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Spor la muncă comitetelor 
de organizare a U. C. F. S.

Luna Prieteniei
Romîno-Sovietice

Corespondentă telefonică de la Moscova

16 zile pînă la mă- 
a oamenilor muncii 

cea de a 40-a ani- 
Revoluții Socialiste 

Popoarele Uniunii

Prevederile Hotărîrii Comitetului Central al P.M.R. și a Consiliului de 
Miniștri cu privire la reorganizarea mișcării de cultură fizică și sport din 
țara noastră prind viață. In întreaga țară s-a încheiat cu succes constituirea 
comitetelor regionale de organizare a U.C.F.S. și este in plină desfășurare 
constituirea comitetelor raionale și orășenești de organizare a U.C.F.S. Larga 
organizație obștească, bazată pe principiul centralismului democratic și 
condusă de partid, prinde viață sub cele mai fericite auspicii.

Cine a participat la ședințele de constituire a rămas impresionat de pro
funzimea cu care au fost analizate de către referenți și vorbitori princi
palele aspecte ale mișcării de cultură fizică și sport. Au fost atent dis
cutate problemele legate de rămînerea în urmă a activității sportive de 
masă, iar propunerile constructive făcute de delegați dovedesc că azi există 
foarte puțini activiști sportivi care nu înțeleg deosebita însemnătate a 
educației fizice a maselor de oameni ai muncii. Fără excepție, în regiunile 
cu mai multe sau mai puține realizări în acest sector al mișcării de cultură 
fizică și sport, la Tg. Mureș sau Suceava, la Ploești sau Craiova, la Con
stanța sau Cluj, pretutindeni s-a vorbit despre necesitatea de a se termina 
cu neglijarea activității sportive de masă în favoarea unei activități de per
formanță uneori nici măcar de prima calitate. Educația fizică a tinerei ge
nerații, activitatea sportivă în școli, educația cetățenească a sportivilor 
fruntași și începători au fost de asemenea subiecte mult discutate prin pris
ma insuficientei preocupări existente pînă acum. Faptul că oamenii au ana
lizat toate aceste probleme, dovedește pe de-o parte justețea îndrumărilor 

k Hotărîrii iar pe de altă parte că masele de activiști ai mișcării sportive în- 
“țeleg azi pe deplin calea pe care trebuie s-o urmeze.

In prezent, în fața comitetelor de organizare a U.C.F.S. stau sarcini de 
primă importanță. Pînă la 30 octombrie trebuie terminată constituirea comi
tetelor de organizare orășenești și regionale. Tot în această perioadă încep: 
reorganizarea colectivelor sportive, înscrierea de membri în U.C.F.S. și pre
gătirile pentru alegerea organelor de conducere ale colectivului sportiv. Sînt 
sarcini de primă importanță, care cer chibzuință, operativitate și multă 
muncă organizatorică și propagandistică. Toate aceste acțiuni trebuie să se 
desfășoare „din mers", fără ca activitatea sportivă oficială să fie sfînjenită. 
Cît despre activitatea sportivă a maselor, aceasta trebuie să marcheze o 
înviorare în perioada reorganizării. In afara pregătirilor pentru Spartachia- 
da de iarnă a tineretului, trebuie să se dea maselor de sportivi începători 
posibilitatea să sărbătorească reorganizarea prin participarea la cît mai 
numeroase și mai reușite competiții cu caracter popular.

Pentru realizarea tuturor acestor sarcini, pentru transpunerea în viață 
a prevederilor Hotărîrii partidului și guvernului spre binele și progresul 
mișcării de cultură fizică și sport din țara noastră, urăm comitetelor de 
organizare a U.C.F.S. spor la muncă și succes deplin în rezolvarea proble
melor legate de reorganizarea mișcării noastre sportive.

înaintea finalelor 
crosului de masă

Au mai rămas 
reața sărbătoare 
de pretutindeni, 
versare a Marii 
din Octombrie. 
Sovietice întâmpină memorabila dată, 
cu un nestăvilit entuziasm. Zilele din 
preajma istoricului jubileu au fost 
bogate în realizări pentru poporul 
sovietic, angrenat mai mult ca pri
cind in eroica sa muncă pașnică și 
constructivă. Nenumărate victorii au 
fost repurtate pe tărîmul industriei 
și agriculturii, al culturii și științei. 
In preajma aniversării marelui Oc
tombrie și-a luat zborul spre înălțimi 
satelitul artificial care colindind spa
țiile, strălucește ca o minunată stea 
vestitoare a marii biruinți repurtată 
de știința sovietică. O biruință în 
cer! Dar cîte altele au fost obținute 
aici pe părnînt. Nu demult a Intrat

„Să întîmpinăm 7 Noiembrie u

în funcțiune cri de al 20-lea agregat 
al hidrocentralei de la Kuibîșev, cea. 
mai mare din lume. Unsprezece mine 
dim Kuzbass au îndeplinit în 10 luni 
planul lor de producție pe acest an. 
dînd acum munți de cărbune în con
tul anului viitor. Pretutindeni văd 
lumina zilei noi mecanisme, noi ma
șini, menite să facă mal ușoară șl 
mai plăcută munca și viața omului. 
Colhozurile și sovhozurile raportează! 
patriei recolte nemaiîntîlnit de bo- 
gate culese de pe mănoasele lor pă- 
mînturi. i

In 
avînt 
tivii, 
liste 
toate 
vești _ ...... __
terenul de sport, vești despre 
construcții și amenajări, veștile u-.i 
nei dezvoltări și mai maci a mișcăriiț 
sportive de masă. In rîndurile de mail 
jos spicuim ci te va din aceste reali-n 
zări ale sportivilor sovietici }nchi-o 
mate Marelui Octombrie

VLADIMIR KUȚ LA ÎNTRECERE’ 
CU... SATELITUL

Așa și-a întitulat cronica un gaze-» 
tar italian entuziasmat de modul înl 
care emeritul atlet sovietic a pulve-4 
rlzat recordul mondial pe 5000 m. alț 
englezului Gordon Pirîe. Orice re-i 
cord al lumii reprezintă o perfor-f 
manță de admirat. Realizarea luii 
Kuț, însă, impresionează nu numai f 
prin valoarea intrinsecă a cifrei ob-t 
ținute, ci și prin constanța în caret 
au fost parcurse cele 12 ture și ju-i 
mătate de stadion. Imediat după pis—» 
toiul starterului s-a văzut că Vladi-i 
mir Kuț „merge” la record. El parri

i 
(Continuare în pag. 7)

această atmosferă generală de 
creator, s-au integrat și spor- 

care pregătesc patriei lor socia- 
mari și minunate daruri. Dini 
colțurile uriașei țări soseset 

despre noi succese repurtate pet 
: noH

Tinerii se avintă cu elan în întrecerea care va desemna pe finaliștu 
crosului „Să întîmpinăm 7 Noiembrie".

Duminica aceasta caldă și hunf- 
noasă ca o zi de vară s-a îmbinat 
armonios în toată țara cu entuzias
mul tineresc al sutelor de pârtiei- 
panți la etapa regională a crosului 
„Să intîmp'măm 7 Noiembrie". Mai 
peste tot, tinerii concurenți și-au dis
putat cu îndîrjire calificarea in fina
lă. Organizatorii au trecut în majo
ritatea cazurilor examenul cu „foarte 
bine" iar in unele orașe desfășurarea 
etapei regionale de cros a însemnat 
o adevărată sărbătoare sportivă. Toa-

entru o și mai largă dezvoltare a sportului de masă 
regiunea Constanțain

„Colaborarea dintre comitetul 
C.F.S. și organizațiile de tineret din 
raionul nostru a dat roade bune. 
Spartachiadele de vară și de iarnă au 
cuprins mii de tineri și tinere. Insă, 
odată cu terminarea acestora și spor
tul de masă a stagnat, iar preocu
pările activiștilor din colective s-au 
canalizat — de regulă — spre echi
pele de fotbal.“

La părerea tov. Nicolae Angheli- 
dis, președintele comitetului raional 
C.F.S. Tulcea, exprimată cu prilejul 
ședinței de constituire a comitetului 
de organizare U.C.F.S. Con-

Din problemele 
la adunările de 
a comitetelor 
organizare a

discutate 
constituire 

regionale de 
U. C. F. S.

stanța, au aderat
I. Di dea nu, secretar al 
raional U.T.M. Medgidia, 
tin Palău, președintele 
raional C.F.S. Băneasa,

mulți vorbitori, 
comitetului 

Constan- 
comitetului
și alții au

' i Frumosul stadion din Constanța — construcție de mare amploare 
făcută în ultimii ani — găzduiește nu numai jocurile de fotbal ci și nu
meroase întreceri sportive de masă cu prilejul cărora tinerii constănțeni. 
își dispută întîietatea la diferite ramuri de sporii

vorbit despre remarcabilele succese 
înregistrate în domeniul sportului 
de mase în regiunea Constanța. Dar 
ei n-au omis nici lipsurile — destul 
de numeroase — care au făcut ca 
sportul de mase sa nu se dezvolte 
pe măsura, posibilităților.

S-a arătat că marile competiții 
sportive de mase organizate în urmă 
cu cîțiva ani — C.U.T., C.T.M.,
Crosul „Să întîmpinăm 1 Mai“ și 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie”, Spar- 
tachiadele sătești, Spartachiadele 
sindicale, Spartachiadele tineretului, 
campionatele școlare, etc — au răs
colit masele de tineri angrenîndu-le 
în activitatea sportivă. Sportul de 
mase a fost și mai bine conturat 
dună apariția Hotărîrii din iunie 
1919. De atunci a crescut numărul 
colectivelor sporFve iar cele existen
te s-au întărit. In regiunea Con
stanța există acum 213 colective 
care cuprind peste 39.000 de membri 
față de 12 398 cîți erau în 1949.

Activitatea G.M.A. a constituit o 
latură importantă a muncii sportive. 
De la introducerea complexului 
devenit purtători ‘ _
59.593 tineri și tinere dintre care : 
13.879 purtători F.G.M.A., 44.046
G.M.A. gradul I și 1.668 G.M.A. gra
dul II.

Competițiile de masă au atras 
zeci de mii de participanți, numărul 
acestora crescînd simțitor de Ia un 
an la altul. In 1955 au fost angre
nați în competițiile de masă 

an 
a 

din

au
ai insignei

nați în competițiile de i 
63.000 de concurenți iar cu un 
mai tîrziu cifra participarrților 
fost de 175.000. Activiștii sportivi

(Continuare în pag. 2)

(Foto: L. TIBOR))
te acestea au fost o reușită demon
strație a elanului și dragostei cu care 
sportivii patriei noastre întâmpină 
măreața sărbătoare, cea de a 40-a 
aniversare a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie.

In unele regiuni, ca de pildă 
Suceava, Hunedoara și Stalin, între
cerile din cadrul etapei regionale de> 
cros au fost organizate în centre mai 
mici. Inspirată hotărîre deoarece, 
așa după cum s-a văzut, nu au lip
sit nici condițiile și nici spectatorii 
care au dovedit mult interes pentru 

. astfel de întreceri sportive. Ce alt 
loc s-ar fi dovedit mai potrivit pen
tru o alergare de cros ca cel ales de 
organizatorii regiunii Stalin, sus în 
Poiană? Sau de suceveni, care au or 
ganizat in acest an etapa regională 
de cros în frumosul și pitorescul o- 
raș de munte. Câmpulung. Dar, in
diferent de locul unde s-au desfășu
rat întrecerile, constatăm cu satisfac
ție că în multe regiuni s-a acordat 
in acest an atenția cuvenită organi
zării etapei regionale. Mai toate veș
tile primite de Ia corespondenții noș
tri în legătură cu desfășurarea etapei 
regionale de cros încep cu aceeași a- 
preciere: organizare bună sau chiar 
foarte bună. Cît privește mobilizarea, 
despre aceasta ne vorbesc cel mai bi
ne cifrele La Pitești și-au dat în- 
tîlnire 320 de sportivi din cuprinsul 
regiunii, la Galați 267, la Suceava 
200, iar la Baia Mare cam tot atîția. 

Și notați că acești sînt doar re
prezentanții sutelor de mii de spor
tivi de pe întreg cuprinsul patriei 
care au ținut să se întreacă în una 
din cele mai populare competiții de 
toamnă a anului, crosul „Să întîmpi- 
năm 7 Noiembrie".

Din păcate, au fost șl cazuri In 
care organizatorii au rămas datori 
acestei populare competiții atît în 
ceea ce privește mobilizarea concu- 
renfilor cît și organizarea propriu- 
zisă a concursurilor. Astfel de exem
ple ni le-a oferit regiunea Craiova 
unde au participat sportivi numai din

(Continuare în pag. 2-a)

FOT IJA L
• Meciul C.C.A.-Borrusia Dort* 
mund. O comunicare a U.E.FA.

La cererea echipelor C.C.A. și Bonus-» 
sia Dortmund de a aproba ca ai doilea^ 
meci să aibă loc la 8 decembrie^ 
U.E.F.A a răspuns că e bine ca ambeleț 
echipe să reda tratativele pentru a că-» 
dea de acord asupra unei date îniadnteaț 
termenului de 30 noiembrie, stabilit pen-«L 
tru disputarea optimilor d»e finală. Ini 
cazul cînd nici de data aceasta r.u vora 
reuși să găsească de comun acord altă! 
dată, atunci cererea lor va fi trimisă* 
comrsdet de organizare a Hr»* Campion»-• 
nilor Europeni care va decide. ?

HOCHEI PE IARBĂ'!
• Meci internațional la SțJ» 

Gheorghe
.1

Sf. Gheorghe (Prin telefon). — ini 
localitate se va disputa miercuri 23 o.?—’ 
tombrie* o interesantă partidă interna-^ 
țională între echipele Pro greșul MHereu-4 
ree Ciuc și S. K. Katowice (R. P. Polo-* 
nă).

ION FI NIC H IU, corespondent |

OINĂ
• Finala Cupei R.P.R. la om a TȚ 

c
In zilele de 25, 26, și 27 octombrie soț 

va desfășura la Galații a III-a ediț.i'©( 
a competiției dotată cu Cupa R.P.R., laf 
care participă următoarele reprezerita-4 
tive de asoedații: Recolta, Dinamo, Ști-* 
ința, Energia și Locomotiva. I

Competiția se desfășoară sistem tur-4» 
neu: flecare reprezentativă susțfcne pa-*» 
tru jocuri' ’ ’ • 1

PENTATLON MODERNI
• Echipa Romîniei a plecat lai 
campionatele mondiale ț

I 
Trei sportivi romîni: Dumitru Țintea,,. 

Viorel M,anoiu și Dan lonescu au plecat! 
ieri dimineață în Suedia pentru a par-, 
tieipa Ia campionatele mondiale de pen-* 
tatlon modern care vor avea loc lat' 
Stockholm, între 26 și 36 octombrie. 
Conducătorul lotului de pentaitloniștâ ro-* 
mîni este tov. Vanghele Chiose, iar an> 
trenor Ion Mureșanu. »

Decernarea titlului de maestru al sportului | 
unui lot de 60 de sportivi fruntași |

— Citiți reportajul în pagina a 8-a — «fi



Înaintea finaletor crosului de masă 
„Să întimpinăm 7 Noiembrie”

(Urmare din pag. 1)

ilO raioane, regiunea Bacău de unde 
ian absentat sportivi din 3 raioane, 
|ca și regiunea Hunedoara (4 raioa
ne nereprezentate). Deși au avut o 
participare numeroasă, pitețtenii nu 
s-au străduit să asigure cete mai ba
ll* condiții de organizare desfășurării 
etapei regionale de cros, (traseul ne- 
«larcat, pspularizarea slabă).
' Cit timp ie-o mai fi trebuind oare 
activiștilor din acecte regiuni pină 
aă ajungă să organizeze o astfel de 
competiție fără lipsuri care, intre noi

fie vorba, nu pot fi trecute cu vede
rea nici unor începători.

SPRE FINALA...

Mai sânt puține zile piuă citjd Ca
pitala va găzdui finalele crosului 
„Să îtttTfflpirăm 7 Noiembrie". Iși 
vor da întilnire din nou cu acest 
prilej sportivi și sportive din întrea
ga țară care și-au dobfrvdrt cu prețul 
tmer eforturi demne de respectul 
nostru al tutirror, titlu! de finalist 
în această importantă competiție, li 
vom intthti desigur in treningurile 
lor nwrfHevlere port'nd cu mlndrie

Clasamentele
* 6 T I 32; 5 13 
15 31»:*» 
ft 5 2 1 t*r » 12 
I5t3 17:1» ÎS 
« 5 • 3 H: * 1* 
8 4 2 2 11:10 ]• 
» 2 4 2 1«: 8 8 
8 2 3 3 12:10 7 
8 3 14 12-10 7 
8 3 0 5 9:M « 
8 2 3 4 7:13 8 
8 2 O 6 8:14 4 
8 115 9:20 4
8 0 3 5 0:22 3

categoriei C
jfcRM I-a

1. Locomotiva lași
2. Progresul Rădăuți

.3. Dinamo Brăila
■4. Locwnotrva Pașcani 
5 5. Tecuci

6. Energia Mocnești
7. Fl. roșie Buhuși
8. Știința Galați
9. PiogresxJ Dcrohoi 

Știința I.M.F. lași
M. Energia Bacău
12. Locom. Tg. Ocna
13. FU. roșie Eotoșani
34. Energia Birlad

SERIA A ■-

SERIA A >B-a

1. Er-.crfîa Oțelul Roeu 8 6 0 2 14: 7 12
2. Docom. Tr. Severin 9 5 12 29:11 21
X ȘUiiHa Craiova 8 5 12 18;1O M
4. Progresul Br&d 1 4 2 1 18; 5 10
5. Progiesuj corabia 8 4 2 2 13: 9 10
C. Fl. roșie Rro. V52oea 1 4 J 3 16:89 9
7. Energy 188 1 4 T3 12:M 9
8- Fl. roșie 7 Nov. Arad 8 3 2 2 9: 9 9
9. Energia 3 Reșița £ 3 2 3 12:13 8

39. Energia Tg. Jiu 8 3 14 18:19 7
M. lxwmoUva Craiova 8 2 2 4 29:14 8
12. Energia 14 8 2 2 4 9:19 9
>3. Energia Craiova 8 82 9 5:19 2
14. Enerpia Oocetr. Arad 7 9 9 7 2:M 9

SERIA A IV-a

emblema regiunii pe care o reprezin
tă. Ne vom molipsi ca și în alii ani 
de entuziasmul lor tineresc, voioșia 
și cîntecele vesele ce vor răsuna din 
mașinile ce-i vor purta pe bulevar
dele Capitalei. Și, în ziua finalelor, 
soarele, căruia îi place se pare atit 
de mult să fie și el martorul unor 
astfel de întreceri, iși va îndrepta — 
sperăm — razele sare pe gazonul și 
pista stadromrfui Tineretului, unde se 
va consuma la 3 noiembrie ultimul 
act al tradiționalului cros „Să întîm- 
pinăm 7 Noiembrie".

i
O. GINGII

iată și rezultatele înregistrate in 
etapa regională la Bacău, Pitești și 
Iași.

BACĂU: seniori: individual. 1. fe- 
eovsehi (Bacău), echipe; oraș Bacău, 
senioare individual: Ccrina Nicolae 
(Mesnești), echipe: Momești.

