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Se extinde gimnastica 
de producție

De miîise, 
la baza hîpâca 
«Ism Calea Pievnei

fizică cu o singură treaptă, care a atins altitudinea calculată de 450 km.
Racheta a fost lansată în latitudinile mijlocii pe teritoriul părții etX-~> 

ropene a U.R.S.S.
Racheta a zburat sub un uqghi mic față de verticală în direcția fixată^, 

după care a coborît în sectorul fixat.
Pe rachetă au fost instalate aparate geofizice pentru cercetări com» 

plexe în păturile superioare ale atmosferei. In afară de aceasta, într-un con
tainer ermetic special se aflau două animale pentru experiență (cîini).

Containerul a fost înzestrat cu un sistem de regenerare, cu un sis
tem autonom de înregistrare a funcțiilor biologice ale animalelor și cu o: 
instalație de cinematograf pentru fotografierea comportării animalelor îw 
timpul zborului.

După ceborîrea pe pămînt de la înălțimea de 450 km. starea anima* 
lelor pentru experiență este bună.

In decursul întregului zbor, inclusiv zborul în virtutea inerției, ra
cheta a fost stabilizată, ceea ce a exclus rotația ei în jurul axei verticale: 
și a axelor orizontale.

Greutatea totală a aparatajului științific geofizic ridicat pe rachefă„ 
a aparaturii pentru radio-măsurători, a surselor de alimentare, a containe
rului ermetic cu cîinii și a sistemelor auxiliare împreună cu construcția; 
corpului ce conține aparatura a fost de 1.690 kg.

întregul aparataj a funcționat normal în timpul zborului și a asi
gurat obținerea datelor științifice necesare care în prezent se prelucrează..

șase țâri vor 
Je al IV-lea

Mîine, cei mai buni călăreți din 
șase țări (R. D. Germană, R. P. Po
lonă, R. Cehoslovacă, R. P. Bulgaria, 
Italia și R. P. Romînă) vor lua star
tul la baza hipică din Calea Pievnei 
în cea de a IV-a ediție a Concursu
lui Hipic Internațional de la Bucu
rești.

Deși au ruai concurat și anul tre
cut la noi, pe aceeași bază, călăreții 
polonezi au ținut ca imediat după so

participa
concurs

Ia întrecerile
kipic internațional

sire să facă o vizită Ia locul de des
fășurare a întrecerilor.

Au făcut deplasarea la București 
următorii: Babirewski, Biszewski, Gra
bowski, Kowalczyk și tînărul Novak. 
Ei vor concura, cu 10 cai, numai în 
probele de obstacole, probe în care 
au dovedit întotdeauna o bună pre
gătire. Dornici de afirmare se pre
zintă și călăreții bulgari, care au de
plasat o echipă completă dc cinci că-

„Trofeu! orașelor țărilor balcanice"

Nu este mult timp de cînd un mă
nunchi de profesori și absolvenți ai 
I.C.F., activiști sportivi, vorbeau pen
tru prima oară conducerilor admi
nistrative și muncitorilor unor între
prinderi despre gimnastica de produc
ție. începutul experimentul ai a fost 
întîmpinat cu mult entuziasm dar, ici 
colo, și cu rezerve. Importanța cu care 
este privită această prcblemă și în 
Hotărîrea Partidului și Guvernului din 
2 iulie 1957, a făcut ca gimnastica de 
producție să cunoască o evidentă dez
voltare, să cuprindă un mare număr 
de oameni ai muncii din diferite sec
toare de activitate. Un exemplu din 
cele mai convingătoare ni-1 oferă 
combinatul poligrafic „Casa Scînteii", 
unde gimnastica de producție și-a cîș- 
tigat pe deplin

mlaritatea. Peste 
, >00 de muncitori 
sînt prezenți în fie
care dimineață la 
exercițiile gimnas
ticii de angrenare, care se desfă
șoară înainte de începerea lucrului. 
Tot aici s-au realizat multe lucruri 
frumoase și în pregătirea cadrelor vo
luntare, care își aduc aportul cu pri
cepere și dragoste la dezvoltarea gim
nasticii de producție. Acum, 36 de 
instructori dau un prețios ajutor me- 
todistei Didona Ursu. Multi alți tineri 
și-au manifestat de asemenea dorința 
să devină instructori obștești. In 
București sînt însă multe alte între
prinderi unde gimnastica de producție 
a pătruns pînă în fiecare secție de 
muncă, fiind practicată de sute de 
muncitori. Muncitorii întreprinderilor 
„Țesătura și filatura Dacia“, „Trico
tajul roșu", .,Kirov", „Filatura romî- 
nească de bumbac", „Donca Simo", 
• zinele „Timpuri Noi", uzinele „Tudor 

adimirescu" sau fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej“, vorbesc cu mul
tă căldură despre gimnastica de pro
ducție, despre această activitate, igie
nică în primul rînd, pe care o prac
tică în ultimul timp, constatînd mereu 
mai multe influențe binefăcătoare.

Cu succes se desfășoară, în general, 
acțiunea de introducere a gimnasticii 
de producție și în celelalte orașe din 
țară. La numeroase cooperative, fa
brici și întreprinderi din Satu Mare, 
Sighet, Cluj. Rîmnicu Vilcea, Craio

va, Timișoara, Bîrlad, lași, Buzău, Pu
cioasa, Tîrnăveni, Arad, Bac'u, Orșo
va, Sînnicolaul Mare și Brăila, gim
nastica de producție își ciștigă mereu 
mai mulți adepți.

Sînt realizări care demonstrează pre
ocupările și munca desfășurată pentru 
asigurarea succesului cuvenit acestei 
importante acțiuni. Și, trebuie amin
tit și faptul că în unele întreprinderi 
cum ar fi uzinele „Tudor Vladimines- 
cu“, combinatul „Casa Scînteii" sau 
„Tricotajul roșu" din Capitală există 
și preocupări științifice superioare. 
Aici, ca și în alte locuri, se fac nenu
mărate cercetări, sînt stabilite efectele 
directe ale gimnasticii de producție a- 
supra procesului de producție etc. In
teresul pentru introducerea gimnasti

cii de producție este 
‘ în plină creștere.

Cu cîteva zile în 
urmă, alte două în
treprinderi din Bu
curești : „Tableta"

și „Fiola" au anunțat că mai bine de 
1.060 de muncitori de la aceste între
prinderi farmaceutice sînt angrenați 
în pauza de gimnastică.

Succesele, de necontestat, în acțiu
nea de introducere și dezvoltare a 
gimnasticii de producție nu ne pot 
însă mulțumi pe deplin. In multe în
treprinderi sînt mii de muncitori care 
practică gimnastica de angrenare, dtr 
foarte puțini sînt acei care participă 
și la pauza de gimnastică, deosebit 
de necesară pentru remedierea semne
lor de oboseală ce se pot ivi în muncă. 
In cile întreprinderi, unde există toate 
condițiile pentru introducerea gimnas
ticii de producție sînt așteptați... me- 
todiști, se caută posibilități de înca
drare a acestora etc. cu toate că în 
16 orașe ale țării această problemă 
a fost rezolvată prin înțelegerea pro
fesorilor de educație fizică sau a an
trenorilor care muncesc — cu rezul
tate din cele mai bune — ca activiști 
obștești pentru lărgirea activității de 
gimnastică de producție. Ritmul ge
neral al extinderii gimnasticii de pro
ducție trebuie, de asemenea, intensifi
cat pentru a putea să realizăm astfel 
una dintre importantele sarcini ce re
vin mișcării de cultură fizică și sport 
din țara noastră.

I

• Federația Iugoslavă de lupte 
și-a anunțat lotul • Pregătirile 
loturilor noastre • Președintele 
federației internaționale ia 

București

Tinărul și talentatul luptător, I. Cer
nea, executind cu adversarul său, P. 
Popescu, o frumoasă și hotărîtoare ac

țiune tehnică in obținerea victoriei, 
centura din spate.

Intre 4 și 7 sep
tembrie, stadionul 
Progresul din str. Dr. 
Staicovici din Capi
tală va găzdui între
cerile unei importante 
competiții de lupte 
clasice și libere, re
zervată țărilor din 
Balcani și organizată

pentru prima oară în acest an : „Trofeul orașelor 
țărilor balcanice". Datorită valorii recunoscute pe 
plan internațional a sportivilor din țările par
ticipante, întrecerile stîrnesc așa cum e și firesc 
un deosebit interes în rîndul iubitorilor acestui 
sport.

© După confirmarea primită din partea forului 
bulgar, zilele trecute, federația dc specialitate din 
R.lȚF. Iugoslavia a anunțat și ea lotul sportivi
lor participant la competiție. Urmează să mai so
sească confirmarea din partea federației din 
Turcia.

® In acest timp, luptătorii romîni 
își continuă cu sîrguință antrenamen
tele în vederea acestor întreceri. In 
prezent, ei au o pregătire fizică și 
tehnică satisfăcătoare. In tot timpul 
antrenamentelor s-a pus accent în 
mod deosebit pe îmbunătățirea ele
mentelor de tehnică și tactică, insis-

lăreți la obstacole, dar numai doi 
concurenți în probele de dresaj (cu; 
opt cai). Singurii dintre oaspeți care- 
prezintă echipe complete sînt ceho
slovacii : cinci călăreți la obstacole 
și trei la dresaj, cu un efectiv de 
12 cai. R. D. Germană va fi repre
zentată în acest an numai la probele 
de obstacole, de o echipă alcătuită, 
din cinci călăreți. Surorile Serventi, 
care reprezintă Italia, vor participa 
și ele numai în probele de obstaco
le. Deoarece programul concursului 
nu cuprinde și probe rezervate fete
lor, cele două cunoscute călărețe ita
liene vor evolua în toate probele 
masculine dc obstacole.

După cum e și firesc, țara noastră 
va avea cea mai numeroasă partici
pare în oameni și cai, atît la pro, 
bele de dresaj (7) cît și în cele de 
-obstacole (20).

Ieri, comisia de organizare a dat 
formă definitivă programului de des
fășurare a probelor, care arată ast
fel: DUMINICA 31 AUGUST, ori 
9—11: proba de obstacole (deschide 
re) ; ora 16—16.30 : festivitatea de 
deschidere a concursului; ora 16.30— 
19.30: proba de obstacole (deschide
re) ; LUNI 1 SEPTEMBRIE, ori 
8—10.30: proba de dresaj, cat. mij
locie ; ora 13—14.30 : proba obstacole 
ștafetă ; ora 14.45—19.30: proba de 
obstacole precizie cu baraj; MARȚI 
2 SEPTEMBRIE — zi de repaus 
(concurenții vor face o excursie k 
Snagov) ; MIERCURI 3 SEPTEM 
BRIE, ora 8—11.30: proba de dre 
saj „Sf. Gheorghc" ; ora 13.30—16.30 
proba de obstacole pe doi cai; ort 
16.30—16.45: voltije pitici (Centri 

de tineret Buc.)T ora 16.45—19.30 
proba dc obstacole cat. grea; JO

(Continuare in pag. 6-a)

Despre unele lipsuri în munca sportivă 
din regiunea București

Nu ele mult activiștii și tehnicienii sportivi din regiunea Bucu
rești au discutat pe larg, in lumina hotăririlor Plenarei G.C. al P.M.R. 
din 9—13 iunie a.c., despre activitatea de cultură fizică și sport desfă
șurată pe plan regional.

Printre problemele principale discutate in plenară, acțiunea de în
scriere de membri in U.C.F.S. a ocupat un loc important.' S-a subliniat 
că o seamă de raioane au rămas cu mult in urmă in ceea ce privește 
'înscrierile in U.C.F.S., fapt care a făcut ca regiunea București să se 
situieze pe ultimul loc in clasamentul pe țară.

Raioane ca Videle, Drăgănești- 
Vlașca, Giurgiu, Snagov, Slobozita, 
Zimnicea, au contribuit Ia situația 
nesatisfăcătoare a activității sportive 
din regiune. Ritmul lent în care s-au 
făcut înscrierile (mai cu seamă în 
lunile iunie—iulie) dovedește o con
damnabilă lipsă de răspundere și su
perficialitatea celor care răspund, 
pe plan regional și raioane, de pro
blema înscrierilor în U.C.F.S.

Nici situația cotizațiilor nu se pre
zintă mulțumitor. Pînă la 1 august, 
colectivele sportive din întreaga re
giune nu au încasat decît 87.662 lei, 
ceea ce reprezintă abia 20,30 la sută 
din totalul cotizațiilor ce trebuia 
realizat pînă la această dată. In a- 
ceastă privință s-au situat în frunte 
raioanele Olteni, Giurgiu, Drăgănești, 
Vidra, Oltenița, Snagov. In orașul 
giurgiu gu s-a încasat fliG o,coti

zație. Aceste fapte întăresc concluzia 
că activiștii U.C.F.S. din raioanele 
regiunii București nu au dus o mun
că politică temeinică în rîndul mem
brilor U.C.F.S. pentru a lămuri im
portanța cotizației sportive și rolul 
ei în rezolvarea problemei bazei ma
teriale a oolectivelor.

Vii discuții au avut loc în ceea ce 
privește activitatea comisiilor regio
nale pe ramură de sport, precum și a 
celor raionale. Nici pînă în prezent 
jn-au fost constituite comisiile de box, 
natație, atletism, auto-moto, handbal, 
volei, și baschet. Foarte slabă a fost 
preocuparea comisiilor pe ramură de 
sport pentru activitatea sportivă de 
masă. O seamă de ramuri sportive, 
ca boxul, natația, canotajul, ciclismul 
sau călăria, nu sînt dezvoltate satis-

Giurgiu (fotbal cat. C.), Progresul 
Roșiori (baschet cat. B.), Șnagov 
(volei cat. B.), Locomotiva ' C.F.K. 
Roșiori (tenis de masă cat. A), prin 
comportarea lor, nu au făcut cinste 
activității sportive din regiune.

O atenție deosebită a acordat ple
nara discutării problemei educației 
fizice a elevilor. S-a subliniat că în 
activitatea sportivă a școlilor elemen
tare medii și profesionale au existat 
numeroase lacune. Participarea elevi
lor din regiunea București la cam
pionatele școlare a fost slabă iar re
zultatele realizate de ei, mai cu sea
mă în etapele superioare, au fost ne
satisfăcătoare. Lipsuri grave au fost 
subliniate și în privința mînuirli fon
durilor. Fosta conducere a consiliului 
regional LI.C.F.S. București a sustras 
din fondurile regiunii sume importan
te iar învestirea unor fonduri în anu
mite lucrări de construcții (ca de 
pildă, velodromul de la Giurgiu, ale 
cărui lucrări au fost abandonate) nu 
a putut fi justificată. Scoaterea la 
iveală a acestor lipsuri și deficiențe 
care au frînat activitatea de cultură 
fizică și sport din regiunea București,

tîndu-se însă, în mod deosebit pe rit
mul luptei. Colectivul de antrenori a a- 
plicat din învățămintele acumulate cu 
prilejul campionatelor mondiale de la 
Budapesta, făcînd corectări în ce pri
vește apărarea în timpul luptei. De 
obicei, sportivii noștri de la clasice, 
luptau foarte deschis, nu se foloseau 
de plasamentul picioarelor și de apu
carea brațelor adversarului. In pregă
tirea luptătorilor de la libere care uti
lizau mai mult poziția de apărare de 
la clasice, accentul s-a pus pe ridica
rea de picior în repriza de parter 
și pe atac asupra labei piciorului.

Q Pentru lupte clasice a fost stabi
lit următorul lot: G. Szabat (clasat 
pe primul loc în Cupa Iugoslaviei și 
locul III la mondiale), I. Cernea, 
(campion R.P.R. pe anul 1958 și lo
cul I la Cupa Iugoslaviei), P. Po
pescu (campion R.P.R. pe anul 1958), 
G. Dumitru (locul IV la mondiale, 
locul II în Cupa Iugoslaviei), V. Ru
larea, (locul III la mondiale, locul 1 
Cupa Iugoslaviei și campion R.P.R. 
pe anul 1958), M. Belușica, G. Po- 
povici și Al. Șuii.

Din echipa de libere vor face parte: 
Al. Ruzsi, Gluncea, V. Popescu, A. 
Tampa, Hatozi, G. Marinescu, Ball o 
și Marton.

® Zilele acestea și-au anunțat par
ticiparea la competiție președintele fe
derației internaționale de lupte ama
tori, R. Coulon, și arbitrul neutru

Ligilor. Echipelo divizionare Olimgia mipțjQg nțăisitri grabnice și \Yerner Arțtuan (R.F. .GgHJJgQă),..

Mîine Ia Drest

Prima întilnire 
între reprezentativele 

de popice ale R. 0. Germar 
și R. P. Romine

Vineri dimineața au părăsit Caț 
tala reprezentativele noastre de popi 
care vor întîlni mîine la Dresda ecl 
pele naționale ale R.D. Germane.

Ca și noi, sportivii din R.D.G. a 
teaptă această confruntare cu deosel 
interes. De-altfel, ea constituie o u! 
mă verificare a stadiului pregăti 
în vederea apropiatei competiții „Cu| 
Europei" (5—8 septembrie la Mii 
chen). Pe de altă parte, cele pat 
reprezentative au în componența 1 
jucători și jucătoare de certă valoa 
internațională, care în momentul 
față se găsesc în foarte bună forn 
ceea ce permite ca întrecerile de 
Dresda să fie echilibrate, dîrze și 
un bun nivel tehnic.

Selecționatele își vor disputa întî 
tatea la probele clasice de 100 b 
mixte (fete) și 200 bile mixte (băieț 
Un amănunt: jucătoarele noastre 
găsesc la primul lor meci ir.ternaț 
nai. De asemenea trebuie să arăt: 
că reprezentativele R.D.G. și R.P 
se întîlnesc mîine pentru prima da

Țara noastră va alinia proba 
următoarele formații:

Fete: Florica Lăpușan, Mărgări 
Ferencz, Erica Arion, Ana Felscg 
Ilona Nagy, Margareta Szemany ( 
zervă Margareta Kelemen).

Băieți: Petre Purje, 1. Dragomircs 
Ivan Victor, I. Dinescu, Fr. Mici 
.lujiu Erdgi (rez. C. Zombori)..



f .‘Hotărîrea din 2 iulie 1957 cu pri
vire la reorganizarea mișcării de 
cultură fizică și sport din R.P.R. sta
bilește printre altele că: „Uniuneade 
'Cultură Fizică și Sport va îndruma 
activitatea Asociației generale a vi
sătorilor și pescarilor sportivi". 
lin lumina acestei Hotărîri, a avut loc 
miercuri 27 august la sediul U.C.F.S. 
o ședință cu participarea reprezentan
ților Ministerului Agriculturii și Sil
viculturii, Ministerului Bunurilor de 
Consum, Ministerului Afacerilor In

terne, U.C.F.S., Sfatului Popular al 
Capitalei, Sfatului popular regional 
București, precum șj a delegaților co
mitetelor regionale de vînătoare și 
pescuit. Cu acest prilej s-a analizat, 
în lumina documentelor și a Ho- 
îtărîrii Plenarei C.C. al P.M.R. din 

activitatea Asociației 
vînătorilor și pesca- 

1948— 
cît 

loc, 
ac- 
vî- 

spi- 

9—13 iunie,
generale a 
rilor sportivi pe perioada 
[1957. Din raportul informativ, 
și din discuțiile care au avut 
au reieșit o serie de succese din 
tivitatea asociației ca: educarea 
natorilor și pescarilor sportivi în 
ritul conservării fondului vînatoresc 
șî piscicol, al respectării legalității 
populare și al îndeplinirii obligațiu
nilor cetățenești. De asemenea s-a a- 
rătat că s-au realizat progrese în 
combaterea animalelor dăunătoare 
vînatului; califfcarea personalului de 
pază; ridicarea producției vînătorești 
prin colonizarea unor specii de vînat 
eu valoare economică (fazani, cerbi 
fepătari, căprioare și potîrnichi). Pe 
lîiigă aceste realizări au existat însă 
și mai persistă serioase lipsuri. Ast
fel, nu s-a acordat suficientă atenție 
sducăriî politico-patriotice și cetățe- 
aești a membrilor și personalului de 
aază de pe fondurile de vînătoare și 
Jescuit. Se mai manifestă încă scri- 
>ase deficiențe în selecționarea, pro
movarea și calificarea cadrelor, fapt 

existența ti
de elemente 

in rîndurile 
și pescari, 

i salariat și

masă cu privire la 
corectă a vtnătoarei și 
sportiv s-a desfășurat

tare se reflectă în i 
iui număr însemnat i 
îecorespunzătoare atît 
membrilor vînători 
•ît și în rind.nl activului 
ibștesc. S-a neglijat munca pentru 
itragerea unui larg activ voluntar 
n gospodărirea fondurilor de vînă- 
oare și pescuit. De asemenea, mun- 
a politică de 
xercitarea 
lescuitului 
lecorespunzător.

