
Mîine pe Stadionul „23 August*
In cadrul preliminariilor campionatului mondial

145-lea mec; al echipei noasire iiw și al o-lea iec
OMINIA-GRECIA

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!)

pozat obiectivului fotografic
minte de a începe antrenamentul de ieri jucătorii lotului 
reprezentativ al Greciei au

Schipa’ noastră națională. Și 
jiidleoînd lucrurile numai din a. 
cest punct de vedere, ajungem 
la Concluzia că reprezentanții 
noștri au o misiune grea. Iar 
dacă adăugăm adversarul, in. 
comod prin caracteristicile sale 
de joc (putere de luptă, spirit
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Purtătorii Ștafetei Prieteniei
se îndreaptă către Iași

Mîine finaleîecrosului

■otbaliștii noștri se prezintă 
<ne la un nou examen din 
ia celor prevăzute de preli. 
lariile campionatului tnon. 
I. De data 
ba de penultimul, cel cu 
ipa națională a Grecie:, 
e se anunță la fel de itn- 
tant și de dificil ca cele- 
ie. Și pentru ca să fie mai 
perle acest lucru, iată situa.

din grupa noastră: 
Romînia

'. Iugoslavia
I. Grecia
.fltimele jocuri

ioc în 
eunbrie 
ide Ia București. Iugosla. 
^Grecia la 10 noiembrie la 
grad și Iugoslavia—Romî- 
la 17 noiembrie la Belgrad, 
in simpla citire a clasa- 
itiilui se poate deduce cită 
ortanță are pentru noi jocul 
mîine de pe Stadionul „23 
pist”. Firește că o victorie 
meciul cu Grecia — ceea 
doresc din tot sufletul ma

le de Iubitori ai fotbalului— 
asigură două șanse în ulti.

(Foto; L. TIBOR)

ma partidă, aceea cu Iugosla. 
via la Belgrad: putem obține 
calificarea pentru turneul final 
cu o eventuală victorie asupra 

aceasta este echipe- iugoslave, dar și un 
meci nul ne va fi suficient. In 
schimb, un rezultat de ega
litate mîine cu grecii, înseam
nă o singură șansă la Belgrad: 
victorie, altfel rut ne calificăm, 
ca să nu mai vorbim de even, 
tualitatea și neplăcută și nedo. 
rită a unui insucces în întîlni- 
rea cu fotbaliștii greci...

Așadar, meciul cu 
este o întîlnire-cheie

3
2
1

2.1-1-0.3:2 
2.0-2-0.1:1 
2.0-1-1.1:2

ale grupei 
intervalul 3—17
Remind a—Grecia

Grecia 
pentru

reviziuni pentru 
ocul de mîine
■iecare întâlnire internafiona- 
de fotbal din cadrul turului 
ainaloriu al campionatului 
’idiot pasionează sportivii 
toate țările și nu numai pe 

■’î ai celor două echipe ad- 
L-e. Astfel, meciul de mîi- 
fntre echipele naționale ale 

mlniei și Greciei suscită un 
re interes international, piai 
s printre amicii noștri iu- 
slavi care așteaptă cu ne- 
idare rezultatul. .Teoretic, e- 
'■pa elenă dispune încă de 
ise pentru a obține calificarea 
turneul final din anul viitor 

i Suedia. Dar realmente am- 
ia sportivilor noștri nu este 
’■ar atât de mare fiindcă noi 
m foarte bine că a obține 
lâ victorii în deplasare este 
performanță foarte dificilă 

intra Romîniei și duminica 
toare contra Iugoslaviei).

(Continuare în pag. a 5-a)

Formația 
P. ROMINE 
în cursul zilei de astăzi din 
următorul lot:

Votnescu, Toma (portari), Za- 
voda n, Brimei, Neacșu, Ca-, 
ricaș (fundați). CAI mo iu. Bone, 
lenei (mijlocași), Caeoveanu, 
Petschowski, Alexandrescu, 

Zavoda I, Tătaru, v. Anghel, 
Nicușor, Ene (atacanți).

Iată formația echipei na
ționale a GRECIEI:

Teodori dis-Rosidis. Linoxi- 
lakis, Anghelopoulos-Papou- 
iidis, Kotridas-Stamatiade, Po- 
lihroniu, Nestoridis, Papaao- 
glu, Pauakis.

REZERVE: Tanaktis. Theo- 
faoLs, Nevnvidis, Lukanidls, 
Holevas.

de sacrificiu, dirzenie și viteză 
excepțională) rezultă toate 
oondițiunile de joc în care e- 
chipa noastră trebuie să lupte 
— din răsputeri — pentru a 
obține victoria.

In mod normai, avînd în 
(Continuare In pag. a 5-a)

Probleme ale reorganizării 
colectivelor sportive

Ca răspuns la numeroase în
trebări sosite la redacție și la 
unele nedumeriri existente încă 
în rîndul activiștilor din colec
tivele sportive ne vom ocupa 
de unele probleme ridicate de 
reorganizarea colectivelor spor
tive.

Ce este în fond această reor
ganizare? Este crearea colecti
velor sportive ale LLC.F.S. din 
fostele colective sportive ale 
asociațiilor, ca urmare a apli
cării Hotărîrii C.C. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri cu 
privire la reorganizarea mișcă
rii de cultură fizică și sport. 
Și scopul ei este îmbunătățirea 
formei de cuprindere și organi
zare a activității sportive a 
maselor de oameni ai muncii. 
Acesta este sensul către care 
trebuie îndreptate toate efortu
rile în acțiunea de reorganizare.

comunele mai mari sau orașele 
mici, care au cercuri In întreprin
deri care nu fac parte din ace
eași ram,ură de producție (teri
toriale). D) colective sportive 
Voința, în sectorul cooperației 
meșteșugărești organizate în 
funcție de specificul unităților de 
producție respective și E) colec 
tive sportive sătești. In general 
acestea sînt principalele forme

(Continuare în pag. a 3-a)

Ștafeta Prieteniei Roinino- 
Sovietice continua să străbată 
șoselele țării, adunind din ora
șele de pe trasee mesajele de 
dragoste și prietenie pe care ti
neretul nostru le trimite tine
retului sovietic cu prilejul celei 
de-a 40-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie. In timpul „haltei” făcute 
la Tg. Ocna, corespondentul 
nostru din Galați, Gh. Ștefă- 

nescu, ne-a telefonat pentru a ne 
anunța că sportivii gălățeni 
s-au întîlnit in frumoasa locali
tate din Moldova cu purtătorii 
mesajelor tineretului din regiu
nile Autonomă Maghiară, Ora
dea, Cluj, Hunedoara și Stalin, 
ca și cu ștafetele sosite din ra
ioanele învecinate — Moinești, 
Adjud — și comunele raionu
lui Tg. Ocna. In cadrul unui 
entuziast miting, mesajele au 
fost predate tineretului din Tg. 
Ocna, care le va purta mai 
departe, către Bacău.

Ieri dimineața, corespondentul 
Virgil Haiu ne comunica din 
Vatra Dornei că 5 motocicfiști 
și 10 alergători, purtători ai 
mesajelor tineretului și sporti
vilor din regiunea Baia Mare, 
au sosit in localitate, fiind pri
miți de peste 500 de oameni ai 
muncii din cunoscuta stațiune 
balneo-ciimatică. Peste puțin 
timp, ștafeta a plecat mai de

parte spre Cimpulung Moldo
venesc urmind ca mîine dimi
neață să ajungă ia Suceava de 
unde, prin Pașcani, va porni 
către centrul de intilnire al tu
turor traseelor: lașul.

Și între timp, ieșenii se pre
gătesc să-și primească oaspe- 
ții.^De pe acum, colectivele spor
tive cunosc traseele de pe care 
vor prelua — la intrarea în 
oraș — ștafetele, sînt cunoscuți 
sportivii care vor avea cinstea 
să facă parte dintre purtătorii 
acestor mesaje către centrul 
orașului. Competițiile ale căror 
finale se vor disputa în ziua 
primirii ștafetei sînt acum în 
plină desfășurare. Iar ieri di
mineața, ieșenii au primit oas
peți dragi: o delegație sportivă 
din Chișinău, care va susține 
azi și mîine întîlnirî de baschet 
(mase.) și volei (fem.) cu re
prezentativele orașului lași.

„Să Intimpindra 
7 Noiembrie"
Mîine dimineață, cu inse* 

pere de la ora 9, Stadiontd 
Tineretului va cunoaște di« 
nou ardmiația caracteriștfcS. 
marilor întreceri soprtîve. 
Aici se va încheia ultima e- 
tapă a popularei competiții 
devenită tradițională, cr^-iî 
„Să întîmpinăm 7 Noi tn- 
!»rie“. „Eroii" principali și-an 
făcut încă de aseară apari
ția în Capitală aducînd cu 
ei tinerețe, voioșie dar nai 
ales... speranțe intr-o cit 
mai frumoasă victorie. Totul 
este pus la punct pî.nd >n 
eele mai mici amănunte, or-

(Continuare î,i pag. a 4-

l’ltimul act al tradițio nalei competiții de cros „Să intînt- 
piuăm 7 Noiembrie" se va disputa mîine în Capitală.

Marea Revoluție Socialistă din Octombrie 
făuritoarea mișcării de cultură fizică de masă

FORMULE...

In momentul de față există 
mai multe genuri de colective 
sportive: A) colective pe- lingă 
întreprinderi mari, subîmpărțite 
în cercuri care activează în 
aceeași întreprindere ,în cadrul 
atelierelor, sectoarelor, secțiilor, 
direcțiilor, etc. B) colective 
care activează pe lingă o 
treprindere sau instituție, 
care au cercuri sportive în 
întreprinderi sau instituții
masate). C) colective mixte, în

în- 
dar 
alte 
(co-

Ciad cu 40 de ani m urmă 
tunurile legendarei „Aurora” 
descărcau prima Ier salvă asu
pra Palatului de Iarnă, în 
istoria milenară a pămtatului 
nostru se deschidea o eră nouă. 
Sid> asaltul necruțător al osta
șilor Revoluției se prăbușeau 
mi numai porțile Palatului din 
Petersburg, ci înseși temeliile 
unei nedrepte orînduiri, a ța
rismului crunt, care de secole 
oprimase poporul.

Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie a vestit în în
treaga lume că a sunat sfir- 
șitul exploatării, că orioduirea 
capitalistă este sortită pieirii.

că victoria comunismului este 
de neMăturat. Cea mai impor
tantă cucerire a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie, 
care stabilește totodată însem
nătatea istorico-mondială a 
acestui eveniment, o constituie 
faptul că masele revoluționare 
sub conducerea partidului co
muniștilor au reușit pentru 
prima dată să curme domnia 
burgheziei și moșierimii, să 
răstoarne clasele exploatatoare 
și toind puterea politică în 
propriile nrîini să instaureze 
dictatura proletariatului. Ru
sia a fost țara în care s-a 
petrecut acest eveniment epo
cal iar proletariatul rus —

Mîine, ziarul nostru organizează:

rim concursului școlar de aileiism 
Cupa „Sportul popular" la cilirie
Finala concursului școlar de atletism

| îine dimineața, pe Stadionul Republicii, se va desfășura
| finala concursului școlar de atletism organizat de ziarul
’ nostru. Vor participa primii 10 clasați în fiecare probă 

ntru elevii de 15—17 ani de la flecare dintre bazele pe care 
iu desfășurat preliminariile din 20 octombrie. Finala se va 
iputa după următorul program : ora 9: 60 m garduri fete 
90 m. garduri băieți (contra cronometru), săritura în lun- 

me și aruncarea greutății băieți și fete. 9,30: 100 m. plat băieți 
fete (serii), săritura în înălțime băieți și fete, 400 m. plat 

le (contra cronometru). 10,15: 100 m. plat băieți și fete (fi
la), 10,30: 800 m. plat băieți (contra cronometru), 10,45: 
.100 m. fete, 10,50: 4x100 m. băieți.

- Cupa „aportul populurM la călărie
Tot mîine dimineață de la ora 9, pe baza hipică din 

tlea Plevnei, cci mai buni călăreți de obstacole de la

C. C. A., Dinamo, Victoria București și Recolta își vor 
disputa „Cupa Sportul popular" într-o competiție închinată 
celei de-a 40-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. In clișeu: Felix Țopescu și Al. Longo schiuibiiid ștafeta.

sub conducerea comuniștilor —■ 
a fost primul care a arătat ffi 
întregii lumi că domnia ex-® 
ploatatoriior irt este veșnică și» 
că stă in puteri clasei munci-fi 
toare să distrugă pe calea lup-0 
tei revoluționare nedreapta o-ffi 
rinduire capitalistă. «

Victoria Marii Revoluții So-® 
cialiste din Octombrie a che ffi 
mat la viață uriașele forțe 
creatoare ale maselor, îndrep- 
Undu-le spre construirea și 
consolidarea primului stat so
cialist din lume. Uniunea So
vietică. Revoluția din Octom
brie a deschis perspective în 
toate domeniile de activitate. 
Pentru mișcarea sportivă mon
dială marele eveniment a con
stituit deopotrivă un punct 
crucial, dind conținut și sferă 
nouă acestei preocupări, făcând si 
să apară o noțiune cu un cdn-’ 
ținut cu totul necunoscut pînăț 
atunci, cultura fizică. j 1

Marii dascăli ai clasei mun-J 
citoare Marx și Engels n-aul 
omis din vastele lor preocupări V 
nici problema educației fizice v 
a celor ce muncesc. In anulț 
1866 în „Instrucțiunile cătreța 
delegații Consiliului Central w 
Provizoriu” vorbindu-se des- ffi 
pre educația generației inm 
creștere sc arată că „prin edu-g 
cație marxiștii înțeleg trei lu-ffi 
cruci și anume : Vj.

„In primul rînd educația înffl 
telectuaiiă. .ro

In al doilea rînd educația fi-»\ 
zică care se dă în școală prm(« 
gimnastică și prin pregătire/» 
militară. w

In al treilea rînd instnuoțiaK 
politehnică care inițiază pe/// 
oameni în principiile de baizăffi

(Continuare in pag. a 7-p) u

• Excelenta comportase 
a echipei Dinamo Bucu
rești în R. D. Germană

Continui adu—și turneul în 
R.D. Germană, handbaiișUi din 
echipa Dinamo București au 
Înregistrat două noi v*. eterii 
de prestigiu. Astfel, luni 2S 
octombrie, într-un meci d» 
handbal redus. Dinamo Bucu
rești a surclasat Dynamo Leip
zig cu scorul de 18—4 (3—2), 
iar miercuri 30 octombrie a în
vins, la handbal pe teren mare, 
echipa Dynamo Halle (întărită, 
cu 5 jucători de la Dynamo 
Berlin) cu scorul de 13—43

HALTERE
• L. Baroga și S. Cazan 

participă Ia campiona
tele mondiale.

Ieri dimineață au pișcat spre 
Teheran (Iran) — locul de des
fășurare a campionatelor mon
diale de haltere — haltei ofilii 
L. Baroga (cat. mijlocie) și S. 
Cazan (cat. grea). Ei sînt în
soțiți de antienort.1 emeiii Sk 
Petrescu. x

BOX
• A fost fixată data dublei 

întîlnirî R. P. R.-R. D. 
Germană

In urma tratată vvd-or dintre 
federația de box din R.D. 
Germană și forul nostru de 
specialitate, a fost fixată data 
dublei întîinlri pugifdstice 
R.P.R.—R.D. Germană. Astfel, 
la 14 decembrie, reprezentati
vele A se vor întîlni Ia Ber
lin, iar reprezentativele B ale 
ceicr două țări vor evolua la 
Bueuiești.



Bucurie pentru sportivii de la l.T.B.!

Lucrările de construcție a sălii de sport a colectivului Progresul l.T.B 
sint avansate. In fotografie scheletul noii baze sportive

(Foto: TH. RO1BU)

Pe șoseaua Ștefan cel Mare se construiește 
o nouă sală de sport

Pentru un colectiv sportiv cu mii. 
de membri — așa cum, este Progresul 
l.T.B. — problema existenței unei săli de 
sport care să permită desfășurarea u- 
nei activități multilaterale, de masă 
și de performanță și pe timpul ier
nii s-a făcut simțită încă de la înfiin
țarea colectivului. In toamna anului 
1956 s-a început construcția unei ast
fel de săli, astfel că problema tinde 
să-și găsească într-un viitor nu prea 
îndepărtat o definitivă rezolvare.

Dornici de a afla unele amănunte 
în legătură cu această construcție 
sportivă, am făcut deunăzi o vizita 
la colectivul Progresul l.T.B., al că
rui neobosit președinte, Constantin 
Vulcu, ne-a satislăcut din plin cu
riozitatea gazetărească...

Am aflat că lucrarea a început în 
luna octombrie a anului trecut, după 
planul realizat în cadrul Institutului 
.Proiect București" de către ing. N. 
Iliescu, ln cadrul întreprinderii, lu
crarea este încredințată gospodăriei 
de întreținere a liniilor și lucrărilor 
speciale (G.I.L.S.). Proiectul lucrării 
prevede construirea a două săli, lie- 
care cu dimensiuni de 31,50 m. x 17 
m și o înălțime de 10.20 m 
despărțite printr-un paravan mo
bil. Ele vor avea profilul unor săli 
de gimnastică înzestrate cu tot apa- 
ratajul ce-1 implică practicarea acestei 
discipline care — după cum am fost 
asigurați — va căpăta in cadrul co
lectivului un caracter de masă mai 
larg decît în prezent. Numeroase de
pendințe — vestiare, magazii pentru 
echipament, cabinete medics'e, săli 
de masaj — vor completa cadrul vi
itoarei construcții. Interlocutorul nos
tru ne-a amintit apoi, că în afara gim
nasticii, în sală se vor mai practica 
voleiul, baschetul, handbalul redus, 
boxul și chiar fotbalul.

Proiectul prevede și construirea u- 
nei tribune?

— Nu, deoarece sala va fi destinată 
exclusiv antrenamentelor și nu desfă
șurării unor întreceri sportive publi
ce. Aici, sportivii colectivului nostru 
vor putea să-și continue pregătirea pe 
timpul iernii, perioada de tranziție, in 
condiții pe care nu le-au avut pînă a- 
cum.

Tov. Vulcu n-a uitat să ne amin
tească nici faptul că sportivii colecti
vului printre care strungarii D. Crețu 
și P. Savu, handbaliști, desenatorul

L

in repunea Oradea — realizări importante 
în dezvoltarea activității sportive do masăA

din puținele regiuni 
sportului de masă

Oradea este una 
ale țării în care 
i s-a acordat o atenție deosebită. De 
aceea e și una din puținele regiuni 
în care, în acest domeniu, 6-au înre
gistrat succese mai evidente. Poate 
fi deci dată ca exemplu — din acest 
punct de vedere — regiunea Oradea? 
Duyfi părerea noastră da. Și iată de 
ce...

246.210 participant! au lost înre
gistrați la concursurile Spartachiade- 
lor în arul 1956; de la introducerea 
tradiționalelor crosur; de masă „Să 
întâmpinăm 1 Mai“ și „Să întâmpi
năm 7 Noiembrie" peste 400.000 oa
meni ai muncii au luat parte la acest 
gen de alergări: în decursul celor 8 
ani de la înființare, aproape 50.000 
tineri și tinere au devenit purtători' 
ai insignei G.M.A. Convingător? Fără 
îndoială.

