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mișcarea noastră sportivă

M patria 
și Jn-

IȘCAREA SPORTIVA din 
noastră dobindește noi 
semnate succese, se întărește și 

se dezvoltă necontenit. Acest lucru îl 
confirmă numărul de membri ai 
U.C.F.S. care la sfîrșitul lunii iulie 
a.c. a trecut de 1.400.000, numărul 
colectivelor sportive care depășește 
cifra de 6.900. De asemenea o serie 
de acțiuni și competiții sportive 
au căpătat un profund caracter de 
masă ca: festivalurile cultural-sportive, 
campionatele colectivelor sportive, 
precum și crosurile și spartachiadele 
tineretului. Și nu întîmplător cea de 
a 111-a ediție a Spartachiadei de vară 
a tineretului a cunoscut un aflux de
osebit de tineri și tinere, care au ve
nit să se întreacă în cadrul diferite
lor discipline sportive. La finalele 
Spartachiadei desfășurate la București 
au participat aproape 1000 de tineri 
și tinere. Cu acest prilej s-a verificat, 
în practică, încă o dată, că asemenea 
competiții de masă sînt un izvor bo
gat de recrutare și promovare a ele
mentelor talentate pentru sportul de

• performanță.
Consolidarea mișcării sportive 

oglindește și prin faptul că astăzi 
datorită grijii partidului și regimului 
democrat-popular, a crescut numărul 
bazelor sportive, tot mai multe tere
nuri sportive au fost date în folosință 
oamenilor muncii. Aplicarea în viață tivă nu se 
a Hbtărîrii partidului și guvernului . necorespunzătoare, 
din 2 iulie 1957 privind reorganizarea 
mișcării sportive a însemnat pentru 
masele de sportivi, pentru activiștii și 
conducătorii sportivi, călăuza de bază 
pe drumul ridicării activității sportive 
pe o treaptă și mai înaltă.

De la aplicarea acestei Hotărîri și 
Pînă în prezent, se poate spune că 
«accesele sportului nostru au fost mai 
numeroase. Datorită condițiilor noi 
create de regimul democrat-popular 
activității sportive, s-au putut obține 
în ultima vreme pe tărîm internațio
nal rezultate excelente ca cele ale 
Elenei Băcăoantt la parașutism (cam
pioană mondială), cele ale lui Simion 
Ismailciuc și Dumitru Afexe la 
canoe (c..tr>pioni mondiali), Constan
tin Antonescu la tir (campion mondi
al) și ale altor sportivi fruntași.

Mișcarea noastră sportivă, căpătînd 
un profund conținut de clasă, ser
vind interesele 'clasei muncitoare și 
ale poporului nostru, condusă perma
nent, cu grijă, de partid, s-a întărit 
și prin înlăturarea din sînul ei a unor 
elemente necorespunzătoare, elemente 
cu trecut dubios, străine de interesele 
poporului muncitor, care au încălcat 
îndatoririle cetățenești și patriotice.

Nu demult, Plenara comitetului de 
organizare a Uniunii de cultură fi- 
’■ă și sport a dezbătut activitatea 

>rtivă în lumina Hotărîrilor Plena
rei C.C. al P.M.R. din 9—13 iunie 
a.c., stabilind măsuri practice pentru 
îmbunătățirea continuă a activității 
mișcării noastre sportive. Modul cum 
au fost ridicate și analizate o serie

se

de probleme legate de reorganizarea 
mișcării sportive, de continua întărire 
a educației patriotice și a disciplinei, 
spiritul critic și combativ folosit în 
dezbaterea unor importante probleme, 
au oglindit faptul că activiștii și con
ducătorii sportivi sînt pe deplin con- 
știenți de răspunderea pe care ei o 
poartă în direcția îmbunătățirii . și 
întăririi mișcării noastre sportive.

O contribuție deosebită la întărirea 
mișcării noastre sportive a adus-o ac
țiunea de constituire a comitetelor de 
organizare a U.C.F.S. în regiuni, raioa
ne și orașe, asigurîndu-se astfel din 
punct de vedere teritorial deplină po
sibilitate a conducerii și îndrumării 
activității sportive. Astăzi, ca urmare 
a acestei acțiuni, îndeosebi sportul la 
sate și cel școlar, au căpătat cîmp larg 
de manifestare. Numeroasele festiva
luri cultural-sportive sau „duminicile 

sportive", demonstrează tocmai întă
rirea și dezvoltarea necontenită a miș
cării noastre sportive în întreaga țară.

Munca activiștilor sportivi, a colec
tivelor și cluburilor sportive, a fede
rațiilor de specialitate a fost îndrep
tată și în direcția îmbunătățirii com
poziției social-politice a rîndurilor 
sportivilor noștri. Astfel o serie de co
municate apărute în ziare în legătură 
cu sancționarea unor sportivi, vin să 
confirme faptul că în mișcarea spor
tivă nu se tolerează elemente 

nici sportivi care 
încâlcind morala comunistă, co
mit fapte nedemne, străine sportului 
de tip nou. Sportivii își desfășoară 
activitatea lor în văzul poporului. Iar 
poporul nostru cere acestora o atitu
dine corectă, demnă, atît pe terenul 
de sport cît și în viața de toate zilele.

Recent Biroul Comitetului de orga
nizare a U.C.F.S. a analizat de ase
menea unele aspecte ale activității 
sportive în legătură cu politica creș
terii și educării cadrelor de sportivi, 
în legătură cu fluctuația nejustificată 
a sportivilor de la un club la altul. 
Pentru a se pune capăt unor lucruri 
care împiedică creșterea cadrelor pro
prii de către colectivele și cluburile 
sportive, circulația nejustificată a unui 
număr de sportivi dintr-un colectiv 
în altul și în interesul consolidării și 
ridicării valorii secțiilor sportive, Bi
roul a luat măsura ca să se abroge 
regulamentele de transferări ale tu
turor federațiilor sportive.

Această măsură a fost îmbrățișată 
cu căldură de către sportivi, activiștii 
sportivi, de cluburile și colectivele 
sportive. De pildă, în scrisoarea adre
sată ieri redacției noastre, colectivul 
sportiv A.R.U.G.C. arată că e în totul 
de acord cu măsurile luate de către 
Biroul Comitetului de Organizare a 
U.C.F.S. și se angajează ferm 
traducă în viață hotărîrile

Intr-adevăr, comunicatul

să 
respective. 

Biroului

(Continuare in pag. 2)
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între 13 și 15 septembrie

Stadionul Republicii va găzdui întrecerile ediției a XI-<
a campionatelor 

internaționale de atletism
Numai 16 zile ne ntaf despart de 

vor începe pe Stadionul Republicii 
cadrul celei de a Xl-a ediții a campionatelor internaționale de 
atletism ale Republicii Populare Romîtte.

Competiție de mare importanță, care a intrat în tradiția celor 
mai de seamă concursuri ale lumii, campionatele noastre inter
naționale se situează de pe acum ■ ■ •
Faptul acesta este oglindit cum nu 
mările de participare a numeroase 
tmente.

Deocamdată, la F.R.A s-au primit 
asupra participării, ttrmînd ca in 
și listele de înscrieri.

Pînă acum, doar federațiile de atletism ale Olandei și Islandei 
au anunțat numele atleților care Ie vor reprezenta. Astfel, lotul 
echipei olandeze cuprinde pe: Itanie Idloemtioff (campioană in
ternațională a R.P.R. pe 1957 la 100 și 200 ni). Nanne Haase 
(200 și 400 ni). Neli Zwier (lungime și înălțime), Henk Visser 
(100 m și lungime), Henk Heida (800 m), Lef Kamerbeck (110 
m g) Ceea Koch (greutate și disc). Atletismul islandez va fi 
reprezentat Ia București de doi atleți bine cunoscuți iubitorilor de 

sport din patria noastră. Este vorba de alergătorul de viteză 
Hilrnar Thorbjornsson (100 și 200 m) și de specialistul la triplu 
salt Villijalmur Einarsson (triplu salt și lungime).

In timpul care a mai rămas pînă la începerea concursurilor, F.R.A. 
caută să rezolve cît mai bine multiplele probleme de ordin orga 
nizatoric și tehnic, în așa fel ca desfășurarea întrecerilor să se 
facă îtl cele mai bune condițiuni.

data de 13 septembrie, cînd 
din Capitală întrecerile din

în centrul atenției generale, 
se poate mai bine de confir- 

țări din cele cinci con-

numai continuările principiale 
zilele următoare să sosească

Organele sportive din regiunea 
Suceava, cunoscute și apreciate pentru 
preocuparea pe care o arată față de 
competițiile de masă și, în general, 
pentru interesul față de întărirea or
ganizatorică a colectivelor sportive, ne
glijează totuși rezolvarea unor proble
me de prim ordin, deosebit de actuale 
în această perioadă.

