
înscrierea
rB'îbV.o PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAT

membrilor
U.C.F.S V

(prof. Eugen Banciu-Progresul F.B.)

dezvoltarea 
masă nu a 
satisfăcător, 
locuri, mult

CARE SiNT SARCINILE COMISIEI 
DE REVIZIE?

Cert este însă că 
tivității sportive de 
noscut însă un ritm 
a rămas în unele 
urma condițiilor și a necesităților.

s-au adăugat 
unui defectuos 

și coordonare 
Cum se poate,

de tineret >

Din problemele discutate 
in adunările do consti
tuire a comitetelor regio

nale de organizare a 
U. C. F. S.

Organ al Uniunii de cultura fizica și sport din R. P. Romînâ

E tapa actHală a reorganizării mișcării sportive conform sarcinilor 
trasate de Hotărîrea Partidului și Guvernului poate fi considerată 
ca una din cele mai însemnate. Este vorba de reorganizarea colec- 

elor sportive, deci de rezolvarea problemelor legate de însăși unitatea 
bază ă mișcării de cultură fizică și sport. Pe baza proiectului de 

itul al U.C.F.S., orice unitate de producție care numără cel puțin 
persoane ce doresc să practice sportul poate constitui un colectiv 
rtiv, bineînțeles cu aprobarea comitetului raional de organizare 

.C.F.S. Această importantă acțiune va pune capăt existenței unor colec- 
ve ou zeci de cercuri în tot atitea întreprinderi dar cu activitate săracă, 
a va începe cu completarea activului obștesc din conducerea colecti- 
lor și va continua cu punerea în ordine a inventarului sportiv care 
nă la 1 ianuarie, adică pină cind activitatea competiționaiâ va con- 

itiua în actuala formă, va rămine in custodia actualului proprietar, 
rmează decomasarea colectivului — cu aprobarea comitetului raional 
au orășenesc de organizare a U.C.F.S. Paralel se desfășoară una din 
ele mai importante acțiuni din cadrul pregătirilor pentru alegerea orga- 
elor de conducere ale noilor colective sportive, înscrierea membrilor în 
I.C.F.S.
> U.C.F.S. — specifică Hotărîrea — este o largă organizație de masă 
are activează sub conducerea Partidului și are ca principiu de bază 

organelor conducătoare 
masă nu vor participa 
calitatea acestor membri 
nivelul colectivelor spor
ește acțiunea înscrierii

entralisinul democratic. Ca atare, la alegerea 
le unităților de bază ale noii organizații de 
ecît membrii de organizație. Or, de numărul și 
pinde în mare măsură succesul reorganizării ia 
e. lată, în cîteva. cuvinte, cit de însemnată 
mbrilor in U.C.F.S.

înscrierea se va face pe baza unei adeziuni, completată și semnată 
sportivul care dorește să facă parte din U.C.F.S. Ea se face indi- 

idual și se depune la secretariatul colectivului sportiv care adună 
riodic adeziunile și le supune aprobării consiliului colectivului sportiv, 

e baza acestor adeziuni se întocmește un caiet de evidență al membrilor 
.C.F.S., care vor primi un talon ce le va permite participarea la adu- 

îarea generală pentru alegerea organelor conducătoare ale colectivului 
portiv.

Dar, dacă înscrierea în sine constitute o operațiune foarte simplă, 
țiunile organizate în jurul campaniei înscrierilor trebuie să fie pe
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Numeroase competiții sportive

L

(Continuare in pag. 2 a)
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BUCUREȘTI; In cadrul „Lunii 
Prieteniei Romino-Sovietice" tineretul 
'din Capitala participă la numeroase 
competiții sportive. In raionul Stalin, 
de pildă. 10 echipe de fotbal se în
trec pentru cucerirea cupei „7 No
iembrie"; în competiția de volei își 
disputa întâietatea 12 echipe (8 mas
culine și 4 feminine); 103 tineri și 
tinere se între-; la șah. iar 180 aspi
ranți G.M.A. și-au trecut ultimele 
norme. La concursurile de tir de h

♦

14 
și 
la 
a-

entru înviorarea sportului de masă 
în regiunea Timișoara

O analiză a muncii sportive din 
giunea Timișoara a arătat întot- 
auna strînsa legătură dintre spor- 

1 de masă și activitatea de perfor- 
«îță. Pentru a exemplifica acest 

ă este suficient să ne amintim 
; in urmă cu 3—4 ani, Timișoara 
venise un adevărat laborator de 
egătire a sportivilor fruntași. In 
roape toate raniurile de sport s au 
icat în acea perioadă elemente ta 

ntate care au întărit reprezentati- 
Le regionale și nu de puține ori au 
mpletat loturile naționale. Care era 
plicația formării unui atît de mare 

umăr de sportivi fruntași ? De unde 
păreau în fiecare an mereu alți at 
ți de frunte, înotători sau jucători 

polo, fotbaliști sau handbaliști de 
aloare ? Fără îndoială, principalul 
vor al acestor cadre era bogata ac- 
vibate sportivă de masă prezentă 

toate orașele și în cele mai multe 
intre satele regiunii Timișoara.
Această scurtă evocare a unui tre- 
t ptît de puțin îndepărtat este me- 

ită să sublinieze situația de azi a 
portului timișorean; să explice să- 
ăcia de sportivi de valoare (și, deci, 
e performanțe ridicate). Departe de 

i intenția de a afirma că în regiu- 
ea Timisoara sportul de masă a fost 
tnplet neglijat. Activiștii sportivi 

in această regiune au reușit să căl
ină unele succese remarcabile în an
trenarea oamenilor muncii în practi- 
area organizată a sportului. Chena- 
ul alăturat — în care am cuprins 
lutnai cîteva cifre — este destul de 
•locvent.

ac- 
cu- 
ea 
în 
I" 

sportul de masă și-au făcut loc, înce
tul cu încetul, formalismul și biro
cratismul cărora li 
efectele firești ale 
sistem de conducere 
a întregii activități, 
oare, desfășura o muncă temeinică 
în colectivele sportive atunci cînd a-

cestea devin la un moment dat ex
periment în vederea unor metamor
foze ? Să ne oprim doar asupra unui 
singur exemplu: în acest an asocia
ția Flamura roșie s-a ocupat aproape 
două luni de comasarea colectivelor 
sale și după multe greutăți a făcut 
din cele 10 colective nunjai...4. Pes
te alte cîteva luni s-a răsgîndit și — 

alte săptămîni de muncă — a 
din cele 4 alte... 10. Din pă- 
nu este singurul exemplu care 
fi dat în această direcție. In 
colective sportive din regiunea

după 
făcut 
cate, 
poate 
unele _ _
Timișoara s-au petrecut lucruri peste 
care nu se poate trece ușor cu vede
rea. Astfel, la colectivul sportiv ,,/o- 
sif Rangheț" nu s-au ținut adunări 
generale de cîțiva ani, la „Industria 
Linei" aproape toate fondurile au

La Tg. Mureș se construiește un nou bazin de înot. Betonul este turnat, iar 
clădirea care t’a adăposti stația de in călzire a apei este gala.

(Foto: V. ARNAUTU)
Poh’gonul Tineretului au participat 
80 concurenți din raionul Grivița Ro
șie. Competiții de atletism, șah, vo
lei etc. sînt în plină desfășurare și 
în celelalte raioane ale Capitalei.

/. Bahmufeanu 
corespondent

★
Cu același prilej studenții de 

IJW.F. se întrec la volei, baschet 
tenis. Ei susțin, zilele acestea. 
București și la Sofia, o întrecere
micaiâ de baschet cu studenții bul
gari

V. Buceloiu 
corespondent

★
PITEȘTI: Colectivul sportiv „Vo

ința' din localitate. a organizat, în 
cinstea cetei de a 40-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie. o competiție dotat» cu „Cupa 
7 Noiembrie'. Partkipanții se întrec 
la atletism, volei, handbal, popice, 
șah și tenis de masă. întrecerile se 
desfășoară in două faze: pâiă la 31 
octombrie au loc concursuri in ca
drul cooperativelor meșteșugărești 
iar pinâ la 7 Noiembrie în colectivele 
sportive din oraș.

Gr. l'oradiesai-corespondent

Din cauza timpului ne
favorabil, 
lui atletic 
pentru o 
anunțată

finala concursu- 
școlar se amină 
dată ce va fi 

ulterior.
(Continuare în pag. 2-a)

In ultimele-zile ne-au sosit la redac
ție numeroase scrisori care cuprind 
întrebări în legătură cu probleme din 
cele mai variate ale reorganizării miș
cării de cultură fizică și sport. Astăzi, 
răspundem cîtorva dintre ele:

nu numai pe plan central și regio
nal ci și la nivel de raion sau oraș, 
avînd aceleași atribuții ca și co-

CARE VA Fl FORMA ORGANIZA
TORICA A COLECTIVELOR 

SPORTIVE ?
(Vasile lonescu-tehnician-Camera 

de Comerț București)

mic ta centrală de revizie, limitate 
bineînțeles la raza lor de activitate.

— cele 510 colective sportive cu
prind peste 87.000 membri ;

— mai bine de 200.000 de oa
meni ai muncii participă anual 
fa competițiile de masă;

— 110.000 de tineri și tinere au 
devenit purtători ai insignei G.M.A.

— sportivii din regiunea Timi
șoara au la dispoziție peste 800 
de baze sportive. i

Răspundem acestei întrebări ară- 
tînd că, în principal, sarcinile co
misiilor de revizie sînt: a. Verifi
carea gospodăriei financiare a co
misiilor U.F.C-S. b. Vegherea la 
achitarea cotizațiilor de către toți 
membrii U.C.F.S. și la folosirea 
judicioasă a bunurilor organizații
lor sportive.

Comisia de revizie, ai cărei mem
bri nu pot fi în același timp și 
membri ai consiliului U.C.F.S., 
face revizia activității financiare și 
administrative a consiliilor U.C.F.S.

Comisii de revizie sînt organizate

CARE SINT COTIZAȚIILE 
LOR U.C.F.S.?

(C. Idoraș-activist sportiv 
Energia)

MEMBRI-

asociația

membrilorFormele de cotizare a
înscriși în U.C.F.S. sînt de acum 
cunoscute. In ceea ce privește su
mele ce trebuie achitate de cei care 
devin membri ai U.CT.J., ele stnt 
de 0,50 lei lunar pentru elevi — 
pentru ceilalți mer- .1 stabilindu-se 
o cotizație de minimum 1 leu lu
nar.

• Campionatul categoriei A 
se reia la 7 Noiembrie.

Campionatul categoriei a își va regoX 
desfășurarea după partida cu Grecia, k* 
7 noiembrie, cînd va avea loc etapn. 
a X-a. Etapa a Xl-a este programată laț 
24 noiembrie. In ce privește jocurflaw 
aminate la 15 septembrie, ele nu au foști 
încă reprogramate. Ar fl bine ca aceast® 
ultimă etapă să fie fixată duminică » 
decembrie de pildă, și nu într-o zi d®> 
lucru.

• Tîrnanici la Sofia.

SOFIA. 25 (prin telefon) Vineri searw 
a sosit în capitala Bulgariei AlexamdS 
Tirnanlci. selecționerul echipelor națio
nale ale Iugoslaviei. El va asista 1* 
parada de duminică: Sofia-București.

• Echipa Sofiei pentru meciul d» 
mii ne.

Vineri seara, tîrziu, antrenorul repre
zentativei Bulgariei, Ormandgiev, a co
municat echipa ce va fi opusă dusninioA 
selecționatei orașului București.

Dervenski (Levskb-Rakaiov (TDNA). 
Manoiov (TDNA), Dimitrov (Lokomotiv: 
Sofia) - Nestorov (Lokomotiv Sofia))- 
Gheorghiv (Levski)-Diev (Spartak Plov
div), Abadgiev (Levski), lliev (Levski). 
Tanev (TDNA), Debirski (Lokomotiv So
fia). REZERVE: NaMenov (TDNA). Ti
tov (Lokomotiv), Largov (Slavia). Bace» 
(Minior Dimltrovo).

Boșkov, Panaiotov și Dimitrov nu fao 
parte din lot fiind accidentați de la ul
timul ioc de campionat: Levski-1 UNA.

• Lokomotiv Sofia-Progresul Bucu-t 
rești 1—1 (1—0)

SOFIA, 25 (prin telefon), vineri dup* 
amiază pe stadionul Levski, fruntașa cla
samentului bulgar, Lokomotiv Sofia, » 
Intîlnit țchipa Progresul București. Dup* 
un Joc destul de slab ca factură tehnic* 
— dar viu disputat — s-a înregistrat u» 
just rezultat de egalitate: 1—I (1—0). As» 
marcat Debîrski (min. 18) și, respectiv, 
Nestorov (mln. 67), în proprie poartă, 
la o acțiune a lui Ozon. Formațiile:

LOKOMOTIV: lOSIFOV-Stanimirov,
DIMITROV, Denev-Nestorov, Gheoov-f 
Cotev, DBBIRSKI, Takev, Stanev, Do- 
șev.

PROGRESUL: BTRTAȘU-Dobrascu, IO* 
NIȚA. Soare-Ciocea. Mihăilescu-’R.Lar» 
zar, Ozon. Banciu (MATEIANU, min. 
Neagu, P. Moldoveanu (Leucă, mln. T»B

Duminică, Progresul va juca la Piovdlw 
cu Spartak.

T. HRISTOV

TENIS DE MASA.
]• Sportivi și sportive din R.P.IU
> participă Ia Campionatele in» 
] ternaționate ale Iugoslaviei j

4
Zilele trecute farurile romlne de sp®- 

claritate au confirmat participarea unul 
lot de jucătoare și jucători romîni <a 
campionatele internaționale de tenin 

»de masă ale Iugoslaviei care se vor 
desfășura la Zagreb între 8 șl 19 no* 
iembrie. La aceste întreceri și-au nul 
anunțat participarea și alți fruntași at 
tenisului de masă din Europa

> î
• Prima confirmare la campion** 

tele internaționale: Helen Elliot 
(Scoția).

Comisia de organizare a campconato*
lor internaționale de t.nis de masă al® 
țării noastre — care vor avea ioc In
tre 17—» ianuarie la București — a Ș» 
primit o confirmare de participare Est® 
xv or tea
EINot. _ _______________
de asemenea confirmări din pcrlea ce
lor mai bune palete ale Europei invitat® 
la această importantă întrecere: Berczik. 
Gyetvai, Fliesberg, Sido. Stipek. Andrea
dis, Bergman. Harangozo. Vogrinc. Fre* 
undorfer, Mosoczi, Koczlin, Kcrekes* 
Farkas. Diana Rowe. Schwartzova eto»

BASCHET

.1

de cunoscut jucătoare Haleai 
■am p ioana Scoț’tJL Sînt artep'at®

• Arbitrii meciului Romînia-Tur* 
cia.

După cum s-a anunțat , la 24 noiem
brie are k>c la București întîlnlre* 
dintre echipele masculine ale Romtnie* 
și Turciei, 
romînâ și 
ai acestei 
(Iugoslavia)

ȘAH

De comun acord federațiile 
turci au Invitat ca arbitri 
partide pe ȘTEFANOVKX 
și VKLKEY (ungaria). .Colectivul sportiv este unitatea 

organizatorică de bază a U.C.F.S.,' 
organiz-tndu-se în întreprinderi, in 
stituții, G-A.S, G.A.C. sate (cătnine 
culturale), șantiere, școli, instituții] 
de învățămînt superior, unități mi", 
litare, cooperative meșteșugărești 1 
Organele colectivului sportiv sînt:] 
Adunarea generală a membrilor.) 
consiliul colectivului sportiv, corni-] 
sia de revizie. Pentru organizarea] 
activității complexului sportiv( 
G.M.A., se constituie pe lingă co-] 
lectivul sportiv Comisia G.M.A. ] 

Activitatea membrilor colectivu-. 
Iui sportiv se desfășoară în secții 
pe ramură de sport. Secția -- ra
mură de sport este condusă de un, 
comitet ales de adunarea generală fi zonal de alM1| vUtor, programat si se 
* membrilor secției, * desfășoare in R.P.F. Iugoslavia, _»

■ • Maestrul Troianescu a plecat IM 
] Wageningen (Olanda)
i Ia cursul dimineții dt Ieri a părăsit 
Capitala maestrul Internațional tie șah

' dr. O. Troianescu, îndreptîndu-se spre 
Olanda, unde în localitatea Wageningen» 
urmează să ia parte la turneul zonal

' F.I.D.E. din cadrul campionatului mon- 
»dial de șah. Turneul urmează să încear- 
pă la 28 octombrie. Maestrul Troianesco. 
este însoțit de V. Urseanu, în calitate

• de secondant.
Turneul de la Wageningen urmează sh 

K califice 3 participanțî la turneul inter»



In Vfzită >a Cimputung

Regiunea Suceava este cunoscută în toată țara ca un adevărat șan
tier al sportului de masă. 'Amploarea acestor competiții este oglin
dită în... zecile de mii de participanți. A devenit cunoscut că la 

tradiționalele sportachiade sportivii suceveni au fost totdeauna în primele 
rînduri, chiar pe plan republican. O scurtă vizită în această regiune 
ne-a relevat însă că și sportul de performanță își face tot mai mult loc 
în preocupările sportivilor și activiștilor suceveni. Doriți amănunte ? 
lată-le.

O puternică secție <Fe box...
Curios dar adevărat ! Cel mai 

puternic centru sportiv din re. 
guinea Suceava nu se află ■— 
așa cum bănuiți — la Suceava, 
ci... în rrașul Cîmpulung Mol- 
doventsc. De altfel acest adevăr nu 
este, ținut in secret nici de oficiali
tățile sportive din bătrîna cetate a 
Sucevei. Și, nici-'nu poate fi un se
cret. deoarece'sportivii din Cîmpulung 
s.ati stabilit, pe baza unui clasament 
neoficial bineînțeles, în fruntea re
giunii. Dar să vedem prin ce se impun 
acești sportivi, ce i-a determinat pe 
cei din Suceava să-i claseze la un 
Ier de frunte?

Mă gîndeam că, spre deosebire de 
sportivii din orașul Suceava, care ce-i 
drept, nil au asigurate cele mai bune 
condiții de pregătire, cei din Cîmpu. 
lung, se bucură de asemenea avan
taje,’ Eroare! Bazele sportive sînt și 
aci insuficiențe: un teren de. baschet 
cu instalații necorespunzătoare, sala 
liceului „Dragoș Vodă" — care 
nu este nicidecum o sală de 
sport și stadionul 7 Noiembrie 
care abia de acum va putea fi cu 
adevărat folositor. In rest nimic. Și, 
cr ‘ t-te acestea, la Cîmpulung frea
mătă un adevărat furnicar de tineri 
preocupați de sport. O parte <Tin 
ei se dovedesc credincioși boxului. De 
altfel boxerii sînt cei care au adus 
cele mai mari satisfacții amatorilor 

snort din Cîmpulung. La colectivul 
sportiv Voința din localitate afluxul 
ir. spre secția de box a făcut ca la 
fiecare categorie de greutate să existe 
doi și chiar trei pugiliști, cu toate că 
secția nu ființează decîtde un an. Antre
norul Constantin Petcu, trimis de a- 
sociația Voința, a reușit să pună aci 
temelii trainice : astăzi colectivul are 
12 campioni regionali. Secretul acestor 
succese ? O participare conștiincioasă 
a elevilor la pregătiri, sîrgr.ința an. 
trenoruluî și, firește, talent. Dar mai 
este ceva : nenumărate competiții a-

Știați că:
„.forurile sporJve din orașul Cimpu- 

Yuug Moldovenesc se plâng că la me
ciurile de fotbal organizate în locali
tate vin foarte puțini spectatori și 
deci, încasările sînt slabe. Tot aceste 
foruri au dezlegat însă enigma: spec
tatorii au devenit foarte pretențioși 
deoarece în urmă cu eîțiva ani ei au 
Avut posibilitate să urmărească meciuri 
de bună calitate, din categoria A. Mo
tive destui de...întemeiate.

...natația nu se numără printre dis
ciplinele cu largă răspîudire în regiu
nea Suceava. Unul din motive este 
fără îndoială numărul insuficient de 
bazine : 2 — în toată regiunea.

...un sportiv sau o echipă — pentru 
a-și menține și îmbunătăți pregătirea 
— are nevoie de cît mai multe întil- 
aairi amicale sau oficiale. Dar pentru a- 
ceasta se cer parteneri de joc. Ei bine, 
unii sportivi din regiunea Suceava duc 
lipsă de asemenea parteneri. La Cîmpu
lung Moldovenesc, de piftdă, există 
o singură echipă de baschet feminin: 
Voința. La antrenamente, fetele sint 
nevoite să joace în compania forma
ției masculine a aceluiași colectiv. Nici 
boxerii nu o duc mai bine în această 
privință, colectivul Voința fiind singu
rul din oraș care are secție de box.