Dar, să luăm pe „capitole" realiză, 
rile din domeniul sportului de masă 
în regiunea Oradea, începind cum e 
firesc, cu colectivul sjprtiv. Unități 
de bază ale mișcării sportive, colec
tivele sportive s-att întărit și s-au 
dezvoltat mult în ultimii ani, îndepli- 
nindu-și din ce în ce mai bine meni
rea: aceea de a asigura unui număr 
cît mai mare de oameni ai muncii 
posibilitatea de a practica sportul în 
mod organizat. In anul 1949 existau 
în regiunea Oradea 70 grupări spor
tive în care activau — sporadic — 
riteva mii de oameni. Astăzi, în ora- 
țele și satele orădene există 370 co
lective sportive cuprinzînd 49.388 mem
bri.
; Atragerea elementului feminin în 
sport a fost pentru activiștii sportivi 
din regiunea Oradea un obiectiv 
manent, obținîndu-se, de altfel, 
cese din cele mai frumoase. Să 
fetteva exemple: 10.500 femei 
inembre ale colectivelor sportive; 
tfciparea femeilor la viața sportivă 
a crescut d.e la 10 la sută, cu cîțiva 
ani în urmă, la 30 la sută in pre
zent; 51.293 femei (dintr-un total de 
246.210) s-an întrecut în edițiile din 
anul trecut ale „Spartaciiiadei tinere
tului", etc.

Avînd o puternică bază de masă, 
sportul de performanță a găsit un 

r>er- 
suc- 
dăm 
sînt 
par-

C. Nicolau, din echipa de volei a co
lectivului sau electricianul F. Ruja, 
de asemenea voleibalist în echipa de ju
niori, urmăresc cu interes mersul lu
crărilor. Aproape zilnic ei pot fi vă- 
zuți pe șantier, solicitînd tehnicienilor 
o serie de relații: cînd se va începe 
montarea acoperișului, care va fi rit
mul lucrărilor interioare, etc. E și fi
resc: sînt nerăbdători—

— Cînd credeți că va fi inaugurată 
sala?

— Proiectul prevede finisarea în-_ 
tregii construcții in toamna anului 
viitor. Pentru aceasta cred că ar tre
bui urgentate unele lucrări, în special 
acoperișul din prefabricate, astfel ca 
pe timpul iernii lucrările de interior să 
se poată realiza în bune condițiuni. 
Ca o completare de ordin tehnic 
a celor discutate cu tov. Vulcu, ne am 
deplasat și ia șantierul sălii de sport 
din șoseaua Ștefan cel Mare. Odată 
sosiți aici, privirile au rătăcit uimite 
la vederea unei construcții aproape 
în întregime terminată ..la roșu“. Am 
aflat aici și unele greutăți pe care le 
întîmpină harnicii constructori.

Dat fiind însă interesul real 
care Direcțiunea l.T.B. îl acordă a- 
cestei importante lucrări, nădăjduim 
că micile dificultăți de moment vor fi 
depășite, pentru ca sportivii de la 
l.T.B. să poată intra cit mai curînd 
în posesia acestei săli pe care și-au 
dorit o de atîta vreme.

TIBER1U STAMA

pe

Din problemele dis
cutate în adunările de 
constituire a comitetelor 
regionale de organizare 
a U.C.F.S.

climat favorabil de dezvoltare. In cele 
1850 secții pe ramură de sport acti
vează — ca sportivi clasificați — 
6.657 tineri și tinere. Regiunea Oradea 
se mîndrește cu o serie de sportivi 
care prin conipprtarea lor au fost 'des
tinși cu titlul de maestru emerit (1), 
maestru al sportului (9)\ sau can
didat de maestru — la șah — (5).

Puntea de legătură dintre sutele 
de mii de începători — participant 
la competițiile de mase — și sportul 
de performanță este foarte puternică. 
In afara celor 26 echipe care evo
luează în primele campionate 
rii, există 111 echipe în < 
campionate regionale, 103 în 
natele orașului Oradea, 277 
pionateîe raionale.

Aceasta bogată activitate <

: a!e ță- 
diferitele 
caiDf^o- 
în cam-

Această bogată activitate competi- 
țională este coordonată și îndrumată 
de 45 profesor; de educația fizică (ab
solvenți ai I.C.F. și S.M.T.C.F.), 71 
antrenori, 350 instructori obștești și 
515 arbitri. 25 comisii regionale pe 
ramură de sport (cu 15 subcomisii 
și colegii) și 64 comisii raionale coor
donează și îndrumă desfășurarea nu
meroaselor campionate.

Baza materială a colectivelor spor
tive a crescut simțitor. Deosebit de 
elocvente sînt realizările din domeniu! 
construcțiilor și al amenajărilor de 
baze sportive. Nu e departe, timpul 
cînd ținuturi întinse din regiune erau 
lipsite de o bază sportivă. Azi, pot 
fi numărate degete satele fără te
renuri de sport. In comunele regiu
nii Oradea (Boghîș, Salard, Tileagd, 
Pădurea Neagră, Halod), la Aleșd, 
Simleii, Criș, Marghita, Valea lui Mi
hai și în alte localități sin/ nume
roase baze sportive. La centrul de re
giune, Oradea, 2 stadioane cu tribun? 
de beton — unul cu o capacitate de 
8.000 și altul cu 12.000 locuri — pi
ste die atletism, vestiare, cabine, etc., 
asigură buna desfășurare a compe
tițiilor.

Au existat în sportul de mase din 
regiunea Oradea și unele greutăți și

Partide spectaculoase în campionatul de rug
C.C..4: și ENERGIA REPUBLICA 

ne-au oferit ieri o Plăcută surpriză. 
Intrecîndu-se în campionatul de rugbi 
cele două echipe s-au străduit — și au 
reușit în mare măsură — să ne ofere 
o partidă spectaculoasă. Echioa C.C.A. 
arată o formă îmbunătățită, ceea ce 
o face să se afle în continuare în 
lupta pentru primul loc, gala să pro
fite de o eventuală defecțiune a celor 
două formații — Locomotiva și E 
nergia I.S.P. — care o preced în cla
sament. De aitfel, jocul' de duminică 
dintre C.G.A. «ti Energia I.S.P. (Ia 
ora 11 pe terenul acesteia- din urmă) 
va fi determinant în ceea ce privește 
șansele ambelor echipe.

Beneficiind de o formație cvasi-com- 
pietă (au lipsit doar Marinache și 
Kramer) militarii au desfășurat un 
joc modern, în mișcare, cu numeroase 
atacuri la mină, multe duse pînă la. 
aripi (Peneiu și Veluda) care au și 
marcat, în serie. .4 persevera pe a- 

. cest drum iată ceea ce recomandăm 
echipei C.C.A, O contribuție la reali- 

, zarea acestei victorii categorice: 19— 
. 3 (13—3) pu adus-o în afara celor 

două aripi — Veluda și Peneiu — 
' (Dobre a jucat fundaș) Merghișescu 

și Chiriac (au deschis cu pr.omptitu-

I

lipsuri, dintre care mai evidente ar fi: 
insuficienta cuprindere a sportului în 
sate, necorespunzatoarea creștere a 
sportului școlăresc, deficiențe în mun
ca G.M.A., nepreocuparea pentru ca
lificarea unui număr cit mai mare de 
instructori obștești, etc. Cum iarna 
este în această regjune mai vitregă (in 
sensul că mai în fiecare an lip, a de 
zăpadă se' face resimțită) sporturile 
specifice iernii lîneezesc. Dar, nu nu
mai acestea. Tot așteptând ca iarna să 
se îndure să-și facă... datoria, activi
știi sportivi neglijează oarecum cele
lalte sporturi ce se pot practica în 
sală. In felul, acesta, sportivii se tre
zesc cu. un nedorit repaus care durea
ză uneori 'un; de zile.

Sînt lipsuri destul de serioase, de. 
care noile organe sportive din regiu
nea Oradea au datoria de a ține sea
ma, pentru ca în viitor spprtul de'' 
masă să înregistreze cit mai multe 
succese.

Competiții în cinstea lui 7 Noiembrie
© Comitetul regional A.V.S.A.P., în co

laborare cu redacția ziarului „D-rumul 
Socialismului" din Deva, a organazat în. 
cinstea celei de a 49-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie un 
concurs moto -de viteză pe circuit închis, 
la care au participat concurenți din Si
biu, Cluj șl regiunea Hunedoara. Tată 
cîțiva dintre cîștigători: 125 cmc.: Do- 
witz Criștaiam (Sibiu); 250 mc: Dobaâ A- 
dalbert (Cluj); 590 cmc: Matefi Nicolae 
(Cluj) etc.

Balogh Gheorghe — coresp.

@ In cinstea zilei de 7 Noiembrie, Ca
pitala a găzduit o interesantă întâlnire 
șaihistă Ia 50 de mese, organizată de sec
ția de șah a C.C.A. Echipa militarilor a 
fost opusă unei puternice combinate sin
dicale. Intilnirea a luat sfîrșit cu scorul 
de 31’/2—18’/2 în favoarea combinatei, 
deși la primele 19 mese rezultatul a fost 
de partea militarilor: 8—2. Acest meci a 
avut ca scop popularizarea șahului în 
unitățile militare, fiind: angrenați un 
mare număr de ostași și elevi-ofițeri din 
București.

D. Munteanu-coresp.

★

Ș-Tot în Capita-ă începe duminică 3 
noiembrie competiția de fotbal pentru e- 
chipele do juniori (cele divăziouare) do
tată cu „Cupa 7 Noiembrie". Competiția 
este organizată de subcomisia crășep.ească 
de juniori în două serii. Seria I: știința 
Buc., C.C.A., Locomotiva Buc., Dinamo

derbi handbalistic
Sibiu!, gazdă a unui no

Nu a trecut decît o săptămînă de 
clrtd la Sibiu s-au întllnit într-un meci 
decisiv echipele aflate pe primele două 
locuri ale clasamentului campionatului 
feminin de handbal și iată că — tot 
la Sibiu.— se va disputa un nou derbi 
al campionatului feminin: „Flamura ro
șie Sibiu-Progresul M.l.C.

Duminica trecută echipa sibiană a 
învins Progresul St. roșu București 
cu 2—I (1—1). S-ar părea deci că 
handbalistele din Sibiu sint greu de 
învins pe teren propriu. Pentru mîine 
însă lucrurile se prezintă sub aii as
pect. In primul rină deoarece Pro
gresul M.J.C. are o apărare excelentă 

dine toate baloanele jauorabile), Na- 
nu, Dobre, Paloșanu, Enache și St. 
Constantin.

Energia Republica a prezentat o e- 
chipă t'tnără, sudată și cu o destul de 
bună concepție. Este pozitivă tendința 
formației de a nu-și baza jocul exclu
siv pe apărare. Ieri cei mai buni ju
cători ai echipei: Iliescu, Rusu, Cri- 
șan. (Meciul ei cu Știința J.M., decisiv 
pentru evitarea retrogradării, care 
trebuia să aibă loc mîine, a fost a- 
mînat).

Cele 22 de puncte au fost realizate 
de Peneiu (7), Veluda (6), Nanu Radu 
(3) și Căpușaai (3) — pentru C.C.A. 
și Iliescu (3) pentru învinși.

in încheiere merită cuvinte bune 
D. Zamfir care a arbitrat discret un 
joc disputai în spiritul unei depline 
sportivități.

Partida Știința I.M.—Progresul FB

Așa se joacă rugbiul. cu pase la mină... Joi C.C.A. a purtat adese 
balonul pe linia de treisferturi. ln fotografie Radu Nanu trece balonul

Radu Veluda care va marca (fază din jocul C.C.A.-Energia Republica^ 
(Foto: GH. DUMITRU!

Progresul F. B
la tenis de

ln intilnirea feminină ue ieri, din 
cadrul campionatului republican pe e- 
chipe. Progresul F.B. a învins Ener
gia București cu 5^-0. Rezultate teh
nice : Ella Zeller—Geta Pitică 2—0,

6, Flamura roșie Gheorghiu Dej; seria a 
11-a: Energia 23 August, Dinamo Buc., 
Locomotiva G. N., Progresul C.P.C.S., 
Progresul F.B.

N. Urechiatu — coresp.

£ La competiția de atletism organizată 
de cercul pedagogie al profesorilor âe 
educație fizică din Timișoara, au parti- 

cipat 600 de elevi și eleve. Cele mal f 
moașe rezultate le-au obținut elevii de 
Școala tehnică exp. C.F.R. și elevele, 
Ia Școala medie nr. 7. clasați pe prim 
locuri în grupa școlii medii șl 
Școliu profesionale depou C.F.R. șl < 
vele Școlii prof, textile.

Al.

FRUNTAȘII TENISULUI NOSTRU DE MASĂ PARTICIPĂ
LA O MARE COMPETIȚIE LA GALAȚI

Devenită tradițională, competiția de 
tenis de masă dotată cu „Cupa 7 No
iembrie” organizată de U.C.F.S. regional 
Galați, prin comisia de specialitate, se‘ 
desfășoară anul acesta la cea de a VHI-a 
ediție.

Acest concurs a reunit de fiecare dată 
pe unii dintre cei mai buni sportivi din 
țară la tenis de masă și s-a bucurat în 
general de o excelentă organizare, în
trecerile constituind un bun prilej de 
popularizare a acestei discipline sporti
ve. Și anul acesta s-aiu luait măsurile 
necesare pentru ca jocurile să obțină 
succesul dorit.

Competiția se va disputa Ia Galați în 
zilele de 6, 7, 8 noiembrie la următoa
rele probe: echipe bărbați,- echipe femcc, 
simplu bărbați și simplu femei. Au fost 
invitate echine fruntașe d'in țară ca E- 
nergia, Flamura roșie, Știința 
Progresul F.B. și Voința L.M. (Biicnr£fd?) 
și alte formații din Cluj. Iași, Bacău, 
Oradea, Ploești, Pitești, Craiova, Tg.

(in tot campionatul a primit doar 
goluri 1) și in al doilea rind firm 
nu credem că această formație 
face aceeași greșeală ca adversarul 
duminica trecută (Progresul St. roș 
de a juca lent și nervos.

In perspectivă deci un meci mai 
chili braț decît cel de duminica tr 
tă. Legat de acest eveniment ne 
primăm speranța că Sibiul va găzi 
partida pe un teren corespunzător 
în nici un caz pe cel (total neindi 
pentru asemenea jocuri) de lingă 
diul Uniunii raionale de cultură fiz 
și sport.

nu a mai avut Ipc deoarece form 
studenților a cerut în ultimul mom 
amînarea jocului. Considerăm că s 
comisia de competiții a procedat 
ușurință „jucindu-se“ de-a progra 
rea și amînarea acestei partide. (D.

*
Energia I.S.P. la un pas de a 

înfrînta! Vădind în continuare acee 
formă slabă, din ultimul timp, cîști 
toarea „Cupei R.P.R." a fost pe pu 
tul de a ceda ieri în fața Loconwti, 
P.T.T. Și doar lipsa de finalitate 
acțiuni a acestora ca și o gravă er 
re de arbitraj a lui N. Ghiondea, 
a acordat Energiei o încercare g 
tuită, au determinat în ultimă ins 
ță rezultatul. Scor final: 8—3 (3 
pentru Energia. (V- Hossu-coresp 
dent).

• In celălalt meci Locomotiva 
Roșie — Ploești 45—6 (20—3).

Energia București 5-0
masă feminin

Rozeanu- vitrinei Fo
!c

Angelica
2—0, Ella Zeller, Angelica Roze: 
—Geta Pitică, Calrinel Folea 2- 
Angelica Rozeanu—Geta Pitică 2- 
Ella Zeller—Catrinel Folea 2—0.

Gross-coreșj

Mureș, Constanța, Hunedoara, Sucea 
Baia Mare, Timișoara, Orașul Sta] 
Arad, Sibdu, Brăila, Focșani, Tecuci 
bineînțeles Galați. De asemenea, 
lua parte și membrii lotului reprezen 
tiv cu excepția celor care participă 
campionatele internaționale ale fugos 
viei de Ia Zagreb. Deci cu puține 
cepții, între 6 și 8 noiembrie la Gal 
se vor întîlni cei mai buni jucători 
jucătoare de tenis de masă din RJP 

Frumoasa acțiune inițiată acum c 
ani de pasiionații tenisului de masăj 
lățean este astăzi încununată cu suicc 
reunind la cea de a S-a ediție pe mâj( 
ta tea fruntașilor acestui sport. Și nu; 
îndoim că publicul gălățean va fi sau 
făcut de calitatea meciurâlo.r pe oare 
va urmări.

Spcr^vM participant» la „Cupa 
Noiembrie" de la Galați vot primi 5 
meToase premii constând din cupey.j 
chete, diplome.



Al

Natura 
arate

Invitare la drumeție
a înconjurat Sibiul cu ne- 
frumuseți, care desfată

Pornind spre comuna Rășinari, 
cursionistul are de admirat nu nu
li drumul care-1 duce pînă acolo, 

și splendidul port al locuitorilor 
ștui pitoresc sat. De aci, drumul 

ntinuă spre Păltiniș, o adevărată 
rlă a munților noștri. De la Ră- 
nari, șoseaua se înfundă în păduri 

fag și de brad, șerpuind pe Valea 
tezii pe pantele abrupte ale munților 
îrtop și Curmătura, pînă în apro- 
erea coastei stîncoase a Vălarilor. 
așina urcă din greu pa șosea, co
ste uneori în unghiuri de 90 grade, 
tr-un tîrziu, după ce a parcurs 

km, ajunge pe platoul Păltini- 
Iui, unde zeci de cabane își des- 
id porțile pentru a primi pe turiști. 
Ar trebui să vorbim în aceste rîn- 
tri despre frumusețea naturii la 
ăltiniș, despre pădurile de brad care 
operă culmile abrupte ale mun- 
or de aci și care ascund în mij- 
cul lor fel de fel de vietăți, de la 
ica și sprințara veveriță pînă Ia 
și și cocoși de munte. Prin dosi
rile pădurilor sau în poenile ne- 
ăbătule de poteci zărești adesea 

lueta zveltă a ciutei în fulgerarea

]Scurte însemnări după campionatul

Zi cu soare la Păltiniș.

unui salt, auzi foșnetul ușor al frun
zișului a cărui pace o tulbură coar
nele cerbului. Dar mai mult decît vă 
spunem tioi aci, ar trebui să r>e 
spuneți d-voastră, după ce veți vizita 
complexul turistic de la Păltiniș. •

Datorita adăpostului format de

Astă seară

Dinamo—Locomotiva la box
Cîștigînd întîlnirea cu Voința, re- 
ezentativa asociației Dinamo și-a 
schis drum către titlul de campi- 
nă republicană de box. Astă seară, 
sala Giulești, cu începere de la ora 

, dinamoviștii, prezentîtid o echipă 
multe nume cunoscute, vor căuta 

-și completeze „bagajul" de puncte 
fața tinerei formații a Locomotivei,

ele două echipe au anunțat forma-

9TNAMO: Puiu Nicolae, Toma
rfstantin, M. Farkaș, M. Trancă, C. 

itrescu, I. Dragnea, C. Iordache, 
. Deca, Ghețu Velicu, St. Marcovi-

LOCOMOTIVA: Gh. Vereș, C. Ca- 
nciuc, I. Boceanu, V. Sășeanu, I. 
ilenii, I. Corfiatis, Ștefan Cojan, I. 
uzea, Petre Zaharia, Alex. Ghiță. 
Mîine dimineață, la Reșița, se vor

întilni echipele Energia și Flamura 
roșie.