Toată atenția activității competiționale de mase
Stadionul Tineretului ne-a oferit, cu 

cîteva zile în urmă, un spectacol spor
tiv de neuitat: întrecerile finale ale 
Spartachiadei de vară a tineretului. 
Spectatorii — neobișnuit de numeroși 
— au aplaudat călduros evoluția ce
lor aproape 1.000 de finaliști, tineri 
și tinere reprezentînd toate regiunile 
țării. Privindu-i pe cei mai buni din 
cei peste 1.000.000 de participant! la 
tradiționala competiție de mase SPAR- 
1ACHIAOA TINERETULUI, ne-am în
trebat — Ia sfîrșitul pasionantelor 
întreceri — ce activitate vor desfășura, 
pînă Ia viitoarea ediție a SPARTA
CHIADEI, sutele de mii de membri 
ai LICE'S care activează în colectivele 
sportive. Firește, marea lor majoritate 
sînt încadrați’ în secții pe ramură de 
sport și acolo își vor continua pregă
tirile participînd și la unele competiții. 
Acest lucru este însă insuficient și din 
experiența muncii sportive din anii 
trecuți s-a constatat că în multe 
locuri sfîrșitul unei mari competiții 
de mase a însemnat un prelungit re
paus atît pentru sportivi cît și pentru 
activiștii sportivi. Finalelor din acest 
an trebuie 
o cît mai bogată 
petițională 
colectivelor sportive. Iată de ce, acum 
cînd toți participanții la finale s-au 
înapoiat în satele și orașele lor, cînd 
în fiecare regiune au fost trecute în 
revistă frumoasele succese realizate în 
mobilizarea oamenilor muncii la acea 
stă mare competiție, să nu uităm eă 
activitatea competițională a membrilor 
UGl-’S trebuie să continue cu intensi
tate sporită. Dar, ce anume concivsuri 
pot li organizate? La această iulie-

bare, reamintim cîteva sarcini 
lectivelor sportive, obiective 
noscute dar uneori neglijate.

ale co- 
binec.it-

. mai 
spor-

Cît mai multe concursuri 
trecerea normelor G.M.A.

pentru

Ce perioadă de timp (bineînțeles 
cu excepția lunilor de iarnă favorabile 
schiului, patinajului, sătilușulul etc.) 
poate fi mai prielnică pentru desfă
șurarea unei intense activități pe linia 
complexului G.M.A. ? Ștrandurile și 
bazinele de înot pot găzdui concursuri 
care să se bucure — în aceste zile 
de caniculă — de o participare re
cord. Sezonul în aer liber permite o

largă acțiune de organizare a cît 
muitor întreceri la toate jocurile i. 
tive, la cele mai diferite discipline. 
Este perioada în care colectivele spor
tive pot — șt au această datorie — 
să contribuie cu rezultate din cele 
mai bune la o simțitoare înviorare a 
activității din cadrul complexului 
G.M.A. Exemplul colectivelor sportive 
din Sibiu, Cisnădie, Buzău, Baia 
Mare, care au și inițiat cîteva acțiuni 
îu această direcție, trebuie, desigur, 
urmat. Pînă la ediția de iarnă a Spar-

însă să le urmeze
activitate com- 

desfășurată la nivelul

DAN

(Continuare in pag.
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Oare cîți țiperi, aspm^pa celor. din fotografia noașlrăs fiă aft.gagță cu 
‘ tanufâ si ia ufaduf. 'Uk lutnsAOili.

Una dintre acestea este problema 
cotizațiilor. O sumară cercetare a si
tuațiilor trimise consiliului regional 
U.C.F.S. de către consiliile raionale 
ca și unele discuții cu președinții aces
tora din urmă, ne-au întărit părerea 
(pe care ne am format-o de altfel cu 
prilejul plenarei consiliului regional 
U.C.F.S. Suceava), că, înscrierile în 
U.C.F.S. și cotizațiile nu au stat în 
deajuns în atenția organelor sportive 
din Suceava, atît la raioane cît și la 
regiune. Să dăm cîteva exemple: în 
raionul Darabani, de pildă, fostul pre
ședinte al consiliului raional U.C.F.S., 
Teodor Ungureanu, a „reușit" să în
cropească o situație din care rezultă

(Continuare în pag. 2-a)

FOTB4L
• Duminică din nou cuplaj 

• „25 August"

Cele două jocuri de duminic ă 
Capitală, C.C.A. — Știința Timifc 
fi Progresul — Știința Cluj se 
disputa in cuplaj pe stadionul 
August". Prin tragere la sorți s-a 
bilit următorul program :

Ora 15.15: Progresul — Știința <
Ora 17,: C.C.A. — Știința T\ 

șoara.

Campionatele mondiale de ti 
au luat sfirșit

T răgătorii sovietici au cucerit 14 medalii de au
MOSCOVA, 27 (prin telefon). — 

G^a de a 37-a ediție a Campionatelor 
Mondiale de Tir de la Moscova a luat 
sfîrșit marți. Timp de 10 zile cei mai 
buni trăgători din lume au luptat cu 
dîrzenie pentru cucerirea titlurilor 
mondiale.

întrecerile de Ia Moscova au de
monstrat încă o dată superioritatea 
trăgătorilor sovietici, care au cîștigat 
14 titluri pe echipe și 11 individuale, 
totah'zînd 74 medalii de aur. Preten
dentă la multe titluri mondiale, e- 
chipa S.U.A. nu a reușit pînă la ur
mă să cîștige nici un titlu pe echipe, 
obținînd doar cinci medalii de aur la 
individual. Trăgătorii noștri s-au pre
zentat sub posibilitățile lor la cîteva 
probe. Ei au reușit totuși să cîștige 
2 medalii de aur, 6 de argint și 7 de 
bronz. In ultima parte a competiției, 
Constantin Antonescu, Marin Ferecatu 
șl Ștefan Petrescu au dovedit totuși 
clasa tirului din țara noastră, reali- 
zînd performanțe de valoare și cîș- 
tigîfld două' titluri supreme.

Ultimele probe din cadrul cam; 
natelor mondiale au fost armă m 
tară 3x20 focuri și armă militar 
focuri viteză. Iată rezultatele : ■1
MA MILITARĂ 3x20 FOCURI 
clasament individual: 1. Tilik (URS 
555 p — nou record mondial; 2. 
kin (URSS) 552 p; 3. Perebe 
(URSS) 547 p; 4. Duncan (SU 
546 p; 5. Samburkin (URSS) 543 
Clasament pe echipe: 1. URSS 21 
p — nou record mondial; 2. R.P 
Iugoslavia 2641 p; 3. Finlanda 2t 
p; 4. R. P. Ungară 2619 p; 5. R. 
Polonă 2613 p; 6. R. Cehoslovă 
2612 p. Trăgătorii romîni nit au p 
ticipat la această probă. ARMA A 
LITARA 20 FOCURI VITEZA. C 
sament individual: 1. Novozi
(URSS) 189 p; 2. Cerveni (R. Ce 

Pehterev (URSS)__18l 
pe
p; 
p; 
p;

186 p; 3. 
Clasament 
siluete 723 
siluete 675 
siluete 633 
p; 5. Suedia
SUA. 72 siluete 576 n. Trăgătorii 
mîni nu au participat.

echipe: 1. URSS.
2. R. Cehoslovacă

3. R.P.D. Coreeană
4. Israel 73 siluete f 
72 siluete 609 p;



Concluzii la întilnirea de înot R. P. Rotnînă-Suedia

Despre prima ediție a întîlnirii de 
natație dintre reprezentativele R.P. 
'Romine și Suediei se vorbește, de-a- 
cum, la timpul trecut. Rezultatul final 
(94—91), care a dat cîșțig de cauză 
înotătorilor oaspeți, a fost înscris și 
el în palmaresul celor două echipe. 
Dintre competitori — cei mai 
valoroși — se gîndesc la Budapesta, 
orașul gazdă a celei de a IX-a ediții 
a campionatelor europene, cu speranțe 
și... emoții firești.

Pentru multi dintre spectatori, care 
au trăit cu intensitate fiecare victo
rie și fiecare înfrîngere în cursul a 
cestci întîlniri, sentimentul că repre
zentanții noștri au trecut pe lîngă 
o mare victorie este pe deplin justi
ficat. Desfășurarea probei de 1500 m. 
liber bărbați (care, așa cum am mai 
afirmat, a decis în ultimă instanță 
pe învingători) a avut darul să ne 
reamintească de prima zi de concurs, 
mai precis de ștafeta 4x100 m. mixt 
femei, probă în care ■— de fapt — 
o dată cu cele patru puncte pierdute, 
am lăsat victoria să ne scape printre 
degete. Acesta a fost, după părerea 
noastră, momentul psihologic al în
tîlnirii. Să recapitulam: primele două 
schimburi ale ștafetei, Maria Both 
(spate) și Gabriela Mangezius (bras), 
au adus un avantaj apreciabil .și — am 
crezut noi — hotărîtor. In cel de al trei
lea schimb Insă— la fluture —Nico- 
leta Ștefănescu a înotat foarte slab, a 
acoperit distanța intr-un timp inferior 
m aproape 5 secunde celei mai bune 
performanțe a sa (1:23,8 față de

Cotizațiile și înscrierea de noi membri in U.C.F.S. 
sarcini principale pentru organele sportive 

din regiunea Suceava
(Urmare din pag. I)

:ă în acest raion deși există 18 co- 
ectivc sportive sătești nu s-au strîns 
.otizațiile nici pe o lună. Manifestînd 
> condamnabilă comoditate, 'I’. Un- 
rureanu (îndepărtat recent din fttnc- 
ia de președinte al consiliului raional
I. C.F.S..), „rezolva" toate sarcinile din 
liroti. Așa se face că, în prezent, 
n raionul Darabani, problema strîn- 
(erii cotizațiilor este departe de a fi 
ezolvată.

întrebat de ce nu se îngrijește do 
trîngerea cotizațiilor, Oreste l'rățeanu 
îndepărtat și el, recent, din funcția 
le președinte al conciliului raional
J. C.F.S. C. Lung) a dat (în plenara 
omitetului regional) următoarea ie 
lică: „Nu eu eram dator, ca preșe- 
inte, să string cotizațiile". Acest 
ăspuns lipsit de bun sin ț, explică, 
e altfel, situația în care se găsește 
aionul C. Lung, în ceea ce privește 
otizațiile sportive: din 4305 membri 
- cit însumează cele 25 colect’ve 
portive din raion — doar 1800 spof-

Toată atenția activiștii competitionale de mase
(Urmare din pag. /)«,

lachiadei mii și mii de tineri pot 
ieveni purtători ai insignei G.M.A. 
Să-i ajutăm să realizeze acest lucru. 
Si, în același timp, să nu uium im
portanta problemă a reconfirmării ca- 
ității de purtători ai insignei G.M.A.

O rodnică muncă pe linia comple
tului G.M.A. va fi un nou răspuns pc 
:are activiștii sportivi îl vor da che- 
nării de a îndeplini obiectivele miș
cării de cultură fizicei și spori.