Materiale redactate 
de R. CALARAȘANU

Start în campionatele universitare
Luna octombrie marchează, ca de 

obicei, începutul celei mai mari între
ceri sportive studențești: campiona
tele universitare. Studenții știu că în 
acest an, campionatele lor le rezervă 
întreceri în șapte ramuri de sport 
(atletism, gimnastică, volei, baschet, 
tenis de masă, tir și natație) și că 
— fără excepție — acestea prevăd o 
primă etapă (cea pe colectiv) adre
sată maselor de studenți și etape su
perioare care vor culmina cu finalele 
și se vor desfășura după cum urmea
ză : atletism, Ia Cluj: baschet, la 
Orașul Stalin: volei, la Petroșani: 
tenis de masă, la Craiova: gimnasti
că. tir și natație la București.

Nu este necesar să mai subliniem 
interesul pe care trebuie să-l acorde 
co'eetrveîe sportive studențești acestor 
camnionarp. Asocîațiile studențești la
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micule sau oficiale: campionatele a- 
sociației, campionatul republican de 
juni ii,, campionului regional de ju
niori și seiiiori, Cupa 16 februarie, 
Cupa sfatuUu populat regional, etc’ 
După cum se vede, eforturi multe, 
dar și satisfacții.

... și una de baschet
— Fetele -noastre au ajuns la un 

nivel de pregătire - deosebit, mi.a spus 
tov. Bejan Casian —președinte al co
lectivului sportiv Voința din localitate. 
Un singur coș nu le mai ajunge (/?/).._

,,Povestea“ coșului mi-am lămurit-o 
în scurt timp și nu am putut să nu 
dau dreptate interlocutorului meu. Un 
singur coș de baschet la care joacă... 
4 echipe ale colectivului Voința, stă 
spânzurat pe un panou într.o sală 
mică și întunecoasă a colectivului. 
Și cu toate acestea, sportivii și spor
tivele din Cîmpulung joacă un bas
chet spectaculos, dinamic, eficace. 

Mărturie stau rezultatele realizate în 
special de junioare: la faza de zonă 
a campionatului republican de la 
Rădăuți ele au ocupat locul I după 
ce au întrecut selecționatele orașelor 
Satu Mare, Iași și Bacău. In conti
nuare, la turneul final al campiona
tului R.P.R., disputat la Iași, fetele 
din Cîmpulung au ocupat locul II. 
Elena Gorsim, Silvia Dumitrescu, 
Elena Poenaru, Elena Olaru, etc.’ 
sînt produsele tînărului baschet din 
Cîmpulung, pe cale de afirmare.

Galerie...
Am asistat de curind la un meci 

de fotbal de categoria B între echi
pele Progresul Suceava și Energia 
'1 Mai Ploești. Pasiunea stirnită în 
jurul acestei IntUniri ne-a produs 

o mare surpriză mai cu seamă că, 
în urmă cu cițiva ani, am mai 
asistat — tot la Suceava — la un 
joc al echipei din localitate și mă 
întrebam atunci cum pot sta spec
tatorii atît de liniștiți în tribune ? 
De data aceasta însă, aceiași spec
tatori au răsturnat toate previziu
nile noastre pesimiste. Din „specta
tori", ei s-au transformat de-a drep
tul în susținători atît de zeloși ai 
Progresului, mcît chiar și cei obiș- 
nuiți cu cele mai înfocate „galerii" 
au rămas uimiți. „Gaiericf a fost

Deși nu avea o calificare 
în box, instructorul spor
tiv Alex. Szekeli a fost 
angajat — cu o jumătate 
de normă — de colectivul 
sportiv Voința Suceava 
pentru a antrena pe te
norii dornici să învețe 
boxul.

rîndul lor, vor trebui să dea tot spri
jinul desfășurării campionatelor, preo- 
cupîndu-selde toate amănuntele de or

din propagandistic și tehnico-organi- 
zatoric.

Spre deosebire de anii precedenți 
etapa I are o durată în timp sufi
cient de mare, pentru a se putea des
fășura în condițiuni optime (atletism 
pînă la 15-IV. 1958, gimnastică pînă 
la 25.IIL, baschet pînă la 16.111, na- 
tqție pînă la 30.V. etc.). Comisiile de 
organizare ale campionatelor pe fa
cultate și institute vor trebui să por
nească la treabă, încă de pe acum, în
tocmind planuri calendaristice cu fi
xarea precisă a datelor de desfășu
rare a concursurilor pentru fiecare 
ramură de sport, ca și planuri de ac
țiune care să cuprindă printre altele 
măsuri privind asigurarea bazei ma
teriale, norme de pregătire fizică și 
tehnică a participantelor, efectuarea 
unui control medical prealabil, etc. O

Noutăți sportive
RĂDĂUȚI, In localitate se constru

iește un mare complex sportiv din 
rânduri Pronosport, care va fi utilat 
cu toate instalațiile moderne, ca 
dușuri, vestiare^ cabine-t medical, sâîâ 
de șah etc. Complexul eiste prevăzut 
ou o sală de sport, teren de fotbal, 
pistă de atletism, teren de volei-bas- 
chet, de tenis etc.

CÎMPULUNG. 400.000 lei au fost 
investiți în lucrările de refacere a 
stadionul ni .7 Noembrie*, care — aș» 
cum ne-au asigurat tehnicienii din Su. 
ceava — va li nnul dintre cele mai 
frumoase și mai moderne stadioane 
dirf Moldova.

FĂLTICENI. La 7 Noiembrie spor
tivii colectivului Voința vor putea fi 
văzuți pe noile terenuri de volei, bas
chet și tenis construite in cinstea 
marii aniversări. Totodată orașul Făl
ticeni are cel mai frumos club sportiv 
din regiunea Suceava.

ȘIRET. In acest raion nou pe harta 
țării, viața sportivă a Început să 
pulseze puternic. De curind s-au ter
minat lucrările de amenajare a unui 
teren de fotbal, a unei piste de atle
tism, a unei popicarii și a unui po. 
ligon.

SUCEAVA. Sportivii din oraș vor 
beneficia... anul viitor de o sală de 
gimnastică de dimensiunea 15x30 m. 
Cam tîrziu dar vorba ceea... mai bine 
decît niciodată.

Activiștii sportivi din Suceava, se 
preocupă acum potrivit tradiției, de 
buna organizare a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. în acest scop, ei 
au prelucrat regulamentul competiției 
cu toți președinții comitetelor raionale 
de organizare U.C.F.S.

originală
într-adevăr originală. Totul a mers 
pe bază de... microfon iar „craini
cul" — pe care l-am recunoscut a fi 
jucătorul Tarlețchi (suspendat în a- 
cea etapă) — a dovedit că îl poate 
concura aricind pe... Nea Jenică al 
bucureștenilor (la microfon bineînțe
les). „încurajați echipa noastră", 
„hai Progresul" și tot arsenalul folo
sit la asemenea întîlniri, a avut o 
influență binefăcătoare asupra tribu
nelor. Un cor de cîteva mii de oameni 
a purtat literalmente spre victorie 
echipa locală.

Ce bine ar fi dacă și ia marile în
tîlniri internaționale am fi tot atît 
de aprigi susținători ai echipelor 
noastre...

——Pe cuvint de onoare 
că mă pricep in ale 
boxului...

atenpe specială se impune a fi acor
dată popularizării campionatelor prin 
gazetele de perete, panouri, stații de 
radioamplificare, presă ș.a m.d. Felul 
în care se vor prezenta în etapele su
perioare, echipele și concurenții în
scriși în probele individuale, va ilu
stra în ce măsură toate aceste reco- 
mandații au fost înțelese și aplicate.

Considerăm că trebuie făcut totul 
pentru ca ediția din acest an a cam
pionatelor universitare să se desfă
șoare Intr-o atmosferă cit mai sărbă
torească și să cunoască o participare 
și mai largă, antrenind spre deosebire 
de anii precedenți un număr sporit de 
studente.

Urînd succes deplin participanților 
la campionatele universilare ?m dori 
ca în relatările ce le- vom furniza ci
titorilor noștri pe marginea acestor 
camnionate să putem consemna numai 
aspecte demne de laudă.

A început „Cupa
GALAȚI 25 (pr-n telefon). — Anul 

acesta, cinstea de a organiza compe
tiția de oină dotată eu „Cupa R.P.R." 
a revenit orașului nostru. încă de 
ieri, au sosit în localitate echipele par
ticipante la această întrecere : Recolta, 
actuala campioană republicană, Dina
mo, Știința, Energia și Locomotiva. 
Aceste formații au făcut ieri un an
trenament de acomodare ne stadionul 
„Portul roșu", unde se desfășoară com
petiția

Din păcate, vineri dimineața vremea 
a fost nefavorabilă. Ploaia, ce nu mai 
eontenea, era cît pe-aci să determine 
«minarea primelor meciuri. Totuși, în 
cursul după amiezii s-au desfășurat 
două jocuri.

înscrierea membrilor în U.C.F.S. - 
o sărbătoare a maselor de tineri

(Urmare din pag. 1). 1

cît de ample, pe atît de complexe. In fiecare colectiv sportiv trebuii 
afișate la loc vizibil prevederile proiectului de statut al U.C.F.S. privinl 
calitatea de membru al organizației precum și instrucțiunile cu priviri 
la înscrierea membrilor. Pretutindeni trebuie să se desfășoare o vil 
activitate agitatorică și propagandistică — prin toate mijloacele exiși 
tente — pentru atragerea oamenilor muncii în U.C.F.S. Nici un tină, 
nici un om al muncii, nici un sportiv nu trebuie să păstreze nedumeriq 
în această problemă, iar acest rezultat se poate obține numai prin maximi 
intensificare a propagandei și agitației în jurul campaniei înscrierilor îl 
U.C.F.S. De la munca de lămurire de la om la om și pînă la articole# 
din ziarele de întreprindere și presa locală, toate mijloacele de agitații 
vizuală și auditivă trebuie folosite pentru interesarea unor mase ci 
mai largi în această importantă campanie. Competiții special organizata 
vitrine sportive, panouri cu fotografii și cu extrase din proiectul dl 
statut își vor aduce contribuția la obiectivul urmărit: înscrierea und 
cît mai mare număr de membri în U.C.F.S. Inițiativa activiștilor obștești 
ai colectivului, eforturile antrenorilor, instructorilor și ale sportivilol 
fruntași din colectiv, sprijinită de organizația de partid, U.T.M., corni 
tetul de întreprindere și direcțiune, trebuie să tindă către crearea und 
cadru sărbătoresc întregii campanii, către convingerea unui număr cî 
mai mare de oameni ai muncii să completeze adeziunile pentru înscriere! 
în U.C.F.S. ■

Cu forțe unite, cu elan sporit, să facem din campania înscrierii 
membrilor în U.C.F.S. o sărbătoare a tineretului, o vastă acțiune i 
maselor de oameni ai muncii 1 ■
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Pentru înviorarea
(Urmare din pag. 1).

fost dirijate spre echipa de polo, etc. 
Multe colective sportive au neglijat 
mereu activitatea sportivă de masă 
și, cu excepția colectivelor Energia 
Reșița, Tehnometal Timișoara, Ști
ința Timișoara, numai în puține 
locuri au fost înregistrate acțiuni me
nite să ducă la dezvoltarea sportu
lui de masă. Proasta gospodărire a 
unor baze sportive cum sînt: „23 Au
gust" din Timișoara sau Locomotiva- 
Arad a constituit, de asemenea, o frî- 
nă importantă. O intolerabilă negii 
jență a fost manifestată in ceea ce 
privește sportul sătesc care, nu cu 
mult timp în urmă, dăduse regiunii 
Timișoara numeroase cadre fruntașe 
(atletism: Recas, etc). Am putea să 
adăugăm aici, insuficienta preocupare 
pentru introducerea gimnasticii în 
producție, pentru înviorarea activi-

Mâine la Floreasca
DERBIUL BASCHETULUI R0M1NESC: 

DINAMO BUCU REȘTI—C.C.A.
Spre deosebire de 

anii trecuți, cînd der
biul campionatului re
publican de baschet 
era programat înfr-tt- 
na din ultimele etape, 
anul acesta meciul 
Dinamo București — 
C.C.A. se dispută — 
conform dispozițiilor... 
sorților — în a doua 
etapă, adică mîine 
seară în sala Flo
reasca. De însemnăta
tea acestei partide 
pentru campionatul 
R.P.R. ne-am convins 
cu toții an de an, cînd 
am aplaudat de fie
care dată lupta pasio
nantă dată din primul 
pînă în ultimul minut 
de joc.

Desigur, nici mîine 
nu putem și nici nu 
vrem să ne așteptăm 
la altceva. Mai mult 
chiar, caracteristicile 
aduse jocului prin 
modificările regula
mentului, aduc un plus 
de interes pentru a- 
ceastă întîlnire în care 
sînt reuniți anroap? în 
fofa’ifate cei mi l'ttni 
baschetbaliști din țara

noastră. Răducanu, 
Nagy, Spiridon, Dan 
Niculescu, Radu Po- 
povici, la Dinamo, 
Folbert, Fodor, Nicu
lescu, F.ordogh, Nedeff, 
la C.C.A., pe care 
i-am văzut deseori re- 
prezentîndu-ne cu suc
ces în întrecerile in
ternaționale, vor evo
lua și mîine, disptl- 
tîndu-și cu toată ar
doarea (și — le re
comandăm noi — cu 
toată sportivitatea) în- 
tîi etatea.

Tradiția meciurilor 
C.C.A. — Dinamo a 

fost creată din anul 
1952, de cînd, în fie
care an, lupta pentru 
titlul de campioană a 
țării s-a dat între a- 
ceste formații. Pînă 
acum, dinamoviștii 
s-au dovedit mai 
buni : au cîștigat 7 din 
cele 11 jocuri și au 
cucerit de patru ori 
titlul de campioni, în 
vreme ce echipierii 
C.C.A. an îmbrăcat 
tricoul o singură dată. 
Firește însă, aceasta 
nu scade cu nimic din

Teri, Ia Gal

R. P. R.” la oină
in primul joc, Recolta a reușiți 

întreacă Dinamo la limită : 8—7. 
al doilea joc, Energia a fum 
marea surpriză învingînd Recoltai 
10 9. Aceasta s-a datorat, în b 
măsură, faptului că actualii canin 
au intrat încrezuți pe teren, consl 
rînd echipa Energia drept un ob-t 
ușor de trecut. In genere, jocurild 
au atins un nivel tehnic ridicat, 
pricina terenului desfundat, â -mil 
îngreunate de apă și a „bătăi! 
foarte slabe. . J

întrecerile vor continua simbăță] 
mineață, ele urmînd să se terd 
sîmbătă după amiază cînd se va 
noaște câștigătoarea „Cupei R.P.R

V. Paladescu și A. Schenkm'i

sportului de mas 
tații G.M.A., pentru îmbunătăți] 
muncii privind educația fizică I 
școli, etc.

Oare, nu explică aceste lipsuri] 
nivelul nesatisfăcător ai sportului | 
performanță ? Credem că da. Și, ] 
Iea spre schimbarea acestei stări 
lucruri nu este decît una: O SUS] 
NUTA ACTIVITATE SPORTIVA 1 
MASA.

Este drumul pe care-1 recoman 
recenta Hotărîre a Partidului și d 
vernului, cu privire Ia reorganizai 
mișcării de cultură fizică și spd 
Activiștii sportivi din regiunea Tii 
șoara au și pornit la muncă pen 
îndeplinirea sarcinilor cuprinse 
Hotărîre. Și, ca prim pas, au făcui 
astfel de analiză temeinică a mun 
desfășurate pînă acum, scoțîrM 
iveală în mod curajos toate lpsil 
'și căuttnd soluțiile pentru remed 
rea tor.

interesul întrecerii 
Evoluția meciurile] 
anterioare, încheiat] 
în majoritatea cazi] 
rilor la diferențe ml 
nime, ca și valoare] 
jucătorilor care alea 
tuiesc formațiile sîd 
o garanție pentru ca 
litatea spectacoluld 
superior, pe care, făn 
îndoială, îl vom vede] 
mîine în sala Floreas 
ca începînd de la ori 
20.

*

In ultima sa ședins 
subcomisia de disci 
plină a hotărît urma 
toarele sancțiuni : A 
Fodor (O.G.Â.) : avei 
tisment pentru protest! 
necuviincioase adresat 
arbitrului ; M. Bărbii 
lescu (Dinamo Bucu 
rești) : avertisT.en
pentru insultă adus 
arbitrului ; M. Bei 
cuși: avertisment p< r 
tru neîndeplinirea c 
bligațiilor de arbitr 
(nu a trecut în foai 
de arbitrai ° sanețit 
ne disciplinară).



rosul „Să întîmpinăm
7 Noembrie

NICI O ZI 
PIERDUTA!
O săptămînă ne mai desparte de 
noiembrie, ziua desfășurării ul- 

etape a crosului pe echipe 
întîmpinăm 7 Noiembrie", 

zilele sint... numărate, este 
ca ele să fie din plin fo-

Desfășurarea etapei regionale (și 
iori și seniori) a fost în gene- 

al, bine organizată. Pe alocuri 
nsă ea a oferit și prilejul unor 

ervații critice cum ar fi: o 
labă participare (în regiunile Ba

lt unedoara și Craiova n-au 
ost prezenți toți cei calificați)t 
nsuficienta preocupare a activiști- 

sportivi și a unor organizații 
rtive care răspundeau de această 

etapă (regiunea Pitești) și, în 
fîrșit, necorespunzătoarca pregătire 
izică a unora dintre participanți.

Existența unor asemenea aspecte 
a etapa regională poale fi „ga- 
anția" repetării lor și la finală 

dacă nu se vor lua măsuri <te 
îndreptare. Ce trebuie deci făcut 
pentru a le 
trebuie să 
prezență de 

hipă, nici 
ficați nu trebuie să lipsească de 
la start

Este limpede că finaliștii crosului 
,Să întîmpinăm 7 Noiembrie" nu-și 

t permite nici o zi de repaus, 
ntrenamentele pentru desăvârșirea 

condiției fizice trebuiesc continuate 
in aceste zile în colective. Vremea, 
temporar nefavorabilă, nu trebuie 
să-i sperie pe concurenți care se 
Vor antrena — dacă e posibil — 
ta condiții cît mai apropiate de 
cele în care vor concura la Bucu
rești. Sarcini importante revin an
trenorilor care nu trebuie să se 
mulțumească doar cu calificarea 
elevilor lor în finală. Ei trebuie să 
se ocupe acum — poate chiar mai 
mult decît în etapele anterioare, — 
de buna pregătire a concurenților 
pentru a evita 
îmbucurător din 
evoluții penibile, 
finaliști care au 
primele sute de metri

Mîine, pe velodromul Dinamo
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osite, astfel ca finala să-i gă- 
ească cît mai bine pregătiți pe 

care au avut cinstea de a 
ua parte la acest ultim act al 

ului închinat lui 7 Noiem-

|| ultima reuniune a anului

„Cupa Dinamo"*

evita ? In primul rînd 
se asigure finalei o 
sută la sută. Nici o 
un om din cei cali-

spectacolul 
alți ani al 
oferite de 
abandonat

puțin 
unor 

cîțiva 
după

Copiii sînt viitorul natației. Cred 
ă nu mai trebuie să argumentăm și 
ici să cducem exemple: acesta este 
n adevăr de necontestat. La noi 
xistă zeci, sute de copii care por 
oate din anonimat această disci-

lină tributară performanței Înalte, 
ă arătăm însă ce s-a făcut șî mai 
es ce trebuie făcut.
De mai mult timp, s-a luat iniți-

a 
să

acest an) de 
mare de copii

iva (aplicată în 
nvăța un număr _. . . . _
noate. Interesul arătat copiilor se 
prește însă aici.
Colegiul de antrenori nu se ocupă 

ecît în treacăt de problemele înotu- 
ui la copii. De unde în alte țări, îa 
Otneniul înotului, copiii se află în 

rul preocupărilor, la noi atrage- 
a și pregătirea lor nu constituie o 

reocupare centrală. De abia cînd 
ung la vîrsta de 14—15 ani și înoa- 

fără prea mult ajutor din partea 
trenorilor, încep să fie priviți cu 

arecare bunăvoință. In perioada de 
rnă au existat în București doar 

3 antrenori în cadrul centrelor 
ițiate de C.C.F.S. care se ocupau 

e pregătirea copiilor. Am întîlmtși 
a colective bucureștene care au 

acordat atenție pregătirii tinerelor 
cadre: Știința, Progresul, Recolta, 

tot anul 1957 nu au avut loc mai 
t de 10 concursuri rezervate ce- 
mici. Programarea cît mai mul- 

r întreceri pentru copii constituie 
problemă deosebit de importantă 
ntru descoperirea și pentru urmă
rea elementelor talentate.

Mîine, începînd de la era 10, velo. 
dromul Dinamo găzduiește reuniunea 
de închidere a sezonului de pistă, or
ganizată de către ziarul nostru în 
cadrul manifestațiunilor sportive în
chinate Lurui Prieteniei Romlno-So- 
vietice. Ultima reuniune, dotată cu 
cupa „Sportul popular", va aduce la 
start o serie de cicliști fruntași — 
invitați — printre care: maeștri ai 
sportului, campioni și recordmani. 
Alături de aceștia, vor evolua și cîțiva 
dintre cei maj valoroși tineri — re. 
velațiile din ultima vreme — auten
tice speranțe ale sportului cu pedale.