Intrucît C.C.A. s-a retras din com
petiție, biroul comisiei centrale de box 
a procedat la o revizuire a programu
lui campionatului republican de box 
pe echipe. Cea mai importantă modi
ficare este cea privitoare la disputa
rea săptâminală a întîlnirilor (în loc 
de bilunară). Programul campionatu
lui este astfel următorul: ETAPA IV 
(10 XIJ: Dinamo—Energia, Flamura 
roșie—Progresul, Voința—Locomoti
va; ETAPA V (17 XI): Flamura ro
șie—Dinamo, Locomotiva—Progresul, 
Voința—Energia; ETAPA VI, (24X1): 
Energia—Locomotiva, Progresul — 
Voința: ETAPA VII (1 XII): Ener. 
gia—Progresul. Restanța Progresul— 
Dinamo se va desfășura la 22 de-’ 
cembrie.

Pe traseul din Dudești - Cioplea

Mîine se
7, cu

mpionatului de motocros, care se va 
ășura, cu începere de la ora S, 
traseul din Dudești-Cioplea. Doar 

ei motocrosuri în sezonul de toam-
— va recunoaște oricine — este 

uit prea puțin și activitatea ar putea 
prelungită.
Șă cercetăm puțin situația din aju- 

Itimei etape. La 125 cmc. conclu- 
. Pop cu 16 puncte, urmat de St. 

ttcovici 12 p. și Gh. Voiculescu cu 
p, iar la 150 cmc (fete) Maria Ili- 
cu are 16 p. și Margareta Unghi 

p. Cei doi protagoniști — ai aces- 
r probe — nu mai pot pierde titlul, 
tr-o normală desfășurare a curselor.

fel, M. Cernescu, la 250 cmc. (cu

închide sezonul motociclist 
disputarea ultimei faze a

16 p). urmat de H. Sitzler cu 10 și 
Ion Gheorghe cu 6.

In schimb, la 3.5*9 cmc, lupta dintre; 
Gh. Ioniță și N. Sădeanu va fi foar
te strînsă, ambii avînd cîte 14 p. Nici 
la 500 cmc, situația nu este tocmai 
limpede : Al. Lăzărescu are 14 p. iar 
W. Hirschvogel 12. Totuși, fără defec
țiuni mecanice, Lăzărescu se anunță 
cîștigător. In ceea ce privește atașele, 
echipajul Dănescu + Huhn este de de
parte favoritul nr. 1.

Pe asociații, punctajul este următo 
rul: Energia 82 p, C.C.A. 71 p, Dina
mo 61, A.V.S.A.P. 15 p și Recolta 11 
p. O mențiune pentru sportivii de la 
A.V.S.A.P. care, deși nu sînt dotați cu 
materiale de calitate superioară, rea
lizează curse meritorii.

(Foto: M. TUDORAN).
munți, Păltinișul se bucură de o 
climă blîndă, cu veri nu prea căl
duroase, cu ierni fără geruri și 
vînturi domoale. De aceea la Pălti
niș ești îndemnat parcă mai mult 
ca în alte locuri să cutreieri. Și nu 
se poate spune că nu există prile
juri . pentru minunate excursii, deoa
rece se’ află în vecinătatea munților 
Făgăraș, Sebeș, Lotru, Retezat și Pa
ring, pe versantul vestic al Păltini
șului din munții Cindrel, la o alti
tudine de 1404 m.

In 4—5 bre se poate ajunge de la 
Păltiniș la Rășinari, pe drumul de 
potecă marcat, sau la Găușoara, la 
4 km. de stațiune, iar de aci la vîr- 
ful Bătrîna — 1912 m altitudine—. 
Tot în 4—5 ore ajungi la cabana 
Fîntînele, trecînd prin splendidele 
chei ale Cindrelului. In apropierea 
acestei cabane pot fi vizitate ruinele 
străvechii cetăți sibienc.

Adesea, turiștii poposesc pe malu
rile lacurilor Ezenil Mare și Ezerul 
Mic de sub vîrful Cindrel — 2243 m. 
altitudine. Seara, la pilpîirea focurilor 
de tabără, priveliștile din jur par 
desprinse din basme. Pentru drumeții 
încercați. Păltinișul poate fi un punct 
de plecare pentru o excursie în 
munții Paring. în 3—4 zile, urmînd 
drumul marcat în pădure și făcînd 
popasuri la cabanele Obîrșia Lotru
lui și Rînca, ținta poate fi atinsă. 
Iar dacă veți avea și un aparat de 
fotografiat, veți putea arăta priete
nilor dvs. frumusețile văzute cu acest 
prilej. Un alt traseu, oarecum pre
tențios. este cel care duce peste vîr
ful Serbotei Ia cabana Surian tre
cînd prin valea Sebeșului pînă la 
Oașa și vîrful Surian.

Dar să ne întoarcem Ia Păltiniș. 
De lingă cabana cu același nume 
pornește un drum care duce în 
punctul denumit Grădina Oncești, 
vizitată des pentru pitoreștile prive
liști pe care Ie oferă. De aci, 
privirea excursionistului se odihnește 
pe întreg lanțul Făqărașului. In zare 
se mai profilează vîrfurile munților 
Paring, Surianul și Cindrel.

Sîntem acum în prag de iarnă. 
Asta nu înseamnă că stațiunea Păl
tiniș își închide porțile. Pe pantele 
din jurul ei s-au amenajat pîrtii de 
schi și o trambulină, care își așteaptă 
primii oaspeți.

de atletism pe echipe
• Final ratat • Dinamo, câștigătoare înainte de,., 

prihva etapă e O aritmetică chscSată • Vorbește clasa
mentul.

Nu s-ar putea spune că ediția 1957 
a campionatului republican de atle
tism pe echipe a avut parte de un 
final strălucit. Tocmai etipei de în
cheiere i-a fost dat să înceapă pe 
un staidion (Republicii) și să se ter
mine pe altul (Tineretului). Asta ă 
făcut ca ultima treime a concursului 
să aibă un aspect deplorabil, departe 
de ceea ce aT fi trebuit să fie la o 
întrecere echivalentă — teoretic — 
cu un campionat național. De altfel, 
competiția cam dădea semne de „o- 
boseală“. Absențele, cu și fără motiv, 
ale tmora dintre protagoniști au cres
cut de la o etapă Ia alta (e vorba de 
retur). Intervalul scurt de timp care 
a despărțit între ele ultimele trei e- 
tape a dat uneori impresia unuia și 
aceluiași concurs... pus cu indigoul. 
Pentru atleții provinciali, și ne referim 
în special 
depărtate, 
concursuri 
Gîndiți-vă 
acasă, ei trebuiau să pornească din 
nou, joi, spre Capitală. Nu mai pu
tea fi vorba, în acest răstimp, de an
trenamente pentru concurs, ci doăr de 
o simplă menținere în activitate.

Raportul de forțe existent între 
cele 9 echipe participante a făcut ca 
problema echipei prime în clasamen
tul general și la bărbați să fie de 
fapt rezolvată chiar înaintea primei 
etape. Așa s-a întîmplat în acest 
campionat cu echipa Dinamo. Nimic 
n-a tulburat mersul ei spre titlu, 
namoviștii au prezentat un lot 
trem de puternic și nimeni nu s-a 
doit vreun moment că victoria

la cei din centrele mai în- 
participarea la aceste trei 
a fost aproape formală, 

că, întorși, de pildă, luni

Di-
ex- 
în- 
va

fi de partea echipei pentru care con
curau Ion Wiesenmayer, life Savel, 
Ștefan Mihaly, Constantin Grecescu. 
Dumitru Bîrdău, Bădici și Strzelbi- 
ski, Nicolae Ivanov, Virgil Manolcs- 
cu, Andrei Demeter, Metodie Tranda- 
filov, Zoi t an Vamos, Alexandru Me- 
rică, Mircea Stein, Eusabeta Buda, 
Alexandra Sicoe, Maria Pasidele și 
alți atleți de valoare. Dinamo are și

meritul de a fi cucerit prknuj Ioc în 
clasamentul feminin, acolo unde nu 
pomeia favorită.

Punctajele finale ale celorlalte echî-f 
pe reprezintă, în felul lor, un bilanț 
al activității atletice din respectivele 
asociații. S-a spus că mulțumită cam-, 
pionatului pe echipe s-au ocupat aso- 
«Rafiile de atletism. Este cît se poate 
de adevărat. Această grijă a avut 
însă și un efect negativ. Adică, aso
ciațiile au făcut următoarea operația 
aritmetică: atletism = divizia. Au măi 
făcut probabil șl alte socoteli, dim 
care a rezultat pă, oricum, e mai con-t 
vanabil să te ocupi de o echipă —* 
fie ea și de 60 de oameni —’ decîti 
de promovarea unui sport pe scara, 
întregii asociații. Așa dar, aproape 
totul s-a redus la echipa reprezentam 
tivă. Fenomenul este absolut general* 
astfel că exemplele sînt de prisos.

Apare interesantă o scurtă incursiu4 
ne ,în cl.Esamentele finale. La „gene-: 
ral“, Știința a ocupat locul 2, la 
diferență-de aproape 800 de puncta, 
față de Dinamo, (p principal," doar 
Bucureștiul (mai bine zis ■ I.C.F.) șp 
Clujul au alcătuit echipa studenților. 
Unde duce lipsa die cadre s-a văzută 
mai bine ca oriunde la fdte, unde Ști-, 
ința, mereu câștigătoare în ultimii afli, 
a terminat nepermis de slab : a 5-a. 
Locul 3 al Energiei, Ia „general" și 
„bărbați" este normal și meritat, dar 
la fete comportarea a fost sub aștep-» 
țări. Ocupînd locul 4, Locomotiva sal 
situat pe linia aceleiași comportări me-t 
ritorii de la celelalte ediții. O reves 
lație: Progresul, echipă cu multe elet 
mente tinere, care ocupă locul 5 la* 
„general" mulțumită în primul rîndi 
unei garnituri de junioare foarte ta-i 
tentate. Sub orice critică locul 7 la> 
„general*1 și 6 la „bărbați" pe care 
l a ocupat C.C.A. Recolta s-a prezem* 
tat bine la bărbați, dar foarte slab I» 
femei Cît despre Flamura roșie ș6 
Voința... prea slabă a fost com por-* 
tarea acestor echipe pentru a găsi 
calificativul potrivit.

(ÎI

începută duminică trecută, seria me
ciurilor hotăritoare pentru situația in 
campionatele republicane de volei con
tinuă milne, cele mai importante 
disputindu-se și de astă dată tot In Ca
pitală. Este vorba de meciurile mascu
line Progresul I.T.B. București-Știința 
I.M.F. Cluj șl Locomotiva Bucurețti-Dl- 
namo București.

Amatorii de volei din București vor 
avea astfel din nou ocazia să vadă for
mația studenților din Cluj, care dumi
nica trecută a făcut clipe crete formației

campioane, C.C.A., militarii trebuind s5t 
se întrebuințeze serios pentru a terminai 
cîștigători.

Derbiul etapei se desfășoară între» 
echipele masculine Locomotiva și Di-* 
nanw, o tntîFnfre de tradiție, cu ocazia; 
căreia va epare în fața spectatorilor mal-

Probleme ale reorganizării colectivelor sportive
(Urmare din pag. 1)

colective ale fostelor asociații 
e. Firește că o reorganizare 
Ită trebuie să țină seama de 
este forme existente, deci formulele 

desfășurare a reorganizării diferă 
funcție de ele. Ceea ce este comun 

turor colectivelor, indiferent 
rma lor, constă în campania 
scriere a membrilor în U.C.F.S., des- 
nțarea cercurilor sportive, alegerea 
ilor organe de conducere, a comisii- 

de revizie, și a delegațiilor pen- 
conferința raională (orășenească)

U.C.F.S. Ceea ce este propriu iie- 
reia dintre formele amintite vom a- 
ta, în cîteva cuvinte, în rindurile ce 
mează.
A. Reorganizarea colectivelor mari, 
ncționînd în cadrul unei singure în- 
eprinderi sau instituții, va consta în 
scrierea membrilor, desființarea 
curiilor sportive și alegerea noului 

nsiliu al colectivului, a comisiei de 
tfzie și a delegațiilor la conferința 
iorială (orășenească) a U.C.F.S. 
eci în noua lor formulă, aceste co- 
ctive sportive vor avea ca subdiviziuni 
cțiile pe ramură de sport. Pentru cu- 
inderea activității în toate sectoa- 
le de producție, vor exista organiza-
I sportivi. In cazul în care numă- 

1 mare de membri ai U.C.F.S. din 
tituție sau dntreprindere nu permite 

ganizarea unei adunări generale, se

spoir- 
chib- 
toate

(le 
de

vor face înainte adunări ale membrilor 
U.C.F.S. pe sectoare de producție, a- 
ceștia urmind să aleagă din rindurile 
lor, prin vot deschis, un număr de 
delegați care-i vor reprezenta la con
ferința de alegere a organelor de 
conducere ale colectivului sportiv. 
Prin urmare, în colective mari ca 
„23 August" sau Fabrica de confecții 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" din Capi
tală, Uzinele de Tractoare Or. Stalin, 
etc. alegerile se pot face în cadrul 
unor conferințe în care fiecare sector 
de producție va fi reprezentat prin- 
tr-un număr de delegați proporțional 
cu numărul de membri UCFS (con
ferința trebuie» să cuprindă o cifră 
totală de minimum 150 delegați). In 
celelalte colective unice se va orga
niza o adunare generală pentru ale
geri, la data fixată de comun acord 
cu comitetul raional (orășenesc) de 
organizare a U.C.F.S.

B. In colectivele comasate, alegerile 
se fac — după transformarea actua
lelor cercuri în colective sportive — 
In fiecare dintre colectivele sportive 
nou constituite. In principiu, toate 
unitățile pe lingă care au funcționat 
colective transformate în cercuri prin 
comasările efectuate de asociații în 
ultimii ani vor avea, după reorgani
zare, colective sportive. Firește, cons
tituirea noilor colective se va face in 
funcție de condițiile existente, cifra 
statutară de minimum 45 membri al

U.C.F.S. fiind suficientă dar nu obli
gatorie pentru constituirea unui nou 
colectiv sportiv. Reorganizarea va fi 
efectuată sub conducerea și îndruma
rea organului superior U.C.F.S. de că
tre consiliul vechiului colectiv

C. In cazul în care condițiile exis
tente o indică, vechile colective mixte, 
din localitățile mici, vor păstra forma 
de colectiv teritorial, desființîndu-se 
actualele cercuri sportive și numin- 
du-se organizatori sportivi în unitățile 
respective.

D. Cercurile sportive se vor des
ființa și în colectivele sportive din 
unitățile cooperației meșteșugărești. 
Cu această excepție, actualele colec
tive Voința își păstrează forma orga
nizatorică pe care o au în prezent, 
formă indicată prin specificul lor (uni
tăți mici, dispersate).

E. La sate se păstrează de aseme
nea actuala formă organizatorică a 
colectivelor sportive. Ca și în colecti
vele Voința colectivele sportive sătești 
vor proceda la înscrierea membrilor 
în U.C.F.S., la desființarea cercurilor 
și cuprinderea activității prin organi
zatori sportivi și la alegerea orga
nelor de conducere ale colectivului.

...DAR NU ȘABLOANE

Din succinta expunere a felului 
care se va face reorganizarea colecti
vului sportiv, trebuie să se desprindă

în

un fapt: 
semi ca 
șabloane 
reorganizarea nu trebuie să dea naș
tere unor forme organizatorice artifi
ciale, neviabile. Noile colective spor
tive, organizate pe principiul locului 
de muncă sau cel teritorial, trebuie să 
aibă capacitatea de a cuprinde activi
tatea sportivă a maselor de oameni 
ai muncii, acesta fiind de fapt obiec
tivul lor central. De asemenea, cons
tituirea noilor colective nu trebuie fă
cută mecanic. Prevederea statutară 
prin care orice unitate care are mini
mum 15 membri ai U.C.F.S. poate de
veni colectiv sportiv nu trebuie înțe
leasă rigid, ci la baza constituirii 
unui colectiv sportiv trebuie' să stea 
perspectivele de dezvoltare pe care a- 
cesta le are. Iar scopui principal nu 
trebuie să fie crearea a cît mai multor 
colective ci atragerea unui număr cît 
mai mare de membri în U.C.F.S. In 
general este recomandabil ca, comite
tele raionale (orășenești) de organi
zare a U.C.F.S. să chibzuiască bine, 
de la caz la caz, modul de reorgani
zare al fiecărui colectiv sportiv, în 
așa fel îneît această acțiune s5 ducă 
nemijlocit la înviorarea activității 
sportive, la îmbunătățirea formei de 
atragere, cuprindere și organizare a 
educației Fizice a maselor de oameni 
ai muncit

formulele prezentate vor 
îndreptar, de «reconstituind 
obligatorii. In nici un caz

Mureșan, unul dintre cei mai bunii 
jucători ai echipei Știința Cluj, s-a> 
făcut remarcat în meciul de dumi
nica trecută îndeosebi prin eficai 
citatea serviciilor sale.

(Foto C. FAUR))
mult rte Jumătate ttim lotul echipei na
ționale <*e volei.

Partide echilibrate, îa genere, sânt 
programate Și in etapa campionatului 
feminin, <tar in special întâlnirile Ener
gia T.E.M. Bncureștl-Voința Sibiu și 
Voința Orașul Stalin-Știtoța I.C.F. Baie.



Încep căclocrosimle 
de toamnă

1 Ca deabicei, după închiderea se- 
țcormliii ciclist propriu zis (întreceri 
«pe șasea și pe velodrom), activitatea 
'competițională se prelungește cu 
cîteva probe de ciclocros. Amil aces- 
ta, primul ciclocros de toamnă va fi 
organizat, mâine, de către colectivul 
sportiv Voința Prestări-Servicii pe un 
«traseu dificil, situat în împrejuri
mile cartierului Floreasoa.

Nu mai este de mult o noutate în 
activitatea cielistă că asemenea pro
be scurtează simțitor vacanța, con
tribuie la menținerea fermei, sportive 
și se înscriu în programul general 
de pregătire multilaterală. Că este 
așa o dovedește faptul că marea ma
joritate a alergător fior noștri, in
clusiv fruntașii, iau parle te aceste 
întreceri.

Mîine, ditmă cum ne informează 
organizatorii, vor fi prezenți la 
•start și o serie de sportivi din lotul 
:repwblica«n B, care se pregătește 
țpentru „Turul Egiptului": 1. Braha- 
rni, C. Moiceanu, C. Baciti, V. Do- 
breseu, Gh. Calclșcă, A.
• Iții.

De asemenea, și o bună 
Ire cicliștii din lotul A al 
oare vor începe în curînd pregătirea 
pentru „Cursa Păcii"—vor partieLpa 
la acest gen de întreceri. Iată 
î»șadar, că sînt toate perspectivele ca, 
mîine, pe traseul din Floreasoa, să 
asistăm la un ciclocros de amploare. 
Plecarea la era 10 din str. Aviator 
Bănciuteseu. Sosirea se va face pe 
vekdrom. Se vor desfășura trei pro
be: avansați, juniori și semkurse.

Șelarii și

parte din-
țării —

După cum se vede probele de ciclocros nu sînt de fel ușoare
(Foto: 1. M1HAICA)

UN SEZON RODNIC
...tFar masa trăgătorilor trebuia rid cată la

Trăgătorii, aflați la sfîrșitul unui bo
gat program sportiv, întîmpină cu 
satisfacție săptămînile de bine
meritată odihnă care urinează. O- 
dată cu plecarea lor de pe poligon 
iau drumul dosarelor statistice rezul
tatele realizate în ultima vreme, iar 
spre arhivă se îndreaptă țintele de 
armă liberă calibru redus martore 
ale recordurilor de pînă acum, locul 
Tor urmînd să fie luat de la 1 ia- 
muarie 1958 de țintele cu noile di- 
:mcnsiuni aprobate de U.I.T. Ca un 
irămas bun — parcă — adus despăr
țirii de țintele pe care a învățat

■ să tragă, maestrul emerit al sportului 
losif Sîrbu a purtat în acest an

•pînă aproape de limitele'" maxime re- 
coiduriie țării, modificîndti-le în toate 
probele (mai puțin poziția culcat, 
tinde maximum a fost atins încă din 
1952). Dar aceste recorduri (400 la

■ culcat, 398 la genunchi, 387 la pi
cioare, 1182 la 3 X 40 și 600 la 60 
focuri culcat) rămîn numai de dome
niul istoriei, deoarece de la anul în
cepe 
nouă 
redus și o nonă bătălie pentru fiecare 
punct adăugat recordurilor naționale 
care, i ■ * ; • r: .:Z
cîștigătorii primului concurs oficial.

