gionatețpg de volei baschet^
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emiul

a 
d5
7.

>r
campionatului 

an va ff

finalei feminsne, 
nou ca un puter- 

Șahiștii ploeștenl

viitoare
Rf5 

la

6. d:c N:c5
7... Cc6 8. Cbd2

Iarna e departe
dar nu și pentru schiori

tai Szeker, unul din tinerii schiori remarcați in sezonul trecut.

Actualitatea șahistâ
imele rezultate cim finala feminină, d O frumoasă 

r5T'-fcî-«S'ă ta Ploești. ® 23 participant! în finala 
campionatului masculin

ȘTI 18 (prin telefon). — In 
XlI-a s-au înregistrat urmă- 

ezuifafe (N.R. pînă la ora 
hidem ediția): Gogîlea-Tzi- 
0, Goian-Grubea 1—0, Pere- 
opa V2—'A, Haidara-Manoles-
, Brana-Ionescu 0—1, Parti- 
oiu-Friedman s-a întrerupt cu 
substanțial pentru a doua, care 
in nebun și un pion în plus. In 
nt. conduce Rodica Manolescu 
nete, urmată de Elisabeta Io-
Elena Goian cu cîte 8 puncte, 

iuroiu 7'/î (1) și Irina Tzitron

țiul, gazda 
bandă din 
u șahist.
maturitate in tehnica orga- 
ie concursuri, după cum 

; di-n faptul că la finală este 
zilnic un buletin informativ,

Giirs de fotografii i
s^riive î

ocazia celei de a 40-a ani- 
i a Marii Revoluții Socia-‘ 
din Octombrie, Uniunea de 
ră Fizică și Sport organtzea- 

concurs de fotografii repre- 
d aspecte din competițiile de 
organizate în cadrul Lunii’ e»----—------ ------- -

eniei Romîno-Sovietice (Cro-7 
Să intîmpinăm 7 Noiembrie", d 
e, concursuri pentru 
.Insignei de 
elor G.M.A.,
vor acorda

cuceri-^ 
trecerea ’ A

următoarele pre-

I
II

Iii
IV
V 

asemenea,

tul 
remiul 
remiul

1.200 Iei
1.000 lei
800 lei
600 lei
400 lei 

parte din foto-o
i vor fi achiziționate la pre- î 
ficial în vigoare. C
tografitle format 13/18 cm.. A 
Irebui să sosească la U.C.F.S.S 
iciul Propagandei, București. J 
Vasile Conta Nr, 16, Raion A
Stalin, pînă la data de 1 / 
brie a.c., prin U.C.F.S. re-S 

ale, iar în orașul București?/ 
U.C.F.S. Oraș București, str.l 

Ie Alecsandri Nr. fi. f
tografiile vor avea anexată o i 
ă cuprinzînd următoarele date: ' 
tocul și data cînJ a fort luat- < 
inea ;
descrierea pe s,«i't a evenl- 
ului care .a fost fotografiat ; 
autorul fotografiei, adresa șl i 
ia sa. C

nultima etapă 
de atletism

numai sosirea toamnei ne ves- 
că sezonul atletic se apropie 

rșit, ci și faptul că din calen- 
competițional intern mai sînt 

nsumat doar două concursuri 
tante: ultimele etape ale cam-
tului republican pe echipe, 
pa a V-a (penultima), a*diviziei 
letism este programată pentru 

i și mîine pe stadionul Repu-

tă fiind apropiata închfe’ere a a- 
competiții, socotim util sa pu- 
clșsamenteie ei. după cele pa- 

pînă în 
GENE- 
p.: 2.

2675 p ; 
Progre-

clșsamenteie ei, după 
tape care au avut loc 
nt. CLASAMENTUL 

î. Dinamo 3384,5 
a 2882,5 p ; 3. Energia 

ortfotiva 2598,5 p. ; 5.■■'iii

conți ni-nd — în notație — toate par
tidele jucate in runda respectivă. 
Prin grija corespondentului nostru 
din Ploești, am primit la redacție 
acest buletin, din care extragem c 
interesantă partidă Tînăra jucătoare 
dinamovistă Eleonora Gogîlca de
monstrează o bună strategie și în 
același timp mult simț tactic în con
ducerea partide: cîștigată împotriva 
Măriei Brana.

BRANA — GOGILEA (runda 
Xl-a): 1. <14 Cf6 2. Cf3 e6 3. e3 
4. c4 c5 5. c:d e:d
Ne2 0—0 (Mai bine
d4! 9. Cb3 Nb4 + ) 8. 0-0 Cc6 9. 
Cbd2 Ng4 (Acum nu se mai poate 
9... d4? 10. Cb3) 10. h3 Nh-5 11. Cb3 
Nb6 12. Cfd4 C:d4 13. C:d4 N-d4 14. e:d 
Ng6 (Evitind schimburile, pe baza a- 
vansurltii de desvolta-e) 15. Nes Tc8 
16. Tel Db6 17. f>3 Ce4 18. Del De6 
(Amenință 19... Cg3!) 19. Ng4 fâ 20. 
Nf3 f4 21. Nd2 Df6 22. Nb4 Tfe8 23. 
Ddf (Era mai bine 23. T:c8 T:c8 
24. Ddl rămînînd totuși în poziție 
pasivă) 23... T:cl 24. D:cl D:d4 25. 
N:e4 D:e4 (25... d:e 26. Nc5) 26. Nd2 
f3 27. Tel Df5 28. T:e8 N:e8 29. Nf4 
Nc4 30. g4 De6 (Și mal activ 20... 
De4J — — - -
D:f3 
Rh7 
Rg3 
Df2-f- 
de atac, completată

31. De3 Dg6! 32. D:a7 (32. 
Dbl+) 32... h5! 33. Db8-:-

34. Dd8 Dbl+ 35. Rn2 Dfl 36. 
Dg2+ 37. Rh4 h:g 38. h:g

- 39. Rg5 Dd41! (O fină mutare 
de o 

poantă, foarte spectaculoasă) 40. 
Nd7-'-! albiri cedează, deoarece 
41. D:d7 urmează 41... D?6 m-t.

K
Fsna!a campionatului republican 

masculin din -acest an va f! cea 
mai lungă din istoria șahuiui nostru. 
Intr-adevăr, ea va cuprinde’ nu mai 
puțin de 23 runde, un adevărat ma
raton șahist... Aceasta deoarece in 
finala care urmează să înceapă la 3 
decembrie au drept de joc 23 de par- 
ticipaați. Intr-adevăr pe lîngă cei 19 
concurenți calificați din semifinale, 
vor participa aiți 4 jucători cafilicaț: 
direct și anume: Troianescu (cam
pion al R.P.R.), Bălanei, Ciecîltea și 
Mititelu. Ultimilor trei li s-a acordat 
drept de joc direct pe baza activi
tății internaționale pe care au avut-o 
în cursul acestui sezon. In acest frf, 
lista completă a participanților la fi
nală este următoarea: G. Alexan- 
drescu, I. Bălanei, C. Bozdcghină, 
E. Crețttlescu, V. Ciecîltea, E. Cos- 
tea, D Drimer. T. Ghițescu* A Guns- 
berger. Gh. Mititelu, E. Nacht, A- 
Negrea C. Partos, O. Pușcașu. C. 
Radovici, M. Rzd-Mescu, E. ReAcher, 
P. Seimeanu, B. Soos, T. Stanciu. 
I. Szabo M. Șuta, O. Troianescii.

Unora li se va părea prematur ca 
în aceste frumoase zile de toam
nă să scrim despre schi. To

tuși, actuala activitate a comisiei cen
trale, a tehnicienilor, antrenorilor fi, 
bineînțeles, a schiorilor, ne obligă să 

. nu ținem seama de săptămânile care 
ne mai despart de prima zăpadă fi 
să vestim cititorilor pregătirile inten
se efectuate de toți cei care sini pre
ocupați de progresul acestei discipline 
sportive.
• Trebuie să știți, în primul rînd, 

că pregătirile schiorilor au început 
încă din luna aug-ust, imediat după pe- 

-« rioada de vacanță la maTe sau de tra
tament medical (pentru cei ce aveau 
nevoie), in momentul de față, schio
rii execută un antrenament de pregă
tire fizică, după un program alcătu i 
de colegiul central de antrenori pen
tru toate secțiile.
• De la 15 octombrie, componenții 

lotului și-au început activitatea în pa- 
itru centre: Orașul Stalin, Predeal, 
Bușteni și Sinaa. Deoarece țara noas
tră nu va participa la campionatele 
mondiale de la Bad , Gastein (Aus
tria), s-a putut trece ia o binevenită 
întinerire a lotului național, în care 
au fost introduse o serie de elemente 
remarcate în competițiile desfășurate 
anul trecut. La probele alpine, de pil
dă, pe lingă Cristoloveonu, Biră, Bir- 
san, Pandrea, /. Letcă, Bucur, fac 
parte din iot Kurt Gohn, P. Clinei, 
C. Tâbăraș, Gh. Bălan și X. lovid, la 
fond Dinu Petre. D. Bădescu, St. Dră- 
guș, Gh Bădescu, I. Șupeală (în afa
ră de Aldescu, Enache, Cimpoia), iar 
Ia sărituri N. Munteanu, Gh. Prăfilă, 
Fl. Voinea, V. Mogoș, T. Peterffi, C. 
Balcia. Acești sch-ori se pregătesc în 
centrele din care fac parte. Antrenorii 
lor sînt, pentru probele alpine: Gh. 
Roșculeț (Orașul Stalin), M. Biră 
(Predeal). Maiei Dedu și Al. Nicules- 
cu (Sinaia); fond: D. Frățilă (Pre
deal), N. Burchi (Bușteni), Șt. Stă!- 
culescu (Orașul Stalin); sărituri: C. 
Ducaru.

9 Lotul feminin este alcătuit din 
Magdalena Bîră-Marotineanu, Ilona 
Micloș (probe alpine). Elena Zangor, 
Margareta Arvai și Ștefania Bctcariu 
(fond).
• Pînă la 15 noiembrie, schiorii vor 

face pregătire fizică specială „pe us
cat", cu concursuri de control perio
dice. Un astfel de concurs a avut loc 
duminică la Orașul Stalin. S au des 
Iâșurat întreceri de fotbal, volei și 
baschet. Mîine, la Predeal, are loc un 
concurs de itlelism. După 15 noiem
brie vor începe antrenamentele pe ză
padă. la mare altitudine. Paralel, de 
ta 15 noiembrie își începe activitatea 
o tabără de tineret organizată de 
U C i S.

9 Un mare accent se va pune în 
1958 pe concursurile rezervate copi
ilor. Comitetele regionale de organi
zare ale U.C F.S. au primit îndrumări 
pentru disputarea periodică a întrece
rilor pentru copii, cu scopul de a ti 
ai grena te cit mai multe elemente ti-

nere în practicarea schiului Pentru 
copit a fost organizată „Cupa regiuni
lor", cars se va disputa în două etape: 
în cadrul regiunilor și finala, inter- 
regiuni.

• Aflîndu-ne în plină perioadă de 
transferări (1—31 octombrie)), sîntem 
în măsură să anunțăm cîteva dintre 
cele mai importante cereri primite la 
inspecție: lolanda Balaș de la Pro
gresul La Voința, Adolf Seidel și Ion 
Zangor de 1a Flamura roșie la V&nța. 
De asemenea, o serie de tineri aîlați 
la vîrsta de satisfacere a stagiului 
militar vor concura la Dinamo: N. 
lovid, P. Clinei, M. Szeker, I. Răși
nă, I. Ducaru, Gh. Munteanu.

9 Deschiderea oficială a sezonului 
va fi făcută la 5 ianuarie prin „Con
cursul de deschidere”, organizat de 
U.C.F.S. și în cadrul căruia s» vor 
desfășura cele trei probe alpine. Cam
pionatele naționale se vor desfășura 
astfel; probele alpine: 17—23 februa
rie la Poiana Stalin; fond: 23—27 fe
bruarie. Ia Sinaia; sărituri: la sfîrșitul 
lunii februarie ia Poiana Stalin sau la 
Borșa; aampionatul de mare fond 
(50 km.) la începutul lunii martie, la 
Poiana Stalin.
• Sezonul va fi încheiat la 6 iulie, 

prin organizarea „Cupei de vară*.
• Bineînțeles, programul competiți- 

onal va fi completat cu tradiționalele 
concursuri organizate de C. C. A. 
(Cupa Victoriei). Dinamo (Cupa DP' 
nsmoț, Voința (Cupa Valea Lupului), 
precum și de celelalte întreceri orga
nizate periodic de celelalte asociații.

• Pentru asigurarea bunei desfășu
rări a întrecerilor la Poiana Stalin se 
lucrează intens la reamenajarea tram
bulinei, curățirea pîrtiilor și cosirea 
ierbii. Ion Cojocaru, responsabilul teh
nic al combinatului, se preocupă de 
modificarea podului de elan și a pistei 
de aterizare, precum și de construirea 
unor scări de acces din beton pentru 
sărituri.

D. STANCULESCU

Mîine pe șoseaua 
Dudești -Cioplea, 

campionatul de motocros
Mâine, în organizarea A.V.S.A.P. 

(în colaborare cu forul de speciali
tate al orașului București) începe 
desfășurarea campionatului republi
can de motocros. Prima fază se va 
desfășura mîine, iar următoarele 
două în zilele de 27 octombrie ți 3 
noiembrie.

întrecerile se vor disputa pe un 
circuit de aproximativ 3.500 metri, 
situat în apropierea șoselei Dudești- 
Cioplea (ktn. 12). Circuitul, deosebit 
de dur, corespunzînd în totul unor 
asemenea curse, prezintă avantajul 
că, de pe colinele aflate pe traseu, 
spectatorii pot urmări aproape 70 la 
sută din desfășurarea probelor. De
sigur, un factor important pentru 
popularizarea unor atari întreceri, 
deosebit de spectaculoase, de altfel.

Circuitul va fi acoperit de 7 ori de 
către motocicliste, de 10 ori de con- 
curenții de la categoria ataș și de 
cîte 14 ori de concurenții de Ia ce
lelalte categorii (125 cmc, 250 cmc, 
350 cmc ți 500 cmc). Tinînd seama 
de numărul mare de kilometri care 
vor fi parcurși ca și de faptul că me
diile orare nu pot fi prea ridicate pe 
un teren de motocros, întrecerile vor 
începe la dra 8.

Lista participanților este destul de 
numeroasă și cuprinde cele mai re
prezentative nume sie sportului cu 
motor, inclusiv sportivii care ne-au 
reprezentat cu cinste la marea în
trecere internațională de Ia Spindle- 
ruv Mlyn (Cehoslovacia), „Cursa1 de 
6 zile" unde, după cum se știe, au 
avut o comportare excelentă octipind 
locul II.

Din numerosul lot de concurcnți, 
notăm următoarele nuine.- Al. Lăză- 
rescu, Gh. loniță, echipajul Dănescti* 
Huhn (Casa Centrală a Armatei), 
M. Cemescu, M. Pop. T. Popa, V. 
Szabo, echipajul J. lonescu-I.Gavriiă 
(Dinamo), Barbu Predescu, N. Po
pescu (Energia), N. Vieru și L. Co
vaci (AVSAP), iar dintre concurente 
pe Venera Vasilescti, Maria IFescu 
(Energia) și talentata reprezentantă 
a asociației Recolta, Margareta L'n-

h

Trecerea prin vaduri de ape 'este an aspect frecvent în probele de motocros.