Crosul de mase „Să Intlmp'hSn»
7 Noiembrie"

lată o competiție aștepm!;. cu toi 
stila interes. De ia 21 sv; Ici.b iz. pe 
Irumurije de țara, pe poteri și ș’ore!.', 
re stadioane și în |-arci r , sute <1 
inii de tineri vor porni să se i me, 
îi alergări de cros. Dar, etic con 
cursuri dc cros nu trebuie or; miizaie 
— pentru pregătire și ‘cle.ț c — piîm 
atunci? In fiecare au, numere;.se co
lective sportive, cum sînt cel de la 
combinatul siderurgic din l’imcdoar;:. 
1c la Atelierele Grivița roșie din Bucu
rești, de la uzinele „1 Mai" din Pio șli 
>tc. angrenează mii de muncit rișiinm:- 
'itoare în întrecerile de cros inehinaie 
lilei de 7 Noiembrie. Acum aceste 
întreceri pet să se buciic de o și m i 
nare participare. Avîntul general, al

M.4R/.4 BOTH

1:19,1, realizat de două' ori Ia rînd 
cu puțin timp in urmă), înlesnind, ast
fel, ștafetei adverse o sosire „strînsă" 
și o victorie pe care nici ea nu o mai 
spera. A doua zi, parcă, pentru a ne 
arăta cit de ușor am pierdut ștafeta 
feminină și... victoria, Nicoleta Ștefă
nescu a înotat 100 m. fluture, în pro
bă individuală, în timpul de 1:21.01...

★
Această întilnire a continuat că 

natația noastră este superioară celei 
suedeze în sectorul masculin și infe
rioară în probele feminine. Clasamen
tele parțiale reflectă cu claritate acest 
raport de forțe: masculin: R.P. Ro- 
mînă — Suedia 56—42; feminin: R.P.

tivi și-au achitat pînă acum cotiza
țiile. Atitudinea îngîmfată, de res
pingere și îndepărtare a activului vo
luntar, a contribuit într-o măsură în
semnată la crearea acestei situații. 
Nici în raioanele Suceava, Șiret ș.a. 
situația strîngerii cotizațiilor nu este 
mai bună.

înscrierile de membri în U.C.F.S. în 
regiunea Suceava prezintă de aseme
nea lacune serioase. Cu excepția raio 
nului Trușești (președinte tov. V. A- 
vasiloaiei) — raion tinde se folosește 
foarte .mult activul voluntar și cola
borarea cu comitetul raional U.T.M. 
—- și într-o măsură, raionul Botoșani 
(președinte tov. C. Olaru), ■ celelalte 
consilii raionale nu și-au îndeplinit 
cum trebuie aceasta sarci ui impor
tantă. Rină la sfîr.șitul anului, în re 
giunea Suceava trebuie atrași în ac
tivitatea organizată de cultură fizică 
și sport 95.000 membri. Se pune însă 
î ’trebarca: cum contribuie la înde
plinirea acestei sarcini consiliile ra
ionale I.C.F.S. Șiret, Vatra Dornei 
și altele, care au neglijat în mod 
nejustificat, strîngerea cotizațiilor și 
înscrierea de membri?

mișcării sportive din tara noastră, ca 
urmare a Hotărîrii Partidului și Gu
vernului din 2 iulie 1957, entuziasmul 
de nedesci :'s al sutelor de mii dc mem
bri ai l (FS, pot face ca întrecerile 
de cros din acest an să atragă iu 
practicarea metodică a alergărilor pe 
teren variat mase largi de oameni ai 
muncii.

Insigna de „Cel mai bun sportiv 
dîn 10" >i de „Campion al colecti

vului sportiv"

Perioada dintre cele două ediții aie 
Spmtachiadei ti'cretului trebuie in
tens folos'tă litru traducerea în 
fapte a uneia dintre e le mai utile 
imisuri luate de I CI S pentru dezvol
tarea sportului de masă. De curînd 
a’u tost chbc ate rcguiameiitele con
cursurilor de casă intitulate „Cel mai 
bun sportiv din 10“ și ..Insigna de 
campion al eol.'Ct.vului sportiv". Sti- 
midative și atrăgătoare, aceste con
cursuri trebuie să înceapă in cît mai 
multe colective sportive Este îmbu
curător faptul că de pe acum, colec
tive di:; raiomd ..Tudor VTadimirescu"- 
ljnefirești, din Sighișoara sau lași se 
preocupă de organizarea unor astfel 
de concursuri.

Cc-ncursurile oentru cucerirea celor 
f'onă insigne nu exclude, ci, dimpotri
vă, ințărește rolul coiicm s- i ilor <le 
casă în ■ general, care pot și trebuie 

Romînă — Suedia 35—52. Diferența 
de 14 puncte, care a separat pe îno
tătorii noștri de cei suedezi, a fost 
refăcută și 'depășită cu trei puncte 
de înotătoarele oaspe. De altfel, adver 
sării noștri își datoresc succesul lor 
superiorității manifestate în probele de 
craul, mai evidentă la înotătoare. Cu 
excepția ștafetei 4x200 rn. liber băr
bați, toate celelalte probe de craul 
(șase la număr) s-au încheiat cu vic
toria oaspeților. Este bine să subli
niem acest lucru, deoarece este știut 
că în ansamblul probelor de înot, cele 
de craul constituie centrul dc greu
tate, ca fiind cele mai numeroase și 
hotărîtoare într-o întilnire directă. De 
asemenea, craniul — ca cel mai ra
pid procedeu tehnic —■ este cel mai 
aproape de aspirațiile natației de pei- 
tormanță și, deci, și de preocupările 
tehnicienilor de pretutindeni. Iată de 
ce ne folosim, din nou, de acest pri
lej pentru a îndemna pe antrenorii 
noștri să pună și mai mult accentul 
pe. înotul craul în munca lor de in 
struire a tinerelor cadre.

GH. NICOLAESCU

Se întărește se dezvoltă necontenit

mișcarea noastră sportivă
(Urmare din pag. I)

U.C.F.S, reglementează cu un înalt 
spirit de răspundere, problema regula
mentului de transferări și prin măsurile 
luate, lichidează o stare de lucruri 
care putea avea urmări negative or
ganizatorice și tehnice în ceea ce pri
vește întărirea mișcării sportive.

Traducerea în viață a măsurilor 
prevăzute de comunicat va contribui 
din plin la educația cetățenească și 
patriotică a sportivilor noștri. va 
pune capăt ușurinței cu care se făceau 
pînă acum transferările. Aplicarea cu 
răspundere a măsurilor respective va 
duce de asemenea și la consolidarea 
colectivelor și cluburilor sportive, cate 
nu vor mai fi puse in situația ca de
seori unele echipe (fotbal, rugbi, te
nis, etc.) să fie descompletate.

Actualele consfătuiri pe linie spor
tivă in regiuni și raioane dezbat pro
bleme de seamă ale muncii și acti
vității mișcării noastre sportive. Este 
bine cu această ocazie ca activiștii și 
conducătorii sportivi să sublinieze im
portanța măsurilor luate de Comitetul 
de organizare a U.C.F.S. și de către 
federațiile de specialitate. Este necesar 
ca in direcția întăririi și dezvoltării 
activității mișcării 
să se ptmă accent 
nistă a sportivilor, 
cestora în spiritul i 
de partid, față de 
muncitoare.

Colectivele și cluburile sportive sînt 
datoare să acorde mai multă atenție 
problemei întăririi disciplinei sportive, 
a atașamentului maselor de sportivi 
față de locul de muncă. Iile trebuie să 
combată influențele ideologiei biirghe- 

noastre sportive 
pe educația comu- 
pe creșterea a- 

atașamentului fața 
■ interesele clasei

să lie organizate în. toate colectivele 
sportive chiar intre sportivi începători.

Să nu neglijăm aspectul recreativ

Activitatea eompetițională organizată 
nu înseamnă cîtuși de puțin neglija
rea formelor recreative. O excursie, 
însoțită desigur și de jocuri cii mill 
gea, o ieșire în comun pe o bază 
sportivă unde iiecare să alerge, să 
joace fotbal sau volei, să arunce greu 
lalea sau să-și măsoare forțele, iu 
tr-un ciivîu't să facă ceea ce-1 place, 
sînt metode care ajută la prietenia 
muncitorului cu sportul. Ce frumoasă 
sărbătoare înseamnă o duminică spor
tivă într-im sat 1 In afara cîtorva în
treceri oficiale, se pot organiza cu 
astiel de prilejuri nenumărate în
treceri sportive între... spectatori (așa 
cum ar. făcut de altfel activiștii spor
tivi din raioanele Slatina, Rădăuți 
etc.) urmate de plimbări, excursii în 
locuri pitorești.

★
N-am amintit aici nimic despre sar

cinile colectivelor sportive legate ue 
munca organizatorică și de instruire 
sportivă, de obiectivele privind acți
unea de reorganizare. Ele își au rolul 
și importanța lor. Dar, să nu uităm 
că siîrșitui Sparfachiadei nu înseamnă 
tei minarea activității compel it ionale si 
să. ne preocupăm ctt toată grija și de 
această problemă.

6. Moiceanu și Dinamo I învingători 
în Circuitul ciclist al regiunii Pir ști

PLOEȘTI 27 (prin telefon). — 
•Circuitul ciclist al regiunii Ploești a 
luat sfîrșit as’tăzi cit victoria dinamo- 
viștilor, la iivlividual și pe e- hipe.

Victoria aceasta nu a fost pericli
tată în ultime!..' două etape, Marți, pe 
distanța Sinaia—Predeal-Cioplea—Si
naia—pi'ești (109 km), cursa a fost 
destul de animată în prima ei parte 
și în special pe Cioplea, nude pluto
nul a fost fărâmițat de dinamoviști, 
care au forțat alura. La coborire, spre 
Sinaia, plutonul s-a refăcut însă și 
cursa a continuat într-o notă dc mono
tonie. învingători'! etapei a fost decis 
la sprintul final, la care au partici
pat 43 dc alergători. Victoria a re
venit tînăr.’.lui N. Mușa (Recolta 
Bucur, ști).

Ultima etapă (Ploești—Rm. Sărat— 
Ploești,- 208 km) nu a oferit nici o 
acțiune demnă de reținut. S-a rulat 
lent, monoton, cu o medie orară ioarte 
scăzută. 47 de cicliști au dat lupta la 
sprintul final. Rezultatul : 1. N. Pel- 
earu (ind.) 6 h:03,51 ; 2. L. Zanoni 
(Dinamo I); 3. I. Hora (Victoria); 
4. V. Dobrescu (C.C.A. I) ; 5. Gh. Șer- 
ban (C.C.A. I) etc. toți în același 
timp.