PITEȘTI: seniori iudvidual: V. 
Angefcscu (Tcpotoveni), junioare in
dividual; Maria Rado (Topnteveni), 
seniori individual Gh. Chițnis (R. 
Vilcea). senioare individual: Maria 
Cmcurete (€. Lung).

IAȘI: remari individual Ctta Bor- 
han (orașul lași), echipe: Birlad; se
nioare: individual Olimpia Macarie 
(Iași), echipe: Birlad; juniori indivi
dual: D Răducarui (Birlad); echipe: 
ratomri Bârlad, junioare ind. Eeat. 
Istrate (lași) echipe: raion Birlad.

I Aspecte 
î.și mai vechi

Campionatele republicane de hand
bal (categoria A) au intrat cu jocu
rile de duminică în cea de a doua ju
mătate a turului. Lupta dintre cele 12 
echipe masculine și aceea dintre cele 
12 femipine a devenit extrem de în- 
dîrjită, cu atit mai mult cu cit rezul
tatele înregistrate pînă în prezent nu 
au reușit să aducă nici o clarificare.

PREA MULTA PASIUNE ?

In primul moment ai fi tentat să 
crezi eă încleștarea formațiilor noas
tre fruntașe în lupta pentru asigura
rea unui loc mai bun poate fi cauza 
principală a numeroaselor acte de in
disciplină semnalate. Dar, gravitatea 
acestor ieșiri probează și altceva decît 
prea multă pasiune. l.a Cisnădie, 
Marrtsch (FI. roșie Cisnădie) și Țipu 
(Știința lași) au avut față de arbitru 
o atitudine cum de muft nu s-a mai 
întîlnit în meciurile de handbal. La 
fel și la Orașul Stalin, unde portarul 
ploeștean Labă sa adresat injurios 

1 arbitrului
Asemenea comportări dovedesc lip

suri în ce privește educația sportivilor 
respectivi, ceea ce este mai grav. An
trenorii lor nu au nimic , de spus ? 
Pentru că, precis, comisia de disci
plină va avea 1

AGUM AM IVFELES ..

Da! Este cit se poate de tiar că in 
toată dezoiuinea care există in pro-

mai noi 
din handbal
gramăriie jocurilor de handbal din 
București o mare parte din vină revi
ne și colectivelor sportive. Duminică 
pe terenul Progresul F. B. s-au dispu
tat trei meciuri de handbal: două pe 
terenul cu zgură (cele ale echipelor 
Știința I.C.F.) și unul (cel al echipei 
feminine Progresul M.I.C.) pe terenul 
cu gazon.

La început am crezut că — gazde 
neprimitoare — cei de la Progresul 
nu au permis accesul pe terenul cu 
gazon decît echipei lor. Ne-am înșelat 
însă. Nu numai că proprietarii tere
nului au fost de acord ca cele trei 
meciuri să se dispute pe terenul cu 
gazon, dar au și INSISTAT chiar ca 
ele să ai'bă loc acolo. Cum însă echi
pele Știința I.C.F. (în special cea 
masculină) se antrenează pe îmi teren 
cu zgură, au făcut tot ce este posibil 
(în frunte cu antrenorul Wilhelm Hel- 
w>g} ca aceste partide să se joace pe 
terenul cu zgură.

Nu cu mult timp în urmă cei de la 
Știința I.C.F. au protestat vehement 
pentru că au fost programați să joace 
pe terenurile cu zgură. Acum însă — 
altele fiind interesele — au tăcut chi
tic I Așa se explică de ce trei partide 
pre^ramate pe același stadion s-au dis
putat pe două terenuri diferite. Ceea 
ce nu se explică insă este de ce co
misia centrală ezită să ia măsuri...
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alcătuite pe baza

DISPUTE PASIONANTE IN PRIMA FAZA
A CAMPIONATULUI DE MOTOCROS

Prima fază a campionatului republi
can de motocros, desfășurată ieri pe 
traseul din Dndești-Cioplea, în orga
nizarea A.V.S.A.P. (în colaborare cu 
forul de specialitate oraș București)' 
a prilejuit un spectacol pasionant. Do
vada? Cei aproape 2.000 de spectatori 
(mnlți din comunele învecinate) nu 
și-au părăsit posturile ocupate pe tra
seu, timp de 8 ore, cit au durat în
trecerile.

Pentru talentatul M. Pop (Dinamo) 
nu a fost de fel o problemă cuceri
rea victoriei la 125 cmc. Locul 2 a 
revenit, în urma unei curse meritorii, 
lui Șt. lancovicf (Energ.) care a de
pășit pe experimentatul Gh. Voiculescu 
(C.C.AJ, după care a terminat, re
velația probei, tînărul Tr. Macarie 
(Dinamo). In proba feminină, Maria 
Ihesou (Energ.) în real progres, a 
câștigat clar, depășind pe Venera Va- 
sfescu (Energ.) — accidentată în 
ajun — și pe Margareta Unghi (Re
colta) al cărei motor n-a corespuns. 
Al Lăzărescti (t.CA.) a obținut o 
victorie ușoară la 500 cmc., întrecînd

pe M. Cernescu (Dinamo) și W. 
Hirschvogel (Energ.), alergător cu 
cc-rte calități dar lipsit de material 
corespunzător.

La 250 cmc., M. Cernescu (Din.) 
a condus autoritar din cap în cap. 
Pentru locul 2, s-a dat o luptă acerbă 
între H. Sitzler (Energ.) și Gheorghe 
fon (C.C.A.). In cele din urmă, locul 
2 a revenit reprezerrtantirlui asoc. 
Energia. Deși a pornit ultimul, echi
pajul Dănescu + Htih-n (C.C.A.) a 
remontat spectaculos termirrind victo
rios la categoria ataș. O cursă cura
joasă a făcut echipajul dlnamovist 
J. Ionescu + I. Gavrilă, clasat pe 
locul 2, precum și echipajul C. Gri- 
gorescu 4- C. Mihăilesc» (Energia).

Tn ultima probă, Gh. loniță (C.C.A.), 
în vervă extraordinară, a câștigat net 
la 350 cmc. Pe locurile 
N. Sădeanu (C.C.A.) și 
(Energia). Ultimul, nu a 
șină pe măsura evidentelor sale ca
lități.

pe

roșie Oradea

CONCURSUL ȘCOLAR DE ATLETISM
In puține rînduri

14 ani a „scos** un promițător 11,05 
m. 1,1 greutate, au fost performanțe 
de aproape 12 m. la greutate băieți 
15—17 ani... Am avut bucuria de 
reîntîlni concurenți eare și-au a mei:<9 
rat m,ult performanțele realizate anul 
trecut, în cadrul „Săptămînii atletis
mului școlar" organizată de „Sportul 
popular" (Smaranda Pomărearra, 
Florian Pașa, Ana Căpităneseu. Șer- 
ban Bălăceanu etc.) Și nu putem în
cheia fără a menționa și... lacrimile 
care au curs îrt urma cîte unei înfrîtt- 
geri. In aceste lacrimi am zărit stră
lucind minunate calități de sportiv, 
azi încă în embrion.

EVIDENȚIERI PE DEPLIN 
MERITATE

A fi mai văzut o 
s-a produs dummied 
cursului atletic școlar organizat de ziarul

sosire atit de strînsă într-o probă de 800 m ? Ea 
pe stadionul Dinamo în codrul preliminariilor con- 

nostru.

(Foto: L. T1BOR)

Pentru o și mai

(Urmare din pag. 1).

iTegiunea Constanța nu s-au limitat 
înumai la organizarea de concursuri 
îîn cadrul acțiunilor generale ci, la ni-

iTegiunea Constanța nu s-au 
mumai la organizarea de c

■welul regional, au inițiat competiții 
tpentru pionieri și elevi ca de pildă 
^Cupa pionierilor" la atletism.

Ca o consecință firească a dezvol
tării sportului de masă, a crescut si 
znumărul disciplinelor sportive prac
ticate în regiune. Astfel, voleiul, 
gimnastica, baschetul, luptele, călă- 
ria și-au găsit un loc bine meritat 
;printre sporturile mai vechi și mai 
Tmult practicate: atletfemul, ciclis
mul, boxul, fotbalul efc. Turismul 
— complet neglijat într-o anumită 
perioadă — a devenit în ultima vre
me activitatea preferată de mii de 
tineri. Anual, circa 35.000 oameni ai

^PORTUL POPULA?
Jag. 2-a Nr. 3102

următoare : 
E. Keresteș 
av-t*t o ma-

— em. j. —

Siînd în mijlocul celor peste 1000 
de concurenți de pe StadionulTi- 
nerefnfui, at celor peste 600 de 

pe stadionul „23 August** și 300 de 
pe „Dinamo", trăind împreună cu ei 
nerăbdarea primului start, emoția pri
mei victorii, și... deziluzia primei în- 
frîngeri, am putut căpăta o imagine 
vie a preferințelor pe care tineretul 
școlar din Capitală le are față de at- 
iettsm. Miriți dintre elevi veniseră 
împreună cu profesorii de educație fi
zică. Cei mai numeroși însă porni
seră pur și simplu, cu sacul de echi
pament în mină, spre baza cea mai 
ajiropiatâ de locuința lor, în dorința

de a 
tică 
afișe 
deci 
tism. A fost cea mai mare satisfac
ție pe care ne-a procurat-o competiția 
organizată de ziarul nostru și sîntem 
convinși că această dovadă concretă 
a prizei pe care o are atletismul în 
masele de elevi din Capitală nu va 
constitui decît 
zarea cit mai 
letice școlare

lua startul într-o întrecere atle- 
despre care aflaseră doar din 
și din ziar. Singurul îndemn 
fusese dragostea față de atle-

un început în organi
ni ultor concursuri at

eu caracter popular.

Șl TOTUȘI,

largă dezvoltare a sportului de masă 
in regiunea Constanța
muncii pleacă în excursii turistice. 
Ar mai fi de adăugat la capitolul 
„realizări" ale sportului de masă și 
creșterea numărului* de sportivi’ da

desilicați, de baze sportive, 
instructori, arbitri, antrenori, etc.

Faptul că mișcarea sportivăFaptul că mișcarea sportivă s-a 
dezvoltat atit de mult în regiunea 
Constanța nu înseamnă însă că nu 
se putea realiza și mai mult. Vorbi
torii au subliniat acest lucru ară- 
tînd că cea mai mare lacună ,a spor
tului de mase a fost aceea a carac
terului ©ău temporar. Colectivul 
sportiv nu a devenit nucleul în care 
tinerii să se pregătească temeinic 
în sporturile îndrăgite. In marea lor 
majoritate colectivele sportive au 
confundat activitatea de masă cu 
activitatea unei echipe de fotbal ne- 
glijînd sportul de masă și sugrumînd 
dezvoltarea celorlalte ramuri de 
sport.

Ce rn te le’ ’’ c rr.titiiie vn 
bun al maselor de oameni ai muncii

educația fizică a ajuns in felul ară
tat mai sus doar un mijloc de ridi
care a măiestriei unui număr restrtns 
de sportivi. Complexul sportiv 
G.M.A. nu a devenit — așa cum 
trebuia — baza sistemului de educa
ție fizică. Deseori s-a urmărit obți
nerea cantității în dauna calității. 
Greșeli serioase s-au făcut și în în
drumarea activului obștesc. Nesti- 
mulați suficient, o bună parte din 
cei 2.300 instructori formați cu tru
dă și-au încetat activitatea. Insufi
cientă a fost și preocuparea pentru 
creșterea nivelului sportului practi
cat la sate, ca și față de sportul din 
școli.

Sînf cîteva din observațiile parii- 
cipanților la amintita ședință, obser
vații de care noul organ sportiv 
chemat să eonducă aetivitatea spor
tivă din regiunea Constanța va tre
bui să tină seama în munca pe 
care o va desfășura.

RECORDURILE N-AU 
LIPSIT !

Vă închipuiți că pe cele trei stadioa
ne din București n-au fost dobo- 
rîte duminică recorduri europene 

sau republicane. Aw căzut în schimb 
nenumărate altfel de recerduri, deose
bit de prețioase pentru acțiunea dese
ori anonimă dar extrem de utilă a ri
dicării de tinere elemente pentru atle
tism. Este vorba despre nenumărate 
recorduri personale, despre zecimi de 
secundă sau centimetri cîștigați de 
acești tineri cu o pregătire sportivă 
elementară, dar cu aptitudini mai 
mult decît promițătoare. O probă 
foarte... fertilă în acest sens a fost 
săritura în înălțime băieți, cu „star
turi" foarte populate (aproape 
150 de băieți de ambele categorii de 
vîrstă!) și performanțe meritorii: M. 
Clenciti (șc. 2) 1,74 m.. Fl. Hansner 
(sc. 'M. Eminescu) și Clement Deltin 
(sc. 17) 1,70 m. Ca dovadă a bunei 
pregătiri în această probă, vom da 
exemplul de pe stadionul „23 August", 
unde primii 10 dintre cei 62 concu
renți „mici" (13—14 ani) aii avut să
rituri între 1,55 și 1,35 m, iar primii 
10 din categoria 15—17 ani sărituri 
între 1,70 și 1.55 na. La acestea să 
adăugăm faptul că ne ..Dinamo" și 
„23 August" proba de 100 m. plat 
băieți a fost cîșflgată cu 11.7 sec. 
Mihai Niculesctl (sc.7), în vîrstă de

Bucuria față de succesul preli
minariilor competiției atletice 
organizată de ziar n-a fost nu

mai a noastră. I-am întîlnit pe sta
dioane pe tov. S. Barany, șeful Direc
ției Educației Fizice din M.I.C., prol. 
M. T. Ionescu și inspector Tîrnoveanu 
din Ministerul Invățămîntiihn și Cnl- 
turii, pe tov. Georgeta Sîrbuiescu, in
spectoare în secțiunea învățământ aa 
Cultură a Sfatului Popular și alți ifl 
prezentanți ai învățămîntiilui, foarte 
mulțumiți de a vedea elevii petreeîn- 
du-și timpul liber într-un mod atît de 
folositor. Profesorii de educație fizică 
și-au manifestat bucuria dînd mult a- 
jiiter în organizarea concursurilor ți 
socotim că prof. Dan Popesc», V. 
Prunescti, Camil Morțun, Silvia Ne- 
greanu, Viorica Banciu, Jenica Eitel, 
Handoca Popescu, Elias Baruh, Coca 
Niculescu, Anton lonesc», Mihai Pe
trescu, Laura loneseu, Silvia George
scu, Cornel Poenaru. I. Monescu. M. 
Lascăr și alții merită elogii pentru 
munca depusă. Și pentru că tot sîn
tem la capitolul evidențieri .trebuie să 
menționăm forma bună în eare s au 
prezentat elevii școlilor medii nr. T7„ 
14, 19, 20, ai Liceului Mihail Emi- 
nescu, ai școlilor 7, 10, 11, 12, 26, 
ai școlilor profesionale, „Clement 
Gottwald", M.T.D., Semănătoarea, 
Auto, „23 August", ai școlilor elemen
tare 75, 77, 110 și 179.

DUMINICA FINALA’

Iar duminica viitoare — Enata.
Vor participa primii 10 clasați 
din fiecare probă de pe fiecare 

bază sportivă pe care s-au desfășurat 
preliminariile. Numele finatiștilor va 
fi afișat înceoînd de mîine dimineață 
la sediul redacției noastre din str. 
Constantin Milie rr. 17 și sperăm că 
cei ce se vor găsi în aceste tabele vor 
folosi timpul pînă în ziua finalei pre- 
gătindu-se cti multă grijă pentru a rea
liza rezultate cit mai bune. Să nu 
uităm că rezultatele de duminică vor 
servi și pentru decernarea Insignei 
de Atlet, iar eventualele recorduri 
școlare obținute cu acest prilej vor 
fi omologate.

A. §8



34 DE CENTIMETRI ÎNTR-UN AN
...sau cum a
recordmanul

devenit Metodie Trandafilov
țării la săritura cu prăjina

Centru de atletism pentru copiii de la Hunedoara

\e*ai uitat, tanti Irina

r ^Bș’Șpre ora prinzuiui stadionul ră- 
Imăsese aproape .pustiu. Numai în ..par. 
Ițea dreaptă, săritorii cu prăjina ți-, 
Ineau să nu-și dezmintă faima de veș- 
Inic întîrziați ai concursurilor de at-, 
rletism. ,,Ce timp admirabil. E cald, 
Inii e pic de vini. Azi trebuie să se 
rbată recordul. Ocazie mai bună poate 
\nu se va mai ivi în acest sezon", 
I spunea Zeno Dragomir. Și se agita, 
Iumbla de ici-colo pe gazonul verde de 
[parcă de el ar fi depins — și acum — 
[soarta recordului național. Eroii luptei, 
[Trandafilov și Szabo, păreau mai cal
inii, mai stăpî’niți. Duelul lor, admirabil 
[spectacol atletic, a început la 3,90 m. 
[intîi a încercat Szabo, dar a doborît. 
| „Priviți-l acum pe Metodie, ne 
atrase-atenția Zeno. Pepi, pregăteș- 

lte-te să-l iei", se adresă el lui Zim- 
Ibreșteainu înarmat ca deobicei cu un 
aparat de filmat. Trandafilov a avut 
la 3,90 m. o primă săritură excelentă 
cu mult peste ștachetă dar prăjina a 
căzut — neascultătoare — în groapa 
cu nisip, și astiel încercarea n-a fost 
valabilă. Zîmbreșteanu exclamă înciu
dat: „N-o să ajung un reporter foto- 
gray bun. M-am lăsat furat de frumu- 
sețea săriturii și n-am mai încadrat 

Icurn trebuie imaginea". La 3,90 m. 
atît Szabo cît și Trandafilov au reușit 

jdin a doua încercare, pentru ca la 
i4,00 și 4,10 m. să treacă amîndoi din 
prima. Se apropia finișul. Ștacheta a 
fost înălțată la 4,23 m., unde cei doi 
ratează primele două tentative. Apoi, 
Szaibo doboară pentru a treia oară. 
Ultima șansă a recordului stătea în 
mîinile lui Trandafilov. Nervii noștri 
erau încordați la extrem, zgomotul 
noii mașini de tăvălugit pista, care-și 
inaugura tocmai atunci existența pe 
stadionul Republicii, ni s-a părut un 
sacrilegiu. In cele din urmă s-a făcut 
liniște. Trandafilov a pornit spre șta
chetă. iar peste cîteva clipe prăjina 
41 proiecta în nisipul de unde privea 
A necrezîirdu-și ochHor — spre stin
ghia metalică rămasă la locul ei. Re-

PROGRESUL CLUJ ÎNVINGĂTOR IN DUBLA INTUIRE 
CU STUNȚA BUCUREȘTI DIN CAMPIONATUL DE TENIS DE MASĂ

I Dintre întîlnirile etapei de duminică 
I a campionatului republican de tenis de 
Imasă’mai interesantă a fost dubla 
(confruntare de la Cluj dintre echipele 
I Progresul din lodalitate și Știința 
EP.G. București. Atît la fete cit și 
la băieți victoria a revenit reprezen
tanților Progresului cu 3—2 și res
pectiv 6—3. După cum arată și scorul 
partida feminină a fost foarte dis
putată și studentele ar fi putut ob
ține victoria, dacă ținem seama că 
Maria Gavrilescu (Progresul) s-a ac- 
cindentat (în fața lrmei Magyari 

Mei nu a mai putut juca) și totuși 
Wreușit să cîștîge meciul cu Mana
ma Karasch (Știința) deși aceasta a 
condus în setul decisiv cu 20—16. 
Constantă și sigură în apărare, Marta 
Tompa a adus celelalte două puncte 
formației clujene, învingîndu-și adver
sarele cu 2—0. Meciul de dublu dintre 
Țompa—Vușcan și Barasch—Magyari 
a revenit ultimei perechi cu 2-0.