SÂ NU-I SCĂPĂM DIN MINĂ PE TINERII BOXERI!
De ce am afirmat că ceva nu este în regulă? PentruDacă v-ar veni, cumva ideea de a cerceta lista boxe- De ce am afirmat că ceva nu este în regulă? Pentru 

■ rilor care, în ultima! deceniu, au izbutit să cucerească că modul în care se tratează la noi problema tinerilor 
titlurile de campioni ai țării, ați ajunge rapid la con- boxeri nu este cel mai indicat posibil. Tinerii boxeri se 
cluzia că tabelul in chestiune suferă de o pronunțată ridică pînă la o anumită valoare, apoi se plafonează și, 
lipsă de variație. Intr-adevăr, chiar de la prima privire, unii în cele din urmă, dispar din primul plan. Este- ca- 
nu v-ar putea scăpa faptul că numele lui Dumitru £io- zul lui Otto Bostiog, Iosif Bora, Dinu Eugen, Alexandru 
botaru figurează acolo de 10 ori, al lui Vasile Tiță de Ghițâ, Ștefan Bogdan, Marin Ciobanu, Andrei Olteanu, 
7 ori. al lui Gheorghe Fiat de 7 ori. al lui Victor Șchio- Octavian Cioloca șl al multor altora. Nici evoluția în 
pu de 5 ori. iar al lui Nicolae Linca de „numai" 4 ori. ” 

ani, din cauză

boxeri nu este cel mai indicat posibil. Tinerii boxeri se

a campionatului 
pe echipe

sul 2212 p.; 6. Recolta ,1704 p.; 7. 
C-C.A. 1674 P- : 8. Flamiîra Roșie
1582.5 p. ; 9. Voința 1446 p. La echi
pe masculine: 1. Dinamo 2350,5 p.; 
2. Știința 1711 p.; 3. Energia 1628 
p. ; 4. Locomotiva 1568 p. ; 5. Re
colta 1293 p.; 6. C.C A. 1262 p. ; 
7. Progresul 1223 p.; 8. Flamura Roșie ’
923.5 p.; 10. Voința 888 p. La echipe
feminine: 1. Energia 1047 p.; 2.
Dinamo 1034 p. ; 3. Locomotiva 1030,5 
p.; 4. Progresul 989 p. ; 5. Știința 
964,5. p-; 6. Flamura Roșie 653 p.;
7. Voința 558 p. ; 8. Recolta 411 p.;■ 
9. C-C.A. 385 p.

Concursul are loc astăzi, de la ora 
14,30, și mîine, dimineață, de Ia ora 
9 și apoi, în continuare, pînă seara.

a? *$■ .-cdi

pu de _ _ __ ___ ____________ _
Și trebuie spus că. în decursul acestor 
de accidentare sau îmbolnăvire. Fiat 
și Linca au absentat de citevq ori de 
la „startul* campionatelor națio
nale 
meior 
ranță și mai mari. Longevitatea aceasta 
ne, poate — în fruntea respectivelor categorii de greu
tate, constituie cea mai bună carte de vizită și, în mod 
normal, ar trebui să ne scutească de orice atte comen
tarii. Situația nu este însă chiar așa de simplă. De ce? 
Pentru că tocmai această „longevitate* ni se pare nouă 
anormală. Unii vor obiecta desigur că Joe Louis a 
domnit nest'ngherit timp de 12 ani în vîrful ierarhiei 
.greilor* mondiali și nimeni n-a văzut ceva anormal în 
aceasta. Joc Louis a fost însă un fenomen, un record
man în materie. Deci, nicidecum un caz tipic! La noi, 
ori avem un „potop" de fenomene pugilistice. ori ceva 
nu este în regulă. Ei bine, noi vom opta pentru cea de 
a doua ipoteză!

■ Am arătat mai sus ce ne poate spune o sumară cer
cetare a listei de campioni naționali pe anii 1947—1957. 
Practic însă. Ciobotaru, Linca și Fiat domină în cate
goriile lor de aproape 10 ani, Tiță și Șchiopu de 6—7 
ani, iar Dobrescu de 5 ani. Cu mici și rare excepții e- 
chipa noastră reprezentativă cuprinde de ani și ani de 
zile aceleași nume. Este drept că, între timp, au pro- 

' > tineri pugiliști: 
Emiî Cișmaș, 
reușit să îm-

..startul
Altfel, cifrele din dreptul nu- 

lor ar fi fost cu sigu-

10

movat în lotul național o serie de __
Gh. Negrea, Mihai Stoian, C. Gheorghiu. 
D. Gheorghiu. Dintre toți, doar Negrea a 
plinească integral speranțele pase In eL

timp a lui Ștefan Văcaru, Constantin Iordache, Manon 
Florescu, Andrei

— veți spu-

Drăgan, 'Mircea Miclăuș ți a celorlalți 
tineri pugilițti, pe care spațiul re- 
strîns ne împiedică a-i cita aci, nu 
poate fi considerată satisfăcătoare.

Acum, boxul nostru are o nouă ți 
bogată rezervă de cadre care bat Ia 
porțile afirmării. Printre aceste tinere 
pugiliști de autentic talent ca Ionelemente se află _ __  ____

Rosetti, Ion Militant Dumitru Prunoiu. Vențel Stoîano- 
vici și — mai cu seamă — Iosiif Mihalic. Tuturor aces
tora trebuie să li se acorde condițiile cele mai bune de 
dezvoltare, să fie puși sub îndrumarea unor antrenori 
cu experiență, să li se urmărească îndeaproape compor
tarea din viața de fiecare zi. Nu ne poate lăsa impasibili 
faptul că Ludovic Ambruș, unul din marile talente ale 
boxului nostru, nu duce viața cea mai sportivă cu pu
tință, ca și Ion Militant, Ion Boccanu (un alt talent a- 
menințat să se piardă in anonimat) sau Ștefan. Văcaru. 
Ei ar trebui să afle (de ce însă nu le-o spune nimeni?) 
că gloria sportivă se cucerește intotdeauna cu prețul 
multor renunțări. Apoi, socotim (și nu numai noi!) că 
s-a procedat greșit cu suprasolicitarea lui Iosif Mihalic, 
care a fost pus să boxeze de două ori în meciuri in
ternaționale grele (cu Franța ți Iugoslavia), deși păre
rea unanimă este că proaspătul campion național este 
încă prea crud pentru asemenea eforturi.

Poate ca din această situație. boxerii șl antrenorii 
în cauză vor frage învățămintele ce se impun și- ■*- în 
scurtă vreme — vom fi în măsură să înregistrăm un 
îmbucurător reviriment Dar, n-ar strica să se seziseze 
ți comisia centrală de box. In fond, de aci trebuie să 
pornească măsurile cele mai eficace! ' M. GO DEAN U



InCepe campionafuj masculin de baschet Un bun exempl

Activitatea sportivă a minerJor din Lup
focurile campionatului republi- 

și ca mijloc de 
național 
la

mo Tg. Mureș, ta care se înfruntă 
formațiile dovedite ca cele mai bene 
din provincie ta campionatele din 
ultimii ani. Restul etapei progra
mează jocurile dintre Dinamo Bucu
rești și Voința Iași, C.CA. și Pro
gresul M.I.C. București, Știința Ti
mișoara și Știința Cluj, Energia Cluj 
și Locomotiva P.T.T.

Meciul Energia M.E.E. 
Progresul Orașul Stalin 
minat, din cauza depla
sării formației bucurește- 
ne în Bulgaria, pentru 6 
noiembrie.

Și acum, cîteva amă
nunte despre regulament 
și organizare:

— în campionatul re
publican 1957-1958 meciu
rile se pot termina la e- 
galitate;

— etapa Vl-a, progra
mată inrțial pentru 24 
noiembrie, este amînată 
pentru 18 decembrie. A- 
ceasta din cauza întfini- 
rii internaționale dintre 
echipele reprezentative ale 
Romîniei și Turciei;

, —noul regulament pre
vede ca în caz că o «- 
chipă are de executat 
două aruncări libere, ca 
urmare a unui fault per
sonal și a unui fault teh
nic, întîi se execută a- 
runcarea pentru faultul 

_ ’ personal și apoi pentru
TS- cel tehnic^ Prin aceasta

șă

par

Mărturisim că de mulți ani nu am 
așteptat cu atîta nerăbdare începerea 
campionatului republican de baschet.

Vom asista, fără îndoială, la 
tide interesante.

Spectaculozitatea întrecerilor este 
asigurată în primul rînd — așa 
am mai subliniat — de modificările 
survenite in regulamentul de joc. 
Intîlnrrile internaționale organizate 
de Dinamo și C.C.A., ca și meciurile 
amicale organizate în provincie au 
convins de pe acum publicul de ca
racterul cu totul nou pe care îl are 
baschetul. Adăugind la caracteristi
cile actuale dîrzenia specifică cu care 
se luptă într-un campionat național, 
ne dăm mai bine seama ce vor în
semna partidele programate de com
petiția care începe azi.

Un amănunt foarte îmbucurător 
îl constituie faptul că, după păre
rea noastră, prin transferările efec
tuate s-a creat o nivelare a valorii 
echipelor fruntașe. In afară de Di
namo București și C.C.A.. 
dispută 
piuam, 
tașe se 
Mureș,
M.I.C. Locomotiva P.T.T., 
componență le obligă la performanțe 
bune. In special așteptăm rezultate 
bune de la dmamoviștii din 
Mureș și Oradea, care trebuie
confirme linia ascendentă pe care au 
mers în ultimii ani. Desigur, nici Ști
ința Timișoara, Știința Cluj, Voința 
lași sau Energia București nu tre
buie neglijate și nu ne îndoim că 
și ele ver avea un cuvînt de spus 
în desemnarea campioanei.

Capul de afiș al programului pri
mei etape este deținut de tradițio
nala partidă Dtnamo Oradea —Dina-

cum

București— 
a fost a-

aan vor fi fedosite : 
selecție pentru lotul 
neret, care va juca 
cu echipa Turciei.

— comisia centrală

(Urmare ain pag. / )

Tg.
de ti- 
Mureș

ei seriedictat 
unor jucători 

disciplinare.

a 
de sancțiuni împotriva 
care au comis abateri 
L. Kary (Dinamo Tg. Mureș) a fost

care-și 
"'de cinci ani titlul de căm
in lupta pentru locurile frun- 
ver alătura Și Dinamo Tg. 
Dinamo Oradea, Progresul 

a căror

se accentuează gravitatea 
faultelor tehnice;

— edițiile precedente 
ale campionatelor re
publicane au fost cuce
rite de: Metalul 23 Au
gust — 1950, Locomotiva 
P.T.T. — 1951, Metalul 23 
August — 1952, Dinamo 
1953, 1954, 1955, C.CA. - 1956, Di
namo București — 1957;

suspendat din activitatea sportivă pe

Lupta sub panou — ații de spectaculoasă — va fi 
și mai mare acum, cînd numărul aruncărilor la 

coș crește considerabil
(Foto I. MIHA1CA)

București—

Un sport nou: biatlonul modern 
e Un frate mai mic al pentatlonului. • 4 poligoane de 
tir dispuse pe traseul unei curse de schi. ® 1958: cam*  
pionate mondiale. Șanse pentru J. O. • Schiori 

fondiști, învățați tirul! ...
culeț cu 20 cartușe. Intre kilometrii
3 și 18 ai traseului, trebuie dispuse
4 poligoane de tir. Poate că terme
nul .poligon" este puț ir. cam pre
tențios. Sfat 4 standuri de tragere, 
compuse din numărul necesar de 
ținte, așezate c$t mai aproape de 
soi sau de zăpadă. Țintele se află 
la distanțe variabile (250—200—150— 
100 m) și au dfametre variabile (in 
ordine: 30—25—20—30 <n). Ca ex
cepția tJHmeî ținte la care tragerea 
se execută din pfcioare. la ce.eîalte 
poziția de tragere este la alegere. La 
fiecare dta ceie 4 standuri concuren 
ții trag die cfad focuri, nerezemat, 
foc cu foc. Condiția este ca tocul să 
afirmă ținta. In caz contrar se dă c 
penalizare de 2 minute.

Cum se stabilește clasamentul? 
Timpul efeetnării tragerilor nu se 
scade din timpi absolut în care con
curentul parcurge traseul. Rezul
tatul final apare ca o sumă: timpul 
absolut de + atîtea ori 2 minute cite 
focuri a tras concurentul fără să 
atingă ținta

După această succintă descriere se 
pot recunoaște unele asemănări între 
biatlonul modern și proba de „patru
lă militară" care a figurat în pro
gramul Jocurilor Olimpice de lamă 
de la St. Moritz, din 1948

A apărut un nou sport.. Afirma
ția riscă să treacă neobservată, pen
tru că în ultima vreme încercările de 
a Unsa felurite no: sporturi s-au 
înmulțit vertiginos. Dar cete mat 
multe dintre ele au eșuat, iar sperta- 
rile respective, produse ale fanteziei 
și ale goanei dapă senzațional. au 
decedat aproape la fel de nebăgate 
fa seamă precum veniseră pe fame. 
De bună seamă tisă că nu se poate 
generaliza. Există și aporturi noi 
care își dovedesc viabilitatea, ba 
unele dintre ele ajung ia suprema 
recunoaștere: admiterea pe programul 
olimpic, după un stagiu surprinzător 
de scurt.

Este cazul sportului nou pe care 
vi-1 prezentăm astăzi:

timp de 2 ani (pentru grave abateri 
de la morala sportivă), Mihai Albu 
(Energia Cluj) a fost suspendat pe 
șase luni din lotul național (pentru 
neregularități în formele de transfe
rare), L, Nagy (Dinamo București) 
suspendat pe o etapă în campionat 
(pentru acte de nespertivitate Ia me- 
crul Dinamo București — Dinamo 
Tbilisi), I. Dinescu (C.C.A.) aver
tisment (atitudine nesportivă față de 
arbitrii meciului CCA-Legia Varșo
via).

BIATLONUL MODERN

Fișa de... stare civilă a bhtlcnu 
tai este

Data
Locul

---- iul

ttșor de întocmit, 
nașterii: 2 decembrie 

nașterii: Melbourne, 
greșul Uniunii Internaționale 
Pentatlon Modern.

Rude apropiate: peniatlonid 
dern. *

1956. 
Con

de

mo-

CE ESTE BIATLONUL, MODERN?

Pentru a răspunde aceste! între
bări, reproducem articolul 104 din 
stătuta! U.I.P.M.:

IN 1958, CAMPIONATE MONDIALE

Biatlonul modern de iarnă se com
pune din următoarele două probe:

1. — Cursă de fond schi ne 
traseu de 20 km.

2. — Tragerea cu pușca.
Regulamentul concursurilor 

biatlon,

sportive constituie o preocupare și 
pentru comitetul de întreprindere 
(președinte Francisc Gabor, locțiitor 
Carol Alb) și direcțiune (directorul 
minei Cristea Aron) care acordă în 
orice ocazie sprijinul lor prețios con
siliului colectivului sportiv. Numai în 
acbst an prin efortul colectiv al co
mitetului de întreprindere și direc
țiunii s-au adus o serie de îmbună
tățiri stadionului (prelungirea tribu
nelor, împrejmuirea cu gard nou și, 
în curînd, regazonarea). Toate aces
tea sînt completate de minune cu o 
muncă operativă și mult spirit inven
tiv de care dă dovadă secretarul co
lectivului sportiv. Ion Ciortea.

SECȚIILE SPORTIVE, INIMA 
COLECTIVULUI ENERGIA LUPENI

Ca peste tot, la Lupeni, fotbalul 
se bucură de prețuirea tuturor. 
Cei mai mulți își ațintesc pri

virile spre „divizionară" care îi re 
prezintă pe harnicii mineri din Lu
peni în seria I-a a categoriei B. Și 
dacă în ultimul timp echipa Energia 
Lupeni a cam șchiopătat chiar și în 
întîlnirile de acasă (cu Energia Cîm- 
pia Turzii și Progresul Si’ciu) „vii
torul" se arată acum parcă mai pro 
mițăior. Explicația: promovarea' ele 
mentelor tinere, cum este juniorul 
Crăiniceanu. Desigur că acestuia îi 
vor urma și alții. Cu o condiție însă- 
pregătirea juniorilor să constituie de 
acum încolo o preocupare mai serioa 
să pentru secția de fotbal și colecti
vul sportiv. Ar fi nedrept să se crea 
dă însă că la acest colectiv se face 
numai fotbal. Cine nu a auzit în 
regiune, și chiar mar departe, despre 
măiestria popicarilor sau despre e- 
chipa feminină de popice clasată pri
ma pe regiune. Sau de cea a haltero
fililor îndrumați de Ion Golomboș, 
unica secție de haltere din regiunea 
Hunedoara. Bine este reprezentat co
lectivul Energiei Lupeni și de către 
cei 36 boxeri sau de schiorii care 
se pregătesc încă de pe acum să 
ia drumul înălțimilor acoperite cu 
zăpadă. Tirul, atletismul și turismul 
sînt de asemenea ramuri de sport care 
cunosc o largă dezvoltare în rîndu- 
rile minerilor. In total, aproape 500 
de sportivi reprezintă astăzi colecti
vul cu mult succes în diferite com
petiții sportive oficiale.