Clasamentul general individual : 

trebuie să uităm 
acest lucru este 

activitatea sportivă 
elementele străine 

ale Partidului,

de asemenea 
principalul — 

n-au ce 
intereselor 
ale con-

ze, manifestările cosmopolite, naționa
liste sau șovine de orice 
ele.

Nu
— Și 
că in 
căuta 
poporului, 
strucției noastre socialiste, tnlăturînd, 
pe de o parte, aceste elemente și în 
același timp muncind cu rîvnă, vom 
contribui ca mișcarea noastră sportivă 
să se întărească necontenit, să mear
gă impetu-os înainte.

nuanță ar fi

i

T.a Galați 'există o școală sportivă 
de elevi. O școală care, dai-li fiind tra
diții sportivă a orașului, ar trebui să 
se bucure de toată atenția. Și totuși, 
in ciuda motivelor care ar pleda pen
tru o activitate bogată, situația este 
departe de a fi mulțumitoare. De ce ? 
Pentru că anul trecut (și nimic nu in
dică o schimbare pentru noul an șco
lar') școala sportivă de elevi din Ga
lați a fost un copd vitreg. Un copil 
vitreg al școlii medii N'r. 1 ,.V. Ălec- 
sâitdfi" pe lingă care s-a 
imicționeze. Mai sînt desigur și alte 
școli sportive, de elevi care funcționea
ză pe lîngă diverse școli medii. Nimic 
nu le împiedică să desfășoare o acti- 

La școala sportivă ele elevi 
fizică, avînd specializarea baschet, 
și... tir!

educație 
de înot

G-alați, un profesor de 
este folosit ca antrenor

■— Și totuși, precizia e remarcabilă...
-— Aicritul meu !... Le-am spus că orice 

greșeală personală...
uitate rodnică, să obțină rezultate bu
ne. lxi școala medie nr. I din Galați 
insă, tovarășului director Grigoraș E- 
nache nu-i place sportul. Este, orice 
ați spune, un motiv „serios" pentru a 
pune bețe in roate activității școlii 
sportive de elevi. Antipatia tovarășului 
director f ță de sport și mai cu seamă 
față de școala sportivă de elevi iși 
are originea, pare-se intr-un articol 
critic apărut iot pe acesta temă iu co
loanele ziarului nostru. De atunci, tov. 
Grigoraș Enaclie este supărat joc pe 
sport și sportivi. Și din cauza aceasta 
suferă, școala, sportivă de elevi. Păru 
buget, fără condiții propice dezvoltări!

1. O. Moiceanu (Dinamo I) 14 li:3(>,57 j
2. R. Schuster (Dinamo I) 11 h: 38,29 ;
3. I. Zanoni (Dinamo I) 14 h:39,06;
4. Gli. Șerban (C.C.A. I) ; 5. 1. Hora 
(Victori-;) același timp. Pe echipe : 1. 
Dinamo I : 2. Dinamo IL

V. COHANCIUC CONDUCE ÎN CAM
PIONATUL DE MARE POND 

AL JUNIORILOR

Campionatul de mare fond al ju
niorilor a continuat- marți cu etapa a 
doua, pe șoseaua L-rziceni (între ki
lometrii 11,500 și 51,500 și retur). Tî- 
nărul ciclist dc la Voința București, 
V. Cchanciuc — dotat cu reale calități 
fizice —• a evadat din pluton cu 10 
km înainte de sosire și printr-un sus
ținut efort de voință a reușit să se 
distanțeze, terminînd învingător, cu 
un avans de 50 secunde față de alți 
32 de alergători care au acoperit dis
tanța în 2 h:06:44.

Miercuri s-a desfășurat etapa a 
treia pe șoseaua Alexandria (90 km). 
Timpul ploios . la început și răcoros 
după aceea a contribuit la ritmul vioi 
al cursei. O serie de hărțuieli au fă
râmițat plutonul în trei grupuri. A- 
nimatorul nr. I al etapei a fost I. 
Stoica (Voința București) care a cîș- 
tigat cele două sprinturi, precum și 
victoria în etapă cu timpul de 2 
h:26,45. Pe locul 2 V. Cohanciuc, 
purtătorul tricoului galben, iar pe lo
cul 3 li. Bărbulescu (Șc. sportivă de 
tineret Buc-.), ambii în același timp 
cu învingătorul. ț

Clasamentul general: 1. V. Cohari- 
citic 6 h:47,15; 2. I. Stoica 6 11:47,55 5 
3. E. Bărbulescu 6 h:48,25.

Azi: zi de odihnă, mîine etapa a 
patra : șos. Urziceni (40 km. — coii- 
tra-cronometru) cu plecare individuală 
din 2 în 2 minute.

fizică —■
Coșiilea- 
și H

unei activități temeinice, această școa
lă, care anul trecut a funcționa! cu 
șapte secții (atletism, box, baschet, 
gimnastică, notație, tir și volei) își 
duce cu greu existența. Eforturile mior 
inimoși profesori de educație 
Mihai Filin, D. Alititelu, î. 
nu, C. Teclu, Gh. Manolescti 
Bîrsan — se irosesc in van.

Pe Ungă toate necazurile 
material, școali sportivă de 
Galați mai are încă o „durere" : ure-

de ordin
elevi din 

.. Re
stabilii să știa încadrare a unor profesori în li

nele secții pe ramură de sport. Toi 
din cauza lipsei de interes a direcțiunii 
școlii medii Nr. 1 Alecsandri" s-a 
ajuns ca școala Sportivă de elevi să
din

foc pierdut îl echivalez cu
(Desen de A1ATTY) 

obtădtiiască diferiți profesori in goană 
după ..’iorme" sau „jumătăți de ’lar
me", fără ca să-i pese cuiva șî de re- 
z Jfaiele muncii acestora. S-a a<uns la 
unele situații de-a dreptul curioase. 
De pildă, prof. Petre Vasiliu, absol
vent a! Institutului de Cultură 1 izică, 
«viitd specializarea baschet, a fost în
cadrat ea antrenor de... tir și notație. 
Și, in acest timp, secția de baschet 
băieți este condusă de pro' M iriți 
Miișec. iir cea de volei de pro!. Maria 
Costache, ambele avind o Cnlt ’care in
ferioară celeia a prof. Petre X rsilTi 1

O i<Gre d-ti imp s exist ": t'i-rerea 
șeotii pe lingă secția de invățnmint.



A

ȘȘ jocul individual e un act de 
indisciplină !

In întrecerea sportivă nu pot exista 
numai învingători. Cineva pierde. Deci 
n-are rost să ne supărăm cu 
preț pe sportivul sau pe echipa care 
a pierdut, nu trebuie neapărat, 
spune poporul, „să căutăm un țap ispă
șitor". De multe ori înfrunți un adver
sar mai bun și, în 
te întrece.

La urma urmelor 
duminică a echipei 
roșu ar trebui înțeleasă, din moment 
ce Dinamo a jucat mai bine. Cu ce 
rm putem fi de acord noi — și n-ar 
trebui în primul rînd să fie de acord 
conducerea secției de fotbal a Stea
gului roșu — este atitudinea unora 
dintre jucători. Și spmiînd aceasta, 
ne referim, cil deosebire, la David, 
acest jucător, talentat de altfel, care 
duminică (și nu pentru prima oară!) 
a comis serioase abateri de la disci
plina de echipă. E drept, nu și-a lo
vit adversarul și poate că nici u-a in
sultat pe nimeni. Folosind însă dri
blingul ca o simplă distracție perso
nală, sustrăgîndu-se în mod evident 
de la mia din legile de bază ale fot
balului — jocul colectiv — el a de
zorganizat jocul formației sale, a căl
cat. socotim noi, disciplina de echipă.

Și s-ar face un prost serviciu și e- 
chipei și lui David însuși, corrsiderîn- 
du-se jocul lui individualist, rupt de 
echipă, de duminică, altfel decît ca un 
act flagrant de indisciplină de joc.

(Jc. B.)

orice

emil

mod logic, acesta

și îufrîiigerea de 
de fotbal Steagul

să-l încurajeze pc tînărul său tovarăș 
de echipă, dcbit.antul Feodot, nici, să 
asigure peiimmcnt legătura cu linia 
ce atac, căreia l-a furnizat mingi uti
lizabile și la ale cărei acțiuni a parti
cipat deseori. Calm, sigui și oportun 
în acțiuni, fără mișcări inutile, dar 
gata să depună un efort în plus ori 
de cile ori a fost nevoie, Nunveiller 
a avut nu rol constructiv în jocul e- 
cliipei (și nu ne îndoim că va merge 
mereu pe acest drum), subordonîn- 
du-se intereselor echipei și ilustrînd 
•— dac.a mai era nevoie — valabilita
tea principiului jocului colectiv.

In legătură cu obstrucția

Nu avem prea multe de reproșat ar
bitrilor din prima etapă a campiona
tului categoriei A și B. Din observa
țiile făcute la jocurile din' București, 
ca și din relatările corespondenților 
noștri din țară, rezultă că arbitrajele 
au fost satisfăcătoare și faptul acesta 
trebuie reținut ca un aspect pozitiv.

Dacă totuși insistăm la acest capi
tol, o facem pentru a atrage atenția

Bîrsan (Steagul roșu) asupra lui 
line 1 (Dinamo) ca o șarjă pericu
loasă (jocul periculos se pedepsește 
tot eu o lovitură liberă indirectă).