Tot de la 1 ianuarie 1958 vor intra 
în vigoare noile dispoziții privind pis
tolul pentru tragerea la siluete. Aici 
nu mai este vorba despre stabilirea 
unui nou record în primul concurs 
al anului viitor (ci doar de îmbună
tățirea celui actual), întrucît noile 
dispoziții au fost aplicate de tră
gătorii fruntași încă din sezonul 
1957. Ei sînt de' acum perfect obiș- 
huiți și pot să privească cu înpredere 
orice confruntare! internațională, do
vadă fiind noul record stabilit la

—' dacă se poate son ne — o 
eră pentru arma de calibru

bineînțeles, vor fi stabilite de

Actualități din tentau de masa
• ArăoanuS Tiberiu Cova-cî se imțume pentru 

lotul republican • Paul Pesch în puternică reveni
re • Să organizăm crt mai midte concursuri des
chise tuiiur&r jucătorilor.

• De cîtăva vreme, în întrecerile 
campionatului republican pe echipe mas
culine se remarcă cu destulă frecvență 
rezultatele excelente ale tînărului ju
cător arădari Tiberiu Covaci. Om de 
bază al formației Voința din Arad, 
Covaci a început să dea de furcă celor 
mai buni jucători de ia noi, pe unii 
chiar învingîn-du-i. Ceea ce impresi- 
oneacză deosebit în jocul acestui tînăr, 
care utilizează o paletă acoperită cu 
soft (burete acoperit cu un cauciuc 
obișnuit lipit cu zimții pe burete) sînt 
efectele numeroase și variate pe care 
le imprimă cir această paletă. Se poa
te spune că este singurul jucător ro- 
mîn care știe să întrebuințeze cel mai 
bine, Ia specificul respectiv, paleta cu 
burete. In plus are un joc aproape 
complet, apărare Iermă și atacuri de
cisive pe ambele părți. Desigur că 
multe dintre procedeele tehnice tre
buie simțitor îmbunătățite, Covaci 
avînd încă un joc nematurizat. Dar cel 
mai mult, este necesar ca el să devi
nă un sportiv mai disciplinat, mai pu
țin îngimfat. Pentru calitățile pe care 
le are și în speranța că jucătorul a- 
rădan va munci cu perseverență pen 
tru ași îmbunătăți continuu tehnica 
și concepția de joc przcum și at tudi- 
nea pe teren, facem sugestia ca el 
să fie selecționat în lotul nostru re
prezentativ. Introducerea lui Covaci 

încheierea stagiunii de campionul o- 
limpic Ștefan Petrescu.

Parctirgînd listele performanțelor 
înregistrate în Î957, scoatem în evi
dență avalanșa de recorduri și de 
cifre de certă valoare internațională 
în diversele probe, ceea ce ne face 
să regretăm că în acest an seniorii 
nu au avut nici o confruntare pe 
plan mondial. Sîntem încrezători 
însă în valoarea lor și în munca ce 
o vor depune pentru menținerea și 
chiar dezvoltarea acestei forme spor
tive, în așa fel îneît în 1958, anul 
mondialelor de la Moscova, și în 
anii următori (1959 — europene și 
I960 — Jocuri Olimpice) să cuce
rească și titluri, odată cu perfor
manțe răsunătoare. Dar...

...SA NU UITĂM UN ALT 
ASPECT!

Poate vă surprinde acest subtitlu 
prevestitor de discuții critice care 
contrastează cu aprecierile cuprinse 
în prima parte a materialului. Dar 
aceasta este însăși realitatea în tirul 
nostru: cîȚiva performeri excepționali 
și apoi o masă de trăgători din care 
rareori cite unul depășește medio
critatea. Or, această disproporție nu 
corespunde prestigiului cîștigat de 
tirul romînesc și ’ în plus ne pune 
"multe probleme pentru viitoarele 
campionate mondiale, unde întrece
rile nu sînt numai individuale, ci și 
pe echipe. De exemplu, la ultimul 
concurs de armă liberă calibru redus 
după losif Sîrbu (1182 p.), Henri 
Herșcovici (1162 p. — și acest re
zultat sub posibilitățile sale) și Con
stantin Antonescu (1163 p.), urmează 
N. Rotaru (1159 p._), apoi o serie 
de rezultate sub. Î1.5Q p., 14 concu
renți cu cifre sub’ 1100 p. (ceea' ce 
este nepermis pentru un campionat 
republican fie el chiar pe echipe I). 
Chiar la „individuale" numai 7 con
curenți au obținut peste 1150 p. (3 

în lotud R.P.R. ar fi de un real iolos 
atît pentru antrenamentele lui cît și 
ale celorlalți jucători fruntași și ar 
constitui totodată un puternic stimu
lent pentru elementele tinere, care ar 
vedea astfel promovat un reprezen
tant al lor în rîndurile celor mai buni 
jucători ai țării.

• Unul dintre primii noștri jucă
tori, Paul Pesch, care la începutul 
anului se arătase complet dezorientat, 
pierzînd meci după meci, reușește de 
cîteva luni rezultate foarte bune. El 
a obținut victorii clare și concludente 
la Gantmer. Reiter și alți excelenți 
jucători lomîni. Ceea ce este îmbucu
rător la Pesch este faptul că el a că
pătat multă siguranță și regularitate 
în acțiunile sale ofensive. Pesch nu 
mai trage cu ochii închiși orice min
ge, și a început să-și pregătească cu 
chibzuință atacurile. Vrem să credem 
că această schimbare esențială, nu 
este numai un foc de paie, și că, echi- 
librindu-și mai bine acțiunile, Pesch 
poate deveni un jucător de bază, cu 
performanțe de vaioare și mai ales 
cu constanță în realizarea lor. Aceasta 
spre bucuria amatorilor de tenis de 
masă de la noi, în rîndurile cărora 
Pesch are numeroase simpatii, dar 
cărora pînă acum el nu prea le-a o- 
lerit satisfacții.

• Cei care au urmărit în ultimul 
timp mtilnirite de tenis de masă din 
Capitală sau chiar din provincie, sînt 
întrucitva nelâmuriți de comportarea 
lui Otto Bottner. Deși este pregătit 
de iuni de zile în șir alături de cei 
mai buni jucători, Bottner nu reușeș
te să realizeze rezultate valoroase și 
mai ales constante. Cînd face un meci 
bun, cînd joacă mediocru. Noi punem 
această comportare pe seiama faptu
lui că Bottner nu acordă toată serio 
zitatea nici antrenamentului său și 
nici îrrtîlrririlor oficiale. De pildă, la 
partida Progresul F.B.—Voința L.M. 
el a venit exact La ora programată 
pentru începere. Deci n-a avut timp 
să facă nici un fel de încălzire și 
rezultatul s-a văzut imediat. A pier
dut lamentabil la Harasztosi. Este 
păcat ca un jucător talentat să nu 
obțină performanțele La care ar avea 
dreptul, fiindcă nu privește cu serio
zitate pregătirile și meciurile oficia
le. Ce părere ai, Bottner ?

• Astăzi și mîine se desfășoară în 
șase orașe ale țării: Piatra Neamț, 
Constanța, Craiova, Orașul Stalin, O- 

LA TIR
valoarea fmtaș’Ior

P 
In 
de

peste 1140, 29 între 1100 și 1140 
și 10 concurenți sub 1100 p. (I). 
acest an, un lot foarte numeros 
concurenți din U.R.S.S. au obținut 
obișnuit performanțe în jur de 1170 p. 
Aceasta reprezintă de fapt valoarea 
tirului dintr-o anumită țară. Și' spre 
un asemenea nivel tindem și noi (și 
trebuie să dorim cu tărie aceasta), 
nu numai pentru faptul că vrem, ci 
pentru că am avut dovada posibili
tăților noastre.

Pentru îndeplinirea acestui dezi
derat trebuie să concureze o seamă 
de factori. Ne referim pe de o parte 
la trăgători în ceea ce privește con
știinciozitatea, seriozitatea și modestia 
în muncă, iar pe de altă parte la 
colectivele sportive și la comisia 
centrală care trebuie să-i sprijine din 
punct de vedere material și al posi
bilităților de instruire.

RENAlO ILIESCU 
HR1STACHE NAUM

JOSJF SÎRBU STEFAN PETRESCU

PAUL PESCH

doritei și Stei întrecerile fazei inter
regionale ale campionatului de califi
care masculin și feminin. Echipele 
care se vor clasa pe primul loc se vor 
întîlni în faza finală, la Iași, în zilele 
de 15,16 și 17 noiembrie. Aici vor fi 
desemnate cele două echipe masculine 
și feminine care vor promova în cam
pionatul categoriei A din anul viitor.
• Dar pentru că veni vorba de ac

tivitatea competitională, ar fi de dorit 
ca și alte corniști de specialitate din 
tară și chiar unele colective sportive 
din București sau alte orașe să ur
meze exemplul comisiei orășenești de 
tenis de masă din Capitală (preșe
dinte tov. J. Văleanu) în privința or
ganizării unor concursuri cu handicap. 
Este cunoscut succesul competiției re
cente din București și această iniția
tivă va trebui urmată neapărat și de 
altele, pentru că în acest fel vom con
tribui la mersul înainte al tenisului 
nostru de masă. Este posibil să se 
organizeze concursuri deschise și după 
alte formule. In orice caz este bine să 
se găsească formule de disputare cit 
mai interesante și variate, dar e.te 
absolut necesar ca la întreceri să ia 
parte un număr cit mai mare de ju
cători, de la începători și pînă la 
fruntași, (c. s.).

oferi

Crosul „Să intimpinăm 
7 Noiembrie”

(Urmare din pag. 1) 
ganizatorii întreeîndu-se în a 
cefe mai bune condiții de desfășu
rare finalelor marii competiții de 
mase închinată celei de a 40-a ani
versări a AÎarii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Desigur, nu vor lijzsi nici specta
torii care vor ține să fie mar
tori ai întrecerii dintre reprezen
tanții celor 16 regiuni și să-i aplaude 
pe învingători. Pe posesorii de bilete 
ta meciul internațional de fotbal îi 
asigurăm că vor avea de această 
dată timp și pentru masa de prînz 
in cazul cînd nu au fost mai pre
văzători să și-o ia ca deobicei la... 
pachet. Traseul a fost ales cu grijă 
(Șoseaua Kisileff, Arcul de Triumf, 
și incinta Stadionului Tineretului), 
iar arbitrii, organizatorii și concu- 
renții sînt gata pentru startul de 
mîine în finalele crosului „Să întîrn 
pinăm 7 Noiembrie".

ECHIPELE DE POPICE ȘI-AU DESEMNAT FINALISTE
La Craiova, Cluj, Iași și Orașul 

Stalin s a desfășurat de curînd faza 
de zonă a campionatelor republicane 
pe echipe la popice. In prezent putem 
cunoaște cele patru finaliste masculi
ne și trei feminine care se vor întrece 
în cadrul ultimului turneu la Ploe.ști 
(băieții între 5—10 nov., fetele între 
12—14 nov.). Aceste echipe masculine 
sînt: Voința Craiova, Voința Cluj, 
El. roșie Roman și Energia Sibiu. 
Cele feminine: Voința Timișoara, Vo
ința Cluj și Voința Sibiu, grupa la
șului nedînd nici o calificată.

anterio 
nou
6 noi
Ia <

cont
urmat

• Concursul de verificare desfășu 
joi în sala Dinamo — pentru sta 
lirea lotului definitiv în vederea 
ciului cu reprezentativa Suediei 
nu a corespuns așteptărilor și sco 
Iui propus. Parte din luptătorii 
lecționați au absentat (din motive 
biective) iar restul, cei prezenți, n
prea luat în serios concursul. S 
putea oa și oboseala să fi fost ca 
comportării nesatisfăcătoare a mul 
ra (duminică se desfășurase~o et 
de campionat, iar dinamoviștii 
neau după dificilul concurs de 
Ankara). Astfel se explică faptul 
M. Belușica a fost întrecut de 
Baciu în cadrul categoriei de 
kgr. Bine s-a comportat D. Pir
lescu, care a arătat o formă promi 
foare.

Colegiul de antrenori ana’izînd c 
portarea selecționaților din concur 
respectiv ca și forma lor 
a hotărît să programeze un 
curs de verificare miercuri 
brie pentru acele categorii 
nu s-a putut realiza un 
eficace. In general, lotul! are 
rea înfățișare: cat. 52 kgr.: D. Pin 
lescu, Gh. Szabad, C. Ofițerescu, 
57 kgr.; Fr. Horvath, I. Cernea, 
62 kgr.: I. Popescu, M. Solcz, 
67 kgr.: D. Cuc, Gh. Dumitru, 
Grozavu, cat. 73 kgr.; V. Bularca, 
Keffer, cat. 79 kgr.: M. Belușica, 
Țăranu, cat. 87 kgr.: Gh. Popov 
I. Radu, cat. grea: L. Bujor, A. Ș
• Reprezentativa de lupte a Su 

și-a anunțat 
11 noiembrie 
întîlnirea pe 
Budapesta în 
Ungare. Oaspeții vor fi însoțiți de 
Stromberg, președintele federației 
lupte suedeze și membru in F.l.L

• Arbitrii neutri ai meciului R. 
Romînă — 
tro Longa 
nicek sau 
slovacă).
• Intre 

desfășura la Paris un curs de speci 
zare pentru arbitrii de lupte. Arbi 
rcmîni vor fi reprezentați de 
I. Corneanu, Vascul Popovici 
Staicu.

sosirea pentru ziua, 
.adică a doua zi 
care o va susține 
compania echipei R.

Suedia vor ii Giorgio P 
(Italia) și Frantisek P 
Fleischmann (R.

17 și 24 noiembrie se

® Finala „Cupei Orașelor" la 
libere se desfășoară azi și mîine 
Sinaia. Cele patru echipe calificat 
radea, Orașul Stalin, Arad și Si 
vor trebui să lupte fiecare cu fieca 
Șanse mai mari au luptătorii echi 
gazdă și cei din Orașul Stalin.

aceasta nu este prima constatare 
se poate face.

In primul rînd remarcăm lipsa
Ia apropiatul turneu final a celor do 
campioane, Energia Ploești și respeC 
Locomotiva P.T.T. București. Se ș 
că prima echipă a fost scoasă 
lupta pentru titlu de tînăra forma 
Energia Cîmpina într-o fază preli 
nară. Dar, aceasta din urmă a f 
întrecută la rîndul ei în etapa de z 
de Energia Sibiu. Pe de altă par 
cele mai multe dintre jucătoarele 
comotivei P.T.T. îmbolnăvindu-se 
au putut concura în condiții nor 
și au pierdut seria în fața Voinței 
mișoara. In finală nume noi. Este vo 
de formația feminină Voința Sibiu și 
echipele masculine Voința Cluj 
Energia Sibiu. Surprinde de aseme 
comportările slabe ale Energiei 1.0 
București, Voinței Tg. Mureș. L 
motivei Iași la băieți și a FI. roșii 
Mureș la fete, toate necalificate.

Din punct de vedere tehnic înt 
cerile, au corespuns în bună măsu 
o serie de popicari înregistrînd p 
formanțe mulțumitoare: Ștefan 
vanov (Loc. Iași), 697 p.d., 
I.eontin (Energia Boleslav I 
Buc.) 679 p.d., Tiberiu Szemany ( 
ința Tg. Mureș), 682 p.d., Erika 
rion (Loc. P.T.T. Buc.), 404 p 
Wilhelmina Bessinger (Vointe Tu 
șoara) 398 p.d., Margareta Kelem 
(Voința Cluj), 395 p.d. etc. Orga 
zatoric însă concursurile au 'lăsat 
dorit, arenele nefiind bine pregăt 
iar materialele de slabă calitate, 
excepție: grija arătată de organizat 
la Iași



In mijlocul oaspeților noștri
<3 Fotbaliștii greci an învățat... italienește 9 O caravană a bunei drspozs 

ții • Echipa puterii de luptă și a calităților fizice
• Vrînd-nevrînd jucătorii din e- 

chipa națională a Greciei au învățat... 
italianul 

noi 
chiar

italienește. Antrenorul lor, 
Martini (cunoscut de acum la 
din numeroasele declarații și 
din fotografiile apărute în presă) li' 
se adresează în limba lui Dante. 
Și cum un interpret nu există totdea
una prin preajmă, Linoxilakis, Nesto- 
ridis, Anghelopoulos au pătruns încet- 
încet tainele limbii italiene. Așa că 
feri, la prînz, înainte de a deschide 
ușa restaurantului Ambasador am au-

PALMARESE...
r Eeiubpa noastră națională susține as
tăzi al 145-lea meci internațional, 
Pînă arum a cîștigat 58, a pierdut 
57, a terminat la egalitate 29, a mar
cat 275 goituri și a primit 34)1.

Echipa Greciei se află la al 6S-]ea 
meci (15 victorii, 9 meciuri nule, 4C 
înfrîirgeri, 95 goluri date și 1C9 pri
mite).

i IntîJnîrea de miine este al 9-lea 
meci Rom inia-Grecia. In cele 8 pre
cedente, noi am obținut fi victorii și 
«tonă meciuri nule, cu un golaveraj 

[de 27:1®.
Echipele naționale B ale Romîniei 

și Greciei se întîlnesc pentru a doua 
oară (în primul joc am cîștigat ou 

>4—2). „Cadețâi” noștri susțin cu acest 
prilej al 21-lea joc.

z.it dinăuntru un mic discurs în limba 
italiană: antrenorul Martini anunța 
programul de după-amiază.

După cîteva clipe ne aflam în 
conversație cu antrenorul Martini. Vo
lubil, pasionat în tot ceea ce spune, an
trenorul Martini nu face excepție de 
la regulile temperamentului italian. 
„Vin fa București cu o echipă tînără. 
In naționa'a Greciei s-au produs în

ultimul timp remanieri însemnate, 
toate cu un singur scop: întinerirea. 
Lucrez în perspectivă. Sper ca în 
2—3 ani fotbaliștii greci să ajungă 
Ia jocul modern: rapid, simplu, e- 
ficace. La ora actuală reprezentativa 
Greciei are o mare putere de luptă. 
Așa și-a impus superioritatea in jocu
rile cu Franța B și Spania B. Este 
și normal. Tinerii au mai mult curaj. 
Pentru ei a lupta pînă la ultima pi
cătură de energie este ceva normal. 
Cu aceste arme ne prezentăm spec
tatorilor Bucureștiului. Elanul nostru 
și... legile nescrise ale fotbalului ne 
dau speranțe".
• Jucătorii greci nu duc lipsă de 

bună dispoziție. Ei alcătuiesc un grup 
vesel și extrem de volubil în care 
glumele și micile șotii sînt Ia ioc de 
cinste. N-a fost greu, în consecință, 
ca ei să cucerească rapid simpatia în
tregului personal de serviciu de la 
„Ambasador" și chiar a ocazionalilor 
spectatori ai antrenamentului lor de 
vineri după-amiază. Seara, pe bu
levardul Magheru, bucureștenii au fă
cut grup în jurul oaspeților noștri 
pe care i au recunoscut după limbă, 
după insignele de la reverele hainelor 
șl pe unii... după mustățile brune de 
meridionali. înainte de joc echipa Gre
ciei a 
patiei. 
ciorile 
crește, 
deciși

• Antrenamentul lejer („pentru 
dezmorțire", cum spunea antrenorul 
Martini) de ieri a fost urmărit de spec
tatorii cărora nu le scapă nimic, dar 
abso'ut n'mic din ceea ce se întîmpîă

trecut cu brio examenul sim- 
Să sperăm că după mec: apre- 
sportivilor bucureșteni vor 

De a’tfel, jucătorii oaspeți sînt 
să facă totul pentru aceasta.