Și totuși, și aici, ca în multe alte 
părți, mai există și secții în chip de 
„cenușărese". Una dintre acestea este 
secția de rugbi. Intîmplător am asis
tat la redactarea răspunsului telegra
fic către echipa Locomotiva Constan-

C. C. A. virtuală campioană la

lă, cu care Energia Lupeni urii 
se întîlnfească acasă în cadrul] 
goriei B. „Nu veniți. Nu putem! 
deoarece nu avem o echipă corn 
și nici echipament1'. Intr-adeva 
chipa de rugbi mai flumără 
doar 9 jucători, iar echipamentu 
sește în întregime. Și cînd te gî] 
ce băieți buni și harnici compune] 
de mult această echipă. Soarta 
biului o împărtășesc în momenfl 
față și secțiile de natație (cu 
că aici există un bazin de 50 m. 
nis- de cîmp, tenis de masă ș 
puțin cele de volei, baschet și 
iată deci un obiectiv de, seamă 
tru munca de viitor a tovar 
de la colectivul Energia Luoenj

OCTAVIAN GIN

Campionatul celor mai ti 
jucători de volei

PLOEȘTI 18 (prin telefon)! 
Miercuri după-amiază au începi 
sala stadionului Energia din loca 
finalele campionatelor republican 
juniori la volei. Entuziaștii spec! 
din Plcești au fost din prima zii 
lorii unor dispute foarte tari, îrl 
vial la compet'ția masculină uni 
proape toate echipele sînt de | 
egnZe. ./« aceste condiții nici sa 
zele nu au întîrziat să vină. 7n| 
mele două etape Locomotiva | 
șoara, campioana din ultimii doi 
a plecat steagul în fața jucătorii! 
la Școala sportivă de elevi dini 
ești și Tlnărul dinamovist Bucul

In întrecerea rezervată junioq 
o comportare constantă a avut-l 
nărui Dinamovist București ca 
cîștigat toate partidele disputate! 
acum.

Rezultate tehnice: -MASCUL/A 
sn elevi Ploești—Locomotiva 
șoara 3—2 (15—6, 16—H. I2t 
8—15, 15—6); Progresul Ji
Buc. — T.D. Constanța 3—0 
T.D. București—-Locomotiva 
ra 3—2 (15—11, 14—16, 13
14— 16,15—10); Șc. sp. elevi P/oa 
T.D. Constanța 3—0 (12, id 
FEMININ: Locomotiva G.N. q 
Energia Constanta 3—2 (3
15— 10, '11—15, 15—9, 15—13); 
Buc.—T.D. Oradea 3—0 (13, 9 
Energia Constanța—Progresul Tg] 
cuesc 3—0 (1, 8, 5); T.D. Buc.l 
comotiva G.N. Buc. 3—0 (13, 8, 
T.D. Buc.—Progresul Tg. Se 
3—0 (9, 4, 6).

Dan Ci 
corespori'

Deși mai are de susținut un m&
floretă băieți

SATU MARE 18 (prin telefon de 
1® trimisul nostru). De joi dimi
neața a început un adevărat mara- 
toa al ftoretiștBor. Nu este nimic e- 
xagerat în afirmația noastră, deoare
ce returul campionatului de floretă 
i-e ținut fa prima ze pe planșă pe 
coDCurenți de dimineață și pînă du
pă miezul nopții rechenrnd’-i-i la da
torie în zorii zilei de astăzi. La ora 
cînd vă telefonez mai sînt de dis
putat 4 meciuri, dar campioana este 
de pe acum cunoscută. Component:! 
echipei Casei Cenxale a Armatei vor 
îmbrăca tricourile de campioni re
publican:, răsplată bine meritată a 
comportării tor foarte bune. Este cu 
atît mai demnă de laudă performan
ta sportivilor militari, cu cit ei au 
reușit să cîștige campionatul în con
dițiile unei ascensiuni valorice evi
dente, manifestată de aproape toate 
echipele.* Din rîndurile formației 
campioane — Zilahi, Chelaru, Tmior 
Ilie și Isopescu — s-a-evidențiat în 
mod deosebit primul.

Deși cele două zile sie returului au 
fost ^nutrite de numeroasele defec
țiuni tehnice ale aparatelor, care 
implicit au împiedicat o desfășurare 
normală a competiției, totuși am pu
tut asista la întreceri de o valoare 
ridicată. Echilibrul valoric intre' pri
mele 6—7 formații a dat spectacolu
lui o notă palpitantă. Singura excep
ție ne-a fost oferită de comportarea 
echipei Progresul Cluj, net inferioară 
adversarelor sale. Și. tocmai echili
brul competitoarelor a generat sur 
prizele. Una dintre ele,-poate cea mai 
răsunătoare, este înfrîngerea pe care 
a suferit-o Progresul F.B. în fața ti
nerei formații Energia Ploești (scor 
7—91. Insuccesul acesta Ie-a spulbe
rat bucureșteniior șansele la titlu 
Mențiuni speciale trebuie acordate e- 
chipelor Știința Tg. .'Mureș. Energia 
Ploești și Dinamo- CtajJ La echipa 
clujeană, remarcăm •reVei'liria în for
mă a tai Uray. . -

Un clasament nu vă pot comu
nica, deoarece mai sînt de disputat 
4 meciuri. Printre acestea, și cei din
tre C.C.A. și Dinamo Chij, foarte in
teresant, dar care nu mai poate ră
pi dreptul militarilor —e chiar și în 
caz de tnfringere — de a îmbrăca 
tricourile de campioni.

Iată rezultatele înregistrate pînă 
acum: C.C.A. cu Progr. n.B. 8—8, 
Șt Tg. Mureș 11—5, En. Plcești 
12—4, Progr. Oradea 12—4, En. S. 
Mare 13—3, Progr. Cluj 12—0; 
PROGR. F.B. cu Șt Tg. Mureș 8—8.

Din. Cluj 10—6, En. Pioeș-ii I 
Progr. Oradea 13—3, En. S. j 
11—5; ȘT. TG. MUREȘ cu Di^ 
8—8. En. S. Mare 12—4, Prog® 
14—2; DIN. CLUJ cu En. CT 
8—8, Progr. Or? 9—7, En. S. 1 
10—6; EN. PLOEȘTI cu Progr] 
6—10, Progr. Cluj 14—2; PRd 
OftADEA — Progr. Cluj 15—1;
S. MARE — Progr. Cluj 10—6. 
bâtă și duminici se dispută re] 
la floretă fete.

RENATO ILlESfl

Azi și mîine, pe Bega, la Timișo.

Ultimul concurs nautic al anului:

Campionatul republican de canotaj 
academic fond

Primele campionate mondiale de 
bia-tlon modern vor avea ' loc la Sa
alfelden, localitate din Austria situa
tă în provincia Salzburg. Data în
trecerilor: 3 martie 1958. Biatlonul 
va fi luat în discuție și pentru pro
gramul Jocurilor Olimpice de la 
Squaw Walley (S.U.AJ 1960. Hotă- 
rîrea va fi luată anul viitor la Se
siunea C.I.O. de la Tokio.

Spoitul acesta are perspective de 
dezvoltare și ta noi. Intr-o scrisoa
re trimisă redacției noastre, pentatlo- 
nistul și schiorul Mircea Drișcu din 
Sibiu ne relata intențiile asociației 
sale, Voi-nja, de a se preccupa de 
crearea unei echipe de biatlon. Pro
blema este-de fapt de a asigura pre
gătirea la tir a schiorilor fondiști. 

’ Farurile de conducere a pentatlonw- 
Nr. 3109 lui modern și schiului au «uvluțul.

UH

• de
primit recent la U.C.F.S.. 

oferă toate detaliile cu privire la mo
dul cum se desfășoară întrecerile în 
această disciplină sportivă. In pofi 
da numelui: biatlon. este totuși vor 
ba de o întrecere care se desfășoară 
într-o singură zi, în mod continuu. 
Concurcnții pornesc în cursă din 2 
în 2 minute. Pe lîngă echipamentul 
obișnuit al schiorilor fondistl. ei 
mai arr asupra lor o armă și un să-

, SPORTUL POPULAR
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Concursul care deschidea anul tre
cut sezonul de canotaj constituie a- 
nul acesta încheierea activității com- 
petiționale interne. Este vorba despre 
a lll-a ediție a campionatului de ca
notaj academic fond care se va des- fruntașe vor fi asaltate fără a 
fășura astăzi și mii-ne dimineață la ” ' ' . . ..
Timișoara pe canalul Bega, loc deve
nit traditional în acest gen de con
curs.

La toate edițiile sale campionatul 
a adunat la startul probelor un nu
măr mare de parficipanți, specialiști 
ai schitului, care și-au disputat în- 
tîietatea cu multă ardoare în majo
ritatea curselor. Anul trecut Dinamo 
a dominat întrecerile cucerind, n 5 
titluri din Cele 9 puse în joc, restul 
revenind asociațiilor C.C.A. (2). JLo- 
comativa (1) și FI. roșie (1). Cu a- 
cest prilej s-au evidențiat echipajul 
mașqițifa de 8+1 Dinamo. învingă
tor asupra experimentatei echipe

a C.C.A., formația feminină de 
r. a Locomotivei, care a întrecu 
cea a Flamurii roșii, și ...fosta 
ciație Metalul clasată pe locul

Desigur că și în acest an loc

precupeți nici un efort din pa 
ccxncurenților. De altfel aceștia 
înscris în număr considerabil 
226 — la cele 7 probe ale conci. 
lui: 4 masculine (2 v. 2+1. 4+1 
8+1) șț, 3 feminine (simplu, 
r.. 4 + 1 v.). Față de anul trecut 
sesc două .probe: simplu bărbat 
8+1 femei. Cei 226 concurent! 
prezintă 7; asociații și aniime. D 
mo, Energia, Progresul Voința, 
înța, C.C.AL.și Locomotiva. Pri: 
cinci participă la toate nr Ijele. 
surprinde .însă lipsa Recoltei si 
cu seamățiA) FI. roșii. întrecerile 
avea loc -pe. .un traseu •+■ 10
pentru băieți și 6 pentru iete.



Competițiile 
sportive 

școlare
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Școlile și-au deschis — nu de mult — din nou porfile. Sute de mii de 
tineri au început un nou an de învățătură, s-au reîntors la tablele de 
de logaritmi și la atlasul geografic, la conjugări și declinări, la filele 
— izvor de înțelepciune — cărților de istorie...

Sportul școlar, prieten bun cu studiul, a intrat și el într-un nou an. 
Un an care începe sub noi auspicii, sub semnul unei profunde „schimbări 
la față" care se petrece în toată mișcarea noastră sportivă ca urmare a- 
Hotărîrii C.C. al PM.R și a Consiliului de Miniștri cu privire la reor
ganizarea mișcării de cultură fizică și sport

Sportul in școli trebuie să poarte și el amprenta noului care cuprinde 
azi întreaga mișcare sportivă de la noi Ca pîrghie importantă a spor
tului de masă, activității sportive în școli trebuie să i se acorde o aten
ție sporită, atît prin folosirea la maximum a orelor de e'ducație fizică din 
programul actual (după multe păreri, insuficiente) cît și printr-o cît mai 
judicioasă organizare a activității din orele de colectiv. Fără îndoială, 
numai două ore de educație fizică într-o săptămînă și două ore de acti
vitate de colectiv (la care participă cite 3 clase în același timp!) nu 
reprezintă un timp suficient pentru a pune bazele unei viguroase activi
tăți sportive în școli. Mai ales în condițiile existente în numeroase școli 
care nu beneficiază de terenuri sau săli corespunzătoare. Iată de ce este 
nevoie — în această privință — de un sprijin masiv, pe care să-l acorde 
activității sportive direcțiunile școfllar. ca și de o intensificare a muncii 
profesorilor de educație fizică, elemente cu rol decisiv în organizarea și 
orientarea sportului în școli.

Am vrea însă, în principal, să discutăm aici un aspect al sportuliii 
școlar asupra căruia credem că trebuie mult mai mult insistat de acum 
înainte: acela al activității competiționale căreia este necesar să i se 
acorde aceeași importanță în lunile de iarnă ca și în timpul sezonului 
în aer liber. Spuneam mai sus că socotim insuficiente orele de curs și de 
colectiv. In aceste condiții energia sportivă a tineretului școlar se poate 
foarte bine canaliza prin cît mai multe competiții, întreceri între clase, 
între școli, campionate școlare pe localități, care pe lingă că angrenează 
numeroși tineri într-o activitate organizată, susținută, au și un rol pro
pagandistic excepțional, angrenînd — ca spectatori și... zgomotoși supor
teri —- mii și mii de tineri. Firește, competițiile școlare trebuie să pri
mească largul sprijin al comitetelor locale de organizare a U.C.F.S., ca 
să nu mai vorbim de cel al secțiunilor de învățămînt, al căror rol se 
impune de ța sine.

De altfel, pentru anul acesta Direcția Educației Fizice din Ministerul 
Invățămîntului și Culturii, orientînd u-se către o dezvoltare a aspectului 
competițional al sportului școlar, organizează obișnuitele campionate repu
blicane școlare la un număr mai mare de discipline sportive. In plus, chiar 
din această toamnă se preconizează — deocamdată pentru Capitală — or
ganizarea unor competiții locale, sistem turneu, cu caracter permanent, 
pentru volei, atletism, polo, handbal de sală. Iată o inițiativă bună, pe 
care ar putea-o îmbrățișa — cu garanții certe de succes — secțiunile de 
învățămînt din toată țara. Astăzi, cind în toate formele activității de cul
tură fizică și sport se pune un accent deosebit pe inițiativa locală, forurile 
care răspund sau au contingență cu activitatea sportivă școlară de pe 
tot cuprinsul țării, trebuie să aibă în vedere și mai atent acest cîmp atît 
de vast — și încă insuficient cultivat — al activității sportive de masă. 
Tineretul școlar face cu dragă inimă gimnastică, participă cu plăcere la 
orele de curs de educație fizică, dar elanul său clocotitor nu-și găsește 
satisfacerea sub nici o formă mai bine decît în competiție, în întrecerea 
sportivă cu adversarul direct, cu echipa adversă, cu cifrele performanțe
lor.

Larga participare a elevilor este așteptată însă nu numai în cam
pionatele școlare, ci și la marile competiții de masă cum este de pildă 
apropiata ediție a Spartachîadei de iarnă a tineretului.

Să oferim deci tineretului școlar posibilitatea de a se întrece pe tere
nul de sport, în cît mai multe competiții, în cît mai variate ramuri spor
tive. Vom contribui astfel la lărgirea avîntului pe care trebuie să-l capete 
sportul nostru de masă și vom alimenta, totodată, un rezervor — totdea
una nesecat — de sportivi de frunte.