! In 
lescu 
■zător 
2—0, 
de victorie în fața aceluiași Andro- 
nache, coaducînd în primul set cu 
20—47, dar pierzînd, pentru ca setul 

t

întîlnirile masculine, V. Gavri- 
(Progresul)) a întrecut surprin
de Andronache (Știința) cu 

iar Cobîrzan a fost la un pas

A apărut:

CU următorul cuprins:

fi 
de

I. BALAȘ: Aspecte ale pregătirii 
p arfei cipăjii sportivilor romîni la cea 
a IU-a ediție a Jocurilor Sportive In
ternaționale Prietenești ale tineretului.

C. TUDOSE: Conținutul, sfera șd in
terdependența noțiunilor: „cultură fixi- 
că“, „educație fizică4* și „sport44.

A. IONESCU: Necesitatea uned orien
tări mai juste în activitatea sportivă a 
școlilor medii.

,V. TEODORESCU: Metode de antre
nament folosite în pregătirea schiorilor 
fondîști cu aplicarea eforturilor mari.

G, KOROBKOV: Ce este esențial în 
alergarea sprinterului?

V. TIB A CV: Gimnastică și jocuri în 
clasă — in bănci

I* LAZAREV: Legătura reciprocă din- 
tr§ .respirație §i mișcările vâslașului in 
Canotajul academic.

4^eJRADUȚ: Slalomul nautic.

Start în una din cele trei serii preliminare ale cursei de 100 m. plat 
fete. Seria a fost cîștigată de Claudia Ruse (pe culoarul trei) ca 12,7 sec. 
cord! Nu 4,23 m. ci 4,24 m. constată 
arbitră la remăsurare.

Nu l-am văzut pe Zeno Dragomir 
sărind prima oară 4,20 m. dar ne închi
puiam că nu putea fi mai fericit decit 
era duminică, atunci cind elevul lui 
a devenit recordman. Se adeveriseră 
speranțele pe care și le-a pus în tînă- 
rul atlet care numai in acest sezon a 
progresat de la 3,90 m. la 4,24 tn. Și 
pentru acești 34 de centimetri a venit 
Trandafilov să-i mulțumească „tovară
șului profesor" cum il numește el pe 
Zeno.

Doar Szabo părea contrariat de a- 
cest epilog neașteptat pentru el. „Zoii" 
avea ambiția să-și îmbunătățească re
cordul de 4,22 m. și de două ori i s-a 
părut chiar că își atinge țelul. Prima 
bbră, îndată după internaționale, a să
rit intr-adevăr 4,25 m., dar rezultatul, 
după cum ne-a informat inspecția de 
atletism, nu este omologatul. A doua 
oară, la naționalele de la Cluj a trecut

II să i revină cu 2i—il. Ultimul set 
a fost ciștigat de Andronache.

Arlte rezultate înregistrate: echipe 
băieți: Flamura roșie București (Ganl- 
ner 3 v., Reiter 3 v., Sarrtalena) — 
Voința Arad (Covaci 1 v., Papp 1 v-, 
Prooopeț 1 v.ț 6—3; Energia Bucu
rești (Pesch 3 v., Popescu 3 v., Șir- 
lincan 3 v.) — Progresul Satu Mare 
(S. Leker, N. Leker, Jeney) 9—0; 
Progresul F. B. (Angelica ’ Rozeanu 
2 V., Ella Zeller 2 v„ Negreanu 2 v.J 
— Dinamo Tg. Mureș (Verzar 3 v., 
Jipirescu, Bohm) 6—3; Energia Re
șița — Voința L. M. București 2—7.

Echipe femei: Energia București 
(Geta Pitică, Catrinel Folea) — Vo
ința Corei (Batari, Mersei) 5—0.

oviîupd de DedeoDsâ

După cum știți, duminică a avut loc 
finala Cupei R.P.R. la rugbi între 
Energia l.S.P. și Energia M.ȚJ). O 
sarcina dificilă au avut-o, desigur, cele 
două echipe angrenate în lupta pentru 
acest prețios trofeu, dar și spectatorii 

.s-au văzut în dificultate, atunci tind, 
în momentele psihologice, doreau 
să-și. încurajeze echipa favorită. Am
bele echipe se numeau... Energia. In 
fața acestei situații, spectatorii n-au 
avut de ales și du trebuit să-și mani
feste preferințele pentru ...inițialele 
respective. „Hai l.S.P." strigau unii, 
„Hai M.Ț.D." scandau alții, înclt la 
un moment dat aveai impresia că te 
afli undeva la o școală elementară,

Fetele s-au sculat in dimineața aceea, 
cu noaptea în cap. Prima' privire a 
fost aruncată pe deșteptător, a doua 
pe calendar. Da, nu era vorba de nici 
un vist 3 octombrie,, ora 6. Peste pu
țin timp aveau să fie în gară. Soa-. 
rele nu răsărise încă, dar, in 9 case, 
din Tecuci, '9 inimi radian căldură, 9.

Vise spulberate.,.

4,25 m., dar la remăsurare s-a stabi
lit că erau doar... 4,21.

E greu de anticipat cine va avea de 
spus ultimul cuvânt în acest duel

METODIE TRANDAFILOV
S-a născut la 49 iulie A în

ceput atletismul in 1352. la Tinâ- 
xul Dinamo viă£ București.

1953
1954
1955
195C 
us?

33-3 m. 
3,7» m.
3,33 m.
3.99 ■>.
4,24 m. o cam d &X*...)

Poate... MirceaTrandafilov — Szabo.
Dumitrescu, care și ei a sărit 4,20 tn 
acest an ? Sâ sperăm că recordul nu 
se va opri aici în 1957, acest adevărat 
an al prăjiniștiîor pentru atletismul 
nostru.

Ca și Zîmbreșteauu, noi ne am lăsat 
furați de frumusețea Luptei de la pră
jină, rămînîndu-ne prea puțul loc pen
tru a ne putea ocupa și de alte lucruri 
întâmplate sîmbătâ și duminică pe sta
dionul Republicii. Pe scurt, ele s-ar pu
tea totuși prezenta astfel: 1. Iolanda 
Balaș a ratat de puțin, mai ales la a 
doua încercare, la 1,77 m., un nou re
cord mondial. 2. Maria Diți a aruncat 
din nou peste 50 m., arătîndu-se capa
bilă încă în acest sezon de un nou re - ș 
cord. 3. Duelurile Bunea — Grecescu 
(10.000 m.) și Aioanei — Strzelbis- 
cki (3.000 m. obst.) s-au soldat cu 
victoriile categorice ale primilor, care 
cu mai mult curaj în cursă puteau ob
ține noi recorduri. 4. Sprinterii slnt 
în formă: Ioana Luță 12,1 sec. și Ște
fan Prîsiceanu 10,7 sec.

La șfîrșitul acestei săptămîni ulti
ma etapă 3 diviziei va marca sfîrșitul 
marilor concursuri pe pistă. Așteptăm 
de la aceste întreceri ,.de rămas 
bun“: prezența masivă a atleților frun
tași (mai ales a celor care au stră
lucit prin absență la penultima etapă) 
și recorduri la fel de promițătoare ca 
4.24 ia .prăjină.

1AC1NT MANOLlU

in plin exercițiu pentru învățarea., 
alfabetului.

Noroc că peste puțină vreme, tn ca
drul vastei acțiuni de reorganizare a 
mișcării sportive, vom înregistra și o 
denumire mai potrivită a colectivelor, 
sportive. Vor dispare astfel din lungile 
coloane ale rezultatelor, și clasamen
telor inevitabilele Energii', Locomotivă 
sau Progresuri urmate de una, două, 
trei sau... mai multe inițiale. Așa incit 
nu putem decît să așteptăm cu, nerăb-. 
dare... S.N.C.S. Am vrut, să spunem: 
schimbarea numelor colectivelor spor
tive. _

Ce înseamnă puterea obișnuințeil 

fețe păreau iluminate de bucurie.jDeti, 
nu puțin Lucru pa o tnodestp. echipă 
formată din 'eleve din Tecuci. să plecă 
la Constanfa, unde să SS ia la între-, 
cere cu alte, fete, în cadrul fazei de 
zonă a campionatului. republican de 
volei pentru juniori...

Trenul pleca la 8,55, dar, vă dați

Profesoara Irina Tacorian e refrac
tară la confesiuni publice, chiar dacă 
cel care o solicită este un reporter 
sportiv. Luir-un singur caz prof. 
Tacorian devine mai volubilă: cind 
aduci vorba despre copii. Atunci, din 
Xorba-i caldă, plină de vervă, ^ai de 
la început în față imaginea reală a 
acestei entuziaste dăscălițe. Ni se 
spusese că Irina Tacorian Încer
case să dea viață unei idei mari: să 
punj bazele unui centru de atletism 
pentru copii în Hunedoara. O idee 
frumoasă care constituie tema ridu
rilor de față—

De fapt, ideea unui centra de atle
tism pentru copii a încolțit in mintea 
prof. Tacorian dintr-o necesitate de 
ordin practic: atragerea ți formarea 
cît mai multor elemente feminine in 
atletism țj pregătirea acestora, in 
general, pentru activitatea sportivă. 
„Terenul*- cel mai propice a fost gă
sit la școlile elementare printre co
piii in vîrstă de 9—11 ani. Un centn 
cu caracter de experiment prin câre 
așa atm ine spune iatertocuioarea 
noastră „caut să formez gustul pentru 
mișcare și pentru exerciții fizice, prin- 
tr-un program de pregătire fizică 
generală cît mai complet*.

Cit e de ușoară. în aparență, această 
muncă! Creatoarea centrului de copii 
de la Hunedoara a trecut prea repede 
peste greutățile de care s-a izbit, nu 
le-a amintit, dar e lesne de înțeles că 
ele n-au ocolit-o. Le-a învins însă, 
prin entuziasmul ei și mai ales prin- 
tr-o muncă stăruitoare.

Pentru ca să se poată reaGza 
,plauul tematic", la cursurile prot 
Tacorian exercițiile fizice erau de
seori întrerupte și 
cuminți, povești cu ursuleți $i că
prioare, ou «ețpurași și veverițe, cu

copiii ascultau

Pitoreștile împrejurimi Pălțittî- 
șului vor fi teatrul ife ifesfășurare pi 
unui interesant concurs de or'entare 
turistică organizat — pe (ară de 
Direcția Turism și Excuifsîî din C,Q.S.

O noutate este aceea eă pentru 
prima dată și echipele masculine șl 
cele feminine vor Iiifl sfartiA Aa 
același concurs. Numai că traseul 
diferă, deși atît fetele cit și băieții 
vor trebui să treacă prin aceleași 
puncte de control. Este o experiență 
care — cel puțin așa sperăm — va 
da roadele așteptate.

Concursul este de gradul III de 
dificultate, are teme de zî și de noap
te; în plus, concurență vor trebui 

9 sportive erau inseama că toate cete 
compartiment cu cel puțin o oră îna
inte. Și timpul trecea așa de greu... 
Opt și zece... Opt și un sfert... Opt șl 
jumătate... Mai rîteau de așteptat 

25 minute...
...Deodată ușa compartimentului st 

deschise cu zgomot și trț prag apăru 
tov, "VasTle Bourceanu, șeful secțiunii 
îrtcățănunt și cultură S sfatului popu-, 
larA „Vene' sa nd feîîcile șl să ne în-, 
curajeze 1“ pa gîtuUt. bucuroase fetele, 
deosebit de. sensibile la psemenea ©-. 
tențir. Dar, vait glasul tov. Bourceanu 
răsună tăios f

r^= Cobortți imediat șl îți pincl mlnu- 
țesă-mi fiți la școală l*.,

■Zadarnice. <au fost rugămințile, za-, 
darnice protestele.- filei măcar, 'argu
mentele că biletele ag fost vizate, că 
echipa Progresul trebuie neapărat să 
fie la Constanța pe ziua de 4 octom
brie, că tinerke talente sportive, din 

Ilene Cosîttzene și Feți frumoși. AU 
tădafă elevele centrului făceau ade
vărate exerciți acrobatice și chiar 
lecții de... balet! Na știu dacă falem- 
tatele eleve Sanda Serani, Marian
na Georgescu, Tulița Korpacs sau. 
Șuzatfs Hoffner vor deveni sportive
le performanță — aptitudinile lotr 
le recomandă încă de pe acum, ca: 
viitoare „stele** în probele de sprint 
și sărituri — sigur este însă că de
jecțiile prof. Tacorian ș> ale altei: 
entuziaste, prof. Aurelia Manea, ele-, 
îți vor anunți peste ani și ani. O* 
intimplare nostimă vă va convinge- 
de dragostea ce-o nutresc cele 15- 
eleve ale centrului față de profe
soara lor: într-una din zile, prof.- 
Tacorian, ocupată cu alte treburi 
îHtirziat de la lecție un sfert de: 
oră, o jumătate, poate și mai mijite 
Ciad, in sfirșit, a dat cu ochii des 
eleve, prof. Tacorian a trebuit să- 
îndure un aspru reproș:

— „Ne-aj uitat .tanti Irina?!?..."
Firește că pe viitor „tanti [rina** 

n-avea să mai întîrzie...
1; oamna acestui an centrul se 

va : Vor fi înscriși și băieți
(««re —14 ani) care vor fi pre
gătiți piui la vîrsta junioratului» 
Centrul funcționează pe lingă co
lectivul Energia Hunedoara și este 
înzestrat cu tot utilajul corespunză
tor. El se pretează acestei lărgiri». 
In mutica sa, prof. Tacorian se bu»- 
cură de înțelegerea largă a condu
cerii școlilor elementare din oraș* 
care sfătuiesc elevii să urmeze cursu
rile aoestui centru. Prof. Tacorian, 
cunoscuta pentru calitățile sale doi 
profesoară și de educatoare, este- 
o garaoție pentru toți că la centrull 
ei se face o muncă serioasă!

• 1
TIBERIU STĂM®.

să freacă ți cîteva probe ale com-“ 
plexului G.M.A. gradut II,

■piupă cum se vede întrecerea parei 
a, fi foarte dificilă. Componenții ecM-* 
pelor, pe lingă o deplină cunoaștere? 
a diverselor aparate „de bond" (altî— 
metru, busolă etc.) și o perfectă ci
tire a fiărțitor pe care le vor primi’ 
de la organizatori, vor trebui să dea« 
dovadă și de o bună pregătire 
fizică. La acest concurs — care 
avea 4oc între 24 și 27 octombrie- 
în munții CifaintrluT — vor fua ștab»- 
tul cele mai bune echipe masculine- 
ți feminine din țară, cîștigătoarel«h- 
concursurilor pe regrunî organizate 
Ia 23 august.

șadi trebuie încurajate* țt-ațr reușîTl 
să-l clintească pe too, BourceanuS 
Nici dumnezeu, în clipa cind i-a izgot^ 
nit din rai pe păcătoșii noștri stră-\ 
buni Adam și Eva, na credem să pj 
fost mai-crîncen și mai oțărî! 1

Aș$ Incit — după cum ne relatează 
corespondentul nostru A. Stoenespa 
— cind trenul a fluierat de plecare, 
compartimentul care urma să poarte 
atltea speranțe spre Constanța, erpt) 
gol-< ;

Pe. viitor, nu le mal rămene eleve-,■> 
lor decît să plodească momentul cîndi 
tov. Bourcepnu e ocupat sau... doar-t 
tne și atunci.., fușt! la gară. Existai 
însă și o soluție mai simplă: tov.. 
Bourceanu să nu se mai încrunte atît' > 
tind e vorba despre sport I

JACK BERARW1 
V. ARNĂUTU :
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După finala Cupei la rugbi

0 înfrîngere <
1 Acei care s-au deplasat duminică 
idimineață pe stadionul din Parcul 
Copilului pentru a urmări finala Cu
pei R.P.R. de rugbi au fost martorii 
unui joc plin de -peripeții, al cărui 
scor a alternat în favoarea ambelor 
protagoniste și care era cît pe-aici 
să se soldeze cu cea mai mare sur
priză din istoria rugbiului nostru.

Intr-adevăr, formația de categoria 
:B — Energia M.T.D. — a trecut 
■foarte aproape de o victorie ce se a- 
uu-nța de-a dreptul senzațională. In 
■orice caz, chiar învinsă, performanța 
Tinerei formații metalurgiste va ră- 
Wîne mult timp înscrisă în analele 
îrugbiului romînesc. Iar declarația 
'făcută nouă în preajma meciului, de 
către Dragoș Țenescu, antrenorul a- 
-cestei inimoase formații: „Nu urmă
rim victoria cu orice preț, dar vom 
Juca în așa fel, incit să nu creadă 
3umea că prezența noastră în finală 
■sc datorește întîinplării..." 
'perfect îndreptățită.
1 Dragoș Țenescu poate 
pentru că echipa sa nu a 
'dimpotrivă, ea s a ridicat 
«ori. prin concepția ei de joc și vite
aza de acțiune, pe care i-o imprimă 
“tinerețea jucătorilor, la nivelul ruti
natei ei partenere. Dar meritul a- 
■«esitei formații apare și mai evident 
bdacă avem în vedere că adversara 
fesa a cules mai bine de 80 la sută 
'Win baloane în margine prin jucătorii 
Bnalți (Mehedinți, Poșmoșanu, Du- 
smitirescu) și î-n grămezile ordonate 
eși spontane cu ajutorul celor grei 
SțRădulescu, Manolache). Ei bine, cu 
poate acestea, M.T.D.-ul a luptat de 
Ha egal la egal, nefii-nd învinsă decît 
sîn extremis, după ce în două rinduri 
ta și condus (de altfel ai 5 minute 
Etna in te de sfîrșit scorul îi era favo- 
rtralbiJ; 9—6). Dar iată cum a evoluat 
^scoruil: 3—0 3—3. 3—6, 6—6, 6—9. 
fS—9, 12—9 (destul de concludent!) 
Bpentru Energia LS.P. Energia

care echivalează

apare ca

fi liniștit, 
dezamăgit;
de multe

succes

Formația învingătoare citeva minute după fluierul final. In riadul 
de sus (de la stîtnga la dreapta): lacoveanu, A. Nicidescu, P. Niculescu, 
Mehedinți, Posmașanu, Dumitrescu, Manolacbe, Rădulescu, In rindul de 
jos: Sava, Gabrielescu, Mateescu, Bărăscu, S. Niculescu, Luscal, Tecdo- 
rescu.