(„pentru

Or fi avînd 
fac „cu

pe stadionul „23 August", 
observatori speciali care 
schimbul" de serviciu, or fi avînd vi
zoare legate direct de stadion, fapt 
este că la ora cînd echipele naționale 
apar la antrenamente ei sînt prezenți 
în tribune. Și nu sînt puțini: de regulă 
2—300. Așa a fost și ieri, așa va fi și 
la viitorul meci internațional, așa va 
fi întotdeauna. Ei, împreună cu ziariș
tii — amatori să mai afle o ultimă 
informație — și cu... „observatori" ro
mîni au văzut că fotbaliștii greci sînt 
în primul rînd excelenți atfeți. Calită
țile lor fizice pot pune în dificultate 
orice adversar superior tehnic. Cu ju
cători care sar așa de bine și aleargă 
atît de repede este greu de jucat. 
Reprezentanții noștri trebuie să se aș
tepte la o rezistență dîrză din partea 
apărării echipei Greciei care, așa cum 
scria revista franceză „France Foot
ball", a jucat în partida Grecia — 
Franța B cu o energie și decizie ne- 
malîntîlnită. Aviz echipei noastrel

EF. IONESCU

AU CUVfflTUL
PETSCHOVSKI (ROMINIA):

Previziuni pentru jocul de miine
(Urmare din pag. 1)

Jucătorii noștri sînt foarte obosiți 
din cauza marelui număr de întîlniri 
(campionat, cupă, internaționale, ami
cale, etc.) pe care le-au disputai in 
«cest sezon și, din aceleași motive sini 
destul de prost antrenați. Așa fiind, 
șansele lor de a bate puternica echi
pă rammă nu sînt prea mari. Spe
ranțele noastre se limitează în con
secință la o bună prezentare a echipei 
noastre și la un rezultat cit mai pu
țin defavorabil pentru culorile noastre 
naționale.

Pe de altă parte, echipa elenă dis
pune de jucători foarte curajoși și 
plini de pasiune care luptă întotdeau
na cu toată forța lor. Aceste calități 
pot provoca o surpriză, mai ales că

că fotbalul este mai îna- 
un sport al surprizelor.

noi nu uităm 
inte de toate
Fotbaliștii greci vor juca miine de- 
contractați fiindcă știu că n-au nimic 
de pierdut. Cum la noi învingerea 
lor este așteptată, nimeni nu le poate 
face reproșuri dacă vor pierde. A- 
cesta este un mare ,,atu“ capabil să 
răstoarne calculele logice și să umple 
de bucurie nu numai pe sportivii greci 
dar și pe cei iugoslavi.

In orice caz, noi sperăm că spor
tivii romîni vor avea duminică ocazia 
să asiste la un bun spectacol și că 
cea mai bună dintre cele două echipe 
va obține victoria.

ELIE SPORIDIS 
trimisul special al ziarului 
„Athlitiki Iho", corespondent 
al ziarului nostru la Atena

Echipa de polo Dinamo București, campioană republicană pe anul 1957.
Rîndul de sus: Biro, Samoilă, C. Korcek (antrenor), Popescu; mijloc: 

Bădiță, Oanță; jos: Cinteanu, Cociuban, Rujinschi

,Are aflat din cele scrise în 
ziare și din cele povestite de co
legii mei care au jucat deja îm
potriva lor, că oaspeții joacă un 
fotbal foarte avintat, căutind ca ei 
să aibă tonul de-a lungul celor 
90 minute. In orice caz, sper ca 
echipa noastră să găsească anti
dotul jocului lor și să obțină — 
pină la urmă — un rezultat cit 
mai bun. De altfel, jucătorii noș
tri sînt conștienți de misiunea lor, 
știu cît contează această partidă. 
Dar degeaba vor lupta din răs
puteri, dac” nu vor simți alături 
de ei și pe cei 190.000 specta
tori care cred că vor umple și de 
data asta stadionul .,23 August", 
Este inerent ca în decursul unui 
meci o echipă sâ treacă și prin 
momente critice, să facă și gre
șeli. Ceea ce se poate îrrtîmpla 
și cu noi duminică. De aceea, 
aș ruga publicul spectator să nu 
mai apostrofeze echipa atunci cînd 
astfel de greșeli, nedorite de jucă
tori au totuși loc, ci să o încura
jeze nu numai atunci cînd atacă, 
ci și cînd trece prin clipe grefe. 
Joc de peste 20 de ani fotbal și 
mi-am dat seama cît de mult 
contează aportul publicului."

ROSIDIS (GRECIA):

,Joc pentru prima oară in Ro
minia dar cunosc pe fotbaliștii ro
mîni din partidele susținute de a- 
ceștia la noi. li apreciez ca exce- 
lenți tehnicieni. Ce cred despre 
joc ? Că va fi o partidă foarte dis
putată. Echipa noastră știe să lup
te. In plus, venim după o serie de 
rezultate valoroase pe care dorim 
să le confirmăm.

Folosesc prilejul spre a exprima 
mulțumirile mele și ale colegilor 
mei federației romîne și sportivilor 
romîni pentru admirabila primire 
făcută. Găzduirea este excelentă și 
ne simțim foarte bine la București".

L*-
Im

BRAVO, T
In campionatul republican de polo, 

Dinamo București se dovedise 
încă din 1955 echipa viitorului, forma
ția capabilă să smulgă șefia formației 
C.C.A., campioană a țării timp de 
patru ani. Tinerețea jucătorilor de la 
Dinamo, seriozitatea și dîrzenia cu 
care se pregăteau încă de atunci, le 
asigurau progresul care aveia să-i ducă 
la succesul din acest an.

Campionii de azi și-au început ac
tivitatea la Tînărul Dinamovist. îna
intea participării echipei Tînărul Di
namovist în campionatul republican, 
asociația Dinamo era reprezentată în 
această competiție de Dinamo Bucu
rești, care se clasase în 1951 pe locul 
5, 1952 pe locul 2 și în 1953 pe locul 
4. Tînărul Dinamovist se clasează în 
primul an de activitate pe locul 6, iar 
în 1955 (odată cu creșterea vîrstei ju
cătorilor)' se modifică din nou numele 
echipei, care devine Dinamo și cuce
rește locul 3 în clasamentul campio
natului național. Anul trecut dinamo-

viștii participă la întrecerea pentru 
primul loc, dar rămîn pe locul 4. In 
sfîrșit, anul 1957 aduce echipei bucu- 
reștene Dinamo deplina sa consacrare. 
Cucerirea titlului de campioană a țării 
a constituit cea mai frumoasă răspla
tă pentru munca depusă de cei 10 ju
cători i Aurel Zahan (căpitanul echi
pei), Al. Bădiță, Adrian Oanță, Nicu- 
lue Rujinschi, Alexandru Popescu, Ti- 
beriu Biro, Constantin Samoilă, Gheor- 
ghe Cociuban, Constantin Cinteanu și 
losif Culineac și de către antrenorul 
lor, prof. Carol Korcek.

In afara faptului că au avut exce
lente condiții de pregătire (în luna 
aprilie, de pildă, au făcut timp de 
trei săptâmîni antrenamente la Szol- 
nok, alături de cele mai bune echipe 
maghiare), dinamoviștii au arătat mul
tă dragoste pentru echipa lor, conști
inciozitate în pregătire și combativi
tate în timpul jocurilor, elemente cade 
le-au adus acest frumos și pe deplin 
meritat succes.

■ « CONCURSUL PRONOSPORT Nr. 44 
DIN 3 NOIEMBRIE 1957 SE ÎNCHIDE IN 
CAPITALA DUMINICA LA ORELE 12.

• Se aduce la cunoștința paiticipan- 
ților din Capitală că plata premiilor de 
la concursul Pronosport nr. 43 dim 27 
oetombrie 1957 continuă astăzi la agen
ția centrală din calea Victoriei 9, înce- 
pind de Ia orele 17.

a PROGRAMUL CONCURSULUI PRO
NOSPORT SPECIAL DIN 7 NOIEM
BRIE 1957:

Știința Timișoara—Progresul 
(pron. la pauză) 
Știința Timișoara—Progresul 
(pron. final)
Dinamo Cluj—Locomotiva 

(pron. la pauză)
Dinamo Cluj—Locomotiva 

(pron. final)

BucilI.
rești

n.
rești

IU.
rești

IV.
re?ti

V. C.C.A. Buc. —Energia Orașul 
(pron. la pauză)

VI. C.C.A. Buc.—Energia Orașul 
(pron. final)

VH. Dinamo Buc.—Energia Petroșani 
(pron. la pauză)

PARTICIPANT!!

Bucu-

Bucu-

Bucu-

StaHn

Stalin

Văzuți de NEAGU
Rosidis, Teodoridis, Tălaru și Petschovski

pe Stadionul 23 August

ROMINIA-GRECIA
(Urmare din pag. 1)

vedere calitățile și superiori, 
lalea tehnică a jucătorilor noș. 
tri, victoria ar trebui să încline 
de partea lor La Atena, tn 
condițiunîfe speciale de joc 
(căldură măre, teren tare, 
public necunoscut șl ad
versar care știe să joace aca
să) echipa noastră reprezenta, 
tivă a reușit o victorie, e drept 
la limită, dar meritată. Cu atît 
mai mult ea trebuie 
din nou la București, în con- 
dițiuni care de data 
favorizează echipa 
Dar, ținem seamă că
este posibilă orice răsturnare 
de rezultat. Aici constă și fm. 
musețea acestui sport. Echipa 
Greciei nu poate fi și nici nil 
trebuie considerată drept victi
mă sigură. Chiar dacă sub 
raport tehnic.tactic nu atinge 
nivehil echipei noastre, totuși 
ea rămîne un adversar reduta
bil și capabil de surprize gra. 
(ie calităților sale atletice și 
puterii sale de luptă.

Sperăm însă, că miine echi-

pa noastră națională va rea. 
liza ceea ce a rămas datoare 
din partida cu Iugoslavia: un 
joc de bună factură dînd sa
tisfacție astfel sutelor de mii 
de iubitori ai fotbalului care o 
vor urmări din tribune, la radio 
sau la televiziune. Fără îndoială 
oă reprezentanții noștri vor 
trebui să lupte cu toată ener. 
gia și să recurgă la tot arse
nalul lor de cunoștințe tehnice

cucerită

aceasta 
noastră, 

în fotbal

LA RADIO $1 TELEVIZIUNE
MeciiM Rominia—Grecia va ti 

transmis în Întregime de pos
turile noastre de radio, pro
gramul I, de la ora 14.45. De 
asemenea meciul va fi televi
zat In întregime.

și tactice pentru victorie. Ad. 
versarii lor, prietenii noștri 
greci, își vor vinde scump pie
lea și nu înainte de a.și apăra 
șansele. Dar, coniportindh-se 
la înălțimea așteptărilor, juca, 
lorii noștri vor confirma încre
derea ce li s.a acordat și își 
vor netezi drumul spre Bel
grad și — după cum sperăm 
cu toții — spre Stockholm.

Amănunte de organizare 
la meciul Romînia-Grecia

Rominia—Grecia 
: „Stadionul 23 

trei

• La intîlnirea I 
sînt valabile biletele 
August" seria 5 cu indicativul 
steluțe.
• Intrările indicate pe bilete 

buie respectate cu strictețe.
• Sînt valabile numai legitimațiile 

tip CCFS/CM după cum urmează:
— Legitimațiile roșii și albastre în 

piele la tribuna I sectorul 0 (intrarea 
prin str. Maior Coravu). Legitimațiile 
verzi pentru ziariști însoțite de ti- 
chete speciale eliberate de I 
masa presei din tribuna I 
(intrarea prin str. Maior 
Celelalte legitimații verzi 
la tribuna 1. Legitimațiile 
dermaCn, gri (maeștrii sportului la 
fotbal) și albastre în pînză (membrii 
comisiei centrale de fotbal) la tri
buna I. Carnetele de arbitri șt antre
nori de fotbal cu viza 
am acces la tribuna a 
Juze.

tre-

UCFS, la 
sectorul 0 

Coravu). 
au acces 
roșii în

pe anul 
Il-a sau

1957
pe-

• Copiii peste 4 ani 
mai cu bilete de intrare.

acces n-u-

©■onosport
VIII. Dinamo Buc.—Energia Petroșani 

(prtxn. final)
IX. Energia Ploești—Progresul Oradea 

(pron. la pauzi)
X. Energia Ploești—Progresul Oradea 

(pron. final)
XI. Flamura roșie Arad—Energia Tg. 

Mureș (pron. la pauză)
XII. Flamura roșie Arad—Energia Tg. 

Mureș (pron. final)
MECIURI DE REZERVA:

A. Locomotiva Gara de Nord—Energua 
Fălticeni (cat. B)

B. știința București—Dinamo Bacău 
(Cat. B)

• PROGRAMUL CONCURSULUI PRO
NOSPORT Nr. 45 DIN 10 NOIEMBRIE 
1957:

• Porțile stadionului se vor des
chide la ora 10 dimineața.

• Mașinile circulă pîr.ă la tribuna 
1 prin str. Maior Coravu numai cu 
parbrize speciale.

Știri din fotbal
e JOI DUPĂ AMIAZA s-a disputat! 

în Capitală restanța din categoria B 
dintre Progresul C.P.C.S. Bucureștii 
și Progresul Suceava. Oaspeții au 
învins cu 2—0 (0—0) prin golurile 
marcate de Mihăescu (min. 72 și 88). 
Intîlnirea .arbitrată mulțumitor de A- 
drian Macovei (Bacău), s-a desfășurat 
la un nivel tehnic submediocru.

•MECI AMICAL LA TG. JIU: 
Energia Petroșani — Energia Tg. 
Jiu 3—2 (3—0). Ceîe cinci goiuri au 
fost marcate de Florea (2) și Moldo-1 
van pentru mineri, îespectiv Lucacî 
și Florescu.

• MECIUL DE LA PLOEȘTI, din
tre Energia 1 Mai și Locomotiva G.N.> 
București are loc astăzi sîmbătă.

I. R.P.F. 
mondial)

II. 
(cat.

Hi.
(cat.

IV. 
(cat.

V. Progresul 
rești (cat. B)

VI. Energia 
(cat. B)

VII. Energia 1 Mai ploești—Progresul 
Focșani (cat. B)

Vin. Energia Uz. tract. Or. Stalin— 
Energia Mediaș (Cat. B)

IX. Milan—Padova (camp, italian)
X. Roma—Udinese (camp, italian)
XI. Alessandria—Napoli (camp, italian)'
XII. Sampdoria—Internazlonale (camp, 

italian)

MECIURI DE REZERVA:

A. Locomotiva Timișoara — Energia 
mpeni (cat. B).

B. Energia Hunedoara — Locomotiva 
Cluj (cat. B)

Iugoslavia—Grecia (camp.

Știința Cluj—Progresul Sibim
B)
Locomotiva Constanța—știința lași 
B)
Energia

B)
Cimpina—Dinamo Bîiiad

SltCfeava—Dinamo 6 nucii-

Arad—Energia Baia Mare

or.

r 1

Vreți să obțineți un premiu de zeci sau chiar sute de mii de Iei ?
Depuneți chiar acum buletinele Dvs. pentru concursul 44 din 3 noiembrie a. c,



Cum a cîștigat RODICA MANOLESCU 
titlul de campioană

Campionate — competiții
VOLEI

12 partide cîștigate, 4 remize și 
numai 3 înfrîngeri, iată bilanțul cu 
care noua campioană a țării a ter
minat acest al VlII-iea campionat 
Taminin de șah al R.P.R. Cifrele 
performanței vorbesc de la sine des
pre stilul în care a fost obținută. 
RODICA MANOLESCU, 
sebire de trecut, a P^s 
toate rezervele talentului 
șiințelor sale, 
cu mult curai, 
riscurile. Tact 
eficace, chiar 
care prezența ------ ,
puțin in formă ar fi recomandat o 
strictă exploatare a greșeîiîor adver
sarului — ..remiză la cei tar), cîștg 
la cei slabi1... Graîiail Rodicăi Ma- 
holescu arată limpede că ea ă jucat-la 
decizie si ci jucătoarele din frunte, Sînd ia vestea un scor absolut 
rnc'.udent: 5 puncte 1* următoarele 

clasate.
Cu excepția ELISABETEI 1ONES 

CU — de ia care am fi «așteptat V 
tuși și mai mult — jucătoarele d.n 
Vîrfuț tabelei sint mai de mult in
trate în arena șahiști. Ele au de
monstrat valoarea experienței, QJî-

deo- 
luptă 
cuno- 
jucat 
toate

spre 
ta 
Și 

dar mai ales a
luînd asupra sa 

:ca aceasta s-a dovedit 
în acest concurs în 
cîtorva jucătoare mai
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Etapa a IV-a din cadrul campionatu
lui republican. MASCULIN: progresul
I.T.B.—Știința I.M.F. *Cluj, Locomotiva 
Buc.—Dinamo Buc., Energia Orașul Sta- 

_ ~ , Z/ ‘ ' Craiova—'FI.
roșie Buc., Energia Arad—Energia Buc. 
Locomotiva Craiova—Fl. roșie M.I.B.C. 
Buc. FEMININ: Voința Orașul Stalin— 
Știința I.C.F., ~ “ —
Progresul C.P.C.S. 
Buc.—Fl. roșie 
Dinamo Buc., 
Sibiu.

lin—C.C.A., Locomotiva

Progresul Tîrgoviște—
Buc., Locomotiva 

Cluj, Știința Timișoara— 
Energia I.B.M.—Voința

Știința Timișoara — Ddnamo București, 
Diinamo Oradea—Progresul M.I.C. Buc., 
Energia Cluj—știința Cluj, Progresul 
Orașul Stalin—Dinamo Tg. Mureș, Ener
gia Buc-—Locomotiva P.T.T. Buc. Fe
minin: etapa I-a: Locomotiva Buc.—Fl. 
roșie Oradea, Voința Orașul Stalin— 
Energia Buc., Știința I.C.F__ Progresul
M.I.C. Buc., Știința Cluj—Progresul F.B. 
Buc., Progresul Oradea*—Fl. roșie Tg. 
Mureș.

FOTBAL

RUGBI

categoriei A (în țară): 
București, 

P.T.T.

Campionatul __ __
Ploeș’.:—Dinamo București, Energia 
Petroșani—Locomotiva P.T.T. Buc. Ca
tegoria B: Energia Ploești—Fl. roșie Ora
șul Stalin, Energga Brăila—Știința iași. 
Energia Bîrlad — Locomotiva Buzău, 
știința Galați—Progresul Tecuci, Loco
motiva Cluj—Știința Timișoara, Energia 
Hunedoara—Știința Agr. Buc..
Cluj—ș ființa Cluj, Energia 
Dinam a 2 Buc., Progresul 
ința I.M.F. Buc.

TENIS DE MASA

Voința
Constanța— 
Sibiu—Ști-

Efcapa a 
riei B.

Etapa a 
riei C.