Este adevărat că în cercurile fot- 
balisiice internaționale se discută 
modificarea regulamentului de joc în 
sensul sancționării obstrucției în careu 
cu o lovitură de la 11 im- Federația 
irlandeză a și propus forului interna
țional această modificare, dar F.I.F.A. 
nu a luat încă o hotărîre. Deci, în 
prezent, obstrucția se sancționează 
încă prin lovitură liberă indirectă. Așa 
vor trebui să procedeze toți .arbitrii, 
dînd dovadă de mult discernămînt în 
diferențierea obstrucției de fault. Cea 
mai mică neatenție în această privință 
poate duce chiar la influențarea re
zultatului unui meci și acest lucru 
trebuie evitat cu orice preț. Nu a fost 
cazul meciului Dinămo — Steagul 
roșu (dinamoviștii au fost superiori 
în mod evident, dovadă și 
final de 6—0), dar greșeala 
nu trebuie 

să fie

și responsabilii secțiilor de 
divizionare din țară. In a- 
ședință a fost analizată acti- 
fotbalistică de la reorganiza- 

cultură fizică și

Pentru joc colectiv

In opoziție cu exemplul prost al lui 
David se cuvine Să semnalăm cazu
rile de încadrare perfectă în' jocul co
lectiv, fără ca aceasta să însemne 
’"făbușirea personalității jucătorilor. E- 

aple sînt multe și din jocurile de 
duminică nu știm la care să ne 
oprim: la veșnic tînărul Petschovski, 
la inepuizabilii Bodo și Nunveiller sau 
Ia combativul Ene I? In fond, pe ori
care din ei l-am cita, concluzia ar fi 
aceeași. Duminică, Nunveiller — de 
pildă — poate că nu a fost prea des 
remarcat, n-a ieșit în evidență, dar 
a muncit mult și cu folos pentru echi
pă. Și-a îndeplinit eu succes sarcinile 
legate de postul său, dar a fost gata 
în orice moment să dubleze — ca și 
colegul său Al. Vasile — pe stoperul 
Motroc. ; să acopere — la nevoie — 
locul lui Szoko, plecat prea înainte : 
să intervină respingînd un atac a! lui 
Szigeti tocmai pe partea opusă sau 
să degajeze mingea de pe linia porții. 
In același timp însă, n-a omis nici

scorul 
comisă 

trecută cu vederea și e 
reținută ca învățătură.

(P. G.)

săritură peste piciorul portarului Ghiță — ieșit 
juniorul dinamooist Varga și-a croit drum liber

Un dribling scurt,
in întimpinarea lui — și ..............
spre poarta goală. Astfel a inscris Dinamo București al treilea gol în me
ciul cu Steagul roșu.

In ziua de 20 august 1958 a avut 
loc consfătuirea Federației Romîne de 
l otbal cu participarea comisiilor și 
colegiilor centrale, președinții comi
siilor regionale de fotbal, antrenori, 
arbitri 
fotbal 
ceasta 
vitatea
rea mișcării de 
sport.

In urma dezbaterilor care au avut 
loc, s-a constatat că pe lingă rezul
tatele pozitive obținute în activita
tea fotbalistică mai 
lipsuri grave.

Astfel, din cauza 
pare și exigență în 
ționare și promovare a cadrelor, 
rîndurile jucătorilor, antrenorilor, 
bitrilor și uneori în comisii și secții 
de fotbal s-au strecurat o seamă 
elemente necorespunzătoare.

De asemenea nu s-au aplicat 
fermitate prevederile cu privire 
participarea sportivilor în procesul 
producție și nu s-a acordat suficientă 
atenție educării politice, patriotice șl 
cetățenești a fotbaliștilor, ceea ce a 
dus la comportări nedemne în străi
nătate și în țară, la compromiterea 
cluburilor din care fac parte.

Pentru remedierea lipsurilor 
stafate cu ocazia dezbaterilor consfă
tuirii s-au luat următoarele hotărîri: 

din activitatea spor- 
elementelor necores-

(Foto T. RO1BU)

în
persistă unele

lipsei de prcocu- 
politica de se'ec- 

în
ar-

de

cu 
la 
de

con-

din corpul antrenori- 
Constantin și Stein-

— înlăturarea 
tivă a tuturor 
punzătoare.

— Se exclud 
lor Anghelache 
bach Petre.

— Se pune în vedere antrenorilor: 
Wetzer Rudolf, Albii Gheorghe, Do- 
bai Ștefan, Wetzer Ion și Mocanu 
Mircea că în cazul părăsirii fără mo
tive
care sînt angajați în momentul 
față vor fi scoși din corpul antreno
rilor.

arbitrilor asupra unei greșeli — sin
gura mai importantă pc care am re
ținut-o. duminică — săvîrșită de Zalia- 
ria Drăghici în jocul Dinamo-Sfeagtil 
roșu. Este o greșeai" care, cu puțin 
mai multă atenție, poate fi evitată' pe 
viitor: sancționarea unei obstrucții
clare cu un II m și nu cu o lovitură 
liberă indirectă, cum ar fi trebuit 
să decidă arbitrul Z. Drăghici, chiar 
dacă ar fi interpretat obstrucția lui

ȘTIRI DIN FOTBAL
® A doua faza a Cupei R.P.R. 

1958—59 (inter-regiuni) se va deșta- 
șuia la 7. septembrie, cînd se vor în- 
tîlni cele 96 de echipe calificate 
legiuni. Cum la aceeași dată își

bine întemeiate a colectivelor la 
de

C.C.A. (la caiac) și Dinamo (la canoe) 
/ingăfori în campionatul republican 

de mare fond pe Dunăre
echipe-caiac: I. C.C.A. 30 h. 
Ancora Gakiji 31 li. 32.11;

3. Voința București 32 li. 03:20. Cla- 
saiibent general inch vidua l-ca noe: J

!.ipalit-Bartalici (Dinamo) b ti.
22:14; 2. Conțolenco-Ditcov (C.C.A.) 
5 h. 31:10; 3. I. Lipăiit-Dunaev (Di 
namo) 5fi. 31:25; 4. G.
(C.C.A.) 5k 33:00; 5. 
dov (C.C.A.) 5h. 35.12; 6.
lacovici (Dinamo) 5h. 55:50.
«nenț general pe echipe-canoe: 1. Di
namo 16 h. 31:01; 2. C.C.A. 
39:33.Clasament general pe 
caiac4-canoe: 1. C.C.A. 44 h.

Intre 21 și 24 august s-a desfășurat 
campionatul republican de mare fond 
pentru caiac-canoe, organizat de Con
siliul Central al Sindicatelor în cola 
borarc cu FRSN.'Cea dc a Vfl-a edi
ție a acestui gen de „maraton" nau
tic a constat din parcurgerea unei 
distanțe de 149 km în patru etape, de 
ia Galați pînă la Suluia. Campionatul 
s-a situat la un nivel superior față 
de toate edițiile de pînă acum, dato
rită, în primul rînd, sistemului nou de 
desfășurare, prin desființarea probei 
de canoe dc 10 plus 1 și prin include
rea în program a canoei de 2 
persoane și caiac dublu „race", iai 
în al doilea rînd prin parJi ■'-nrc.-i 
fruntașilor sportivi d'n țara i...:strâ 
în ramurile caiac-canoe.

Analizînd valoarea întrecerilor, se 
poale spune că prin participarea deo
sebit de numeroasă (120 sportivi rn 
60 echipaje de caiac și canoe), cam 
pionalul și-a atins întru totul scopul. 
Siipeijciitatea acestei ediții față de 
cele precedente, este demonstrată ți 
de mediile orare ridicate: 16 km la 
caiac și 13 km Ia canoe.

Prezentîndu-se bine pregătită din 
punct de vedere tehnic și tactic, e- 
chipa de caiac a C.C.A. s-a clasat pe 
primul loc. La canoe, echipa clubului 
Dinamo a arătat, de asemenea, un 
progres evident cil toate că echipajul 
favorit Ismailciuc-Alexe s-a clasat pc 
locul 11 în prima etapă, iar în a 
Il-a a abandonat, situîndu-se astfel 
pe locul 10 în clasamentul individual, 
lata și rezultatele:

Clasament general Individual-caiac-. 
I. Crăcitinescu-Tănase (C.C.A.) 10 h. 
04:66; 2. Ivanov-Bălan (C.C.A) 10 li 
07:31; 3. ifoica-Popa (Ancora Galați) 
10 li. 10:31; 4. Coz lo v- Boti lchm (Fia 
mura roșie Tulcea) 10 h. 15:18; 5.
Dinteu-Svoboda (Voința București) 
10 h. 23:13; 6. Năstase-Caratas
(C.C.A:) 10 h. 23:30. Clasament ge-

neral pe
35:41; 2.

Cozlov-Iuhpv
Covaliuc-Libi- 

Azizoaie- 
Clasa-

16 ‘li. 
echipe- 

43:34.

• In urma omologării variantelor 
depuse la concursul Pronosport nr. 34 
din 24 august a.c. au fost stabilite ur
mătoarele premii : Premiul I : 24 va
riante cu 12 rezultate exacte, revenind 
fiecăreia cile 4737 lei; Premiul II : 

372 variante cu 11 rezultate exacte,
revenind fiecăreia cite 366 lei; Premiul 
ill: 3455 variante cu 10 rezultate 

exacte, revenind 
Fond de premii: 454.775 lei.

• Premiile în 
riantelor cu „0" 
Pronosport nr. 33 din 17 august a.c. 
au revenit următorilor participanți:

Cu cele mai multe variante cu „0“ 
rezultate pe același formular: 
o motocicletă cuataș „Simson A.W.O.": 
Buletinul agenției 3—7 din București 
cu 134 variante ; o motocicletă Al. Z. 
de 350 cmc.: Mănăstireanu Epami- 
nonda din Ițcani rn. Suceava cu 32 
variante ; un frigider „Pinguin": 
Georgescu Alexandru din București 
cu 12 variante ; tui ceas „Doxa" : 
Lupu Ciulea din lași cu 10 variante; 
un aragaz cu 3 ochiuri și butelie: 
Filip Simion din Timișoara cu 8 va
riante.

Premiile acordate prin tragere din 
urnă.

O motocicletă de 350 cmc.: Cotar-

fiecăreia cite 59 lei.

obiecte acordate va- 
rezultate ia concursul

din 
va 

începe campionatul și categoria C, 
și cum în această categorie au promo 

regionale calificate 
de Cupa ale acea 
disputa la 10 sep-

vat cîteva ec'.iipe 
in Cupă, meciurile 
tor echipe se vor 
tembrie (miercuri).