In cursul acestei săptămîni, velo- 
a cunoscut o animație deo- 
au avut loc antrenamente 

în vederea reuniunii de mîine, 
„răfuială"

dromtil 
sebită : 
intense 
ultima 
tri și totodată, o adevărată revanșă 
a campionatelor republicane de semi, 
fond și viteză. După asiduitatea cu 
care cei mai buni cicliști, atent ur
măriți de antrenorii lor, s-au an. 
trenat în ultimele zile, reiese limpede 
că vom asista la întreceri foarte 
strînse, spectaculoase, așa cum de alt-’ 
fel au fost și la reuniunea precedentă, 
dotată cm „Cupa 7 Noiembrie",

Este și explicabil: protagoniștii 
sportului pedalei — și alături de ei 
cele mai reprezentative speranțe — 
vor să încheie activitatea pe acest 
an (pe velodrom) prin rezultate cit 
mai valoroase. La viteză, V. Oprea, 
actual campion, /. loniță, C, Voicu, 
Tache Petre și St. Lerrxndroia al. 
cătuiesc un cvintet a căruâ evoluție 
este așteptată cu viu interes. De a- 
semenea, semifondul pe care C. Du- 
trescu ține să-l cîștige neapărat (după 
cum sublinia ieri, la ultimul antrena, 
ment) va constitui punctul tare al 
reuniunii. Desigur că aici, rSnamo-

a pisfârzilor noș-

Nu există indioații metodice unita
re rezultate din aprofundarea teore
tică dar mai ales practică a muncii 
de instruire la înot cu copiii, pe baza 
cărora să se poată organiza o acti
vitate susținuta și serioasă cu efecte 
pozitive. Avem însă cunoștință des
pre un proiect întocmit de un mem
bru al colegiului central de antre
nori in acest sens. In el se mențio
nează că toți copiii care vor să În
vețe să înoate, sau chiar știu să 
înoate, să fie îndrumați a frecventa 
centrele organizate de U.C.F.S. De 
ei urmează să se ocupe cîțiva antre
nori desemnați de colegiul central. 
Aceasta ca și cînd am avea atâția 
înotători fruntași îneît ar trebui să 
se ocupe de ei o armată întreagă de 
antrenori ea re nu ar mai găsi timp 
și pentru copii. Ar urma — se spu
ne în susamintitul proiect — că a- 
cești copii la împlinirea vîrstei re
gulamentare (sau mai înainte, dacă 
sînt foarte bme dezvoltați fizic) să 
fie repartizați anumitor antrenori 
care să-i îndrume mai departe pe 
drumul performanței. Se pune între
barea; ce vor face acei antrenori, ti
neri și proaspeții absolvenți, care 
s-au dedicat muncii cu copiii, în
demnați fiind chiar de membri ai co
legiului centrai de antrenori ? Cen
trele nu-i vor putea cuprinde pe toți; 
or, posibilitatea de a se ocupa de 
înotători fruntași este foarte redusă 
pentru acești tineri antrenori, tntru- 
cît performerii sînt grupați în cîteva 
secții mai puternice antrenate de 
specialiști cu experiență care au

viștii Af. Voinescu, A, Șelaru și ti
nerii C. Florescu și C. Bacia (CCA) 
— pentru a nu 
dintre specialiștii 
cuvânt de spus.

Dar, mai bine 
șurarea probelor,

aminti decît rfți va 
probei — au un

să așteptăm desfă- 
printre care și o

cursă italiană, într-ecere foarte 
disputată la noi, însă deosebit 
apreciată în reuniunile de peste 
tare.

In ședința de ieri comisia de 
ganizare a stabilit următorul pro
gram : VITEZA, seria I, C. Voicu, I. 
Vasfie, N. Pelcaru; seria Il-a, I. Io- 
niță, V.
ria 111-a, 
trescu, R. 
Petre, C. 
ITALIANA în seria I: 
(Oprea, Stoica, I. Baciu, C. Bacsu, 
Gh. Șerbac) va întilni Dmamo II 
(G. Moiceanu, N. Vasil eseu, T. A- 
drsan, D. Vidracu, M. Voinescu), iar 
în seria II: C.C.A. I (Voiai, Iciniță, 
Fkrescu, I. Vacile, C. Dumitrescu) 
pe Dinamo I (T. Petre, Lenândroiu, 
Calcișcă, Schuster, C. Biicîu). Clasa
mentul se va stabili după edie mal 
bune timpuri realizate de echipe.

rar
de 

ho-

or-

Oprea, D. Budișteanu; se- 
Șt. Lemîndrora, C. Dumi- 
Schustw, seria ÎV-a, T. 

Bikdu, T. Adrian. CURSA 
C.C.A. II

la gimnastică
Sala Dinamo va găzdui astăzi șt< 

mîine după-amiază, incepînd de la ora: 
17, întrecerile masculine și feminine
din cadrul concursului de gimnastică} 
dotat eu „CUPA DINAMO". Sint ine- 
vitale să participe la această ini re— 
cere toate colectivele din Capitală care- 
pot prezenta echipe in componența- 
cărora să intre sportivi de cat. 1 ști 
maeștrii. In afară de întrecerea pentru- 
cupă (pe echipe), concursul contează 
și ca baraj pentru campionatele re
publicane individuale ce vor avea loc-- 
luna viitoare. Se știe că participarăm 
la această ultimă competiție a anu-,- 
lui se face pe bază de invitații trimi
se de către comisia centrală de gim
nastică în baza punctajului obținut.' 
(norme dinainte stabilite prin regu
lamentul respectiv) la concursurile- 
de baraj. Pentru prima oară acest?de baraj. Pentru prima
baraj are loc In cadrul unei compee 
tiții dotate cu o cupă și reunește. în 
aceeași sală și în fața acela* 
roși arbitri, pe toți cei care vor să se 
întreacă mai tir zi u In cadrul campio
natelor republicane pentru titlul de cel' 
mai bun gimnast sau gimnastă «' 
țârii.

Trei istorioare cu • ■ •

Viața sportivă nu înseamnă numai 
iureșul stadioanelor, „palpitațiile" din 
ajun de concurs, bucuria victoriei 
sau... reversul ei în cazul înfringerii. 
Viața sportivă înseamnă mai mult: 
politeță în legăturile cu semenii ți 
disciplină, o comportare ireproșabilă 
și participare la acțiunile piairiotice, 
obștești... Cu alte cuvinte, aspectele 
vieții sportive pătrund dincolo de 
stadion, prin calitățile pe care spor
tul le educă. A fi sportiv înseamnă 
în primul rînd a fi om 
major al cuvîntutai. Iată 
dinainte mărturisit — al 
istorioare de mai jos.
SOLIDARITATE, DAR NU

Ne amintim din anii copilăriei cîtă 
valoare avea noțiunea de solidaritate 
In viața unui șoolar. Pîritorii sînt de
testați de colegii tar, lingușeala este 
considerată drept cel mai urit de
fect. Cu anii însă, noțiunea de soli
daritate s-a mai schimbat și dacă pe 
vremuri a fi solidar însemna deopo
trivă a ți ajuta colegul mai slab să 
treacă un „hop" sau a nu divulga 
cine ... a spart geamul în clasă, ele
vii de azi o consideră pe Mihaela. 
Mihalache, elevă în clasa a Vfll-a B. 
a Liceului „fon Creangă", drept o 
bună colegă, un exemplu de solida
ritate și corectitudine. E vorba de 
organizarea unui concurs de gim
nastică (sportul ei preferat)?, Mihae
la e prima. Trebuie ajutată vreo co
legă la învățătură sau în sport? Mi
haela nu zice niciodată nu. Dar, 
într-o bună zi cîteva colege veniseră 
cu lecțiile făcute foarte... aproxima
tiv. In fața amenințării... catalogului, 
ele s-au hotarit să se eschiveze în- 
tr-wn fel oarecare, să invoce cele mai

lacrimogene motive, mă rog, să „sca
pe". Au cerut și ajutorul solidarei 
Mihaela. Numai că de astă-dată n-au 
găsit obișnuitul sprijin. „Nu, a spus 
Mihaela, e mai cinstit să recunoaș
teți totul și mîine să veniți pregătite. 
Pretextele nu servesc ia nimic, în 
școală ca și in sport"...

in sensul 
tilcul — 

celor trei

ORICIND

muncit mult pentru a ridica perfor
meri și care nu pot renunța deci la 
rodul muncii lor.

Și mai este o chestiune: antrenorii 
care se ocupă de copii — din cauza 
lipsei de atenție de care se „bucură" 
— nu pot avea speranțe de califica
re superioară. Este de altfel unul din 
motivele pentru care unii dintre an
trenori nu se preocupă în mod spe
cial de instruirea și educarea aces
tora, deși simt nevoia ridicării de ca
dre dintre cei mici.

O altă problemă ar fi aceea a con
trolului medical. In momentul de față 
nu există un medie specialist pentru 
copii care să se preocupe exclusiv 
de ei. Or, un medic care se ocupă 
de adulți fără a se specializa în do
meniul pediatriei (al pediatriei spor
tive, de fapt) nu ar putea urmări ea 
competență diversele fenomene care 
însoțesc practicarea înotului la 
tă vtrstă.

încă o problemă acută: este 
a specializării timpurii. Deși 
tată din activitatea copiilor 
tori, fapt care probează importanța 

activități în alte 
tocmai în dome- 

duc decît discuții 
Din acest motiv 
un punct de ve-

iceas-

aceea 
rezul- 
înotă-

acordată acestei 
(ări, la noi în țară 
niul înotului nu se 
lipsite de orizont, 
nu reușim să avem 
dere propriu, extras din experiența 
noastră, și așteptăm rezultatele cer
cetărilor efectuate în străinătate. A 
cestea stat, după părerea noastră, 
problemele principale ce frămîntă 
sau maf bine zis ar trebui să fră- 
mînte „lumea înotului". Acestea sint

Și notați că Mihaela a fost con
siderată mai ales după aceea ca un a- 
devărat exemplu de solidaritate, de 
colegialitate...

NICI LA ȘCOALA, NICI LA... 
SALA!

Cine spune despre Dumitru Cioan- 
gă dm anul III al Școlii profesio
nale „Clement Gottwald" că este un 
model de elev, exagerează în propor
ție de... 99*/». Nici profesorii, nici 
meșterii și cu atît mai puțin colegii 
nu au cuviințe de laudă Ia adresa sa. 
Nedisciplinat, deseori absent de la 
ore, Slab la învățătură, Cioangă pă-

rea să aibă o 
de gimnast 
cu ocazia unui 
el figura în 
s-a adresat profesorului Al. Monesctt 
cerîndu-î să-l înlocuiască deoarece... 
îi e teamă de concurs. Și așa Cioan
gă și-a pierdut și ultimul motiv de 
stimă din partea colegilor. Abia a~ 
euim colegii și profesorii și-au dst 
seama că Cioangă are mare nevoie 
de ajutorul lor.

DISCIPLINA ȘI... CĂLĂRIE
Ce legătură poate fi între aceste 

două noțiuni? V-o poate spun? elevul 
Ion Frunză din ci a IlI-a D. a ace
leiași școli. Mare amator de călărie, 
eroul nostru s-a entuziasmat a fiind 
că s-a înființat în apropierea școlii 
un centru de inițiere în acest sport 
și l-a rugat pe prof. Monescu să-i 
spună cum poate ajunge și e| acolo.

— Intr-un smgur fel, i-a răspuns 
profesorul. Fiind mai disciplinat. n:ai 
sîrgiuincios, mat cuviincios...

Se spune că Ion Frunză va deveni 
foarte curind un bon călăreț...

A. S.

singură calitate: ace*»-, 
talentat. Iată însă caw 
recent concurs în care 
echipa școlii, Cioangă»

Astă oară bazinul Danie Gherman a fost in fiecare zi plin de sute de copii, 
cărora li s-au predat

■ <y-:

toarte importante, deoarece de ele 
depinde viitorul acestei discipline 
sportive în țara noastră. Fără a avea 
pretenția de a epuiza măsurile care 
se pot lua, facem cîteva propuneri 
menite să îmbunătățească activitatea 
ta rîndurfle copiilor.

1. In unele dai colectivele (sau 
duhurile) sportive, cu precădere în 
cele care au deja un nucleu format, 
să se impună învățarea și creșterea 
micilor înotători. 2. Menținerea cen
trelor de învățare a înotului la bazi
nul acoperit (excluzîndu-se, prin con
curs, elementele nedotate, slabe, fără 
perspectivă). 3. Acordarea de ore 
speciale (dimineața și după-amiazăj 
pentru acele colective care se ocupă 
de copii (la bazinul acoperit). 4 
Sprijinirea antrenorilor care se ocu
pă de copii și reglementarea situației 
calificării lor superioare în baza mun
cii cu copiii. 5. Organizarea unui nu
măr mai mare de concursuri pentru 
copii. 6. Studierea posibilității de or
ganizare a unor tabere internaționale 
dî înot pentru copii și antrenorii lor. 
ai căror final să fie constituit din
tr-un concurs chiar cu caracter inter 
național. Aceste tabere vor consti
tui un prețios schimb de experiență 
pentru antrenorii specializați în 
munca cu copiii și pentru medicii pe
diatri sportivi. 7. Angrenarea în a- 
caastă activitate a unor medici pe-

primele noțiuni de înot.
diatri tineri care să se dedice muu* 
cii de cercetare în domeniul speciali
zării timpurii. 8. Crearea unei sub* 
comisii speciale formată din antren 
nori, părinți, medici, profesori de 
educație fizică și de materii de cul
tură generală în cadrul federației da 
natatie, care să se ocupe de meto
dica antrenamentului cu copiii, de 
problemele de educație și disciplină 
(ajutorarea elevilor mai slabi la în, 
vățătură), problemele ridicate cte 
performanță, medicale specifice etc.- 
Această subcomisie s-ar putea ocupa 
și de problemele de perspectivă ale 
înotului (pregătirea specialiștilor la 
probele și procedeele la care s-ar, 
simți mai mult nevoia: bras, spate, 
craul sau delfin)).

Sîntem convinși că măsurile pre* 
coniz ate ar putea ajuta înotul de: 
performanță dim tara noastră și a* 
putea să-l ridice la nivelul disciplU 
nelor în care am obținut succese pe 
plan internațional. In acest sens ași 
teptăm cuvîntul specialiștilor pentru 
ca discuțiile pe marginea celor de 
mai sus să constituie un ajutor în 
munca de instruire a tinerilor înotă
tori.

Prof. C BEER ’
antrenor 1
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Ml remediem o lacună mereu de actualitate

Nesatisfăcătoarea
Aparatul de filmat, kinogramele și antrenamentul științific

Scurt interviu cu Gh. Zîmbreșteanu

dotare materială a secțiilor de scrimă
«z.. airect jixeaza vîrful flore

tei electrice in centrul pieptului adver
sarului rămas fără apărare. Și totuși 
aparatul semnalizează lovitură neva
labilă ! Surprindere, consternare gene
rală ! Tehnicienii, arbitrii, trăgătorii 

uneori chiar spectatorii — încearcă 
rezolvarea enigmei care domină con
cursul de la Satu Mare: cum este 
posibil ca din lovitură perfect vala
bilă să rezulte semnalizare nevala
bilă ? Intervențiile specialiștilor s'int 
de cîteva ori salutare, descoperind 
fie la vesta metalică, fie la floretă, 
fie la rolă sau aparat, cauzele aces
tor miraculoase inversiuni. De obicei 
Insă, defectele se „vindecă'' din pro
prie inițiativă, iar loviturile, deși va
labile, rămîn neconsemnate pe foaia 
de arbitraj fiind catalogate ca... ne
valabile (conform regulamentului, ni
meni nu are dreptul să contrazică 
„decizia" aparatuluiI).

Scene de acest gen s-au petrecut la 
tot pasul în returul campionatului pe 
echipe la floretă. Nu am putea a- 
firma că o echipă sau un trăgător 
a fost mai mult, sau mai puțin, a- 
vantaiat sau dezavantajat de defec
țiunile mecanice. In schimb, este cert 
cc un concurs bun a fost umbrit de 
materiale proaste și că — în gene
ral — floretiștii și floretistele noas
tre bat pasul în loc din cauza unei 
Insuficiente dotări materiale, cânii 
tative și calitative.

In lunile trecute nu am tratat a- 
test subiect întrucît aveam impre
sia că forurile de snecialitate mili
tează oentru lichidarea acestei situ
ații deplorabile, Am aplaudat la tim- 
fpul cuvenit inovația tehnicienilor Za- 
plac-Boșca din Satu Mare care au 
construit orimul aparat românesc. 
pentru semnalizarea loviturilor la 
floretă și spadă, după cum am în
curajai inițiativele pentru confecțio
narea vestelor metalice și a altor 
materiale in întreprinderile din țară. 
Speram astfel să scăpăm de tribu
tul plătit străinătății prin planul nos
tru de import și totodată să ajun
gem la o dotare satisfăcătoare • 
secțiilor de scrimă.

Kinu pe rînd însă, perspectivele 
încurajatoare de acum cîteva luni au 
dispărut. Chiar și in perioada 
pregătirii pentru mondialele de la 
Paris, reprezentanții noștri nu au 
avut la dispoziție materialele nece
sare, iar pentru concurs au lost obli
gați să-și cumpere în capitala Fran
ței floretele ce le trebuiau /

Deocamdată, cu excepția floretelor, 
toate celelalte materiale se pot fa
brica in țară fără cheltuieli exage
rate, fără eforturi, dar cu bunăvoință. 
Vestele metalice care au dat cel mai 
mult de furcă la Satu Mare se pot 
lesne confecționa la Flamura roșie 
Timișoara sau la oricare ini re prin
dere care lucrează din lame, Vesta 
metalică este o simplă bluză, de cro
ială obișnuită, confecționată din lame. 
Aceeași situație întî-lnim la cablul 
rolelor. Nu este vorbă de o sîrmă 
dintr.-un material special, ci de un 
cablu telefonic obișnuit care se fabri
că la Industria Sîrmei. In această 
situație, este firesc să ne punem în
trebarea: de ce să ne rezumăm nu 
mai la planul de import ?

Sînt suficiente indicii care dove
desc că și din partea diverselor în
treprinderi organele noastre de spe
cialitate nu au primii sprijinul cu
venit pentru rezolvarea acestor nece
sități materiale, dar nu este mai pu
țin adevărat că și înseși aceste or
gane de specialitate (comisia centra
lă, inspecția de scrimă) nu s-au pre 
ocuoat întotdeauna suficient de insis
tent de această problemă care, fără 
îndoială, stă la baza activității noas 
tre. Acest lucru este dovedit și de 
faptul că aparatul Zaplac-Boșoa. cons
truit de mai bine de 6 luni, nu a în 
ceout încă să fie folosit in concursu
rile noastre oficiale.

Socotim că ultimele Intimplări ne
plăcute de la Satu Mare vor readuce 
în actualitate problema asigurării 
unei satisfăcătoare baze materiale, 
mai ales că la începutul anului vi
itor țara noastră va fi gazda cam
pionatului mondial al juniorilor.

La concursurile atletice din acest 
an l-am văzut pe Gheorghe Zîmbreș- 
teanu nedespărțit de aparatul său de 
filmat Apoi, l-am văzut stînd cu 
multă răbdare de vorbă cu diferiți 
atleți, de toate „mărimile", și am a- 
flat că-i învață să „citească", să des
cifreze o serie de kinograme făcute 
de el. In sfîrșit, l-am întîlnit în pa
ginile „Caietelor de atletism", ale 
revistelor „Stadion" și „Cultură fi
zică și sport", în care își publică de 
asemenea kinogramele, însoțite de co
mentarii competente. Suficiente fapte 
din care să se contureze noua pasi
une a lui Zîmbreșteanu, aceea de a 
surprinde pe peliculă actul atletic pe 
care apoi să-l disece în ceea ce nu
mim curent kinograme.

Convorbirea noastră pe tema noii 
sale pasiuni a avut cadrul cel mai 
neașteptat Nu stadionul încordatelor 
întreceri, al marilor bucurii și de
cepții, și nici măcar catedra de atle
tism de la I.C.F., unde Zîmbreșteanu 
e asistent, ci încăperea în care e- 
roul reportajului suporta cu stoicism 
gripa care-1 {intuise în pat de cîteva 
zile. Intre două ceaiuri și pastile de 
anti-germin, „Pepi" ne-a făcut con
fidențe cu privire la pasiunea lui 
pentru kinograme.

— Cum ai ajuns să te ocupi de a- 
cest lucru ?

— Totul a pornit de la o mică 
încurcătură. Aveam aparatul încă de 
acum doi ani, dar nu-1 prea foloseam. 
S-a întîmplat ca anul trecut să mi 
se ceară o kinogramă pentru revista 
„Cultură fizică și sport". Mi-a fost ru
șine să spun că n-o am. Am făcut-o 
(doar eu știu cu cîtă bătaie da cap) 
și mi-a plăcut. Apoi, noua preocu
pare m-a absorbit tot mai mult. Am 
instalat aici un mic laborator, cam 
rudimentar, dar bun pentru a putea 
face singur toate operațiile. Lucrez 
kinograme pentru atleți, pentru pu
blicații. Unele din ele au fost repro
duse și în reviste străine. De pildă, 
cea făcută lui Guiowski anul trecut 
a anărut în revista cehoslovacă „Lehka 
atletica*.