După închiderea discuțiilor pe mar- 
>mea raportului informativ, plenara 
i hotărît schimbarea denumirii Aso- 
iației generale a vînătorilor și pes- arilor - - - - . ■
Î.P.R. în 
esc arilor
l.P.R.
Tovarășul 

liotele Comitetului
I.C.F.S.,  a prezentat adunării propu-

sportivi 
Asociația 
sportivi

(A.G.V.P.S.) din 
vînătorilor si 

(A.V.P.S.) din

Manole Bodnăraș, preșe- 
de organizare a

In 
fa- 
ce
de 
de

Se numește Cristian Constantinescu
i „operează" de ani de zile in fot
ului craiovean. Dacă insă i-am în- 
-eba pe multi dintre amatorii 
e fotbal din acest oraș cine 
tie Cristian Corisiantirtescu, ar 
idica încurcați din umeri: „Constau- 
nescu? Care-i ăla, dom’le?" Și nici 
-ar fi de mirare acest lucru. Figură 
celebră’ și... sinistră a activității 
dbalistice din Craiova, Cristian 
onstantinescu este cunoscut sub nu
de de „Mahia". Mai exact „nea 
lahia". De ce „nea Mahia" ? Nimeni 
u ne-a putut da un răspuns precis...
Deci, Se numește Cristian Constan- 

nescu, zis „Mahia". Semnalmentele
ii nu ar fi de prea mare folos 
rezentarea pe care dorim să i-o 
•m. De altfel, nici n-ai bănui că 
ițeanttl cu aerul unui pensionar 
eabă. care a ieșit să-și ia ziarul 
t chioșc, este de fapt un personaj 
de seamă’ in activitatea fotbalistică 
'aioveană, un personaj pe care toți, 
ar absolut toți cel cu care am discu
it (antrenori, activiști, jucători, 
mpli spectatori') l-nu numit pacostea 
fbaltrlui craiovean. Faptele lui, ze- 
'te de matrapazltcuri pe care le-a în- 
Irfit pe lingă echipele de fotbal cra
niene, l-au făcut să-și merite'’ acest 
ime. Vă vom retata numai cîteva 
Intre ele.
Prin anul 1P55. „nea Mahia" își 
tcea veacul pe lingă echipa de fot- 
ti Locomotiva Craiova, participantă 

campionatul categoriei B. Forma- 

de organi- 
alegerea 

organizare 
pescarilor

conducere

tatitiiirea Comitetului de organizare 
a Asociației vînătorilor și pescarilor 

sportivi din R. P. R.
nerile Biroului Comitetului 
zare a U.C.F.S. pentru 
membrilor Comitetului de 
a Asociației vînătorilor și 
sportivi din R.P.R.

A fost apoi ales biroul de
al A.V.P.S. format din tov.: Al măjan 
Bujor •— președinte, Dumitrescu Spi
ridon 
Barbu — secretar general 
Simula seu Dumitru, Vasilichi 
ghe, Popescu Constantin, 
Constantin, Topală Vasile, 
Gheorghe, Feneșer Gheorghe, 
cu Filoftei.

Pentru înlăturarea lipsurilor sem
nalate, ca și pentru îmbunătățirea 
activiității de viitor a A.V.P.S., s-a 
hotărît luarea unei serii de măsuri 
dintre care enumerăm :

— Eliminarea tuturor elementelor 
necorespunzătoare diin rîndurile mem
brilor cît și ’ale salariaților A.V.P.S.

— întărirea munaii de educație 
politică, patriotică și cetățenească a 
membrilor și cadrelor tehnice.

— îmbunătățirea gospodăririi fon
durilor de vînătoare și pescuit spor
tiv ca: paza fondurilor de vînătoare 
și pescuit sportiv: calificarea perso
nalului de îndrumare, control și pază; 
constituirea de colective restrînse de 
vînători și pescar, pentru fiecare fond 
de vînătoare și pescuit sportiv; întoc
mirea de planuri de cultură și valo
rificare pe fiecare fond de vînătoare 
și pescuit sportiv; alcătuirea unui 
plan de perspectivă pentru coloniza
rea de vînat;- organizarea de con
cursuri de tir, pescuit sportiv, de 
fotografii, concursuri literare și de 
artă cu specific de vînătoare și pes
cuit; organizarea miei acțiuni de 
popularizare în rîndurile vtnătorilor 
a importanței cîinelui de vînătoare.

Redacția revistei „Vînătorul și pes
carul sportiv" va acorda toată aten
ția publicării de materiale pe teme 
educative, documentare și științifice, 
combătînd cu hotărîre manifestările 
nedemne și influențele ideologiei bur
gheze.

— Aplicarea unui regim sever de 
economii și asigurarea unui control 
sistematic asupra m’niririi fondurilor.

— Măsuri drastice împotriva tutu
ror celor care încalcă legalitatea 
populară.

— Introducerea stagiului de îndFil
mare (pe timp de un an) cu începere 
din 1959, pentru îmbunătățirea pre
gătirii tehnico-sportive a membrilor 
asociației.

— Toți membrii filialelor A.V.P.S. 
vor deveni membri ai U.C.F.S.

Participanții la această plenară 
și-att manifestat și cu această ocazie 
totala 
tărîrii 
9—13 
ducă 
rrirea 

secretar general, Rădulescti 
adjunct, 

Gheor-
Ionescu 

Mitică 
Petraș-

lor adeziune la prevederile Ho-
Plenarei C.C. al P.M.R. din 

ittnie și s-au angajat să-și a- 
contribuția efectivă la îndepli- 
sarcinilor ce le revin.

FIGURI I 

DE INSECTAR : ț

ția trebuia (nici
întărită! La echipa „Electroputere", 
din campionatul regional, fusese de
pistat un jucător bun: Monțescu. Au 
început tratativele și după multe ter
giversări cei de la „Electroputere" au 
fost de acord, să-l cedeze pe Monțescu. 
Ce te faci insă că perioada de trans
ferări se încheiase? „Lăsați pe mi
ne", <z zis „nea Mahia". Și ce credeți 
că a făcut ? A luai Buletinul de Popu
lație al ltd Monțescu și a găurit eu 
un ac coperta pentru a stabili cu pre
cizie locul unde dosul ei se suprapune 
literii M din numele Monțescu, de pe 
prima pagină a actului. Apoi, pe a- 
cest loc, a picurat nițică gumăarubică 
și pretind Balet inul a făcut ca la des- 
lipirea lui, litera M să nu se mai cu
noască bine. După aceea s-a prezentai 
la Serviciul de legitimări al fostei 
Comisii centrale de fotbal, unde pro
babil că a. dat peste un gură-cascâ 
sau peste un ciubucar de teapa lui, șt 
a făcut legitimarea unui nou jucător: 
Onțescit. Cînd operația a fost termi
nată, el a trecut candid pe carnetul 
de legitimare un M în fața lui Onțes- 
cu și... gala ..minunea": Monțescu a 
jucat im campionat întreg la Locomo
tiva Craiova. Vfi închipuiți însă stu
pefacția tuturor cînd, după un an. 
(.ocomotiva Craiova a „ retrogradat 
(nici nu se vutea. dacă era „nea Ma
hia" la mijloci) și cind cei de la E- 
lectropufere au vrut să-l ia pe Mon
țescu înapoi: fără știrea h ii, jincătorut 
respectiv fusese folosit în fals, el fi
ind. hmd'delcs. hun temtimat pentru 
Eleciruputere. Cil despre fotbalistul

O dată ctuapropierea toamnei, activitatea competițională internă se 
îmbogățește cu noi>și interesante întreceri la majoritatea disciplinelor sportive. 
Este firesc deci ca, în această perioadă, și activitatea cluburilor sportive — 
unități ai căror principală sarcină este sportul de performanță — să crească 
în mod deosebit.
Iată motivul pentru care, dorind să 

aflăm noi amănunte despre munca a- 
cestor organizații sportive, am vizi
tat zilele trecute clubul „Rapid", unul 

Complexul sportiv din Ciulești s-a îmbogățit cu un teren redus pentru 
desfășurarea unor jocuri sportive ca: volei, baschet, handbal redus. In foto
grafie un aspect al bazei.

din cele mai mări cluburi sportive 
bucureștene.

Principala preocupare: munca 
de educație

In preajma începerii principalelor 
competiții interne, atenția conducerii 
clubului „Rapid" s-a îndreptat în mod 
deosebit spre întărirea muncii edu
cative în rîndurile sportivilor. încă 
de la reîntoarcerea lor din concedii 
și de la începerea perioadei de pre
gătire s-a insistat în mod speriat pe 
această problemă. Cu cîteva zile îna
inte de începerea campionatului, în
treaga secție de fotbal a participat la 
o ședință în cadrul căreia au fost as
pru criticate lipsurile manifestate de 
unii jucători în perioada de pregă
tire (Georgescu — îngîmfare, Olarii, 
Raab — neseriozitate etc.). Tot eu a- 
ceastă ocazie s-a precizat că orice 
abatere de ordin disciplinar va fi 
exemplar pedepsită, indiferent de va
loarea sportivului respectiv.

Munca de educație cu sportivii va 
fi completată prin încadrarea acestora 
în forme de îrrvățămînt.

Grijă pentru tinerele elemente

Creșterea cadrelor tinere, iată o al
tă problemă pe caic conducerea clu
bului „Rapid" a situat-o în centrul 
preocupărilor sale. Pentru rezolvarea 
ei în cele inai bune condițiuni s-a 
luat hotărîrea ca pe lingă fiecare sec
ție a clubului să se alcătuiască ecbi- 

lua măsuri ferme 
element înrăit, afa- 

activitate constituie 
sportul craiovean.

A M A H I A“
nu se putea alifel...) fantomă „Onțescu" toată lumea a ră

mas eu gura căscată de „ingeniozi
tatea" lui „nea Mahia".

Asta este doar una. lată alta. Re
cent, „activind" pe lingă echipa Ro
vine Grioița, „nea Mahia" le-a făcut-o 
celor de la Locomotiva care se deba
rasaseră de el. Cu cîteva minute îna
inte de începerea partidei Locomotiva- 
Rovine Grivita, partidă decisivă pen
tru ultima formație, care dacă nu 
cîștiga, retrograda, el i-a anunțat se
nin pe conducătorii formației ferovi
are că dacă îl vor folosi pe jucătorul 
Mihuț pierd jocul cu 3—0. Speriați 
(sau „fraieri", cum le-a zis „nea Ma
hia". mai tîrziu) aceștia l-au scos din 
formație pe Mihuț, unul din jucătorii 
de bază ai echipei, au pierdut meciul 
pe teren cu 2—1 și au aflat, in cele 
din urmă, că și dacă-l foloseau, tot 
nimic nu se întîmpla, deoarece Mihuț 
era bun legitimat pentru Locomotiva 
lată dar de cită „faimă" se bucură 
„nea Mahia"..

Să vă amintim că ultima echipă de. 
care s-a ocupat, Rovine Grivita a 
fost exclusă din campionat datorită 
tot unor matrapazltcuri ale lui „nea 
Mahia", că a fost „eroul" unor legi
timări în fals (cele al.e jucătorilor 
Capotai, C.rișan și Pătrașcu) sau că 
era o vreme, atunci cînd legitimările 
se făceau pe plan local, cînd „nea 
Mahia" umbla cu buzunarele pline 
de carnete vizate pe care trebuia doar 
lipită fotografia ? N-are rost. Ceea ce 
credem insă necesar să precizăm, in 
primul rînd, este că „nea Mahia" a 

afaceri dubioase H» .Ufj tnafe nCesfe
cu țața curată (dacă un asemenea in,-

pc de tineret, juniori șî copii, iar an
trenorii echipelor divizionare să fie 
obligați să urmărească permanent pro
cesul de ' ' 'instruire a acestora.

(Foto: 1. MIHA1CA)
ritatea antrenorilor au înțeles impor
tanța acestei sarcini ți drept urmare 
controlează și îndruinează atent ac
tivitatea echipelor de tineret, juniori 
sau copii. Un exemplu de conștiincio
zitate în această privință îl constituie 
rodnica activitate depusă de antrenorul 
de baschet Sigismund Ferencz. lată

Știri din colectivele sportive
Numeroase scrisori sosite din toate 

colțurile țării la redacție ne tac cu
noscuta intensa activitate a colective
lor sportive. Publicăm astăzi cîteva 
aspecte culese din scrisorile trimise 
de corespondenții noștri.

© Printre colectivele fruntașe din 
Orașul Stalin se altă și colectivul 
Voința. Pînă acum au devenit mem
bri ai U.C.F.S. peste 1.200 de coope
ratori. Marea lor majoritate sînt an
grenați în competiții de casă și în 
concursuri de trecere a normelor 
G.M.A. Un prim succes în acea.stă 
direcție este faptul că aproape 100 
de tineri și-au trecut toate normele 
complexului G.M.A. gr. I și urmează 
să li se înmîneze insignele. (C. Gruia- 
coresp.)

e La Oradea, a luat ființă (prin fu
zionarea colectivelor C.F.R. și Me
talul) colectivul sportiv „Rapid". (I. 
Ghișa — coresp.) 

divid mai poate avea față curată...). 
Greu de crezut și totuși adevărat. S-a 
strecura4 ușurel și a reușit să scape 
mereu. Sintem curioși dacă Și acum 
se va întîmpla la fel. Mai ales că
la ultima noastră vizită in Craiova, 
am aflat că face „curie" noului clu 
sportiv. Ar fi in stare să-l desființeze și 
pe acesta! Dar nu. Lucrul acesta nu se 
mai poate întîmpla deoarece sintem 
siguri că organele de stat și U.C.F.S. 
din Craiova vor 
împotriva acestui 
cetist, a cărui 
o rușine pentru 

CALIN ANTONESCU

— Șî dacă, totuși, vor observa că n-avein drept de joc pentru ei?
— Nu fii copil!... Cind aranjează nea M&fția g tre$>ăt cu niște gură-'
£« n-di tlifișQ ,

însă că mai sînt și unii dintre teh
nicienii clubului care manifestă nepă
sare față de problema creșterii ca
drelor tinere, cum este cazul antre
norului de baschet Cornel Călugă- 
reanu.

A început acțiunea de înscriere 
a membrilor susținători

De cîtva timp, în cadrul clubului 
„Rapid", a început campania de în
scriere a membrilor susținători. Pen
tru ca ea să se soldeze cu succes 
s-au luat din timp măsurile necesa-: 
re. Astfel, în afara afișelor mari — 
care au și fost puse prin întreprinde
rile și instituțiile din cartier — vor 
mai fi confecționate și afișe mici 
care vor fi distribuite în tribune la 
jocurile de fotbal, handbal sau la al
te manifestații sportive. Pînă la sfîr- 
șitul anului activiștii clubului „Rapid" 
și-au propus să înscrie 3—4.000' de 
membri susținători, dintre care uni', 
mai activi, vor fi atrași în munca 
obștească.

★

Ca încheiere, cîteva cuvinte despre 
preocuparea pentru înfrumusețarea ba
zei sportive din Giaîeștt. Fără să fie 
nevoie.de mari sume de bani, folos in- 
du-sc cît mai mult posibilitățile lo
cale, complexului sportiv din Ciulești 
i s-au adus în ultima vreme serioase 
schimbări care au făcut ca aspectul 
bazei să se schimbe mult în bine. S-au 
făcut reparații la sala de gimnastică, 
s-au reamenajat dușurile și instala
țiile sanitare. Terenurile de volei, bas
chet și handbal redus din vecinătatea 
stadionului au fost și ele reamena- 
jate. Intr-un cuvînt, peste tot se ob
servă grija și atenția pentru păsvarea 
și înfrumusețarea acestei baze sportive

• Colectivul sportiv Petrolul Raăi- 
năria 3 Teleajen Ploești este dolat 
cu o frumoasă bază sportivă. Aici își 
desfășoară activitatea numeroși mem
bri ai secțiilor pe ramură de sport 
și tot aici au loc și întrecerile da 
casă, organizate la diferite discipline 
sportive. Colectivul trebuie însă să 
dea o mai mare atenție îngrijirii a- 
cestui complex, pentru a-1 putea men
ține în bună stare (FI. Albu —coresp.)

» La Sulina (raionul 1 ulcea) a 
luat ființă un nou colectiv sportiv; 
„Marea". In această unitate își vor 
desfășura activitatea sportivă safa- 
riații din cadrul întreprinderilor pia-l 
cicole. Consiliul de conducere al co
lectivului sportiv în frunte 
dintele ing. Eremia Jora a 
entuziasm la muncă. (S. 
coresp.)

cu preșe- 
pornit eu 
Păun

colectivul• De la reorganizare, 
sportiv „Petrolul" din Pitești și-a Îm
bunătățit mult activitatea. Astffel. de 
curînd, a început construirea prin 
muncă voluntară a bazei sportive din 
cartierul petroliștilor. Această bază 
va cuprinde două terenuri de tenis, 
un teren de vorif și un teren de bas
chet.

• In raionul Bujor (regiunea Ga’ 
lăți) s-a organizat „Festivalul raio
nal cultural-șportiv". In prima etapă, 
pe comune, tinerii săteni au partici
pat cu entuziasm la întreceri. Astfel, 
în comunele Vîrlezi, Corni, Smulh, 
Băleni, Folteșfi, Fîrtănești, peste 1.200 
de tineri s-au prezentat la startul 
competițiilor de atletism, volei, fotbal 
și ciclism. Cu prilejul acestor între
ceri s-au înscris în U.C.F.S. aproape 
5.000 membri, majoritatea fiind cu 
cotizațiile la zi. (S. Dumitra 
resp.)

rind.nl
nevoie.de


EROISM

pot exista greutăți 
Exemplul cel mai 
oferă sportivii so- 
în anii Marelui

dădeau lovituri nimici

a fost oprit in 
foc ucigător de 
trăgea dintr-o 

în bună parte

Practicarea regulată a exer- 
cițiilor fizice, călirea voinței în 
focul întrecerilor de pe stadion 
contribuie la formarea unor oa
meni puternici și rezistenți pen
tru care nu 
de neîrifrînt. 
strălucit ni-1 
vietici care,

Război pentru Apărarea Patriei au 
înscris prin faptele lor de arme, 
ca și prin abnegația de care au 
dat dovadă în luptă, pagini de 
neuitat eroism...