(Foto: D. CALIMACHI)
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Note pugilistice
„ușoară”
cele mai

— De la
Ion Militaru este unul din 

bune „produse" de dată recentă ale 
boxului nostru. Tlnăr, dotat cu o forță 
remarcabilă și cu un deosebit „simț al 
ringului", Militaru se afirmă tot mai 
mult ca un element cu largi perspecti
ve. Am mai spus și altă dată acest lucru 
și ținem să-l subliniem din nou. Dar 
nu putem — și nici nu trebuie — să 
scăpăm din vedere și alte aspecte, 
mai puțin trandafirii, care influențea
ză în sens negativ dezvoltarea aces
tui pug-list de autentic talent. In 
primui rînd, nu putem fi de acord cu 
salturile sale de greutate. Cu două 
săptămîni în urmă, la Galați, el a 
evoluat în limitele categoriei ușoară. 
Srmbălă seara, l-am văzut pe Militaru 
titular al echipei Voința la categoria... 
pană1 Este, desigur, o „performanță" 
interesantă în genul ei, dar care, în 
nici un caz. nu poate fi folositoare lui 
Militarii. Organismul său nu trebuie

la „pană”...
să fie pus la astfel de eforturi, numai 
și numai din considerente tactice de. 
echipă. Apoi, credem că Militaru gree 
șește atunci cînd, bazîndu-se exclusiv 
pe forța sa recunoscută, nu urmărește 
decît lovitura decisivă. Or, este bine 
știut că punctele necesare victoriei 
nu se acumulează doar cu citeva lo
vituri, ce-i drept precise și puternice* 
Pentru aceasta e nevoie de o activi
tate susținută de-a lungul celor 9 mi
nute de luptă.

Asociația Voința dovedește o grijă 
deosebită pentru box. Antrenorii Pe-, 
tre Mihai și Sandu Ion se bucură de 
cele mai bune aprecieri în cercurile 
de specialitate. N-ar putea nare, aso-. 
ciația și cei doi antrenori, să vegheze 
împreună, cu și mai multă atenție, 
la creșterea rațională a pugilistului 
de talent care este Ion Militaru ?

(m- g-J)

M.T.D. a egalat superioritatea tehni
că a adversarului datorită unei foar
te bune concepții de joc exprimată 
printr-o permanentă mișcare un re
plia j rapid și un atac și o apărare 
foarte prompte și decise.

Ce concluzii se pot trage în urma 
acestui meci? In primul rînd că la 
Uzinele M.T.D. avem un serios iz
vor de cadre rugbistice. Această sec
ție fruntașă a rugbiului nodru tre
buie să primească și pe viitor fot 
sprijinul conducerii uzinei și solici
tudinea forurilor noastre de speciali
tate, astfel ca exemplui ei să poată 
fi urmat și de alte colective ale ma
rilor întreprinde» din București șl 
provincie. Aseriferiea secții fruntașe 
vor fi in măsură să asigure mișcării

denoastre rugbistice „schimbul 
mfine".

Și acum, încă o remarcă în legătu 
ră cu această finală memorabilă: în 
ciuda mizei mari, jucătorii au făcut 
dovada unei depline sportivități, lu
cru pentru care ambele echipe meri
tă cele mai sincere felicitări.

D. CALIMACHI

La 25 octombrie 
încep la Poiana Stalin 
finalele Dinamoviadei

nedorite in sălile noastre de sport
1 Pornisem duminică spre Ploești 
«convinși că vom afla acolo numeroa- 
>se temeiuri de a rosti ia întoarcere 

entuziasm cu privire 
voleiului romînesc, 
din capul

«cuvinte pline de 
îla perspectivele 
-Șî s-o spunem 
•ecl ‘ .
■ consumînd ultimele meciuri 
•drul finalelor campionatelor 
«cane de juniori nu ne-au înșelat de 
lloc așteptările. Nici echipele, abun- 
idind de elemente talentate și nici 
(întrecerile. Desfășurarea acestora, 
■scoțînd în evidență buna pregătire 
•a majorității formațiilor, ne«a arătat 
Velar odată mai mult, că voleiul nos- 
"tru se bizuie intr-adevăr pe un bogat 
hși valoros izvor de cadre, de a căror 
«dezvoltare trebuie să ne ocupăm cu 
(grijă. Ceea ce nu se întîmplă însă în
totdeauna și, după cite se pare, chiar 
Ha unele colective sportive ale căror 
•echipe reprezentative au ajuns în fi- 
■nală.
>vrem
(față, care sînt dedicate, -din păcate, 
runui aspect cu mult mai supărător. 
|l Este vorba de condițiile cu totul 
nmproprii in care s-au destășurat fi-
• nai ele de la Ploești, singurele pe 
•care le-ar fi putut de altfel oferi, 
idtipă părerea noastră, sala Energia. 
lAvînd dimensiunile unei săli de gim- 
mastică ce poate acoperi doar nevoile
• rinei școli, fără înălțime suficientă 
(dar mai cu seamă lipsită de spațiul 
(împrejmuitor necesar bunei desfă
șurări a unui meci de volei modem 
J (jucătorii riscă aproape la fiecare 
tplonjon sau intervenție laterală să se 
(izbească de spectatori, de scaune sau 
Ide
Ide
• de

, o „ din capul locului,
:hipele pe care le-am văzut la lucru 

din ca- 
repubii-

Deocamdată insă nu de aceasta 
să ne ocupăm în rîndurile de

aspect cu mult mai supărător.

pereți) sala Energia este departe 
a corespunde cerințelor unei finale 
campionat republican. Fie el chiar

de juniori. Sau poate cu atît mai 
mult...

In sala Energia de la Ploești nu 
Se pot desfășură in mod normal me
ciuri de volei nici dacă se joacă fără 
public. Deci, cu atît mai puțin ca un 
public asemenea celui de duminică, 
depășind și dublul capacității sălii, 
în genere necunoscator a| voleiului, 
și împătimat pină Ia agresivitate de 
local-patriotism atunci cind 

echipei ploeștene îi păreau 
fate.

A fost o gravă greșeală 
Ploeștiului ca gazdă a finalelor, cind 
se știa că orașul nu dispune de o 
sală corespunzătoare. Gravă a fost 
de asemenea, și lipsa de orientare 
pe care au dovedit-o organizatorii 
continuînd disputarea partidelor in 
sală cînd vremea permitea să se joace 
in condiții optime afară, după cum 
condamnabil trebuie considerat ți 
faptul că n-au limitat de la început 
accesul in sală măcar prin perceperea 
unei taxe de intrare. Cel mai grav 
este însă că, în ciuda „experienței" 
de pină atunci, in ultima zi a fina
lelor, cînd — la cererea directorului 
de concurs — accesul n-a mai fost 
îngăduit decît în limita strictă a 
capacității sălii, nu s-au luat și mă
surile cuvenite de pază. Din cauza 
aceasta, un grup de derbedei, care 
infectaseră atmosfera și în celelalte 
zile de întrecere, au forțat intrarea 
și au pătruns în sală. Speculind ne
priceperea și local-patriotismul spec
tatorilor și instigindu-i la nejustifi
cate proteste, acuzații și amenințări 
la adresa arbitrului, ei au făcut ca 
meciul final Dinamo București — 
Știința Ploești (terminat cu victoria 
categorică a bucureștenilor) să se 
desfășoare intr-o atmosferă infernală, 
încheind astfel în mod rușinos o 
competiție la. capătul căreia nu ne-aro 
fj așteptat să folosim altfel de cu
vinte decît cele exprimind elogii.

Consemnăm o pată urită pentru 
activitatea sportivă din Ploești. Spor
tivii ploeșteni au datoria să șteargă 
această pată, și cit mai grabnic, iar 
înainte de orice e necesar ca ei să-șl 
educe spectatorii. Vor găsi poate șl 
huligani, care, respingind încercările 
de reeducare, preferă să rămînă în 
grupul restrîns al celor ce-și fac ora
șul de rîs. De aceștia se vor ocupa, 
fără doar și poate, educîndu-i în- 
tr-altfel, organele de miliție.

Nu știm din care categorie anzme 
fac parte cei prinși în plină activitate 
de obiectivul aparatului nostru fotogra
fic. Idenf if icați-i și... ajutați-i. Iar dacă 
tiparul ne va înșela cumva 
de a vă fi de folos, clișeul 
nem în orice caz cr'c'nd la 
{ie.

șansele 
pericli-

alegerea

CONSTANTIN

Aplauze la scenă deschisă...
desfășiiraitc într-un 
floare nu se face 

așa tovarăși antrenori si dragi

pentru box

Conlinuind o frumoasă tradiție, a- 
nul acesta se desfășoară a 7-a edi
ție a Dinamoviadei, competiție care 
angrenează an de an membrii aso
ciației Dinamo intr-o rodnică activi
tate sportivă, contribuind la descope
rirea ynor noi elemente talentate. 
Organizatorii Dinamoviadei se got 
mindri cu faptul că Ilie Savel, Bir- 
dău. Sumedrea, crosista Clement 
Waltraud fi elfi sportivi f'unlași ai 
asociației au fort descoperit; ct oca
zia acestei competiții.

In prezent, se desțășcară etapa re
gională, cei mai buni dintre compe
țitori fiind apoi invitau la finale 
Anul acesta, finalele, care au loc 
intre 25 octombrie și 1 noiembrie, se 
vor desfășura la Poiana Stalin. Fi 
realiștii se vor întrece la dletism 
(triation și cros), șah și fotbai. pen
tru prima oară, in acest an concu
rența vor lua parte și In un in
teresant concurs de orientare turis
tică.

• O pledoarie mai bună pentru box 
decît un meci de talia aceluia furnizai 
la Ploești de tinerii Andrei Farkaș 
(Fl.r.) și Ion Boceanu (Loc.) nici că 
se poate. In general, se poate spune 
că gala care a cuprins această în- 
tîlnire a plăcut și uneori a „aprins"... 
galeria Dar singurul meci aplaudat 
la scenă deschisă a fost cel amintii 
mai sus. Aceasta arată odată mai midi 
că de fapt nu publicul împinge pe 
boxeri la bălaie în ring, ci in marea 
majoritate a cazurilor pugiliștii (și, 
bineînțeles antrenorii lor) sînt aceia 
care „educă" pe spectatori 
spirit.

Făceam această reflecție 
mai nouă) urmărind meciul 
Boceanu și In același timp ne gîndeam 
ce bine ar fi dacă am putea să scoa
tem în evidență cit mai multe partide 
ca aceasta și să nu fim puși în situ, 
ația de a număra pe degete meciurile

în acest

(nu toc- 
Farkaș-

sezon. Dar,
primăvară...

bune 
cu o 
Nu-i 
boxeri ?

In orice caz sincere felicitări lui 
Farkaș și Boceanu i

• Arbitrajul tn reuniunea de la 
Ploești (asigurat de Ilie Constanil- 
nescu-Buc., Andreopol-Galați, Hari- 
ghian-PIoești și Dragoș Bădescu-T.- 
Severin) a corespuns. Ne-a plăcut 
mai ales comportarea în ring a iov, 
Harlghian. Nu sîntem însă de acord 
cu decizia din meciul V, Vlădescu 
și Bătrinu Tănase, în care ultimul 
merita un meci egal, cu atît mai mult 
cu cit acesta a dominat și Ș'.a trimis 
adversarul pentru 8 secunde la undea.
• Și o precizare: scorul întilnirii 

este 23—17 
13—7 cum 
nostru.

pentru FI. roșie și nu 
a apărut ieri în ziarul

ȘEINESCU

A. Farkaș (FI. roșie) și I. Bocianu (Locomotiva) au real'zat o par
tidă de o înaltă factură tehnică. In fotografie. A. Farkaș parează directa 
de stingă a lui Bocianu și plasează la rîndu-i o lovitură asemănătoare.

(Foto: CONSTANTIN FAUR)

Cartea și sportul sînt prieteni buni
In fostul liceu Matei Basarab, unde 

este adăpostită deocamdată școala 
medie mixtă cu program special de 
educație fizică, domnește c disciplină 
cum rar întâlnești. Elevii de serviciu 
te îndreaptă imediat spre locul pe 
care-1 cauți și hărmălaia pe care o 
cunoșteam din vremea cînd eram 
elevi a dispărut aproape cu totul. In 
timpul recreației mflgiSe zboară spre 
coșurile de baschet sau peste plasele 
de volei. Cu un minut înainte de 
a suna, școlarii se îndreaptă spre 
clase, iar profesorii îi găsesc pe elevi 
aplecați deasupra manualelor. Să fie 
oare sportul de „vină* în aceste 
schimbări?...

„Școala medie mixtă cu program 
sportiv funcționează deocamdată — 
ne spunea directorul Ion Zlate — 
cu clasele V. VI, VII, VIII, IX și X. 
La anul vom a- 
vea și clasa Xl-a. r- 
Deosebirea între \ - 
această școală și ce- >
letal te este aceea că în programul 
său sînt mai multe ore de educație 
fizică (4 ore de curs și 4 ore de 
sport la colectiv pentru clasele V— 
VII și 6 ore de curs și 4 ore de co
lectiv pentru clasele VIII—X). Acest 
program mărit de educație fizică nu 
s-a făcut în detrimentul obiectelor 
de cultură generală. Noi am eliminat 
doar orele practice de politehnizare 
înîocuindu-Ie cu ore de sport. Ab
solvenții școlii noastre vor avea tot 
atîta succes la admiterea în facul
tățile de medicină sau în institutele 
politehnice Ca și ceilalți. In plus, pen
tru activitatea sportivă ne-au fost re
partizate cadre cu o calificare supe
rioară. Astfel la baschet predau mae-

șira sportului Violeta Zăvădescu, ab
solventă a I.C.F. și componentă a 
lotului național de baschet și profe
sorul Scări>t Eugen, la atletism Eli- 

sabeta 
Sebesy, 
Julieta 
meca.

Nemetz-Stănescu și Adam 
la gimnastică N. Vieru și 
Cintoiu, iar la înot Gh. Di- 

Gustul pentru sport se dez
voltă în măsură egală cu cei pen
tru acumularea a rit mai multe cu
noștințe in domeniul științelor sau al 
literaturii".

— Bine, dar orice început are greu
tățile sale inerente. In organizarea 
acestei școli n ați întîmpinat nici un 
fel de piedici?

„Ba da. Inițial noi ne am început 
cursurile Ia școala medie nr. 7, I. L. 
Caragiale, apoi am fost mutați la 
școala medie nr. 28 și însfîrșit aici. 
Dar și aceasta este o situație de pro-

sportive ce ne-au fost repartizate. In 
actualele condiții ne vine foarte greu 
să executăm întreg programul deoa
rece nu avem la dispoziție terenurile 
și sălile necesare. U.C.F.S.-ul ne poa
te ajuta pumndu-ne la dispoziție, în 
mod gratuit. Stadionul Tineretului
— pentru atletism, sala Floreasca II
— în timpul iernii tot pentru atletism, 
bazinul Floreasca pentru natație și 
sala de gimnastică de la complexul 
Dante Gherman. Să fiu înțeles: nu 
cerem exclusivitate ci numai un nu
măr de ore care să poată satisface 
programul nostru. In sfîrșit Direcții 
educației fizice școlare din Ministe
rul Invățămîntului și Culturii ar tre
bui să grăbească întocmirea progra
melor de învățămînt pentru educație 
fizică".

După ce am vizitat dj^i nou școala 
am făcut 
în sala 
nastică. 
Violeta

îi iniția pe elevii săi 
baschetului. Atenția, am spune chiar 
încordarea, cu care elevii urmăreau 
indicațiile profesoarei era aceeași pe 
care o observasem și într-o altă cla
să, unde un ailt profesor, le vorbea 
școlarilor despre vitejia marelui dom
nitor Mihai Viteazul...

„La dragostea cu care muncesc 8- 
lovii noștri — ne spunea prof. Vio
leta Zăvădescu — noi sîntem obligați 
să răspundem. Și nu numai noi pro 
fesorii de educație fizică sîntem im 
presionațî de ardoarea cu care fie 
care elev se pregătește ci și ceilalți 
Dar roadele le vom culege abia ît 
primăvară".

intenția 
vi-1 pu- 
disoozi-

FAUR

vizorat pentru faptul că în cursul 
lunii noiembrie va trebui să ne mu
tăm înapoi Ia șc. med. nr. 7... De 
altfel aproape toți elevii noștri lo
cuiesc în apropierea acestei școli. 
Dar vom învinge ușor orice impedi
ment, fiindcă ne bucurăm de spriji
nul neb’mifat al elevilor care au în
drăgit încă de la început noua școa
lă. Dragostea lor pentru învățătură 
șl sport este și pentru noi un stimu
lent".

— Poate aveți însă de cerut și a- 
jutortiil forurilor tutelare?

„Da, este drept. Sfatul Popular al 
Capitalei trebuie să urgenteze muta
rea noastră la școala medie nr. 7 
pentru a putea folosi din non bazele

un popas 
de . gini- 

Profesoar; 
Zăvădesct 

în tainele

H. N.



Joaca de-a campionatul...
aI Despre modul de desfășurare 

Icampionatului republican de polo s-a 
linai scris, arătîndu-se de fiecare da- 
I ta repercusiunile neplăcute ale pro- 
Igramării „în salturi". Ne împăcasem 
leu gîndul și speram că anul acesta 
I va fi ultimul în care vom vedea cam- 
I pion at ui disputat în trei-patru săpfă- 
I mîni (bineînțeles; cu pauze de cîte. . 
Idouă-frei luni) și așteptam cu ne- 
I răbdare să urmărim evoluția echi- 
I pelor cu meciuri restante. Primisem 
I și un program alcătuit de inspecție, 
Icuprinzind cu precizie zilele și orele 
Ide disputare a întrecerilor.

Ei bine, din cele 11 parfde pro
gramate pînă azi, știți c*te s-au dis
putat conform programului? NICI- 
UNA I Energia Oradea n-a jucat 
pentru că are jucători bolnavi, Știin
ța Cluj și-a disputat meciurile cu cî
teva zile mai devreme (cu anrcbarca 
comisiei centrale), Progresul Tg 
Mureș s-a auto-programat și a ju
cat fără a avea aprobarea forurilor 
respective, iar celelalte jocuri (mai 
precis, trei) au suferit modificări... 
numai de ore. Bineînțeles, nu ne pu
tem lega de echipele din Oradea și 
Cluj, care avînd motive întemeiate 
au procedat regulamentar și au cerut 
forurilor competente reprogramarea în 
funcție de posibilități. In schimb rf 
se pare cu totul de neînțeles atitudi
nea conducerii echipei Progresul Tg. 
Mureș, care, fără a avea aprobarea 
vreunui for, a stabilit cu formațiile 
partenere (Progresul, Știința și Di
namo din București) ore convenabile, 
a jucat și a plecat. Ne-am trezit ast
fel cu cele trei partide disputate tn 
două zile.

Nu știm 
centrală și 
oiice caz 
că dacă

fără știrea nimănui, 
ce măsuri vor lua comisia 
inspecția de natație. In 
însă, ținem să subliniem
Progresul Tg. Mureș

Pregătiri la București, Atena și Belgrad 
pentru cele trei întîlniri consecutive și decisive

La ora actuală se desfășoară o am
plă activitate de pregătire fotbalistică, 
provocată de campionatul mondial. 
Fotbalul din trei tari: Romînia, Iugo
slavia și Grecia a fost cuprins de un 
fel de febră acum în preajma celor trei 
întîlniri consecutive? ce vor decide 
care din aceste 3 țări va merge anul 
viitor în Suedia;

3 noiembrie, București: Romînia — 
Grecia.