— Ai, așa dar, satisfacții...
— Firește. Dar nici amărăciunile 

n-au fost puține. îmi amintesc că 
anul trecut, la internaționale, am

fost pur și simplu poftit să ies a- 
fară de pe teren, astfel că n-am putut 
tilma decît la proba la care am și 
concurat: prăjină. Eram hotărît să 
nu mă mai ocup de kinograme, dar 
n-am rezistat.

— Care este locul kinogramelor în 
antrenamentul modern ?

— E cît se poate de important. In 
țările cu atletism dezvoltat nu se 
poate concepe procesul de antrena
ment fără ajutorul unor kinograme 
cît mai exacte, care să redea fidel 
mișcarea. Nu e de mirare că în U- 
niunea Sovietică, bunăoară, pentru 
obținerea unei kinograme se filmează 
simultan din 6 unghiuri diferite. Șe 
dințele de vizionare și studiere a ki
nogramelor sînt acolo folosite ca și 
antrenamentele pe stadion.

— Se pare că noi sîntem încă de
parte de acest stadiu. De ce ?
— Mai întii, o rezervă nejustificată 
față de problema în genere. Pățania 
mea de anul trecut arată asta. An
trenorii, cu unele excepții, nu se folo
sesc curent de kinograme. Și fără 
ele nu pot fi aprofundate bazele me
canice ale mișcărilor atletului. Ar 
trebui ca fiecare antrenor să aibă a- 
paratul său de filmat pe care să-t 
utilizeze la antrenamente, la fel ca 
și cronomelrul. bunăoară. Dacă foru
rile noastre sportive ar achiziționa

o serie de asemenea aparate pe care 
să le vîndă apoi în rate antrenori
lor, s-ar face o treabă foarte bună.

— îmi închipui că ai o filmotecă 
serioasă.

— Fie, dacă vrei s-o numești așa. 
Cred că îi am pe primii 2-3 atlefi 
ai noștri la toate probele.

— 6 adevărată comoară pentru 
sportivi și antrenori 1 Cum vezi fo
losirea ei ?

— Ar fi foarte bine dacă s-ar edita 
un „Album de kinograme", care să 
cuprindă kinogramele atleților noștri 
și ale celor mai buni specialiști mon
diali la fiecare probă. Esențialul este 
însă ca lumea să fie convinsă de >u- 
tilitatea acestui mijloc de lucru, care 
apropie antrenamentul de știință. Eu 
visez sa fac kinograme mai complete, 
care să poată da și relația între 
spațiu și timp...

Interviul se prelungise mai mult 
decît ar fi permis cel mai îngăduitor 
doctor din lume. I-am urat lui Zîm
breșteanu să-l vedem chiar sîmbătă 
șj duminică pe stadion, la ultima e- 
tapă a diviziei. Despărțindu-mă de 
el mă gîndeam cît de mult mă în
șelasem crezînd că îi descoperisem 
o nouă pasiune, cînd în fond era 
vorba de vechea și statornica pasi
une a acestui om: atletismul.

1AC1NT MANOLIU

Luptă îndârjită în campionatele de handbal

DINAMO ORAȘUL STALIN A ÎNVINS C. C. A
Doar trei etape au mai rămas pînă 

Ai încheierea primei părți a campio
natelor republicane de handbal. Dor
nice să-și asigure un loc cît mai bun 
tn clasament, echipele luptă îndîrjit 
pentru fiecare rezultat. Așa se expli
că scorurile strînse cu care s-a în
cheiat majoritatea meciurilor, ca și 
unele surprize înregistrate în etapa 
de joi 24 octombrie. Este firesc deci 
ca ultimele etape să fie așteptate cu 
nerăbdare. Ce va face mîine la Timișoa
ra echipa C.C.A., după ce joi a fost 
Învinsă de Dinamo Orașul Stalin? 
{Cum vor rezolva duelul lor echipele 
feminine Flamura roșie Sibiu și Pro
gresul St. roșu ? Iată marile între
bări ale campionatului de handbal.

IN ACEASTA etapă intermediară 
»-a înregistrat cea mai mare surpriză
* campionatului: Dinamo Orașul Sta
lin, cu o echipă descompletată (lip
seau : Stănescu, Pahen, Martini I. 
Heichel) a învins pe C.C.A. cu 7—5 
<4-1 ). Rezultatul acesta are două 
semnificații deosebite. Să începem 
cu aceea care privește pe învingători. 
Pentru aceasta trebuie să precizăm 
«ă folosirea termenului „echipă des
completată" a fost poate nepotrivit 
Im locul titularilor care au lipsit, in 
echipă au fost promovați o serie de 
Jucători tineri, care au primit în acest 
fel „botezul focului* — prin forța 
împrejurărilor — în partida decisivă
• campionatului. Spre surprinderea 
futu ror, și în special a jucătorilor 
de la C.C.A. care au luat jocul foarte 
ușor, acești tineri (Braendorfer II, 
Kcniges, Weber) au corespuns. Așa 
Incit ni se pare că mai real ar fi să 
•punem așa: Dinamo Orașul Stalin 
a jucat cu echipa completată cu cîți- 
■va jucători tineri. Această exprimare 
feste mai corectă, deoarece elanul și 
forța acestor tineri handbaliști s-a 
«ompletat ideal cu rutina jucători
lor mai vechi I

A doua semnificație a rezultatului 
înregistrat joi după-amiază pe sta
dionul Tineretului privește echipa 
<â.C.A.,care a dovedit cu această oca- 
zie (semne timide mai dăduse și 
Înainte) că trece printr-o acută criză 
de formă. Apărarea a început meciul 
neatentă, schimbările de oameni făcîn- 
du -se defectuos (în min. 19 scorul 
fera 3—0 pentru Dinamo) jar înainta
rea a jucat tot timpul meciului fără 
orizont, limitat ca spațiu, izbindu-se 
neputincioasă de „zona" făcută de 
jucătorii dinamoviști.

Meciul a plăcut prin momentele de

tensiune, care au abundat 
secundă mai ales Mai

în 
pe

înaltă 
repriza 
scurt, partida poate fi astfel caracte
rizată : în repriza I am asistat îa 
un joc în care Dinamo Orașul Sta
lin s-a mișcat mai bine, în timp ce 
C.C.A. comitea greșeală după gre
șeală, iar în repriza a doua am vă
zut cum, încercînd să mențină rezul
tatul, Dinamo Orașul Stalin a comis 
grava eroare de a plimba mingea 
prea departe de poartă, fapt de care

£
In sfi-șit, atacul C.C.A a reușit să 
străpungă zona făcută de apărătorii 
dinamooiști. Nejenat de nimeni. Aurel 
Bulgara va înscrie urmărit din spate 

de Iurak.
(Foto: GH. DUMITRU)

a profitat C.C-A. egalînd (5—5) în 
min. 47. Cînd însă Dinamo a marcat 
golul ai șaselea handbaliștii de la 
C.C.A. și-au văzut spulberate spe
ranțele victoriei.

Nesigur și cu multe greșeli arbitra
jul lui C. Gaudi (Timișoara).

• MÎINE LA SIBIU se dispută 
derbiul campionatului feminin, între 
echipele Flamura roșie Sibiu și Pro
gresul St. roșu București. Înaintea a- 
cestei întîlniri, hotărîtoare pentru 
soarta primului loc în clasamerit, am
bele echipe s-au prezentat la interval 
de cîteva zile la un examen greu, 
jucînd la Timișoara cu echipa studen
telor din localitate, echîpă foarte 
ver’culo-asă pe teren propriu. Și în 
t;mp ce Progresul St. roșu a trecut 
cu „bine" examenul (4—2), FI. roșie

Sibiu nu a putut lua decît un „su
ficient" (3—3). De aci reiese că îna
intea meciului de mîine. Progresul 
St. roșu are un avans de un punct 
în clasament, ceea oe face ca partida 
să fie așteptată cu un și mai mare 
interes, sibiencele avînd neapărată 
nevoie de o victorie pentru a putea 
să-și reia primul loc în clasament.

• Rezultate tehnice, etapa de joi 
24 octombrie : masculin categoria A: 
C.C.A-—Dinamo Orașul Stalin 5—7 
(1—4) ; Recolta Jimbolia—Voința Si
biu 7—7 (3—4) ; Energia Ploești— 
Energia Timișoara 8—10 (5—4) ; 
Știința Iași—Știința IC-F. 14—13 
(9—8) ; Energia Făgăraș—FI. roșie 
Cisnădie 15—12 (9—7) ; Știinfa Ti
mișoara—Energia Reșița 11—12 (5— 
8); campionatul feminin, categoria A: 
Energia Reșița—Energia 2 Ploești 
1—2 (1—1); FI. roși- Mediaș—Pro
gresul Tg Mureș 2—4 (2—4) ; Fl. 
roșie Sighișoara—Știința I.C.F. 4—3 
(0—0) ; Progresul Orașul Stalin — 
Progresul M I C 1—2 (1 — 1); Știin
ța Timișoara—Fl. roșie Sibiu 3—3 
(2-1).

Iată șase imagini din ultima „producție" a lui Gh. Zîmbreșteanu: 
kinograma săriturii de 4,24 m. — re cord național — realizată de tînărul 
atlet Metod ie Trandafilov. Fostul nostru sulițaș, decaNonist și p'-ăjinîst 
comentează „scurtul metraj" astfel:

O „prezentare" timpurie (1) ; o bătaie amplă și eficace (2) ; o pen
dulare pe direcția de elan (3) ; o întoarcere cu mici defecțiuni, incom
pletă (4) ; un zbor amplu, cu rezervă și siguranță deasupra ștachetei (5); 
finalul victorios (6).

E îmbucurător că Trandafilov posedă o tehnică modernă, asemănă- 
Bob Gutowski. >toare cu a recordmanului mondial

Noi recorduri la atletism
Dintre cele patru... variante cîștigă- 

toare, pe care i le preconizasem în 
ziarul nostru de joi. Silvia Bălțăgescu 
a ales-o pe aceea cu 11,7 sec. la 80 
m. garduri. Vineri dimineața, la ulti
mele două probe ale pentatlonului, ea 
a obț r 11,7 sec. la 80 m. g. (933 
puncte) și 5,16 m. la lungime (790 p.) 
realizînd astfel la capătul celor cinci 
probe 3.923 puncte, ceea ce reprezintă 
un nou record de pentatlon al R.P.R. 
(vechiul record Ana Șerban 3.914 p.) 
Tot vineri, în cadrul aceluiași concurs 
organizat de ..Energia", atletul hune- 
dorean Constantin Drăguiescu a obți
nut un nou record de juniori (17—18 
ani) al țării, la aruncarea ciocanului; 
55,01 m. (vechiul record fi aparținea

din 1956 cu 53,78m.) Alte rezultate 
bune obținute în concursul Energiei : 
lungime femei Lia Jung 5,54 m.; 200 
m. f.: Ioana Luță 25,4 sec.; 200 m. 
juniori M. Băloiu 22,9 sec. ; lungime 
juniori M. Băloiu 6,63 m.

Astăzi și mîine au loc întrecerile 
ultimei etape a campionatului pe echi
pe. Situația este clară în două din cele 
trai clasamente. La „general" Dinamo 
are 4243,5 puntte, față de cele 3611 ale 
Științei și 3438 ale Energiei. Dinamo 
conduce autoritar și la întrecerea mas
culină, avînd 2910,5 p., în timp ce 
Știința are 2191 p., iar Energia 2113. 
In schimb lupta e încă deschisă la 
întrecerea feminină. Dinamo 1.333 p., 
Energia 1.325 p., Locomotiva 1.262,5.:

Absențe regretabile
O toamnă neașteptat de frumoasă a dat prilej ama

torilor de tenis să-și prelungească activitatea în aer 
liber. Timpul deosebit de prielnic oferea condiții optime 
nu numai pentru antrenamente ci și pentru concursuri. 
In această ambianță, orice inițiativă părea desigur 

sortită succesului. De aceea. am priori t cu satisfacție 
știrea că Asociația studențească din Institutul Po
litehnic București. organizează prin secția de tenis 
a colectivului său sportiv un concurs cu invitații : „Cupa 
7 Noiembrie". Comisia Centrală și-a dat avizul și, 
pentru a stimula interesul în jurul competiției, a decis 
ca rezultatele obținute să conteze în 
clasificarea jucătorilor pe anul 1957. 
Era de așteptat un răspuns prompt 
al fruntașilor tenisului, care nu au 
prea des asemenea prilejuri de întrece
re. Răspunsul a fost intr-adevăr prompt, 
dar nu așa cum l-au dorit organizatorii, 
plat ? Este mai bine să dăm cuvitltul — 
citire — scrisorii trimisă redacției de către organizatori :

„Reușita competiției a fost umbrită prin neparticiparea 
unui număr mare de invitați. Din 16 jucători, au con
curat doar 8 : maestrul sportului Gh. Viziru, campionul 
țării, Marin Viziru, C. Vasilescu, St. Georgescu, Gh. Slap- 
ciu, 1. Dancea, M. A'iia și G. Silberman. Cei de mai 
sus au înțeles scopul competiției, la care și au dat ade
ziunea cu toată bucuria. Nu același lutru se poate

spune despre jucătorii T. Bădin, G. Năstase, A. Bardari, 
I. Racoși și alții care au refuzat să participe la această 
competiție, invocînd diferite pretexte. Despre seriozitatea 
unor asemenea motivări este suficient să dăm exemplul 
lui C. Năstase, care perfect valid, se afla pe terenul 
de joc în ziua concursului dar... nu a putut participa*.

Așa stînd lucrurile, nu putem fi decît de acord cu 
semnatarii scrisorii care și-au exprimat pe un ton vehe
ment nemulțumirea față de atitudinea manifestată
de cei în cauză. Este cu atît mai curioasă absența 

ienismanilor fruntași de la un concurs 
cu cît ei sînt aceiași care se plîng 
deseori de sărăcia programului com- 
petițional, de lipsa unor mai nume
roase posibilități de confruntare.

că forurile de resort vor analiza aliiudi-Cu siguranță
nea nejustificată a jucătorilor care au considerat probabil 
că e mai prudent să nu-și riște palmaresul la sfîrșit de 
sezon. In ceea ce privește inițiativa colectivului Știința 
considerăm că ea trebuie să constituie un bun exemplu 
pentru toate secțiile de tenis din Capitală și din țară, 
pentru programarea a cît mai multor competiții. Nu stînd 
pe tușe, ci activînd continuu, măsurîndu-ți forțele neîncetat 
cu adversarii, îți poți ridica măiestria sportivă. Și jucă
torii noștri de tenis nu sînt — din păcate — excedentari 
la acest capitol.



Zece ani de apariție 
a revistei „STADION"

□portul popular" propune! { TZul’c^Xilor
te e • e a fi « *

Se împlinesc 10 ani de apariție a revistei „STADION", organ al 
U.C.F.S. Este un eveniment deosebit în viața noastră sportivă, pe care 
masele de sportivi îl salută cu bucurie. In decursul celor 10 ani, revista 
„STADION" a dezbătut probleme din cele mai importante ale mișcării 
noastre de cultură fizică și sport, a împărtășit din experiența celor 
mai buni sportivi din țara noastră șl de peste hotare, a reflectat în 
paginile sale succesele internaționale ale sportului nostru.

In cuprinsul revistei „STADION", cititorii au putut găsi întotdeauna 
un bogat material privind actualitatea sportivă, reportaje din activitatea 
sportivă de masă, păreri ale antrenorilor și tehnicienilor, precum și ale 
activiștilor sportivi. Imbunătățindu-și de la un an la altul conținutul 
și prezentarea grafică, revista „STADION" a devenit o publicație iubită 
și apreciată în rîndurile maselor de sportivi.

Sporindu-și eforturile în direcția oglindirii în cît mai bune condițiuni 
a activității sportive de masă (în întreprinderi, la sate, în școli), acordind 
un spațiu mai cuprinzător beletristicii cu temă sportivă, îmbunătățind 
neîncetat calitatea materialelor și a fotografiilor, revista „STADION" 
va putea să obțină noi succese de prestigiu, care se vor resfrînge. în 
egală măsură, asupra sportului nostru în general. Traducînd în viață 
măsurile preconizate de Hotărîrea Comitetului Central ai P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri cu privire la reorganizarea mișcării sportive, 
revista „STADION" va contribui la dezvoltarea mișcării noastre sportive, 
la educarea maselor de sportivi.

Cu prilejul împlinirii celor 10 ani de apariție, urăm colectivului redac
țional al revistei „STADION" noi și însemnate succese.

trei competiții pugilistice:
Nu exagerăm cu nimic dacă afir

măm că, dintre toate sparturile, bo
xul este cel mai sărac în competiții 
internaționale. Socoteala nu e prea 
complicată. Intr-adevăr, in afara 
Jocurilor Olimpice, care se desfășoa
ră odată la patru ani și care sini 
departe de a avea un specific pugi
listic, se mai dispută doar campio
natele europene (la fiecare doi ani). 
Jocurile Mediteraniene și „Mănușa 
de Aur“ (meciul tradițional S.U.A.—

europeni
tă ieșirea din impas? Fără ______
că da! Sînt necesare însă un pic de 
inițiativă, ceva mai multă perseve
rență și cîteva ...sugestii.

Așa stînd lucrurile, ne vom per
mite să facem unele propuneri, căro
ra sperăm să le dea ascultare și fe
derația noastră de specialitate. Bi- 
zuindu-ne pe prestigiul cucerit in 
anii din urmă de boxul romînesc, 
credem că noi am putea întreprinde 
unele acțiuni în scopul punerii pe

3. Cupa București (tineret)
îndoială

Angelica Rozeanu (Progresul F. B.)
i Matei Gantner (Flamura roșie) învingători 
în concursul de tenis
Utilitatea competiției de tenis de 

tasă ou handicap desfășurată în Ca- 
Hală, a reieșit din faptul că, întîlni- 
-le fiind deschise oricărui jucător sau 

jucătoare, indiferent de categoria de 
dasijicare^ s.a dat posibilitate unor 
sportivi de valoare mai slabă să se 
*~treaca cu șanse cu fruntașii acestei 

sci pline. De pildă, Angelica Rozeanu 
i a mai trebuit să facă față numai 
tacurilor lui Popescu, ci a primit re- 
ica, și încă destul de dîrză, a lui 
\iți Rusu (+11), Hari Cohn (+5), 

Teili Gropescu (+8), Mariana Barasch 
'+6), Irma Magyari (+6); Ella Zel- 
|r a fost asaltată de o tîrtără de 10 
*ni Jandrescu (+14), Babichian 
(+8), Magyari (+6), Barasch 
(+6), Gantner de Sîndeanu (+ 8), 
Pesch de Weinberg (+6). Și lupta 
tiu a fost deloc inegală pentru că 
primii noștri jucători au dat plusuri 
de puncte adversarilor lor. De aceea, 
meciurile au fost foarte disputate, 
Gantner, Reiter și ceilalți membri ai 
lotului reprezentativ luptînd uneori 
din greu pentru a ieși învingători 
în fața unor adversari mai slabi, dar

nu mai pujin dornici de a se afirma. 
Alții au fost învinși. Așa, bunăoară, 
Ella Zeller a pierdut la Irma Ma
gyari, iar Pesch la Weinberg.

Competiția care s-a bucurat de un 
mare succes a fost cîștigată de An
gelica Rozeanu la simplu femei și de 
Matei Gardner la simplu bărbați. în
vingătorii au arătat siguranță în lo
vituri și o mai bună orientare tacti
că, reușind să recupereze avansurile 
de punate acordate adversarilor.

Rezultate tehnice mai importante: 
simplu femei: semifinale: Angelica 
Rozeanu — Mariana Barasch (4-6) 
(2—1), Irma Magyari (+6) — Ella 
Zeller 2—0; finala: Angelica Rozeanu 
— !rma Magyari (+6) 2—0. Loc. 
3—4: E. Zeller — M. Barasch (+6) 
(2—0). Simplu bărbați: sferturi de 
finală: Bujor (+2)—Weinberg (+6) 
2—0, Gantner — Bottner (+2) 2—1, 
Popescu — Etta Zeller (+4) 2—1, 
Reiter — Naumescu 2—4; semifinale: 
Gantner—Bujor (+2) 2—0, Popes
cu — Reiter 2—I; finala: Gantner— 
Popescu 2—0.

de masă cu handicap

mînd exemplul federației de nata- 
ție să^ instituim „CUPA BUCU-: 
REȘTI" la box, la care să fie invi
tate mai multe formații reprezentati
ve de tineret (boxeri pînă la 23 de 
ani].

Firește, noi nu avem pretenția de 
a fi epuizat problema. Există poate 
și alte sugestii, mai interesante sau 
mai practice, dar noi nu am urmărit 
altceva decît de a deschide aci o diss 
cuție, utilă pentru box. Ne-ar bucw 
ra în mod deosebit dacă propunerile 
noastre și-ar găsi ecou. în primul 
rind, la fciul de specialitate. Subli
niem acest lucru, deoarece, după cîte 
știm, propunerea făcută în coloanele 
„SPORTULUI POPULAR" ou privi
re la disputarea unui campionat euî 
ropean inter-țări n-a constituit pînă 
acum obiectul unei analize din par
tea federației și nici n-a fost urmată 
de măsurile așteptate.