LUPTE

XI-a a campionatului catego-

X-a a campionatului categp-

și duminică la Sinaia: finalăSîmbăia _______________ ________ _______
Cupei Orașelor Ia lupte libere. Participă 
Oradea, Orașul Stalin, Arad și Sinaia?*

♦
*

Vreți să faceți sport? 
Vreți să sprijiniți 
activitatea sportivă ?

Vreți să hiați parte 
la alegerea consi
liului colectivului 
sportiv din care 
faceți parte?

INSCRIEȚI-VĂ IN 
UNHJNEA DE

CULTURĂ FIZICĂ 
Șl SPORT!

0 11 itH ^iO 0 iO |0 [0 »0 Inii E.

l/djVMMt/Ci W'-WOW 0 |0 10 !^i.O ;0 J 1 f 0 IVzlQ >0 !o j o j ț ț'/g*; 11
1 1010 |0'0 'Oț !o i,A|72!,/z!,aly2!,^l,fel,al*/zl7z1

înlocHită decît prin aiț-
metodc și «mștiirx::., 
t<Jtași rezaltotol Sțestin 

campionat ca un insucces al gene
rației noi. Rezultatul IRÎNEl TZI- 
TRON, și in special acela al ELEO- 
NOREI GOGILEA, dovedește încă 
odată că avem rezerve importante 
in rîndurile tineretului. La . 18 ani, 
dinamovista Eleioncra Gogii ea ob
ține la prima ei participare în finală 
o performanță demnă de toată lau
da, completată de cîteva partide de
osebit de frumoase, vădind mult 
simț pozițional și tactic, în același 
timp.

Desigur, absența celor două frun
tașe — fosta campioană MARIA PO- 
GOREVICI și MARGARETA TEO- 
DORESCU, recent revenite de Ia

9\I/IW/CăK"^
‘ț20iEU6tV/A POPA

nu șnat? fi 
trenanieâl 
Xu prtvim

u.

Concurs de orientareturistică
In împrejurimile orașului Tîrgoviște 

a fost organizat recent un concurs 
de orientare turistică la care au par
ticipat echipe ale colectivelor sporti
ve drn întreprinderile orașului. Con
cursul a fost cîștigat de colectivul 
Energia Tîrgoviște cu 388 p, urmat 
de Progresul Tîrgoviște cu 387 p. E- 
chîpete clasate pe primele locuri au 
fost premiate de către Consiliul sin
dical local cu echipament sportiv, 
cupe și plachete.

(Miști Avanii—coresp.)

•fCm țiHeieniei" !o li?
Recent s-a desfășurat prima etapă 

a „Cupei prieteniei" la tir pentru ju
niori și junioare. întrecerile au avut 
loc pe poligonul Dinamo din Capita
lă'. Iată clasamentul după această e- 
tapă: echipe: 1. Tînărul Dinamovist I 
2530 p; 2. Tîn&rul Dinamovist II 
2368 n; 3. Școala sportivă de tineret 
I 2313 p. Individual — fete: Nic.u- 
ilina Florea (T.D.) 510 p; 2. Doina 
Co-ndrea (T.D.) 453 p; 3. Lidia Bra- 
Șpveanu (Șc. sportivă) 447 p; bă
ieți.’ I. Septimiu Dănescu (T.D.) 539 
p; 2. Mircea Rizuș (T.D.) 526 p;
3. Mircea Rusescu (T.D.Î 512

Campionatul -cwndiaj de la Ijnnien, 
în care au repurtat un frumos suc- 
tes — a scăzut în oarecare măsură 
Interesul întrecerii, ușurînd sarcina 
participantelor în obținerea' locurilor 
de frunte. Aceasta nu scade însă 
'meritul noii campioane, c?t și ăl ur
mătoarelor clasate, care au luptat cu 
f ambiția deosebită și au reușit ade
sea să realizeze pe tablă partide de 
un nivel remarcabil.

Un cuvîftt bun pentru organiza
torii ploeșteni ai turneului, care aii 
asigurat și de data aceasta un cadru 
deosebit pentru desfășurarea între
cerii, confirțnînd maturitatea mișcării 
șahiste din" acest important centru 
industrial al țării, unde șahul capătă 
pe zi ce trece un prestigiu apropiat 
de al celorlalte sporturi ou tradiție.

Rd. V.

pe echipe. 
Mare—Fl.

Campionatul republican 
MASCULIN: progresul Satu 
roșie Buc..’’Progresul Cluj—Voința Arați, 
Energia Reșița—Dinamo Tg. Mureș. FE
MININ: Progresul Cluj—FI. roșie Ora
dea.

In Capitală •
•-

ATI

BOX

Campionatul republican 
La REȘIȚA:

pe echipe. 
Energia—FI. roșie.

HANDBAL
a campionatului repu- 

A. MASCULIN: C-C-A.—
Etapa a X-a 

blican categoria 
Voința Sibiu, Recolta Jimbolia—Energia 
Ploești, Știința Iași—Energia Timișoara, 
Energia Făgăraș—Dinamo Orașul Stalin, 
știința Timișoara—Științ3 I.CJ., Energia 
Reșița—frl. roșie Cisnădîe. FEMININ: 
Progresul Steagul Roșu—Energia Reșița, 
Fl. roșie Mediaș—Energia Codlea, Fl. ro
șie Sighișoara—Energia 2 Ploești, Progre
sul Orașul Stalin—Progresul Tg. Mureș, 
Știința Timișoara-Știința I.C.F., Fl. roșie 
Sibiu—Progresul M.I.C.

Etapa a X-a a campionatului mascu
lin categoria B: Dinamo Tg. Mureș— 
Recolta Varias, Energia I.C.M. Reșița— 
Progresul Arad, Știința Galați—Progre
sul Odorhei, Energia Sibiu—Voința Si
ghișoara, Progresul Bacău—Locomotiva 
Gara de Nord.

BOX. Bala Giulești ora lâ: mecbtti 
Dinamo—Locomotiva, din cadrul cainx- 
pdonatuilui pe echipe.

BASCHET: Sala floreasca, de ia ora 
17: Locomotiva Buc.—II. roșie Oradea 
(fam.), Știința I.C.F.—Progresul M*1.0. 
Buc. (f), Energia Buc.—Locomotiva 
P.T.T. Buc. (ni), toate meciurile în ca
drul campionatelor republicane.

POLO. Bazinul acoperit Fioreasea, do 
la ora 13: Energia Oradea—Fl. roșie Tî- 
mfcșoarav Voința Buc.—Pro greșul Buc. 
(baraj pentru categoria A).

FOTBAL. Teren Dudești, ora , 15: 
Energia Buc.—Energia Medgidda (câț. C).

MîinE
HANDBAL. — Teren C.A.M Beîvedere 

ora ÎS.30; C.C.A.-Voința Sibiu (rn. cat. 
A); ora 11.45: Progresul St. roșu- Ener
gia Reșița <f. cat. A).

VOLEI. — Sala SFlcreasca, de 
9: Energia T.E.M. Buc.—Voința 
(f), Locomotiva Buc.—Fl.

BASCHET
Elâpa a TH-a a campionatului repu

blican masculin: C.C.A.—voința lași,

După campionatele republicane de zbor 
cu motor

Un mic aeroport din regiunea 
Ploești a găzduit timp de o săpta- 
mînă campionatele republicane _ de 
zbor cu motor. Aci și-au dat întîl- 
nire 30 instructori și amtrenamentiști 
de la toate școlile de zbor din țară.

In primul rînd, trebuie relevat fap
tul că, ‘anul acesta, majoritatea apa
ratelor folosite în concurs au fost de 
construcție romînească. Deși nu sint 
de construcție specială pentru ten
tative de record, rezultatele realizate 
de aceste aparate sint satisfăcătoare. 
Pe de altă parte, ne-a bucurat nu
mărul mare al concurenți.lor, atât cei 
cu vechi state în aviația noastră 
sportivă (Carol Podgurschi, Traiain 
Rotaru etc.) cit și tinerii (Nelu Dă- 
nescu, 
etc.), 

‘cadrul 
giuni,
tutui republican, .— a fost 
de puternic. Numărul mic de pHcți 
(3 instructori și antrenamentiști) im
pus de regulament i-a împiedicat in
să pe mulți să participe la lupta 
pentru cucerirea titlului de campion 
al 
an

Ștefan Calotă, T. Slonețchi, 
De altfel asaltul tinerilor tn 
concursurilor de triere, pe re- 
— premergătoare campionn- 

deosebit

țării. Chiar și așa, tinerii care 
participat — ca antrenamentiști 
asaltat ou curaj pozițiile oucerite 
instructorii lor. Este semnificativ 
în priir.e'e 10 locuri în olasa-

mental general individual figurează 
doi tmeri (Stelian Popescu — local 
6 și Nelu Dănesou — locul 10. cel 
mai tînăr antrenamentist din lotul 
aeroclubului Central al R.P.R.).

Este cunoscută desigur configura
ția clasamentului general individual 
și pe echipe. Totuși, socotim intere
sant să relatăm lupta dintre princi
palii protagoniști ai campionatului: 
Dumitru Mîțu și Traian Rotaru. Pri
ma probă — aterizare la punct fix 
— l-a dat învingător pe D. Mîțu, 
care a totalizat 5633 p,. în timp ce 
Tr. Rotaru se clasa doair pe locul 
patru (cu 5375 p.). In proba de a- 
crobații, D. Mîțu a fost din nou în 
frunte, iar Rotaru a urcat pe locul 
doi. Proba următoare — raidul de 
regularitate — l-a dat învingător de
tașat pe Traian Rotaru în timp 
ce principalul său adversar, Dumi
tru Mîțu, se clasa pe locul... 25. De 
altfel și în celeilalte probe — înălțime 
3000 m., viteză pe bază de 3 km. și 
100 km. — campionul absolut a do
vedit o excelentă pregătire.

A doua ediție a campionatului re
publican de zber cu motor a dovedit 
frumusețea acestui gen de întreceri 
sportive, fiind mult superioară ulti
mii iui concurs republican de anul 
trecut. îmbucurător a fost faptul că 
rrvulți antrenamentiști au dovedit o 
bună pregătire și. după cum remarca 
Traian Rotaru, elevii sint pe cate de 
a-și depăși maeștrii.

Fără îndoială că sporturile avia-

tice vor avea mult de 
viitoarele ediții ale 
republicane, dacă vor 
prezența unor ași ai aviației spor
tive din străinătate. Facem această 
remarcă deoarece -știm că se prevede 
o asemenea posibilitate pentru ediția 
de anuil viitor a campionatului re
publican de zbor cu motor. Aceasta 
este de altfel și dorința tuturor pilo- 
ților sportivi care și-au disputat re
cent intîietatea.

R. CALARAȘANU

cîștigat Ia 
campionatelor 
fi onorate de

Ia ora 
Sibiu, 

roșie . Cluj 
(f); de Ia ora 17: Locomotiva Cradova— 
Fl. roșie M.I.B.C. Buc. (în), Progresul 
l.T.B. Buc.—știința I.M.F. Cluj (m), Lo
comotiva Buc.—Dinatțio Buc. (ni). Toate 
partidele se desfășoară în cadrul cam
pionatului republican.

BASCHET. Sala 
C.C.A.—Vodnța iași 
pionatului.

POLO. Bazinul ___ ___ __________
dc la ora 9: Voința Buc.—Voința Timi
șoara. Progresul Buc.—Fl. roșie Timi
șoara.

CĂLĂRIE. Baza hipică 
ghiu-Dej, de la ora 9: 
popular".

MOTOCROS. Traseul ___ _____T_
Cioplea ora 8: finala campionatului re
publican.

RUGBI. Teren Energia I.S.P., ora 11: 
Energia I.S.P.—C.C.A. Teren 
F.B., ora 9: Progresul 
tiva Gr. Roșite, (Jocuri de 
nul Tincretuluil, teren 
Energia Mine—Energia 
IV, ora 15,30: Energia 
sul I.A.S. Buc. (mecuuri

FOTBAL. Stadionul Dinamo, pra 9: 
Dinamo București—Energia Ploești (a- 
mical); ora 11; Dinamo 6 Buc.—știința 
lății (cat. B.). Stadionul Giulești, ora 
10.45: Progresul CPCS Buc.—Energia 
Cîmpina (cat. B). Teren CAM, ora 8; 
Fl. roșie Buc.—Energia Victoria (eat. C). 
Stadion 23 August: ora 13,45: Arbitri 
București—Arbâtrj Sofia; ora 14,45: Ro- 
raînia—Grecia.

Floreasca, ora 12: 
(m), în cadrul eanr-

acoperit Flore ațc'a.

Gh.
Cupa

din

Giieor-
„ Sporita

Dud ești

Progresai!
F.B.—Locome- 

cat. A). Stadiio- 
rr, ora 15,34); 
Lupeni; teren 
M.T.D.—"Progre- 

cat. B).
jora 9:

Și baschetbalistele se aliniază h start...
Fără îndoială că întrecerile oam- 

pionatului republican feminin de bas
chet sint dintre cele mai mteresan- 
te. E suficient să amintim disputa 
pasionantă dată în fiecare an pentru 
cucerirea titlului de campioană, de 
dîrzenia cu care jucătoarele noastre 
fruntașe au l<uț>tat cu fiecare prilej 
pentru a-și însuși 
din acest an este 
care a început în 
ieșit oampicană 
apoi, doi ani la 
București; în 1953 și J954 Știința

Cluj; 1955: Știința I.C.F.; 
1957: Energia București.

1956 și

Anul acesta campionatul este mai 
re
de

victoria. Ediția 
a noua din ciclul 
1950. Atunci a 

Știrnța București, 
rînd Locomotiva

deschis ca oricând. In plus, noul 
g'U'lament va aveia u n cu vin t 
spus și m mărirea spectaculozității 
meciurilor între fete. De acest lucru, 
ca și de celelalte afirmații, ne vom 
convinge de azi după-amiază oînd 
în sala Floreasca, se ver disputa 
partidele de deschidere a campio
natului. Iar mîi<ne, spectatorii din 
Cluj, Orașul Stalin și Oradea se vor 
convinge si ei.

22«0 
3 2 0 1 
2 101
2 10 1 
3 0 0 3

10— 4
9— 4
6— 3
4— 5
4—17

4
4
2
2
0 

mîine Ia bazi-

BARAJUL PENTRU CATEGORIA A 
LA POLO

MĂCIUCĂ"

Joi seara a avut ioc în sala uzinelor 
iVDao Tzo-dhjn. semifinala fazei I a

Am primit cu cîtva timp în urmă o 
scrisoare de la alpiniștii Tudor Hurbean 
Și Nicolae Jitaru, de la Dinamo. Ei ne 
vesteam efectuarea unui dificil traseu 
în Piatra Scrisă din Piatra Mare, că
ruia l-au dat denumirea de traseul 
••VICTOR MĂCIUCĂ" în amintirea 
cunoscutului alpinist. Dar mai bine să 
ie dăm cnvîntui:

TRASEUL ,,VICTOR

ce privește meciurile, ele au fost 
disputate, remareîndu-se urmă- 

boxeri: Gh. Vasile (Loc. Gr. ro- 
Mihai Dumitrescu (Tînărul Dina- 

Const. Giurea (Energia Mao- 
Alex. Anghei șri «D-tru lo

in etapa a Ill-a a turneului de baraj 
pentru categoria A la polo pe apă Pro
gresul București a învdns Voința Timi
șoara cu 5—1 (2—1), iar Voința București 
si întrecut Energia Oradea cu 2—1 (1—0). 
Clasamentul Ia zi:
1. FI. roșie Timișoara
2. Energia Oradea 
X Progresul București
4. Voința București
5. Voința Timișoara

Turneul continuă azi 
nul acoperit Floreasca.

„CUPA SFATULUI POPULAR AL 
CAPITALEI" LA BOX O spectaculoasă pătrundere a valoroasei noastre jucătoare

Ștefania Dinescu
(Foto: I. M1HAICA)N. Tokaoek — coresp.

..Traseul pornește pe o fisură verti
cala care după 6 m. devine surp!omban
tă. Apoi se angajează pe un horn. După 
escaladarea lui. traseul continuă încă 
30 m. și apoi are loc prima regrupare. 
După un traverseu de circa 20 ni. și 
o nouă regrupare, traseul se angajează 
pe o fisură verticală puțin surplombantă 
și continuă pe un traverseu spre dreap
ta. un hornuleț și după 36 m. are loc 
altă regrupare, a IV-a. In porțiunea fi
nală am mers circa 16 m. pe un diedru, 
după care am ieșit în creasta. Pentru 
escaladarea traseului care are 130 m. 
lungime și este în mare parte surplom- 
bant, 3,m întrebuințat 47 pdtoane și 3 
țevi. Din cauza dificultății lui am pro
pus să fie omologat la gradul V A. 
Pentru realizarea turei recomandăm ce
lor care vor s-o efectueze, să fie echi
pați cu două corzi de 40 m. și 20 ca
rabiniere".

Cupei Statului Popular al Capitalei la 
bbx. Din cele treisprezece meciuri pro
gramate inițial s-au disputat doar 
nouă. Aceasta datorită unei ambiții ne
justificate a antrenorului Gh. Zamfi- 
rescu de la Energia Semănătoarea care, 
supărat că juriul nu l-a dat învingător 
pe elevul său, Gh. Vasile (în meciul 
cu C. Aron) șira retras boxerii din 
competiție.

In 
dîrz 
torii 
«ie), 
mo vist), 
Tze-dun), 
nescu (Voința M.C.).

★

Duminică 3 noiembrie ora 10 dim. în 
sala de festivități la uzinelor Mao-Tze- 
dun se va desfășura finala fazei I a 
„Cupei Sfatului Popular al Capitalei". 
Se vor disputa 6 meciuri de juniori și 3 
de sentorL



SCRISOARE DIN SOFIA Președintele federației franceze de haltere declară:

SPORTIVII BULGARI INTIMPINA CU NOI REALIZĂRI „SPORTIVII SOVIETIC! POT CtȘTIGA
ZIUA DE 7 NOIEMBRIE

— de la eoresj» ondentul nostru TO MA HRISTOV i
’ - lături de toți oamenii muncii, sportivii din R. P. Bulgaria se
/j pregătesc să iniîmpine jubileul a patru decenii de la Marea Revolu-. 

ție Socialistă din Octombrie. In zilele care preced luminoasa sărbă
toare, manifestațiile sportive organizate în cinstea lui 7 Noiembrie devin tot 
mai numeroase, la ele participă mii de tineri și tinere din toate colțurile 
țării.

Duminică 27 octombrie. Meciul de 
fotbal dintre selecționatele orașelor 
Solia și București era programat pen
tru ora 15,30. Dar cu mult timp îna
inte, stadionul Vasil Levski cunoștea 
o animație- puțin obișnuită. Gazonul 
verde a fost în repetate rînduri inun
dat de valuri de sportivi care efectuau 
exercițiile de gimnastică de masă or
ganizate în cadrul festivităților închi
nate acestei mărețe sărbători. înce
pute de sîmbătă cu ștafeta „în stea", 
¥iar)Mestațiilet sportive au continuat 

Comuna Dimovo, raionul Beiogradcik, Vederea parțială a stadionului con
struit în cinstea zilei de 7 Noiembrie In centru se ridică clădirea 

„Casei sporlive“
ziua următoare aproape pe toate t. 
renurile și sălile de sport din Capitala. 
Âtleți, boxeri, luptători, baschetbalist i, 
halterofili din toate cluburile sportive 
din Sofia și-au manifestat priit par
ticiparea la.întreceri atașamentul față 
de nemuritoarea zi de 7 Noiembrie.