10 noiembrie, Belgrad: Iugoslavia — 
Grecia.

17 noiembrie, Belgrad: Iugoslavia— 
Romînia.

In toate cele trei capitale nu se vor
bește decît de cursa pentru calificare. 
Presa de specialitate comentează pe 
larg tot ceea ce se întîmplă pe margi
nea pregătirilor echipelor naționale 
respective, iar masa iubitorilor de 
fotbal își concentrează întreaga aten
ție spre'antrenamentele loturilor.

h ROSTUL JOCURILOR DE 
P PREGĂTIRE

La noi, meciul de pregătire de du
minică n-a corespuns, ca de obicei, 
scopului propus. El a provocat numai 
regrete... A fost regretată întrerupe
rea campionatului, în cadrul căruia 
jucătorii ar fi fost cu mult mai serios 
verificați dim punct de vedere al pre
gătirii. A fost regretată lipsa de pre
vedere, care a dus la situația de a nu 
avea în această vacanță fotbalistică 
oficială, parteneri străini pentru pre
gătirea lotului. In plus, a permis să 
se tragă cîteva concluzii cam neplă
cute, dar interesante și bune de ținut 
în evidență:

1. Jocurile de verificare cu parteneri 
indigeni sînt absolut necesare în peri
oada de pregătire a unor echipe re
prezentative. Ele permit menținerea în 
joc a jucătorilor, omogenizarea mai 
ales din punct de vedere tactic și 
chiar o muncă de corectare, fizic și 
tehnic, așa cum de altfel fac și echi
pele de colectiv, fie în perioada pre
gătitoare, fie între două etape de cam
pionat. Rostul lor însă, nu-i înțeles 
nici de jucători, nici de spectatori și 
nici chiar de parteneri, uneori, ceea ce

ȘTIRI D I N
• PROGRESUL BUCUREȘTI — 

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI 5—1 
(3-0). In deschidere la meciul de ca
tegoria B Locomotiva Gara de Nord— 
Energia Moreni. a avut loc o partidă 
amicală între formațiile Locomotivei 
București și Progresul București. Am
bele echipe au folosit și jucători de la 
Dinamo București. De remarcat corn, 
portarea satisfăcătoare a lui Greavu, 
Olaru și Raab (în repriza a Il-a) cît 
și a mijlocașului dreapta Vlădoiu de 
la Locomotiva. Remus Lazăr, Soare, 
Dobrescu și Neagu au fost cei mai 

și-a permis așa ceva, a făcut-o 
numai și numai pentru că sșa 
au fost învățate echipele de polo din 
țara noastră. Adică, să joace oricind 
vor, să fie sigure că forurile compe
tente vor da fără multe discuții a- 
p roba re pentru orice schimbare, lată 
de ce atunci cînd cerem sancționarea 
echipei Progresul Tg. Mureș amintim 
comisiei centrale și inspecției de na- 
tație că asemenea lucruri nu s-au 
întâmplat la fotbal, baschet, box, 
lupte, volei sau oricare alt sport. Iar 
acest amanunt nu scoate în evidență 
seriozitatea sau neseriozitatea unor 
echipe, ci în primul rînd autoritatea 
sau lipsa de autoritate a forurilor 
conducătoare din sporturile respec-

Doi dintre sportivii care au îmbrăcat duminică tricourile de campioni 
la canotaj academic fond: STELA STANCIU (Energia) și ȘTEFAN Nl- 
COLAE (Dinamo).

poate duce Ia concluzia — eronată — 
că n-ar mai fi necesare. Duminică, se 
lecțkmabilii au vădit multă lipsă de 
interes, din care cauză antrenamentul 
a fost ratat.

2. In general, selecționabilii profită 
de cel mai mic pretext pentru a se 
sustrage de la un antrenament sau 
joc de pregătire, cum s-a întîmplatcu 
Zavoda II, care a acuzat o rozătură la 
picior pentru a nu juca, rămînînd pînă 
La urmă pe banca rezervelor. Ne sur
prinde acest lucru pentru că eram 
obișnuiți să-l vedem pe Zavoda II ca 
un jucător conștiincios, inimos, plin 
de rîvnă la antrenamente, preocupat 
de pregătirea sa, mai ales atunci clnd 
este selecționat în „națională".

3. Alți jucători privesc cu ușurință 
chemările în lot și nu se supun, că- 
zînd în indisciplină. Cîțiva jucători în 
loc de sîmbătă s-au prezentat în lot 
duminică dimineață, iar unul — Cons
tantin — nici n-a „binevoit" să vină 
măcar la meci, silind pe antrenori să 
folosească la un moment dat pe Tata- 
ru ca inter. Să conchidem că este 
vorba de lipsă de interes față de ac
țiunile echipelor naționale ? Nici nu 
îndrăznim să ne gîndim la un răs
puns afirmativ. Vrem să credem că 
este vorba mai degrabă de cazuri de 
răsfăț și superficialitate pentru a că
ror lichidare sînt necesare eforturi co
mune energice. Ne gîndim la măsuri 
mai energice din partea antrenorilor lo
turilor și colectivelor de origină ale ju
cătorilor, pentru ca împreună (în fond 
interesează deopotrivă loturile si co
lectivele) să curme o stare de lucruri 
dăunătoare fotbalului nostru. Și în 
primul rînd trebuie arătat jucătorilor 
că este o mare cinste atunci cînd 
sîn-t selecționați, iar ei trebuie să se 
dovedească demni de această cinste.

ALTE PREGĂTIRI
Pregătirile lotului A, cum arătam 

ieri, vor continua săptămina aceasta 
— cu lotul definitiv — pînă la pleca
rea la Sofia. In acest timp se vor des
fășura și pregătirile lotului B, care 
încep azi, printr-un joc de trial pe 
stadionul din Giulești. Se vor întUni 
două echipe, probabilii cu posibilii.

FOTBAL
buni de la Progresul. Golurile au fost 
marcate de Ozon (2), Banciu, P. Mol- 
doveanu și Mateiatiu pentru Progre
sul, Raab (3) și Olaru pentru Loco
motiva.

• FLAMURA ROSIE ARAD — ȘTI
INȚA TIMIȘOARA' 6—1 (2—1). Me
ciul a avut loc duminică la Arad. Au 
marcat: Mercea (2), Țîrlea, Băcuț LI, 
Sereș, Szekely pentru Flamura roșie 
•— respectiv Ciosescu.

• JOI ȘE VA DISPUTA la Bacău 
partida restanță Dinamo Bacău — 
Progresul C.P.C.S. București (cat. B).

Canotorii și-au încheiat activitatea competițională
Duminică, la Timișoara, canotorii 

și-au încheiat socotelile...
Campionatul de fond la canotaj aca

demic, ultima competiție a anului, s-a 
bucurat de. o vreme splendidă, de o 
organizare excelentă (merit exclusiv 
al cîtorva activiști voluntari din lo
calitate), de o participare numerică 
demnă de subliniat și de... unele în
treceri pasionante prin dîrzenie, prin 
incertitudinea rezultatului. Dar, toate 
acestea, n-au putut șterge impresia — 
care n-a putut scăpa unui observator 
atent și mai avizat în canotaj — că 
avem de-a face totuși cu un concurs 
de importantă secundară, puțin cam... 
sub nivelul pretențiilor pe care le pre
supunea splendoarea cupelor, plache
telor și tricourilor de campion repu
blican expuse într-o vitrină din cen
trul orașului.

IN TABARA VIITORILOR 
ADVERSARI

In Grecia ca și în Iugoslavia dom
nește aceeași atmosferă de febrilitate. 
In Grecia, de pildă, meciul cu Franța 
B nu a satisfăcut. Echipa Greciei a 
desfășurat un joc modest, impuntnd 
măsuri pentru asigurarea unor pregă
tiri mai temeinice. In acest scop, cam
pionatul a fost întrerupt, iar antreno
rul Martini și-a planificat antrenamen
te săptămînale.

In Iugoslavia, după jocul de la 
București ziarele de specialitate au a- 
nalizat comportarea echipei lor și au 
ajuns, în generai, La concluzia că deși 
au fost jucători care au jucat slab 
(Mujici, Belin, Pașici și chiar Miluti- 
novici), echipa trebuie menținută și 
pregătită în continuare la Novi Sad. 
Cercurile sportive iugoslave se așteap
tă Ia două jocuri foarte grele în care 
presupun că grecii și romtnii vor juca 
după sistemul „beton", adică defen
siv, pentru a obține măcar rezultate de 
egalitate. Tirnanici va alcătui lotul 
după etapa de campionat de la 27 
octombrie și-și va începe cantona
mentul. La 3 noiembrie este proiectată 
o întîlnire de pregătire cu o formație 
maghiară sau elvețiană.

In urma trierii crier 774.S95 variante 
depuse la concursul Pronosport »r. 42
(etapa din 21 octombrie 1*57) au fost
găsite :

13 variante cn 12 rezultate
551 variante cu 11 rezultate 0

7155 variante cn 14 rezultate.
Operațiunile de omologare sînt în

curs de desfășurare.
Concursul Pronosport nr. 43 din 27 

octombrie are un program alcătuit din 
două meciuri internaționale Idin ca
drul preliminariilor campionatului mon
dial) și zece întilniri din cadrul celei 
de a zecea etape a campionatului ca
tegoriei B. Să ie luăm pe rînd :

L RD. GERMANS — R. CEHO
SLOVACA (

Echipa gazdă mai are o singură șan
să pentru a pleca la Stokholm : să în
vingă reprezentativa cehoslovacă (in 
acest caz cele trei componente ale se
riei a IV-a ar totaliza un număr egal 
de puncte — 4 — fapt care ar necesita 
noi întîlniri !). Oaspeții sînt mai pu
țin... pretențioși : un rezultat egal le 
este suficient pentru a participa la 
turneul final al campionatelor mon
diale. După părerea noastră : „X" pen
tru oaspeți și „1" pentru terenul pro
priu.

II. BELGIA — FRANȚA

O situație asemănătoare cu cea din 
meciul precedent, victoria belgienilor 
însemnînd o nouă întîlnire Belgia — 
Franța, meciul egal sau victoria oaspe
ților aducînd calificarea Franței. Nici 

h pronosticul nostru nu va fi diferit: 
„X” și „1”. Ceea ce putem accentua 
este faptul că pe teren proprio „Dia
volii roșii” își vînd scum pielea!...

III. ENERGIA CfMPIA TUpZII — 
ȘTIINȚA CLUJ

Cu acest meci intrăm tn domeniul 
categoriei secunde. Avantajată de fap
tul că joacă „acasă” Energia cîmnia 
Turcii va încerca să se revanșeze în 
campionat pentru cele două infringeri 

F Muiți fruntași absenți 
la Timișoara |F Este utif 
ca mpi onatul de fond? 
F Francisc Cerhati a scos 
o nouă promoție de campioni

Mai exact: dacă la probele feminine 
participarea a fost la nivelul cerut, 
concurind cele mai bune vislașc ale 
noastre, componente ale totului repre
zentativ, în schimb, la băieți — cn 
excepția probei de 4^-1 rame — s-a 
înregistrat absența în masă a frunta
șilor, mai ales a celor de la C.C.A. 
și Dinamo.

Neconvinși — și, poate, pe bună 
dreptate, — de utilitatea acestei com
petiții, care cere eforturi deosebite în 
pregătire (e vorba de un campionat 
de fond, deci de antrenamente lungi și 
grele!) tocmai acum, la 
zon și după un program 
greu, unii antrenori au 
acord ca sportivii lor cei 
nu ia startul. Printre 
tehnicienii prezenți la Timișoara (ca 
și printre sportivi) au fost muiți cei 
care s-au întrebat care-i rostul, care-i 
utilitatea acestui campionat de fond șl 
dacă n-ar fi cazul ca pentru viitor, el 
să fie rediscutat.

Revenind la concursul propriu zis, 
trebuie să subliniem succesul net al 
lui Dinamo care a cucerit 4 titluri de 
campion [ață de C.C.A., Energia șl 
’ ocomoL’va (cite unul). Spuneam mai 
sus că de la start au lipsit muiți ca
notori de prima mină muiți și de la 
Dinamo. O justă politică de cadre (ri
dicarea unor elemente noi, din rindul 
ostașilor) le-a permis însă dinamo-

sfîrșit de se- 
competițional 
fost ușor de 
mai buni să 
antrenorii și

viștilor acest succes remarcabil. Efor
turile neobositului antrenor Francisc 
Cerhati și-au găsit încă odată răspla
ta: el a scos o nouă „promoție" de 
campioni, muiți din ei chiar la primul 
lor concurs (cazul lui V. Păpușoi de 
la 2 vîslel). Secția de la Dinamo Timi
șoara a furnizai și ea reprezentativei 
dinamoviste o serie de elemente bune 
(Bold, Thomas Helmuth, Corbul etc.) 
care au făcut pași siguri spre consa
crare.

Două plăcute surprize: Ana Pildner 
(Locomotiva București) o vîslașe con
știincioasă și dotată cu mari calități, 
care a învins la simplu și... Voința Ti
mișoara (4-f-l băieți) care le-a dat 
destule emoții cîștigătorilor probei, 
vîslașii de la C.C.A., toți oameni de 
lot.

Echipajul feminin de 4-\-l vîsle al 
Energiei a cîștigai cum era de aștep
tat dar a simțit din plin concurența 
unei formații dinamoviste alcătuită ad- 
hoc. Se va deschide un nou duel la 
această probă în anul care vine ? 1 : 
schimb, nimic — în afară de efortul 
propriu zis al parcurgerii celor 6 km. 
înir-un timp cît mai bun — n-a tulbu
rat mersul senin, spre cucerirea unui 
nou titlu de campioane, al componen
telor echipajului de 4-ț-l rame de la 
Dinamo.

O întrecere pasionantă a fost cea a 
„opturilor" de băieți, probă în care,

^^onosport
suferite în Cupa Primăverii âtn partea 
studenților clujeni. Părerea noastră? 
N-ar fi de mirare ca această speranță 
a gazdelor să devină realitate.

IV. LOCOMOTIVA CLUJ — ENERGIA 
ARAD

Clujenii dețin „lanterna roșie*4 fără 
a fi obținut vreo victorie L. primele 
9 etape. Arădanti, la rîndul h r, se com
portă slab în deplasare (3 meciuri 
pierdute din 3 —golaveraj: 2:14). Ca o 
concluzie, pronostic „!•*.

V. ENERGIA BAIA MARE — LOCO
MOTIVA timișoara

Băl măr mii au „smuls44 duminică un 
punct Energiei Cîmpia TurzM, în timp 
ce feroviarii au învins pe teren pro
priu (...în ultimele minute) Energia 
Reșița. Deși oaspeții vor lupta cu 
dîrzenie pentru a-șj păstra șansele la 
primul loc, noi indicăm „1” și „X”, 
un „2«4 fiind gTeu de obținut la Baia 
Mare,

VI. PROGRESUL FOCȘANI — 
LOCOMOTIVA CONSTANȚA

Focșcnenii au pierdut duminică pe 
teren propriu meciul cu Dinamo VI 
rezultat care nu-i... recomandă cîtuși 
de puțin în întîlnirea cu liderul se
riei. Deci „3*4 și chiar ca solist.

VII. ENERGIA MEDIAȘ — RECOLTA 
REGHIN

Arabele formații sînt situate la pe
riferia clasamentului. Un „X“ ar putea 
„împăca44 cele două echlne în cazul 
că avantajul terenului nu-și va spune 
cuvintul..

în 
tă

i
urma dinamoviștilor, s-a dat o lup- 
acerbă, despre care vorbesc de la 

sine timpurile: cinci echipaje (locurile 
2—6), au trecut linia de sosire în răs-, 
timpul de 1 min 15 sec. Și aceasta, 
după o cursă de peste 9 km.!

Lăsînd acum echipele și ocupîndu-ne 
de asociații, vom consemna succesul 
celor de la Energia și Progresul, la 
egalitate pe locurile 2—3, frumoasa fit 
gură a ceferiștilor precum și parti
ciparea masivă — dar la un nivel va
loric mai scăzut decît ne așteptam —< 
a Voinței. Și două absențe îngrijoră
toare: Flamura roșie și—mai ales— 
... Aradul 1

RADU URZICEANU

lotului reprezentativ 
participă

la competiția de tenis 
de masă cu handicap 

din Capitală
De 

masă 
petiționale mai intense. In 
campionatelor republicane, de 
ficare, a unor rare concursuri locale 
sau de verificare cu membrii lotului 
R.P.R., în rest activitatea cs’e des
tul de redusă. S-a resimțit și se re
simte încă acut lipsa concursurilor 
care să reunească un număr mare 
de partic'rpanți. Din această cauză, 
marea majoritate a jucătorilor și ju
cătoarelor de tenis de masă de Ia

multă vreme tenisul nostru de 
duce lipsa unei activități rom- 

mai intense. In afara 
cali-

noi nu au ocazia să-și măsoare for
țele cu cei mai buni, să se verifice, 
nu există posibilitatea descoperirii de 
noi elemente. Așa se și explică lău
tul că numărul fruntașilor acestui 
sport este supărător de mic, iar în
tre i ei și ceilalți jucători este un 
mare decalaj de valoare.

Tocmai pentru a împlini o parte 
din aceste goluri în activitatea com
petițională la tenis de masă, comi
sia orășenească de specialitate Bucu
rești a luat lăudabila inițiativă de a 
organiza o competiție de amploare, 
cu handicap deschisă tuturor jucătoa
relor și jucătorilor din Capitală. Adi
că vor l a parte tineri jucători de 
categorie inferioară alături de mem
bri ai Ioturilor republicane.

Concursul a trezit un interes de
osebit în rindurile sportivilor bucu- 
reștenî, peste 200 de jucători și ju
cătoare înscriindu-se pentru aceste 
întreceri. întâlnirile vor avea loc azf 
cu începere de la ora 16,30 și vor 
continua joi de la aceeași oră în 
sala Floreasca. S-au luat din vreme 
toate măsurile organizatorice, la a- 
cestea aducindu-și aportul și membrii 
comisiei centrale ca și inspecția de 
tenis de masă. O comisie snecială 
va stabili handicapurile pentru fie
care concurent.

Competiția este eliminatorie, o par- 
tidă disputindu-se sistem „cel mai 
bun din trei seturi". Cei evidențiați 
vor primi frumoase premii const) nd 
din cupe, placliete. diplome etc

VIII. LOCOMOTIVA ARAD — 
ENERGIA LUPENl

Fără îndoială oaspeții sînt mai buni 
dar feroviarii arădeni joacă bine „a- 
casă44 și în plus, amenințați de ulti
mul loc, nu-și vor cruța eforturile 
pentru a obține ambele puncte puse-n 
joc.

IX. ENERGIA MORENI — DINAMO
B1RLAD

Pînă acum nici o echipă nu a ple
cat de la Moreni învingătoatre. Nu 
credem că dinamovișii vor face excep
ție de la această „regulă4*, dar cum 
alcătuiesc o echipă gata de surprize 
n-ar W rău să vă luați măsuri de pre
cauție.