© lată de altfei 
ale Clipei R.P.R.: 
echipe regionale), 
echipe regionale plus 56 echipe 
categoria C), 26 octombrie (52 echipe 
calificate din etapa precedentă, plus 
28 echipe din categoria B) și 7 de
cembrie (40 echipe calificate din e- 
tapa precedentă). Faza finală se va 
desfășura în primăvară cu participa
rea a 20 echipe calificate din etapa 
de la 7 decembrie, la care se vor a 
dăoga cele 12 echipe din categoria 
A.
• Meciul de categoria B Gaz Are

tan Mediaș-CFR Arad, programat du
minică, se va disputa Ia Sighișoara, 
terenul din Mediaș fiind suspendat.

• Intîlnirea Rapid 11-Unirea Foc
șani sc dispută duminică la ora 9 
dimineața pe Stadionul din Ciulești.

datele din toamna 
7 septembrie (96 
28 septembrie (48 

din

Ou *’^.«tonospon
cea Elis din Lugoj ; cile uii aragaz 
cu 3 ochiuri și butelie: Leova Feld
man din corn. Bereoți reg. Galați și 
Năstase Gheorghe din București ; 
cite un aparat de radio .fdpereta": 
Haini Zaharia din Buhuși și Căluț 
Iulian din Caracal.

Lista participanților care au obținut 
cite un aparat fotografic și cîte un 
ceasornic de buzunar se va publica în 

„Programul Loto-Pronosport" nr. 229 
de luni 1 septembrie a.c.

In urnă au fost introduse 177 va
riante.
• Se aduce la cunoștința partici- 

panților că începînd cu concursul Pro
nosport nr. 35 (etapa din 31 august) 
atribuirea premiilor în obiecte la „0“ 
rezultate se suspendă.

• Plata premiilor la concursul Pro
nosport nr. 34 din 24 august a.c. se 
va face în Capitală vineri 29 august 
începînd de la ora 17 la agențiile pro
prii raionale Loto-Pronosport în raza 
cărora premialii și-au depus buletinele.

— Se exclud din corpul de arbitri 
următorii: Drăghici flie, Popescu Con- 
stantin-Alună, Hittner Ladislau. Nil- 
ca Alexe, Suciu Vasile, Matei Gheor
ghe. Lăzărescu Marcel, Popescu Pa- 
nait, Szego Nicolae, Farcaș Zoltan, 
Popescu Cristian, Purcărete Victor, 
lonescu Alexandru, Lupașcu Ion și 
Lungu Gheorghe.

— Se exclud din viața sportivă ur
mătorii fotbaliști: ?Androvici Adalbert 
Avasilichioaie Emil, Brinzel Octavian 
Curcan Petre, Boitoș Silviu, Aposto 
Marin, Lazăr Remus, Bâcuț Ghepr- 
ghe, Băcuț Ladislau, Serîozo Gavril 
Popescu Till, Ozon Titus. Muntean: 
Anton și Munteanu Dumitru.

■—Se interzice deplasarea peste ho 
tare a următoarelor echipe:. Dinamc 
București, Jiul Petroșani, Dlnamo 
cău (fost Dinamo Cluj) 
București.

Comisiile 
fotbal vor 
lor măsurile
mină de Fotbal cu ocazia acestei se 
dinte.

și Rapid
Ba-

II

secțiile 
toți membri

Ro

replonate și 
prelucra cu 
Irate de Federația

d<

★

Primim de la conducerea ciulini.i 
Dinamo București următoarele:

Analizînd actele nedemne s.ivir- 
șite de unii jucători din echipa de fot
bal Dinamo București, conducerea citi 
btilui a luat următoarele măsuri :

— Se suspendă următorii jucători 
1. Călinoiu Valeriu 1 an

Dumitru Nicolae-Nicușor 6 etapi 
Anghel Vasile 5 etape 

Uțu Itilitf 2 etape 
Se propune retrogradarea

tegoria a 11-a, pe limp de 6 
antrenorului Baraiki Iuliu.

Se interzice pe timp de 1 
plasarea 
fotbal.

2.
3.
4.

Biroul
U.C.F.S.

la ca 
luni. <

an de 
în străinătate a echipei di

MOȚA REDACȚIEI

Comitetului de organizare : 
a ratificat aceste hotăriri.

ECHIPELE DE BASCHET 
DIN CATEGORIA B, DIN N< 

LA START
ediție a cam- 
baschet mas

Duminică începe a doua 
pionatului categoriei B la 
culin. Iau parte 20 echipe împărțite în 
2 serii. Iată programul primei etape-: 
SERIA I : C.S. Bacău—Știința Craiova, 
Steagul roșu Orașul Stalin—Politehnica 
Orașul Stalin, Medicina Iași-Farul 
Constanța, C.S.M. Rădăuți—Voința Rm. 
Vîlcea, C.F.R. Roșiori—Aurul Negru
Ploești. SERIA a II-a : Medicina Timi
șoara—Voința Oradea, Voința Tg. Mu
reș—Luceafărul Sibiu, Rapid Cluj—Mu
reșul Deva, Progresul București—Voința 
Satu Mare, Constructorul Cluj—,.I. ” 
gheț” Arad.

Marcu și Pali pentru C.C.A. (Al 
corespondent regional).
• Duminică pe stadionul GiuleștL 

pind de ia ora 11. militsuii bucure?? n 
vor susține o nouă partidă iutii. l'i< 
proaspăta dii viz-ionară A, Rapid Buc u 
reșli.

CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
PE ECHIPE LA LUPTE CLASICE

Ran-

MECIURI AMICALE 
DE HANDBAL

echipaDuminică la Orașul Stalin, 
campioană a țării, telnamo Orașul Sta
lin, a susținut o partidă Cu formația 
bucureșteană C.C.A. Victoria a revenit 
bucureștenilor cu scorul de 15,—10 (9-—?)■ 
Punctele au fost înscrise de Schmitz ” 
(3), Martini (5), weber, Jager pentru 
namo Orașul Stalin și de Costache 
Bulgarii (3), Lingner II (3), Căliman

Primul tur al campions tutui de caii 
licăre pe echipe la lupte clasice P 
anul 1958, începe la 31 august. Cele 1 
echipe participante au fost împărțite îi 
patru grupe după cum urme ză 
A.M.E.F.A. Arad. Someșul Satu Mare 
Voința Lugoj și învingătoarea dintre He 
colta Oradea — Recolta Marghita, f. 
parte din grupa r (Arad); Voința Cluj 
Voința Tg. Săcuiesc, Stăruința Bsia M- 
re. Utilajul Petroșani — grupa a L- 
(Cluj) ; Tractorul Galați, Vulturul T j 
cea, Rapid S.M'.T. Sft. Gheorghe, 5 a 
ința București — grupa a IlI-a i<> 
lăți); Voința Craiova, C. S. Marina C n 
stanța, Montierul Ploești, Rapid B. uu 
i’ești— grupa a IV-a (Craiova).

îi 
m- 
<si- 
<2),

• Concursul Pronosport nr. 35 din 
31 august a.c. cuprinde în program 
întîlniri din cadrul categoriei A și B 
a campionatului republican de fotbal. 
După etapa inaugurală cu prilejul că
reia participant la concursurile Pro
nosport au avut posibilitatea de a 
urmări echipele angrenate în întrecere, 
sîntem siguri că vor analiza cu mai 
multă ușurință meciurile incluse 4" 
concursul Pronosport nr. 35.

CONCURS REPUBLICAN DE REGU
LARITATE ȘI REZISTENȚA

Vineri începe la Sibiu concursul re 
publican de regularitate și rezistent 
care se va desfășura de-a lungul a tie 
zile. Da această întrecere vor lua part 
cei mai valoroși motocicliștl din țar 
noastră. Concursul va constitui totodat 
și ultima verificare a alergătorilor îi 
vederea alcătuirii echipelor noastre na 
tionale care vor participa la „Cursa d- 
C zile”, ce se desfășoară anul acesta îi 
luna septembrie pe un traseu din R F 
Germană.

DE LA INSTITUTUL DE 
CULTURA FIZICA

in
face cunoscut studenților 
că susținerea colocviilor

ses t an- 
și exa; 
în lum

PRONOEXPRES
tragerea din urnă a concursului 

32 din 27 august 
nu-

La
Pronoexpres nr.
a.c. au fost extrase următoarele 
mere:

15 49 8 12 5 32
Numere de rezervă: 48 4
Fond de premii : 1.100.143 tei
*) Rubrică redactată de l.S. I 

Pronosport.
Loto-

Se
Ueri 
menelor restante, va avea loc 
septembrie după cum urmează :

Anul I : 12.IX. — schi, 14.IX. — bas 
ehet, 1€.IX. — scrimă și fotbal, 18.IX
— socialism științific, 19.IX. — anato 
mie, 22.IX. — biochimie.

An-ui II: 10IX. — gimnastică artisti
că, lupte și jocuri dinamice, 11.IX. - 
ha-ndbai și haltere, 12.IX. — tir, 13.IX
— vofei, 15.IX — gimnastică sportivă, 
57.IX. — socialism științific, 
anatomie, 21.IX. — psihologie.
— fiziologie, 25.IX. — schi și 26.IX. - 
atletism.

Anul III : 12.IX. — atletism, 14.IX. ~ 
pedagogie, 1€.IX. ~ specializare. 18.IX,
— teorie, 20.IX — igienă, 22.IX. — fi.
ziclogic, 34.IX. — psihologie, 27.IX. — 
istorie.

Anu] IV : 13.1X. — handbal, 14.IX. —< 
baschet și te i is. 15.IX. — control me
dical, 17.IX. — or anizare, specializare 
îC.IX. — teorie, lf.IX. — cultură ti zici 
medicală și gimnastică, 21 .IX. — atle
tism și 22.IX — materialism dialectic

Bestanțierâ la normele de contro 
i sînt obligați să și le dea pînă la daU 
’ de 28 septembrie 1®58.