Se apropie măreața zi de 7 Noiem
brie ! Ea dă imbold muncii construe 
torilpr de baze șpoitive din întreaga 
țară. In cinstea aniversări: au iest 
încheiate înainte de termen lucrârbe 
multor stadioane, terenuri, săli de 
apor:t. Recent au fost datz în folosin
ță noile stadioane din orașul Popovc 
și din vechea capitală a Bulgariei 
Preslav. Duminică în orășelul N'ovi 

Pazar a avut loc o mare sărbătoare. 
Aici a fost inaugurat noul stadion 
care cuprinde un teren de fotbal, o 
pistă de atletism și tribune pentru 
5.000 de spectatori. Stadionul a fost 
construit prin muncă obștească și cu 
fondurile Uniunii de Cultură Fizică 
și Sport. După inaugurare au avut 
loc diferite întreceri care s-au bucurat 
de un succes deosebit. Sportivii și lo
cuitorii comunelor Antimovo și Kutovo 
din raionul Vidin, Ciomakovti și laki- 

movo-Lom, Bregare-Oriahcvo, Duuovo 
Beiogradcik și altele se pot mjndri 
că în cinstea zilei de 7 Noiembri 
au terminat prin muncă voluntară, 
înainte de termen, stadioanele lor.

Sărbătorirea aniversării Revoluției 
din Octombrie este întimprnată de 
sportivii bulgari și prin organizarea 
de competiții internaționale. Astfel, în 
zilele de 3—5 noiembrie va avea loc 
la Sofia, un turneu de polo pe apă, la 
care vor participa, pentru prima cară, 
in capitala țârii noastre, și jucătorii 
de polo sovietici. Echipa sovietică va 

cuprinde cîțiva sportivi cunoscuți ca 
Salcia, Kuznețov, Klunin, Trujni, Mas- 
lovski, Bortkevici ș.a.

Tot în cinstea marii aniversări s-a 
desfășurat în orașul Kiustendid întil- 
nirea de baschet dintre echipa locală 
Lewski și echipa iugosFavă Targovski 
din Skoplje. Victoria a revenit echipei 
gazde cu scorul de 70—50 (24—28J. 
Manifestațiile sportive organizate în 
cinstea sărbătorii vor lua sfîrșit cu 
desfășurarea finalei turneului de fot
bal dotat cu „Cupa Armatei Sovieti
ce". Acest turneu (care in acest an 
se va disputa pentru a 12-a oară) 
constituie cea mai mare competiție de 
masă din fotbalul bulgar. Începută in 
martie, ea a angrenat peste 7000 echi
pe și 100.000 fotbaliști! Una din for
mațiile finaliste este Levski Sofia, 
care a eliminat în semifinală după 
un meci dramatic (după prelungiri) 
pe cranpioane țării Ț.D.N.A. cu sco
rni de 2—0! A doua finalistă va fi 
de semnată dartre echipele Spartak 
Pleven și Vclcv Kolarovgrad. Turneul 
dotat cu „Cupa Armatei Sovietice' 
este un prilej minunat de manifestare 
a seatimente.or de prietenie și dra
goste pe oare sportivii bulgari le nu
tresc față de sportivii și poporul so
vietic. Acest turneu capătă o semni
ficație și mai mare în acest an, cînd 
sărbătorim cea de a 40-a aniversare 
a zilei de 7 Noiembrie. Sportivii bul
gari sînt cocștienți că succesele lor 
din ultimii ani se datoresc Marelui 
Octombrie, care le-a deschis drumul 
unei vieți fericite.
Sofia noiembrie J957.

ZIARELE SUEDEZE SUBLINIAZĂ VICTORIA 
PENTftlLONiȘlILOR SOVIETICI LA CAMPIONATUL MONDIAL

STOCKHOLM, 1 (Agerpres).
Ziarele suedeze subliniază in arti

colele lor marele succes obținut de 
sportivii sovietici care an cucerit tithil 
de campioni mondiali la actuala edi
ție a campionatelor mondiale de pen
tatlon modem.

Ziarele îl denumesc pe Igor Novi
kov, ciștigătorul titlului de campion 
mondial, „fenomenul, rus", iar despre

CAMPIONATELE
Intre 8 și 12. noiembrie Teheranul 

— capitala Iranului — va găzdui 
campionatele mondiale de haltere. În
trebarea pe care și-o pun specialiștii 
înaintea acestor mari întreceri este: 
de partea cui va înclina balanța vic
toriei pe echipe ? Vor învinge haltero
filii sovietici sau americani ? La a-, 
ceasta întrebare a răspuns unul din 
cei mai competenți specialiști și anu
me d. JEAN DAME, președintei» fe
derației franceze de specialitate, care 
a putut urmări în acest an la Mos
cova și Kattowice evoluția halterofi
lilor sovietici

Intre altele el a declarat unui cores 
pendent al ziarului „l'E«juipe“ urmă
toarele : „Dezvoltarea sportului cu 
haltere in U.R.S.S. este extraordinara. 
.Astăzi sovieticii domină net toate 
națiunile europene, \e-am mirat că nu

„Veteranii” hocheiului sovietic au reapărut in fața
spectatorilor moscoviți

—Cei care au iniirzia: duuMmcâ 
seara la patinoarul artificial Sctclni- 
ki din Moscova și-au găsit cu mare 
greutate un loc in tribune.

Această afluență necteșnuită a pu
blicului era explicată de prcgramul 
cu totul deosebit care se desfășura pe 
gheață. Echipa „veteraaikr" hocheiu
lui sovietic, sau mai precis a pântue- 
nlcr acestui sport (introdus în 
U.R.S.S. în anul 1946) au evoluat 
dm nou în fața moscoviților. Forma
ția „veteranilor" a cuprins pe cunos- 
cnțu maeștri emeriți Bobrcv, Babici. 
Șuvalov, care au adus de două ori 
Uniunii Sovietice titlul de campioană 
a inmit Adversară te-a fost una din 
cete mai puternice formații provincia

echipa Uniunii Sovietice clasată pe 
prunul loc se scrie „Fantasticul triumf 
al pernaitoaișiilor sovietici".
Intr-un articcl publicat de „SVENS- 

KA DAGBLADET" se scrie că tripla 
vktcrie a pentatloniștilcr sovietici care 
au cucerit medaliile de aur, argint și 
bronz reprezintă „un adevărat record 
mondial".

MONDIALE”
am avut ocazia să urmărim pe Irtim, 
tașii sovietici în sportul halterelor fă 
campionatele europene sau la Jocii-i 
rile de la Moscova. Totuși, la aceste? 
întreceri tinerii halterofili sovietici—3 
care au înlocuit pe fruntași — afi 
ciștigat șase din cele șapte titluri. 
Deci diferența care-i separă pe tineri 
de „vedete" nu poate constitui un 
motiv de îngrijorare pentru conducă-* 
tori". |

„La ora actuală finind seamă 
ansamblul forțelor lor, conducătorii 
sportului cu haltere dm U.R.S.S. poț 
spera să învingă pe halterofilii amerți 
câni in clasamentul pe puncte și viâ? 
terii. L- J. O. s-au înregistrat 3 vioi 
toca sovietice față de 4 ale ttnerk 
cânilor, dar retragerea Iui Andersog 
și progresul sovieticilor la categorii^ 
cocoș și pană le deschide acestora se
rioase perspective".

le, Himtk Voskresensk care evoiuea,S 
za în prima divizie a țârii. „Veteran 
nh“ au jucat cu un adevărat avînt 
tineresc, reușind să cbțmă victoria cu 
scorul de 9—7. Cu această ocazie 
Bct-rov și Babici au realizat din nou 
strălucitele lor combinații. A fost o 
întrecere tnresn de interesantă, și, cum 
a remarcat crainicul sportiv, o ade
vărată demonstrație de bocitei. Precum 
se vede, pregătirile tinerilor hecheiști 
sovietici se află în rnîini bune.

PILOTUL SOVIETIC
MATVEI FEDOROVSKI
DISTINS DE F. A. I.

KIEV 1, (Agerpres).
Federația internațională de aviație 

sportivă (F.A.I.) a hotărit să acorde 
diploma „Paul Tissande" cunoscutului 
pilot și parașutist sportiv sovietic 
Matvei Fedorovski pentru rezultatele 
obținute și munca de instruire des
fășurată timp de 20 de ani. Această 
diplomă este decernată în fiecare an 
celor mai buni patru piloți și para- 
șutiști sportivi din lume.

jMarea Revoluție Socialistă din Octombrie făuritoarea mișcării de cultură fizică de masă
(Urmare din pag. 1)

ale tuturor proceselor de producție" 
(Karl Marx. Opere, voi. XIII, partea 
l-a. pag. 199, ediția rusă).

Din cele expuse mai sus reiese 
clar că educația fizică a fost privi
tă de Marx și Engels ca o parte 
integrantă a procesului de educație 
a generației în creștere. Dar. in con
dițiile societății burgheze nu există 
și nu pot exista mijloace sau condiții 
pentru realizarea educației muitila- 
teraile a omului ca una din premizele 
progresului continuu al omenirii. 
Lupta pentru realizarea acestei pro
bleme esențiale a educației înseamnă 
în primul rind lupîa pentru distru
gerea capitalismului pentru instau
rarea societății sociaiisle.

Marele continuator al operei hii 
Marx și Engels, Vladimir Hici Le
nin și-a însușit in mod strălucit 
marxismul, l-a apărat în luptă cu re
vizioniștii, l-a dezvoltat și l-a îmbo
gățit cu noi teze. Lenin a adus o 
contribuție esențială la stabilirea im
portanței și locului educației fizice în 
procesul general al educației celor 
ce muncesc. Sub directa sa îndru
mare au fost fundamentate bazele 
mișcării de cultură fizică de mase.

Astfel, încă din primele zile ale 
existenței statului sovietic partidul 
comunist, guvernul sovietic, Lenin 
personal au considerat că problema 
educației fizice trebuie privită ca o 
ehestiune de stat și că dezvoltarea 
ei trebuie să urmeze însăși dezvolta
rea statului sovietic.

Deși preocupat cu rezolvarea multi
plelor probleme militare, politice și 
economice, Lenin acordă o deosebită 
atenție- organizării educației fizice a 
muncitorilor. Din inițiativa lui Lenin 

și după indicațiile sale personale se 
redactează decretul asupra instrucției 
militare generale publicat la 22 apri
lie 1918. Decretul prevedea infimța- 
reâ „Vsevobuciului", adică a orga nu- 
iui menit să conducă invățămintul 
militar general și stabilea bazele sis
temului de însușire a artei militare de 
către muncitori și țărani. Din acest 
sistem făcea parte integrantă cultura 
fizică și sportul. Astfel, aceste no
țiuni devin din primele zile ale sta
tului sovietic nu numai importante 
probleme de stat dar și instrumente 
puternice pentru întărirea fizică și 
morală a oamenilor sovietici ca ast
fel ei să-și poată apăra cu vigoare 
patria și cuceririle pentru care cei 
mai buni fii ai poporului își vărsa- 
seră sîngele în Octombrie Roșu.

Este semnificativ faptul că în anul 
1918, în momentele extrem de grele 
prin care trecea statul sovietic. sa 
organizează la Moscova prunul Insti
tut de cultură fizică din țară iar a- 
poi un altul Ia Leningrad.

Vorbind la al treilea Congres al 
Comsomolului (2—10 octombrie 
1920) despre sarcinile Uniunilor Ti
neretului, Lenin s-a referit la cultu
ra fizică arătînd că „Educația fizică 
a generației care crește constituie u- 
nul din elementele necesare ale edu
cației comuniste care urmărește for
marea unui orri armonis 'dezvoltat, 
cetățean constructor al societății co
muniste".

Rezoluțiile aceluiași Congres ce
reau, datorită sarcinilor ce le im
punea războiul crvil, pregătirea tine
retului pentru muncă; pregătirea 
pentru, apărarea patriei.

In. acest, mod, potrivit indicațiilor 
marehM conducător și învățător-Vla
dimir Ilicî Lenin, a fost stabilită 
sarcina de bază a culturii fizice so
vietice, mijloc de educație comunistă 

a oamenilor mânai, de întărire a să
nătății și de pregătire pentru munca 
de înaltă prcduoivîtate și apărarea 
patriei socialiste.

Câlăuzindu-se după aceste princi
pii nobile, mișcarea sovietică de cul
tură fizică. îndrumată de partid, s-a 
dezvoltat necontenit ajurgind să o- 
cirpe astăzi primul loc in fante. Dru
mul sportului sovietic parcurs in cei 
40 de ani care au trecut de ia Ma
rea Revoluție Socialistă din Octom
brie a însemnat un șir neîntrerupt 
de succese. De ia cele dteva colec
tive sportive înființate in anul 1918, 
s-a ajuns acum la aproape 200.000. 
Cifra totală a practkanțitor sportului 
atinge 28 milioane adică mai mult de 
10 la sută din întreaga populație. In 
arena sportivă internațională evo
luția reprezentanților U.R.S.S. este 
încununată de răsunătoare succese, 
astfel că in momentul de față sporti
vii Uniunii Sovietice dețin suprema
ția pe plan mondial. Lor le aparține 
mai bine de o ireime din totalul re
cordurilor lumii oficial omologate.

Mișcarea sovietică de cultură fizică 
întemeiată pe principiile nobile ale 
grijii față de om, față de educația să 
multilaterală, a exercitat o puternică 
influență în întreaga lume. Numeroa
se popoare eliberate de exploatare și 
pornite pe drumul construirii socialis
mului au îmbrățișat acest sistem nou 
de educație ficică, adaptîndu-l la ca
racteristicile și particularitățile țării 
lor. In felul acesta au înflorit fci sta
tele care construiesc socialismul noi 
mișcări de cultură fizică și urmările 
acestui fapt s-au putut vedea cit de 
cnrînd. Mișcarea sportivă din R P. 
Chineză, una dintre cele mai îna
poiate cu ani în urmă, a reușit să li
chideze marele decalai existent si 
înaintează cu pași repezi spre con
sacrare. Același lucru se poate spune 

despre țara noastră, despre Bulgaria, 
Polonia ete.

Dezvoltarea intensă a mișcării 
sportive din U.R.S.S. și din țările 
care construiesc socialismul reprezin
tă un indiciu al culturii materiale și 
spirituale, al creșterii culturii intelec
tuale și fizice a cetățenilor. Princi
piile de bază ale noii mișcări de cul
tură fizică subliniază marele ei de
mocratism, unitatea intereselor de 
stat și sociale, unitatea tendințelor 
sociale și individuale, unitatea mij
loacelor internaționale și naționale 
ale educației fizice, unitatea dezvol
tării fizice generale și a specializă
rii sportive, unitatea teoriei și prac
ticii. Sistemul sovietic de cultură fi
zică orientat în vederea pregătirii 
multilaterale, pentru muncă și apă
rare, are un rol important în forma
rea omului de tip nou. Acest om de
vine prin practicarea sportului mai 
sănătos și mai puternic, mai destoi
nic, mai curajos. Cultura fizică so
vietică știe să insufle patriotism 
fierbinte, atașament nețărmurit față 
de cauza clasei muncitoare, dragoste 
de muncă și de viață.

Cultura fizică în acest înțeles larg 
nu putea să se nască decit într-un 
stat al muncitorilor și țăranilor. Di, 
feritele forme de educație fizică pe 
care le întîlnim în țările burgheze nu 
sînt de fapt decît unelte în slujba ex
ploatatorilor, mijloace camuflate de 
distragere a maselor de exploatați de 
la lupta politică. Burghezia a creat 
numeroase și diverse organizații de 
educație fizică în cadrul cărora, sub 
diferite pretexte, atrage pe muncitorii 
de la orașe și de la sate. Este cu
noscut că înaintea celui de al doilea 
război mondial în țările dictaturii 
fățișe ca Germania hitlernstă J.-Ronia 
imperialistă si Italia fascistă, exista 
un fel de prestație sportivă în uniuni 

sportive gimnastice totalitare. A? 
ceasta prestație sportivă avea că) 
scop să supună controlului statului 
burghez timpul liber al tineretului 
muncitor, să corupă din punct de ve
dere politic și ideologic generația în, 
creștere, să pregătească soldați-ro- 
boți ai armatelor de cotropire.

Educația fizică, gimnastica, șocurile 
sportive,' se folosesc peste tot la 
țările capitaliste în scopurile egoistei 
de clasă ale burgheziei.

Cluburile sportive create de capi
taliști pe lîngă fabricile și uzinele Io® 
reprezintă de asemenea o formă * 
acestei nerușinate demagogii. Lozin - 
cile cum că stăpînul ar avea grijă; 
de sănătatea muncitorilor sînt a 
minciună. De fapt, aceste cluburi sînt! 
și ele una din formele capitaliste de 
raționalizare a forțelor de mimcă, ui 
nul din mijloacele realizării de ciștig 
suplimentar și de sustragere a mim-' 
citorilor de la lupta de clasă;

Marea Revoluție Socialistă din Oc-j 
tombrie a deschis o eră nouă în isto-i 
ria omenirii. Ea a ridicat educația! 
oamenilor muncii la nivelul unei 
probleme de primă importanță, Ia 
nivelul unei probleme de stat. Educas 
ția fizică devenind o parte integrantă 
în. sistemul de educație comunistă, 3 
fost îndreptată în folosul și sțtre 
binele celor multi. Iar ideile lumis 
noase ale marelui Octombrie își 
fac necontenit tot mai mult și mal 
departe loc, triumfă și înving.
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Campionatele europene de la Stockholm 
și calendarul atletic internațional pe 1958 

in discuția Comisiei Europene
campionatelor europene să crească ne
bănuit de mult. Ele sînt așteptate și 
pregătite de țările fruntașe în atle
tismul continental cu aproape egală 
atenție ca și Jocurile Olimpice.

Deși la un pas ide baraj

Zilele acestea se desfășoară la Bel
grad lucrările Comisiei Europene din 
cadrul Federației Internaționale de 
Atletism. Se va discuta puțin la Bel
grad despre sezonul 1957 și foarte 
mult, aproape în exclusivitate, despre 
cel care vine. Este un fei de „la re
vedere" oficial spus unui sezon de at
letism remarcabil, care a întărit pres
tigiul atletismului continental.

I. A. A. F.
tate acasă, jumătate în deplasare, în- 
fruntînd adversari din diferite țări. 
Propunerea este interesantă și poate 
servi ca bază de discuție pentru pro
iectul unei „Cupe a Europei" la at
letism, a cărei primă ediție ar urma

(prin telefon de la

SE VA DISCUTA ȘI 
CALENDARUL INTER

NATIONAL

! 
1957, ANUL DINAINTEA CAMPIO- 

f » '
Nici 

'socoti 
mai bune performanțe europene ale 
anului. Toamna aceasta a adus două 
mari recorduri : Vladimir Kuț 13:35.0 
'(record mondial la 5.000 m., Roma 
112 octombrie) și Vladimir Kuznețov 
63,73 m. la aruncarea suliței (Ge
nova 19 octombrie, record sovietic și 
■al doilea rezultat din toate timpurde). 
Este foarte posibil ca noi performanțe 
bă mai fie încă obținute. Oare 'Maria 
Diți nu a stabilit primul ei record 
național 147,33 m.) anul trecut, la 
ill decembrie, pe ninsoare? Totuși, 
cu toată rezerva față de cei puși pe 
surprize, statisticienii atletismului au 
'și dat semnalul primelor priviri re
trospective asupra anului atletic 
'1957. O analiză sumară a tabelelor 
primelor performanțe arată că în a- 
cest an s-au obținut în Europa rezul
tate mai bune chiar decît în 1956, 
în anul Olimpiadei.