...Era într-o noapte din pri
măvara anului 1943. Trupele so
vietice 
toare dușmanilor hitleriști. In
tr-un sat, batalionul în care se 
afla campionul unional de lupte 
Boris Mihailov 
înaintare de un 
mitralieră. Se 
casă ascunsă 
după un copac rămuros. Trebuia 
întreprins ceva, mitraliera duș
mană trebuia redusă la tăcere. 
Sportivul Boris Mihailov a ce
rut comandantului permisiunea 
de a porni el în recunoaștere. 
Comandantul îsi dădu asenti
mentul. Protejat de umbrele 
nopții, Boris Mihailov se stre
cura tiptil spre casa din care 
se trăgea. Ajuns in dreptul ușii, 
el o împinse cu putere și intră 
lăuntru. Din cauza violenței cu 

care împinsese ușa, pistolul au
tomat îi căzu de pe umeri. 
Fascistul care mînuiamitraliera, 
văzîtidu-se în primejdie, puse 
mina pe o grenadă și încercă 
s-o arunce spre ostașul sovietic. 
Dar Boris făcu un salt și, cu 
o repeziciune fulgerătoare, apucă 
strins capul și mina dreaptă a 
hitleristului. Câzînd cu el la po
dea., pe partea stingă, Boris a- 
pucă. grenada și o aruncă pe 
fereastră. Apoi ridică și pistolul 
automat, ținindu-și inamicul în
tr-o clasică poziție de „tuș". 
HitleristuI era prizonier și bata
lionul iși putea continua nestin
gherit înaintarea. Cind raportă 
comandantului cele întimpiate, 
Boris Mihailov nu uită să adati-
•: „Nici măcar în finala cam

pionatului n-am 'reușit o „priză" 
alît de bună..."

...Iarna anului 1942. Sergen
tul Tania RiabțeVa primise mi
siunea de a conduce o bar
că cu motor plină de răniți. Era 
noapte și un ger necruțător. 
Ceața deasă favoriza acțiunea. 
Dar iată că la numai 3—4 kilo
metri de mal, motorul se defec
tă. Vîntul purta barca, aseme
nea unei coji de nucă, pe va
lurile furioase. Nu era timp de 
pierdut. Ceața începuse să se

La „europenele" de
TER OVANESIAN a lost eroul 

primelor două zile ale campiona
telor europene de atletism de 
Stockholm. Tîn&rul atlet soviotic 
în vîrstă de 20 de ani s-a dovedit 
un. demn urmaș al tatălui său, 
•care a fost primul recordman Ia 
aruncarea discului al U.R.S.S. In 
lupta pentru obținerea medaliei 
de aur, Ter Ovanesian a triumfat 
de o manieră entuziasmantă. Chiar 
clin primele două sărituri, el 
instalat în fruntea listei, cu 7,75 
m. și respectiv 7,78 m. '
aceste performanțe el a 
rectat de două ori recordul cam
pionatelor. Pentru a se pune la 
,,adăpost4* de orice surpriză, Ter 
Ovanesian a realizat apoi o să
ritură de 7,31 m. și a urcat pe 
cea mai înaltă treaptă a podiu
mului învingătorilor.

Comentatorii de atletism din lu
mea întreagă, prezenți la Stock
holm, au declarat că „Ovanesian

Cu 
co-

împrăștie. „Dacă sc va însenina, 
își spuse sergentul Tania Riab- 
țeva, campioană de notație a 
Uniunii Sovietice, hîtleriștii vor 
descoperi barca noastră și vor 
trage pînă o vor scufunda". 
Și fără să stea prea mult pe 
gînduri, Tania se aruncă în 
apa rece ca gheața. Inotînd voi
nicește, ea ajunse la mal, luă 
de acolo altă barcă și se îna- 
poie degrabă pentru a remorca 
barca răniților. Viața acestora 
fusese salvată !

Campionii sovietici Boris Mi
hailov și Tania Riăbțeva nu 
sînt exemple izolate, 
sportivi, ca înotătorul 
Meșcov, boxerii Nikolai 
și Scrgbei Scerbacov, 
Nikolai Kopîlov sau gimnastul 
Gleb Baklanov, s-au acoperit de 
glorie in anii Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei. Stu
denții și profesorii Institutului 
de Cultură Fizică „Lcshaft" din 
Leningrad au cerut să plcoe cu 
toții pe front și cu toții au în
scris minunate fapte de arme. 
Cunoscuții aviatori Aleksandr 
Pokrîșkin și Ivan Cojedub, Eroi 
ai Uniunii Sovietice, erau spor
tivi pasionați, care practicau 
fotbalul, gimnastica, tenisul și 
atletismul. Ivan Cojedub a cîș- 
tigat chiar un concurs militar 
de haltere. In luptele de parti
zani, 
tori, 
și-au 
buție 
patriei sovietice.

Cît de minunată este pilda 
sportivilor sovietici! Faptele lor 
eroice sînt demne de stima și 
recunoștința tinerelor generații 
de sportivi!

nenumărați schiori, înotă- 
alpiniști și alți sportivi 
adus strălucita lor contri- 
la lupta pentru apărarea

TRANSFEROMA1VUL

Desen de L. D ARIAN

comenta- 
Presse“ 

cronicile
este un mare atlet", tar 
torul agenției „France 
scria chiar într-una din . 
sale că Ter Ovanesian, -cu viteza 
și detenta pe care o are, este sin
gurul capabil să depășească re
cordul mondial al Iul Jesse Owens.

UN ALT atlet sovietic care a 
uimit pe spectatorii suedezi a fost 
electricianul Serghei popov, glo
riosul învingător al probei de ma
raton. Popov a condus cursa din 
cap în cap, deși la startul ei se 
prezentaseră' campionul olimpic 
Mimonn (care a abandonat după 
32 km.) și iugoslavul Mihalic. La 
sosirea pe stadion, Popov a pri
mit o mare coroană de măslin, pe 
care a purtat-o pe umeri. Auzind 
la megafon că al doilea clasat este 
compatriotul său Filta, Popov n-a 
părăsit pista stadionului, așteptîn- 
du-și coechipierul. După ce Filln 
a trecut linia de sosire Popov l-a 
îmbrățișat tovărășește și ambii 
atleți au părăsit împreună stadio
nul.

Timpul realizat de Popov (2 h 
15:17) este considerat unul din cele 
mal bune din lume. Cel mai va
loros timp realizat în această pro
bă aparține finlandezului Anttl 
Viskari cu 2 h 14:14, dar nu tre
buie uitat că acesta a parcurs o 
distanță mai scurtă cu 1009 
yarzl declt prevede regulamen
tul....

ATLETUL din Birmingham, Mike 
Rawson, învingător în cursa de 
800 m., a avut mari emoții pînă 
a fi declarat campion al Europei. 
Pentru prima oară în istoria cam
pionatelor, festivitatea remlere

și de către

sale sporti-

multi laterali-

Vestiți
Leonid

Korol ov
atletul

de
Austriacul Karl 

dintre primii

Sporti

Cine n-a auzit despre strălucitele performanțe ale Alexan
drei Ciudina ? Renumita sportivă sovietică și-a cheltuit 
cu egală dărnicie eforturile în mai multe ramuri de sport, 

impresionind de fiecare dată prin marele său talent și prin exem
plara sa pregătire. Atletismul a fost una dintre pasiunile sportive 
ale Alexandrei Ciudina. Ea a deținut într-o vreme recordurile 
mondiale la săritura în înălțime și la pentatlon, dar nu s-a lăsat 
mai prejos nici în alte probe atletice: săritura în lungime, 80 m. 
garduri și chiar aruncările (suliță și greutate). Ciudina a fost 
și un element de bază al reprezentativelor de volei și baschet 
ale Uniunii Sovietice. însuflețită sa activitate s-a făcut remar
cată pînă și în... hocheiul pe gheață (este vorba de hocheiul 
rusesc care, în U.R.S.S., se practică pe scară largă 
femei).

Alexandra Ciudina va rămîne 
un exemplu de pregătire spor
tivă multilaterală. Dar glorioasa 
mișcare sportivă sovietică, în 
care principiul multilateralității 
în procesul de instruire-antrena- 
ment ccupă un loc primordial, 
a scos la iveală mulți alți spor
tivi multilaterali. Nikolai Ozo- 
lin, cel care izbutise să fie la 
respectabila vîrstă de 42 de ani 
campion unional la săritura cu 
prăjina, mai practica la 
nivel și alte sporturi, 
era un excelent schior, 
pentru performanțele 
săriturile de pe trambulină, pre
cum și gimnast de categoria 1. 
Puțini dintre cei care l-au vă
zut pe terenul de sport pe ves
titul Vsevolod Bobrov ar putea 
să spună în care sport a fost 
mai talentat: în fotbal sau în 
iiochei ? Vladimir Suhariev, care 
a deținut ani de zile supremația 
în sprintul sovietic, a fost la în-

un înalt 
El mai 
renumit 
sale la

a unui învingător a fost făcută pe 
un podium pe care se afla un 
singur sportiv, Rawson cîștigase 
cursa, trecînd primul linia de so
sire, înaintea norvegianului Boy
sen. Delegația norvegiană a intro
dus o contestație, reclamînd că 
Rawson ar fi părăsit pista în tur
nantă, intrînd pe gazon. Oficialii 
suedezi l-au descalificat pe Raw- 
son. Boysen a primit medalia de 
aur' și chiar în aceeași seară s-a 
îndreptat cu avionul spre patrie. A 

.doua zi însă, oficialii au revenit 
asupra deciziei și Rawson a fost 
declarat campion. El a primit, în 
aplauzele publicului, tradiționalul 
buchet de flori șl felicitările co
mitetului de organizare, dar nu și... 
medalia de campion, care se afla 
în valiza lui Boysen !

De

Activiștilor sportivi din 
raionul Darabani regiunea 
Suceava, care au rămas In 
urmă cu limile în munca 
ue strînjore a cotizațiilor.

vreți, vă dăm iin termen 
nou 

puneți regulă-n hirtii.S4
Noi ne gîndim la anu-n curs.
'Dpr S2&. ațiul». don# miQl

Itilaterah

ceputul activității 
ve... halterofil.

Alte exemple 
tate sportivă ? 
Schăffer, unul
campioni de patinaj artistic, se 
bucura și ca înotător de o fai
mă egală, iar sportivul cehoslo
vac Karel Kozeluh a fost un 
foarte bun fotbalist, tenisman și 
hocheist. In țara noastră, gim
nasta Elena Teodorescu a tre
cut succesiv prin mai multe 
discipline sportive. Și dacă s-a 
„stabilit" definitiv la gimnasti
că, aceasta nu este datorită 
faptului că se dovedise mai 
slabă la atletism, handbal sau 
volei, ci afinității deosebite pe 
care a găsit-o între acest fru
mos sport care este gimnastica 
și temperamentul său. Lia Ma- 
noliu, 
bolă, 
să se 
te în 
de masă și să facă parte din 
selecționata de baschet a Ca
pitalei. Fotbalistul llie Gîrleanu 
a intrat pe porțile sportului prin 
intermediul atletismului (a fost

valoroasa noastră disco- 
izbutise cu ani în urmă 
claseze pe un loc de Irun- 
campionatul țării la tenis

Feciorii ~ 
bătrânului pescar

De cite ori o fi aruncat nă
vodul bătrinul Ivoli Li- 
pălit, aproape sau poate 

mai departe de ceatalul Tulcel? 
De cite ori a luat el, intr-o 
viață de om, drumul Deltei? Și 
cile amintiri sau povestiri n-o 
fi depănat el de-a lungul anilor, 
In serile tîrzii de vară ? In ul
tima vreme, visurile lui Ivoli 
Lipalit, pescarul tulcean, au 
prins să se contureze in fapte 
minunate. Anilor de stearpă pri
begie pe apele Dunării le-au 
luat locul ani ca zile luminoase. 
La întreprinderea piscicolă din 
Tulcea a văzul Ivoli că onui-i 
om și munca-i o cinste. Și le-a 
înțeles pe toate. Cum de s-au 
schimbât lucrurile, cum de i 
s-a luminat și lui viața. Și se 
gindea bătrinul pescar la multe. 
.Nu la el. La feciori. La cel mal 
mare dintre flăcăi, Ichim, cel 
cc-i ținuse pînă pe la vreo 15 
ani tovărășie cu lotca pe apele 
bătrinului fluviu, la ~ 
Jgot cel mic...

Timofei, la

Ce-au devenit, in 
miliții nostru, 
Ivoli Lipalit?

de 
conserve este 
armata noastră 
a devenit mais- 
o tînără fată a

anii regi- 
c o pi ii lui 
Igor este 

mecanic la centrul din Tulcea, 
Timofei, harnicul muncitor 
la fabrica de 
acum ostaș în 
populară, Ichim 
tru... Intr-o zi, 
intrat in familia pescarului. E-

ș>

Simîon Ismailciuc și Aiexe 
Dumitru, care dețineau titlu
rile de campioni olimpici și 
europeni la canoe dublu, 
au cucerit la Praga ș 
campionatul mondial.

Un singur titlu le lipsea... 
Dar ca sportivi ce se respectă, 
Ei au luptat pentru-a avea 
(Normal!) colecția complectă!

Talentata gimnastă Elena Teodorescu a . fost o foarte but 
atletă, handbalistă și voleibalistă.

la un moment dat unul dintre 
cei mai buni sprinteri). Cît des
pre cunoscutul fotbalist Iosif 
Petsc’novschi, credem ca nu e 
lipsit de interes să vă spunem 
că el a fost cotat în anii tre- 
cuți printre cei mai buni jucă
tori de tenis de masă ai țării 
și că — în mai multe rînduri— 
s-a prezentat la startul con
cursurilor de... motociclism.

Sportivii 
dese prin 
de diversă
prin performanțele lor valoroase 
justețea principiului multilate
ralității în pregătirea sportivi
lor, necesitatea de a axa pro
cesul de antrenament pe acest 
principiu.

multilateral: dove- 
aclivitatea lor atît 
și mai cu seamă

lena, și ea muncitoare la fabri
ca de conserve, a devenit soția 
iui Ichim.

Și, acum, după toate... pre
zentările, trebuie să vă spunem 
că toți acești patru tineri sini 
sportivi. Un fapt obișnuit pen
tru orașe cu tradiție, dar deo
sebit de semnificativ pentru un 
orășel in care altădată sportul 
stătea la multi kilometri de 
„bariere". Așa s-a făcut că bă
trinul Ivoli, meșter neîntrecut 

in ale pescuitului, a devenit și 
un... specialist in sporturile nau
tice.

Cel mai „băirln"’ sportiv 
din familia Lipalit este 
Ichim. El a devenit un 

valoros canoist, sport pe care-1 
practică de trei ani. 'A fost la 
Varșovia, la Berlin, Helsinki, 
Melbourne, Gand, Praga... El, 
copilul care-l ajuta cu lotca pe 
încercatul pescar Ivoli Lipalit, 
a objinut numeroase locuri frun
tașe. a devenit campion al țării 

Timofei are 21 de ani și nu 
este prea mult timp de cind s-a 
„apucai" de sport. In 1957 a 
cîștigat, la viteza, concursul 
pentru categoria a II-a, a III-a 
și neclasificați, anul acesta a 
învins la fond. La anul?

„Palmaresul"
încă la început: 1957 — cam
pion republican de juniori 
canoe simplu viteză, 1958 
locul 2 la .internaționalele" 
la Snagov și locul 5 și 6 
campionatele mondiale de 
Praga. Știți însă că Igor Lipa
lit n-are decît 18 ani?

-am lăsat-o la urmă pe 
Elena Lipalit din lipsă 
de nolitețe, ci pentru că 

este cea mai tînără sportivă din 
familia Lipalit. Abia de citeva 
luni practică caiacul dar 
și afirmat drept una dintre cele 
mai valoroase caiaciste 
țară.

N-arc tot dreptul bătrinul 
pescar Ivoli Lipalit să fie min
ării de feciorii și fata lui?

■“ zi. a.

lui Igor este

la

de 
la 
la

s-a

din

ca.
...țara în care s-au emis o 

mai multe timbre cu subiei 
din ciclism este R. P. Poloni 
Această „performanță* este < 
tarifă îndeosebi anualelor ei 
siuni cu ocazia „Cursei Păci

★
...proba de pentatlon inod< 

s-a disputat pentru prima o; 
la Jocurile Olimpice de la Sto 
holm, în anul 1912? Timp 
patru decenii, această probă 
fost considerată „specialități 
sportivilor suedezi, dar din 1' 
pentatlonișlii maghiari și soi 
tici au intrat în lupta pen 
sifpremațic.

...Andre 
autor 
XVII, 
După 
chiar
de sah.

★
Philidor, cunos 

de opere bufe din sea 
a fost un mare șahi: 
unii, el este considc 
primul campion mon<

★
sportiv rus cart 
medalie olimpică

într-una
cu n

...primul 
obținut o 
aur a fost patinatorul arti
N. A. Panin ? El a realizat 
ceasta performanță în anul 1‘

*
...celebrul reporter Egon Er 

Kisch a descris 
cărțile sale un joS 
gea care era practicat 
tribul Maya? Acest tritf a t 
pe locurile unde se află as 
Guatemala și a fost distrus 
către cotropitorii spanioli în 
colul XVI.

cele 
engleze

arsenalului din Woolw 
elaborat antrenorul I

*
...unul din 

vechi cluburi 
fotbal este Arsenal? El a 
creat în anul 1886 de către ir 
citorii 
Aci a 
bert Chapman faimosul 
sistem de joc în W.M.

*
...binccunosctiții șahiști so 

tici Mark Taimanov și Va 
Smîslov sînt și doi muzic 
talentați ? Cți prilejul unui 
neu în Elveția, pianistul 
manov și baritonul Smîslov 
dat un recital la televiziune.

★
...ia Albania, înainte de eli 

rare, nu existau decît apr 
mativ 1.200 sportivi? Ast 
datorită preocupării statului 
mocrat-popular, numărul fota' 
sportivilor albanezi se ridică 
peste 80.000-



.Ccffioiștii romîni s-au comportat excelent 
dar caiaciștii au rămas datori...

9 Startul se dă la 6 septembrie 9 Scurt istoric al competiției
9 S-au înscris 12 echipe 9 Ziarul „Sportul popular1' organizează un 

concurs cu tema „Turul R. P.R. de-a lungul anilor"

La Praga", Ia campionatul mondial de caiac-canoe, SIMION ISMAIL- 
C1UC și ALEXE DUMITRU au cîștigat titlul de campioni ai lumii, alți doi 
canoiști, LAVRENTI KALINOV și IC HIM SIDOROV, au devenit vicecam- 
pioni mondiali, NICHIFOR TARARA a cucerit medalia de bronz, „mezinul" 
echipei noastre, IGOR LIPALIT, a ocupat locul V la canoe simplu vi
teză și locul VI la fond...

Toate laudele noastre acestor sportivi care au dovedit, în marile între
ceri de pe apele VLTAVEI, nu numai o pregătire tehnică superioară, ci și un 
înflăcărat patriotism, o putere de luptă uimitoare.
Acolo, în - tribuna de pe malul 

JLTAVEI, i-am văzut pe mulți spe
cialiști privind-cu mirare excepționala 
'.voltiție JJ „cuplului" nostru KALI- 
Ș’OV-SIDOROV. Am admirat cu toții 
lîrzenia celor doi canoiști romîni, 
'oința și hotărîrea cu care au pornit 
n întrecere, lupta necontenită pe 
are au dat-o de-a lungul celor zece 
ilometri, pentru a se clasa pe un loc 
ît mai bun într-o-probă epuizantă. A 
>st un efort mare, neobișnuit am 
utea spune, dar fericirea care se pu
tă citi apoi pe fața celor doi sportivi 
u poate fi descrisă în cuvinte. Cei 
oi tineri au făcut ca pe cel mai' înalt 
atarg să fluture drapelul patriei 
castre 1 Ei și alți canoiști ale căror 
îzultate sînt o prețioasă contribuție 
î creșterea prestigiului nostru' spor- 
v.