RADU URZ1CEANU
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Pregătirile lotului
• Mîine, pe „Dinamo“, un nou joc de verificare: Selecționata divizionară Energia 

Petroșani. • Antrenamentu! de joi.
însă că, cu condiția să tie revăzuft 
în întîlnirile mai dificile. în fața unor 
at/versari df fertâ valoare 

La acest ounct t-ebuie 
necesitatea perfectării DIN
intîlnirilor de oerițicare cu echipe de 
peste hotare. Știm că direcția fotbal 
face la ora actuală toate eforturile 
spre a asigura 2—3 meciuri repre
zentativelor. Dar situația ne arată că 
echipele își fac programul internațio
nal încă de la începutul anului. Or,

Lotul selecționabililor pentru prima 
noastră reprezentativă de fotbal își 
continuă mîine (pe stadionul Dfnamo, 
ora 15,15) pregătirile în vederea 
jocurilor cu Grecia și Iugoslavia din 
campionatul ■ mondial. Antrenamentul 
său va avea loc în compania echipei 
Energia Petroșani, care va alinia e- 
chipa sa completă. Lotul reprezenta
tiv va folosi, sub numele de selecțio
nata divizionară, următorii jucători: 
Vxiinescu, Toma, Dungu-Zavoda II, 
Brînzei, Caricaș, Neacșu-Călinoiu, Ser
fozo, Bone-Cacoveanu, Nicușor, Ene, 
Ozon, . Petschowski, Tătaru, Suru. 
S-ăr putea ca lotul sa fie completat 
în urma obșervațiunilor făcute de an
trenorul C. Braun, la part’da de la 
Belgrad, B.S.K.—C.C.A.

Intîlnirea de 
nouă verificare, 
mai în familie, 
viitoare lotul A să-și măsoare forțele 
într-un joc Sofia-București. In ce pri
vește data_ de 10 noiembrie (o săp
tămînă înainte de meciul cu Iugo
slavia), sînt în curs tratative pentru 
angajarea unei echipe italiene. Se 
speră în rjeușita acestor tratative mai 
ales că italienii au cerut și ei o echi
pă romînească pentru data de T de 
cembridl Paralel cu pregătirile lotu
lui A se vor desfășura de săptămînă 
viitoare si cele ale lotulii’ °

£

mîine constrfuie o 
ca să spunem așa, 

urmînd ca duminica

Cei peste 10.000 de spectatori pre
zenți joi după amiază la meciul de 
verificare de pe stadionul Dinamo au 
urmărit următoarele formații:

SELECȚIONATA ' DIVIZIONARA: 
Dungu-Szpko (Popa), Caricaș, Neac- 

............................ , Serfozo-R.'
Ene, Pet-

șu-CălinoiU (FI. Anghel), 
Lazăr (Koszegy), Nicușor, 
schowski (Neagu), Suru.

PROGRESUL: Birtașu 
Dobrescu (Toma), loniță, 
cea, Știrbei-Oaidă, Ozon, Banciu, P. 
Moldoveanu (Mirea). Leucă.

S-au marcat 'apt goluri: cinci reali
zate de selec(ionata divizionară prin 
Ene (min. 24 și 57), Suru (min. 54 
și 66), Nicușor (min. 67) și trei 
de Progresul prin Moldoveanu (min. 
31) și Banciu (min. 45 și 48). Deci 
scor final 5—3 (1—2) pentru selec
ționată care a fost condusă cu 3—I.

Jocul a urmărit verificarea unora 
dintre jucătorii care ar putea fi selec
ționați pentru reprezentativele A și 
B. In afara numelor care au fost și 
pînă acuma în discuție în partida de 
ieri s-a făcut remarcată forma bună 
a lui Serfozo, Suru, Nicușor, Cari- 
cas, FI. Anghel, Știrbei. Aceștia pot 
soluționa unele puncte de întrebare 
din formațiile echipelor. Se înțelege

(Mîndruț- 
Soare-Cio-

Sînt de aceeași părere cu Iosif Sîrbu!
antrenorul

• • • •

sublnata 
TIMP a

de fotbal

dat fiind faptul că ' programul echipe
lor noastre naționale (cel puțin în pre
liminariile campionatului mondial) a 
fost cunoscut cu multă vreme în 
urmă era cazul să se ia contact de 
atunci și cu diferite cluburi de peste 
hotare spre a se evita refuzurile de 
ultimă oră cu care avem de-a face 
acum. Să sperăm că se vor trage 
concluziile ce se impun și — 
Ies — că se vor lua măsurile 
goare.

mai a- 
de ri-

Fază din meciul Selecționata divizionară—Progresul București

Concursul atletic școlar
organizat de ziarul „Sportul popular"

(Urmare din pag. 1).

spune 
comportări, a

Insuccesul reprezentanților noștri La 
campionatele europene de tir de la 
Belgrad continuă să se situeze în 
centrul discuțiilor specialiștilor. Este 
și firesc să fie așa deoarece compor
tarea echipei feminine a lezat în mod 
evident prestigiul tirului .romînesc. 
Tehnicienii caută — prin analize pro
funde — să găsească posibilitățile de 
eliminare a actualelor deficiențe, pen
tru ca în viitor să nu ne mai expu- 

• nem la astfel de surprize neplăcute.
Ne am adresat de această dată în-’ 

trebările noastre antrenorului Petre 
Cișmigiu, care i-a însoțit la Belgrad 
pe sportivii noștri-

— In numărul trecut al ziarului 
nostru am publicat la rubrica „Păre
rea mea" un articol al. maestrului e- 
merit al sportului losif Sîrbu. In a- 
cest material a fost criticat modul de
fectuos al pregătirii trăgătorilor noș
tri. Discuția a fost Jeci deschisă. Care 
este părerea dvs.?

—. Și părerea mea este că pregăti
rea trăgătoarelor care ne-au repre
zentat la Belgrad a fost necorespun
zătoare. Conform unei hotărîri a co
legiului de antrenori, componentele 
echipei feminine s-au antrenat majori
tatea timpului — și practic au făcut-o 
pînă la „europene" — sub îndruma
rea antrenorilor lor. îndrumarea și 
controlul antrenorilor lotului au fost, 
din această cauză, ineficace. Pregăti- ,________ _  ___r
rea teoretică, tactică și psihologică de tir care se desfășoară în 1958 la 
a fost neglijată. Dintr un egoisrrr-gi'eu 

ni de înțeles, dariprezent în manifes-

■ a •

nu numai că

d

P. Cișmigiu referitor la cauzele slabei 
trăgătoarelor noastre la Belgrad
— După cum se vede

sînteți de acord cu losif Sîrbu, dar 
ați adus și noutăți prețioase în discu
ție. Am vrea să ne spuneți 
a fost situația la Belgrad?

— Iată, aici n-am să mai 
totul de acord cu maestrul 
sportului losif Sîrbu. Eu consider că 
rezultatele juniorilor și în geaeral 
comportarea lor a fost totuși cores
punzătoare. Astfel la 3x20 cu 2270 
puncte echipa a egalat recordul țării, 
iar individual trăgătorii I. Văcaru și
I. Aron cu 576 p. au obținut rezultate 
egale celor mai bune performanțe, 
cotate ca recorduri R.P.R. la juniori. 
La meci englez ne-am clasat pe locul
II, din 12 echipe. Rezultatele puteau 
fi și mai bune dacă în formația noa
stră n-ar fi intervenit unele indispo
nibilități.

Echipa feminină s-a comportat slab 
din cauza lipsurilor în pregătire. In 
afară de cele despre care am vorbit, 
au mai contribuit la comportarea ne
satisfăcătoare și: a) spiritul de e- 
chipă foarte slab dezvoltat datorită 
anumitor neînțelegeri din sînul lotu
lui, b) nivelul performanțelor la a- 
ceste probe — chiar și cel inițial — 
este scăzut, c) armamentul cu care 
este dotat lotul nu mai corespunde 
actualelor cerințe.

— ,.€e credeți că trebuie întreprins 
pentru ca la campionatele mondiale _ . . „ - .—„

Moscova să ne prezentăm la o va- 
, loare superioară aceleia arătată în e-

tările multora dintre sportivii noștri, voluția de la Belgrad? , i 
trăgătoarele și,:)âlntrenorii personali

însă care

fiu întru 
emerit al

echipei să se țină seama nu numai de 
calculul matematic al rezultatelor, ci 
și de elementele care pot rezista ten
siunii nervoase în concursurile mari; 
3. să se facă o pregătire multilaterală 
axată pe probele prevăzute în pro
gramul mondialelor; 4. să se doteze 
loturile cu material de cea mai bună4 
calitate; 5. să se asigure echipei fe
minine o serie de verificări în con
cursuri internaționale, dintre care 
cel puțin una In deplasare: 6. să se 
fixeze pentru fiecare lot un antrenor 
care să urmărească activitatea trăgă
torilor seiecționabili și care apoi să 
se .ocupe de pregătirea lor în cadrul 
loturilor.

dun“ au lucrat de zor pe stadionul 
l.C.A.R. Vasile Stoica aruncă cu ușu
rință peste 11,50 m, iar Gh. Grosu 
parcurge cu multă dezinvoltură, ture 
întregi de stadion. Prof. Al. Monescu 
de la Școala profesională a uzinelor 
„Clement Gotwald" pune mare bază 
pe sprinteri. D. Teodoru, C. Geamănu 
și O. Marinicș sînt cele trei speranțe 
ale școlii, pe care ar dori să le vadă și 
la startul finalelor. Se pare însă că 
fiecare școală profesională își are spe
cificul ei atletic. La „Semănătoarea", 
de pildă, am întîlnit specialiști la sări
tura în înălțime. Prof. St. Septvil este 
îneîniat de forma elevilor I. Pantazi 
și Gh. Cîndea care trec ștacheta 
înălțată la 1,65 m, din prima încer
care. Ceva și. despre fete... La școala 
medie nr. 19 „Ion Creangă" am putut 
urmări cîteva eleve foarte sîrguindoa- 
se pentru care concursul de mîine 
înseamnă un mare examen... sportiv. 
Luminița Năstase, Valeria Bușu — 
la alergări, Crina Țuțuianu, Maria 
Barbu — la sărituri, Mariana Bucur, 
Magdalena Ionescu — la aruncări, 
iată doar cîteva nume pe care spec-, 
tatorii prezenți în tribuna Stadionu
lui Tineretului le vor auzi rostite, 
sîntem siguri, printre acelea ale în
vingătoarelor. Prof. Laura Ionescu i 
se cuvine toată lauda pentru dragos
tea cu care îndrumează pe fiecare e- 
levă, dar mai ales pentru disciplina 
desăvîrșită care domnește la orele de 
pregătire pentru concurs. Am avut 
impresia că ne aflăm la o oră de ma
tematici... Fiindcă veni vorba de ma
tematici am vrea să consemnăm aid 
surprinderea pe care am avut-o a- 
fiind că o profesoară de matematici, 
Dora Iacobache, se interesează înde
aproape de acest concurși Și ca ea 
mai sînt și alți profesori, de pildă 
Aurelia Cosma (istorie), Emil Gîrlea 
(l. romînă). Un interes vădit față de 
concurs îl manifestă profesorul de

istorie Florin Demarat de la școala 
elementară nr 179 pe care l-am în- 
tîlnit pe unul din stadioane urmărind 
antrenamentele elevilor. „Acest con
curs se bucură de mare apreciere și 
printre elevii de la școala i „ea. Am 
fost prezent și anul trecut la Stadio
nul Tineretului trăind împreună cu 
elevii emoțiile luptei cu secundele sau 
cu centimetrii. Birreîrrțeles nu voi lipsi 
nici de la această ediție a concursu
lui...".

Și acum cîteva îndrumări de ordin 
tehnic-organizatoric...

Pentru buna desfășurare a întrece
rilor participanții sînt rugați să res
pecte următoarele indicații:

— La STADIONUL TINERETULUI 
vor participa elevii de la școlile de 
pe raza raioanelor Lenin, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Grivija Roșie și de la 
Școlile medii nr. 28 :și 32 din raionul ' 
Stalin; la STADIONUL DINAMO — 
cei din raioanele Stalin și 1 Mai; 
la STADIONUL 23 AUGUST (sta
dionul mic) cei din raioanele 23 Au
gust, Tudor Vladimirescu și Nicolae 
Bâlcescu.

— înscrierile pe probe și categorii 
de vîrstă se fac direct la secretaria
tele de concurs ale fiecărui stadion, 
începînd de la orele 9.

— Categoriile de vîrstă și probele de 
concurs sînt următoarele: categoria 
I-a (cei născuți în anii 1942—43), 80 
m plat, înălțime și greutate; catego
ria a Il-a (cei născuți în anii 1940— 
41) 100 m plat, 400 m plat fete, 800 
m plat băieți, lungime, înălțime, greu
tate, 60 mg. fete, 90 m.g. băieți și 
4x100 m. Fiecare participant se poate > 
înscrie la o singură probă plus șta
feta.

— Vor intra în finală primii 70 cla
sați din fiecare probă.

— De buna desfășurare a întreceri
lor la fiecare stadion va exista o co
misie alcătuită din reprezentanți ai 
ziarului „Sportul popular", secțiunii în- 
vățămînt a Sfatului popular al Ca-, 
petalei și U.C.F.S. oraș București.

, .. _____ i personali — Pentru pregătirea în vederea
și-au propus ca!:țel unic selecțiortaYea participării la 'campionatele mondiale 
în echipă, elimfhînd astfel obiectivul proptți 'următoarele':' 1.'Sî se promo- 

— ■ ■ • - - veze du curaj în lotul "feminin elemen
te tinerd eu pers^WHSe; în selecția

na: i]
>1 principal: 
ai 'Hi campi

, : o pregătire la nivelul-Vafo-
impionatefâ^europene. «‘’•1

NU UITAȚI •

NUMAI ASTAZI PINA LA ORA 24 
MAI PUTEȚI DEPUNE BULETINE 
PENTRU CONCURSUL PRONOSPORT 
Nr. 42 (Etapa din 28 octombrie 1957) '.

După cum se știe la ultimul concurs 
Pronosport (nr. 41 din 13 octombrie) 
au fost acordate premii în valoare de

1.383.715 LEI
De remarcat faptul că la același con

curs valoarea celor trei categorii de 
premii a fost foarte rădicată:

PESTE 80.000 LEI PREMIUL I

aproape 8.000 lei premiu] n și cîte 
743 lei pentru fiecare variantă cu 10 
rezultate exacte. Aceste sume, care au 
bucurat desigur foarte mult în primul 
rînd pe cei care le-au obținut sînt tot
odată o... promisiune pentru partici
panții la următoarele concursuri și în 
primul rînd pentru cei de la concursul 
nr. 42 care — credem — va... urma 
exemplul concursului anterior, progra- 

. muf concursului din 20 octombrie (3 în- 
tîlntr! internaționale, 7 meciuri ddn ca
drul., categoriei B a campionatului aos*  
tru șd 2 intîlniri din cea de a noua 
etapă a campionatului francez) este de

onosport
Turzii—știința Cluj

Cluj—Energia Arad

Mare — Locomotiva

III. Energia C.
(Cat. B).

IV. Locomotiva
(Cat. B).

V. Energia Baia
B).
Focșani — Locomotiva 
B).

Mediaș — Recc-lta Re-altfel specific acordării unor premii... 
substanțiale.

Asa că nu ne mai rămine altceva de 
făcut decît să reamintim celor întîr- 
ziați să-și depună imediat buletinele, 
urmînd ca săptămînă viitoare... să-și 
ridice premiile !
• Plata premiilor de la concursul Pro

nosport nr. 41 (e*ipa  din 13 octombrie 
1957) continuă în Capitală astăzi înce
pînd de la ora 17 numai la agenția 
centrală Pronosport din Calea victo
riei nr. 9.
• Iată acum programul concursului nr. 

43 (etapa din 27 octombrie 1957):
I. R.D. Germană—R. Cehoslovacă

(Camp, mondial).'
II. Belgia—Franța (Camp, mondial).

Timișoara (Cat.
VI. Progresul 

Constanța (Cat.
VII. Energia 

ghin (Cat. B).
VIII. Locomotiva Arad — Energia Lu- 

peni (Cat. B).
IX. Energia Moreni — Dinamo BîrTd 

(Cat. B).
X. Energia Reșița—Progresul Sibiu

(Cat. B).
XI. Energia Hunedoara—Energia 

tract. Or. Stalin (Cat. B).
XII. știința - • - - -----

ești (Cat. B).