X. ENERGIA REȘIȚA — PROGRESUL
SIBIU

In mod normal 'îeșlțenîj pot termina 
învingători confirmînd din nou tradi
ția : la Reșița nu se cîștigă puncte ! 
Revenirea de formă pe care-o mani
festă Progresul Sibiu necesită totuși 
atenția paxti cipan ți lor și un „X4* 
(dacă nu chiar „2“).

XI. ENERGIA HUNEDOARA — EN. 
UZ. TR ORAȘUL STALIN

Toate argumentele pledează în fa
voarea hunedorenilor : terenul pro
priu, rezultatele de pînă acum, etc. 
Cum este greu de crezut că surpriza 
va apare tocmai la acest meci trecetl 
„1” solist pe buletân*.

XII. ȘTIINȚA IAȘI — ENERGIA
1 MAI PLOEȘTI

Forma slabă a ploeștenilor ne scu
tește pe noi de ccmentTrii iar pe dum
neavoastră de „ghicirea44 unui nou so
list : Deci

Și acum, inspirația dumneavoastrtă 
are cuvîntul ’.



La Saiu Mare
Floretiștii și floretistele au primit..

note de trecere

la Sinaia spre Vîrjid cu Dar.
Această construcție a foit complet re&nenajată și iddată pentru a putea găzdui — de la 1 noiembrie 

— în cele mai bune condiții pe numeroșii iubitori ai drumeției și ai muntelui. Sinîem siguri ca sora cea rruc a 
Hotelului turistic ..Cota 1400". va face'cinste - prin chiliile optime de cazare - reputațiade 
cură marea construcție cu care se inveoineazâ. Amatorii nu oor avea decit sa aprecieze ui fața .acului acea 
stă afirmație!

In clișeu; cabana „Cota tHOfF.

--------—------------------------------------------ - --------------------- ------------------------------------------ -----------------
Cornel Popotei (arbitru) și 
Gr. loanîd (antrenor) despre: 

MM resufiiicaR 
de fir oe ecftme

De mîine dimineață pîaă dumini
că. poligonul Tunari va găzdui cam- 
ipinnatele republicane de tir pe e- 
chipe, competiție cu care ia saârșit 
sezonul din acest an. Deoarece ulti
mele evoluții ale trăgătorilor noștri 
(ne referim în special la seniori) an 
scos în evidență forma lor deosebită, 
este posibil ca la aceste campionate 
să fim obligați să modificăm din 
nou tabelele de recorduri. Dar pen
tru prezentarea acestor întreceri 
ne-sm gîndit’să dăm cuvîntcl la doi 
activiști cunoscuti în tirul romînese:

CORNEL POPOVÎCI (arbitru) : 
'„Unul din factorii care pot ajuta e- 
fectiv buna desfășurare a concursu
lui este arbitrajul. TotMnai de aceea 
am căutat să creăm — ton acest 
punct de vedere — condiții normale 
campionatelor pe echipe. Corpul de 
arbitri și-a însușit in cadrul ședin
țelor speciale de prelucrare a regu
lamentelor noile modificări dictate de 
Uniunea Inter națională de Tir. In 
plus arbitrii care vor funcționa la a- 
ceste competiții au „antrenament ul“ 
necesar deoarepe ei au arbitrat Ui 
majoritatea competițiilor interne și 
chiar la campionatele internaționale 
ale R.P.R. Iii trebuie să se bucure 
însă de ajuiorul necondiționat al 
concurenților care au datoria ca în 
jocul luptei sportive să nu uite pres- 
cripțiunile regulamentului și astfel 
să nu dea ocazia să fie sancționați 
In încheiere vreau — fiindcă ține 
tot de sectorul în care activez — să 
uă anunț și programul primei zile: 
combinată (meci englez) —senioare 
și juniori, armă liberă calibru mare 
și talere aruncate din șanț, man
șa 1“.

GRIGORE IOANID (antrenor) : 
„După părerea mea campionatele re
publicane de tir pe echipe sint nece
sare tirului rominesc pentru japtu1 
că ajută la dezvoltarea bazei de 
masă a acestei ramuri sportive. Con
form regulamentului competiției, e- 
chipele trebuie să prezinte garnituri 
complete. In acest fel există obliga
tivitatea creșterii cadrelor. O acțiu
ne cu urmări pozitive ar fi însă des
fășurarea la date separate a cam
pionatelor rezervate juniorilor și se
nioarelor. Cred că la actuala ediție 
lupta (la probele pentru^eniori) se 
va da inire reprezentativei» asocia
țiilor Dinamo, Progresul și C.C.A 
Sportivii dinamoviști, pe care îi an
trenez eu, pot euceri primul loc dacă 
vor învinge echipele asociației Pro- 
gresttl la pistol viteză sau pistol 
precizie. In orice caz vă pot spune 
cu certitudine că trăgătorii sint în 
cea mai bună formă și că nu tre
buie să vă mire o nouă avalanșă de 
recorduri. In plus va fi interesant 
de urmărit dacă trăgătorii de la cerb 
t>or reuși să confirme — și noi spe
răm aceasta — valoarea internațio
nală arătată la ultimul concurs".

Note de pe velodrom
„Ah ce vreme frumoasă! Astăzi ar 

fi treburi să fim la Oradea, la ju
mătate» camptoaatuhu republicau de 
mare fond. Dacă n-ar Ii fost cele ci. 
leva zile urile de acum doua săptă- 
mini comisia centrala n-ar fi șters din 
calendar aceasta importantă compe
tiție".

Cel care regretă că timpul i.a pă
călit pe organizatorii competițiilor ofi
ciale de ciclism, este Gabriel Moicea- 
na pe care l.am înlilriit duminică 
dimineața pe velodromul Dinamo, Ca 
el glndesc toți ceilalți rutieri. Și cum 
să nu gîndeșii așa ând zilele de 
adevărată vară te îndeamnă să ru
lezi, dar calendarul competitions!! iți 
spune... ferm că sezonul s.a încheiat. 
Singura soluție este aceea de a lua 
startul in concursurile pe pistă Aceas
ta este una din explicațiile afluenței 

rar întîlnile — de concurenți în 
probele pe pistă.

Spectatorii prezenți ui tribunele ve
lodromului Dinamo n-au regretat o 
clipă faptul că s-au deplasat' aici. A 
fost o dimineață plină de întreceri 
spectaculoase în care au evoluat cei 
mai buni cicliști. Nu vom nota rezgl. 
late pentru că în maioritatea probelor 
de duminică (cursa' italiană, semi- 
fond) ele nU aii o importantă prea 
mare. Vom vorbi însă de asaltul pe 
oare-i dau tinerii și de succesele care 
încununează această îmbucurătoare 
acțiune.

C. Bilciu l-a întrecut pe campionul 
probei de viteză, Vasilie Oprea; C. 
Fiore.sen și Tănase Adrian se. impun 
ca reale talente în cursele pe pistă; 
Constantin Baciit, Aurel Șelaru și D 
Rotaru îndreptățesc speranțele... Iată 
numai âteva fapte care susțin afir
mația noastră și care alimentează tpc. 
'■anta că ciclismul de pistă va păși

CUPA „SFATUL POPULAR* LA
BOK

Cea oe a -d^ua reuoiaae s-a desfă
șurat duminică dimineața pe ringul 
• astalat ia ineiata uzinelor Semănă- 
‘>area. S-au remarcat cu această oca
zie piteva elemente cu posibilități ca 
Gh. GfeiU (Lac. ICCF». $tefan Fanai t 
rrimpari Nail. Die Râdulesca și Gh. 
î,ung« (TînărM Dinacaovistl. V. Ta<- 
pitz (Energia ,.Element Gottwaid“), 
Alex. Meise (Lx»e ICCF). A treia <e«- 
niune a primei faze se va desfășura 
•ci 24 octombrie de la ora 17.30 în a- 
'■etași Ioc. (N. Tocacek -corespondent).

CAMPIONATUL CATEGORIEI B
LA RUGB1

lată rezultatele înregistrate în cate
goria B : Știința I.M.F. — Progresul 
j A.S. 8—3 (0—0); Locomotiva Cluj — 
Energia Tîrnăveni 0—0; Progresul Si
biu — Dinamo 2 Buc. e—6 (8—0); Ener
gia Bîrlad — FI. roșie Or. Stalin 37—3 
(12—0); Energia Ploești—Energia Brăila 
31—« (18—0); Știința Galați — Știința 
Iași 6—3 (3—3); Energia Hunedoara — 
Voința Cluj 17—0 (6—0); Progresul Te
cuci — Locomotiva Buzău 6—3 (6—3);
fsnergia Constanța — Energia Mine Buc. 
0—24 (0—13) •; Știința Timișoara — 
Știința Cluj 3—0 (3—«).

MÎ1NE, O NOUĂ INTILNIRE
DE RUGBI

Mîine, la ora 15, Locomotiva Griyița 
Roșie întîlnește pe terenul din Parcul 
Copilului — în cadrul campionatului 
categoriei A — Energia Petroșani, in
tr-o partida restanță. 

din nou pe codea afirmării internațio
nale.

Ar fi nedrept să omitem de pe lista 
e-jideațiaților pe C. Dumitrescu (cursa 
italiană). Ion Baciu, G. Moicearm si 
Gh. Calcișcă (semifond).

Ati fost însă, din păcate, și uncie 
aspecte negative care se datoresc fie 
arbitrajului incorect, fie atitudinii ne
cavalerești a unor alergători. De .pildă, 
la semifond, alergătorul D. Rotaru â 
fost eliminat ne justificat (au recu
noscut și arbitrii, însă după termina
rea reuniunii). Este drept că la aceas. 
tă greșeală a contribuit și faptul că 8 
dintre arbitrii delegați au lipsit ne
motivat Ba unii dintre ei erau la 
velodrom în chip de spectatori, amu- 
zîtidu-se pe seama încurcăturii în care 
se aflau colegii Iar. Am vrea să dăm 
o sugestie subcomisiei de arbitri din 
cadru! comisiei orășenești de ciclism: 
ce-ar fi sâ se dispenseze pe o anumită 
perioadă de „serviciile" acestor arbi
tri?

In proba de viteză, Vasile Oprea a 
fost întrecut de C. Bilciu. O surpriză, 
fără îndoială. Spectatorii l.au felicitai 
pe Bilciu și au așteptat de la Oprea 
ca, în recalificări, să obțină o perfor
manță la adevărata lui valoare. Dar 
Oprea „supărat" de îndrăzneala tină- 
rului său adversar a cedat, fără să 
lupte, în recalificare. Unui maestru 
al sportului, unui sportiv de talia lui 
Oprea, pe care nu l-am văzut nicio
dată intr.o situație de genul acesteia, 
nu-i 'este permis să se comporte de 
această manieră. Sperăm insă că la 
„Cupa Sportul popular" care se des
fășoară duminică pe velodromul Dina
mo, V. Oprea ne va dovedi că este 
același sportiv și om valoros pe care-l 
știam.

H. NAUM

ceami cu 6—4, 6—3. întrecerile conitinuă 
pînă joi inclusiv pe aceleași terenuri 
începînd de la orele 15.30.

CONCURS DE ATLETISM
„CUPA ORAȘELOR* LA LUPTE
Duminică dimineața în sala Dinamo 

selecționata orașului Sinaia a între
cut reprezentativa Bucureștiului cu 
10—6. Dintre rezultate scoatem in evi
dență următoarele: V. Popescu (B) 
face meci nul cu I. Cernea (S), V. 
BuLarca (S) învinge prin .abandon pe 
Nic. Popovici (B>. De remarcat că a- 
ceastă reuniune programată pentru a 
da posibilitate de a se afirma elemen
telor din luptele libere și a promova 
această ramură a prilejuit dîrze între
ceri de... lupte clasice.

La Orașul Stalin, reprezentativa lo
cală a învins tînăra formație a Cluju
lui cu scorul de 14—2. Din formația 
învingătoare au făcut parte luptători 
cunoseuți ca I. Bătrin. I. Mureșan, M. 
Croitoru.

ȘTI1NTA BUCUREȘTI ÎNVINGĂ
TOARE la’ polo

Disputînd meewl restant în cadrul 
campionatului republican de polo for
mația bucureșteană știința a întrecut 
Progresul București cu 3—1 (3—1). Au 
înscris Marinescu (2), Chirvăsuță, pen
tru Știința și Cloșcă, pentru Progresul. 
De remarcat că studenții au jucat ma
joritatea tâmpului cu un echipier mai 
puțin, deoarece Zane a fost eliminat pe 
tot meciul . Afîitte de ia ora 16.36, la

Satu Mare 21 (prin telefon de 
la trimisul nostru). întrecerile de flo
reta de la Sa tu Mare au obținut no
te de trecere din partea exigenților 
examinatori: a arbitrilor, oficialilor și 
numeroșilor spectatori din localitate. 
Spre deosebire de competițiile pieces 
denie, de această dată băieții s.ad 
dovedit mai silitori și au trecut exa
menul cu un calificativ superior celui 
acordat fetelor (bine pentru băieți, 
satisfăcător pentru fete).

In întrecerile masculine am remar
cat prezența unui echilibru valoric de
terminat de creșterea calitativă a unor 
formații, cum sint Șiiinia Tg. Mureș, 
Dmamo Cluj și Energia Ploești, In 
ielul acesta echipa campioană, C.C.A., 
a fost tot timpul în mare pericol. Ea 
a fost obligată ca în fiecare, meci să 
recurgă la cunoscuta sa armă- comba
tivitatea, pentru a evita surprizele. Nu 
este mai puțin adevărat că militarii 
au scăpat ptriă la urmă chiar mai ușor 
decit se așteptau. Aceasta datorita 
faptului că tinerele echipe Știința Tg. 
Mureș și Dinamo Cluj nu au îndrăz. 
nit să privească atit de sus. spre su
premația floretîștitor de la G.G.A. Și 
in timp ce Știința și Dinamo s-au luat 
cu înverșunare la lupta cu Progresul 
F.B., pentru poziția de secondanți ai 
campionilor, iar Progresul F.B, — mai 
curajoasă — și-a stabilit ca singur 
obiectiv victoria asupra C.C.A., echi
pa miEfarilor a mers fără oprire din 
victorie în victorie. De două ori cam. 
pionii au fost opriți din drumul lor 
triumfător de formația Progresul F.B. 
(8—$ în tur, 8—8 în retur). Aceste 
două meciuri nuie au fost insă fără 
urmări, întrucit Progresul F.B. a p'er- 

,dut nepermis două meciuri; în fața
Științei Tg. Mureș — to tur — și în 

'fața Energiei Ploești — în retur.
Și în ierarhia iridtvidiială a acestui 

c»r»pivn»t avem de semnalat iuver- 
.............. ascensiuni promițătoare.

, astăzi 
al echipei 

claseze 
victorii,

Șiii»i(ei Tg. Mureș — in tur

promițătoare, 
trăgătorul nr. 

C.C.A. a reușit 
pe primul loc cit 

A. Csipler
Și

isiuni și
/. Zilahi,
1
să se . .
46 victorii, unmat de 
(Știința Tg. Mureș) 45 victorii
Tănase Mureșan (Progresul E.B.) 44 
victorii. O nouă dovadă a ascens’tt-
nii tinerilor noștri. SttblinienT de ase., 
menea comportarea excelentă a Ini 
Sorin Poenaru (Energia Ploești) care

Semifondui a fost și în întrecerile de duminică cea mai apreciată 
probă. (Foto : FI. NAUM)

ștrandul Dante Giiermaa, se dispută 
întîlnirea Dinamo București-Energaa O- 
radea.

CUPA „7 NOIEMBRIE* LA TENIS
De duminică dimineața a început 

pe terenurile de tenis Centrul de An
trenament Nr. 2 și Știința Politehnica 
un concurs în cinstea zilei de 7 Noiem
brie. Au participat cîțiva dintre cei mai 
buni jucători bucuireșteni care în prima 
zi s-au întrecu-t pentru stabilirea gra
pelor. Rezultate: M. Viziru-Mitta 6—8, 
6—8, 6—2. Georgescu-Dancea 3—6, D—7. 
8—6, Slapciu-Vasilescu 6—0, 6—2. Gh. 
Viziru-Zilberman 3—6, 6—2, 6—2. în
vingătorii și învinșii au continuat să-și 
dispute întîietatea în cadrul a două 
turnee de patru jucători. Asttfel, luni 
dupâ-amiază Gh. Vizirii a întrecut mult 
mai greu de cît era de așteptat (și a- 
ceasta datorită ușurinței cu care a în
ceput meciul și apoi nervozității sale 
progresive de-aiungul celor trei setuiri) 
pe tînărul Gh. Slapciu cu 6—4, 4—6, 6—4. 
Acesta din urmă a condus de cîteva ori 
în setul decisiv dar nu a insistat sufficient 
și mai ales nu a venit aproape 
deloc la fileu., Pe terenul cen
tral partida dintre Marin vwu 
și Ștefan Georgescu s^a întrerupt 
în situația de 9—7, 5—7, 1—1. după 
o desfășurare echilibrată. Intr-un turneu 
paralel Kiseieff a învins pe Burcescu 
cu 6—4, 6—4, iac Petre MJarin pe Cru-

împarte cu I. Zilahi primul loc fel 
clasamentul individual al returului 
(23 victcrlt) I
TOTUȘI FETELE LA UN PAS Dll 

CORIJENTA... I
In întrecerea floretistelor nu s.aț 

petrecut fapte demne de evidențiatl 
Totul s-a desfășurat într-un anonima! 
îngrijorător, clasamentul a rămas . al 
proape neschimbat, față de cel dl 
anul trecut, iar în ordinea individuala 
a trăgătoarelor nu s-au produs inverl 
siuni. Olga Orban (Progresul Clui)| 
Meria Vicol și Eugenia fărăngoi/l 
(Progresul F.B.), Ecaterina Orb fprdl 
greșul Cluj) Glicheria -Ște/nurscJ 
(Progresul F.B.) și Elena Șamșudeanitl 
Ferenszi (Energia Satu Mare) co;i| 
duc cu autoritate în clasamentul ini 
dh-idual. De remarcat că primele trei 
fioretiste au terminat cu același nul 
măr de victorii (42) fiind neparL irtl 
de numărul tușelor.

Echipa campioană, Progresul F.B. 
a cîștigat meritat de o tnameră crtel 
gorică, prezentînd cinci trăgătoard 
{Maria Vkdl. Eugenia Țărongoiui 
Glicheria Ștefănescu, Honorina Parași 
chivescu și Doina Alexandrescu) bind 
pregătite și hotărîte să-și mențină sid 
preraația. Păcat că această echipă nd 
a avut un adversar periculos. Proprel 
sul Cluj nu a reușit să confirme așteoJ 
tarile (să facă zile grele Progresului 
F.B ) întruert a prezentat a eHiioă CU 
două trăgătoare excepționale (Orban 
și Orb) dar restul ati fost mult infe-1 
rioare colegelor lor.