★
Nu toți cei care participă la un 

impionat mondial pot urca însă pe 
jdiumul învingătorilor. E normal să 
liste învingători și învinși. In sport 
știgă cel mai bun și 
imeni nu avea preten- 
a ca toți componenții 
itului nostru să fie me- 
aliați. Era, desigur, o 
orință, dar știm bine că 
iii dintre canotorii noș- 
i n-au atins încă un 
vel care să-i îndreptă- 
ască la titlurile supre- 
e. Ceea ce li se cerea 
turor era SA LUPTE 
J TOATE FORȚELE 
ENTRU UN LOC CIT 
AI BUN IN CLASA- 
ENT, PENTRU A CON- 
1RMA DEZVOLTAREA 
' VALOAREA LA CA- 
’ AU AJUNS IN 
\RA NOASTRĂ ACES- 
■ DOUA RAMURI 
’ORTIVE.
Cei mai mulți atȚ, făcut 
est lucru și, chiar da- 

au fost întrecuți, au 
ătat că știu să lupte, 

învețe de la cei care
Lăzi le sînt supe- 
iri. In unele probe, 
notorii noștri ne-au p 
rit însă multe dezilu- 
. Este vorba și despre 
;| loc V ocupat de S. 
VÎA1LCIUC și A. DU- 
ITRU la dublu fond 
in cauza unei tactici 
:șite, dar și a insufi-
ntei colaborări în timpul probei) și 
>pre neașteptata descalificare a Im 
RGHEI la simplu viteză.
Dar în primul rînd ne-a nemulțumit 
uporțarea caiaciștilor noștri. Va- 
rea acestora e»tc ci<-sU 1 de ridi- 
ă și verificarea l<>r în diferite în- 
liri internaționale ne îndreptățea 
așteptăm —- așa cum erau con- 

și și antrenorii echipei — cla- 
ea lor în primele șase locuri. Nici 
echipaj dc caiac n-a reușit însă 

st lucru. Firește, tactul că la 
ondialcle" de la Fraga uncie na
ri au prezentat tipuri noi, supe- 
ire, de ambarcațiuni, ca și faptul 
apa curgătoare reprezenta oarecum 
lucru nou pentru sportivii noștri, 

sînt lucruri care nu pot fi ignorate. 
Ele nu explică însă comportarea to
tal nesatisfăcătoare a caiaciștilor noș
tri. Să analizăm, pe scurt, rezultatele 
obținute de ei. Si începem cu „dubloul" 
MIRCEA ANĂSTASESCU—STAVRU 
TEODOROV nu întîmplător, ci pen
tru că — după aprecierile antrenori
lor Radu Huțan și N. Navasart — 
ci candidau pentru locul III. Erau unii 
specialiști care — fără să-i putem 
acuza de un optimism exagerat — 
credeau chiar în victoria acestui echi
paj. In finală însă, MIRCEA ANAS- 
TASESCU—STAVRU TEODOROV s au 
clasat pe locul 8 din 9 echipaje. La ca
iac. simplu 500 m, EREM1A OPREA n-a 
reușit să se califice în finală, iar la 
fond (unde după părerea noastră nu 
trebuia introdus de către antrenorul 
Radu Huțan) s-a clasat pe ul.imul 
loc. (18). Tot pc ultimtil Ioc s-a cla
sat și echipajul de caiac 4—10.C00 m, 
fiind întrecut chiar și de către echipa 
R. D. Germane, a cărei ambarcațiune 
se răsturnase la un moment dat. Fără

Citeva ore înainte de a deveni campion mondial, 
Simion Ismailciuc își pregătește canoea în care 
concurează alături de Dumitru Atexe.

să scontăm o victorie din partea 
„dubloului" TEREN II-1ACOV1CI la 
2—10.000, nu ne așteptam însă ca 
aceștia să ocupe doar locul 14. Ce 
se mai poate spune despre echipajele 
de K2—1.000 ni, ștafetă, K4—1.(00 m 
care n-au reușit nici să se car'ice în 
finală ?

★

Acestea sînt rezultatele și multe 
dintre ele vorbesc de la sine despre 
ușurința cu care caiaciștii noștri au 
privit această mare confruntare pe 
plan mondial, despre lipsa unui dez
voltat simț de răspundere față de înal
ta misiune de a reprezenta culorile 
sportive ale țării. Sînt însă necesare 
și cîteva comentarii în plus. Compor

tarea nesatisfăcătoare a caiaciștilor a 
scos în evidență o serie de lacune, de 
lipsuri serioase care trebuie grabnic 
remediate. O primă explicație — din 
cele mai importante — trebuie cău
tată în pregătirea pentru campiona
tele mondiale de la Praga.

Planificarea, intensitatea și conținu
tul antrenamentelor n-au fost cele 
mai judicioase. Din această cauză 
sportivii noștri s-au aflat, în ma
joritatea lor, în maximum de formă 
în timpul întîlnirii cu canotorii bul
gari și în perioada concursului de se
lecție și nu în zilele campionatului 
mondial. Antrenorii Radu Huțan și 
Nicolae Navasart nu s-au sezisat de 
aceste lacune în pregătirea caiaciști
lor și au făcut prea puțin pentru men
ținerea formei acestora.

Semnificativ este faptul că înaintea 
deplasării la Praga au existat pă
reri competente ca unele echipaje 
de caiac să nu participe, la campio
natele mondiale tocmai pentru că pla
nul lor de pregătire a fost schimbat 
în mod greșit pe parcurs și din a- 
cca. tă cauză o serie de caiaciști erau 
în scădere de formă în preajma cam
pionatelor mondiale. De aceste pă
reri nu s-a ținut însă seama. Nici 
colegiul de antrenori, nici biroul fe
deral nu s-au sezisat de această 
situație și nu au luat măsurile ne
cesare cu toate că știau că cea mai 
mare confruntare pentru sportivii noș
tri o reprezintă campionatele mon
diale de la Praga și nu campionatele 
internaționale de la Snagov.

Unii caiaciști de valoare s-au pre
zentat ,1a Praga insuficient pregătiți 
și la acest canitol trebuie sa amin
tim în primul rînd pe cunoscutul nos
tru caiacist MIRCEA ANASTASESCU. 
După ce el a mers foarte bine în 
seriile de la caiac dublu 500 ni, în 
semifinale a fost de nerecunoscut, ol 
bosit, epuizat, ca mulți dintre ceilalți 
caiaciști romîni. La ștafetă, după ce a 
condus cu autoritate pînă la 2—300 
ni, în primul schimb, a terminat cursa 
ru mai bine de 2 bărci în urmă, dis
tanță pe care ceilalți componenți ai 
ștafetei n-o mai puteau recupera. O 
bosiți, ieșiți din formă, mult sub va
loarea lor s-au prezentat si EREMIA 
OPREA și MIHAI BALIN'!, compo
nenții echipajului de caiac 4 și ai 
echipajului de. caiac dublu fond. Tre
buie amintit și faptul că în unele 
situații, antrenorii noștri nu s-au orien
tat bine, căutînd — pentru a realiza 
totuși o performanță și la caiac — 
formtiie ad-hoc care ne-au deservit. 
Astfel, la caiac dublu viteză, DUMI
TRU GRIGORE a fost anunțat că va 
„trage" . în această probă doar cu o 
jumătate de oră înaintea cursei, în 
timp ce sorbea liniștit o limonada. 
Nu crede antrenorul N. NAVASART 
că a greșit ?

★
Sînt cîteva constatări care, așa 

cum este firesc, nu pot să ne bucure. 
Dar, avem oare dreptul să ne ascun
dem lipsurile în spatele valoroaselor 
performanțe realizate de canoiști, care 
la Praga s-au comportat excelent? 
Desigur că nu. Și atunci să recunoaș
tem descins că la ultima ediție a 
campionatelor mondiale • caiaciștii noș 
tri au rămas datori. Sportivii și an
trenorii lor trebuie să învețe din a 
ceste lipsuri, să nu caute fel de fel 
de scuze și justificări, ci să mun 
ceașcă cu mai multă conștiinciozitate, 
cu mai multă hotărîre pentru a putea 
reprezenta cu toată cinstea culorile 
țării la viitoarele campionate euro
pene și mondiale.

DAN GÎRLEȘTEANU

La 6 septembrie se va da startul 
în cea mai importantă competiție ci
cliștii internă de fond pe etape: „Turul 
R.P.R.". De-a lungul a peste 1.200 
km, împărțiți în 8 etape, cei mai buni 
alergători vor lupta pentru cucerirea 
titlurilor de campioni de mare fond 
ai R.P.R. (individual și pe echipe). 
Alături de ci, vom avea ocazia să-i 
vedem din nou la lucru și pe tinerii 
cicliști care s-au afirmat în acest se
zon. Caravana ciclistă a „Turului 
R.P.R." va străbate itinerariul: Bucu
rești — Urziceni — Buzău — Foc
șani — Bicaz — (transbordare la Tg. 
Mureș) — Tg. Mureș — Reghin — 
Tg. Mureș — (transbordare la Tur-

Ziarul „Sportul popular" organi
zează, joi 4 septembrie la ora 19, 
în sala de festivități a clubului 
„Dinamo", un concurs intitulat 
„Cine știe ciclism... răspunde !" cu 
ierna „Turul ciclist al R.P.R. de-a 
lungul anilor". Vor răspunde la 

| întrebările examinatorilor alergă- 
! lorii din primele formalii ale clu- 
J burilor C.C.A. și Dinamo 

da) — Turda — Oradea — Cluj — 
Sibiu — Orașul Stalin — București.

Etapa a 111-a va fi, poate, cea mai 
dificilă pentru concurenți (se dispu
tă individual contra-cronometru), dar 
va prilejui relevarea elementelor care 
posedă o bună pregătire. Nu este 
exclus ca în această etapă să se lă
murească — în mare măsură — con
figurația clasamentului general. Re
marca pe care am făcut-o după a Xl-a 
ediție a „Cursei „Scîntcii" este vala
bilă și pentru „Turul R.P.R." : eta
pele contra-cronometru sînt foarte u- 
tile, dar trebuie dispuse în ultima par
te a întreceri', pentru a nu stinge 
chiar de la început entuziasmul celor 
mai tineri. Aceștia, constatînd că li 
s-au redus șansele de a mai concura 
la primele locuri (în cazul cînd pierd 
multe minute la contra-cronometru — 
și aceasta nu este exclus avînd în 
vedere lipsa lor de experiență) — nu 
mai luptă cu aceeași ardoare, se lasă 
antrenați în învechitele tactici „de 
așteptare", dau cursei un aspect de 
monotome. Să sperăm însă că de a- 
ceastă dată nu se va înțîmpla așa.

ir
Din 1950 și pînă în acest an s-au

Un nou lider în campionatul ciclist de mare fond 

al juniorilor: I. STOICA (Voința)
După o zi de odihnă, participanții 

la campionatul de mare fond al ju
niorilor au luat ieri startul în cea de 
a IV-a etapă desfășurată între km
11.500  și km 31,500 și retur pe șo
seaua Urziceni. Conform regulamentu
lui competiției, această etapă s-a des
fășurat individual contra-cronometru. 
Alergătorilor li s-a dat plecarea din 
minut în minut, în ordinea inversă a 
clasamentului general individual.

$i de această dată întrecerea a 
fost dominată de reprezentanții clu
bului Voința, Ion Stoica și Victor 
Cohanciuc. Ei au cucerit în această 
d'ficilă etapă primele două locuri. 
Gratie victoriei obținută ieri, Ion 
Stoica a îmbrăcat „tricoul galben", 
pe care l-a preluat de la colegul său 
de club Victor Cohanciuc.. In general, 
acești doi tineri — în urma avansu
lui cucerit în etapa’ a IV-a — și-au 
consolidat pozițiile, distanțîndu-se de 
ceilalți ruperi.

lată clasamentul etapei: I. Ion 

desfășurat 6 ediții ale „Turului R.P.R." 
(în anii 1952 și 1957 competiția n-a 
avut loc) In palmaresul acestei în-' 
treceri sînt înscrise următoarele nume 
de cicliști .

1950: Constantin Șandru (indivi- 
dual) și C.C.A. (echipe);

1951 : Marin Niculescu (individual) 
și Flamura roșie (echipe) ;

1953: N. Vasilescu (individual) și 
Dinamo (echipe) ;

1954: C. Dumitrescu (individual) 
și Progresul (echipe);

1955: C. Dumitrescu (individual) 
și C.C.A. (ech'pe);

constantin Moiceanu
1956: C. Dumitrescu (individual) 

și Dinamo (echipe).
Cele mai multe etape au lost ciști- 

gate în ordine de: Marin Niculescu 
(14 1), Constantin Dumitrescu (9), 
I. Hora (3). G. Moiceanu (3), N. 
Maxim (3) și E. Norhadian (3). Cu 
cîte o etapă sau două mai sînt în
scriși 22 de cicliști.

La ediția pe acest an a „Turului 
ciclist al R.P.R." s-au înscris 12 e- 
chipe: C.C.A. 1, C.C.A. 11, Dinamo I, 
Dinamo II, Progresul, Victoria, Con
structorul, P.T.T., Voința, Recolta, 
selecționata regiunii Ploești și Ol 
limpia Orașul Stalin. Vor mai lua 
startul și o serie de alergători indivi
duali.

Stoica (Voința) a parcurs 40 km în 
1 h. 03:08 (medie orară 38,300 km)

2. V. Cohanciuc (Voința) 1 h. 04:01 *
3. D. Stănescu (Recolta) 1 h. 04:31:
4. E. Bărbulescu (Sc. sp. UCFS Buc)
1 h. 05:22; 5. Gh. Istrate (Brăila)
1 h. 06:27; 6. Petre Gref (Sc. sp.
UCFS Or. Stalin) l h. 06:33 ; 7. G.i. 
Marin (Sc. sp. UCFS Ploești) 1 li. 
07:28; 8. Gh. Neagoe (Recolta) I h. 
07:41 ; 9. T. Ohanesian (CCA) I li. 
08:23: 10. St. Petrescu (Brăila)
1 h. 09:00.

Clasamentul general după 4 etape:
1. ION STOICA (Voința) 7 li. .50:33 5
2. V. Cohanciuc (Voința) 7 h. 50:56;
3. D. Stănescu (Recolta) 7 li. 53:26;
4. E. Bărbulescu (Sc. sp., UCFS Buc) 
7 h. 53:47 ; 5. Gh. Istrate (Brăila)' 
7 li. 55:32.

Astăzi se desfășoară etapa a V-a 
(oe șoseaua Tîrgoviște), iar mîine 
etapa a Vl-a (pe șoseaua Pitești).

ANDREI ANTAL

Plenarele U. C. F. S. regionale și raionale— 
rilej de îmbunătățire a mișcării noastre sportive
n momentul de față, in regiuni și 
>ane au loc plenare ale comitete- 

de organizare .U.C.F.S., cu care 
ej se analizează activitatea mișcă- 
noastre sportive în lumina Hotă- 
lor Plenarei C.C. al P.M.R. din 
13 iunie a.c. Activiștii sportivi, 
burile și colectivele sportive din 
iuni și raioane dezbat astfel pro- 
nele de însemnătate deosebită pri
ci întărirea și dezvoltarea activită- 
sportive, ridicarea acesteia la înăl- 
ea sarcinilor trasate de partid, 
e firesc de aceea ca participanții 
plenare să tragă la răspundere cu 
’diate pc acei conducători și acti- 
i sportivi care nu și-au făcut pc 
lin datoria, care au activat neco- 
punzător în rîndurile maselor de 
rtivi. Imensa majoritate a partici- 

panfilor la plenare (sportivi, activiști 
U.C.F.S., conducători de cluburi și co
lective sportive) a luat poziție și 
criticat cu deosebit simț de răspundere 
faptul că educația sportivilor a lost 
lăsată pe planul al doilea, că în ge
neral comitetele de organizare 
U.C.F.S. s-au ocupat mai mult de ac
tivitatea sportivă de performanță .și 
mai puțin de cea de mase, de spor
tul la sate și de cel școlar ele.

In unele regiuni, ca de pildă Bucu
rești și Craiova, educația patriotică 
și cetățenească a sportivilor a lăsat 
uneori de dorit. De aceea, mi întîm
plător în cadrul unor cluburi si co
lective s-au putut produce o serie de 
abateri grave, străine moralei comu
niste, străine muncii și activității 
cinstite și pline de devotament a 
marii majorități a sportivilor noștri.

Discuțiile la plenare au oglindit 
însemnătatea deosebită pe sare o are 

întărirea continuă a muncii de edu
cație politico-ideologică, desfășurată 
în spirit partinic, cu atenție și grijă, 
după un plan bine stabilit. Ea trebuie 
să fie o preocupare permanentă a 
comitetelor de organizare U.C.F.S., a 
activiștilor și conducător ! er sportivi. 
Nu ne este permis ea în direcția edu
cației politice a sportivilor să acțio
năm pe campanii, sau să conside
răm că acest lucru revine numai or
ganizațiilor dc partid, sindicale sau 
U.T.M. Permanent, ceas de ceas, fără 
a precupeți vreun efort, să ne în
dreptăm atenția asupra educației co
muniste a sportivilor, chezășia fniă- 
ririi mișcării noastre sportive, a asi
gurării» unei discipline severe în toa
te compartimentele de activitate spor
tivă. Este de asemenea pozitiv faptul 
că participanții la plenare. discută 
cu mult simt de răspundere, de pe 
pozițiile clasei, muncitoare, probleme 

legate de apărarea avutului obștesc, 
că aceștia cer să se ia măsuri holă- 
rîte pentru apărarea proprietății so
cialiste și înlăturarea tuturor acelora 
care prin neglijența lor au înlesnit 
delapidări, furturi sau alte forme de 
păgubire a avutului obștesc.

In întreaga țară urinează ca pe re
giuni și raioane să se țină în con
tinuare analiza activității organelor 
locale U.C.F S. Este necesar să se 
aibă în vedere specificul regiunilor și 
raioanelor respective, să se discute a- 
cele probleme care au o pondere im
portantă în activitatea sportivă teri
torială.

De pildă, în regiunea Bacău, orga
nele locale U.C.F.S. sînt datoare să 
acorde o atenție deosebită probleme
lor legate de apărarea avutului ob
ștesc. deoarece în această regiune, în 
activitatea organelor U.C.F.S. au pă
truns o serie de elemente necinstite, 
corupte, care, prin acțiunile lor, au 
adus pagube statului. In regiunea Ora
dea, în R.A.M., organele U.C.F.S. 
trebuie să analizeze atent și cu înalt 
spirit de exigență problemele legate 
de educația patriotică. Principalul în 
această direcție este poziția fermă ce 

trebuie să se ia în toate ocaziile îm
potriva oricărei manifestări de șovi
nism sau naționalism.

Plenarele U.C.F.S. ce se desfășoară 
în regiuni și raioane vor trebui să 
pună în centrul atenției lor și 
obiectivul principal al mișcării spor
tive — înscrierea de noi membri in 
U.C.F.S., astfel ca această organiza
ție de masă a sportivilor să cuprindă 
pînă la sfîrșitul anului 2.000.000 de 
membri. Să nu uităm, de asemenea, 
grija ce trebuie acordată dezvoltării 
sportului sătesc, activității sportive 
școlare care în unele centre munci
torești lasă de dorit

Plenarele U.C.F.S. pe regiuni șl 
raioane vor constitui nu numai tin 
prilej de analiză a activității mișcării 
noastre sportive, ci șl cel mai bun 
prilej de a lichida cu unele stări de 
lucruri nesănătoase, care au frînat pe 
alocuri activitatea mișcării sportive.

Cu sprijinul prețios acordat de par
tid să facem din mișcarea noastră 
sportivă o mișcare largă de mase, 
capabilă să pregătească un tineret 
călit, viguros, gata oricînd să slu
jească interesele patriei și nle con
strucției socialiste.