MECIURI DE
A. Energia 

ceni (Cat. B).
B. Dinamo Bacău — Progresul Suceava 

(Cat. B).

uz.

Iași—Energia 1 Mal Pi o

REZERVA:
Cîmpina—Energia Fălti-

w ■ r , _ , __
;n in 

rii r

I 
t

ȚI-AI; DEPUS BULEglSUL?



Energia I . S. 1P. -

1. T. 1!>. -

Mîine, finala Cupei‘ R.P.R. la rugbi 

liderul categoriei A 
finalista din 1956 a campionatului 

de juniori

Să nu așteptăm prima zi
A SPARTACHIADEI DE IARNA 

pentru a începe pregătirile

Pe bună dreptate, ediția din acest 
ao a „Cupei R.P.R." poate fi numită 
o ediție a surprizelor. Ce argument 
mai edificator în această privință, 
docît fa.ptul că principalele preten
dente aile mult invidiatului trofeu — 
C.C-A., Dinamo, Locomotiva Gr. 
Roșie — au fost, pe rind, eliminate 
din competiție. Au rămas față în 
față pentru a-și disputa finala, me
rituoasa echipă Energia I.S.P., ac-

Teren: Parcul Copilului, ora 
10,30. Arbitru: R. Chiriac (Bucu
rești) Formații: ENERGIA I.S.P.: 
Bărăscu — Sava (Rotaru), Teo- 
dorescu. Luscal, S. Niculescu — 
Mateescu, Gabrielescu — P. Nicu
lescu, Mehedinți, C. Vasile — Du
mitrescu, Posmoșanu — lacoveanu 
(A. Niculescu), Manolache, Radu
lescu.

ENERGIA M.T.D.: Koh — Pîr- 
vulescu. Constant inescu, Cernat, 
Demetrescu — Țenescu, lancu — 
Țuțuianu, Bărbălău, Barbu — Fi- 
nanțiu, Mazilu — Toma Anastase, 
Popescu, Manta.

tuaJul lider al campionatului catego
riei A și Energia M.T.D., fruntașă 
în categoria secundă, una din reve
lațiile rugbiuluî nostru și pe care ne 
propunem s-o prezentăm în aceste 
rrnduri cititorilor noștri

ACOLO UNDE APARE EVIDENTA 
MUNCA ANTRENORULUI.

Cei care cunosc bine istoricul tine
rei formații a metalurgiștitor de la 
uzinele „Mao Țze-dun“ știu ce me
rite deosebite în promovarea rug- 
biuiui în această uzină revin inimo
sului i antrenor Dragoș Țenescu. 
Jucat-.- valoros în prima tinerețe, 
Drag - Țenescu, vodată intrat în

In Capitală
AZI

ATLETISM. — Stadionul Republicii 
ora 14.30 campionatul republican pe 
echipe.

BASCHET. — Sala Dinamo ora 16,3$ 
Din .io București — Voința Iași, CCA — 
Progk ~3ui M.I.C. (Campionatul republi
can). • ț

BOX. — sala Floreasca ora 19,30 Di
namo — Voința (camp. R.P.R.).

POLO. — Ștrandul Dante Gherman 
de la ora 17: Dinamo București—Ener
gia Oradea. CCA—FI. roșie Timișoara 
(camp. R.P.R.).

MiINE
ATLETISM. — Stadionul Republicii 

de la ora 9 și 14,15: campionatul repu
blican pe echipe.

CICLISM. — Velodromul Dinamo de 
la ora 10 , Cupa 7 Noiembrie’*.

FOTBAL. — Teren Dinamo de la ora 
13.15: Dinamo București — Locomotiva 
București (camp, republican juniori)^ 
ora 15.15 : Selecționata divizionari — 
Energia Petroșani (meci de selecție^. 
Teren Dinamo Obor ora 11: Știința
Buc. — Dinamo Bîrlad (cat. B). Teren 
Giulești ora 10,30: Loocmotiva G.N. Buc. 
— Energia More ni (cat. B); Teren Pro
gresul FB ora 11: Progresul Buc. — FI. 
roșie Giurgiu (camp. jun,). Teren Mili
tari ora 10: FI. roșie Buc. — Progresul 
CPCS (camp. jun.).

MOTOCROS. — Șos. Dudești-Cioplea 
ora 8: faza I-a a camp, republican.

HANDBAL. — Teren Dinamo Central 
ora 11: Dinamo — Voința Sighișoara 
(cat. B mase.). Teren Progresul FB 
de la ora 14: Știința ICF — FI. roșie 
Mediaș (cât. A. fem.). Știința ICF — 
CCA (cat. A. mase.), Progresul MTC — 
FI. roșie Sighișoara (cat. A. fem.).

POLO. — Ștrandul Dante Gherman 
de la ora 10: Dinamo Buc. — "Fl. roșie 
Timișoara, CCA — Energia Oradea (cat. 
A.).

RUGBI. — Parcul Copilului ora 10.30: 
Energia TSP — Energia MTTD — finala 
Cupei R.P.R. Stadionul Tineretului te
ren IV ora 15,30: Știința IM — Dinamo 
Buc. rcaț, A), Teren Uzinele Republica 
ora 15.30: Energia Republica — Energia 
Petroșani (cat. A), Stadionul Tineretu
lui teren Hi ora 15,30: Știința IMF — 
Progresul IAS (cat. B).

TENIS DE MASA. — Sala Inst. Maxim 
Gorki (str. Pitar Moși) ora 9: Fl. r. Buc. 
—- Voința Arad (camp. rep. mase.); ora 
10,30 • Energia Buc. — Voința Cărei 
(camp, rep, fem.), ora 11,30: Energia 
Buc. — Progresul S. Mare (câmp. rep. 
mase.). Sala Progresul FB (str. Dr. Stai- 
covici) ora 10: Progresul Buc. — Dinamo 
Tff. Mureș (câmp. rep. mase.).

VOI.EI — Sala Floreasca de la ora 16 
camp, rep.: Locomotiva București — 
Știința Timișoara (fem.), Energia Bucu
rești — Știința ICF (fem.), Progresul 
ITB — CCA (mase.).

MOTON AUTTCĂ. — Lacul Herăstrău, 
ora 11,30, concurs organizat de clubul 
nautic AVSAP.

________________j__________________  
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vzină și-a îndreptat privirile către 
Școala profesională de ucenici, în 
care a văzut cu un ochi foarte rea
list. izvorul principal de oadre pen
tru rugbi. Printr-o muncă perseveren
tă începută în anul 1954, Dragoș 
Țenescu a reușit ca în interval de 
numai un an să alcătuiască o echipă 
cuprinzînd cîteva reale talente. Un

Fază din întllnirea de rugbi Energia 
I.S.P.—Dinamo București (semifinala 
Cupei R.P.R.). Obținînd victoria cu 
3-—0, „constructorii" s-au calificat pen

tru finală... (Foto Oh. Dumitru) '

an mai tîrziu — în 1956 — tinerii 
da la M.T.D. joacă în finala cam
pionatului de juniori, pierzînd on ara- 
b.. însă în fața redutabilei formații 
a juniorilor de ia Lccomotiva Gr. 
Roșie. Dar, juniorii au crescut... și 
în acest an au promovat în categoria 
B. Aici, Energia M.T.D. s-a arătat a 
fi o echipă constantă, obținînd re
zultate meritorii în" compania celor 
mai bune formații din seria respec
tivă. (In prezent ea ocupă lecui I. 
■la egalitate de puncte cu Știința 
I.M.F. și Energia Mine, anunțîndu-se 
drept o pretendentă serioasă la un loc 
în prima categorie)

Activitatea ta lupte
• MILNE se desfășoară sferturile de 

finală rn „Cupa Orașelor" la lupte li
bere Tată programul: București—Sinaia 
(în sala Dinamo, de la ora 10), Oradea 
—Baia Mare, Orașul Stalin—Cluj și Hu
nedoara—Arad. Formațiile întîlnirli de 
la București: Sinaia: D. Ionescu, St. 
Mihalache, L Cernea, D. Pană, Al. 
Tampa, V. Bularoa, S. Szasz, T. Terbă', 
București: D. Dragomtr, P. VatricI, V. 
Popescu, Gh. Horvath, C. Hathazl, N. 
Popovlci, St. Simtonescu, V. Constrn- 
tinescu.

• IN URMA verificării foilor de con
curs s-a constatat unele greșeli în re
darea rezultatelor din ultima etapă. 
Iată rezultatele reale: Progresul Bucu
rești—Energia Baia Mare 9—7, Energia 
Orașul Stalin—Fi. roșie Arad 11—3, Lo
comotiva} Tim.—Voința Tg. Mureș 11—3, 
Progresul Lugoj—Locomotiva Oradea 
12—4.

CAMPIONATELE REPUBLICANE
RUGBI. —- Categoria A: Știința IM — 

Dinamo București, Energia Repub-îca — 
Energia petroșani; categori-a B: Ener
gia Ploești — Energia Brăila, Energia 
Bîrlad — Fl. roșie Orașul Stalin, Știanți 
Galați — Știința Iași, Progresul Tecuci
— Locomotiva Buzău, Știința Timișoara
— Știința Cluj, Locomotiva Cluj — 
Energia Tîrnăvenî, Energia Hunedoara
— Voința Cluj, Energia Constanța — 
Energia IM Buc., Progresul Sibiu — 
Dinamo II, Știința IMF — Progresul 
IAS.

TENIS DE MASA. — Masculin: Pro
gresul Buc. — Dinamo Tg.' Mureș, Fl. 
roșie Euc. — Voința Arad, Energia Buc.
— Progresul S. Mare, Progresul Cluj — 
Știința Buc., Energia Reșița — Voința 
Buc. Feminin: Energia București — Vo
ința Cărei, Progresul Cluj — Știința 
Buc.

VOLEI. — M «colin: Progresul ITB — 
CCA, Știința Cluj — Fl. roșie Buc., 
Energia Orașul Stalin — Enernia buc., 
l ocomotiva Craiova — Dinamo Buc., 
Energia Ar~rt — locomotiva Buc. Fe
minin: Energia București — Știința ICF, 
Voința Sibiu — Progresul Buc., voința 
Orașul StaHn — F!. roșie Cluj, Progre
sul Tîrgoviste — Dinamo Buc., Locomo
tiva G.N. Buc. — știința Timișoara.

HANDBAL. — Categoria A. masculin: 
Știința ICF — CCA, Știința Timișoara — 
Recolta limb oii a. Energia Reșița — E- 
nrrgla Făgăraș FL roșie Cisnădie — 
sthnta laș», TMuamt) Orașul Stadin — 
Energia Ploești, Energia Timișoara —

LA M.T.D. RUGBIUL ESTE SPOR
TUL Nr. 1

„Avem în uzină un număr de a- 
proape 30 jucători, iar în școala pro
fesională a întreprinderii alți 501“ 
spune cu justificată mîndrie Dragoș 
Țenescu. Jucătorii de astăzi ai pri
mei echipe — foști elevi ai școlii — 
sînt muncitori destoinici, totdeauna 
fruntași în muncă, fie că este vorba 
de strungarul Anastase Toma (pi
lier), de cazangiul Gh. Mazito (li
nia a Ii-a) sau de matrîțierii Ion 
Țuțuianu (linia a IlI-a) și Constan
tin Popescu (taloner). Ei sîn-t iubiți 
și respectați de tovarășii tor de mun
că pentru că alături de alți tineri 
au ridicat prestigiul sportiv a.] uzi
nei.

Dar, numărul iubitorilor de rugbi 
crește necontenit. Școala profesio
nală care asigură elemente pentru 
echipele de juniori și tineret spriji
nă efectiv mișcarea rugbistică prin 
I. Niculescu și V. Stroie. Spr-e deo
sebire de alte școli, la școala profe
sională de la M.T.D. rugbitil poate* 
fi socotit pe dreipt cuvînt sportul 
nr. 1.

CE VA Fl MlINE’

In întilnirea de mîine, firește, pri
ma șansă trebuie atribuită Energiei 
I.S.P. (devenită c specialistă a fi
nalelor de cupă — în 1956 a disputat 
finala cu C.C.A.). Deși echipa an
trenată de Cornel Munteanu nu se 
află în cea mai bună formă — ulti
mele ei meciuri cu selecționata Var
șoviei și Dinamo obligîndu-ne să 
consemnăm unele deficiențe îngrijo
rătoare — totuși rutina și maturita
tea jucătorilor ei ne da.u dreptul să 
acordăm „constructorilor" prima șan
să. Dar. ca o ediție a surprizelor, 
așa cum caracterizam competiția, nu 
este exclusă o nouă... surpriză, pe 
care Energia M.T.D. este capabilă 
s-o furnizeze. Nu degeaba ne-a măr
turisit D. Țenescu: „Nu urmărim 
victoria cu orice preț, dar vom juca 
in așa fel îneît să nu creadă lumea 
că prezența noastră îrr finală se da- 
torește întîmpfării*.

Ar mai fi ceva de spus? Poate, 
după consumarea finalei...

TIBERIU STAMA

• DINAMO BUCUREȘTI a cerut amî- 
ntrea Întrecerilor din grupa a IlI-a de 
la București (etapa din 27 octombrie), 
echipa campioană aflîndu-se în turneu 
în Turcia. Biroul Comisiei Centrale a 
aprobat cererea, urmînd să fixeze și 
să enunțe data disputării reuniunH res
pective.

• DIN INIȚIATIVA colectivului spor
tiv Locomotiva Gr. Roșie, a fost orga
nizat un concurs de lupte rezervat Ju
niorilor șl dotat cu „Cupa 7 Noiem
brie". La această întrecere participă ur
mătoarele formații: Locomotiva CTFT, 
Progresul Gospodării, Voința M.C.. Ener
gia Trust I Constr., Energia 23 Au
gust, Energia „Mao Tze cfun", Tînărul 
Dinamovlst, Școala Medie nr. 12. Con
cursurile se desfășoară în fiecare joi 
pînă la 7 noiembrie. Primele rezultate : 
locomotiva—Progresul 12—1«, Energia 
Trust I—Energia 23 August 10—3.

A ÎNCEPUT CUPA SFATULUI 
POPULAR LA BOX

Voința Sibiu; feminin: P*ogresul MIC — 
Fl. roșie Sighișoara, Știința ICF — Fl. 
roșie Mediaș, Știau ța Timișoara — Pro
gresul Steagul roșu. FL roșie Sibiu — 
Progresul Orașul Stalin, Progresul Tg. 
Mureș — Energia Reșița, Energia II — 
Energia Codlea; categoria B, masculin: 
Dinamo București — Voința Sighișoara, 
Energia ICMR — CSA Constanța. Pro
gresul Ara-d — Progresul Odorhei, ști
ința Galați — Locomotdva G.N., Energia 
Sibiu — Recolta Variaș, Progresul Ba
cău — Dinamo Tg. Mureș.

O REMARCABILA COMPETIȚIE DE 
TENIS IN CAPITALA

Uniunea asociațiilor studenților din 
Institutul Politehnic București a luat 
inițiativa organizării unui concurs de 
tenis cu participarea fruntașilor a- 
cestui sport printre care campionul 
republican Gh. Viziru, Bardan, Zacop- 
ceanu. Rakosi, Năstase. Bosch. An- 
ghelescu șl o serie de tineri ca D. Vi
ziru, Georgescu, Slapciu, Dancea. Mita, 
Kiselef, Silbermar., Vasiliu.

Aceste întreceri care se .desfășoară 
în cinstea zilei de 7 Noiembrie și a 
Săptămînfi Internaționale a studenți
lor, încep duminică dimineață de la 
ora 9,30 și de la ora U, pe terenurile 
centrului de antrenament No. î și 
Știința Politehnica. Meciurile voț cop
ta șl pentru clasificarea pe 1957 și se 
vor disputa după sistemul „cel mal 
bun din trei seturi". Concursul con
tinuă luni, marți și miercuri.