L2.IX. — tir, 13-IX

19.IX. -
23 .IX



Scrimerele sovietice

au obținut un răsunător succes

la ' campionatele mondiale

de la Fiiadelfia

„Penele" Emil Cișmaș (stingă) și Iosif Mihalic au furnizat o partidă spec
taculoasă în finalele campionatelor republicane. Va fi reeditat oare acest 
meci in cadrul ...Turneului celor 4“ ?

(Foto I. MIHAICA)

Cei mai buni boxeri ai țării 
participă la „Turneul celor 4“

întâlnirile internaționale de la Constanta și Cîmpina

FILADELITA 27 (Agerpres). La cam
pionatele mondiale de scrimă care se 
desfășoară la Filadelfia (S.U.A.) flo- 
retistele sovietice au obținut un ră 
sunător succes. Sportiva sovietică Va
lentina Kiseliova în vîrstă de 25 ani, 
profesoară de anatomie la o școală 
din Moscova, a cucerit titlul dc cam 
pioană a lumii, înaintea coechipierei 
sale Emma Jitnikova. Prin această 
victorie repurtată într-o manieră stră 
lucită floretistele sovietice au con 
firmat succesul în competiția pc ec.hi 
pe, demonstrînd că în momentul de 
față sînt cele mai bune din lume, 
lată clasamentul turneului final: 1.
V KISELIOVA (U.R.S.S.) 6—1 ; 2 
Emma Jitnikova (U.R.S.S.) 5—2 (16 
tușe), 3. Rejto (R. P. Ungară) 5—2 
(18 tușe), 4. Colombeti (Italia) 5—2 
(20 tușe), 5. Kovacs (R.P. Ungară) 
3—4, 6 Garilhe (Franța) 2—5, 7 
Sheen (Anglia) 1—6, 8. Zabelina 
(U.R.S.S.) 1-6.

POZNAN (prin telefon). Pe apele 
lacului Matta, canotorii din cele a 
proape 20 de țâri participante la e- 
diția din acest an a campionatelor 
europene masculine de canotaj aca
demic și-au încheiat ultimele pregă
tiri în vederea dificilelor întreceri la 
care sînt chemați să participe.

Primele starturi se dau mîine, vi
neri, cînd echipajele se vor întrece 
în probele eliminatorii. In .cursul zilei 
de miercuri s-a procedat la tragerea 
la sorți a seriilor. La proba de 
4-4-!, cele 12 echipe înscrise au fost 
împărțite în două serii a cîte 6 ectii 
paje. Echipajul R.P.R. (alcătuit din 
Boicu, Kiș, Bulugioiu, Milincovici-ț- 
Lupu) va concura în seria a doua, ală
turi de: Austria, Italia, Anglia, U.R.S.S. 
Danemarca. După cum se vede o sc
rie foarte grea, dată fiind valoarea 
echipajelor concurente. In proba de 2 
fără cîrmaci (11 echipe), reprezen
tanții noștri Ștefan Kurecska și Carol 
Vereș participă în seria a doua, îm
preună cu echipajele Germaniei, Bel
giei, Iugoslaviei și cu echipajul en

glez, actualul deținător al titlului eu
ropean al probai.

Cele 10 echipaje care-și dispută til 
Iul la 2-ȚI au fost împărțite în două 
serii a cîte cinci. Reprezentanții noș 
tri Ștefan Pongraț, Radu Nicolae -Ț 
Ștefan Lupu se vor întrece alături 
de echipele Finlandei, Germaniei. 
Italiei și U.R.S.S. Formația sovietică 
e alcătuită din cunoscuții Jilin și Fim 
ciuc. Deosebit de disputată va fi 
proba de 4 fără cîrmaci, unde ne re
prezintă formația Kurecska, Riffelt, 
Sehovitz, Vereș. La această probă, 
echipele au fost împărțite în trei serii. 
Romînia face parte din seria 1, îm
preună cu Iugoslavia, Finlanda, Su» 
dia, U.R.S.S. In celelalte serii sînl 
cîte patru echipe.

Câștigătorii seriilor de mîine se ca 
lifieă direct în finală. Celelalte ec'.ii 
paje vor trage sîmbătă în probele do 
recalificare. La 8-ț-l, sorții au fixat 
serie care poate rivaliza cu orice 
finală de campionat european: Ita
lia (campioană actuală), Cehoslovacia 
(campioană la Bled), S.U.A. și 
U.R.S.S.

Sîmbătă seara începînd de la ora 
19,30, Stadionul Republicii va găzdui 
prima reuniune din cadrul unei im
portante competiții pugilistice. Este 
vorba — după cum se știe — de 
„TURNEUL CELOR 4“. Această în
trecere, disputată centru prima oară 
în anul 1956, cu participarea primilor 
trei boxeri din tară la fiecare catego
rie de greutate, s-a bucurat atunci 
de ■un mare succes, pe de o parte 
prilejuind dispute dc înalt spectacol 
sportiv, iar pe de altă parte atrăgînd 
în tribunele stadionului din Dealul 
Spirei un număr record de specta
tori. De data aceasta, formula de 
discutare a competiției a fost modi
ficată : la startul întrecerii se vor 
alinia primii PATRU boxeri la fie
care categorie, iar meciurile vor fi 
eliminatorii. Nu mai e nevoie desigur 
să snunem că „TURNEUL CELOR 
4“ va însemna — în fapt — o re
editare a finalelor campionatelor re
publicane individuale...

Federația Romînă de Box a invitat 
la această mare competiție pugilistică 
ne următorii boxeri: MUSCA: Puiu 
Nicolae, V. Vintilă, M. Dobrescu, L. 
Ambruș; COCOȘ: V. Șchiopii, N. 
Mîndreanu, C. Gheorghiu, A. Mo- 
răruș; PANA : A. Farkaș, I. Mihalic, 
E. Cismas, V. Stoianovici; SEMI- 
UȘOÂRA: V. Czegeli, M. Trancă, 
D Done, St. Bogdan; UȘOARA: D. 
Prunoiu. I. Demeter. D. Burlas, I. 
Marin; SEMIMIJLOCIE: I. Drag- 
nea. Dobre Pavel, N. Negrea, S. Tri
tan : MIJLOCIE-UȘOARA : D. Rizea, 
Serbii Neacșu, M. Balas, St. Cojan j 
■MIJLOCIE:' D. Gheorghiu. P. Deca,
V. Vlădescu, Tr. Stitparu; SEMI
GREA : Gh. Negrea, P. Zaharla, O. 
Cioloca, I. Ferentz; GREA: E. Fii- 
resz, D. Cîobotaru, V. Mariuțan (la 
bategoria grea, neexistînd decît trei 
competitori, meciurile se vor disputa 
sistem turneu).

Prima reuniune va avea loc sîmbătă 
seara, a doua duminică seara, iar fi
nalele se vor desfășura mat ți seara. 
Această competiție va însemna tot

• La 25 august s-a 
ATLETISM desfășurat la Oslo un

concurs internațional 
de atletism cu participarea unor cu- 
Inoscnți sportivi din U.R.S.S., Anglia, 
Austria, R. Cehoslovacă și alte țări. 
O frumoasă victorie a obținut cu a- 
cest prilej atletul sovietic Rjîșkin, care 
a cîștigat proba de 3000 m. obstacole 
cu timpul de 8:54,6. Pe locul II s-a 
clasat Gordon Pirie (Anglia) în 9:06,6. 
Alte rezultate: BĂRBAȚI: 400 m.: 
Pahmanov (U.R.S.S.) 47,4. 100 m.: 
Segall (Anglia) 10,7. 400 m. garduri: 
David Lean (Australia) 51,4. FEMEI : 
1011 m.: Culberth (Australia) 12,1. 
•Suliță: Dana Zatopkova (R. Ceh.) 
53,17 m. In ziua a doua a aceluiași 
concurs s-au înregistrat următoarele 
rezultate mai bune : 3000 m. : Iliaros 
(Ung.) 8:22,8. Disc: Piatkowski (Pol.) 
54,0°. Ciocan: Ruth (Pol.) 65,09; 
Coiiollv (S.U.A.) 64,02. Prăjină : 

odată o bună verificare în vederea 
apropiatelor întîlniri internaționale cu 
reprezentativele Republicii Arabe 
Unite (tineret) și K. P. F. Iugoslavia, 
precum și pentru Spartachiada inter
națională a armatelor prietene, din 
luna septembrie.

• CONSTANȚA (prin telefon). 
Luni seara, pe ringul instalat în in
cinta Palatului Sporturilor, a avut loc 
întîlnirea revanșă dintre selecționa
tele orașelor Constanța și Varna 
(R. P. Bulgaria). De data aceasta, 
constănțenii au cîștigat, la limită, cu 
scorul de 14—13 (două puncte pentru 
victorie si un punct pentru în
frângere). REZULTATE TEHNICE: 
muscă: C. Turcu (C) b.p. Șitkri Hu- 
seinov (V); cocoș: D. Răgălie (C) 
b.p. Kadîr Sachirov (V); pană: St. 
Văcaru (C) b.ab. V. Fujedejev (V); 
semiușoară: I. Cătălui (C) b.ab. V. 
Dimitrov (V): ușoară: H. Serafimov 
(V) b. dese. A. Ciobanii (C); semi- 
mijlocie: IA. Teodorov (V) b.p. N. 
Stoenescu (C); Neagu Cosma (C) 
b.p. G. Jilettov (V); mijlocie-ușoară: 
P. Petkov (V) b.p. E. Andronache 
(C); mijlocie: P. Krîstev (V) b.desc.
V. Vîlvari (C).

(VAL. SUCIU, corespondent)

• CIMPINA (prin telefon). — E-
chipa Motor Karl Marx-Stadt (R.D. 
Germană) a evoluat marți seara în 
localitate în compania unei selecțio
nate a regiunii Ploești. Scor final: 
11—7 în favoarea pugiliștilor ploeș- 
teni. Rezultate tehnice (în ordinea 
categoriilor): M. Cristea meci nul
W. Richter; Paul Pavel b.p. I. Schmie
der; P. Zăinescu b. dese. S. Schmie
der; I. Heidenblok meci nul M. Albu; 
I. Kaczerovski b.p. 1. Surd; W. Schultz 
b. dese. E. Pavel; V. Bogoi b. dese. 
I. Braun; E. Frentzel meci nul M. Ni- 
colau; R. Hertzel și Alex. Ghifă des
calificați pentru box nereglementar; 
I. Petrov b.p. A. Kretzschmar.