V. GRADINARU



Programul campionatului 
republican 

masculin de handbal 
categoria A

Etapa I 7 septembrie

București: Dinamo—Dinamo Or. Stalin 
București : C.C.A.—Chimici Făgăraș 
Sibiu: Voința—Metalul Reșița 
Timișoara: Tehnometal—Știința Timiș. 
Iași : Știința—Rapid București.
Ploești: Petrolul—Victoria Jimbolia

Eta.pa a II-a 14 septembrie

București: Dinamo—Voința Sibiu 
București: Rapid—Tehnometal Timiș. 
Or. Stalin : Dinamo—Victoria Jimbolia 
Făgăraș: Chimia—Petrolul Ploești 
Timișoara: Știința—C.C.A.
Reșița: Metalul—Știința Iași

Etapa a III-a 21 septembrie

bucurești: C.C.A.—Rapid București 
Sibiu: Voința—Dinamo Or. Stalin 
Iași: Știința—Dinamo București 
Timișoara: Tehnometal—Metalul Reșița 
Ploești: Petrol.'l—Știința Timișoara 
Timb-olia: Victoria—Chimia Făgăraș

Etapa a IV-a 25 septembrie

3r. Stalin: Dinamo—Chimia Făgăraș 
rlmișoara: Știința—Victoria Jimbolia 
București: Rapid—Petrolul Ploești 
București: Dinamo—Tehnometal Timiș, 
leșița: Metalul—C.C.A.
Sibiu: Voința-Știința Iași

Etapa i V-a 28 septembrie

lucureștl; C.C.A.-‘-Dlnamo București 
ași: Știința—Dinamo Or. Stalin 
'•imișoara: Tehnometal—Voința Sibiu 
‘loești: Petrolul—Metalul Reșița 
imbolia; Victoria—Rapid București 
ăgăraș: Chimia—Știința Timișoara

Etapa a Vl-a 5 octombrie

»r. Stalin: Dinamo—Știința Timișoara 
ucurești: Rapid—Chimia Făgăraș 
ucurești: Dinamo—Petrolul Ploeștl

a: Metarui—Victoria Jimbolia
p. Voința—C.C.A.

iși: Știința—Tehnometal Timișoara

Etapa a Vil-a 26 octombrie

ucurești: C.C.A.—Știința lași 
imișoara: Tehnometal—Din. ‘Or. Staiin 
oești: Petrolul—Voința Sibiu 
mbolia: Victoria—Dinamo București 
igăraș; Chimia—Metalul Reșița 
imișoara: Știința—Rapid București

Etapa a VIII-a 30 octombrie

-. Stalin : Dinamo—Rapid București 
îșița: Metalul—Știința Timișoara 
îcurești* Dinamo—Chimia Făgăraș 
biu: Voința—Victoria Jimbolia 
și: Știința—Petrolul Ploești 
nișoara: Tehnometal—C.C.A.

Etapa a IX-a 2 noiembrie
I 

îcurești: C.C.A.—Dinamo Or. Staiin 
icureȘti: Rapid—Metalul Reșița 
iești : Petrolul—Tehnometal Timiș, 
nbolia: Victoria—Știința Iași

'ț: Chimia—Voința Sibiu
ara: știința—Dlnamo București

Etapa a X-a 9 noiembrie

Stalin: Dinamo—Metalul Reșița 
curești: Dinamo—Rapid București 
eureștl: C.C.A.—Petrolul Ploești 
iu; Voința—Știința Timișoara 
i: Știința—Chimia Făgăraș 
nișoara: Tehnometal—Victoria Jimb.

Etapa a xl-a 1« noiembrie

curești: Rapid—Voința Sibiu
ești: Petrolul—Dlnamo Or. staiin 

jăraș: Chimia—Tehnometal Timiș.
Ușoara: Știința—Știința Iași
bolta: Victoria—C.C.A.
ița: Metalul—Dlnamo București

Concursul Pronosport nr. 35 din 31 
just care se închide astă seară în 
vincie și mîine la ora 12 în Ca
da, cuprinde cele 6 întîlniri ale 
:>ei a 11-a a categoriei A și 6 
lniri de categoria B.
)intre echipele care în etapa inau- 
ală au jucat în deplasare, doar 
amo Bacău a terminat învingător, 
■nînd victoria în dauna noii pro
rate, Farul Constanța. In etapa de 
ne, echipele învinse au prilejul de 
■e reabilita după înfrîngerile sufe- 

în prima etapă, iar C.C.A. și 
greșul, care după cum se știe au 
linat la egalitate, vor căuta să-și 
idece victoria la prima evoluție în 

spectatorilor bucureșteni în ac
ul sezon.
u sînt lipsite de interes nici cele 

întîlniri de categoria B, 
ales dacă ținem seama de faptul 

echipele sînt de valoare apropiată, 
nod normal și aici echipele gazdă 
prima șansă, însă nu sînt excluse 
e surprize care ar putea răsturna 
jlele hîrtieî, mai ales că la în- 
t de sezon majoritatea formații- 
nu intră în ritmul normal de joc 
iu fluctuații de formă care mai 
i dispar.

in nou un premiu de
0.000  LEI LA PRONOEXPRES

ipă participanții Daniel Aurel din 
ul Staiin și Popescu F. Ghcor.-

i PREAJMA ETAPEI A DOUA A CATEGORIEI A LA FOTBAL 1 A început concursul

De joi, cele 12 echipe din categoria A și-au încheiat efectiv pregă
tirile în vederea etapei de mîine, care programează cîteva întîlniri inte
resante și printre ele, una de tradiție: C. C. A. — Știința Timișoara. Nici 
nu mai e nevoie să amintim că în ultimii ani, studenții timișoreni au cîști- 
gat toate confruntările cu fosta campioană a țării, creînd astfel o tradiție 
nedezmințită pînă azi. La această nouă ediție a pasionantului duel C.C.A. — 
Știința Timișoara, amatorii de fotbal vor avea ocazia să asiste mîine în 
cadrul unui cuplaj (pe Stadionul „23 August") care va readuce de aseme
nea în fața publicului bucureștean pe Știința Cluj în compania Progresului.
Etapa aceasta a campionatului ca

tegoriei A interesează și din punct 
de vedere al selecției, fiind ultima 
în care jucătorii reținuți în loturi 
vor putea fi urmăriți în meciuri de 
campionat. De luni, campionatul fiind 
întrerupt pînă la 21 septembrie, vor 

Fotograjia noastră reprezintă o fază de la jocul de antrenament de 
joi al Progresului București in compania echipei I.C.A.R. Dintilescu reia cu 
capul o centrare, cu toată opoziția unui apărător de la I.C.A.R. Cojocarii 
e și el gata să intervină.

Foto: I. M1HAICA
începe pregătirile loturilor reprezen
tative în vederea partidelor (A, B, 
tineret și juniori) cu R. D. Germană, 
de la 14 septembrie.

Antrenamentele echipelor desfășu
rate săptămîna aceasta au pus ac
centul pe înlăturarea lipsurilor re
marcate cu prilejul primelor întîlniri 
de campionat. S-a ipsistat pe jocul 
de ansamblu și de aceea, joi, toate e- 
chipele au susținut meciuri de veri
ficare. lată o sumară prezentare a 
acestor ultime pregătiri. -

LA BUCUREȘTI

C.G.A. a avut ca partener de an
trenament pe „Cauciucul Quadrat" 
și în timpul celor 3 reprize a 30 de 
minute a folosit toți jucătorii, inclu
siv pe Mihăilescu și Apolzan, a că
rui reintrare este probabilă dumini
că. Tn orice caz, singura problemă a 
C.C.A.-ului înaintea partidei de mîi
ne este aceea a postului de stoper, 
la care candidează și Cepolschi. Tn 
rest, formația va fi aceeași de la 
Cluj.

0 Accent pe atac s-a pus la antre
namentul de joi al Progresului, care 
a întîlnit formația I.C.A.R. De altfel, 
la toate antrenamentele de săptămîna 
aceasta s-a insistat foarte mult asu
pra înaintării: omogenizarea ei și 
corectarea greșelilor individuale, îm
bunătățirea trasului la poartă, mai 
ales din mișcare. în atac, au fost 
folosite două formule :

Oaidă—Ciocea—Banciu—Smărăndes- 
cu—Dinulescu și Banciu—Ciocea— 
Dinulescu—Smărăndesctt—Leucă.

onospori
ghe din Pucioasa care au cîștigat 
214.268 lei și respectiv 250.000- lei, 
iată că un alt participant, Coroiu 
Marin din Vașcău reg. Oradea a 
obținut la concursul Pronoexpres nr. 
32 din 27 august premiul de catego
rii a II-a în valoare de 250.000 lei. 
Ținem să subliniem că participantul 
Coroiu Marin a iucat un buletin co
lectiv de 7 numere în valoare de 21 
lei și în afară de premiul de catego
ria ll-a a mai obținut un premiu de 
categoria III-a și 5 premii de cate
goria IV-a, valoarea totală a 
premiilor fiind de 277.713 lei. Cele 
7 numere jucate de el au fost: 4, 5, 
8. 12, 32, 44, 49.

0 Premiile la concursul Pronoex
pres nr. 32 din 27 august: 
Categoria II: o variantă în valoare 
de 250.000 Ici
Categoria III: 10 variante a cite 
15.003 lei fiecare. Categoria IV: 59 
variante a cîte 2.542 lei fiecare. Ca
tegoria V: 425 variante a cîte 353 
lei fiecare. Categoria VI: 1.229 va
riante a cîte 122 Ici fiecare.

Fond de , premii: 1.100.143 lei.

— Ultimele pregătiri a!e echipelor —

e Rapid a jucat la două porți cu 
TAROM (8—0), aliniind în prima re
priză formația care a dispus de UTA, 
mai puțin Georgescu care se resim
te încă de pe urma unei lovituri la 
mușchi. In locul lui a jucat Langa. 
Georgescu va face deplasarea la O- 

rasul Staiin, dar abia aici se va ve
dea dacă va juca sau nu. In re
priza a' doua, au fost folosite cîteva 
rezerve.

O Dinamoviștii bucureșteni privesc 
cu multă grijă jocul de la Petroșani, 
unde Jiul va căuta să se reabilite
ze după eșecul din prima etapă. Joi, 
Dinamo a făcut un antrenament tnai 
ușor, în compania formației de ju
niori. Și aici antrenorul a lucrat mai 
mult cu atacul în care au fost fo
losiți Suru, Ene I, Biikossi, Kdszegy, 
Varga, Dumitrescu și Feodot. Sînt 
probabile modificări în linia de atac; 
apărarea va rămîne neschimbată.

LA PLOEȘTI

e Intr-un meci cu Rapid-Ploești, 
Petrolul a obținut victoria cu 6—2 
(4—1), după un joc în cursul căruia 
Voica, centrul înaintaș, s-a dovedit în 
mare vervă, mareînd patru goluri. 
Celelalte două le-au înscris Babone 
și Tabarcea. La Bacău, în jocul cu
Dinamo, este posibil să intervină mo
dificări în compartimentul ofensiv.

LA CLUJ

0 O surpriză joi : Rapid Cluj — 
Știința 5—1 (2—0). Rapidișfii au
jucat foarte bine și au marcat prin 
Barta (2), Cîmpeanu, Avram și Ona- 
che. Studenții au aliniat în repriza 
a doua, o formație cu juniori. La

Deo irec-; r.ici o variantă >iu a c.b 
ținut premiul de categoria I, se repor
tează pentru concursul Pronoexpres 
nr. 33 cu tragerea din urnă miercuri 
3 septembrie 250.000 lei pentru cate
goria I.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 36 ETAPA DIN 

7 SEPTEMBRIE

1. C.S.M. Reșița—C.F.R. Timișoara
II. Tract. Or. Staiin—C.S.Tg. M.

III. Unirea Focșani—Unirea lași
IV. C.F.R. Arad—Progr. Sibiu

V. Gloria Bistrița—Din. Bîrlad
VI. Progr. Suceava—Poiana Cîmp.

VII. C.S.M.S. Iași—Din. Obor
VIII. Corvinul lluned.—Min. Lupeni

IX. Știința Craiova—C.S. Oradea
X. Flacăra Moreni—Foresta Fălt.

XI. Ind. Sîrmei C. Turzii—Gaz. 
Metan Mediaș

XII. Min. B. Mare—AMEFA Arad
0 Atențiune participanți! Numai 

mîine pînă la ora 12 mai puteți de
pune buletinele dumneavoastră la 
concursul Pronosport nr. 35 care 
programează întîlniri din cadrul cam
pionatului republican de categoria A 
și B.

Rubrică redactată de I.S. Loto- 
Pronosport.

București va juca aceeași echipă care 
a terminat la egalitate cu C. Q A. 
(1—1), duminica trecută.

LA ORAȘUL STALIN

0 Altă surpriză: Steagul roșu-—‘ 
Carpați Sinaia 1—3 (1—3). Gazdele 
au jucat sub posibilitățile lor. In 
schimb, Carpați s-a întrecut pe sine 
contribuind la frumusețea jocului, 
Au marcat: Hașoti (St r.), Petres
cu, Decu și Onu (C). Steagul roșu 
nu s-a fixat asupra formației pen
tru partida cu Rapid București.

LA TIMIȘOARA

o Joi, Știința a întrecut pe Stă
ruința cu 6—0 (1—0), prin puncte
le marcate de Ciosescu (3), Lereter 
(2) și Boroș, La București va juca 
probabil formația: Enăchescu-Filip, 
Codreanu, Florescu—Cojereanu, Tă- 
nase—Gîrleanu, Cădariu, Lereter, Ma
zăre, Boroș. Ciosescu mai are o etapă 
de suspendare.

LA ARAD

© Un antrenament tnai ușor a fă
cut joi UTA: în compania juniori
lor. Textiliștii au insistat și ei pe 
atac, în care a participat și Țîrlea 
(suspendat pînă duminica trecută). 
Duminică în partida cu Farul Cons
tanța, va face parte din echipă Țîr- 
lea și probabil și Szoher.

Programul campionatului categoriei C 
la fotbal

SERIA A IV-A

Etapa I, 7.IX.1958

Voința Tg, Mureș — Partizan Reghin 
Carpați Sinaia — Mureșul Toplița 
Chimia Făgăraș — Textila Sf. Gheorghe 
Metalul Aiud — Alimentara Tg. Mureș 
Torpedo — Rafinăria Cîmpina

Etapa a II-a. 14._IX.1958
Rafinăria Cîmpina — Metalul Aiud 
Alimentara Tg. Mureș — Torpedo 
Mureșul To-puța — Voința Tg. Mureș 
Textila Si Gneorghe — carpați Sinaia 
Partizan Reghin — Chimia Făgăraș

Etapa a III-a. 21.IX.1958
Torpedo — Partizan Reghin
Chimia Făgăraș — Mureșul Toplița 
Carpați Sinaia — Alimentara Tg. Mureș 
Voința Tg. Mureș — Metalul Aiud 
Rafinăria Cîmpina — Textila Sf. Gheoi- 

ghe
Etapa a IV-a, 5.X.1958

Textila Sf. Gheorghe — Mureșul Topilța 
Partizan Reghin - Rafinăria Cîmpina 
Metalul Aiud — chimia Făgăraș 
Torpedo — Carpați Sinaia
Alimentara Tg. Mureș — Voința Tg. 

Mureș
Etapa a v-a. 12.X.1958

Alimentara Tg. Mureș — Chimia Făgăraș 
Mureșul TODlița - Torpedo
Rafinăria Cîmpina — Voința Tg. Mureș 
Textila Sf. Gheorghe — Metalul Aiud 
Partizan Regnm — Carpați Sinaia

Etapa a VI-a, 19.X.1958
Metalul A.ud — Partizan Reghin 
M'ureșul Topilța — Alimentara Tg. 

Mureș
Chimia Făgăraș — Torpedo
Carpați Sinaia — Rafinăria Cîmpina 
Voința Tg Mureș — Textila b f. Gheor- 

gh®
Etapu a Vil-a, 2.XI.1958

Alimentara Tg Mureș — Rafinăria Cîm
pina

Partizan Regnrn — Textila Sf. Gheorghe 
Metalul Aiud — Mureșul Toplița 
Torpedo — VCința Te Mureș 
Carpați Sinaia — Chimia Făgăraș

Etapa a VIII-a. 9.XI.J9M
Voința Tg Mur^ș — Carpați Sinaia 
Rafinăria Cîmpina — Chimia Făgăraș 
Textila Sf Gheorghe — Alimentara Tg 

Mureș
Partizan Reghin — Mureșul Toplița 
Torpedo — Metalul Aiud

Etapa a IX-a. 16.XI.1958
Mureșul Topi ța — Rafinăria Cîmpina 
Metalul Aiud — Carpați Sinaia
Chimia Făgăraș - Voința Tg. Mureș 
Textila Sj. Gheorghe — Torpedo 
Alimentara Tr Mureș — Partizan Re

ghin

SERIA A V-A

Etapa I, 7.IX.1958
Rapid Cluj — Dinamo Baia Mare
Arieșul Turda — Someșul «atu Mare 
Tisa Sighet — Voința Oradea
Stăruința Sa’u Mare — Recolta Cărei 
Gloria C.F.R. Oradea — C.F.R Cluj

Etapa a II-a, 14.IX.1958
Recolta Cărei — Rapid Cluj
Voința Oradea — Stăruința Satu Mare 
Dinamo Baia Mare — Gloria C.F.R. O- 

radea
Someșul Satu Mare — Tisa Sighet 
C.F.R Cluj — Arieșul Turda

Etapa . III-a, 21.IX.1958
Gloria C.F.R. Oradea — Voința Oradea 
Rapid Cluj — Someșul Satu Mare
Arîeșul Turda -- Recolta Caret 
Stăruința Satu Mare - C.F.R. cluj 
Tisa Sighet — Dinamo Baia Mare

Etapa a IV>a, 5.X.1958
Someșul Satu Mare — Stăruința Satu 

Mare
Recolta Cărei — Dlnamo Baia Mare 
C.F.R. Cluj — Rapid Cluj
Gloria C.F.R. Oradea — Tisa Sighet 
Voința Oradea — Arîeșul Turda

Etap a V-a, 12.X.1958
Arîeșul Turda — Gloria C.F.R. oradea 
Someșul Satu Mare — Voința Oradea 
Dij^nmo Baia Mare — Stăruința Satu 

Mare

republican motociclist 
de regular date și rezistență

Sibiu 29 (prin telefon). Astăzi a 
început la- Sibiu desfășurarea con- 

] cursului republican motociclist de re
gularitate și rezistență. Cei 39 de 
participanți (componenți ai echipelor 
C.C.A., Dinamo 1, Dinamo II, Me
talul, Voința Sibiu, Voința Bucu
rești, Voința Or. Staiin și Voința 11- 
mișoara) se întrec de-a lungul a trei 
etape, al căror traseu străbate îm
prejurimile Sibiului.

Prima etapă, s-a desfășurat pe ruta 
Sibiu — Săcel — Orlat — Gura Rîu- 
lui — Curmătura — Păltiniș — 
Santa — Rășinari — Cisnădioara — 
Cisnădie — Sibiu (180 km)
și a supus pe coficurenți la
un examen extrem de dificil.
Furtuna, ploa'a, ceața și drumul
desfundat au fost numai cîteva din 
greutățile pe care au trebuit să le în
frunte participanții la concursul re
publican de trei zile. Din această 
cauză, chiar din prima etapă, toți 
concurenții au primit penalizări. Mulți 
dintre participanți au abandonat. 
Pînă la ora cînd telefonăm au trecut 
linia de sosire 26 de țnotocicliști. E- 
chipe complete mai au doar cluburile 
C.C.A. și Dinamo (formația a II-a). 
Specialiștii prezenți aici urmăresc eu 
atenție evoluția membrilor lotului re
publican, deoarece după acest concurs 
vor fi desemnate echipele noastre re
prezentative A și B care vor participa 
la „Cursa de 6 zile".

Sîmbătă se desfășoară etapa a ll-a, 
iar duminică etapa a 111-a șt con
cursul de viteză pentru departajare.