(Urmare dîn pag. 1)

(iei — etapa pe colectiv sportiv — devine pentru noi o preocupare de prim 
ordin. De aceea anul acesta nu trebuie să se mai repete greșelile din tre
cut, cînd interesul organelor centrale și regionale față de o competiție de 
masă începea să se trezească abia după etapa raională.

J ÎNTREBARE: Aceasta înseamnă că, încă din primele zile,
organele sportive trebuie să aibă ca preocupare de frunte, șlătiiri de

• reorganizare, prima etapă a Spartachiadei de iarnă ?

I
 RĂSPUNS: Nu din primele"zile, ci chiar de acum organele sportive,
în strînsă colaborare cu organele U.T.M., trebuie să înceapă activitatea 
în vederea bunei organizări a Spartachiadei de iarnă. Obiceiul de a 
începe pregătirile abia după debutul competiției trebuie combătut, pentru 
că el a dat pînă acum rezultate dintre cele mai rele: irSictwitatea din 
prima perioadă a fost urmată de pripa din ultimele zile ale etapei de masă, 
fapt care a dăunat atU atragerii unui număr cit mai mare de participant 
cit și calității întrecerilor organizate.

De aceea, pregătirile organizatorice ca și cele propagandistice trebuie 
j începute de îndată. Comisia centrală de organizare a Spartachiadei de iar- 
) nă trebuie să se preocupe nu numai de trimiterea la vreme a regulamen

telor și a materialului propagandistic (care de obicei ajungeau mult prea 
tirziu în colective), ci și de activizarea comisiilor regionale de organizare 
a Spartachiadei, care să-și înceapă imediat munca concretă, angrenînd la 
rîndul lor comisiile regionale pe ramură de sport ca și comisiile de orga
nizare în subordine. Iar toată această activitate organizatorică pregăti
toare trebuie să aibă ca scop sprijinirea concretă a colectivului sportiv — 
organizatorul primei etape — în vederea punerii în valoare a întregii puteri 
de muncă, a întregului spirit de inițiativă al activiștilor din colective.

ÎNTREBARE : La ce gen de inițiativă vă referiți din moment ce 
este vorba despre o competiție care are un regulament precis ? 
RĂSPUNS: In primul rind la inițiativele In probleme care nu sînt 

cuprinse în regulament. De exemplu trebuie continuat bunul obicei ca 
Spart ac hi oda de iarnă să constituie un prilej de întărire a bazei materiale 
a colectivelor, prin confecționarea din resurse locale a unor materiale și 
echipamente necesare ca și prin amenajarea din timp a pîrtiilor de schi, 
patinoarelor, etc. Multă inițiativă trebuie să se manifeste în a da între
cerilor primei etape caracterul atractiv, recreativ, necesar atragerii unor 
mase cit mai largi de participanți. Sint nenumărate metodele prin care 
concursurile Spartachiadei pot deveni deosebit de atractive, răspunzind cu 
succes sarcinii trasate de Hotărîre în domeniul dezvoltării caracterului a- 
tractiv și recreativ al activității sportive de masă.

ÎNTREBARE : Ce recomandări ați face activiștilor sportivi în ve
derea s-iccesului Spartachiadei de iarnă a tineretului ?

RĂSPUNS: In momentul de fa fă activiștii sportivi sint preocupați 
din plin de acțiunile în legătură cu reorganizarea mișcării de cultură fizică 
fi sport. în conformitate cu Hotărîrea Partidului și Guvernului. Le reco
mand să pună în practică sarcina trasată de Hotărîre : asigurarea con
tinuității activității sportive pe timpul reorganizării. Spartachiada de 
iarnă este prima mare competiție de masă care se desfășoară după apa
riția Hotăririi din 2 iulie și succesul ei trebuie să demonstreze că activul 
mișcării de cultură fizică și sport și-a însușit prevederile Hotăririi, refe
ritoare la activitatea sportivă de masă. Iată de ce fiecare activist spor
tiv are datoria de a privi cu toată seriozitatea sarcinile sale în organizarea 
Spartachiadei de iarnă și de a munci cu tragere de inimă pentru deplina 
reușită a marii competiții.

ȘTIRI DE
• CATEGORIA B programează 

mîine o etapă foarte importantă pesi- 
tru clasamente. In ambele serii se 
dispută jocuri cu un pronunțat carac
ter decisiv. In seria intito se întîlnesc 
primele două clasate și principale pre
tendente la titlu : Energia Hunedoara 
șî Știința Cluj. A treia clasată. Ener
gia Cîmpia Turzii. primește replica 
Energiei Baia Mare, situată pe locul 
cinci. In cealaltă serie, jocurile impor
tante sînt: Locomotiva Constanța — 
Energia Fălticeni. Știința București — 
Dinamo Bîrlad, Dinamo Bacău — E- 
nergia Cîmpina și Locomotiva Gara 
de Nord — Energia Moreni-

• IN meci amical. Energia Tirgo- 
viște a dispus de Progresul C.P.C.S. 
București cu 7—2 (4—1).

• PENTRU miercurea viitoare a 
fost perfectat un joc interesant între 
fostele echipe ale Juventusului și 
C.F.R.-ului din București. Meciul, 
care se va desfășura pe stadionul din 
Giulești cu începere de Ia ora 15.15,

Jod seara, în sala uzinelor „Semă
nătoarea*1, s-a disputat prima reu
niune din cadrul tradiționalei com
petiții de box „Cupa Sfatului Popu-
lar“. Cel mai spectaculos meci a avut 
loc în limitele categoriei pană, între 
juniori! Dumitru Petre (Școala spor
tivă de tineret) Ion Clocea (Ener
gia Clement Gottwald). Primul a cîș- 
tigat la puncte. A doua reuniune va 
avea loc mîine dimineață, de la ora 
W, tot în sala uzinelor ..Semănătoa- 
reau.

N. Tokacek 
on respondent

BILETELE PENTRU BOX
Biletele pentru îr.tîlnlrea de box 

DINAMO—VOINȚA .rtire va avea loc 
astă seară, în sala Floreasca, începînd 
de la ora 19,30, s-au pus în vînzare 
la casele stadionului Dinamo și la 
casa specială din str. Ion Vidu. Sînt 
valabile biletele tip sala Floreasca, 
seria 10. Accesul publicului va fi per
mis de !a ora 18.

UN INTERESANT CONCURS 
MOTO-NAUȚIC PE HERĂSTRĂU
Clubul n*utle A.V.S.A.P. — Bucu- 

orsantz«.ză în rin,t«s celei de 
aniversări ‘ Marii Revoluții flln

rești 
a 4fr-a

FOTBAL
va prilejui reapariția pe teren ca ju
cători (azi mulți dintre ei sînt antre
nori) a unor nume de mare populari
tate :

C.F.R.: Vaient'n Stănescu-Ghiurițan, 
Urechiatu, Mihăilescu-Costea, Tănă- 
sescu-Lungu, Marian, Andrei Radules
cu, Socec, Bogdan.

JUVENTUS: Traian Ionescu-Dră- 
gan, Gică Petrescu, Cică Andrei-Pe- 
pelea, Gorgorin-Oană, Fătu. Flamaro- 
pol, lordâche, Pricop.,

• BILETELE pentru jocul de mîine 
Selecționata divizionară—Energia Pe
troșani se găsesc în vînzare Ia stadio
nul Dinamo, agenția Pronosport (Cat. 
Victoriei 9) și chioșcul din str. I. 
Vidu.

• DUMINICĂ dimineața pe sta
dionul Giulești, Locomotiva București 
va întîlni în meci amica] pe Progre
sul București. Meciul începe la ora 9. 
Meciul de pitici programat pentru 
ora 9 pe acest stadion, va avea loc 
la ora 8

Octombrie, un interesant concurs moto- 
nautic pe lacul Herăstrău, în ziua de 
20 octombrie a. între orele 11.30— 
13,3«. Concursul se va desfășura în 3 
manșe a cîte 8.000 m. pe un traseu 
triunghiular, (Masat între poarta de 
intrare de la restaurantul Bordei, res
taurantul Pescăruș și insula Tranda
firilor. Participă la concurs 6 bărci 
cu motor de 350 cmc. categoria curse 
și sport, pilotate de 6 dintre cei mai 
buni timonieri ai clubului, care au 
participat de curînd la stabilirea pri
melor recorduri de viteză pe lacul 
Snagov.

REZULTATE DIN CAMPIONATUL 
REPUBLICAN DE POLO

Ieri șî alaltăieri eohipa Progresul Tg. 
Mureș și-<a disputat ultimele jocuri în 
cadrul campionatului republican de polo, 
înregistrînd două Infringed și un meci 
nul. Rezultatele tehnice: Progresul Bucu- 
rești-ProgresuI Tg. Mures 4—-3. Știința 
București-Proeresul Tg. Mureș 3—3. Di
namo Bucureș*‘i-Progresul Tg. Mureș 8-î.

CLASAMENTUL LA ZI:

1. Știința Ciul 14 11 2 1 M:2S M
2. Dinamo București 9 110 59:1« 17
3. Progresul Tg. Mureș 14 6 2 6 60:?l 14
4. C.C.A. 9 5 0 4 44:31 !«
5. Epergia Oradea 12 4 1-7 23:43 9
6. știința Bucuroșii LI 3 2 6 36:56 6
7. Fi. roșie Timișoara . T2 JOS 2C:M 6
8. Progresul București & 11 289 EW 4
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SIDNEY JACKSON

...Cifra este fără îndoială amețitoa 
re. Ea ar putea să reprezinte popu
lația unei țări despre care nu va 
spune nimeni că este săracă în locui
tori. Și totuși, aceste 28.000.000 con
stituie numărul celor canepractică 
sportul în Uniunea Sovietica, mai e- 
xact numărul participanțitor la com
petițiile de masă organizate în anul 
1956. Ce altă dovadă mai elocventă că 
sportul și cultura fizică au pătruns te
meinic în viața oamenilor sovietici, 
ce alt argument mai convingător al 
ritmului vertiginos pe care-1 cunoaște 
dezvoltarea mișcării sportive în 
U.R.S.S. x

Cu 40 de ani în urmă tînărul stat 
sovietic prelua de la țarism și în do
meniul sportului o moștenire săracă 
și ingrată. De fapt nu se putea vorbi 
despre o activitate sportivă organizată 
în Rusia dinaintea Revoluției. Și iată 
că în numai 4 decenii primul stat so
cialist din lume cucerește supremația 
și în acest domeniu. La ora actuală 
în U.R.S.S. există la fiecare 7 locuitori 
un sportiv, participant activ și con
tinuu la mișcarea de cultură fizică.
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Viitorul de aur al sportului sovietic. Tinerii din asociația Rezervele de Muncă 
defilează pe marele stadion de la Lujniki. Demonstrația lor de gimnastică 

cu prilejul deschiderii locurilor Tineretului a rămas neuitată în 
amintirea tuturor spectatorilor

antrenor emerit al U. R. S. S.

• In U.R.S.S. atletismul este 
practicat de 3,5 milioane oameni, 
voleiul — 2,6 milioane, schiul — 
2.5 milioane, fotbalul — peste 1 
milion, gimnastica — 900.009,
baschetul — 800.000, ciclismul — 
600.600, înotul — 550.000, patina
jul — 500.000, luptele — 182.000, 
halterele — 189.000. boxul —
160000 oameni.

ai sportului apar 
țîntr-o proporție de 
campionii. Nu putem 
nea sprijinul permanent (material și 
moral) pe care partidul comunist și 
guvernul sovietic îl acordă sportului. 
Iată cîteva cifre : în bugetul de stat 
al U.R.S.S. au fost alocate capitolului 
ocrotirea sănătății și cuîtură fizică — 
9 miliarde ruble în 1940; peste 29 
miliarde în 1954; peste 39 miliarde 
ruble în 1957. Impresionantă este și

permanent și 
masă vîrfurile, 

omite de aseme-

baza materială de care dispune sportul 
sovietic: 1.423 stadioane, 7.044 săli de 
sport și de gimnastică, peste 25.000 
terenuri de fotbal, aproape 190.000 te
renuri de baschet și de volei. Adău
gați la aceasta faptul că spo.,ul so
vietic dispune de peste 5.0.000 specia
liști cu studii medii și superioare și 
veți cunoaște „secretele" care au făcut 
ca mișcarea de cultură fizică din 
U.R.S.S. să devină cea mai avansată 
din lume.

O știre apărută în revista „Sport 
im Bild" ne informează că Sidney 
Jackson, de origină americană, este 
unul dintre cei mai buni antrenori 
de box din U.R.S.S. Cum a ajuns 
Sidney Jackson în U.R.S.S., care 
este activitatea acestui antrenor, sînt 
desigur lucruri interesante pe care vi 
Ie vom împărtăși in rindurile ce ur
mează.

In 1914, o echipă americană de 
box se afla în turneu în Marea Bri- 
tanie. După terminarea turneului, u- 
nul din boxerii americani de cate
goria muscă, pe nume Sidney Jac
kson, și-a manifestat dorința de a 
vizita Rusia. Și Sidney Jackson n-a 
stat mirlt pe gînduri, luindu-și dru
mul spre Rusia. Nefiind obișnuit cu 
aliima aspră din nord, Jackson a cău
tat nuturi mai calde,' stabiljndu-se 
în cele din urmă în îndepărtatul Taș- 
kent. Intre anii 1915—1918 tînărul 
american își continuă aici cariera de 
boxer în cadrul duhului CHymp lu- 
crînd totodată îmir-un atelier de croi
torie.

Dar Jacksen nu rămine indiferent 
față de Atarea Revoluție din Octom- 
' «ie. Fiu al unui muncita din New- 
York, el este alături de toți proletarii

ruși care luptă împotriva țarismului 
și capitalismului. — Chiar dacă ești 
străin, — a sn is Jackson, — dar 
dacă simți că ești alături de clasa 
mun'citoare, nu poți avea o atitudine 
neu tră atunci tind e vorba de e'ibcrarea 
proletariatului.. Și întradevăr. Sid
ney Jackson s-a înrolat în Armaita 
Roșie. El luptă ani de-a rîndul pe 
diferite fronturi cu o abnegație și 
un devotament exemplar. Pentru me
ritele sale, Jackson a primit în dar 
un ceas de aur pe care era gravată 
o dedicație. Acest frumos cadou i-a 
fost înmînat personal de eminentul 
conducător al ost'F.r revoluției Mihail 
Frunze.

• In anul 1934 in Uzbekistan 
existau 57.000 de sportivi. Astăzi, 
numărul lor a întrecut cifra- de o 
jumătate de milion. Numai în 
cursul anului 1956 rtndurite spor

tivilor uzbeci s-au îmbogățit cu 
41.000 oameni.

• In primele 6 luni ale acestui an 
17 sportivi ai republicii au înde
plinit norma de maestro 
tului.

al spor-

• La 1 ianuarie 1957 existau în 
U.R.S.S. 178 antrenori emeriți, 1001 
maeștri emeriți ai sportului, 8779 
maeștri ai sportului și 71.014 spor
tivi de categor’a l-a.

® In grija deosebită față de tî- 
năra generație au fost create în 
U.R.S.S. 180 școli sportive de tine
ret și 964 școli sportive pentru co
pii frecventate de peste 300.000 
elevi și eleve.