RENATO ILIESCU

CLASAMENT FINAL BĂIEȚI ■
1. C.C.A. 14 12 2 0 4(1
2. Progres tul F.B. 14 9 3 2 35
3. Știința T.Mureș 14 9 2 .3 34
4. Dinamo Cluj 14 8 2 4 32
5. Progr. Oradea 14 5 1 8 2.Î
6 Energia Ploești 14 4 2 8
7. Energ. S. Mare 14 2 2 10
8. Progr. Cluj 14 0 0 14

CLASAMENT FINAL FETE :
1. Progresul F.B. 14 Î3 1 0 41
2. Progr. Cluj 14 11 2 1 38
3. ■Energ. S. Mare Î4 9 1 4 3.1
4. C.C A. 14 8 0 6 30
5. Știința T.Mureș 14 4 1 9 23
6. Dinamo Cluj 14 3 2 9 22
7. Progr. Oradea 14 3 0 11 20
8. Energia Ploești 14 1 1 12 17

Asociația Energda organizează un con
curs deschis atleților de toate catego
riile. Probele primei zile vor avea loc 
mîrne, cu începere de ia ora 10 și apoii 
•în continuare pînă seara, pe stadionul 
Tineretului.

Rodia Manolescu 
se distanțează în finala 
campionatului republican 

feminin de șah
După 13 ratide, Rădica Manotescif 

și-a consolidat poziția <de fruntașă în 
Clasament, av'rnd 9 p. și două între
rupte din care poate realiza încă 
l‘7a P- (avaritajț la Filtpescu și egali
tate la Gittroiti). Urmează în clasa
ment un grup compact de concurente: 
Irina Țitron 8 7?, Elisabeta lonesctî, 
Veluria Si mu, Elena Golan, Eleo
nora Gogălea 8 p. Lid'ia Gmrout 
7'h. (L) P.
(JON OPKESCU — corespondent)



Sportivii sovietici întîmpină
(Urmare din pag. 1)

PENTRU SCHIORII SOVIETICI...

ruimai

de

în

¥' J
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pedagogic și o școală medie tehnică 
de cultură fizică.

O mișcare sportivă deosebit de 
vansată există în însorita Gruzie.

Printre numeroasele echipe de hochei pe gheată care au evoluat fct 
Moscova a [ost și echipa clubului Riessersee (R.F.G.).

In fotografie: Suvalov (Moscova) in luptă cu Trotier și Gutovski din 
echipa aaspe.

a-
In

narea aniversare a iui Octombrie
rge primul kilometru în 2:58,0, adi

eu 2 secunde mai rapid decit a 
cu t-o Firie în alergarea record de 
Bergen de acum un an. După 2000 

.trl, Kuț avea un avans de 2,5 sec. 
aspra lui Pirie (km. 2— 2:46,5).

3000 m. avansul său crescuse la 
sec. (2:44,0 al treilea km.) pen- 
a ajunge la 7,5 sec. în momen- 
cînd mai avea de străbătut ulti- 
mie de metri (km. 4 — 2:43,5). 
uHimul kilometru Kuț a alergat 

laxat 2:43 0 (față de 2:37 cit rea- 
•se Pirie anul trecut) întrecînd 

cordul mondial cu aproape 2 sec. 
rafiei»! cursei sale dovedește eloc- 
wit că posibilitățile campionului o- 
zric sânt departe de a fi epuizate 
că poate chiar în acest an Kuț 

a reuși o performanță superioară.

fUTURA STEAGURILE A PATRU 
REPUBLICI

Baku a început tradiționala 
artachiadă a celor patru republici, 

care se întrec Gruzia. Azerbaid- 
mrl. Armenia și R.S.S. Moldoveneas- 
. Competiția din marele centru pe- 
i’îfer reprezintă nn prilej de trecer-e 
r--viriăa succeselor repurtate în do- 
eniul sportului de masă în cele pa- 
’ repufolici sovietice socialiste. 
Trebuie să subliniem că atît în 

■ S.S. Moldovenească eft și în- re- 
ublicite din Caneaz sportul a î»we- 
istrat în anii puterii sovietice prn- 
ese impresionante. In R.S.S. Mol- 

jveneascâ, de pildă, există in mo
ralul de față 2.136 colective de 
iltură fizică in care activează 180.000 

ivi. In aceste colective au crescut 
este -50 de maeștri ai sportului, mai 

de 700 sportivi de categoria 1 și
9 nnortivi de categoria a Il-a. In 

nuarie 1957 existau în republică 
’frUdt atleți. Interesant de remar

că recordul feminin la sărilura 
îrenălțime egal acum cu 1,58 m. 

'te superior recordului... masculin 
înainte de 1940. Numai în cursul 
estui an au fost pregătiți 14 noi 
aeștri ai sportului și 8.000 spor- 

ivi clasificați. De la 1 ianuarie au 
est construite în republică 156 sta- 
oane colhoznice și 23 baze pentru 

rturi nautice. Incepînd din 1945 
a Chișinău ființează o facultate de 

ucație fizică de pe lîngă Institutul

,Nu ne-am putut acomoda 
cu modul de viață american"

se întorc în patrie
canic auto, iar Domolki ca desenator 
tehnic. „Nu ne-am putut acomoda cu 
medul de viață american" —au de
clarat cei dor repatriați. „Noi nu 
sudam pentru ei și ev nu sini pentru 
noi..' Locul nostru e aici ți 
aici putem munci și< trăit'.

Calomniile celor de peste 
sînt aenm spulberate. In locul 
serilor și al teroarei — cum

Alți sportivi maghiari
coloanele ziarului nostru ani 

ficat de multe ori știri în legă- 
ură cu reîntoarcerea în patrie a 
mor sportivi maghiari. Acum, a- 
estei liste i se mai adaugă iacă 

alți sportivi fruntași, care și-au 
egăsit în Ungaria casele, familiile 
ji nrietenii for dragi.

Pe c’teva zile s au întors la Buda
pesta venind din S.U.A. doi renumiți 
snortivi* serimcrii Lidia Domiilki și 
lozsef Sfkovics Ei sînt fericiți că 
re află din nou în patrie și regretă 
n-ofnnd faptele necugetate săvfușite 
sub presiunea propagandei imperia- 
'irte. atunci cînd au părăsit Ungaria. 
Sakovi-s a lucrat în S.U.A. ca me- 

„Geniala” idee a domnului Solomons
Jack Seiomons este un om eu 

inițiativă- și cu multă- „putere de 
rr n- ă‘‘. „Muncește"'a fit de mult, în- 
c't nimic nu se mișcă pe ringurile 
răn Anglia Iară știrea și aprobarea 
sa. Este drept că activitatea îi este 
răsplătită din plin. Se spune că da
că s-ar întocmi un clasament (ah, 
rit de mult îi plac d-lui Solomons 
clasamentele la box — întocmite de 
el — și ce venituri îi aduc !) al bo- 
sri tașțlgr jgnglezi, dl. Solomons ar fi- 
TFX prfmtte primit^,.

I V .'SriWm' “fi-a. descoperit nu
He mult și o altă cajitate. El are

Ulțipia- I-a eriToțiprwt_^tît-de^ 
jeitefnic șncît I-a sufo?Âf pur și sim- 
țtîlj. Cnd și-a venit în fire abia a 
putut comunica unui amic, ziarist: 
Pasa, albă este în primejdie, trebuid 
să facerii bevă pentru aj_o salva". 
Uluit, urii'etenril său-l-a întrebat da
că bine cunoscutul, guvernator al sta
tului Arkansas (S.U A.), Faubus, 
mare amator de negri... linșați a- 
dept convins al segregației rasiale,

Corespondență telefonică 
de la Moscova

VLADIMIR
(Văzut de NEAGU)

rmdul sportivilor gruzini (al căror 
număr se apropie de 400.000) sfntB8 
maeștri smeriți ai sportului, 202 ma
eștri și 2.320 sportivi de categoria 
I. Gr uzi a a dat sportului sovietic 
maeștri de renume mondial, cum ar 
fi Nina Dumbadze, care deține de 
1R ani recordul mondial la aruncarea 
discului, luptătorul Grvi Kartoaia-, 
baschetbalistul Otar Korkia, fotbalis
tul Paiciadze, atleta Nina Dvalișvili 
și mulți alții, care au reprezentat U- 
niunea Sovietică la campionatele 
mondiale și europene, la Jocurile O- 
1 im pice.

Cea mai mică dintre republicile ca
ucaziene, Armenia, are și ea traini
ce tradiții sportive. In R.S.S. Ar
meană există 7 mari stadioa
ne. 215 terenuri complexe de sport,-. 
2.450 terenuri de volei și baschet, 450- 
terenuri de fotbal, cîteva zeci de 
bazine de înot. Organizațiile de cuf-.. 
tură fizică din Armenia au pregătit

ocean 
închi- 

_ 1' s'* 
spus atonei cînd au părăsit S.U.A. 
— în Ungaria îi așteaptă acum- o 
viață fericită. Și despre aceste lucruri 
pot fi martori Iharos, Rozsavolgyr 
Gțpsies și mulți alți sportivi ma
ghiari reîntorși în patrie.

nu i-a mai transmis ceva noutăți in 
legătură cu nemaipomenita obrăzni
cie a copiilor de negri din Little 
Rock care țin morțiș să învețe carte 
și dacă nu cumva i-a cerut ajutorul 
său.

Dl. Solomons a clătinat din cap 
semn de negare și a spus cu gla-

sul stins: „Ceva mai grav. Nu vezi 
că nu mai este 1oc pcritru â-lbi în 
box? Cine-s campioni? Numai negri... 
Hogan Bassey, negrit, Archie Moore, 
negru, Patterson, negru... și-i bat de-i 
zvîntă pe ai noștri (n.n. albi)-. Iți 
spun eu: rasa albă este în primejdie. 
Trebuie să facem ceva". Și aplecîn- 
du-se spre urechea prietenului îi 
șopti ca o mare taină: ..Mi-a venit 
o idee safvă'toafb, geniăJă-. Voi pror- 

114 maeștri ai sportului, 891 sportivi 
de categoria I» peste 4.000 de spor
tivi de categoria a 11-a. Printre cei 
mai cuuoscuți sportivi armeni Se nu
mără gimnaștii Saghinian și Aza
rian, campioni ai lumi, boxerul Vla
dimir Enghibarian, campion olimpic, 
șahistul Tigran Petrosian, unul dintre 
cei mai puternici din hune, și mulți 
alții care nu odată în cadrul repre
zentativei U.R.S.S, au adus strălu
cite succese patriei. socialismului.

Sportul de masă înflorește in toate 
republicile sovietice.

...fabrica de obiecte din lemn din 
Mukacevsk a confecționat un nou 
model de.schiuri de cea mai bună ca

litate. Schiurile „Zakarpațkie** sini 
făcute din mai multe straturi de lemn 
lipite între ele. Procesul tehnologic 
este extrem de complicat. Lemnul din 
care se fabrică schiurile suferă apro
ximativ 20—30 operații înainte de a 
fi finisat. Schiurile de slalom, de 
exemplu, sînt făcute din 11 straturi 
de lemn diferit, cele de sărituri din 
13. Cu toate aceste dificultăți de or
din tehnic colectivul de muncitori și 
tehnicieni a reușit să treacă Ia pro
ducția în serie a noilor schiuri. In 
cinstea zilei de 7 Noiembrie fabrica 
s a. angajat să dea peste plan 24.000 
schiuri pentru întreceri.

Protagoniștii campionatului mondial 
de hochei au început pregătirile

al sportului A. V. Tara-' 
după succesul înregistrat 
secundă a țării, a primit 
a pregăti prima echipă, 
acestui meci el a verificat 
jucători tineri cum au 

Seniușkin, Feodorov,

Cu toate că pînă la deschiderea 
campionatelor mondiale și europene 
,de hochei pe gheață mai sînt aproape 
5 luni, majoritatea echipelor care vor 
fi prezente la întreceri au început 
pregătirile.

A. V. TARASOV VERIFICA 
JUCĂTORII TINERI

Capitala Uniunii Sovietice are a- 
vantajul unui patinoar artificial care 
'poate fi folosit nouă luni pe an. Ast- 
ifelș'a fost posibil ca încă la începutul 
dnf septembrie reprezentativa U.R.S.S. 
să susțină primul joc de verificare în 
compania echipei Lokomotiv Moscova 
de care a dispus cu scorul de 17—1. 
Antrenorul reprezentativei este maes
trul emerit 
sov care, 
Jcu eehipa 
sarcina de 
Cu prilejul 

|O serie de 
fost: Petuhov,

■Stain și alții, care au jucat alături de 
■rutinații Gurișev, Hlîstov, Sologubov, 
Tregubov, Kucevski etc.
ABIA DUPĂ MECI AFLAU DACA 
AU CIȘTIGAT SAU AU PIERtfUT

In cursul lunii septembrie pe sta
dionul din „Sokolniki** a avut ioc 
competiția-handicap dotată ou „Cupa 
ziarului „Soviețki Sport'*... La întrecere 
au participat toate echipele din prima 
categorie a țării. înaintea fiecărui 
meci, o comisie specială în fruntea 
căreia se afla maestrul emerit al 
sportului Vsevolod Bobrov, trăgea la 
sorți echipele. Pe baza rezultatelor 
de anul trecut și’ a posibilităților e- 
chipelor, comisia hotăra numărul de 

pune să se organizeze un campionat 
mondial pentru negri și unul pentru 
afbi. Ce adică (acum se învioră com
plet) dacă există în cea mai înain3 
tată „democrație" (S.U.A.J școli pen
tru albi și școli pentru negri, auto
buse pentru albi și autobuse pentru, 
negri_ etic, etc., de ce n-am organiza' 
campionate după formula mea?

DL Jack Solomons uitase să adau
ge că ideea sa „genială" se datora de 
fapt recentului refuz al negrului 
Pfttfason dg a_ bpxa în Anglia, în' 
mănăjăthsnlid fui. ' " .

Qît privește ideea, este desigur 
atît de „genială" incit merită felici
tările d-lui Faubus. Ea ar aduce 
pace — dacă ar fi aplicată — în 
sufletele celor care țin să salveze cu 
orice preț rasa albă. Din păcate pen
tru dl. Solomons și pentru alții că 
el, ideea aceasta „genială" va râmîne 
doar ca un simplu produs 
minți înfierbîntate, avînd ca 
doar înregistrarea unei noi 
Corul reacțitinii mondiale...

al unei 
rezultat 
voci în

Ecouri după narea surpriză de Ia Chorzow
• Toți vechii intemațion aii și-au reluat locul în echi- 

P3 45 minute de disperată apărare • O vic
torie meritată șt un al trei lea meci în perspectivă
Preliminariile celei de a Vi-a ediții 

a campionatului mondial de fotbal par 
să fie sortite unor mari surprize, lată 
că duminică la Chorzow echipa Uni
unii Sovietice, neînvinsă in acest an 
și deținătoarea unor performanțe je-‘ 
marcabile în arena internațională 
(2—1 cu Ungaria Ia Budapesta, 4-2-0 
cu Bulgaria la Sofia), a înregistrat 
un surprinzător eșec în fața națio-’ 
naiei poloneze în care au reapărut toți 
vechii internaționali în frunte cnț de
canul de vîrstă jal echipei (37 ani) 
interul stînga Gieslik

Expiicînd cauzele înfringerii de la 
Ghorzow, comentatorul de fotbal aj 
postulni de radio Moscova a arătat

„ir» primul rind, trebuie să sub
liniem faptul că gazdele s-aa pregătit 
cu multă minuțiozitate pentru această 
revanșă decisivă.

In al doilea rind, echipa ki eare 
și-au luat din nou locul vechii maeșz 
tri at belomrtm rotund a beneficiat ia 
maximum de avantajul terenului.

In al treilea rind, reprezentativa 
U.R.S.S. nu s-a prezentat in cea mai 
bună condiție fizică.

Și, însfîrșit, din formație au lipsit 
Krijevski, Voinov și Tattișm (indispo
nibili): fapt care a slăbit srmțitor atît 
apărarea cit și atacul".

Și tHușt în aceste condiții difi-1 
cile, rezultatul de Ia Chorzow ntrfeă 
fi dacă nu favorabil reprezentativei 
U.R.S.S., cel puțin egal. Prima re?

goluri acordat anticipat echipei mai 
slabe. Acest „handicap" se punea in
tr-un plic șr după terminarea meciului 
se aducea la cunoștința adversarilor. 
Spre exemplu, dacă Ț.S.K. M O. ar ti 
invins Dinamo Novosibirsk cu 6—1, iar 
după meci s-ar fi constatat că handi
capul acordat echipei Dinamo era de 
7 gohiri, Ț.S.K -M.O. pierde» me
ciul cu 6—S și î-n turul următor se 
calificau dinamoviștii. După dispute 
dine, trofeul a revenit echipei Ț.S K - 
M.O. care a învins în finală echipa 
Avangard.

In momentul de față în Uniunea 
Sovietică a început campionatul 
hochei al țării.

E. R1EGLE VA PREGĂTI 
REPREZENTATIVA’ SUEDIEI

Trebuie să recunoaștem că la Oslo, 
echipa Suediei va ave>a sarcina cea 
mai dificilă, aceea de~a apăra titlurile 
cucerite, anul trecut^la Moscova. Și 
jeste știut că este mult mai ușor să 
"lupți pentru cucerirea unei poziții de- 
cît ’s-o aperi.

Nu de mult, unul dintre cei mai 
buni jucători suedezi, Tumba Johans
son, a plecat în S.U.A urmînd să 
joace la clubul Boston Bruins din liga 
profesionistă americano-cănaJiană. Ju
cătorul suedez speră să acumuleze 
astfel experiența necesară meciurilor 
tari. In același timp, la începutul lui 
octombrie a sosit la Stockholm an
trenorul canadian Eddie Riegle. Aces- 

‘ta a antrenat echipa canadiană „North 
Bay Trappers" calificată în semi-fi- 

priză a aparținut cu mici excepții gaz
delor care au marcat primul punct 
prin Gieslik, în min. 44. După pauză^ 
atacurile Reprezentativei U.R.S.S. sînt 
mult țnai insistente și mai bine eoni 
struite dar Simonian și Ivanov ratea
ză copilărește o ser:e de ocazii claie, 
lri plină dominare a reprezentativei 
U.R.S.S. „a căzut" al doilea gol mar
cat de același Cieslik care la Chorzow 
și-a serbat jubileul celui de al 40-lea 
meci internațional.

La 2—0 echipa U.R.S.S. se aruncă 
în atac cu 9 oameni, dar imprecizia 
m șuturile la poartă și apărarea de 
multe cri disperată a gazdelor zădăr^ 
nîeesc toate acțiunile. In min. 79 
Ivanov reușește să reducă din handi
cap: 2—1.

După cum am arătat, în caz că 
Polonia va cîștiga meciul dc la 3 no
iembrie cu Finlanda (ceea ee este 
foarte probabil) cele două echipe se 
vor afla la egalitate de punete ur- 
rntnd ca un meci suplimentar, pe teren 
neutnr, să decidă pe câștigătoarea 
grupei. Reprezentativa U.R.S.S be
neficiază de faptul că avînd un gola
veraj mai bun îi este suficient un re
zultat de egalitate. In ori ce caz, 
această a treia înfilnire se anunță 
pasionantă și i-am acorda cu multă 
plăcere ospitalitatea stadionului nostru 
„23 Augnst“.,7 

naWe campionatului canadian. Rie- 
gie conduce actualmente cursurile 
unei școli la care participă 35 de an-, 
trenori suedezi, iar mai tîrziu se vă 
ocupa cu pregătirea echipei repre-i 
zentative a Suediei.