M. VLADOIANU și 
C. PITARU 

corespondenți

C.F.R. Cluj — Recoita Cine( 
Tisa Sighet — Rapid Cluj

Etapa a Vl-a, 1S.X.195S 
Stăruința Satu Mare — Tku u;ghet 
Dinamo Baia Mare — Arîeșul Turda 
Recolta Cărei — Someșul Satu Mure 
Rapid Cluj — Gloria C.F.R. Oradea 
Voința Oradea — C.F.R. Cluj

Etapa * Vila. 2.XI.1958
Recolta Cărei — voința Oradea 
C.F.R. Cluj — Tisa Sighet
Arieșul Turda — Rapid Cluj 
Someșul Satu Mare — Dinamo Bala

Mare
Gloria C.F.R Oradea — Stăruința baiu 

Mare
Etapa a VIII-a, 9.XI.1958

Tisa Sigher - Arieșul Turda
Gloria C.F.R. Oradea - Recolta Cărei 
C.F.R. Cluj — Someșul Satu Mare 
Stăruința Satu Mare — Rapid Cluj 
Voința Oradea — Dinamo Baia Mare

Etapa a IX-a. J6.XI.K5L
Rapid Cluj - Voința Oradea 
Dinamo Baia Mr re — C.F.R C'uj 
Arieșul Turda - Stăruința Satu Mare 
Someșul Satu Mare t- Gloria C.F.R. O- 

radea
Recolta Cărei - Tisa Siehet

SERIA A VI A

Etapa I, 7.IX.1958
Olimpia Reșița — Indagrara Ar^d 
C.F.R. T. Severin - Aurul
U.M. Cugir — Flacăra Ta. 1; ‘
Metalul Bocșa ROtnîriă - Mfti’n’ oțe

lul Roșu
C.F.R Simeria — Unirea R. Vîicea 

Etapa a 11-a, 14.IX.1958
C.F.R Simeria — Metalul Oțelul Roșu 
Unirea R VII -ea — Olimpia Reșița 
Indagrara Ar .d — C.F.R. T. Severin 
Aurul Brad - U.M Cugir
Flacăra Tg Hu - Metalul Bocșa Ro

mînă
Etapa a III-a. 21.IX.1958

Indagrars Ar .d — U.M Cuulr 
Flacăra Tg .Jiu - CF.R. Simeria
Olimpia Reșițr. - Metalul Bocșa Romi ni 
Unirea R Vîlct g - C.F R T Severin 
Metalul Oțeiu. Roșu - Aurul Brad

Etapa a IV.a, 5.X.195*»
C.F.R. T. Severin - Flacăra T«. Jiu
U.M, Cueir - Metalul O*elui Roșu
C.F.R. Simeria — Tndagrar-i Arad
Aurul Brad Olimpia Reșița
Metalul Bocșa Romînă — Unirea R.

Vîicea
Etapa a V-a, 12.X.1958

Metalul Bocșa Romînă - C.F.R. Si-
meri a

Flacăra Tg jiu - Uni • e? R vîicea
Olimpia Resit? - U.M Cur ir
Metalul Oțelul Roșu - C •' R. T Se-

verin
Aurul Brâa — Ind aerai- V f-n

Etapa a Vl-a, i 9 X.1958
Indagrara Arad — Metalul Bocșa R.o- 

mînâ
C.F.R. Tr Severin — Olimpia Reșița 
C.F.R. Simeria — Aurul Brad
Unirea Rm Vîicea — U-M Cugir 
Metalul Oțelul Roșu — Flacăra Tg. Jiu

Etapa a VIT-a, 2.XI.1958
Aurul Brad — Flacăra Tg. Jiu
Olimpia Reșița — Metalul Oțelul Roșu 
Indagrara A’nd — Unirea Rm. Vîicea 
C.F.R. Tr Severin -r- Metalul Bocșa 

Romînă
U.M. Cugir — C.F.R. Simeria

Etapa a VIII-a, 9.XI.1958
Metalul Oțelul Roșu — Indagrara Arad 
C.F.R. Simeria — C.F.R. Tr. Severin 
Metalul Bocșa Romînă — U.M. Cugir 
Unirea Rm Vîicea — Aurul Brad 
Flacăra Tg Jiu — Olimpia Reșița

Etapa a IX-a, 16.XI.1958
Metalul Bocșa Romînă — Aurul Brad 
Unirea Rm. vîicea — Metalul Oțelul 

Roșu
Olimpia Reșița — C.F.R. Simeria 
Indagrara Arad Flacăra Tg. Jiu 
U.M. Cugir — C.F.R T. Severin



ACTUALITĂȚI
BIN SPORTURILE NAUTICE
IERI AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE 

DE CANOTAJ ACADEMIC ALE 
JUNIORILOR

Ieri a început la Snagov campio
natul republican de canotaj academic 
rezervat juniorilor și junioarelor, la 
care participă 140 de concurenți din 
București, Timișoara, Arad și Cluj. 
Cel mai mare număr de tineri spor
tivi a tost prezentat de cluburile 
școlare din Timișoara și București și 
de colectivele Voința Timișoara și
S.P.C. București.

Probele în care se concurează sînt: 
schit simplu, dublu, 4+1 și 8+1 bă
ieți (1500 m.) și simplu, dublu, 4 + 1 
rame, 4-ț-l vîsle tete (1000 m).

Ieri după-amiază s-au desfășurat 
seriile în proba de simplu băieți. În
trecerile continuă azi după-amiază 
de la ora 17 prin disputarea recalifi
cărilor la simplu băieți și a probe
lor feminine (direct finale) și inline 
dimineață de la ora 9,30 prin finalele 
probelor masculine.
IMPORTANTE COMPETIȚII IN LUNA 

SEPTEMBRIE
• Intre 6 și 20 septembrie, Mamaia 

va găzdui campionatele republicane 
de îahting. Ele se vor desfășura în 
toate probele cu excepția iolei-fete, 
parte pe lacul Siutghiol, parte pe 
marc.

4* Concursul republican de cano
taj academic pentru cat. a H-a va avea 
loc la Snagov. între 12 și 14 septem
brie. In săptămîna imediat urmă
toare, adică între 19 și 21 septembrie, 
pe aceeași bază sportivă, se vor des
fășura campionatele republicane de 
caiac-canoe.

BS non it clasificare wN li
MAESTRU

Titlul de maestru se acordă :
1) Unui compozitor șahist de cate

goria candidat de maestru în dome 
rriui compoziției șahiste care în'tr-un 
interval de cel mult 3 ani consecutiv 
a acumulat un total de 30 puncte prin 
diferite concursuri din care cel puțin 
'/a (adică 10 puncte) în concursuri 
internaționale și s-a clasat pe focul 
I—4 in campionatul republicau de 
compoziție.

2) Compozitorul care va obține tocul 
I la campionatul Afondial de Com
poziție, sau la concursul olimpic, de 
compoziție.

CANDIDAT MAESTRU
Categoria de candidat maestru se 

acordă mim compozitor șahist de ca- 
teg. 1 care a realizat în tînip de 
3 ani consecutiv 20 puncte dintre care 
>/, (10 puncte) în campionatul repu
blican de compoziție.

CATEGORIA 1
Se obține de tui compozitor șahist 

de categ a Ir a care a realizat în

LIVIU IVANUȚA, COMUNA COT
NARI. 1) Nu putem decît sq vă feli
cităm pentru pasiunea cu care urmă
riți tot ceea ce se scrie despre atle
tism. Desigur însă că n-aveți de unde 
să știți că performanțele lui Lanski 
(2,08) și Kovar (2,04) obținute în 
1957 și omologate, la timpul lor, de 
federația cehoslovacă, au fost apoi a 
nulate de același for, din cauza că cei 
doi săriseră cu pantofi cu talpa mult 
îngroșată. Intre timp însă, după cum 
știți, Lanski a ridicat recordul R. 
Cehoslovace la 2,10 ml (campionatele 
europene de la Stockholm). — 2) 
Vladimir Kuț nu și-a manifestat în 
nici un fel intenția de a abandona 
atletismul, dar se resimte încă de pe 
urma boalei de care a suferit. — 3) 
Vă vom răspunde detailat prin scri
soare.

P. COMAN. PLOEȘTI. — E regre
tabil, dar cel care s-a prezentat ne 
pregătit la concursul .„Cine știe sport 
cîștigâ" despre care vorbiți dv. este 
tocmai... profesorul examinator. Echipa 
de fotbal Rapid București a ajuns în 
finala Cupei Europei Centrale nu în 
anul în care a eliminai faimoasa c 
chipă maghiară Ujpest (1—4 la Buda
pesta și 4—0 la București), ci în 
1940, după trei meciuri nule cit echi
pa iugoslavă GradjanskL Calificarea 
s-a făcut prin tragere la sorți. Finala, 
cu Ferenc varos, n-a mai avut loc din
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EXCURSIA 1
SĂPTĂMINII |

Departe de București, iii nordul 
țării, înconjurat din toate părțile de 
munți falnici, se află străvechiul Ma
ramureș. Impozantele crește ale Car- 
paților nordici, cu cir j urile pierdute 
in nori; pădurile întinse de conifere 
populate mai ales de cerbi: rîttrile re
pezi de munte în oare abundă păstră
vul și lostrița: așezările omenești ri
sipite pe coastele munților; cerul mat 
albastru parcă aci decît oriunde și 
luminozitatea blinda a soarelui, dau 
peisajului maratnureșatt un farmec 

nespus.
Două sint căile de acces prin care 

se poate pătrunde in această depre
siune : pentru cei care vin din Ar
deal, singurul drum este acela care 
urcă domol pe valea Sălăuței, ’peste 
dealul Ște'făniței, pe linia Salva-Vi- 
șeu; pentru moldoveni, există unul 
dintre cele mai frumoase drumuri ale 
țării: plecînd din Vatra Dornei, urci 
de-a lungul Bistriței Aurii, prin re
giuni minunate, lăsind în urmă la- 
cobetui și Cirlibaba, pentru a ajunge 
la 1418 m. altitudine, in pasul Pris
lopului, la poalele Incului (2280 m.). 
De aci, in serpentinele largi, șoseaua 
coboară la Borșa, comună întinsă pe 
zeci de kilometri, cu aproape 15.94)0 
de locuitori, cu .casele rășpindite pe 
văile și versanțH munților Rodnei. 
16 km. de .șosea despart gara Borșa 
de frumoasa cabană—hotel, 'constru
ită la punctul denumit „Gura 'Fin- 

decurs de 3 ani 15 puncte dintre care 
cel puțin 7 puncte în campionatul re
publican de compoziție.

CATEGORIA A H-a

Se obține de un compozitor șahirt 
de categoria a Iff-a care a realizat 

Locui 
ocupat

CI. I ci. n Ci. TH CI. IV

Camp, 
sau •Oafcrmpic

M'a r i -co ncurs uri 
internaționale și 
meciuri inter-țlari 
cu mai mult rte 
2 țări participante

Camp. R-P.R. con
curs internațional 

și meciuri între
2 țări

Concursuri 
interne

Probi. Studii 2 3
mutări

Studii 2 3
mutări

Studii 2 3
mutări

Studii

41 30 30 8 IO 14 6 7 9 4 5 6
TI 16 -20 6 7 11 4 5 7 3 4 5
nr .12 15 4 5 8 3 4 5 2 4
IV 10 12 2 3 5 2 3 4 — — —
V 0 10 __u — — — — — •— — —n

VI 6 ' 8 —. —

cauza evenimentelor politice din acel 
timp.

VALERIU PISLA, CORABIA. — l) 
Fotbalistul Neamțu și-a reluat antre
namentele și poate că va reintra încă 
în toamna aceasta. — 2) Sîntem de 
acord cu Marian: echipa Rapid are 
șanse la titlu, în noul campionat. Dai' 
asta depinde de ea și, bineînțeles, 
de... adversari. — 3) După primdle 
ediții ale Turului Franței, — se pare, 
că prin 1908, — s-a stabilit ca aler
gătorul situat în fruntea clasamentu
lui să poarte tricou galben, pentru a 
fi identificat de spectatori și de cei
lalți concurenți. Și... galben a rămas 
la toate competițiile cicliste, cu ex 
ccpția Turului Italiei, unde liderul are 
tricou roz.

NELU I.UPOVICI, BACAU. - 1) 
In unele țări (R;D.G., Olanda etc.) 
s-a pus în practică măsura înlocuirii 
portarului șl -a unui jucător de cîmp, 
în caz de accident. — 2) Ce se va 
întîmpla cu meciul dintre echipa cam
pioană și câștigătoarea Cupei, la noi, 
dacă aceeași echipă va cuceri și cam
pionatul și Cupa? S-a pus această 
problemă. Ea urmează să fie rezol
vată — nu s-a 'luat încă o hotărire 
definitivă — fie printr-un meci între 
echipa campioană și a doua clasată, 
fie printr-o întîlnrre între deținătoarea 
celor două trofee și finalista Cupei. 
Dar, înainte de toate, să așteptăm să 
se reediteze această performanță — 
cucerirea în același timp a campiona
tului și a Cupei — pe care au reușit-o 
pînă acum numai U.T.A. și C.C.A.

ION POȘTAȘUL'

Dramcfind prin Maramureș
Unii". Peisajul e splendid și îl așteap
tă atit pe turistul începător, cit și pe 
alpinistul încercat.

Plecînd de la cabană (841 m. al
titudine) pe Valea Fintinii in sus, pe 
la minunatele izvoare de „borcut", 
in aproximativ două ore se ajunge la 
Piatra Rea. regiune sălbatică, cu pe
reți de calcar prăvăliți pe sute de 
metri, cu ace și turnuri de stîncă. Din 
loc ta loc, firavă, apare floarea de 
colț.

Urând șoseaua de altitudine, după 
tr.ei ore de mers se ajunge comod în

Cabana Borșa de la Gura Fintinii
pră, ca sifonul —' aflai aproape de 
șosea, îți astlmperi setea.

Caborlrea din pusul Prislopului se 
poate face peste platforma Știoti 
(1.613 m), pe un drum de toată }ru- 
musețea: o alee, pe o creastă, leagă 
Prislopul de Știai, între izvoarele de. 
origină ale Bistriței și Văii Vișeultdt 
(aici, sus, denumită Valea Bocșei).i 
Apucind spre nord și treând peste'' 
muntele Cerbul (1:672 m.), de la pa
sul Prislop se poate ajunge în două' 
ore pe frumctm-l virf Cearcănul (1.848, 
m.) de pe care ai o minunată pa.no- 
ramă a munților Rodnei. Toi din pa
sul Prislop se poate coborî spre ră
sărit, pe valea Bistriței Aurii, piuă 
în comuna Șesuri,, stația cea mai de\ 
sus a pornirii plutelor pe Bistrița. De, 
aci, cu plutele, se poate ajunge în-\ 
tr-o zi la Vatra Dornei. !

Acestea sint numai Citeva din ex-1

în decurs de 3 -ani consecutiv 10 
puncte.

CATEGORIA A ITI-a
Se obține de un compozitor șahist 

nedasifitat care în decurs de 3 ani, 
a publicat cel puțin 3 probleme.

Punctajul se face conform tabelului 
de mai jos :

NOTE GENERALE

— Confirmarea categoriei se reali
zează prin repetarea punctajului prevă
zut pentru categoria respectivă în 
decurs de 3 ani de la obținerea cate
goriei.

— Categoria concursului în baza 
căreia se cere clasificarea va îi stabi
lită de FEDERAȚIA DE ȘAH.

— Participarea problemiștilor Ia con
cursuri internaționale, cu scopul de a 
obține punctajul de clasificare, trebuie 
aprobată în prealabil de către Federa
ția de șah.

ÎNCEPE RETURUL CAMPIONATU
LUI REPUBLICAN DE HOCHEI PE 

IARBA
Mîine, ia București, Proești și Olte

nița, «e vor desfăsfiUTa primele Jocuri 
din' cadrul returului campionatului re- 
puiblican masculin do hochei -pe iarbă, 
seria I. Iată programul: BUCUREȘTI 
stadionul „23 August" III. ora 9: C. S. 
viotonia—Acvila București; ora 10,30: 
Constructorul—Dinamo Craiova. PLO- 
EȘW: Voința—C.S.A. ti. OLTENIȚA: 
Fulgerul—CSU Bucuroșii. Cu excepția 
ultimului meci, etapa I a returului 
opune echipe care ocupă locuri apro
piate în -clasament, fapt -ea anunță o 
desfășurare echilibrată a locurilor de 
mîine. Iată clasamentul seriei le sîîr. 
șitul turului:

tembne se va deslășura returul cam
pionatului ‘feminin.

Prima etapă a returului în celelalte 
două serii ale campionatului are -loc 
la 1 septembrie, iar între 18 și 21 sep-

1. c. s. Victoria 7 5 2 0 16: 1 12
2. C.S.U. București 7 5 1 1 27: 3 11
3. Dinamo Craiova 7 4 3 0 16: 4 11
4. Acvila -Buc. 7 3 3 1 10: 4 9
5. C.S.A. 6 7 2 1 4 5:7 5
6. Construct. Buc. 7 1 2 4 3: 7 4
7. Fulgerul Olt. 7 1 2 4 3:10 4
8. Voința Pirați 7 0 0 7 0:38 0

O Intîlnirea restanță din oa-drul cam
pionatului republicau Fulgerul ..Olte
nița — C.S. Armata « s-a disputat •du
minică la Oltenița. .Beneficiind de o 
pregătire fizică mai bună, C.S.A. V a 
învins cu 2-1 (1-1).

REZULTATE DIN CAMPIONATUL 
DE CALIFICARE LA BASCHET 

FEMININ
La Timișoara sânt în curs de desfășu

rare finalele campionatului feminin de 
calificare la baschet. Iată’ citeva rezul
tate înregistrate : C.C.A.—Clubul Spor
tiv Școlar. Timișoara 48—Oț

pasul Prislopului (1.418 m.). Prive
liștea e minunată. Spre apus se vede, 
ca un uluc uriaș, frumoasa depre
siune a Maramureșului. La răsărit 
sticlesc in soare șerpuirile Bistriței 
Aurii. Spre sud, falnicul lanț al mun
ților Rodnei. cu impresionantul lut 
abrupt nordic și cu stincoasele căl
dări glaciare, te impresionează pro
fund. Semeț., cu vlffiil adesea pierdut 
tu nari, se ridică Ine pi (2.280 m.).

Dacă ești însetat, coborî citeva 
sute de metri spre Valea Bistriței șl 
din „borcuitd" — cu apa rece și as

In Capitală
AZI

CICLISM. Km. 7 de :pe șoseaua Tir- 
goviște, ora 16: etapa a V-a a cam
pionatului de mare ’fond al junioritar.

BOX. Stadionul Republicii, ora 19,30: 
„Turneul celor 4“

CANOTAJ ACADEMIC. Lacul Sna
gov, ora 17: Campionatele republi
cane de juniori.

TENIS. Stadionul Dinamo, ora 15: 
Dinamo •— T.C.H.

MIINE
CICLISM. Km. 8 de pe șoseaua 

Pitești, ora 9,10: țilecare în ultima 
etapă a campionatului de mare fund 
al juniorilor.

. BOX. Stadionul Republicii, ora 19.30: 
„Turneul celor 4“ 

cursiile ce se pot face în această 
parte a țării. Pentru ceț obișnuiți cu 
drumeția, recomandăm o rută mai 
grea: Știol — căldările nordice ale 
Gargalăului — muntele Cailor (1346 
rn.) pe creasta munților Rodnei — 
Ineu — Vîrful Omului (2.135 m.) — 
vîrful Cișa (.2.125 ni.), sau: .Ineu — 
lacul Lala (în trei sferturi de oră) — 
Șesurî (în trei ore). Pornind tot dt 
la Ineu, alt drum poate duce la Va
lea Vinului și Rodna Veche. Peste 
,,Omiil Bucovinei" (1.931 m.), Sa- 
hărzel, Suhard și Oușor (1.639 m.} 
se poate ajunge intr-o zi și jumătate 
la Vatra Dornei, -pe un minunat drum 
de creastă. De pe creasta munțilot 
Rodnei, (murttvlc Cailor), nterglnd 
spre vest se poate ajunge peste vir- 
furile Galați (2.057 m.). Păltiniș 
(2.167 m.), Negoiasa (2.052 m.). Io 
impozantele virfari ale Rebrii mari 
(2^69 m.) și Pietrosului (2.305 nu).