Ziarul parizian „l’EQUIPE" scria 
sub semnătura cronicarului său de 
specialitate RAYMOND MEYER că 
„propunerea confratelui nostru „Spor
tul popular" va fi o adevărată pîine 
pe masa apropiatului congres 
A.I.B.A.".

Numai federația noastră nu are 
nimic de spus. Și e păcat!

MARIUS GODEANU

ȘȚIRI
DIN FOTBAL
• Joi Ia Giulești, 15.000 de spec

tatori au fost martorii unui reușit 
spectacol fotbalistic, oferit de jucă
tori ai fostelor protagoniste ale spor
tului cu balonul rotund, C.F.R. Bucu
rești și Juventus. Un spectacol gustat 
din piin mai întîi pentru calitatea lui 
(faze rapide, acțiuni în miș
care, precizie în șut, tehnică indivr- 
duală avansată)) și apoi — ceea ce 
face, de fapt, deliciul oricărui meci — 
multe, foarte multe goluri! Astfel de 
jocuri ar mai putea fi organizate. 
S-ar împlini nu numai o dorință ex
presă a multor iubitori de fotbal, dar 
ar fi și o lecție binevenită și pentru 
tinerii noștri fotbaliști...

Punctele au fost înscrise de lorda- 
che și Oană pentru Juventus, Filote 
(2) și A. Rădulescu (2) pentru CFR.

Pe teren au fost aliniate următoa
rele formații: CFR București: Valen
tin Stănescu-Ghiurițan, Mihăilescu, 
Asbîceanu—Urechiatu, Socec—Lungu, 
Marian, A. Rădulescu, Filote, Bogdan; 
JUVENTUS: Tr. Ionescu—Drăgan, 
Gică Petrescu, Gică Andrei - Bărbii- 
lescu. Pepelea—Dană, Fătu, Flsmaro- 
pol, lordache, Naciu. Au mai jucat: 
Costea și FI. Tănăsescu (CFRB), Gică 
Nicolae și Pricop (Juventus).

TIBERiU STAMA
• Meciul de categorie C 1-1. roșie 

F.C. București—Energia Raf. 4 Cîmpi- 
na, programat duminică, nu se mai 
dispută pentru că echipa bucureșteană 
a fost suspendată pe o etapă, ca ur
mare a atitudinii jucătorilor săi în jo
cul de la Galați.

• Joi în categoria B, o restanță: 
Dinamo Bacău— Progresul CPCS 
București 5—1 (2—1). Dinamo a fă-: 
cut un joc foarte bun. Au marcat; 
Gram (2), Niculescu, Daraban, Dn- 
daș (Dinamo) și Matei (CPCS).

• La Cluj. Locomotiva a dispus de
Dinamo Cluj cu 2—1 (1—1) intr-un 
meci organizat în cadrul manifesta
țiilor sportive în cinstea zilei de 7 
Noiembrie. Au marcat: Kilfri și Busch, 
respectiv CsegezL #

„Cupa Balcanică* ar putea prilejui interesante revanșe, cum ar fi cea 
dintre Gh. Negrea și Peiar Spasov. In clișeu: un asoect din meciul disputat 
la Moscova. (Foto: ȚASS)

pioioare a unor întreceri pugilistice de 
mare anvengură, care să se dispute 
în mod periodic.

Cea mai importantă dintre acestea 
credem a fi propunerea privitoare la 
înființarea „CUPEI BALCANICE" la 
box. La această competiție, care 
s-ar putea organiza anual (sau la 
doi ani, în pauzele dintre campiona
tele europene) ar urma să fie invi
tate reprezentativele Iugoslaviei, Bul
gariei, Greciei, Turciei și, bine înțeles, 
Romîniei. întrecerea ar urma să se 
dispute în fiecare an în altă capitală. 
Făcînd abstracție de interesul pur 
sportiv pe oare o asemenea competi
ție ar putea să-l stârnească (în toate 
țările balcanice, poate cu excepția 
Greoiei, boxul amator este foarte pu
ternic), sportivii balcanici ar avea 
încă un prilej de sfrîngere a legătu
rilor de prietenie și de cunoaștere 
reciprocă.

Tot din partea federației noastre »r 
putea porni inițiativa organizării 
unui „TURNEU AL CAMPIONILOR 
EUROPENI". Asemănîndu-se, în 
principiu, ou „CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI" la fotbal, această com
petiție ar urma să se adreseze cam
pionilor pe anul respectiv din țările 
europene care ar dori să-și trimită 
reprezentanții la București, 
ar fi — în fond — un fel de 
nate internaționale (după o 
mai originală),.care ar urma 
sa tradiție a campionatelor 
ționale de atletism. Și nu vedem mo
tivele pentru oare o asemenea între
cere nu s-ar putea organiza, de vre
me ce timfl, călăria și scrima își au 
de-acum campionatele lor internațio
nale 1

In sfîrșit, întruclt echipele repre
zentative de tineret nu au nici o 
competiție oficială, propunem ca, ur-

Europa). Să recunoaștem că este 
mult prea puțin pentru un sport care 
se bucură de atîta popularitate. Fot
balul, de pildă, are „Cupa campioni
lor europeni". Campionatele mondia
le, „Cupa dr. Gero", „Cupa Medite- 
raniană" și mini te alte competiții. At
letismul, rugbiul, ciclismul, na tați a 
și tirul nu se lasă nici ele mai prejos. 
Numai boxul (e vorba de cel ama
tor, firește) se complace în această 
stare de cvasi-acalmie, care în nici 
Un caz nu poate fi prielnică dezvol
tării sale. Să nu fie oare nimic de 
făcut în această privință? Să nu exis
te oare nici o soluție care să permi-

Cite ceva și despre categoria
Vă prezentăm mai jos două aspecte privind campionatul categoriei B. 

Unul despre meciul cel mai important al ultimei etape: Energia Hunedoara 
—Știyița Cluj, iar celălalt privind situația îngrijorătoare din sinul echipei 
Recolta Reghin, care a însemnat in anii din urmă o forță a campionatului 
secund al țării.

In felul acesta, reluăm articolele noastre periodice dedicate echipelor 
* din categoria B.
| • Iată unele aspecte ale meciului - 
Ierbi al seriei întîia Energia Hune-, 
doara — Știința Cluj, disputat du
minica trecută în cetatea oțelului.

— Energia Hunedoara ne-a apărut 
•a o echipă tipic de campionat. Are 
jucători rutinați (Balint, Zapis, Pir
eu, Sîrbu, Voinescu II) și știe să 
scoată cele două puncte chiar și din 
meciuri în care nu se comportă la 
înălțimea potențialului ei. Așa a lost 
chiar în meciul cu studenții clujeni. 
Cel mai tare compartiment este fără 
discuție halfia, unde cuplul Sîrbu-Ba- 
lint desfășoară o laborioasă și creatoa
re activitate. Păcat că cealaltă jumă
tate a „careului magic" — interii — 
mi este de valoarea mijlocașilor. Te- 
tea și Smărăndescu II sînt vizibil 
sub nivelul halfilor. Despre primul 
ni s-a spus că este un mare talent. 
Se pare însă că lipsa de rutină a fă
cut ca în jocul-cheie în care l-am 
văzut el să acționeze cu mare tea 
mă, cu trac și — în consecință — 
să comită destule greșeli. De mare 
folos pentru linia de atac se arată 
ing. Zapis, eficace ca în zilele de 
glorie. El nu prea lasă să-i scape 
ocaziile de gol și dacă cercetăm re
zultatele anului acesta vedem că nu
mele. lui apare meci de meci la ca
pitolul „autorii punctelor". Panait 
II, stoper, care a și fost chemat la 
un trial al lotului B este, după pă
rerea noastră, un jucător de mari 
perspective. Mai ales cînd' va deveni 
mai constructiv în joc, cînd își va 
servi cu mingi utilizabile partenerii 
se va putea vorbi de el ca despre un 
stoper complet. In general, antreno
rul Remeny trebuie să se preocupe 
mai mult de jocul de ansamblu. La 
ora actuală echipa din Hunedoara 
acțio-iează prea mult numai după ins
pirația rutinaților din formație. Se 
simte lipsa unei coordonări a acțiuni

unității de gin-lor, a disciplinei și 
dire tactică.

— O foarte bună 
făcut Știința Cluj. 
nii" prof. Lutz (29 
Georgescu (26 de ani): din 
formație, studenți clujeni se prezintă 
drept una dintre cele mai tinere 
echipe ale țării. Mai important de- 
cît asta este însă faptul că fotba
liștii clujeni joacă un fotbal modern, 
de o bună valoare tehnică. Mingea 
aleargă mai mult de cît omul, prin
cipiu de bază al fotbalului, pentru că 
demarcările se efectuează coreCt și 
permanent, pentru că se pasează di
rect, pentru că nu se ține mult ba
lonul. Indiscutabil că antrenorul 
Ștefan Covaci — revenit la Știința 
— găsește aici un bun mediu de 
muncă. Ne-am convins în mare mă
sură de acest fapt constatînd atitu
dinea corectă pe teren și în afara lui 
a studenților care ne-au lăsat o ex
celentă impresie și ca oameni nu 
numai ca fotbaliști. Rămîne însă ca 
antrenorul Covaci să rezolve proble
ma eficacității atacului. Ii trebuie, 
după opinia noastră, un centru ata
cant realizator și nu numai creator 
cum apare în acest post Petru Emil. 
Echipa are un joc combinativ și tre
buie să găsească în final un jucător 
care să pună punctul pe i, adică să 
marcheze. In plus, Munteanu și loa- 
novid trebuie să fie mai insistent!, 
mai bătăioși, am zice chiar mal cu
rajoși. Altfel vor continua să piardă 
gratuit baloane. In încheiere, o pre
cizare: atît Știau cît și Isac s-au ac
cidentat la Hunedoara din faze de 
joc; ei nu au fost loviți. Aceasta spre 
a se evita crearea unei păreri gre
șite asupra atmosferei și corectitu
dinii în care s-a disputat această în- 
tîlnire-derbi. (Ef. 1).
• Cărui fapt se datorește slaba 

comportare a echipei Recolta Reghin

impresie ne-a 
Doar cu „bătrî- 

de ani) și dr. 
vechea

în actualul campionat? Așa își înce
pe scrisoarea adresată ziarului nos
tru, corespondentul Farkaș Dezide- 
riu. Și în continuare el arata că: 
antrenorul Csiki nu pregătește sufi
cient echipa; schimbările în forma
ție se petrec de la joc la joc ajun- 
gîndu-se ca unii jucători să schimbe 
5—6 posturi începînd cu acela de 
fundaș și terminînd cu acela de ex
trem stingă (ex.: Kalona II, Fulop); 
elementele tinere nu sînt introduse 
în echipă — media de vîrstă fiind 
29 de ani — deși există elemente 
talentate ca; Asztalos, Rotscher, Be- 
lăzi, Someșan; jucătorii duc o viață 
nesportivă — cazul lui Mihuț — care 
chiar în ajunul meciurilor chefuiește 
pînă noaptea tîrziu. Credem că nu 
mai aceste cîteva fapte sînt sufi
ciente spre a ne face o idee asupra 
unei situații care nu mai poate dura. 
Așteptăm părerea colegiului de an
trenori care ar putea organiza un 
control la fața locului.

PARTICIPANȚI DIN CAPITALA!
Nu uitați! Concursul Pronosport nr. 43 

(etapa din 27 octombrie 1957) se închide 
în Capitală mîine, duminică, la ora 12.

Grăbiți-vă deci să depuneți cît mai 
multe buletine pentru acest concurs al 
cărui program este deosebit de intere
sant cuprinzînd 2 meciuri internaționale 
din cadrul preliminariilor campionatului 
mondial de fotbal și 10 lntilnâri din ca
drul campionatului categoriei secunde.

Cele două întîlniri internaționale: R.D. 
Germană — R. Cehoslovacă (grupa IV-a) 
și Belgia — Franța (grupa U-a) pot 
hotărî două dintre viitoarele participan
te la turneul final de la Stockholm în 
cazul unor scoruri egale sau victorii 
ale formațiilor oaspe. Echipele gazdă 
mai au o singură șansă: să provoace re
locarea meciurilor. Pentru aceasta tre
buie să obțină victorie. Și desigur vor 
face tot ce-i posibil pentru aceasta...

Nu mai puțin disputate vor fi și în- 
tilnirile din campionatul categoriei B, 
unele dintre ele fiind veritabile der- 
biuri ale primelor clasate (de exemplu: 
Energia Cîmpia Turzii — știința Cluj), 
zar altele opunînd formații în luptă 
pentru a evita ultimul loc. Cum etapa 
de duminică e«te cea de a zecea a cam
pionatului, participanții au suficiente 
date documentare pentru a-și putea com
pletă în mod Judicios buletinele și spe
răm că săptămîna viitoare să le publi
căm numele pe lista marilor premiați 
ai concursurilor Pronosport 1

Aceasta 
campio- 
farmulă 
frumoa- 
in terna

onosport
XII. Genoa — Alessandria (Câmp, ita

lian).
MECIURI DE REZERVA

A. Energia Reșița — Energia Mediaș 
(cat. —

• Plata premiilor Ce la concursul 
Pronosport nr. 42 (etapa din 2, octom
brie 1957) continuă in Capitală astăzi 
după amiază începînd de la ora 17 la 
agențiile proprii Pronosport din raioa
nele în care și-au depus premiații bule
tinele
• lată acum programul concursului 

Pronosport nr. 44 (etapa din 3 noiembrie 
19571.

I. R.P. Romină — Grecia (Camp, mon
dial)

II. Grecia (B) — R.P. Romină (B)
III. Progresul Sibiu — Locomotiva Ti

mișoara (cat. B)
IV. știința Cluj — Energia Baia Mare 

(cat. B)
V. Recolta Reghin — Energia Hune

doara (cat. B)
VI. Locomotiva Arad — Energia C. 

Târzii (cat. Bl
VII. Energia Fălticeni — Dinamo Bacău 

(cat. B)
Vin. Progresul Suceava — Energia 

Mareni (cat. B)
IX Torino — Milan (Camp. Italian)
X. Bologna — Roma (Camp, liaSiam)
XI. Lanerossi — Juventus (Camp. Ita

lian)

-MECIURI DE REZERVA
B) ’ ’ 1
Locomotiva Constanta — știința 

București (cat. B).
• Ați auzit ?
INCEP1ND DIN SAPTAMÎNA VUI

TOARE, i.s. Pronosport organizează un 
concurs de întrebări și răspunsuri 

„PR-ONOS PORTIȘTH... VESELI !” 
dotat cu numeroase premii-surpriză pen
tru acei care vor răspunde corect la 
întrebări din domeniul fotbalului și 
Pronosportului. Material documentar; 
volumul ,,Fotbalul nostru 1905-1957”, „A- 
gendele Pronosport” și revista „Progra
mul Pronosport” pe 1957.

Concursul va fi urmat de un spectacol 
de estradă.

Prezentarea: M. Crișan; Orch. conduși 
de S. Malagamba.

Pentru perioada 29 octombrie — 7 no
iembrie

SA SE PREGĂTEASCĂ MOLDOVA !
Iată acum itinerarul concursului: 25 

octombrie: Vatra DorneF* 30 octombrie: 
Suceava; 31 octombrie: Rădăuți; 1 no
iembrie: Botoșani; 2 noiembrie: Fălti
ceni: 3 noiembrie: Roman: 4 noiembrie: 
Bacău; 5 noiemb tie: Iași; 6 noiembrie: 
Bîriad și apei la 7 Noiembrie: Buzău.

SPORTUL POPULAR
Nr. 3104 P“g- »

B.



Duminică la Bruxelles și Leipzig meciuri decisive 
în preliminariile campionatului mondial de fotbal

Motocrosul, sport dur șî spectaculos

Vor cunoaște duminică suporterii 
francezi și belgieni ai echipelor de fot
bal, liniștea firească pe care ți-o a- 
duce orice sfîrșit de competiție ? Ne 
punem această întrebare fiindcă du
minică, pe stadionul Heysel din 
Bruxelles, pectatorii din capitala Bel
giei vor asista — probabil — la ul
timi! act al competiției preliminare 
calificării în finala campionatului mon
dial (seria a doua). Am spus proba
bil, deoarzce francezii — favoriți in-

UNDE MERGEM
: u Capitalii

AZI
VOLEI*. Sala Floreasca ora 16,30: Fl» 

roșie București-Energâa Orașul Stalin 
(m); D.naino-Locomotiva G.N. (f); Loco
motiva C.T.F.T.-Progresul LT.B. (m).

TIR. Poligonul Tunari ora 9: campio
natul R.P.R. pe echipe.

ATLETISM. Stadionul Republicii ora 
14.30: campionatul R.P.R. echipe.

GIMNASTICA. Sala Dinamo ora 17: 
Cupa Dinamo — exerciții impuse.

POLO. EazlnuJ Dante Gherman ora 17: 
țtâiința Timișo«ara-Locomotiva Arad (ba- 
raj eat. B); ora 18: Progresul București- 
C.C.A.; ora 19: Știința Bueurești-Dinamo 
(cat. A).

HANDBAL. Stadionul Tineretului, ora 
15: Știința I.C.F.-Progresul Orașul Stahn 
(fem* cat. A); ora 16: Știința LC.F.- 
Eneig’a Făgăraș (mase. can.. A>; stadio
nul Giuleși , ora 10,30: Locomotiva G.N.- 
Energia Sibiu (mase. cat. B); stadionul 
Progresul F.B. ora 10: Progresul M.LC.- 
Știinri Timișoara (fem. cat. A).

RLGBi'. Teren Energia I.SJ?. ora 9,30: 
Eneijfia, M<ne-Energia M.T.D. (cat. B); 
ora li. Energia I.S.P.-Dinamo București 
(cat. A); teren Republica ora 15,30: E- 
nergia Republica-Locometiva P.T.T. (cat. 
A). stadion Progresul F.B. ora 15,30: 
Progresui F.B.-C.C.A. (Cat. A); teren 
Parcul Copilului, ora 15,30: Locomotiva 
Gr. Roșie-Șt&nța I.M, (cat. A); stadio
nul Tineretului teren IV, ora 15,30: Di- 
jDbamo 2 Uuc.-Știința IJM.F. (cat. B).

TIR. Poligonul Tunari, ora 9: campio
natul R.P.R. echepe.

BASCHET. Sala Floreasca, ora 17: 
Locomotiva P.T.T.-Progresul Orașul 
Stalin (mase. cat. A); ora 18,30: Progre
sul M I.C.-știința Timișoara (mase. cat. 
A); ora 20: Dinamo-C.C.A. (mase. cat.

VOLEI. Sala Floreasca ora 8,30: Ști
ința I.C.F.-Voința Sibiu (f); Energia 
București-Locomotiva Craiova (<n); 
C.C.A.-Șlința Cluj (m); sala Dlnamo 
ora 9: Progresul c.P.CJS.-Voința Orașul 
Stalin (f); Din&mo-Energâa Arad (m).

CICLISM'. Velodromul Dinamo ora 9,30: 
Cupa ziarului „Sportul! popular”.

MOTOCROS. Trassem Dudești-Cioplea, 
Ora 3: campionatul R.P.R. etapa a doua.

ATLETISM. Stadionul RepublicE ora 8 
și stadionul Tineretului ora 14,15: cam
pionatul R.P.R. pe «chipe.

Gi'MNASTICA. Sala Dinamo, ora 17: 
Cupa Dinamo (ex creații libej alese).

7OTBAL. Stadionul Republicii, ora 15: 
Lotui! B-Slavia Sofia; ora 13.15: Progre
sul CPCS-Dinamo vi (cart. B); teren 
Dlnamo Obor, ora 10.30: Știința Bucu- 
rești-Locomotiva Gara de Nord (cat. B); 
teren Energia Dudești, ora lO.lî: Ener
gia 23 August-FI. roșie Giurgiu (cat. C), 
ora 3.30: Energia 23 August-Fl. roșie 
Giurgiu (juhiori); teren Progresul FB, 
ora 11: Pregresul FB-Locomotâva Bucu
rești (jun.); teren Dinamo II, ora 10: 
Dinamo-Fl. roșie FC București (jun.), 
ora 11.30: Știința București-Locomotiva 
Gara de Nord (jun.); teren Otopeni, ora 
11.30: CCA-Dinamo VI București (jun.); 
stadionul Giulești ora ».3O: progresul
CPC'S-Energia 1 Mai PIoești (jun.).

POLO. Bazinul Dante Gherman ora 12: 
Dinamo-C.C.A. (cat. Ah

tenis DE MASA. — Sala Voința 
(Str. Austrului) ora 8.30 Voința Lemn. 
Mobilă—progresul S. M,are ; ora 10,30 
țnerșiia Buc.—Fl. roșie Buc. Ambele me
ciuri din cadrul campionatul t i mascu* 
Itn.

In (ara
AZI

SCRIMA. Cluj: Știința Cluj-Progresul 
0 rade a (campionatul cat. Bl.