Wazny (Pol.) 4,40 m„ Bulatov 
(U.R.S.S.) 4,40 m. Triplu salt : 
Schmidt (Pol.) 16,12 m. Suliță : Da- 
nielsen (Norvegia) 82,40 m. înălți
me: Peterson (Suedia) 2,00 m. 5000 
m.: Pirie (Anglia) 14:03,0., 110 m. g.: 
Lorger (Iugoslavia) 14,0. 1500 m.:
Lincoln (Australia) 3:45,4.

• Intr-un meci in-
FOTBAL ternațional disputat la 

Helsinki, echipa selec
ționata a Suediei a întrecut cu 7—1 
(3—0) formația Finlandei.
• La Moscova echipa maghiară Va- 

sas Budapesta a întrecut formația 
Torpedo din localitate cu 3—2.

• La Hamburg, S. V. Hamburg a 
întrecut formația engleză Manchester 
United cu 2—0, iar la Berna, Young 
Boys a dispus de formația vestger- 
mană F. C. Kaiserslautern cu 5—0. 
La Belgrad formația Partizan a în
trecut duminică cu 5—3 echipa Hon-

A V*a ediție a campionatelor europene de volei

ECHIPELE FAC ULTIMELE PREGĂTIRI
De sîmbătă, 20 de echipe masculine și 12 feminine vor lua startul în 

cea de-a V-a ediție a campionatelor europene de volei. La întrecerile din 
R. Cehoslovacă vor participa și echipele noastre reprezentative, care — 

la ora actuală — se și află la PVaga, locul de adunare a tuturor echipelor 
participante.
Echipele noastre fac parte din se

ria B la băieți (alături de R. P. Un
gară, Belgia, Olanda și Italia) și din 
seria D la fete (alături dc Bulgaria 
și Austria; echipa Finlandei s-a re
tras).

In aceste zile sînt așteptate «ă so
sească la Praga și celelalte echipe 
participante. Aici în capitala R. Ce
hoslovace își .vor continua (yegătirile 
începute cu multă vreme înainte. în 
țările lor. Cum s-au pregătit câțiva

Sosesc participanții la a IV-a ediție 
a Concursului Hipic Internațional

Baza hipică din parcul „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ din Capitală se pregătește 
de mai multă vreme să primească 
oaspeți de seamă: participanții la cea 
de a IV-a ediție a Concursului Hipic 
Internațional. Gazonul proaspăt cres
cut, obstacolele reînnoite, tribunele 
special amenajate, — toate sînt gata 
să-i primească pe concurenți și spec
tatori la cea mai mare întrecere hipi
că de la noi.

Oaspeții sînt dintre cei mai renu- 
miți în acest sport.

Pînă acum, și-au confirmat partici
parea la concursul internațional de la 
București, reprezentativele R. D. Ger
mane, R. P. Bulgaria, R. Cehoslovace 
și R. P. Polone precum și călărețele 
italiene, surorile Serventi. Ieri au so
sit primii oaspeți: călăreții polonezi. 
Astăzi urmează să sosească cei din 

ved Budapesta, iar marți tot la Bel
grad, Ț.D.N.A. a învins Steaua Ro
șie cu 2—1.

• La Moscova selecționata de ti
neret a U.R.S.S. a întrecut echipa 
cehoslovacă Banik cu 6—3. In curînd 
vor avea loc patru întîlniri între se
lecționatele U.R.S.S. și R. Cehoslovace. 
La Praga se va desfășura meciul din
tre primele reprezentative și dintre 
formațiile de tineret, iar la Moscova 
vor juca echipele secunde și de ju
niori

• La 20 august au
NATATIE sosit 1>1 Urnele înscrieri

1 pentru campionatele
europene de natație și polo care vor 
începe Ia 31 august la Budapesta. La 
competiții s-au înscris peste 300 de 
înotători reprczentînd 24 țări, iar la 
polo pe apă au fost înscrise 15 echipe 
reprezentative. 

dintre viitorii noștri adversari din se
rii ? Iată unele amănunte.

• Lotul maghiar s-a antrenat cu 
multă atenție, dovedind o creștere 
continuă a valorii față de anii tre 
cuți. Echipa masculină a avut o pri
mă etapă de pregătire în turneul de 
la Belgrad din luna mai. In cadrul 
acestui turneu, jucătorii maghiari au 
obținut o victorie netă asupra forma
ției noastre (3—0). De atunci, ei 
și-au continuat antrenamentele cu »-

R.D.G., iar mîine cele două reprezen
tante ale echitației italiene.

In concursul hipic internațional din 
acest an de la București, întrecerile 
de dresaj vor reuni la start călăreți 
cehi, bulgari și romîni. O participare 
redusă, dar totuși interesantă, avînd 
în vedere dorința de afirmare a tu
turor concurenților și îndeosebi a 
călăreților romîni care în acest an nu 
au avut decît o singură întîlnire in
ternațională.

Selecționerul unic maghiar Baroti Lajos 
pregătește echipe naționale noi la fotbal

• Numai șapte jucători „mondiali" lo loturile A fi B • Au fo*1 
promovați mulți foști „juniori U.E.F.A." • Pregătirii® echipei de juniori

Primele întîlniri internaționale ale 
fotbaliștilor maghiari din acest an vor 
avea loc la 14 septembrie, în compa
nia selecționatelor R.P. Polone. Sînt 
programate patru întîlniri cu echipele 
A, B, speranțe (tineret pînă la 23 
ani) și juniori. Echipele A se vor în- 
tîlni la Chorzow, echipele B și tine
ret la Budapesta, iar juniorii la Wro
claw. Aceste jocuri ne interesează în
deaproape și pe noi pentru că repre
zentativele noastre (A, B, tineret și 
juniori) vor întîlni pe cele ale R.P. 
Ungare la 26 octombrie. In plus, cu 
juniorii polonezi se vor întîlni și ai 
noștri, la 5 octombrie, în R.P. Polonă.

Fotbaliștii maghiari și-au început 
pregătirile cu 2—3 săptămîni în urmă, 
cînd a avut loc un prim antrenament 
constînd dințr-un joc între echipele A 
și B. Faptul că echipa A a cîștigat 
cu 4—2 (1 — 1) interesează mai pu
țin. Ceea ce atrage atenția în mod 
special este componența formațiilor, 
pe care le reproducem pentru că ele 
exprimă o nouă orientare:

A: Kovalik-Matrai (Borsanyi), Si- 
pos, Dudas-Szoijka, Berendi-Budai II, 
Gorocs (Csordas), Tichy, Molnar, 
Szimcsak I.

B: Torok (Ilodi)-Szocs, Szigeti,
Koczian lî-Halmai (Kleiban), Kovacs 

ceeași regularitate, după un plan 
care a cuprins numeroase întâlniri in
ternaționale. Participarea la turneul 
de la Bruxelles, cu ocazia Expoziției 
Universale, s-a soldat cu un frumo? 
succes. Voleibaliștii unguri au 
pat locul doi, după echipa R. Ceho
slovace — campioana mondială, — 
în fața căreia au cedat la mare lupți 
cu 3—2. Iar recent, reprezentativ? 
R. P. Ungare s-a întîlnit de două or 
cu echipa U.R.S.S., pierzînd la mari 
luptă cu același scor (3—2). In a 
ceste jocuri, maghiarii au folosit tir 
mătorul lot de jucători:Tatar, Mayer 
Naczi, Kover, Benke, Galoș, Berek 
Janosi, Papp, Nagy, Varga, FI or iar 
și Czafik.

• Echipa Belgiei (adversara noas 
tră de la 1 septembrie) a făcut — 
cu două săptămîni în urmă — o ui 
timă și temeinică verificare, îptîlnint! 
pentru a treia oară în acest sezor 
selecționata Olandei (adversar comtir 
la „europene"; băieții noștri îl voi 
înfrunta la 2 septembrie). Meciul d< 
Ia Bergen-op-Zoom (în Olanda) t 
confirmat forma și valoarea belgieni 
lor, care au obținut a treia victorii 
consecutivă, cu 3—2, după un țo* 
palpitant: M —15, 15—4, 4—15, 
14, 18—16 1 Belgienii și-au imp».- 
perioritatea tehnică, deși au jucat p< 
un teren gazonat (cu care nu sînt o 
bișnuiți) și pe un vînt puternic cari 
a influențat buna desfășurare a me 
ciuliți.

IlI-Jagodicșs Kazinczy, Bodor, Rakos 
(Matesz), Fenyvesi (Talig’aJ.

Explicația acestor formații (din can 
fae parte doar 7 din jucătorii care ai 
participat la turneul final al câmpia 
natului mondial I j este următoarea 
Baroti Lajos, selecționerul unic ma 
ghiar, vrea să pună baze unei echip< 
noi a R.P. Ungare. Este o acțiuni 
îndrăzneață dc întinerire a reprezen 
tativelor naționale cu elemente d< 
valoare, printre care’ foști juniori dit 
echipele care au participat la turneele 
U.E.F.A. (Kleiban, Jagodics, Taliga 
etc.).

In ce privește juniorii, aceștia at 
jucat recent cu cei din R.D.G. d< 
care au dispus cu 3—1, folosind for 
mația: Landi-Jozsa (Jock), Sovari 
Koves-Nagy B. (Karpati), Menczef 
Kekesi, Poem, Kuharszky, Ihasz, Bodai 
Toți juniorii, cu excepția lui Menczel 
Pem și Bodai, au făcut parte dit 
echipa care a participat Ia Turneu 
U.E.F.A. de juniori de anul acesta 
din Luxemburg, unde au pierdut cti 
2—I în fața selecționatei noastre 
Amănuntul acesta trebuie să atragi 
atenția în mod special, pentru că îr 
timp ce maghiarii au aproape întrea
gă echipa care a fost la Luxemburg 
din formația noastră au rămas foarte 
puțini juniori.
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