Concursul hipic 
internațional

(Urmare din pag. l-a)

4 SEPTEMBRIE, rara 8—10.30: dre
saj cat. intermediară ; ora 13—16.30 : 
obstacole nenumerotate; ora 16.45— 
19.15: proba de obstacole 6 bare: 
ora 19.30—20: voltije pitici; ora f 
21.30: proba națională de obstacole 
durată; VINERI 5 SEPTEMBRIE, 
zi dc repaus (concurenți! vor face 
o excursie la Predeal.) ; SlMBATii 
6 SEPTEMBRIE, ora 9-10: prob; 
de dresaj cat. olimpică ; ©ta 10—-12 
;prdbe naționale de obstacole pentri 
pitici, juniori și fete; ora 16.30—lț 
„Ctipa Prieteniei" — probă de obsta 
cole pe echipe 1 ora 19—20: demon 
•strații de dresaj; ora 20—20.30 : pro 
iba de obstacole ; DUMINICA 7 SEP 
TF.MBR1E. ora 8.30—11.30: prob, 
ide obstacole viteză; ora 11J0—43 
iprobă națională obstacole pentru pi 
itici, juniori și fete ; ora 14.30—-16.30 
proba de obstacole consolare; or 
16.30—17: demonstrație dresaj; or 

117—19.30 : proba de obstacole-invin 
Igători ; ora 19.30—20 : -festivitatea ii 
închidere a concursului.

CANOTAJ ACADEMIC. Lacul Sn 
gov, ora 9;30: Campionatele''repttb 
cane de juniori.

HOCHEI PE IARBA. Stadionul .. 
August", teren Ut, ora 9: Acv 
București — Victoria București; c 
10,30: Constructorul București — 1 
namo Craiova.

BASCHEI'. Teren Progresul (s 
Dr. Staicuvici), ora 10.30: Progre: 
București — Voința Satu Mare.

CĂLĂRIE. Baza hipică din pan 
raionului „Gh. Ghcorghiu-Dej" (ca. 
Pdevnei), ora 9 și ora 16: Conci 
liipic internațional.

FOTBAL. Stadionul ,H3 Augus 
ora 15,15: Progresul București — ț 
itțța GJuj; ora 17: C.C.A. — Știii 
Timișoara. Stadionul Ciulești, ora 
Rapid II București — Unirea I'ocșa 
fu deschidere, ia ora 8: Lotul R.P 
juniori — C.S.U. București (amici

TENIS. Stadionul Dinamo, ora 
Wîuamo — T.C.H.

C-S.S. Timișoara—Dinamo Sibiu $7- 
(18—12). C.C.A.—VOința Oradea 35 
(14—1&). După trei jocuri conduce C.C 
cu 6 puncte urmată de Voința Tg. D 
reș cu 4 p. din 2 meciuri, C.S.S. Ti 
șoara 4 p. din 3 jocuri, Vcdnța Ora 
cu 2 p. din 2 meciuri, etc.

FOTBAL
a Biletele pentru cuplajul de mî 

de pe „23 August'1 (Progresul 
Știința Cluj și C.C.A. — Știința 
mișoara) se găsesc în vînzare la 
gențiilc Pronosport (Cal. Victoriei 
și C.C.A. (Bd. 6 Martie), precum 
la stadioanele Dinamo, Progre 
F.B., Republicii. „23 August" și 
casa specială din str. I. Vidu. S 
valabile biletele cu seria nr. 16 
Stadionul „23 August".

• Intr-un meci amical disputat 
la Sf. Gheorghc, Textila Sf. Gh< 
ghe a întrecut Voința Miercurea C 
cu <3—(3—4)).



Cm Kairano, meciurile cu «china
de junioare a R. P, Polone și campionatul 

categoriei B — la ordinea zilei 
in baschetul nostru

De vorbă cu antrenorul federal O. Dimitriu

Care sini problemele care frăminlă 
la ora actuală baschetul nostru 7

Cu această întrebare ne-am adresat 
tov. OCTAV DIMITRIU, antrenor fe
deral la baschet. După ce ne-a arătat 
că numai aparent activitatea la baschet 
lîncezește, tov. Dimitriu a continuat:

„Chiar în zilele acestea — după cum 
se știe — se desfășoară la Timișoara 
finalele campionatului feminin de cali
ficare. In afară de această acțiune, la 
Tg. Mureș și Sibiu sînt organizate două 
tabere de vară pentru juniori și ju
nioare. In aceste tabere au fost trimiși 
sportivii evidențiați în jazele de zonă 
ale campionatului de juniori și junioa
re, ca și cu ocazia diferitelor compe
tiții locale ca de pildă „Cupa 2 iulie" 
organizată la Tg. Mureș".

— In ce stadiu se află pregătirile 
echipei reprezentative în vederea par
ticipării Ia „Cupa Mairano" ?

— Pregătirile au început de mai mul
'd vreme și ele se desfășoară cu inten
sitate, sub atenta îndrumare a antreno
rului C. Herold. De altfel, plnă la 
tata începerii competiției (10 septem
brie') nu mai este prea multă vreme. 
Regulamentul competiției stabilește par- 
’^oarea primelor cinci echipe mascu- 

clasate la campionatele europene’, 
’las reprezentativa Italiei. Anul acesta 
usă„ s-a făcut o derogare de la regu- 
tunent: în locul Cehoslovaciei va par- 
icipa echipa națională a Poloniei, ast- 
?t că cele șase formații participante 
or fi: Uniunea Sovietică, Bulgaria, 
Ingaria, Rominia, Polonia și Italia. Din 
dul nostru fac parte jucători coasa- 
raft ca Nvdef, Folbert, Foilor, N.icu- 
scu, Ctieoș, Ganea, Liviu Nagy, No- 
<ecek, dar și alții mai' tineri ca Wil- 
<erl Kurt, Suhai, Mittelman și Nicolae 
me seu.
— Ce ne puteți spune despre cam- 

ionatul categoriei B ?
— Mai iutii un lucru foarte impar- 

int: a doua. ediție a acestei întreceri 
cepe chiar duminică dl august. Grija 
MStră este îndreptată spre această 
impetiție, pentru a se înlătura total 
• 'dele negative care au fost obser-

a prima ediție. De pildă-, au fost 

meciuri, in care scorern au schimbat 
rezultatele meciurilor; unele jocuri au 
fost slab arbitrate; popularizarea par
tidelor, în special la Timișoara și Cluj, 
a fost foarte slabă etc. Dar, chiar si cu 
aceste lipsuri, competiția a scos la 
iveală numeroase elemente tinere, ta
lentate, care sau afirmat cu această 
ocazie. Printre ele menționez pe Cor
dier, Giurgiu, Schwartz, C. Neagu, D. 
Leca, Stanciu, Zaharia, 1. Ilottya, Pa
puc etc. Aș vrea să mai subliniez fap
tul că biroul federal a hotărît ca me
ciurile să se desfășoare numai duminica 
dimineața.

— Ce întîlniri internaționale vor mai 
avea loc toamna aceasta ?

— La 5 septembrie va sosi lotul de 
junioare al R,P. Polone, care va sus
ține mai multe meciuri In tara noastră. 
De fapt-, se poate Spune că este repre
zentativa de tineret a R.P. Polone pen
tru că, conform regulamentului lor, ju
nioare sini considerate și sportivele 
născute în 1939. pe tind la noi parti
cipă la această categorie de vîrsfă cele 
născute în 1940. Polonezele vor juca la 
6 și 7 septembrie la Sibiu cu echipa 
de junioare a țării noastre (antrenată 
de Gh. Roșu), iar la 9 și 10 septembrie 
la Tg. Mureș cu echipa de tineret a 
R.P. Romine (antrenată de S. Ferencz).

In afară de acestea, ar mai fi de vor
bit și despre conferința comisiei perma. 
nenie a federațiilor naționale de baschet 
din Europa și bazinul mediteranian, 
care va avea loc Ia Madrid între 18—21 
septembrie. Cu această ocazie se vOr 
lua în discuție probleme care interesea
ză și baschetul din țara noastră: ca
lendarul internațional pe 1959—1960; 
organizarea Cupei campionilor eura 
peni pentru echipele masculine și fe
minine ; organizarea campionatelor eu
ropene masculine (Istanbul, 1959) și 
feminine (I960); regulamentul Cupei 
Balcanice; organizarea campionatelor 
mondiale feminine (Moscova, 1959); 
proiectul regulamentului turneului o- 
timpic de la Roma și ai celui preolim- 
pic (calificările la J. O.) de la Bo
logna.

Congresul Federației
Internaționale de șah
ln orașul Dubrovnik (R.P.F. Iugo

slavia) s-au desfășurat recent lucră
rile Congresului Federației Interna
ționale de șah. Folke Rogard, pre
ședintele FIDE, a declarat că numă
rul șahiștilor care vor lua parte anul 
viitor la turneul candidaților va fi de 
■8: primii 6 clasați la turneul de la 
Portoroj (în Ioc de 5), plus marii 
maeștri sovietici Smîslov și Keres, 
care sînt calificați direct. Se preci
zează că numai trei șahiști aparținînd 
aceleiași țări, dintre cei care iau 
parte la turneul de Ia Portoroj, se 
pot califica în turneul candidaților.

Federația internațională a acordat 
titlul de mare maestru lui Olafsson 
(Islanda), iar titlul de maestru 
internațional șahiștilor Vasiukov 
(U.R.S.S.), Bilek și Portisch (R. P. 
Ungară).

Viitoarea Olimpiadă de șah va avea 
loc la Leipzig în 1960, campionatul 
mondial al juniorilor în 1959 în El
veția, iar campionatul mondial stu
dențesc în septembrie 1959 la Riga 
sau Leningrad. (Agerpres).

Poliatlonul militar, 
o probă de mare interes 

a Spartachiadei 
internaționale a armatelor 

prietene
In programul Spartachiadei inter

naționale a armatelor prietene de la 
Leipzig, poliatlonul militar care cu
prinde probe de tir, aruncarea gre-- 
nadei și pista de obstacole va ocupa 
un loc principal.

Poliatlonul prezintă și un naare. in
teres spectacular, mai ales în ceea ce 
privește pista cu obstacole. De-a lun
gul a 200 in. concurenții parcurg — 
echipați și purtînd arma — o porțiu
ne de mers tîrîș, trec apoi o bîmă, 
sar un gard de 2 m., cară o ladă de 
32 kg. pe o distanță de 15 m. etc.

Pentru aprecierea stadiului de pre
gătire a poliatloniștilor, în cadrul ar
matei noastre populare s-a organizat 
un concurs de verificare. După dis
putarea celor trei probe, locul I a re
venit it. major Lozincă Gheorghe, un 
sportiv care s-a remarcat la finalele 
Spartachiadei militare de vară, fiind 
urmat de lt. major Marca Mihai. Lo
cul 3 a revenit lt. major Tecșan Con
stantin.

( Agerpres)

! aiiiM osiilh a mimî Olimpic 
iatefNaliMal ia|ă do sportivii r» 8.P. Chineză

PEKIN. — Comitetul Olimpic al R. P. Chineze a publicat o declarație 
prin care anunță că se retrage din Comitetul Olimpic Internațional (CIO) 
și nu mai recunoaște de astăzi înainte acest for. Această măsură a fost 
luată ca urmare a hotărîrii președintelui CIO. A. Brundage care violind carta 
olimpică a recunoscut așa-numita „federație atletică chineză de amatori" a 
clicii lui Cian-Kai-și din faivan, ca pe un al doilea comitet olimpic chinez.

Se știe eă la cei de-al 49-lea congres al CIO din anul 1954 Comitetul 
Olimpic al R. P. Chineze a fost recunoscut ca singurul organ sportiv legal 
pe întreaga Chină. Măsura arbitrară luată de președintele Brundage dove
dește in mod vădit atitudinea ostilă manifestată de acesta față de Rl P. 
Chineză, deși cu cîțiva ani în urmă se pronunțase pentru afilierea R. P. Chi
neze Ia CIO.

In cadrul unei conferințe de presă Cen Lien-șu, secretarul general al 
Comitetului Olimpic al R. P. Chineze a declarat:

„Sportivii din R. P. Chineză vor continua să aibă relații cu sportivii 
din lumea întreagă. Noi sîntem dornici să primim pe toți sportivii care do
resc să întrețină legături prietenești cu noi. Ca un exemplu vă putem spune 
că în prezent se află în R. D. Germană un lot de 20 de atleți chinezi care 
mai tîrziu vor pleca la București pentru a participa la campionatele interna
ționale de atletism ale R. P. Romine".

Mîine încep la Budapesta 
campionatele europene de natație

sporii-

Kamaicva, 
Gaastelars,

începută de mîine, în acest 
Budapesta vor avea

De mîine, inimoasa bază 
vă de pe insula Margareta din 
Budapesta va găzdui campionatele 
europene de natație, sărituri de pe 
trambulină și polo.

Din listele de înscrieri, spicuim 
cîteva nume de întotători renumiți 
ca de pildă sovieticii Sorokin, Ni
kitin, Barbier Voog, 
Viktorova, olandezele 
Kraan, Voorbij, Schimmel, spatistul 
francez Christophe, italianul Pucci 
brasistele germane Beyer și Walt
her, englezoaica Grinham, scoția-

minunat bazin de pe insula Margareta 
loc campionatele europene de notație, 
sărituri și polo.

nul Black și alții. Dintre înotătorii 
echipei gazde, menționăm pe tinerii 
Katona la 1500 m. și Varszegi care 
l-a învins de mai multe ori pe 
Tumpek în acest an (ambii au cîte 
17 ani), pe craulistul Dobay ș.a.

Specialiștii de peste hotare sînt 
de părere că actualele campionate 
europene vor înregistra un frumos 
succes, datorită formei bune a ma
jorității înotătorilor.

La întrecerile de polo participă 
printre altele echipele U.R.S.S., 
Ungaria și R.P.F. Iugoslavia.

Pentru ce mor oameni în cursele de 
domobile ?...
tată a întrebare la care am dat de. 
ii multe ori răspuns în coloanele 
irului nostru, înregistrînd veștile ce 

sosesc mereu din Occident in le- 
tură cu groaznicele accidente de pe 
dele de automobilism.
Subieciiil nu este deci medii, dar e 

" >re« aciuai. Periodic, respectînd cu 
ictețe datele calendaristice ale cam- 
maiutui mondial de automobilism 
rf.esionist, sînt înregistrate după fie- 
re cursă nu mimai clasamente și 
•dii orare, ci și victime omenești, 
actic nici o cursă nu se termină 
ă accidente, fără morți și răniți în 
durile aoncurenților sau spectatori- 
. Iar opinia publică mondială, asistă 
•rozi! îl la acest adevărat' măcel, îni- 
trii’ă căruia rut se iau măsuri.
Explicația acestei Stări d'e fapt este 
iptă. Fabricanții de automobile de 
se își propun ca unic scop să facă 
lamă în jurul mărfii lor și pentru a- 
ista sacrifică orice element de sigti- 
Ță în favoarea vitezelor maxime, 
•.i repede,, mereu mai repede !... Iată 
liza lor. Și s-a ajuns astăzi ca a- 
ie curse automobilistice — care o- 
>ă un lob important in biata spor- 
î din țările burgheze — să se des- 
oare la viteze cu adevărat nebunești, 
asemenea condiții, controlul mașinii 
e iluzoriu, chiar pentru un pilot 
rte bun. Dovcuiă eă în ultimile luni 
căzut victimă, pe pistele din Occi- 

it nu auTomobiliști oarecare, ci 
npioni de renume ca Luigi Musso 
i Peter Collins.
Ir fi nedrept să spunem că nu se în- 
irinde absolut nimic pentru limita- 

posibilităților de accidente. La 
siunea opiniei publi-ce, Federația in- 
laționată de automobilism decretea.- 
la fiecare congres noi reduceri ale 

aci tații motoarelor, în scopul mic- 
irii vitegeț^ fyfaițMții «a Știut

„Cursele morții64 continuă...
insă să eludeze aceste .lorme; în spe
cial prin construirea de caroserii foarte 
ușoare, care permit viteze mari chiar 
ca motoare reduse.

Accidentele continuă... Unii preferă 
să se retragă din aceste „curse ale 
ale marții". Este cazul casei vestger- 
mane Mercedes-Benz, a cărei specta
culoasă retragere din campionatul 
mondial, în cursul anului 1955, a făcut 
vîluă.

Acum ziarele străine anunță even
tualitatea. unei noi retrageri senzațio
nale. Este vorba de constructorul ita

Moartea te așteaptă la viraj... Cel care urcă într-o mașină de curse trebuie să 
știe că în schimbul sumelor mari pe care i le oferă patronul, este obligat 
să-și riște viața, lntîmplător, eroul accidentului din fotografie, automobilis
tul francez Jean Behra, a reușit să scape doar cu cîteva fracturi. La vii- 

îHiițț(ije, iussL.

lian Ferrari. Nici n-ar f.i de mirare, 
fiindcă lista marților casei Ferran este 
de-a dreptul impresionantă, ln numai 
doi ani, pe mașini Ferrari au murit 
următorii, mari campioni: Eugenio 
Castellotti (Modena, martie 1957); 
Fon. de Portago (Brescia, mai 1957); 
Luigi Musso (Reims, iulie 1958)! Pe
ter Callins (Nilrburgring, august 1958). 
Tot pe o mașină Ferrari a murit cu doi 
ani în urmă la antrenament Alberto 
Ascari — marele automobilist italian.

Inginerul Enzo Ferrari, sau ,jl 
carrunendattbre" cum i se spune în 

cercurile automobiliste, este figura ti
pică a constructorului ambițios, dublai 
de spiritul afacerist al irustmenuliă. 
Fabrica sa de la MarwneUo din inima 
munților Apertini neare dealt 240 an
gajați. Totuși ea aduce patronului cîș- 
tiguri fabuloase, fiindcă aci se execută 
numai mașini de comandă pentru ma
niacii vitezei. Aceștia, aproape exclusiv 
reprezentanți ai protipendadei, maimu
țăresc pe așii volanului și preferă să 
plătească prețurile piperate ale lui 
Ferrari pentru a avea o „adevărată" 
mașină super-sport t

Și afacerea lui Ferrari merge... Ma
șinile sale prototip ctșligă cursele. 
Morții și răniții nu contează...

Ultima pierdere a casei Ferrari, cea 
survenită' la Mărețe Premiu dl Germa- 
niet, prin moartea cunoscutului auto
mobilist Peter Collins, a produs o im
presie deosebită în întreaga lume. 
Discuția in jurul „curselor morții" a 
fost din nou redeschisă și voci auto
rizate din presa mondială cer inter
zicerea lor.

Iată ce scria ziarul englez „DAILY 
MAIL" a doua zi după accidentul de 
la Nilrburgring; „Pasionații curselor 
se întreabă dacă moartea lui Collins 
n-ar putea să însemne sfîrșitul Mari
lor Premii, sub forma pe care le cu
noaștem astăzi". însuși fostul campion 
mondial, celebrul automobilist argen
tinian Juan Manuel Fangio declara 
presei: „Este un dezastru. Sînt decis 
mai mult ca oricînd să nu mă mai 
așez la volanul unei mașini de curse. 
Am rezistat cu greu la invitația de a 
merge la Nurburgring ca spectator. 
Acum n-o regret... La vitezele cu care 
se aJeargă în Marile Pjggayi orțf.e pată 

de ulei pe pistă, orice mișcare greșită 
echivalează cu moartea 1" Iar ziarul 
german „ABEN D-ZE1TUNG" scria în 
titlu: „încă nn mortl Este prea mult..." 
De curind, Stirling Moss, considerat 
cel mai bun automobilist englez, se 
destăinuia trimisului revistei .SPORT 
ET VIE" : ,,... Dacă aș deveni tată de 
familie, cred că datoria mea ar fi să 
așez casca și ochelarii de curse în Iada 
cu amintiri... Dacă voi avea un fin, 
el nu va deveni niciodată automobi
list I"

Acesta este cuvin tul celor care ișt 
dau seama de grozăvia actualei for
mule a curselor de automobilism pro
fesionist. Vor dispare ele? S-a zvoait 
că Enzo Ferrari, urmînd exemplul ca
sei Mercedes-Benz, se va retrage și el 
din campionatul mondial Din întreaga 
echipă a patronului italian a rămas în 
viață un singur campion autentic: 
Mike Hawthorn Acesta conduce in cla
samentul campionatului cu 36 puncte 
față de cele 32 ale tiu Stirling Moss, 
(care aleargă pe mașini Vanuiall), 

Ferrari s a răzgîndit înșâ curînd. 
Pretextând că nu poate să-i răpească 
lui Hawthorn șansa de a deveni cam
pion mondial, el anunță că rămine în 
cursă I Era și firesc. Nu dai cu picio
rul atît de ușor la ctștigurile care vor 
veni, atunci cînd marca Ferrari va ieși 
pe locul 1... „11 commendatlore" își cu
noaște prea bine afacerile.