IN CEHOSLOVACIA 47 DE 
JUCĂTORI SE PREGĂTESC 

INTENS
Nici jucătorii cehoslovaci nu stau 

cu miinile în sîn. încă din timpul 
verii un număr de 47 de jucători au 
început pregătirile sub îndrumarea 
antrenorilor Kostka, Hermann, Rejda, 
Kominek și Sykora. De curînd au a-, 
vut Ioc la Ostrava primele meciuri 
de verzficar^ a reprezentativei AL 
In primul meci, selecționabilii au în
vins Banik Ostrava cu 11—3, jap,fit 
al doilea au Jerminat la egalitate cil 
Banrk V JKȚce: 1—1.

„WHITBY DUNLOPS" VA 
REPREZENTA CANADA

La ediția din anul 1958 a campio-ț 
natelor mondiale va fi prezentă la 
start și echipa Canadei, care anul trejj 
cut a absentat. Nici de data aceasta! 
conducătorii federației de specialitate' 
nu vor trimite o echipă reprezenta
tivă. Sorții au ales echipa „Whitby 
Durilops" cîștig;itc,.rea cupei „Allan** 
(cea mai * mare competiție rezervată 
echipelor amatoare)! pe anul 1957-,

V. BENKOVSKY



In turneul internațional din capitala Turciei

Dinamo București a învins reprezentativa 
de lupte a orașului Ankara

*' ANKARA 21 (prin te Won). La in
vitația federației de lupte a Turciei 
a sosit la Ankara echipa campioană 
a R.P. Romine, Dinamo București. 
Din schimbul de corespondență rezul
ta că formația romînă este invitată 
să participe alături Je luptători turci 
la inaugurarea unei săli de sport în 
capitala țării gazdă. Abia aci însă 
luptătorii romîni au aflat că vor par
ticipa în realitate la un puternic tur
neu internațional alături de reprezen. 
tativele orașelor Ankara, Sofia și Stut
tgart, veritabile formații naționale.

Duminică seara s-au desfășurat pri
mele două meciuri din cadrul turneu
lui. In prima întîlnire reprezentativa 
orașului Stuttgart (R.F.G.) a întrecut 
selecționata Sofiei (R.P.B.) cu scorul 
de O—7

In meci „vedetă" Dinamo Bucu. 
rești a înregistrat un important suc
ces întrednd cu scorul de 10—6, pu
ternica formație a capitalei Turciri.

Luptătorii dinamoviști s-au prezen
tat bine pregătiți, obținînd trei victo. 
rii la puncte prin M. Sole, M. Belu- 
șica și V. Onoiu, patru meciuri egale 
prin Fr. Horvath’ D. Cuc (în compania 
fostului campion mondial Dogan), 
Gh. Popovici și A. Suli și o înfrîngere 
(A. Ruzsi). In continuarea turneului 
Dinamo București va întâlni mai întîi 
formația Sofiei, iar apoi reprezenta
tiva orașului Stuttgart.

Sîmbătă selecționata de lupte libere 
a Ankarei a învins cu scorni de 15— 
3 reprezentativa orașiilui Sofia.

TR. ROTARU, CAMPION ABSOLUT LA ZBOR CU MOTOR
Slmbătâ a luat sflrșit campionat ut 

republican de zbor cu motor organi
zat de către Aeroclubul Central al 
'R.P. Romine. Un succes deosebit l.a 
înregistrat aviatorul sportiv Traian 
'Rotaru — un concurent cu vechi state 
de serviciu — care a obținut locul 
1 în clasamentul general individual și 
titlul de campion absolut pe anul 1957 
la zbor cu motor. El a totalizat 
20.828 puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat Slonețchi Tadeus (19.362 
puncte) și Ștefan Calotă (18.682 
puncte).

Pe echine prima s a clasat formația 
Aeroclubului Central (40.190 p.) ur
mată de echipa regiunii Ploești 
(32.259 p). formația regiunii Pitești 
(26.657 p.) ș.a.md.

In probele campionatului au fost 
obținute rezultatele: Aterizare la 
purrt fix: 1. D. Mițu 5.633 p. Acro
bație : D. Mițu 8.392 p. Raid de re. 
gularitate: Tr. Rotarii 7.521 p. Viteză 
pe circuit 100 km.: Oct. Băcanu — 
235 km.Ioră pe avion JAR.

BORUSSIA DORTMUND ÎNVINGĂ
TOARE

FOTBAL. In etapa de duminică a 
campionatului R.F. Germane, Borussia 
Dortmund a obținut o frumoasă vic
torie în deplasare, învingînd cu 1—0 
fosta campioană a Germaniei Occiden
tale, Rot Weiss Essen. De menționat 
că în echipa Rot Weiss joacă Interna
ționalii Herkenrath, Rahn, Wewers etc.

CHILE 4—0

z /

fot-

tri-

ARGENTINA

• In meci retur, contind pentru pre- 
Ifmjnariile campdonatului mondial de 
fotbal, duminică Argen .na a învins 
Chile la Buenos Aires cu scorul de 4—0 
{4—0). In clasamentul grupei a II-a 
(zona Americii de Sud) Argentina și Bo
livia împart locurile 1—2 avînd cîte 4 
puncte fiecare și același golaveraj: 6—2. 
Echipa care se va califica în finala 
campionatului mondial urmează să fie 
cunoscută duminică 27 octombrie în 
arma disputării meciului Argentina-Bo
livia. întîlnirea se va desfășura la Bue
nos- Ai i es.

a R.P. Chineze. Victoria a revenit 
baliștilor chinezi'cu scorul de 2—9.

ATENA 21. Prin telefon de la 
misul AGERPRES :

Duminică s-au desfășurat o serie de 
noi jocuri interesante contînd pentru 
campionatul de fotbal al Greciei. Cu 
acest p.llej au fost urmăriți cu aten
ție jucătorii selecționați în lotul echi
pei naționale a Greciei care va întilni 
la 3 noiembrie la București echipa 
R.P.R. (preliminariile campionatului 

de la Atena, frun-
A.E.K., care di o 

echipei repreuentau- 
șefia Invingiud eu

60 de sportivi fruntași au primit asear 
titlul de maestru al sportului

Sportivi fruntași, antrenori, activiști 
sportivi s-au întîlnit aseară în sala dc 
festivități a U.C.F.S. unde, într un 
cadru sărbătoresc, a avut loc decer
narea titlului de maestru al sportu-' 
lui unei noi serii de sportivi. Aduna
rea festivă a fost deschisă de către 
tov. ION SIMION, vicepreședinte al 
biroului comitetului de organizare a 
U.C.F.S., care a dat cuvîntul tov. 
ION BALAȘ, vicepreședinte al birou
lui comitetului de organizare a 
U.G.F.S.

Arătînd că mărirea familiei purta-’ 
torilor titlului de maestru al sportului 
reprezintă o firească bucurie pentru 
toți cei care muncesc în domeniul cul
turii fizice și sportului, tov. I. BALAȘ 
a spus printre altele: „Sportivii ce 
primesc acest titlu trebuie să se in
spire din exemplele pozitive ale unor 
sportivi ca Ion Wiesenmayer, Nicușor, 
losif Sirbu și alții care dovedesc nu 
numai conștiinciozitate in pregătirea 
sportivă, ci și in cea profesională. 
Sint încă unii sportivi fruntași care 
nu se ocupă de creșterea elementelor 
tinere, nu depun o muncă obștească, 
de colectiv. In obligația maeștrilor 
sportului stau și aceste lucruri. Să 
sperăm că această promoție de maeștri 
ai sportului, prima de la constituirea 
comitetului de organizare a U.C.F.S., 
va contribui in mod efectiv la con
solidarea noii orientări a mișcării de

ga pe Linoxilachis urmind ea postul 
de stoper șă tie ocupat de Anghelo- 
poulos, care este un jucător mai dur 
și joacă excepțional la intercepție.

ATLETISM

9 La Londra s-a deschis un birou 
de pariuri în vederea campionatului 
mondial de fotbal. Pînă acum echi
pele cotate cu cele mai mari șanse 
sînt următoarele : Brazilia, Argentina, 
Iugoslavia (a cărei calificare este încă 
problematică). Cehosjo vaci-a, UaR.S.S., 
Franța, Anglia, Ungaria. De remarcat 
că deținătoarea titlului, echipa R.F. 
Germane, capătă cele mai puține vo
turi din partea cunoscătorilor 
lului.

noiembrie 
(preliminariile 

mondial). In liga 
tașa clasamentului 
serie de jucători 
ve, și-a menținut 
scorul de 3-2 pe Fostir.

După desfășurarea acestei etape an
trenorul echipei Greciei, Martini, a de
clarat că este satisfăcut de compor
tarea seiecționabililor. După cît se pare 
Martini intenționează să-1 utilizeze in 
meciul de la București ca fundaș strn-

9 La Captown, atle
tul sud-african G. Wel
sh a stabilit un nou 

record britanic în alergarea de fond pe 
fb mile. Timpul realizat este 5 ore 16 
min. 7 sec.

SKOBLA: 17,57 m.
• Duminică a luat sfirșit la Odesa 

meciul de atleesm dintre echipele se
lecționate ale Armatei Sovietice și Ar
matei R. Cehoslovace. Victoria a reve
nit atleților sovietici cu 123—SI puncte. 
Iată rezultatele înregistrate în cea de-a 
doua zi a concursului: disc: Kim
hanțev (U.R.S.S.) 51,71 m; prăjină: Ev- 
gheni Trofimovtcl 4.3S m; greutate: Jiri 
Skobla (R. Ceh.) 17.57 m; M.SM: Emil

Bu~

Miine seară la Belfast,
fotba-

cam-
Buda-

9 întîlnirea din cadrul Cupei 
pionilor europeni între V-asas 
pesta și Young Boys se va disputa 
după următorul program : primul meci 
la 1 noiembrie la Stuttgart, revanșa 
ia 17 noiembrie la Budapesta. A tre
buit să fi-e ales un oraș 
tru 
ți le 
de

_ ___ _____ __ __ , „neutru** pen- 
prima întîlnire, deoarece autorită- 
elvețiene ;.u refuzat să acorde viză 
intrare fotbaliștilor maghiari.

Pe stadionul din Pekin în fața a
50.000 de spectatori s-a disputat dumi
nică’ întîlnirea internațională de fotbal 
dintre echipa reprezentativă a Japoniei 
și echipa Armatei Populare de Eliberare

Tov. ION SIMION, vicepreșed inie al biroului comitetului de orga
nizare a U.C.F.S., laminează insigna și brevetul de maestru al sportului
cunoscutei atlete MARIA DIȚ1.

cultură fizică si sport din țara noas
tră".

In continuare, a avut loc decer
narea titlului de maestru al spor
tului, următorilor sportivi:

ALPINISM: Alexandru Floricioiu, 
Viorica Canarache.

ATLETISM: Alexandru Bizim, Ion 
Bădici, lulius Iordan, Tadeus Strzel- 
binschi, Maria Diți.

Zatopek (R. CehJ 29238,8; 1500 m: Sta- 
nislav Jungwirt
Pavel Jilek (R.

(R. Ceh.) 3:45,8; suliță: 
Ceh.) 70,29 m.

9 In cadrul turneului 
final al campdeaatuhii 
mondial feminin de 
baschet, care se desfă

șoară la Rio de Janeiro, s-au înregis
trat următoarele rezultate: R. Ceho- 
slovacă-Paraguay 68—17; S.U.A.-Brazi
lia 67—44; UJl.S.S.-Paraguay 69—d5; 
Brazilia-Chile 66—64; R. Cehoslovacă-R. 
P. Ungară 55—34.

BASCHET

SCREMERII MAGHIARI ÎNVINGĂ
TORI PE TOATA LINIA LA ROMA

u 9 Sîmbătă a luat
OpPiMĂ sfîrșit la Roma con- 
ubnilTifl cursul internațional la 

care a participat cîte 
un concurent (floreta, spadă, sabie- 
blrbați și floretă femei) din ItaM-a, 
Franța șl Ungaria. Scrimerii maghiari 
au repurtat un strălucit succes, clasîn- 
du-se pe primul lac cu 7 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat Italia cu 
3 p. și Franța cu 2 p. Iată cîștigătorW 
pe prohe: sabie z Karpati (U) ; flo
retă : Fuldp (U) ; spadă : Barany (U) ; 
floretă femei : Rejto (U).

ultimul joc in Marea Britanie

Selecționata de tineret a Romîniei 
Irlanda de Nord B

Selecționata noastră de tineret își 
încheie miine seară turneul său în Ma
rea Britanie. Ultimul popas: Belfast, 
capitala Irlandei de Nord (sau Ul
ster). Adversar, cum se știe, îi este 
echipa B a Irlandei de Nord. O nouă 
întîlnire grea pentru tinerii noștri 
fotbaliști. Pe lingă faptul că are loc 
la trei zile după meci-ul de la Du-

ECOURI

Win, disputat pe un teren foarte a- 
luneoos care a cerut eforturi supli
mentare, această întâlnire opune se
lecționatei noastre un adversar de 
bună valoare fotbalistică. O dovadă 
o constituie faptul că prima echipă 
națională irlandeză caodidează la u- 
nul din cele 16 locuri in turneul fi
nal al campionatului mondial. Irlan
da de Nord conduce în prezent în 
grupa a opta a preliminariilor cu trei 
puncte (la egalitate cu Portugalia), 
datorită unei victorii cu 3—0 asupra 
Portugaliei și a unui meci egal (1—1) 
la Lisabona. In al treilea meci a 
pierdut la mare luptă cu 1—0 in Ita
lia. Deci, are șanse să se califice, 
considerind că Irlanda de Nord are 
de jucat meciul cu Italia (uHinwtJ 
pe teren propriu.

Să sperăm însă, că reprezentanții 
noștri vor 
fotbaliștii nord-irlandezi, jocul bun 
presta-t in întâlnirile anterioare, de 
la Londra ~ "

reedita, și în întrecerea cu

zile că am putea pierde partida c» 
formația ronwneăscâ. Credeam că ele 
exagerează, mai ales că noi prezen
tam de fapt o formație compusă din 
jucători pentru care fotbalul este de 
multi ani o profesiune.

„Ați remarcat desigur că spectato
rii v-a-u aplaudat deseori. Aceasta se 
datorește faptului că ați reușit să fa
ceți un ioc de foarte bună calitate".

Jucătorul Keogh, căpitanul echipei: 
„Pentru jucătorii irlandezi a fost o 
mare bucurie să poată intihii pe ro- 
mîni care au făcut o demonstrație de 
joc continental. Pe mine tn-a impre
sionat extraordinara lor putere de 
luptă. Echipa dvs. este foarte rapidă 
și regret că ea n-a putut juca pînă 
la sfârșit în 11 oameni. Cred că in
tr-un viitor apropiat mulți dintre ju
cătorii dvs. vor fi capabili să joace 
în prima echipă națională".

Și DuMF

DE LA DUBLIN

echipa B

rază din meciul dintre reprezentativa de tineret a R.P.R. și echi-i 
pa B. a Irlandei, disputat duminică la Dublin. Meszaros II și Mac . 

Grath in luptă pentru balon. Reogh (nr. 5) și Ene II urmăresc atenți 
faza. i

(Telefoto Agerpres)) U

Meciul cu
(Eire) a stârnit multe c ‘ 
înainte și după meci. Ziarele din Du
blin au pregătit pe spectatorii irlan
dezi pentru acest joc, subliniind mai 
ales — cum ne-a transmis ~ 
Vornicu —• fotbalul combinativ 
chipei rcmîne și posibilitatea 
rezultat defavorabil gazdelor.

■ După meci, antrenorul echipei ir
landeze, Carrie Jackie, a făcut urmă
toarea declarație-

„Echipa romînă, tânără și plină de 
dinamism, mi-a făcut o impresie ex
celentă. Ziarele au scris în ultimele

a Irlandei 
comentarii și

Tudor 
al e- 
unui

Aseară, Biroul Comisiei centrale 
de fotbal, ascultând informarea an
trenorului Em. Vogi cu privire la 
pregătirea reprezentativei naționale 
în vederea meciului cu Grecia, aîn vederea meciului cu Grecia, 
aprobat urmățoruj_ lot:

Portari:
Fundași :

CARICĂȘ,
Mijocași:

NEI

VOINESCU. TOMA 
ZAVODA II, BRINZEI, 
NEACȘU, SZAKACS II 
CALINOIU, BONE, JE-

(Foto: GH DUMITRU),
AUTO-MOTO: Mihai Dănescu

Gheorghe loniță, Alexandru Lăză- 
rescu, Armand Munteanu (post mor 
tem), Romano Moldovan, Mihai Pop 
losif Popa, Barbu Predescu, Constan 
tin Radovici, Ludovic Szabo, lions 
Kedves-Ujlaki.

BOX : Emil Cișmaș.
BASCHET : Grigore Costescu, Hildi 

Erdogh.
CALARIE : Nicolae Mihalcea, Gheor

ghe Teodorescu.
CA1AC-CANOE: Sergiu Andreescu
FOTBAL: Ștefan Filote. Nicola 

Tătarii.
HALTERE : Silviu Cazan.
LUPTE : Valeriu Bularca.
OINĂ: Ion Albu, Nicolae Căplescu 

Cosfel Iancu, Gheorghe Marinescr 
Ion Munteanu, Ion Veresezan, Tibefl 
Voicu.

PATINAJ VITEZA: Titus Sarea.
POPICE: Petre Buhăescu, Mari 

Nadoș, Florica . Lăpușan, Erica Ev 
Arion, Margareta Szemany, Elena Le 
pescu. Victor Ivan.

SCHI : Manole Aldescu.
ȘAH : Dolfi Drimmer, Virgil Neste 

rescu, Victor Cuciuc, Leon Lowenton 
Anatole lanovcic, Teodor Ghițescu, Eu
gen Costea.

TIR : Aristotel Bujoreanu, Elena Ja- 
binschi, Peter Sandor.

VOLEI : Mariana Bunescu, Florina 
Teodorescu, Veronica Costin-Zama, 
Elena Florea, Caius Miculescu, Ga
briel Cherebețiu.

Cu acest prilej a fost decernat titlul 
de antrenor emerit următorilor an
trenori : Emeric Vogi (fotbal), 
Huțan (canotaj) și Ștefan Pelrcț 
(haltere).

In încheierea festivității, tov. ION 
SIMION i-a felicitat călduros pe noii 
maeștri ai sportului, urîndu-te succes 
în activitatea sportivă și profesională.

Recorduri mondiale 
obținute de parașutiștr

După' cum transmite Agenția bulgară 
de presă parașutiștâi sportivi bugari au! 
stabilit două noi recorduri mondiale.. 
Astfel, parașutistul Anghei Doinski a| 
efectuat un salt de la altitudinea de lOOOj 
m reușind să aterizeze în medie la 4 
m de punctul fix. De asemenea parașu
tism 1 Emanuel Gheorghiev a efectuat 
un salt în timpul nopții de la altitudi
nea de 1500 m aterizmd în medie la, 
6,895 m de punctul fix.

(Agerpres)

înaintași: CACOVEANU, NICU
ȘOR. EfiE I. ALEXANDRESCU, 
PETȘCHOWSKL TATARU, ZAVO- 
DA I. V. ANGHEL

In ceea ce privește lotul B, acesta 
va fi definitivat în cursul zilei de 
miercuri, ținîndu-se seama de com
portarea jucătorilor la meciul de ve
rificare de astăzi după amiază.