Recordurile mondiale ale lui Kuț, 
Stepanov (2,16 m la înălțime), Ib- 
botson (3:57.2 la 1 milă); Jungwirth 
ț(3:38,l la 1.500 m.); recordurile eu
ropene ale lui Germar (20,4 sec. la 
200 m.), Lauer (13,7 sec. la 110 
m.g.), Roubanis (4,55 m. la prăjină); 
întreaga suită de excelente performan
țe la 
’18 m. 
faptul 
63,00

NATELOR EUROPENE
I

chiar la 1 noiembrie nu putem 
definitiv încheiate listele celor

9 aruncători au depășit

înălțime, depășirea graniței de 
la greutate (Skobla 18,05 m), 
că

m. la ciocan iar 4 săritori au
trecut de 16,00 m. la triplu, toate a- 
eeslea demonstrează (și ne referim 
numai la probele masculine) progre
sul sensibil al atletismului european.

Explicația? O constituie chiar— pri
mul punct de pe ordinea de zi a Con
ferinței de la Belgrad: campionatele 
europene de la Stockholm, august 
.1958. Faptul că atletismul își are cam
pionatele mondiale (întrecerile atletice 
din cadruî Jocuriloir Olimpice) doar 
din 4 în 4 ani, face ca importanta

Al doilea obiectiv al 
Conferinței îl constituie 
fixarea calendarului in
ternațional. Cu acest 
prdej se hotărăsc datele 
principalelor concursuri 
ale viitorului sezon pre
cum și ale întâlnirilor bi
laterale sau triunghiu
lare. Legat de această 
problemă, ne amintim de 
o propunere a ziarului 
„l’Equipe", pentru orga
nizarea unei „Cupe a 
Europei" la atletism. 
Problema „Cupei Europei" 
se agită în ultima vreme 
la multe sporturi. Propu
nerea franceză are în ve
dere organizarea unei a- 
semenea competiții *“ 
anii fără Olimpiadă 
Campionate “ 
S-ar părea 
momentul 
luată în discuție. Totuși, 
o primă luare de con
tact va fi utilă și s-ar 
putea realiza un acord 
de principiu. Dar, în ce 
constă propunerea ? 
mițînd că numărul 
lor înscrise ar fi 
conizează împărțirea 
grupe a 3, fixîndu-se 9 capi de se
rie. După disputarea întîfnirilor din 
cadrul grupelor (fiecare echipă sus
ține un meci acasă, unul în deplasare), 
se trece la disputarea celui de ai doi
lea tur. Se formează din nou grupe de 
cîte trei, cuprinzînd primele din pri
mul tur între e'e, secundele din 
primul tur între ele, terțele între ele. In- 
sfîrșit, un al treilea tur, organizat pe 
același principiu, permite stabilirea 
definitivă a ierarhiei, de la 1 la 27. 
Așa dar, fiecare echipă ar avea de 
susținut 6 întâlniri, dintre care jumă-

in 
?' 

Europene, 
că nu e 

să fie acum

I

Is ? .zi3gp-T “4m

‘«Ml ’ • ’

Vladimir Kuf. Gordon Pirie, Petre Bolotnikov, ‘n 
cursa de 10.000 m. desfășurată cu prilejul Jocu
rilor Olimpice de la Melbourne. Se vor reintilni 
cei trei alergători. In 1950, pe stadionul Olimpic 

din Stockholm cu prilejul Campionatelor 
Europene?Ad- 

țări- 
de 27, se pre- 

echipelor în 9
să aibă loc în 1959. „L'Equipe* pri
vește cu rezerve organizarea unei 
competiții similare și pentru echipele 
feminine. Noi socotim, dimpotrivă, că 
atletismul feminin a atins în multe 
țări un asemenea nivel, îneît organiza
rea unui campionat pe echipe să fie 
nu numai posibilă, dar și necesară. 
Să așteptăm rezultatele discuțiilor de 
la Belgrad, pentru a vedea care este 
ecoul propunerilor deja lansate și 
pentru a anticipa, din calendarul ce va 
fi definitivat cu acest prilej, punctele 
de atracție ale viitoriâui sezon.

Progresul F. B. a cucerit titlul la spadă
TG. MUREȘ, 1 

trimisul nostru) :
Se pot spune foarte multe lucruri 

interesante despre returul campiona
tului republican de spadă pe echipe 
desfășurat în ultimele două zile în 
sala Știința 1.M.F, din Tg. Mureș. 
In primul rînd vom sublinia organi
zarea excelentă care merită 
exagerare — denumirea de 
desăvîrșită din ultimii ani. 
spațioasă eu tot inventarul necesar 
pentru o asemenea întrecere, patru 
planșe dotate cu aparatură care 
funcționează normal, un program 
care decurge matematic și o infor
mare promptă și amănunțită, toate 
acestea laolaltă au oferit celor pne- 
zenți în sala Știința Î.M.F. multiple 
satisfacții.

Deși majoritatea meciurilor au 
avut un plus de spectaculozitate și 
un nivel tehnic superior concursuri
lor anterioare, totuși toată lumea a 
așteptat — desigur justificat — în
tâlnirea Progresul F.B.—C.C.A., pro
gramată în a doua zi a întrecerilor. 
De remarcat că în cazul unei vic
torii a C.C.A., cele două echipe în- 
cheiau campionatul cu cîte o înfrîn- 
gere fiecare, titlul urmînd să tie atri
buit în urma unui meci de baraj. De 
la această miză s-a pornit. Forma
ția Progresul F.B., handicapată și de 
absența (credem că nejustificată) a 
trăgătorului Mircea Baia, a fost re
pede depășită de echipa militarilor. 
De la 1—0 pentru C.C.A. și, mai 
apoi. 2—2 s-a ajuns grabnic la 7—4. 
pentru C.C.A., scor la care barajul 
părea ca și inevitabil. Totuși, o prea 
mare siguranță în victorie din par
tea trăgătorilor militari însoțită de o 
comportare slabă a lui Ciocîrlie și 
Georgescu și o renaștere „din proprie 
cenușe" a cvartetului de la Progre
sul au răsturnat scorul la 9—7, au 
anulat barajul și au acordat titlul de 
campioană — pe merit —, formației 
Progresul F.B.

In rest au fost realizate următoa
rele rezultate : Progresul F.B.—Pro
gresul Cluj ’2—4, Dinamo Cluj 10—6, 
Energia 
Ploești
11— 5,
C.C.A.—Progresul Cluj 15—1, 
mo Cluj 13—3. Energia S.
12— 4. Energia Ploești 11—5,
Tg. Mureș 11—5, Progresul Oradea 
9—7; Progresul Oradea—Progresul
Cluj 10—6, Dinamo Cluj 7—9, E-

— fără 
cea mai
O sală

EnergiaS. Mare 12—4,
12—4, Știința Tg. Mureș 
Progresul Oradea 12—4 ; 

Dina- 
Mare 

>, Știința

TRE1 MECIURI PENTRU PRELI
MINARIILE CAMPIONATULUI 

MONDIAL

Ecb pa ds handbal C.C.A. 
pleacă în Cehoslovacia

Echipa masculină de handbal 
C.C.A. pleacă în Cehoslovacia unde 
Va participa între 6—13 jioiembrie la 
un turneu în sală organizat de Spar
tak Praga Stalingrad în cinstea zilei 
‘de 7 Noiembrie. Handbaliștii romîni 
vor mai susține două jocuri în alte 
localități.

UN MECI DE FOTBAL 
(EUROPA-AMERICA DE SUD

La 8 noiembrie urmează să aibă 
loc la Bruxelles o reuniune a Comi
tetului Executiv al Uniunii Europene 
de Fotbal (U.E.F.A.). Cu acest prilej 
ya fi luată în discuție crearea unei 
doi competiții internaționale „Cupa 
[Națiuni lor", precum și posibilitatea 
^organizării unui meci Europa-Ameriea 
'de Sud.

• Mii ne se dispută 
FATQAI alte două jocuri în ca
rul DflL cirul preliminări#lor cam

pionatului mondial, în 
afara celui de la București (Romînia- 
Greciaj.

La Varșovia, Polonia întâlnește Fin
landa, Iar la Sofia, Bulgaria primește re
plica Norvegiei. Polonezii sfnt favoriți 
în meciud de îmi ne, ei prezentând a- 
ceeași 
rioasă 
mai 
care 
Dacă 
atunci 
nou cu 
neutru, 
s-au oferit să găzduiască1 acest 
București, Budapesta, Viena.

In meciul de la Sofia, prima șansă 
o au desigur gazdele, dar nici în caz de 
victorie, echipa Bulgariei nu are pers
pective de a se califica în turneul finaL 
Aceasta deoarece la 10 noiembrie Unga
ria susține ultimul meci tdt contra 
Norvegiei și îi este suficient un meci 
nul pentru a realiza cele 5 puncte nece
sare calificării. (In prezent. Ungaria are 
4 p. Iar Norvegia și Bulgaria cîte 2 p.).

» 1
Astăzi are loc la Norrkdping (Sue

dia) întflnfirea de fotbal Norrkopln^ 
Steaua roșie Belgrad, din cadrul opttit- 
miior de finală ale „Cupei Camptonilpr 
Europeni”.

formație care a terminat victo- 
în meciul cu 

puțin portarul 
va fi înlocuit
Polonia clștigă 
ea va trebui

: reprezentativa TJ.R.S.S., pe teren 
, Pînă acum, mai rnulte capetele 

meci:

•W- R. 9. S..
Szimkowiak>

Cu Gronwski. 
acest meci, 

să joace din

SELECȚIONAT ELE SECUNDE 
DE FOTBAL ALE GRECIEI Șl ROMINIEI 

SE INTILNESC MIINE LA ATENA
SVTENA (Prin telefon). —•' Jucă-’ 

Lorii romîni au sosit joi la amiază în 
capitala Greciei, fiind întîmpinați cu 
jmultă prietenie de conducători ai fe
derației elene de fotbal. Lotul de jucă
tori, la care s-a adăogat portarul 
Crîsnic, sosit vineri aici, a făcut un 
antrenament pe terenul Panathinaikos,

desfășura duminicăpe care se va 
partida Grecia B-Romînia B.

Reprezentativa noastră secundă va 
folosi duminică următoarea formație: 
Crîsnic-Zbîrcea, Panait, FI. Anghel- 
Știrbei, Șerfoză-Gîrleanu, Meszaros II, 
Constantin, Gabor, Mihai.

Rezerve: Ghiță (portar), Băcuț II 
(fundaș și half), Oaidă și Sura.

>7 /

IN ECHIPA DE JUNIORI A UNGA
RIEI VOR EVOLUA 4 JUCĂTORI 

PRIMA CATEGORIE 
CAMPIONATULUI

DIN 
A

Torpedo Moscova 
Lokomotiv Moscova 
Spartak
Dinamo 
Dinamo

Moscova 
Kiev
Moscova

18
19
19
19
19

10 5 3
5
5
5
7 27:29

11 3
9 5
7 7
9 4

43:20 25
2S
23
21
24»

36:24
38:26
26:25

dat publicității lotx< fotbaliș-• A fost____
ttkor juniori care va reprezenta Unga
ria în meciul împotriva Romîni ei la 10 
noiembrie, la București. Din lotul celor 
16 jucători, 4 sînt titulari în primele 
formații care activează în categoria A.: 
fundașul Kovacs (Szombalhelyi), înainta
șii Gorges și Halapi )Ujpești Dozsa) și 
Toth (Szombathelyi).

Antrenorul lotului Jenyi Rudolf a de
clarat că echipa a arătat o formă mul
țumitoare și ea este mult mai bună 
decît cea prezentată la turneul F.LF.A. 
De remarcat că cei mai tineri jucători 
al ......................................... ....................
n

echipei sînt înaintașii Albert (16 ani) 
Petz (17 ani).

REAL MADRID A PĂȘIT
CU DREPTUL...

Joi se ara s-a desfășurat la Anvers 
de

•
primul meci din cadrul optimilor __
finali ale „Cupei Campionilor Europeni”. 
CiȘtigătoarea ultimei ediții, Real Kfadricf 
a susținut primul meci din cadrul actua
lei competiții, întâlnind campioana Be4- 
glei, Royal - • — -
spectaculos, 
spaniole cu 
rile echipei 
cate de Di _______ ____ ___ . _
pentru învinși a înscris Backer.

DINAMO MOSCOVA CAMPIOANA
UNIONALA PE 1957

Antwerpen. După un Joc 
victoria a revenit echipei 
scorul de 2—1 (1—9). G-ohi- 

învingătoare au fost mar- 
Stefano (mîn 13 și 73) iar

• Joi 
chil de 
unional ...___ _____________ ________
va și Spartak Moscova. La capătul unei 
întreceri spectaculoase întilnirea s-a 
terminat Ia- egalitate: 1—1, după ce la 
pânză Spartak conducea ou 1—0.

In urma acestui rezultat echipa Dina
mo Moscova a totalizat 34 de puncte și 
a devenit campioană a Uniunii Sovietice 
pe an ut 1957. Cu toate că aiu mai rămas 
încă 11 meciuri de disputat nici o altă 
echipă nu mai are șanse să-, ajungă pe 
«tinamovlștl in clasament.

bl prezent clasamentul campionatului 
unional are în frunte următoarele echipe.

Dinamo Moscova 21 ÎS 4 2 38:1S 34
T.S.K.M.O. 22 13 1 8 51:31 21

s-a desfășurat la 
fotbal din cadrul___ __________
între echipele Dinamo Mosco-

Moscova me- 
campionaftului

31 octombrie în Uniunea Sovie-• La 
tică s-au disputat două întâlniri interna
ționale de fotbal. Meciul desfășurat 1» 
Baku între echipa locală Neftkmlk și 
selecționata orașului Turku (Finlanda) 
s-a terminat cu un rezultat de egaMtatef 
•—•. La Alma-Ata formația sovietică 
Kairat a învins cu 4—o echipa finlande- 

Vaasa.

GWARDIA VARȘOVIA 
SE CONSOLEAZĂ...

ză

Se $tte că Gwardia Varșovia a

nergia Ploești 11—5, Știința Tg. Mu
reș 11—5, Energia S. Mare 11—5 ; 
Dinamo Cluj—Progresul Cluj 12—4, 
Energia S. Mare 12—4, Energia Plo-, 
ești 9—7, Știința Tg. Mureș 7—9 j 
Știința Tg. Mureș—Progresul Cluj 
11—5, Energia S. Mare 10—6, Ener
gia Ploești 10—6 ; Energia Ploești— 
Progresul Cluj 9—7, Energia S. 
Mare 10—6 ; Progresul Cluj—Ener
gia S. Mare 9—7.

Ieri după-amiază a început returul 
la sabie care se va încheia dumi
nică.

ELENA MATEESCU

Pregătirile hocheiștilor 
sovietici pentru campionatul 

mondial
Turneul reprezentativei U. R. S. S. 

in Canada și Suedia
Sezonul internațional de hochei 

gheață al sportivilor sovietici a 
ceput anul acesta mai devreme 
deobicei, în vederea pregătirii echipei 
reprezentative a U.R.S.S. pentru cam
pionatul mondial. Pînă acitm la Mos
cova au jucat echipele Dozsa Buda
pesta și Ruda Hvezda Praga.

Intre 11 și 15 noiembrie în Capi-’ 
tala Uniunii Sovietice va juca echipa 
reprezentativă a Suediei (campioana 
mondială), iar între 15 și 25 noiem
brie campioana R. P. Polone, „Gor-t 
nik".

Cu un deosebit interes este așteptat 
turneul echipei reprezentative a Uni
unii Sovietice în Canada. La 22 noiem
brie hocheiștii sovietici vor juca fa 
Toronto cu Witby Dunlops și în con
tinuare vor susține meciuri la Mont
real, Ottawa și alte orașe. La reîn
toarcerea din Canada echipa sovie-' 
tică va întî'tni la Stockholm reprezen
tativa Suediei.

Alte meciuri sînt programate în 
compania reprezentativelor R. F. 
Germane, R. P. Polone și a cunoscu
tei echipe engleze „Haringay Racers".

înaintea plecării la campionatele 
mondiale din Norvegia, reprezentativa 
U.R.S.S. va participa la un turneu 
internațional organizat la Praga cu 
participarea echipelor Marii Britanii 
și R. Cehoslovace.

P* 
ia
ca

ECHIPA UNIUNII SOVIETICE 
PENTRU CAMPIONATELE 

MONDIALE
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diale de ia Teheran. Lotul halterofililor 
sovietic: este alcătuit din următorii spor- 
tivu: Vladimir Stogov, Rafad CiraișkiaAi, 

Miniaev, Viktor Bușuev, stanul 
Habutdmov, Fedor Bogdanovski. ~ “ 
Lomakin, Arkadi Vorobiev, 
Medvedaiev și Evgheni Novikov.
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•
eliminată din ,,Cupa (Campionilor" 
urma tragerii Ha sorți, care au favorizat 
echipa germană Wlsmut Karl Marx 
Stadt. De la Berlin, echipa poloneză' șl-a 
continuat turneul în jFranța și Anglia 
unde au obținut o serie de succese. Re
cent ea a realizat o valoroasă (victorie 
în oompanla echipei engleze Preston 
Nort-End (care activează în prima ligă) 
învingînd-o cu 2—1 prin golurile marcate 
de Szarzlnski și Hachorek.
De menționat că Preston rămăsese neîn

vinsă pe teren propriu 29 ețjiape de 
campionat!

• Intr-un meci internațional de fotbal 
desfășurat marți în orașul Bury, echipa 
Club Bury din liga a treia a campiona
tului englez a învins cu scorul de *3 
(1—0) formația poloneză Budowlant O- 
pole.

• După efum
mitie agenția ___
Frerse, în tiurneud rnter- 
național de șah de la

Wagenlngen (Olanda) — la care participă 
și reprezentantul ivostru, dr. O. Troia- 
nescu— s-au disputat pînă acum tnei 
runde, in clasament locurile 1—2 sînt 
împărți de Uhlmann <R.D. Germană) 
și Szabo (R.P. Ungară) cu cîte 3 puncte 
fiecare. Urmează Alster (R. Cehoslovaci), 
Donner (Olanda), (Dichstein (Austria), 
Larsen (Danemarca) și Olafson (Lsalanda) 
cu cîte două puncte fiecare.

• Joi a Iv«at sfîr$At 
la Moscova un turneu 
internațional de volei 
la care au participat e-

chipele masculine și feminine ale aso
ciațiilor Dinamo Moscova, Gwardia Var
șovia și Dozsa Budapesta. In uilUinxa zi 
s-au înregistrat următoarele rezultate: 
femei: Gwardia-Dozsa 3—9; bărbați: 
Dozsa-Gwardia 3—2 (15—11, 4—15, 13—15, 
15—4, 15—112). La acest turneu nu a fost 
alcătuit un clasament pe echipe.

• EJchipa feminină de 
HACTUCT baschet a R. P. Ungare, 
DAvviIIjI care se află în Bra-

Sitta, a susținut la 29 
oc-tombrie o întâlnire amicalS în com
pania selecționatei feminine a orașului 
Sao Paolo. Baschetbalistele maghiare au 
obțin ut victoria cu scorul de 73—60.
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Competiții ale sportivilor din R. P. Chineză 
închinate celei de a 40-a aniversări a Marelui Octombrie
In cinstea celei de, a 40-a aniversări
Marii Revoluții Socialiste din Oc-

P. Chineză vor avea
a
toinbrie în R.
loc numeroase competiții sportive la 
fotbal, baschet, tenis de masă și vo-

li
lt.

lei. Cu mult interes esite așteptată 
nala campionatului de fotbal al 
P. Chineze, care se va disputa în
tre selecționata orașului Pekin și 
chipa Armatei Populare de Eliberare.
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