„Cursele morții" continuă. Fenomen 
tipic de descompunere a sportului din 
țările capitaliste, cursele profesioniste 
de automobile vor aduce jertfă alte 
vieți omenești pe altarul banului. De 
aceasta nu se îndoiește nimeni.

RADU VOIA



Campionatele europene de canotaj academic

Canotorii noștri s-au calificat in finală 
la 4 +1 și 4 fără cirmaci

A V-a ediție a campionatelor europene de velei
(Praga, 30 august—10 septembrie)

POZNAN, (prin telefon). Vineri 
după-amiază au început întrecerile 
campionatului european masculin dc 
canotaj academic. S-au disputat între
cerile eliminatorii, echipele participan
te la fiecare probă fiind împărțite în 
serii, iar cîștigătorii seriilor califi- 
cîndu-se direct pentru finalele dc du
minică după-amiază.

Prima zi de concurs s-a soldat cu 
un frumos feucces al canotorilor ro- 
mîni. Reprezentanții noștri (care con
curează în 4 probe) au reușit să o- 
cupe locul 1 în seriile respective la 
4+1 și 4 fără cîrmaci, asigurîndu-și 
astfel participarea la finală și deci 
un loc între primii 6 în Europa.

La 4+1, reprezentanții noștri au 
concurat în seria a 11-a. Iată rezul
tatele seriei: I. — Romînia 7:03,7; 
2. — Danemarca 7:07,2 ; 3. —
U.R.S.S. 7:10,5; 4. — Anglia 7:12,2; 
5. — Italia 7:15,6. Cealaltă serie a 
fost cîstigată de Germania cu 7:02,3.

In proba de. 4 fără cîrmaci echipa
jul romîn a obținut în seria I o vic
torie la fel de clară. Iată rezultatele 
acestei serii: 1. — Romînia 6:57,7; 
2. — U.R.S.S. 7:01,6; 3. — Finlanda 
7:10,0; 4. — Iugoslavia 7:12,3. In 
afară de țara noastră, s-au mai cali
ficat pentru finală Danemarca (cîști- 
gătoarca seriei a doua cu 6:53,2) și 
Germania (cîștigătoarea seriei a 
treia cu 6:44,1).

In proba de 2 fără cirmaci, prima 
serie a revenit Finlandei (7:32,8). fn 
cea de a doua, pe locul 1 s-a clasat 
Germania (7:24,5) urmată de Romî
nia, Anglia și Belgia. Echipajul nos
tru arc șanse mari de a se califica 
totuși pentru finală, avînd în vedere 
că în recalificările de azi reprezen
tanții noștri trebuie să se claseze pe 
primele două locuri într-o serie din 
care fac parte: Romînia, Polonia, 
Belgia și Danemarca.

La 2-ț-1 s-au calificat Germania și 
Elveția. Echipajul nostru s-a clasat 
în serie după Germania și Italia și 
înaintea echipelor U.R.S.S. și Finlan
dei. In recalificare canotorii romîni 
păstrează șanse serioase de a obține 
un loc 'în finală, ei trebuind să se 
claseze pe unul dm primele două 
locuri în seria din care, în afară de 
noi, mai fac parte Cehoslovacia, Da
nemarca și Finlanda.

lată acum echipele care au cîștigat 
seriile la celelalte probe: Simplu: 
Australia (Mc. Kenzie) și U.R.S.S. 
(V. Ivanov). Dublu : U.R.S.S. și Po
lonia. 8+1 ; U.R.S.S. și Germania.

Sîmbătă se dispută recalificările, 
iar duminică după amiază finalele. 
După desfășurarea primei zile de con
curs se remarcă forma bună a ca
notorilor germani și sovietici, care, 
de altfel, au reușit să se califice di
rect în finală în cinci și respectiv 3 
prote.

Astăzi: R. f». Hîomîîtă — Austria (fete); mîine: R. P. Remmă — R. P. Vngeră
(băieți) și R. P. Romînă—R. P. Bulgaria (fete)

O

Coca Constantinescu și Aurel Drăgan fac parte din tinăra promoție 
de voleibaliști, prezenți in echipele naționale.

Astă seară la Praga, la „Zimni 
Stadion", iubitorii voleiului din capi
tala R. Cehoslovace, vor lua parte la 
deschiderea oficială 
jocuri ale celei de a V-a ediții 
campionatelor europene de volei.

și la primele 
a

PUȚINA ISTORIE

Voleibaliștii continentului 
s-au reunit pentru prima dată 
10 ani la Roma. Cîștigătoarea

nostru 
acum 

primei

ediții: echipa R. Cehoslovace. Forma
ția noastră nu a participat la acest 
turneu. Reprezentativa Uniunii So
vietice a luat parte pentru prima 
dată la aceste campionate în 1950 la 
Sofia, unde s-a disputat a doua 
ediție. Jocul echipei sovietice a revo
luționat voleiul mondial. Echipa 
U.R.S.S. a cîștigat campionatul. For
mația R.P.
5. In 1951, 
IlI-a ediție, 
impus din 
gînd pentru 
pean, în

locul 
loc a
și-au 
cîști- 
euro-

Astă seară, prima reuniune
A doua reuniune va avea loc mîine seară

fel de interesante și cel care se va 
rezerva pentru finalele de marți seara 
ar putea pierde „pe drum" întîlniri ca 
V. Schiopu — C. Gheorghiu, Șerbu 
Neacșu — D. Rizea, Gh. Negrea — P. 
Zaharia, 1. Mihalic — A. Farkaș, D. 
Ciobotaru — V. Mariuțan sau M. Do
brescu — Puiu Nicolae...

Romîne a obținut 
la Paris, a avut 
Jucătorii sovietici 

nou superioritatea, 
a doua oară titlul 

timp ce echipa noastră a 
mai săltat cu un loc în clasamentul 
final, fiyid a IV-a. In 1955 a avut 
loc la București a IV-a ediție a 
acestor campionate. Echipa R. Ceho
slovace a cucerit de această dată tit
lul de campioană. Voleibaliștii noștri 
avînd o pregătire superioară și do
vedind progresul evident făcut de a- 
cest sport în țara noastră, au ocupat 
pe merit locul II.

Campionatul european feminin s-a 
disputat pentru prima dată în septem
brie 1949 la Praga. Locul I a fost 
cucerit de sportivele sovietice, la mare 
diferență de echipa clasată pe locul

ba de maraton nu se va desfășura la ': 
ediția din acest an a campionatelor j 
internaționale. i

® Federația de atletism a Danemar- j

Buletinul Campionatelor internaționale

Boxerii dmamoviști pe care-i vedem aci in plin antrenament se 
numără printre protagoniștii „Turneului celor 4“.

(Foto: T. ROIBU) 

petiție, ca și pentru situația actuală 
a boxului nostru, ni se pare numărul 
apreciabil de tineri pugiliști care asal
tează — și nu fără șanse de reușită — 
pozițiile boxerilor cu vechi state de 
serviciu. Aproape' că nu există cate
gorie de greutate în care să nu se 
afle cîte un astfel de pretendent la 
supremație, dornic să se afirme. De 
pildă, la categoria mijlocie, pugilistul 
arădean Traian Stuparu, un element 
care s-a remarcat cu prilejul compe
tițiilor din acest an, va căuta să-și 
dovedească valoarea în compania lui 
D. Gheorghiu, P. Deca și V. Vlă- 
descu. La fel, la categoria muscă, 
unde constănțeanul V. Vintilă pare 
dispus să-i „incomodeze" serios pe 
Puiu Nicolae, M. Dobrescu și L. Am- 
bruș, la categoria cocoș, unde tînărul 
metalurgist Andrei Olteanu (care îl 
va înlocui pe A. Morăruș. indisponi
bil) se va amesteca în lupta celor 
trei „corifei" V. Șchiopii, C. Gheor
ghiu și N. Mîndreanu, sau la catego
ria mijlpcie-ușoară, unde Mircea Balaș 
va avea un cuvînt greu de spus în 
compania lui D. Rizea, Șerbu Neacșu 
și St. Cojan. Lupta dintre cele două 
generații de boxeri promite să 
dcoselTt de interesantă și ea va 
mite si anumite concluzii asupra

Astă seară, la ora 19,30, pe Stadio
nul Republicii va răsuna primul sunet 
de gong al mult așteptatei competiții 
de box „Turneul celor 4“. Inaugurînd 
seria interesantelor întreceri pugilistice 
din toamna a’cstui an, „Turneul ce
lor 4“ va rea luce în ring cca mai 
mare parte dintre fruntașii boxului 
nostru. Vom asista din nou la dispu
te pasionante, dinamice, pline de nerv. 
Vom fi martorii unor revanșe mult 
așteptate, ai unor reeditări deosebit 
de atractive. Și nit exagerăm cu ni
mic dacă afirmăm că întrecerea care 
debutează astă scară egalează în 
interes finalele campionatelor republi
cane individuale. De-altfel, la startul 
ei se vor alinia cei mai buni boxeri 
ai țării, sportivi cu multă experiență 
și cu o remarcabilă pregătire tehnică. 
Caracteristic însă pentru această com-

Președintele Comitetului Olimpic 
Bulgar, geaeral-colonel 

VL STOICEFF, sosește azi 
in Capitală

i

i

In cursul dimineții de azi urmează 
să sosească pe calea aerului în Ca
pitală, genera lul-colonel VLADIMIR 
STOICELE, președintele Comitetului 
Olimpic Bulgar și m<*mbru în Comi
tetul fxcrutiv al Comitetului Olimpic 
Internațional. Distinsul oaspete vine 
în țara noastră, la invitația făcută dc 
Comitetul de organizare a U.C.F.S., 
pentru a asista la întrecerile din ca
drul celei de a IV-a ediții a Con
cursului Hipic 1: ••o-naționtT de la 
București.

fie 
per- 
pre

gătirii boxerilor noștri fruntași pentru 
apropiatele întîlniri internaționale.

Cititorii acestor rînrluri se așteaptă 
probabil să . găsească aci și progra
mul reuniunii de astă seară. Dorința 
lor nu poate fi satisfăcută, din cauză 
că fixarea prin 'tragere la sorți a pro
gramului pentru reuniunile de astă 
scară și mîine seară (tot Stadionul 
Republicii, ora 19,30) va avea loc 
de abia azi dimineață, după cîntarul 
oficial. Oricum însă, întîlnirile sînt la

II. Reprezentativa noastră a ocupat 
atunci locul IV in clasamentul final. 
Incepînd din 1950, campionatul femi
nin s-a disputat paralel cu cel mas
culin. Astfel că, pe rînd, cl a avut 
loc la Sofia, Paris și București. E- 
chipa Uniunii Sovietice păstrîndu-și 
superioritatea de necontestat asupra 
celorlalte formații de pe continent, a 
cîștigat campionatul și în 1950 (echipa 
noastră s-a clasat a V-a) și în 1951 
(voleibalistele din R.P. Romînă n-au 
luat parte la această ediție). La Bucu
rești, în 1955, echipa feminină a 
R. Cehoslovace a cucerit titlul de 
campioană europeană, iar reprezenta
tiva noastră a ocupat locul IV.
ECHIPA MASCULINĂ A ROMÎNIEI 

PRINTRE FAVORIT!
In ultimii ani, voleibaliștii și vo

leibalistele noastre au obținut rezul
tate remarcabile pe tărîm interna
țional. Menționăm că pe lîngă titlul 
de vicecampioni ai Europei, romînii 
dețin și pe acela de vicecampioni ai 
lumitjt'n timp ce fetele au ocupat și 
ele locul 11 la campionatele mon
diale de la Paris, în 1956. De aceea 
probabil dr. Otokar Kutsky, vicepre
ședinte al Federației Internaționale de 
Volei și fost președinte al federației 
cehoslovace de specialitate, a decla
rat recent că „lupta pentru titlul eu
ropean masculin se va da între echi
pele Uniunii Sovietice, Cehoslovaciei, 
Bulgariei și Romîniei".

Dc aceeași părere sînt și cei doi 
antrenori ai echipelor noastre care 
înainte de plecarea la Praga 
declarat: „Turneul 
echilibrat. La fete 
se va da probabil 
niunii Sovietice și 
trebuie neglijate 
vele Cehoslovaciei, 
țării noastre. La 
e+.ipe sînt de forțe 
Cehoslovacia, Bulgaria, 
niunea Sovietică, R.P. Romînă. Dai 
în aproape două săptămîni de joc s 
pot întîmpla multe fapte ne 
prevăzute care să schimbe compk 
situația actuală".

PROGRAMUL ECHIPELOR 
NOASTRE

la Liberec, echipa noastr 
întîlnește naționala Austrie 
ce băieții vor juca mîir 
„Zimni Stadion", cu form; 
Ungare. Fără îndoială u 

meci foarte greu. Fetele vor juca ti 
la Liberec cu R. P. Bulgaria. Lui 
seara, la „Zimni Stadion", băieții v< 
îhtîlni Belgia, marți Olanda Și 
curi Italia. Și cu aceasta întrec—i 
din cadrul seriilor vor lua sfîrș 
pentru a face loc turneelor finale.

n‘ 
apare ca fo«. .< 

lupta pentru tith 
între echipele U 
Poloniei. Dar ni 
nici reprezentati 
Bulgariei și 

băieți mai mult 
aproximativ egale 

Polonia, U

Astăzi, 
feminină 
în timp 
seară, la 
ția R.P.

Danemarca și Australia și-au anunțat participant • Loturi nume
roase din U.R.S.S., R. P. Ungară și R. F. Germană

® A fost stabilit programul întrece
rilor din cadrul celei de a Xl-a ediții 
a campionatelor internaționale de atle
tism ale R.P.R.

SÎMBĂTĂ 13 SEPTEMBRIE, de la 
ora 15,36: 400 m g (serii), disc fe. ei, 
100 m femei și bărbați (serii și ser i- 
finale), înălțime bărbați, 20 km marș, 
suliță femei, greutate bărbați, lungime 
bărbați, 800 tn femei si bărbați 5000 
m; DUMINICĂ 14 SEPTEMBRIE, de 
la ora 14,30: prăjină, 400 m g (fi
nală), 100 m femei și bărbați (finale), 
80 m g (serii), 400 m femei (serii), 
lungime femei, 400 m bărbați (serii), 
ciocan, 200 m femei (serii și finală), 
110 m g (serii), 200 m bărbați (serii), 
1.500 tn, 3.000 m obstacole, 4x100 
bărbați; LUNI 15 SEPTEMBRIE: de 
la ora 16,30: disc bărbați, 110 m g. 
(finală), triplu salt, 200 tn bărbați 
(finală', 80 m g (fin: l”t), înălțime fe
mei, 400 tn bărbați (finală), suliță 
bărbați, 400 m femei (finală), greu
tate femei, 10.000 tn, 4x100 m femei, 
4x400 tn.

© Din motive de ordin tehnic, pro-

R. 
de

cei a făcut cunoscut lotul care va 
participa la întrecerile de la București: 
Thy’ge Togerssen (5.000 m și 10.000 
tn), Kurt IIaslund(3.000 m obst.) Jor- 
gen Munk Plum (disc) și Vivi Mar
kussen (100 m și 200 m femei).

© Cinci atleți australieni vor lua 
parte la concurs: Charles Porter (al 
doilea la J.O. la înălțime, cu 2,10 m). 
Colin Ridgway (înălțime), Gavin Gar- 
ragher (100 și 200 m), lan Tomlinson 
(la triplu salt) și Fred Lester (10.000 
m).

© Federația de atletism a 
Germane a comunicat că va 
Ia București un lot format din 
dintre cei mai buni atleți vestgermani. 
O scrisoare asemănătoare a sosit și 
din partea federației de atletism a 
Ungariei care va trimite 16 dintre cei 
mai buni atleți. Uniunea Sovietică 
va fi reprezentată de o echipă alcă
tuită din 25 de persoane.

Campionatele mondial 
de ciclism

ATLETISM
® Joi seara, la Go- 

teborg (Suedia), în 
cadrul unei reuniuni 
desfășurate în noctur- 
australian Herb Elliot 

record mondial în 
Elliot a fost crono- 
timp care amelio- 

recordul lui Stanis-

(Ung.),
(Ang.),

s-au cla-
Waern 

Thomas 
reuniuni

internaționale 
nă, alergătorul 
a stabilit un nou 
proba de 1.500 m. 
metrat cu 3:36,0 
reâză cu 2,1 sec.
lav Jungwirth (Ceh.). Acesta a sosit 
al doilea în cursă cu 3:39,0 înaintea 
lui Murray Halberg (N. Zeelandă) cu 
3:39,4. Pe următoarele locuri 
sat Roszavolgyi 
(Sued.), Ibbotson
(Austr.). In cursul aceleiași 
s-au înregistrat următoarele rezultate : 
110 m. g. Gardner (Jamaica) 13,8; 
290 m. Segal (Ang.) 21,0 ; 800 tn. 
Rawson (Ang.) 1:49,2 : 5.000 m. Pi-

R.F. 
trimite 
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iI
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Azi vor începe la Reims campion 
tele mondiale de ciclism. Campi 
natul mondial feminin se disp 
tă pe distanța de 59 km și reunit: 
aproape 50 concurente din 8 țări. Ța 
noastră este reprezentată de Aure 
Drăghici și Maria Kato. Intrecer 
rezervate amatorilor vor reuni pe 
100 concurenți, printre care se t 
mără Schur (R.D.G.), Nencio I Irish 
Boian Koțev (Bulgaria), Krolak I 
P. Polonă), Kapitonov (U.R.S.S.) e 
Cursa se desfășoară pe distanța 
172 km. Campionatul mondial pre 
sionist va avea loc duminică pe 
distanță dc 240 km.

fAgcrpres'

e peste hotare
rie (Ang.) 13:51,6; prăjină Landstrom 
(Fini.) 4,45 m; triplu Schmidt (Pol.) 
16,15 m; 400 m. Spence (Afr. de Sud) 
46,0; înălțime Dahl și Peterson 
(Sued.) 2,05 m; suliță Kuznețov 
(U.R.S.S.) 75,90 m; disc Piatkowski 
(Pol.) 54,31 m; greutate Rowe (Ang.) 
17,81 m; 400 
(Austr.) 54,4;
(Austr.) 11,2.
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femei Cuthbert 
m. g. Throwen

In cadrul Cupei
Campionilor Europeni, 
campioana Danemar- 

a întrecut la Copenhaga

campioana 
cu scorul

F. Germane Schalke 
3_0 (2—0).

• Echipa R. P. I 
gare a cîștigat tii 
de campioană mont 

Iă în proba de sabie. In meciul d< 
siv R. 
echipa 
R. P.

SCRIMĂ

P. Ungară a întrecut cu 9 
U.R.S.S. Pe locul 3 s a cla 
Polonă urmată de Italia.

• In runda a XI 
a turneului interze 
de la Portoroj s 

înregistrat rezultatele: Larsen — 
laffson 0—1, Averbach — Tall l/2— 
Rosetto — Szabo 0—1, Fiister 
Pachman 0—1, Neikirch — Mata 
viei y2—'/,, Sanguinetti — Pa 
0—1. Restul partidelor au fost în 
rupte.
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