MIINE
HANDBAL.. Campionatul cat. A — 

masculin: Reșița: Energia-Recolta jim- 
bolia; Cisnădie: Fl. roșie-Știința Timi
șoara; Or. Stalin: Dinamo-știința Iași; 
Timișoara: Energia-C.C.A.; Sibiu: Voin- 
ța-Energia PIoești; campionatul cat. A.- 
feminin: Sibiu: Fl. roșie-Progresul St. L 
București; Tg. Mureș: Progresul-Fl. roșie 
Sighișoara; PIoești: Energia 2-F1. roșie 
Mediaș; Codlea: Energna-Energia Reșița; 
categoria B-masculin: Octorhei: progre- 
sul-Dinamo București; Tg. Mureș: Dina
mo-Energia I.C.M. Reșița; Variaș: Re
colta-Progresul Bacău; Sighâșoara: Vo- 
ința-Șoiința Galați; Constanța: C.S.A.- 
Progresul Arad.

RUGBI. Campionatul cat. A: PIoești: 
PIoești-Energia Petroșani; Campionatul 
cat. El: Tecuci: Progresul-Energia Plo- 
ești; Buzău: Locomotlva-Știința Galați; 
Iași: Ști in ța-Energia BîrJad: Or. Stalin: 
Flamura roșie-Energia Brăila; Hune
doara: Energia-știința Timișoara; Cluj: 
Voința-Locomotiva Cluj; Tîmâveni: E- 
nergia-Știința Agronomie Buc.; Con
stanța: Energ-ia-Pro greșul I.A.S Bucu-

LUPTE. Campionatul R.P.R. pe echipe 
(etapa, a II-a retur): Lugoj: Progresul 
Eucurești-Progresui Lugoj-Locomotiva 
Traușoara-Energia Reșița; Baia Mare: 
Energia Baia Mare-Locomotiva Oradea- 
Dunamo Satu Mare-Energia Hunedoara; 
Cluj: Flamura «>șie Cluj-Energia Cluj; 
CC. A. București-Fl. roșie Arad.

-ASCHET. Campionatul R.P.R, cat. A: 
Tași: Voința-Energia E. M. București; 
T?. Mureș: Dinamo-Energia Cluj; Cluj: 
Ș' ața-Dinamo Oradea.

■’’’OLEI. Timișoara: Ști in ța-Energia 
T.E.M. (f); cluj: FI. roșie-Progresul Tg. 
Mureș (f).

SCRIMA. Orașul Stalin: Vointa-T.D. 
București (cat. B); Cluj: Știința-FÎ. roșie 
Timi'-onra 'cat. B).

TENIS DE MASA. — Voința AraxL- 
Pro^resui rr.B.. Enerva Buc.-Fl. roșie 
Buc., Voința I.M,. Buc.-Progresul S. 
Mar? D’^mn Tg. Mutres-Progresul Ciul, 
EnetTia ire«’ta-Stinnta Buc. (masculin); 
Fl. roșie Oradea-Progresul F.B. (feminin). 

discutabili ai seriei — au nevoie cel 
puțin de un meci egal spre a obține 
biletele de avion pentru Stockholm.

Dar echipa Franței nu-i în formă. 
Și aceasta produce multe îngrijorări 
iubitorilor de fotbal din Franța. In 
plus, dl. Paul Nicolas, selecționerul 
unic, urmărește în acest moment 
schimbarea cvasi-totală a echipei (în
locuirea jucătorilor vechi cu elemente 
tinere) și orice perioadă de asemenea 
tranziție reprezintă un risc pentru 
echipă. Și apoi, mai este acel complex 
„belgian" care pare că urmărește 
echipa Franței. Să nu uităm că tot 
aici, acum doi ani, belgienii au în
trerupt șirul victoriilor franceze, cîști- 
gînd cu 2—1. In general, la Bruxelles 
se cîștigă greu (vezi înfrîngerile su
ferite și de echipele Ungariei, Romî- 
niei etc.), iar francezii nu-și pot des
fășura în voie jocul cu belgienii, a 
căror apărare îermă îi stingherește în 
mod vădit.

Se pare totuși că nici belgienii nu 
sînt în forma lor cea mai bună^ .Măr
turie stă rezultatul de duminică de la 
Anvers: 4—4 (3—1) cu Olanda. Me
ciul a vădit o scădere accentuată de 
ritm a belgienilor, mai ales către sfîr- 
șitul partidei. Dar „diavolii roșn“ 
(n.r. așa sînt numiți echipierii na
ționalei belgiene) își pot reveni ori- 
cînd. Acesta le este obiceiul.

In ceea ce-i privește pe îrancezi, 
ei continuă reformele. După meciul 
„test" de la Budapesta (soldat cum 
se știe cu înfrîngerea Franței: 0—2) 
Paul Nicolas a declarat : ,,4m găsit 
un înlocuitor al lui Marche (fun
dașul lionez — Lerond), iar stoperul 
Jonquet și halful Marcel nu mai sînt 
indispensabili echipei Franței". De 
aceea tinerii care i-au înlocuit — Zi- 
touni și respectiv Cahuzac — se pare 
că vor’ fi păstrați. Cît privește înain
tarea ea va fi radical schimbată : 
Brahimi, Ujlaki, Bruey, C. Olivier, 
Vincent. Patru din „eroii" de la Bti- 
darpsta — Wisniewski, Fontaine. 
Ben Tifour și Piardoni — dispar astfel 
din echipă. Este o experiență riscantă. 
Va reuși oare? Rămîne de văzuf. 
Sau poate, învinși, francezii vor tre
bui să dispute un al treilea joe de 
baraj cu Belgia.

A început concursul 
de orientare turistică

PĂLTINIȘ 25 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Astăzi s-a dat 
startul în prima etapă a concursului 
de orientare turistică organizat de 
Direcția de turism și excursii din 
C.C.S. în cinstea celei de a 4° a a_ 
niversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. La această importantă 
competiție turistică partidipă 19 e- 
chipe (formate fiecare din 3 băieți 
și 3 fete și reprezentativa Oradiei 
(în afară de concurs) care are în 
componența sa numai 3 concurenți. 
Clasamentul general se face prin 
adiționarea punctajului realizat de 
băieți și fete deoarece parcurgerea 
etapelor se face pe trasee diferite (pen
tru băieți un itinerar și pentru fete 
altul). Concursul care a început as
tăzi se va termina duminică dimi
neața după ce echipele vor fi par
curs 2 etape de zi (vineri și s-îmbătă) 
si o etapă de noapte (sîmbătă spre 
duminică). La duritatea traseului se 
adaugă și faptul că de cîteva zile 
în această regiune a țării vizibilitatea 
este redusă din cauza ceții.

MIRCEA TUDORAN

ACTIVITATEA LA LUPTE
Joi seara s-a desfășurat în sala Giu

lești etapa a doua a competiției de lup
te libere pe echipe, rezervată juniorilor 
din Capitală, competiția este dotată cu 
cupa „7 Noiembrie”.

S-au înregistrat următoarele rezultate: 
Tînărul Dinamovist-Energia „Mao Tze 
dun” 6-6; Loc omo ti va-Liceul de băieți 
nr. 12: 24-0 (neprezentare).

Joi 31 octombire a-c. la ora 17, tot în 
sala Giulești, se va desfășura etapa a 
treia a acestei competiții.
• TnaÂntja etapei de mîine a campio-

• In prezent se desfășoară faza regio
nală a campionatului de lupte libere 
pentru juniori. Finala acestei competiții 
va avea toc la 22-24 noiembrie la Re
șița. Finala „Cupei Orașelor” la lupte 
libere a fost programată pentru 2-3 no
iembrie la Sinaia. Participă reprezenta
tivele orașelor Sinaia, Baia Mare. Stal La 
și Arad.

natului republican pe echipe clasamen-
tui are următoarea înfățișare:
Dinamo Buc. 18 18 8 • 252: 34 54
Energia Sinaia 1» 16 1 1 193: 87 51
C.C.A. 18 ÎS 1 1 177X183 49
Energia Or. SLaLm 13 12 1 5 156:118 43
Energia Reșița 18 11 1 8 147:123 a
Progresul I.ugoj 18 8 4 6 143:131 38
Locom. Timișoara 18 7 3 8 137:141 35
Energia Cluj 18 8 4 8 122:144 34
Energia Hunedoara 18 6 2 1« 126:158 32
Energia Baia Mare 18 6 2 18 1211151 32
Voința Tg. Mureș 18 6 2 18 121:155 32
Progresul Buc. 18 6 1 11 119:160 31
Locomotiva Oradea 18 4 5 9 121:162 31
Dinamo Satu Mare 18 5 1 12 185:169 29
Fl. roșie Cluj 18 3 • ÎS 98:184 24
Fl. roșie Arad 18 • 2 16 &4:2O4 28

„CUPA SFATULUI POPULAR AL 
CAPITALEI* LA BOX

A treia reuniune a competiției de box 
„Cupa Sfatuikri Popular al Capitalei” 
a avut loc joi seara în incinta terenu

lată și clasamentul acestei serii 
înaintea partidei de mîine :
Franța 3 3 0 0 19: 5 6
Belgia 3 2 0 1 16:10 4
Islanda 4 0 0 4 6:26 0

★
Dacă cehoslovacii înving sau ter

mină la egalitate meciul de la Leip
zig cu reprezentativa R.D. Germane, 
echipa lor își asigură participarea în 
turneul final din Suedia. Dar dacă 
învinge selecționata RD. Germane? 
Lucrurile se schimbă, ba chiar se 
complică. In acest caz cele trei e- 
chipe ale grupei (R. D. Germană, 
Țara Galilor și Cehosloavcia) vor fi 
la egalitate de puncte în clasament 
și conform regulamentului, la egali
tate de puncte se vor mai disputa trei 
jocuri (pe teren neutru sau acolo 
unde consimt cele două echipe) : 
Țara Galilor va juca cu R.D.G. și Ce
hoslovacia, iar R.D.G. cu Cehoslova
cia.

Iată cum se prezintă clasamentul 
Înaintea acestui meci :

Cehoslovacia 
Țara Galilor 
R.D. Germană

3 2 0 1 5—2 4
4 2 0 2 6—5 4
3 1 0 2 4—8 2

Prin urmare ,miza jocului de mîine 
este foarte mare. Echipa R.D. Ger
mane are avantajul terenului dar în 
schimb este lipsită de aportul a doi 
titulari valoroși : mijlocașul Karl Wolf 
și interul Meyeir. Echipa Cehoslova
ciei care a jucat foarte bine în partida 
cu Austria (a condus cu 2—0 după 
7 minute) prezintă aceeași formație 
ca și la Viena. De menționat că în e- 
chipa Cehoslovaciei au fost introduși 
în acest sezon fundașul lankovski, 
mijlocașul Mraz, și internaționalul 
la hochei pe gheață Vlastimil Bubnik, 
care dovedește același talent ca ți în 
mînuirea pucului.

Schiorii se
Veștile despre pregătirile schiorilor 

în vederea viitccuM sezon devin tot 
mai numeroase. Corespondenții noș
tri au început să ne transmită cîte 
oev>a din munca de pregătire a schio
rilor de toate categoriile, care și-au 
început din vreme antrenamentele 
pentru ca sezonul să-î găsească în 
formă cît mai bună.

STADIONUL DIN PREDEAL... 
...care a găzduit cu ani în urmă o 
serie de importante concursuri de at
letism și pe a cănii pistă a realizat 
Moina recordul său de 10.4, a adă
postit din nou o interesantă întrece
re atletică, disputată de astă dată 
însă între... schiori. 80 de schiori 
fruntași, componenți ai celor patru 
centre de pregătire de la Bușteni, 
Orașul Staîin, Sinaia și Predeal au 
participat la un concurs de verificare, 
care a constat dintr-un poliat'on, cu
prinzi nd probe specifice pentru fie
care specialitate a schiorilor. Cei de 
la probele alpine s-au întrecut la 100 
m. plat, 800 m. plat, lungime și ridi
cări în brațe la bară: fondiștii au 
concurat la 100 m„ 400 m., 5000 m. 
(cros) și ridicări în brațe la bară, 
iar săritorii la 100 m., 400 m., lungi
me și ridicări la bară. Fetele, indife
rent de specialitate, au concurat la 
100 șl 400 m. plat.

lui de sport al uzinelor ,,Semănătoarea”.
Cel mai atractiv meci al serii l-au 

furnizat tinerii Gh. Vasile (Semănătoa
rea) și Const. Hoară (Energia ,,Mao Tze 
dun) în limitele categoriei minime. Vic
toria a revenit la puncte lui Gh. Vasile, 
ucenic în vîrstă de 16 ani.

S-au mal evidențiat: Gh. Diaconesou, 
D. Furtună (Energia IPROFIL), Dobre 
Tomoioagă (Energia „23 August”), Șt. 
Bordeani (Locomotiva ICCF), Gh. B-u- 
șilă (Știința) și I. Petrache (Energia 
Semănătoarea).

Duminică 27 oct. de la orele W, tot 
în incinta uzinelor Semănătoarea, x’a 
avea loc cea de a patra reuniune din 
cadrul fazei în ti ia a „Cupei Sfatrukil 
Popular al Capitalei” la box.

N. Tokacek-coresp.
CIRCUITUL CICLIST AL 

REGIUNII ORADEA
OluJ 25 (prin telefon). Duminică 20 

octombrie a început desfășurarea circui
tului ciclist al regiunii Oradea, organi
zat de către comitetul regional de or
ganizare a U.C.F.S. Primele trei etape 
s-au alergat în împrejurimile orașului 
Oradea. Etapa I-a a fost cîștigata de 
clujeanul Gerhard Mayertfuchler, iar 
v.rmătoarele două de oradea nul Alex. 
Protak. Etapa a IV-a, Oradea-Cluj, a 
revenit lui Ștefan Peter (Cluj).

Competiția ia sfîrșit duminică la Ora
dea.

F. Bg/'oș
CLASAMENTELE CAMPIONATE

LOR REPUBLICANE DE TENIS 
DE MASA

MASCULIN 
(după 15 etape)

1. Energiia București 15 15 0 30

Pentru probele de motocros, ca și 
pentru cele de ciclocros (cu care de 
altfel acestea se înrudesc îndeaproape)

Lin concurent se pregătește să coboare 
o pantă abruptă. Aspect din prima 

etapă a campionatului republican.
(Foto M. MATEI)

Pînă la căderea zăpezii

pregătesc... pe uscat
Faptul că nu a fost întocmit tun 

clasament oficiali, ci doar înregistrate 
rezultatele tehnice, nu a frînat en
tuziasmul, interesul și ambiția fiecă
rui concurent și nici nu a împiedi
cat desprinderea unor aprecieri asupra 
stadiului de pregătire fizică al schio
rilor. Grupa probelor alpine a fost 
dominată de dinamovistul Gh. Cris- 
toloveanu care a cîștiga.t cele trei 
probe acetice (100 m. cu 12.2, 800 m. 
cu 2:22, lungimea cu 6,05 m.)_, dar a 
fost întrecut de Mlihaî Bucur la ri
dicările la bară (10 faiță de 18). Prin
tre fruntașii clasamentului neoficial 
se numără Pandrea. Kurt, Gohn. 
Bîrsan, Iovici și Lupan.

In grupa fondiștiîor cel mai bine 
pregătit s-a dovedit Gh. Frăițiiă, ur
mat de Manole Aid eseu. Zangor și 
Cimpoia, iar dintre săritori cei mai 
buni au fost N. Munteanu, Voinea, 
Prișcu, Tănase și Peterffi. La fete, 
Elena Tom-Zangor a câștigat 100 
m. cu 14 sec. și 400 m. cu 70 sec., 
iar Hermina Herbert și Ștefania Bot- 
cariu au obținut și ele rezultate care 
ilustrează stadiull ridicat de pregăti
re în care se află.

INTENSA ACTIVITATE 
LA ȘCOALA DE TINERET 

DIN BAIA MARE
Despre școala de tineret la schi

2. Fl. roșie București 14 12 2 26
3. Știința I.P.G. Buc. ÎS 9 6 24
4. Progresul Cluj 13 9 4 22
5. Voința Arad 15 6 9 21

6-7. Progresul F.B. 13 7 6 28
6-7. Voința Lemn Mobilă Buc. 13 7 6 28

8. Progresul Satu Mare 15 4 11 19
9. Dlnamo Tg. Mureș 15 1 14 16

18. Energia Reșița 14 1 13 15
FEMININ

(după 12 etape)
1. Progresul Cluj 11 18 1 21

2-3. Energia București 11 8 3 19
2-3. Știința I.P.G. București 12 7 5 19

4. Progresul F.B. 9 9 0 18
5. Voința Prest. Servicii Buc. 12 6 6 18
6. Fl. roșie Oradea 12 3 9 15

. 7. Voința Cărei 12 1 11 13
UN DERBI IN CAMPIONATUL 

FEMENIN DE VOLEI: 
DINAMO—LOCOMOTIVA G. N.

Deși se află abia Ia a trei* etapă, 
campionatele republicane de volei oferă 
în acest sfîrșit de săptămînă — aproape 
în exclusivitate pentru bucureșteni — 
partide echilibrate și chiar un derbi. 
Capul de afiș al programului îl consti
tuie desigur întîlnirea dintre formațiile 
feminine campioana țării Ddnanio și Lo
comotiva Gara de Nord. Este știut că 
ambele echipe emit cele mai îndreptă
țite pretenții la titflu pe anul în curs 
deoarece au în componența lor multe 
din fruntașele voleiului nostru. De a- 
ceea sperăm că întrecerea oa se ridiice 
la o valoare superioară. Dar spectatorii 
care vor vent sîmbaită- seara în sala 
Floresca vor ma4 putea vedea la lucru 
valoroasa formație Energia Orașul Stalin 
disputîndu.-si șansele cu Flamura roșie 
București și apoi meciul dintre puterni

se aleg trasee pe teren variat : poteci 
întortochiate, rîpe, porțiuni miloase 
sau cu nisip, pante abrupte, arătură, 
șanțuri, vaduri de ape etc...

Este deci lesne de presupus că, pe 
un asemenea traseu, străbătut în 
plină viteză, se cer calități deosebite, 
atît mașinilor cît mai ales piloților 
lor. O ezitare cît de mică, o frină 
pusă puțin mai tare sau puțin mai 
slab, o mișcare făcută în contratimp, 
o schimbare de viteză lipsită de per
fecțiune, te poate costa secunde pre
țioase.

Din astfel de cauze, poți capota 
tocmai în vîrful unui „perete" (o pan
tă cu o înclinație de peste 40 grade și 
deseori nisipoasă). Atunci, mașina 
pornește înapoi la vale, în ciuda e- 
fortiîRlor pe care le faci s-o stăpî- 
nești. N-ai încotro și o pornești în
dărăt, pe motocicletă sau pe lîngă ea. 
Aluneci uneori ca o sanie, stîrnind un 
nor de praf. Dai drumul la motor, îl 
ambalezi și, de jos din vale, te avînți 
din nou să escaladezi „peretele". Dar, 
între timp, au trecut, pe lîngă tine 
destui concurenți și, odată cu ei, s-au 
scurs și secunde greu de recuperat.

Coborîșurile, Ia fel de abrupte, a- 
mețitoare pe alocuri, cer o adevă
rată măiestrie în- stăpînirea ghidonu
lui (uneori ai impresia că asiști la 
demonstrații de echilibristică), precum 
și o excelentă condiție fizică. De mul
te ori, mașina se împotmolește și ești 
nevoit s-o împingi spre a ieși din im
pas. Și, după cum se știe, o moto
cicletă nu-i tocmai ușoară, mai ales 
cînd e vorba de cilindrate superioare. 
Sînt cazuri cînd concurenții sfîrșesc 
proba scăldați în sudori (deși au a- 
lergat pe o temperatură scăzută) și 
complet obosiți.