• Profesorii de educație fizică și 
antrenorii sint pregătiți în 15 insti
tute de cultură fizică, 42 facultăți 
de educație fizică de pe lîngă uni
versitățile pedagogice, 32 școli 
medii tehnice și 64 secții de educa
ție fizică din școlile de pedagogie.

u

Opinia publică mondială aplaudă zi 
de zi noi și răsunătoare succese ale 

— sportivilor patriei socialismului. Nu 
s-a stins încă ecoul excepționalului re
cord mondial al lui Vladimir Kuț în 
cursa de 5.000 metri și specialiști an
ticipează deja alte performanțe sortite 
să cadă sub picioarele neobositului 
alergător... La campionatele europene 
de haltere reprezentanții U.R.S.S. 
au cucerit 6 titluri din cele 7 puse în 
joc... In întreaga istorie a sportului, 
nici o țară din lume nu s-a putut mîn- 
dri la săritura în înălțime cu un 
„trio" de talia aceluia de care dispune 
Uniunea Sovietică : Stepanov — 2,16 
m., Sitkin — 2,15 mtf Kașkarov — 
2,14 m. Și în urma acestora vin alți 
15 atleți cu performanțe peste 2 m... 

^Fotbaliștii sovietici au cîștigat la 
Budapesta meciul cu reprezentativa 
iR. P. Ungare.... Floretista Zabe’.ina a 
devenit campioană a lumii etc., etc. 
Trebuie să ne mulțumim a adăuga aici 
acest „etc.“, pentru că înșiruirea tu
turor succeselor repurtate în ultima 
vreme de sportivii sovietici ar depăși 

........................ te 
de

cu mult dimensiunile pe care și 
poate permite un simplu articol 
gazetă.

Se impun cîteva explicații ale 
cestor răsunătoare succese. In mod 
resc, din 28 de milioane de practicanți

a- 
fi-

Mândria Ucrainei Sovietice
0 45.000 colective cu 4.500.000 sportivi <£► 346 mari stadioane se arată 

insuficiente ♦ Se construiesc 50 noi baze sportive La J. O. de la Mel
bourne Ucraina Sovietică înaintea Suediei, Japoniei, Franței, Finlandei 

10.000 de specialiști lucrează în mișcarea sportivă din Ucraina

înflorit o pu- 
mișcare spor-

de la început 
al adevăratului 
scris după -'ic- 
Sociabste din

orașe funcționează 197 terenuri de 
tenis, aproape 200 bazine de înot, 
peste 1600 săli de gimnastică, 500 
baze de schi, 116 stațiuni pentru 
sporturi nautice. Șl totuși această 
considerabilă bază materială se arată 
insuficientă față de numărul mereu 
crescînd de sportivi. In momentul 
de fată se construiesc în renublică a- 
proape 50 importante amenajări spor
tive. Este vorba de bazele nautice 
de la Kiev și Stalino, velodromul de 
beton de lâ 
ficiail de la

Harkov, patinoarul arti- 
Lvov, stadionul din

Vestită este măiestria sportivilor 
ucrainieni. In 1956 au fost pregătiți 
în colectivele de aici peste 200 maeș
tri ai sportului, aproape 4000 spor
tivi de categoria I-a și 230.000 spor
tivi de categoria Il-a și a III a. Anul 
trecut sportivii Ucrainei au stabilit 
230 noi recorduri republicane, 39 
unionale și 6 mondiale. Printre atle- 
ții Ucrainei se numără faimoșii Bar
teniev, Tkacev, 
Halterofilii
recordmanii mondiali 
șon, Osîpa, campionul olimpic 
Rîbak. De altfel la Olimpiada de la 
Melbourne 38 sportivi urcainkni au 
făcut parte din delegația Unhmii 
Sovietice, claslndu-se de 45 
primele 6 locuri. Ei au adus 
U.R.S.S. 14 medalii de aur, 4 
gint și 11 de bronz. Sportivii
nieni au acumulat «în clasamentul 
neoficial 141 puncte adică mai mult 
decît reprezentativele umor țări ca 
Suedia, Japonia, Franța, Finlanda, 
Polonia, Cehoslovacia. După numărul 
de medalii, sportivii Ucrainei au 
trecut echipa Germaniei clasată 
locul IV.

Ucraina sovietică se mîndrește 
sportul și sportivii săi!

Nma Otkalenko ș.a. 
au în mijlocul lor pe 

Matiuha, Kir-
L

© Uzbekistan.nl a adus 
contribuție la „fondul de 
sportului sovietic. De aici 
dicat campioana mondială abso
lută de gimnastică Galina Samra:. 
cunoscuta gimnastă Galina Ko
novalova. campionul lumii de lupte 
clasice G. Gamarnik, recordmana 
lumii Galina Grin vald-Ermolenko 
fosta campioană a U.R.S.S. la să
ritura în înălțime Valentina Bal- 
lod, campionul U.R.S.S. de triplu 
salt Oleg Riahovski. In străve
chiul Samarkand au crescut re
cordmanele Uniunii Sovietice de 
atletism, junioarele Tamara ri Iri
na Pres®.

o mare 
aur“ al 
s-au ri-

• 4 antrenori din R.S.S. Uz
beks, A. Pokrovski, V. Kurleand, 
S. Jackson și G. Sandler au pri
mit înaltul titlu de „Antrenori e- 
meriți ai U.R.S.S.".

• Anul trecut au început să se 
practice In Uzbekistan noi disci
pline sportive: caiac c»»*' ” -■ men
tation modem.

Ucraina, ale cărei frumuseți le-a 
cintat în versuri inegalabile marele 
Taras Șevcenko, nu este numai pa
tria Niprului, a cîmpiifor mănoase, a 
zăcămintelor atît de bogate în căr
buni din bazinul Donului. Ucraina 
este deopotrivă și o patrie a științei, 
artei și culturii avansate, un loc unde 
odată cu toate aceste domenii ale 
activității omenești a 
ternică și strălucită 
tivă.

Trebuie să arătăm 
că actul de naștere 
sport în Ucraina s-a 
tăria Marii Revoluții
Octombrie. In vremurile de tristă 
amintire ale țarismului se practicau 
aid doar 9 discipline sportive șl 
exclusiv în cele două mari orașe Kiev 
și Harkov. Astăzi, sportivii ucrai- 
nieni se întrec în 42 discipline, par
ticipă activ la viața sportivă a Uniu
nii Sovietice. La 1 ianuarie 1957 
Ucraina sovietică număra 45.000 co
lective sportive cu 4,5 mil’oane 
membri. La dispoziția acestei mari 
mase de practicanți ai sportului stau 
346 stadioane, 1288 terenuri com
plexe de sport, 7192 terenuri de fot
bal Foarte populare sînt în Ucraina 
jocurile sportive. Voleibaliștii și 
baschetbaliștii de pildă dispun de a- 
proape 45.000 terenuri. I<n diferite

campion
100 m. a

Kalina.
de

al U.R.S.S. 
fost atletul

In 1922
10,8 sec.

• Primul 
în cursa de 
ucrainean V. 
timpul său 
era fără îndoială remarcabil. 35
de ani mai tîrziu, un alt ucrainean, 
L. Barteniev, repetă performanța 
compatriotului ^iu, devenind cam
pion ai Unturtli Sovietice. Dar, 
cel mai bun rezultat a] lui Bar
teniev este acum 10,3 sec.

• Kievul, capitala R.S.S. Ucrai- 
niene, numără aproape 900 colec
tive sportive cu peste 150.000 
membri din care jumătate sînt 
fesnei. In orâș există 250 maeștri 
ai sportului și 1500 sportivi de ca
tegoria I-a.

127 milioane exemplare 
de cărfi sportive

Care a fust prima carte de sport 
apărută în Uniunea Sovietică? Pen
tru a răspunde la această întrebare 
trebuie să ne întoarcem cu 39 de ani 
în urmă și vom găsi :n arhivă prima 
lucrare cu subiect sportiv care a vă
zut lumina tiparului în anul '1918. 
Este vorba de broșura „Știu să trag 
ou . arma", care împărtășește tinere
tului tehnica tirului. Tirajul broșurii 
este imens pentru acele timpuri: 
$50.000 exemplare.

In același an (1918) a apărut o 
altă broșură „Regulile jocului de fot

bal". Editate de Liga de fotbal din 
Petrograd „Regulile" au avut un ti
raj de 1500 exemplare.

Cricului tirajului literaturii spor
tive se fine din anul 1920. In acel an 
cititorii au primit... 5 titluri de cărți 
cu un tiraj de 114.000 exemplare.

Anul trecut însă, în 1956, au fost 
editate 986 titluri de cărți cu un tiraj 
de 10.811.000.

In. total, îrt 40 âe an! de putere 
sovietică au fost tipăfife’în U.R.S.S. 
12.800 titluri cărfi de> sport cu un 
tiftfr de 127 milioane exemplare, , ,

• In Ucraina există două in
stitute de cultură fizică, cinci 
școli medii tehnice, opt facultăți 
de educație fizică de pe lîngă in
stitutele de invățăm’nt superior. 
In organizațiile sportive 
R.S.S.U. și în instituțiile de 
vățămînt lucrează peste 3000 
specialiști cu studii sportive 
perioare și 7.000 cu studii medii.

minier Novo-Volinsk, di 
sportive de la Odessa, 

alte
a-

noul centrul 
ferite baze 
Voroșilovgrad, Kirovograd și 
orașe, Trebuie să adăugăm la
ceasta reconstrucția stadionului Hrus- 
țiov din Kiev care 11 va transforma 
într-d mare bază sportivă complexă, un 
a| doilea Lujniki, cum îl spun locui
torii orașului. ’

ori in 
echipei 
de ar 
ucrai-

In 1921, Sidney Jackson devenit în
tre timp cetățean sovietic se. întoarce 
la Tașkenit tmde își dedică întreaga 
activitate și putere de muncă înfloririi 
sportului din tînăra Republică Sovie
tică Uzbekă.

Timp de 36 ani, Sidney Jacksm 
a adus o substanțială contribuție la 
dezvoltarea sportului cu mănuși în 
Uzbekistan Prin mâinile sale pri
cepute au trecut siute și sute de bc- 
xeri care au străbătut drumul greu 
ce duce de la sportivul începător 
pînă la campionul Republicii, 
lipsit de interes să arătăm că 
pa de box a Uzbekistanului a 
gat Marea Spartachiadă a rei 
cita Asiei Centrate.

Pentru merite deosebite,
Jackson a fost distins cu titlul 
„Antrenor emerit" al U.R.S.S.

Sidtney
de

t

Cel mai bun splinter al Ucrainei, Leonid Barteniev (Nr. 104), luptă in finală 
probei de 100 rn din cadrul campionatului U.RS.S. cu vechiul său advers^ 

“ I. Koțwpalov. (Nr._ 537) 4

Uzbekistan.nl


învingătoare cu 4-1 in fața lui B.S.K.

C. C. A. a lăsat o frumoasă impresie la Belgrad
BELGRAD 17 (prin telefon). — 

Evoluția echipei C.CĂ. la Belgrad 
era așteptată cu un interes deosebit, 
datorită renumelui de care se bucură 
formația bucureșteană în cercurile 
sportive din Iugoslavia. Spectatorii 
au avut ocazia să vadă An nou la 
lucru pe multi din jucătorii care anul 
trecut au evoluat în meciul Romînia- 
Iugoslavia disputat la Belgrad și ter
minat cu victoria fotbaliștilor romîni.

Așteptările nu au fost înșelate. 
Partida dintre echipele Beogradski 
S.K. și C.C-A. a prilejuit o intere
santă luptă în care jucătorii romîni 
au fost superiori. Gazdele au cores
puns numai în prima repriză cînd au 
ratat însă numeroase ocazii datorită 
impreciziei în șuturi și formei bune a 
portarului romîn. Echipa C.C.A. a fă
cut o partidă excelentă. Jucători! ro- 
mini au jucat cu multă ambiție, au 
luptat pentru fiecare balon, obținînd 
o victorie pe deplin meritată.

O deosebită manifestație de simpa
tie a fost făcută portarului Voinescu, 
care în jocul de joi a fost unul din-- 
tre cei mai buni jucători.

Scorul a fost deschis în min. 33 de 
Alexandrescu, pentru ca 6 minute 
mai tîrziu, Cacoveanu să înscrie cel 
de al doilea punct al echipei sale. La 
reluare, Tătaru a urcat scorul la 3-0 
în miri. 60, iar 4 minute mai tîrziu, 
Alexandrescu, după o cursă spectacu
loasă a înscris din nou. Gazdele îți

revin spre sfîrșit și atacă periculos. 
In min. 70 Siakovici a ratat o lovi
tură de la „11 m.“ BSK insistă în a-

i ;

VOINESCU

tac și oaspeții sînt nevoifi să se a- 
pere. In min. 83 echipa bel^rădeană 
beneficiază de o a doua lovitură de la 
„11 m.“ pe care o transformă Antici 
III.

La fluierul arbitrului Markovici, e- 
chipele au aliniat următoarele for
mații :

Aurel Raica a ciștigat și «a Neapole
ROMA, 13 (Prin telefon). — Atle.ii 

care au participat la prima întrecere 
atletică de la Roma s-au împărțit 
in două grupe. Una din acestea a 
concurat la Neapole, iar cea de a doua 
la Bari. In grupa de la Neapole au 
participat și atleții romîni care s-au 
comportai remarcabil. Astfel Aurel 
Raica a cîștigat și de data aceasta 
proba de aruncare a greutății cu 
16 m. 53, iar N. Rășcănescu s-a clasat 
din nou pe locul secund (60,84 m.) la 
numai 11 cm. de Asplund (Suedia) 
care cu această ocazie a stabilit un 
nou record al Suediei (60,95). I. Wie- 
senmayer a concurat la 200 m., rea- 
lizînd 22 sec.2, în urma lui Montanarj 
(Italia) cu 21 sec. 9.

lată și alte rezultate de la această 
reuniune: 110 m.g.: P.udnitcka (Fr.) 
15 sec.; 1.500 m. : Salonen (Fini.) 
3:48.5; 400 m. : Scavo (Italia) 48,2 
sec.; femei: 100 m.: 'Leone (Italia) 
11,9 sec.; 800 m.: Iannacone (Italia) 
2:16.9.

(Pol.) 1:50.0; prăjină ; LuKman (lug.) 
4,10 m.

Mîine, ]a Genova, se va desfășura 
ultimul concurs cu participarea spor
tivilor sovietici.

VITTORIO BORGIOLI

C.C.A.: VOINESCU—Zăvoda II, 
Staicu, V. Dumitrescu (Dragomire- 
scu) — Onisie (Jenei), Bone—CA- 
COVEAiNU, Constantin, Alexandrescu, 
Zavoda I, TATARU.

B.S.K.; Radenkovici (Măriei II) — 
Antici II, STANKOV1CI—MARICI, 
SIAKOVICI, Davidovici—Antici III, 
Gruici, Iosici (Bogdanovici), Radulo- 
vid (Vucelici), Nikolici.

! Echipa Creciei 
pentru meciul de la*București

i
1 • • Echipa selecționați de fotbal a 

Greciei a susținut miercuri pe stadio
nul „Panathinaikos0 din Atena primul 
joc de verificare în vederea meciului 
cu echipa Romîniei, programat pentru 
3 no ie mb fie Ja București. Echipa grea- 
cl a Jucat in compania formației de 
categorie secundă. Ambeloktpi, întîl- 
nlrea încheia du-se cu rezultatul de 
•-O. SelecționabiMl au înscris un punct, 
anulat însă de arbitra pe motiv de 
ofsaid. Din Iotul selecționatei an ab
sentat motivat de la acest antrena
ment Anghelopoulos, Kotridls fi I- 
fandis. In schimb și-a ficat reintra
rea, fiind complet restabilit, stoperul 
Linoxilachis.

Fotbaliștii greci au jucat cu mult 
sub posibilitățile lor deoarece majo
ritatea membrilor lotului fuseseră an
gajați în ajun intr-o serie de întîl- 
niri din cadrai campionatului militar. 
Linia de atac condusă de Nestoridis 
a fost ce! mai slab compartiment. 
Foarte bine au jucat Linoxilachis și 
fundașul Rosldis. Viitorul antrena
ment la două porți va avea loc luni 
21 octombrie.

Pentru jocul de la București antre
norul Martini a anunțat următoarea 
formație ; Theodoridis, Rosidis, Lino
xilachis, Anghelopoulos, Papoulidis, 
Kotridls, Holevas, Nestoridis, Ifandis, 
Papazoglu, Panakis.

(Agerpres)

La Bari, s-au înregistrat următoa
rele rezultate mai bune; disc; Lin- 
droos (Fin.) 51,28 m.; lungime : 
Grabowski (Pol.) 7,55 m.; Căprari 
(Italia) 7,55 m.; 5.000 m. : Chromik
(Pol.) 14:19,4; 800 m.: Lewandowski 73,73 m;

La Zagreb au avutATIFTKM loc recent campionatelert 1 Lilu 1 101’1 ue atletism inter-clu-
buri ale Iugoslaviei.

Iată cîteva rezultate mai Importante : 
Lungime : Miter 7,60 m. — nou record 
iugoslav (vechiul record 7.45 m. apar
ținea aceluiași atlet), înălțime : Maria- 
novlci 2,02 m., ciocan : Beziak 60.91 m„ 
1599 m.: Mugosa 3:46.4, 110 m.g.: Lorger 
14.6, 10.000 m. : Mihalici 30:00,6, suliță : 
PavlovtcI 69,25 m.

• Marți s-a disputat în orașul Hradec 
Kralove un concurs atletic Internatio
nal la care au participat sportivi din 
R.D. Germană, R.P. Bulgaria și R. Ce
hoslovacă.

Iată rezultatele înregistrate : Băr
bați : 100 m. : Steinbach (R.D.G.) 10,7 ; 
400 m. : Moller (R.D.G.) 50,4 ; 800 m. : 
Valentin (R.D.G.) 1:52,2; 110 m. garduri: 
Hanke (R.D.G.) 15,1; înălțime : Lein
(RJJ.G.) 2,01 m ; lungime : Steinach
(R.D.G.) 7.30 m : prăjină : Hristov
(R.P.B) 4,10 m ; Greutate : Kuhl
(RJ5.G.) 16,49 ; suliță : Frost (R.D.G.)

ciocan : Malek (R. .Ceh,) 60,06

AZI LA DUBLIN: ROMÎNI A (tineret)- 
IRLANDA B la FOTBAL

• Irlandezii aliniază o formație cu opt jucători 
din cluburi englezeQEcoari după jocurile de la Londră

In continuarea turneului său în Ma
rea Britanie, selecționata noastră de 
tineret a poposit aseară la Dublin.'ca- 
pitaja statului liber Irlanda (sau Eire).

La Dublin, selecționata noastră de 
tineret joacă astăzi, sîmbătă, și nu 
duminică — așa cum fusese inițial sta
bilit. Meciul va avea loc după amiază, 
la lumina zilei. In ce privește forma
ția pe care o va alinia contra Irlan
dei B. pînă aseară nu se stabilise 
decît or» singu' lucru: Stancu, lovit 
miercuri la genunchi și indisponibil, 
va fi înlocuit cu Hulea. Pentru restul 
echipei se va hotărî azi. înaintea me
ciului.

Ați reținut, desigur, că adversarul 
echipei noastre va fi reprezentativa 
secundă a Irlandei. Așa s-a convenit 
de la început. întrucit l'landa nu are 
o echipă de tineret.

In partida de azi. irlandezii vor ali
nia următoarea formație :

Dwyer (Wolverhampton) — Whit
taker (Chelsea), McNally (Luton 
Town) — Cavin (Doncaster), Keogh 
(Shamrock Rovers), McGrath (Black
burn) — Fagan (Manchester City), 
Peyton (Shamrock Rovers). Neville 
(West Ham), Meagan (Everton), 
Tuohy (Shamrock Rovers).

Citind aceste nume și mai ales pe 
cele ale cluburilor și cunoscînd că 
Shamrock este singura echipă rlan- 
deză, ai impresia că în echipa B a 
Irlandei joacă numai trei irlandezi, că 
toți ceilalți sînt englezi. In realitate, 
toți sînt irlandezi, dar opt dintre ei 
activează în cluburi profesioniste din 
Anglia, participînd într-una din cele trei 
ligi. Federația irlandeză, potrivit unei

vechi convenții, poate folosi în echi
pele naționale jucătorii irlandezi cane 
joacă la cluburile engleze. De aici se 
poate deduce și valoarea echipei irlan
deze

★

Din Dublin, delegația noastră va 
pleca luni și în aceeași zi va ajunge 
la Belfast unde la 23 octombrie va 
întîlni echipa B a Irlande* de Nord.

★
întreaga presă și specialiștii comen

tează cu viu inte-es cele două jocuri 
de la Lortdra. Ziarul „DAILY MAIL“ a 
scris miercuri seară, după jocul de 
juniori și înaintea celui de tineret,: 
„Tîrîș-tîrîș, englezii au ciștigat cu ju
niorii, dar ar putea să pia dă astă sea
ră". .DAILY TELEGRAPH": .Juniorii 
englezi au trebuit să muncească foarte 
mult ca să aducă o victorie Angliei". 
Iar antrenorul juniorilor englezi 
Greenwood, subliniind că jacul echipai 
noast-e a fost ca al oricărei formații 
continentale, a remarcat că jucătorii 
noștri se plasează prea aproape unul 
de altul și nu desfășoară jocul. In ce 
privește jocul de tineret. .DAILY EX
PRESS" remarcă apărarea „de aur" a 
echipei noastre și laudă formația An
gliei, pe care o consideră drept viitor 
al fotbalului englez. Antrenorul en
glezilor, Nicholson, a deela'at: „Dvs. 
ați demonstrat un fotbal continental 
de ca itate și ne-ați încurcat socote
lile". Iar antrenorul nostru, N. Pe
trescu, a spus: „Pe noi ne-au dezavan
tajat terenul plin cu apă și lipsa lui 
Stancu. Jocul s-a desfășurat de la egal 
la egal. Eng'ezii au stăpînrt mai bine 
balonul". In general, toată lumea sub
liniază calitatea și spectaculozitatea 
celor două întîlniri

derația poloneză de hochei a hotărit 
Ca echipa Poloniei să participe la 
campionatele mondiale care vor avea 
loc ia Oslo la începutul anului viitor. 
Pînă atunci hocheiștdi polonezi vor 
susține mai multe întîlniiri în Italia, 
RD. Germană și R.F. Germană.

m ; femei : 88 m garduri : Kohler
(R.D.G.) 11,4; 106 m. : Khhler (R.D.G.) 
12,1; greutate : Luttge (R.D.G.) 14,3: m ; 
suliță : Hungther (R.D.G.) 44,45 m.

In turneul final al
DAQfHFT campionatului mondial
DfWvIlljl feminin de baschet joi

seara la Rio de Ja
neiro echipa. Braziliei a învins Para
guay cu scorul de 48-46 (27-25).

Echlpa sovietică• Echipa sovietică 
CATDAI de fotbal BurevestnikrviDAL Chișinău și-a început

la* 16 octombrie_ tur
neul pe care-1 ‘ ’ _
jucînd la Li£ge 
Standard; Victoria a 
tilor belgieni cu scorul de 3-0.

întreprinde în Belgia 
cu echipa locală 

revenit fotbaliș-

• Intr-un meci internațional de 
fotbal,, disputat miercuri la Bruxelles, 
formația belgiană Anderlecht h în
vins echipa poloneză Wisla Cracovia 
cu scorul de 9-6 (7-6).
• In cadrul campionatului de fot

bal al R.P. Ungare, miercuri s-a dis- 
pv^t la Budapesta meciul dintre e- 
chr^ele Dozsa Ujp^st și Tatabanya. 
Echipa Dozsa a obținut victoria cu 
scorul de 2-1 (2-0)

X
• Federația maghiară a hotărît să 

aprobe organizarea unui meci între 
echipele Islandet și R. P. 'Ungare. 
Partida urmează să aibă loc în luna 
iunie 195<8, la Reikjavik. Hchipa Dozsa 
Ujpest a invitat pentru 19 noiembrie 
la Budapesta echipa spaniolă F. C. 
Barcelona, ian* M.T.K. urmează să 
joace la 9 noiembrie cu F. C. Karls
ruhe (R. F. Germană).

R.S.S. BIELORUSA—R.P. UNGARA
10*/2—97,

ȘAH
mectj. de 
Bieloruse

e In sala de tea
tru a Casei Ofițeri
lor din Minsk a înce
put la 15 octombrie 

ștah eintre echipele R.S.S. 
și R.P. Ungare.

In primul tur s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Goldenov (RSSB)— 
Szilagy (RPU) 1-0; Sagalovicl (RSSB)— 
Forintosz (RPU) 0-1; Zvorîkina (RSSB)- 
Hensz (RPU) 1-0; Saighin (RSSB)— 
Portish (RPU) Reizman (RSSB)—
Sandor (RPU) ; Kluger (RPU)—
Veresov (RSSB) ; Sokoloskt
(RSSB)—Beli (RPU) 'h—'h- Partidele 
Barcza—Boleslavski, Suetin—Bilek șl 
Sneghina—Szinka s-au întrerupt.

V A
„Picioare" și „degete"

„KarduZ’’, vechea măsură engleză 
continuă să dea multă bătaie de cap 
ziariștilor sportivi. Mai ales atunci 
cînd sînt nevoifi să transforme în 
metri distantele probelor de atletism 
des'ășurate în Anglia sau S.U.A. 
unde mai domnesc vechile măsuri în 
mile, „picioare" și ,/iegete". După 
cum se știe, yardul reprezintă 91.44 
cm. De ce o cifră atît de curioasă? 
Pentru a afla răspunsul, ne-am adre
sat unui voluminos tratat de istorie 
a Angliei. Acolo am aflat că „yardul" 
a fost „inventat" de regele Henric I 
care a domnit între anii 1100 și 1135. 
El a pus pe un curtean să măsoare 
distanța de la vîrful nasului pînă la 
degetul cel mare de la picior al ilus
trei sale persoane. Și așa s-a stabilit 
unitatea de măsură engleză, în vi
goare pînă în zilele noastre.

Cel mai bun suporter

Un ziar londonez a inițiat un con
curs pentru desemnarea celui mai 
bun suporter de fotbal. Cîștigătorul 
primului loc obține ca premiu a călă
torie în Suedia la turneul final al 
campionatului mondial. Unul din cei 
mai serioși pretendenți este un bă- 
irînel de 60 ani care afirmă că după 
fiecare meci al echipei sale preferate 
lustruiește cu mina lui ghetele fotba
liștilor. El a calculat că pînă astăzi

R I E T A T I
a lustruit nu mai puțin de 22 000 pe
rechi ghetet

Medicii s-au înșelat 
din nou...

Poate nu știați că atletul Henrik 
Grabowski, renumitul recordman la 
săritura în lungime al R.P. Polone, 
face parte și el din categoria acelor 
sportivi cărora medicii le-au interzis 
să mai calce pe stadion... Intr-adevăr,

cu cîțiva ani în urmă. Grabowski a 
suferit un accident chiar la piciorul 
său de bătaie, rămînind cu genunchiul 
anchilozat. Cariera sa sportivă părea 
terminată. Dar Grabowski Iubea prea 
mult atletismul ca să accepte cu ușu
rință inactivitatea. El a decis să reia 
antrenamentele schimblnd însă picio
rul de bătaie... Astăzi Henrik Grabow
ski deține recordul țării sale, cu o 
performanță de 7,72 m. încă o vic
torie a voinței'

— Atențiune 1 Un nou satelit!?
— Aș, de unde l Un înaintaș al echipei noastre a tras la poartă...

(din ,,NEPSPORT“-Budapesta)

O In cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial de fotbal duminică 
se va desfășura la Chorzow returul 
meciului dintre echipele reprezentati
ve ale R.P. Polone și Uniunii Sovieti
ce. Primul joc dintre cele două forma
ții s-a încheiat cu scorul de 3-9 în fa
voarea U. R.S.S.

• Astăzd are loc la Cardiff meciul 
internațional Tara Galilor — Anglia, 
din campionatul inter-britanic. Din e- 
chipa engleză lipsește veteranul Math
ews, în schimb pe extrema stingă este 
menținut Finney, care-și serbează al 
68-lea meci internațional, in poartă a 
fost introdus Hopkinson pe baza bu
nei sale comportări din echipa de ti
neret în sezonul trecut (el a jucat Șl 
în meciul de la București).

REAL MADRID ÎNVINSA 
IN ANGLIA

• Joi seara, în nocturnă, liderul 
campionatului englez Wolverhampton 
Wanderers a întîlnit pe teren propriu 
echipa spaniolă Real Madrid, într-un 
meci amical. Fotbaliștii englezi au 
cîștigat după o luptă strînsă : 3-2 (0-1). 
Scorul a fost deschis de spanioli, prin 
Marsal (min 14). Englezii egalează prin 
Broadbent (min. 52) iar după 8 mi
nute Murray înscrie din nou pentru 
gazde. E rindul Iul Marsal să egalez^ 
pentru ca în min. gfl Willshaw să pe
cetluiască victoria gazdelor.

w ® Astăzi urmează să 

GIMNASTICA trecerile pentru „Cupa 
Europei” la gimnas

tică (masculin), in vederea participării 
la această competiție, la 16 octombrie 
au părăsit Moscova gimnaștii sovieticii 
Boris Sahlin și lurii Titov.

® Echipa reprezen- 
LIAPIII?! tatîvă de hochei pe
nuvrlEl gheață a R.P. Polone

șd-a început pregăti
rile în vederea noului sezon pe pati
noarul artificial din orașul Lodz. Fe-

Meclul a luat sfîrșit joi. Șahiștii 
bieloruși au obținut victoria cu 10’/» — 
9’/» punct*.

In cea de a doua și® ultima rundă 
a meciului s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Suetin (R.S.S.B.) — Bâlek
(R.P.U.) ’/9—‘/2 î Zvorîkina (R.S.S.B.) —
Hensz (R.P.U.) 1—0 ; Boleslavski
(R.S.S.B.) — Barcza (R.P.U. 1—0; Szinka 
(R.P.U.) — Sneghina (R.S.S.B.) 1—O;
Reizman (R.S.S.B.) — Sandor (R.P.U.) 
1—0 ; Sagalovicj (R.S.S.B.) — Forintosz 
(B.P.U.) ’/r-’A.

•
Partidele întrerupte s-au încheiat ca 

rezultatele : Saighin—Portisch 0—1; Sue-^ 
tin — Bilek 1—o-, Barcza Boleslavski^’
1— 0 ; Veresov — Kluger 1—0 ; Szinka 
— Sneghina 1—0; Goldenov — Szilagl 
0—1 ; Sokolski — BeH 'A—'/2.

• La Neapole a în- TFNK ceput ieri întîlnirea
IDlllu de tenis ItaJiia-Franța..

După prima zi, fran
cezii ccnduc cu 3-"t. Iată rezultatele 
individuale: Remy (F)-Maggi (I) 6—2,
2— 0; 6—1; Pllet (F) — Faquini (I) 6—4,
12—10 ; Halllet (F) — Plefrangeli (I)
6—1, 6—3 (!) » Jacobini (I)-Perreau 
Saussine (F) 6—4, 6—0; Merlo (I)-Dar- 
mon (F) 1—6. 7—5 4—1 (întrerupt»

Echipa de lupte Dinamo 
București la Ankara 

și Istanbul
Joi la amiază a plecat — pe calea 

aerului — la Anknra. echipa campioană 
la lupte clasice a R.P.R., Dinamo Bucu
rești, Dinamoviștii concuirează mîine în 
capit-ia Turciei, participînd la inaugu
rarea unei săli de sport. La 26 și 27 
octombrie va întîlni ia Istanbul două 
formații turcești de club. Au făcut de
plasarea sub conducerea tov. A. Petro- 
șanu următorii luptători: A. Ruzsi, Fr. 
Horvath, M. Solcz, D. Cuc, M. Belușica 
V. Onoiiu, Gh. Popovici, A. Suli. Antre- 
nor-Fr. Cocoș.
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