★
Mîine, cu începere de la ora 8, se 

va desfășura pe traseul din Dudești- 
Cioplea etapa a Il-a a campionatului 
republican de motocros. — em. i. — 

din Baia Mare ne-a scris corespon
dentul nostru Vasile Săsăranu. Apro
pierea iernii a determinat pe Iosif 
Kovacs, antrenorul școlii, să intensi
fice ritmuil pregătiriilor. Cei 35 de e- 
levi ai școflii (24 băieți și II fete) 
efectuează săptămînal cîte trei an
trenamente, care constă din alergări, 
gimnastică, jocuri sportive (baschet, 
volei, handbal), precum și din miș
cări de întărire a gleznelor, genun
chilor și șoldurilor. Pentru perioada 
următoare sînt prevăzute exerciții de 
urcare și coborire cu bastoane, pînă 
la căderea primei zăpezî. De subli
niat că antrenamentele sînt efectuate 
în două serii, în funcție de schimbu
rile de producție ale elevilor. Printre 
aceștia se află mulți dintre cei care 
au participat la ultimele două ediții 
ale „Gupei celor șase regiuni" (Cluj, 
Oradea, Suceava, R.A.M., Hunedoa
ra și Baia Mare). Printre ei se află 
Vasile Kiss, Maria Bsdrog, Reca 
Berkessy, Tiberiu Horvath, Edita 
Horvath, Andrei Gorog etc., care â- 
lături de celelalte elemente talentate 
descoperite cu prilejul spar-tachiadei 
de lamă sau al întrecerilor școlare, 
se pregătesc cu toată temeinicia.

cele echipe ale Locomotivei CTFT și 
Progresului I.T.B. Din programul de dumi
nică menționăm întîlnirea pe care o von 
susține campionii țării, voleibaliștii de 
la CC A și cei al Ștființei Cluj, care în 
acest sezon au avut comportări merito
rii. întrecerea va avea loc tot în sala 
Floreasca, dar duminică dimineața fiind 
precedată de un meci oarecvw» A^hili- 
brat între voleibalistele Științei șl
Voinței Sibiu și de partida masculină 
dintre Energia București și Locomotiva 
Craiiova. Concomitent, în sala Dlnamo. 
Progresul CPCS va da replica jucătoa
relor Voinței Orașul Stalin, iar dinamo* 
viștii bucureșteni își vor continua de
sigur seria victoriilor și în disouta cu 
Energia Arad
ECHIPA DE POLO C.C.A. ÎNVINSA 

DE ȘTIINȚA BUCUREȘTI
Joi, eeMpa Știința București a reali- 

zat o frumoasă performanță învingînd 
cu 6-4 (4-2) echipa C.C.A. — Studenții 
bucureșteni au avut o comportare bună, 
dqpășindu-și adversarii în prtm-ui rînd 
datorită superiorității în viteză. In cele
lalte meciuri restante s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Dlnamo Bucu-

tateie meciurilor susținute de Progresul 
Tg. Mureș cu Știința, Progresul și Di
namo din București, care au fost omo
logate de comisia centrală. Ultimele 
meciuri din campionatul republican au 
loc azi șl mîine ia bazinul Dante Gher
man.

-Progresul Bucure//li 4-1 (&-1),CCA-Energia Oradea 5-1 (3-0). Clasa-
men tul ta zi:
1. Știința Cluj 14 11 2 1 88-25 *4
2. Dinamo București 12 11 1 • 74-20 23
3. C.C.A. 12 7 8 5 62-42 14
4. Progresul Tg. Mureș 14 6 2 6 61-52 14
5. Știința București 13 5 2 6 30-63 12
6. Energia Oradea 14 4 1 9 25-55 9
7. FI. roșie Timișoara 14 3 9 111 39-79 6
8. Progresul București 13 2 8 11 25-G8 4

Clasamentul este alcătuit cu rezul-



Campioni și recordmeni ai U.R.S.S.. sportivi care au purtat peste mări și țări faima mișcării sooietice de cultură 
fizică, defilează prin fața tribunelor cu prilejul sărbătoririi „Zilei Unionale a Sportr'ului".

JAJU este greu să stabilești care e 
1 ’ cel mai bum boxer sau trăgător, 

schior sau patinator, să desemnezi 
cea mai bună echipă de fotbal, de 
volei sau baschet. Se dispută în a- 
ceste discipline campionate mon
diale sau europene, mari concursuri. 
In care cei mai buni se vor afla tot
deauna pe locurile de frunte. Dar 
cum să hotărăști care este prima țară 
în sport, națiunea cu mișcarea de 
cultură fizică cea mai dezvoltată?

Pentru aceasta trebuie puse la
olaltă multe date privind numărul 
celor oare practică disciplinele spor
tive, baza materială care stă la 
dispoziția sportivilor, specialiștii care 
se ocupă cu pregătirea lor. In ulti
ma. esență, însă, rezultatul tuturor 
acestora va fi tot o performanță deo
sebită obținută într-o mare întrecere 
polisportivă.

In vremurile noastre o aseme
nea întrecere este fără îndoială 
Olimpiada. De multă vreme se folo
sește sistemul stabilirii unui clasa
ment care transformă în puncte re
zultatele obținute în fiecare din spor
turile înscrise pe programul Jocurilor 
Olimpice. Suma acestor puncte ne 
Arată fără îndoială națiunea cu miș
carea sportivă cea mai dezvoltată.

Deși neoficiale, aceste clasamente 
au siîrnit de multe ori aprinse pa
siuni. In 1936 Germania fascistă, 
dornică să-și adjudece titlul națiu
nii sportive Nr. 1, a recurs la mită 
și fa cumpărarea de arbitri, a încer
cat prin felurite mijloace să împie
dice participarea unor sportivi valo
roși din alte țări.

Amintiți-vă ce s-a întâmplat la 
Helsinki în zilele celei de a XV-a 
Olimpiade. Conducătorii sportivi a- 
merioaini au declarat înaintea Jocu
rilor că echipa lor va demonstra din 
nou că nu există în lume o țară ca
pabilă să rivalizeze în sport cu 
S.U.A. Să amintim tot aici că ame
ricanii au fost cei mai pasionați sus
ținători și propagandiști ai sistemu

Din victorie
Trecuse de miezul nopții, tind luptă

torii părăsiseră marea sală de la 
„Gymnasium Palestra". Sute de napo
litana i-au înttmpinat de la ușă, scan- 
dînd cu vocile lor de tenori „Vioa 
Russia!" Muncitorii italieni, iubitori 
ai sportului luptelor, salutau in acest 
țel pe sportivii sovietici, care partici- 
pind pentru prima oară la campionatul 
mondial, cuceriseră cinci medalii de 
aur.

Timpul aleargă repede in sport. Au 
trecut doar doi ani, dar majoritatea 
{oștilor campioni, care se acoperiseră 
de glorie in pitorescul oraș italian, nu 
s-au mai aliniat la startul ediției ur
mătoare a campionatului lumii, lip
seau din echipa sovietică impetuosul 
Boris Gurevici, calculatul Șaivorian, 
puternicul August Englas. Și totuși, 
succesul nu numai că n-a fost mai 
mic, dar a întrecut în amploare pe 
cel repurtat cu doi ani în urmă. Șase 
reprezentanți ai U.R.S.S. au fost 
distinși cu medaliile de aur ale cam
pionilor lumii. Tn orașul vestgerman 
Karlsruhe cei mai puternici s-au do
vedit a fi luptătorii sovietici V. Staș- 
kevici, G. Gamarnik, V. Maneev, G. 
Kartozia, V. Nikolaev și A. Mazur.

Mai trece încă un an și se reîno- 
tește ech-'p” luptătorilor sovietici. 
Dar, strălucitele performanțe rămin

I-AU AJUNS DIN URMA, l-AU ÎNTRECUT!

lui calculului punctajului pe echipe 
lincluZîndu-1 chiar și In... enciclope
diile lor.

Dar dmtr-odată în arena sportivă 
a apărut pentru americani un concu
rent formidabil, in persoana sporti
vilor sovietici. La capătul zilelor de 
întrecere imposibilul s-a produs. E- 
chipele Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite au acumulat cite 494 puncte 
împărțindu-șl primul loc în acest ne

Fruntași în sporturile de iarnă
• Ștafeta continuă • „N-am avut antrenor canadian'*

Era în anul 1913, când pe stadio
nul olimpic din Helsinki faimosul 
patinator rus Vasilii Ipolitov reușea 
un rezultat excepționali în cea mai 
grea cursă a „tetraiWonului" parair- 
gînd cei 10.000 m. ai ,,maratonului 
gheții" în 17:37,8. Patru decenii a- 
cest record al stadionului din Hel
sinki a fost inaccesibil tuturor pati
natorilor care s-au perindat pe ex
celenta pistă din capitala Finlandei. 
40 de ani au fost zadarnice eforturile 
tuturor acelora care în cursa de 
10.000 m. încercau să doboare atît 
de bătrâna performanță a lui Ipoli- 
tov. Abia în 1953, când locul de des- 
fășurare a campionatelor mondiale 
a fost din nou la Helsinki, alergă
torul sovietic Oleg Gonciarenko a 
reușit să străbată 10.000 m. de ghea
ță in 17:22,2.

_ Performanța aceasta are o semni
ficație mai adîncă decît cifra valo
roasă pe care o reprezintă. Ea se 
integrează într-o veritabilă ștafetă 
pe care patinatorii din U.R.S.S. o 
primesc de la predecesorii lor. Po
porul rus s-a mîndrit totdeauna cu 
minunății săi patinatori. Panșin, Se
dov, Strurmikov, frații Ipclrtov, Mel
nikov, Anikanov, Petrov au repurtat

în victorie
aceleași. Tn cinstea sportivilor V. 
Stașkevici, V. Rossin, V. Maneev, G. 
Kartozia, A. Tkacev și I. Kotkas se 
ridică de șase ori drapelul purpuriu 
al Uniunii Sovietice deasupra stadio
nului ,Nithatpașa“ din Istanbul.

Același lucru se repetă și la locurile 
Olimpice de la Melbourne unde în 
confruntarea celor mai puternici, cine; 
luptători sovietici (N. Soloviov, K. 
Vîrupaeo, G. Kartozia, V. Nikolaev și 
A Parfenov) au fost distinși cu me
daliile de aur.

Unică în istoria sportului luptelor 
este performanța lui Gioi Kartozia. Din 
1953, cînd a debutat în arena inter
națională, acest strălucit maestru nu 
a mai cunoscut înfrîngerea. De trei 
or; campion al lumii și un titlu olim
pic. iată palmaresul său „scris" in 
numai patru ani.

Succesele sportivilor sovietici în di
ficilul sport al luptelor clasice, nu sint 
infim plătoare. La ora actuală această 
disciplină este practicată în U.R.S.S. 
de 180.000 oameni. Firește, dintr-o ase
menea masă apar necontenit noi si 
viguroase talente. Tocmai prin aceasta 
se explică faptul de ce în ultimii ani 
evoluțiile luptătorilor sovietici în arena 
internai ipnedă au însemnat un neîn
trerupt șir de biruinți. 

oficial (dar atît de popular) clasa
ment pe națiuni.

Au trecut încă patru ani. Pentru a 
se întrece în cea de a XVI-a ediție 
a Jocurilor Olimpice, cei mai buni 
sportivi ai lumii s-au deplasat în e- 
misfera sudică, tocmai în îndepăr
tata Australie. Ca ți la Helsinki, la 
Melbourne lupta pentru primul loc 
s-a dat între echipele Uniunii Sovie
tice și Statelor Unite. Și cu toate 

ta vremea lor performanțe strălucite, 
cotate ca fenomenale. Acsum faima 
patinajului rus a fost purtată mai 
departe de sportivii sovietici. Primul 
campion al lumii prrntre patinatorii 
din U.R.S.S. a fost Oleg Gonciarenko 
în 1953. Anul următor titlul a trecut 
în mîinile prietenului său Boris Șil- 
kov. Marii campioni de peste hotare 
nu au stat cu mîinile în sin; In 1955, 
suedezul Eriksson reușește să fie el 
primul. Dar nu pentru multă vreme. 
Campionatul următor, al anului 1956, 
se încheie din nou cu victoria lui 
Gonciarenko.

Evoluția patinatorilor sovietici a 
fost strălucită nu numai la campio
natele lumii, dar și la Jocurile Olim
pice de iarnă din 1956. Lacul Missu- 
rma din apropierea localității Cor
tina d’Apipezzo a fost martorul unui 
veritabili triumf aii patinajului sovie
tic. Pe trei distanțe (din cele patru 
disputate), victoria a fost de partea 
reprezentanților U.R.S.S. Evghenie 
Grișin, sprinterul Nr. 1, a câștigat 
cursa de 500 m. Tot el a Împărțit 
cu Jurii Mihailov primul loc pe 1500 
m Boris Srlkov a sosit primul în a- 
lergarea pe 5000 m. In același pas cu 
Deținătorii merg și patinatoarele care 
în momentul de față nu-și au adver
sare peste hotare. Vă reamintim nu
mele câștigătoarelor ultimelor ediții 
ale campionatului mondial feminin: 
Maria Isakova, Lidia Selihova, Hali
na Scegoleeva, Sofia Kondakova. 
Rimma Jukova și Inga Artamonova. 
Toate sîut sportive ale Uniunii So
vietice!..*

★
— Care din antrenorii canadieni a 

pregătit echipa Dvs ?
— Nici unul!
— De necrezut — exclama entu

ziasmat gazetarul.
Acest dia'og s-a petrecut între an

trenorul echipei de hochei a U.R.S.S. 
și un ziarist sportiv, după ce for
mația Uniunii Sovietice cucerise cam
pionatul mondial în 1954 la Stock
holm. Exista pînă atunci concepția 
că orice echipă care obține un suc
ces, un mare progres în hochei, tre
buia neapărat să fi f3st pregătită de 
un antrenor din... patria hocheiului. 
De data aceasta se întîmpdase un lu
cru senzațional. Campionii Uimii nu 
numai că n-au avut un antrenor ca
nadian. dar pînă atunci itj văzuseră 
vreodată jucînd o echipă din Cana
da Iar victoria reprezentativei so
vietice a fost meritată, concludentă.

Odată cu apariția in arena interna
țională a hochei?tilor din U.R.S.S. a 
început să se vorbească cu pregnanță 
despre două școli în această discipli
nă: șc'a'a canadiană si școala so
vietică. Trebuie să spunem că an de 

că americanii s-au pregătit în mod 
special pentru a-și recuceri suprema
ția ei au trebuit să suporte un crunt 
eșec. Sportivii sovietici i-au întrecut 
în majoritatea disciplinelor acumu- 
lînd 624,5 puncte, față de 497 puncte 
ale echipei americane. Victorie con
cludentă și răsunătoare care schimbă 
balanța sportului mondial înclimnd-o 
categoric de partea mișcării sovie
tice de cultură fizică.

Nu-i lipsit de interes ca dînd la 
o parte perdeaua trecutului să ne 
aruncăm o privire spre participările 
la Jocurile Olimpice ale sportivilor 
Rusiei țariste. In 1908.1a J.O. de la 
Paris, Rusia a fost reprezentată de 
un iot alcătuit din... 5 sportivi. La 
Olimpiada din 1912 de la Stockholm, 
participind cu o formație completă. 
Rusia țaristă s-a clasat pe locul 16 
între... 18 țări. Cel mai bun rezul
tat la gimnastică a fost locul... 46 
ocupat de Pavel Kușnikov. Compa
rați aceste rezultate cu cele de la 
Helsinki (22 medalii de aur, 30 de 
argint și 15 de bronz) și cele de la 
Melbourne (37 medalii de aur, 29 de 
argint și 32 de bronz).

Secretul victoriilor sportului sovie
tic? In 40 de ani de putere sovietică, 
sportul a pătruns in nodurile cele 
mai largi ale maselor populare și 
din miile și miile de tineri și ti
nere se ridică strălucitoare talente, 
cresc campionii și recordmanii. In 
Uniunea Sovietică sportul a devenit 
un bun al întregului popor. Nume
roase și puternice sint rândurile spor
tivilor. In aceasta stă forța și vuito
rul sportului sovietic îndrumat și 
sprijinit de gloriosul P.C. U.S.

am școala sovietică a fost aceea care 
a cucerit cei mai mulți aidepți. De 
două ori în ultimii ani invincibila 
formație a Canadei a trebuit să se 
mulțumească cu locui! secund: prima 
dată în 1954, a doua oară în 1956 
cînd sportivii sovietici au cucerit si
multan titlurile de campioni olimpici, 
mondiali și europeni, fn momentul 
de față lupta pentru supremația în 
hochei este extrem de încordată, fn 
1957 — la Moscova — suedezii au 
câștigat campionatul mondial. Insuc
cesul acesta departe de a-i demora
liza pe sportivii sovietici i-a făcut 
să-și înzecească eforturile în munca 
kr de pregătire, le-a arătat că nici
odată nu-i suficient să te mulțumești 
îndeajuns, că măiestria trebuie per
fecționată, că într-un cuvînt trebuie 
să mergi necontenit înainte. Iar, 
printre cei care pășesc înainte se 
află și hocheiștii Uniunii Sovietice. 
Locul vechilor maeștri a fost luat a- 
cum de alții tineri care nu-și precu
pețesc eforturile pentru a consolida 
și lărgi succesele predecesorilor lor.

Campionul olimpic și recordmanul mc nd a‘ al probei de clădi) m. durii 
Mihailov In cursa.

Ei au fost primii...
...1934 va rămîne un an memora

bil în istoria sportului sovietic. Pen
tru prima dată atunci halterofilul 
Nikolai Șatov a reușit să stabilea- i 
scă un record al lumii, fiind tntîiul ' 
pe lista de onoare a celor care a- 
veau să poarte atît de sus faima 
și gloria mișcării sportive a patriei ■ 
socialismului.

Au trecut de atunci mai bine de ' 
20 de ani dar rămîne proaspăt în , 
amintire faptul că halterofilii au j 
fost primii dintre sportivii sovie
tici care au pornit asaltul recordu
rilor lumii. Up fapt cu o semnifica
ție de simbol: puterea și curajul ' 
sint calități în care poporul rus a 
fost vestit din totdeauna. I

Debutînd în 1946 la campionatele 
mondiale de la Paris, halterofilii 
sovietici au dat Un prim avertis
ment celor care deținuseră pînă a- 
tunci supremația în această disci- i 
plină, americanii, egiptenii, iranie
nii, nordicii. O medalie de aur și 
4 de argint au constituit un în
ceput mai mult decît promițător. Un \ 
an mai tîrziu, campionatele euro
pene de la Helsinki consacră pe i 
halterofilii sovietici: cinci titluri ; 
din cele șase puse în joc le-au re
venit cu autoritate. Toate campio
natele europene desfășurate dacă 
aceea sint dominate net de sporti
vii din U.R.S.S (1950—1957). !

Olimpiada de la Helsinki Vin 
1952 le aduce supremația mondială. 1 
Reprezentanții Uniunii Sovietice se ’ 
clasează pe primul loc înaintea I 
formației SUA neîntrecută pînă a- 
tunci în marile competiții interna
ționale. Mijlociul Stanczik, în ju
rul căruia se crease un nimb de in
vincibilitate, pleacă steagul in fața 
lui Lomakin. Udodov șl Cimișkian 
sint distinși, de asemenea, cu me
dalii de aur. La trei campionate 
mondiale consecutive americanii au 
încercat (fără succes) să-și ia re
vanșa. Eroul indiscutabil al aces- 1 
tor întreceri rămîne faimosul atlet 
sovietic Arkadii Vorobiov. El s-a 
clasat primul la toate cele trei e- 
diții (1953. 1954 și 1955) întreeîn- 
du-i pe Stanczik și Sheppard. In 
plus, în 1956 Vorobiov a adăugat 
titlurilor sala de campion a! lumii și 
pe acela de învingător olimpic. 
Este cu totul remarcabil faptul că 
în perioada dintre 1953 șl 1956 ' ' 
sportivii sovietici au deținut șase 
din cele sânte titluri de campioni 
ai lumii. Udodov, Farhutdinov, Sto- 
gov. Cimișkian, Saksonov, Ivanov, 
și Kostîlev au fost cei mai bun’. ; 
Alături de ei în echipa sovietică 
au evoluat halterofili cti renume 
mondial ca Minaev, Habutdinov, 
Duganov, Boglanovski, Lomakin, 
Stepanov și mulți alții al căror 
drum sportiv este presărat de ne
numărate victorii. Intr-o singură 
categorie, cea „grea* reprezentan
ții,.U.R.S.S. na si-au spus încă 
cuKntul hotărîtor. Dar cu siguran
ță șl-l vor spune în timpul cel mai 
apropiat. Astăzi sîntem martorii 
unei aprige întreceri între .,grei“ 
iar cei mai buni dintre ei E. No
vikov, A. Medvedtev, T. Vlasov, se j 
apropie pas cu pas de limita mult 
visată a celor 500 kg.



Preliminariile campionatului mondial de fotbal 'CAMPIONATELE de
Sofia—București ultima verificare înaintea meciului 

cu Grecia
REZULTATE

TIR SE DEZMINT: 
MODESTE!

— La București, echipa națională secundă intîtaiește Slavia dim Sofia, 
lipsește Ozon din — Cu m s-au desfășurat antrena mentete de joi. -
Sfîrșitul acestei săptămîni coincide 

eu o intensă activitate a loturilor re
prezentative. de fotbal, pe tîngă obiș
nuitele meciuri din cadrul campiona
tului categoriei B, C și juniori, care-și 
continuă desfășurarea cu multă regu
laritate.

Pregătirile loturilor au intrat în 
faza finala. Pînă ia meciul cu Grecia 
nu mai sînt decît 9 zile. La 3 noiem
brie, pe stadionul „23 August**, echipa 
noastră națională va susține un exa
men greu, mai greu decît se crede. 
Fotbaliștii greci nu au nimic de pier
dut în partidele lor cu Romînia și 
Iugoslavia, decît cei mult cele cîteva 
speranțe pe care fotbalul le îngăduie 
oricărei echipe. In mod virtual, Gre
cia este scoasă din cursă în grupa a 
Vil-a a preliminariilor campionatului 
mondial. Deci, echipa Greciei va iuca 
Ia București fără să fie stăpînită de 
acea tensiune nervoasă pe care o 
determină meciurile decisive, și va 
putea să-și pună mai bme în valoare 
calitățile ei caracteristice: vitalitatea 
excepțională, puterea de luptă — pînă 
la sacrificiu — enormă, rapiditatea 
și jocul atletic, care i-a speriat pe 
fotbaliștii echipei B a Franței. Și un 
astfel de adversar în nici un caz nu 
poate fi comod, o „victimă sigură".

ULTIMA VERIFICARE: SOFIA-
BUCUREȘTI

attt a unei comportări tehnice și tac
tice necorespunzătoare în ultimul 
timp (chiar în meciul cu Iugoslavia 
n-a dat satisfacție) cît și a unei ati
tudini de indisciplină. Cazul Ozon a 
fost îndelung dezbătut și luîndu-se 
în considerare comportarea lui tehnici 
nemulțumitoare, datorită unei supra
aprecieri a calităților sale ceea- ce a 
dus la o atmosferă nesănătoasă prin
tre colegii de echipă; atitudinea sa

De ce

e Pentru fotbaliștii noștri (la 3 no
iembrie se dispută și meciul Grecia 
B—Romînia B la Atena) ultimele ve
rificări au loc mîine, la București și 
Sofia. Echipa națională A. sub nu
mele de București, întîlnește repre
zentativa Bulgariei sub numele de 
Sofia, în capitala Bulgariei. In a- 
eest timo, la București, echipa noa
stră națională B primește replica 
Sf’vici din Sofia.

La Sofia, selecționata noastră va 
încene meciul în următoarea forma
ție : VOINESCU—ZAVODA II. 
BRÎNZEI NEACȘU—CALINOIU. 
BONE—CACOVEANU. NICUȘOR. A- 
1 FXANDRESCU. PETSCHOWSKI. 
TATARU.

Această formație a fost comunicată 
de antrenori în cadrul unei conferințe 
de presă care a avut loc joi seară. 
Cu acest prilej tov. prof. I. Șiclovan, 
vicepreședinte al comisiei centrale de 
fotbal, a făcut o informare asupra 
muncii de selecționare și pregătire a 
loturilor reprezentative, subliniind 
principalele dificultăți :

1. întreruperea campionatului, din 
cauza turneului în Marea Britanie, a 
provocat colectivelor prejudicii nu 
numai de ordin material ci și teh
nice.

2. activitatea ad-hoc organizată în 
perioada de întrerupere n-a fost con
cludentă, fiind bazată în m3re parte 
pe jocuri indigene.

3. ca o consecință, dificultăți în 
privința urmăririi și stadiului de pre
gătire a jucătorilor selecționabili

Serfozo, din lotul echipe, naționale 
B, în plină acțiune. El trece cu ușu
rință de adversar. (Fază din jocul de 
antrenament al lotului cu Energia 

Petroșani).

de sfidare față de antrenori, refuzul 
de a participa la antrenamentul lo
tului și minimalizarea echipelor na
ționale, s-a ajuns la concluzia câ 
Ozon trebuie scos din lot.

E drept că Ozon este un fotbalist 
de mare valoare care poate fi de fo
los echipelor noastre, dar atunci cînd 
această valoare nu-i dublată și de o 
comportare corespunzătoare și în 
plus, de o atitudine disciplinată și 
modestă demnă de un maestru al 
sportului, atunci absența lui nu mai 
poate fi o pierdere pentru lot, ci chiar 
un cîștig și de ordin tehnic șt de or
din disciplinar.

re și mai bună. Lotul A a dispus de 
Electromagnetica cu 7—2 (Alexan- 
drescu 2, Cacoveanu 2, Petschowski 
2, Nicușor) și de Progresul ITB cu 
3—1 (Tătaru 2 și Alexandrescu).

Lotul B a jucat la Cîmpina cu E- 
nergia 4. Selecționata secundă a fă
cut un antrenament reușit, care însă 
a scos în evidență lipsa unui centru 
înaintaș corespunzător. Cîmpinenii 
au constituit un partener bun pentru 
..secunzi**, în ciuda scorului cu care 
s-a terminat meciul: 9—1 (5—0), 
prin golurile marcate de : Constantin, 
Gabor (3), Mihai (2), Radulescu (2) 
și Surp., Lotul B a folosit echipa : 
Crîsnic (Ghiță)—Zbircea, Panait (Bâ- 
cuț II). FI. Anghel—Știrbei (Capas), 
Serfozo—Oaidă (Girleanu), Radule
scu. Constantin (Mihai), Gabor, Mi
hai (Suru).

AZI SOSEȘTE SLAVIA SOFIA
Echipa Slavia Sofia sosește astăzi 

în Capitală cu următoarea formație: 
VASILIEV—G. VASILEV, KOSTOV 
ii. GORANOV—LARGOV, PATEV— 
MILEV. BAJUHAROV, 
HRISTOV. GUGALOV. Dintre acești 
jucători, Goranov, G. Vasilev, Patev, 
Tașkov și Gugalov sînt internaționali. 
Slavia (fostă Udarnik) este una din 
cele mai vechi și mai populare echipe 
ale Bulgariei. înființată în 1913, a 
cucerit campionatul în 1928, 1930, 1936, 
1939, 1941 și 1943. In actualul cam
pionat ocupă locul 7 cu 17 puncte. 
Ultimul meci: 2—2 cu Lewski. In 
tur a dispus de TDNA cu 3—1 (de 
altfel, și anul trecut a învins, cu 3—0 
pe echipa campioană TDNA). Slavia 
joacă un fotbal frumos, ofensiv, foarte 
rapid. Este însă, o echipă inconstan 
tă, capricioasă. După victoria cu 3—'• 
asupra TDNA-ului, a pierdut cu 2—I 
în fața Spartakului 
mai bine cînd este 
ciul cu Lewski a 
2—0 și a egalat.

Intîlnirea Lotul B—Slavia Sofia se 
dispută mîine pe Stadionul Republicii 
cu începere de la ora 15. — Lotul B 

alinia echipa : CRISNIC—ZBIR 
PANAIT. FL. ANGHEL—ȘTIR 
SERFOZO—OAIDA. RADULE- 
CONSTANTIN, GABOR, MI-

TASKOV,

Plovdiv. Joacă 
condusă : în me 
fost condusă cu

PROBLEME DE SELECȚIE

Lotul de jucători a prezentat unele 
probleme foarte importante-; Apolzan 
a devenit indisponibil, forma iui 
Neacșu a ridicat un semn de între
bare, iar Ozon a creat complicații 
în linia de atac. In ce privește cazul 
Ozon ,tov. prof. Șiclovan a arătat că 
scoaterea lui din lot a fost urmarea

ANTRENAMENTELE DE JOI

Revenind ta pregătirile loturilor, 
trebuie să arătăm că joi ambele au 
făcut antrenamente la două porți.

Lotul A a jucat pe stadionul „23 
August1* cu doi adversari folosind 
tot timpul aceeași formație : Voinescu- 
Zavoda II. Brînzei, Neacșu—Călinoiu. 
Bone—Cacoveanu, Nicușor Alexan- 
drescu Petschowski. Tătaru. Un sin
gur jucător a fost schimbat în re
priza doua : Voinescu pentru a fi în
cercat și Toma. Scopul antrenamen
tului a fost atins: echipa (și mai a- 
les Petschowski) a fost verificată în 
mod serios din punct de vedere al 
posibilităților fizice. Partenerii, deși 
de categorie inferioară, au făcut pe 
selecționabili să se întrebuințeze foar
te serios timp de 90 de minute. Din
tre compartimente, de data aceasta 
apărarea n-a satisfăcut; prezintă 
încă lacune, mai ales din punctul de 
vedere al coordonării acțiunilor. A- 
tacul în schimb, s-a mișcat mai bine 
și a dat speranțe pentru o comporta-

va
C.EA, 
BEL 
SCU. 
HAL

Nici probele programate joi și vi
neri în cadrul campionatelor republi
cane de tir pe echipe, ce se desfă
șoară în poligonul Tunari, nu au adus 
modificarea vreunui record al țării. 
Totuși cîteva rezultate, mai cu seamă 
individuale, s-au apropiat de nivelul 
posibilităților trăgătorilor noștri, din
tre ele evidențiindu-se cele realizate 
de maestrul sportului Iulius Pieptea 
la pistol liber (556 p.), Henri Herș- 
copiei (598 p.) și losif Sîrbu (597 
p.) la meci englez, Sanda toanovici și 
Paraschiva Almășan (388) la poziția 
genunchi și losif Aron (598 p.) la 
poziția culcat. Rezultatele întrecerHor 
de joi (3x40 senioare și junioare) au 
fost mult influențate de starea timpu
lui nefavorabil probelor de tir. Nu 
este mai puțin adevărat că majorita
tea, trăgătorilor participanți au do 
vădit încă odată că nu au pregătirea 
necesară pentru a face față unor con
cursuri desfășurate în condiții anor
male.

Echipa Casei Centrale a Armatei 
și-a impus din nou superioritatea în 
probele seniorilor, cucerind primul loc 
la meci englez. De remarcat frumoasa 
performanță a formației A.V.S.A.P. 
clasată pe locul II la numai șapte 
puncte de cvartetul campion, precum 
și comportarea trăgătorilor de la 
Știința care au reușit să se claseze 
pe locul III la egalitate de punctaj cu 
echipa Flamura roșie (1160 p ). Sa
lutăm revenirea printre echipele frun
tașe a formației asociației Știința 
Sperăm ca acest rezultat să determine 
un sprijin mai temeinic acordat tiru
lui în cadrul asociațiilor studențești.

La talere aruncate din șanț (200 
bucăți), echipa Recoltei s-a dovedit 
cea mai omogenă, iar taleristul Ion 
I.ovinescu a reușit cel mai bun rezul
tat individual al concursului: 176 p. 
(Totuși, păstrăm multe rezerve asu- 
ora valorii acestui rezultat și nu mai 
amintim pe celelalte care sînt infe
rioare). In general, cifrele indivi
duale și pe echipe înregistrate în a- 
ceastă probă sînt foarte slabe, obli- 
gîndu-ne din nou să atragem atenția 
asupra pregătirii necorespunzătoare a 
taleriștilor noștri.

Echipa asociației Dinamo — cu cinci 
trăgători sensibil apropiați ca rezul
tate, (toate însă inferioare posibili
tăților lor) — a reușit să cucerească 
titlul de campioană. Formația Progre
sului a rămas la 6 puncte în urnia cîș- 
tigătoarei, însă ea a fost handicapată

de absența trăgătorului Manicatide.
In întrecerile feminine a fost inte

resantă disputa între echipele FL 
roșie și Progresul (dispută încheiată 
la scorul de 2—2), iar în cele de ju
niori disputa între Voința și Tînărul 
Dinamovist.

lată rezultatele înregistrate: meci 
englez seniori: 1. C.C.A. 2372 p..
2. A.V.S.A.P. 2365 p„ 3. Știința 2360 
p., talere: 1. RECOLTA 633 p., 2. 
Progresul 606 p., 3. C.C.A. 590 p.; 
pistol liber: 1. DINAMO 2606 p., 2. 
Progresul 2600 p„ 3. A.V.S.A.P. 2563 
p. ; culcat senioare: 1. FL. ROȘIE 
1574 p.. 2. A.V.S.A.P. 1571 p„ 3. E- 
nergia 1564 p. ; genunchi: 1. FL. RO
SIE 1529 p., 2. Progresul 1515 p.. 3. 
C.C.A. 1513 p. ; picioare: 1. PRO
GRESUL 1429 p., 2. C.C.A. 1401 p..
3. FI. roșie 1398 p. ; 3x40: 1. PRO
GRESUL 4514 p., 2. FI. roșie 4501 
p., 3. Dinamo 4454 p.; culcat juniori: 
1. VOINȚA 1577 p., 2. T.D. I 1562 
p., 3. Energia 1542 p. ; genunohi: 1. 
T.D. I 1527 p., 2. Voința 1504 p., 3. 
FL roșie 1482 p.; picioare: 1. VO
INȚA 1424 p-, 2. T.D. I 1405 p., 3 
Fi. roșie 1346 p.; 3x40- 1. VOINȚA 
4505 p., 2. T.D. I 4494 p„ 3. FI. roșia 
4368 p.

Campionatele continuă astăzi si 
mîine.

Fotbaliștii juniori unguri 
se pregătesc pentru 

București
națională de juniori a Un- 
făcut acum cîteva zile un

Echipa 
gariei a 
nou antrenament în vederea partidei 
cu Romînia, care va avea loc la 10 
noiembrie la București. Juniorii ma
ghiari au întilnit o formație budapes- 
tană de categoria a doua, Spartacus 
în fața căreia au cedat cu 3—1 (1—I). 
Jocul a fost mediocru. Echipa selec
ționată n-a dat satisfacție, în special 
în atac, unde a făcut un joc confuz, 
complicat. Formația folosită: Fekete- 
Vertiei, Sovary, Varga-Nagy, Muller- 
Borbaș, Gorog, Albert, Halapi, Pete. 
Miercurea viitoare va avea loc un 
nou antrenament.

ȚSK MO VA JUCA IN ANGLIABORUSSIA DORTMUND Șl 
STEAUA ROȘIE BELGRAD AU 

JUCAT IN ANGLIA
• In cursul acestei 

sătstamini două echipe 
de fotbal de pe conti
nent au jucat în An

glia. Borussia Dortmund a susținut un 
need cu Leicester City, de care a fost 
învinsă cu 1-9.

O performanță excelentă a realizat 
echipa Steaua roșie Belgrad, care a dis
pus cu 3—2 de Everton, situată pe locul 
3 in clasamentul campionatului englez.

MEXIC IN TURNEUL FINAL AL 
CAMPIONATULUI MONDIAL

FOTBAL

In cadrul preliminariilor campionatu
lui mondial s-au întîlnlt cistisătorii celor 
două grupe nordamericane: Mexic și 
Costa Rlca. Echipa Mexicului a ciștigat 
partida cu 2—9, caliticindu-se astfel in 
turneul final al campionatului mondial 
din Suedia.

La Atena, noi antrenamente ale echipelor 
naționale de fotbal

Cunoscuta echipă sovietică de fotbal 
TSK MO din Moscova va pleca în zvua 
de 26 octombrie într-un turneu în Marea 
Britanie. Fotbaliștii sovietici vor susține 
trei meciuri: [a 29 octombrie cu West 
Bromwich Albion, la 4 noiembrie cu 
Bolton și ia 9 noiembrie cu Chelsea.

PREGĂTIRI PENTRU CAMPIONA
TELE MONDIALE

• La începutul lunii 
UAl ȚTDC noiembrie vor începe

nnLILnl. Teheran campiona
tele mondiale de hal

tere. Acum Înaintea acestui eveniment, 
o serie de țări își verifică concurenții 
In S.U.A. au avut loc campionatele na
ționale, care au constituit un adevărat 
trial oentru alcătuirea reprezentativei, 
fată rezultatele: Cat. cea mat ușoară: 
Famigiîetti 285,5 kg., sesni-ușoară: Isac 
Berrer 344,5 kg.; ușoară: Pitman 354 kg.; 
semtmijlocie: Peter George Hl,5 kg.i
mijlocie: Thomas Konno 439,5 kg.; semi
grea: Emrlch 412,5 kg.; grea: Sheman- 
ski 444,5 kg.; super-grea: Ashman 433.5 
kg.

ț

ECHIPELE U R.S.S. si S.U.A. AU 
CIȘTIGAT NOI MECIURI

• Echipa de baschet a 
RAQPUFT Uniunii Sovietice a 
UnduHLl obținut un nou suc-* 

ces în cadrul cam
pionatelor m an di al* feminine de la Rio 
de Janeiro. Baschetbalistele sovietice aut 
întilnit reprezentativa Braziliei pe care 
au învins-o cu scorul de 56—44. Intr-un 
alt meci disputat în cadrul turneului fi
nal. selecționata S.U.A. a învins Chile 
cu 76—47. Miercuri echipa R.P. Ungare 
a învins echipa Paraguayului cu 5>—4S 
2»—25, iar S.U.A. a dispus de R. Ceho
slovacă CU 61—55 (34—24).
• Joi seara echipa uniunii Sovietice a 

învins reprezentativa R. Cehoslovace cu 
61—57 (3t—28). O surpriză s-a înregistrat 
în meciul dintre echipele Braziliei și 
R.P. Ungare: victoria a revenit baschet
balistelor braziliene cu scorul de 52—«• 
(2S—24V
ENERGIA BUCUREȘTI ÎNVINGĂ

TOARE LA TIRNOVO
• In orașul Tîrnovo s-a disputat în- 

tîlnirea internațională de baschet din
tre echipele masculine Energia Bucu
rești și Eter Tîrnovo. Victoria a revent» 
ăormatiei romîne cu scorul de 72—52.

ATENA 25 (prin telefon de Ia tri
misul „Agerpres**}.

Săptămîna aceasta loturile naționale 
de fotbal ale Greciei (A și B) și-au 
continuat pregătirile în vederea 
jocurilor cu echipele Romîniei, pro
gramate la 3 noiembrie Ia București 
și Atena.

După antrenamentul de condiție fi
zică desfășurat luni la Pireu, selec
ționatele grecești au susținut joi pe 
stadionul „Appolon1* din Atena, me
ciurile de verificare la două porți.

Echipa națională A a jucat o re
priză de 30 minute în compania for
mației districtuale Asen pe care a 
întrecut-o cu scorul de 1—0 prin 
punctul marcat de Panakis. Din rîn- 
dul selecționabililor au lipsit Anghe- 
loooulus, rănit la cap în jocul de 
marți dintre Aviație și Marină, Nes- 
toridis și Ifandis, care absentează.

pentru a doua oară nemotivat. Aces
ta din urmă a declarat ziariștilor că 
va accepta să joace în națională în 
postul de aripă dreaptă, dar nu 
crede că va putea da același randa
ment ca în centrul liniei de

In jocul de verificare de joi, ata
cul echipei a fost din nou cel mai 
stab compartiment, aceasta 
s-au încercat pînă acum prea multe 
formule. Iată echipa utilizată la acest 
antrenament: Teodoridis, Residis, Li- 
noxilakis, Petrudis, Papoulidis, Ko- 
tridis, Stamatiadis. Polihroniu, Luka- 
nidiș, Papazoglu, Panakis.

După cum se poate observa in 
echipă și-a făcut reintrarea mijloca
șul stînga Kotridis. De asemenea, 
în acest joc au fost utilizați în atac 
Lukanidis și Stamatiadis, care au fi
gurat pînă acum în lotul B.

După antrenamentul primei forma-

atac.

deoarece

Redacția și administrația:
X X X X X

ții, pe terenul de joc a apărut 
pa secundă a Greciei care a 
două reprize a cîte 
compania aceluiași 
SelecȚionabilii au 
(3—0) prin punctele

echi- 
jucat 

25 minute în 
partener, Asen. 

cîștigat cu 4—1 
*! marcate de 

Kristofidis (2). Petropoulos și Gri- 
goridis. Atacul echipei selecționate a 
funcționat admirabil, arătînd multă 
eficacitate în loviturile de poartă

A jucat următoarea formație: A- 
perghis (Serafidis), Lemos, Hagio- 
tis, Darachis, Dermatis, Sanioglu, 
Grafas, Petropoulos, Karistofidis, Gri 
goridis, Helevas.

Cu toate că echipele naționale gre
cești sînt în pragul unor examene 
oficiale, federația de specialitate din 
Grecia nu a întrerupt campionatul 
Astfel, duminică va avea loc o nouă 
etapă în care derbiul îl va constitui 
fără îndoială întilnirea Panathina- 
ikos-Appolon.

45 pentatlonisti din 14 țări iau azi startul 
in campionatele mondiale de la Stockholm
STOCKF1OLM 25 (prin telefon). — 

Ne aflăm de cinci zile în capitala Sue
diei, locul de desfășurare al campio
natelor mondiale de pentatlon mo 
dern. In răstimpul care s-a scurs de 
la sosirea lor aici, pentatloniștii noștri 
au făcut antrenamente de cros, tir, 
înot și scrimă. Sîntem cazați la In
stitutul de educație fizică Bosoen, si
tuat Ia 20 km. de Stockholm. Aici se 
află toți concttrenții, exceptîndu-i bine 
înțeles pe suedezi.

Vor lua paste la campionate 45 de 
sportivi reprezentind 14 țări: Anglia, 
Austria, Brazilia, Cehoslovacia, Dane- 
maroa, Finlanda, Italia, Polonia, R.F. 
Germană, Romînia, S.U.A., Suedia, 
Ungaria și U.R.S.S. Ziarele de sport 
din Stockholm consideră ca principală

favorită echipa sovietică alcătuită din 
Tatarinov, Novikov și ~ 
cordă, în continuare, 
Finlandei și Statelor 
Suediei și Ungariei. 
Novikov (U.R.S.S.) și 
întrunesc majoritatea pronosticurilor.”

Astăzi (n.r. ieri) a avut loc recu
noașterea traseului de călărie. El are 
3.500 m. și este situat în parcul „Sto- 
ra Skțiggen11 din mijlocul Stockholm 
mului. Datorită ploii care n-a contenit 
toată săptămîna traseul este total 
desfundat. Sîmbătă, în prima probă — 
călăria — echipă noastră va intra a 
8-a în concurs, iar duminică, în proba 
de scrimă (care are loc în sala In
stitutului central de gimnastică)' a 
11-a.

Tarasov. Se a- 
șanse echipelor 
Unite și apoi 
La individual 

Daniel JS.U. A. J
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