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î sarcină de bază a colectivelor 1
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și cluburi lor sportive

SiPORTIVUL zilelor noastre nu poate 
fi numai un om care aleargă 

suta de metri in 10”8, care mar
chează goluri din cefe mai dificile 
Unghiuri sau care aruncă cu dexteri
tate mingea la coș. Sportivul de tip 
«du, crescut și educat de partid în 
anii regimului democrat-popular, 
trebuie să fie, în primul rînd, un om 
conștient, un constructor activ al socia
lismului. Cu oiță bucurie aflăm des- 
(țfe frumoasele realizări în producție 
ale uno-r sportivi de frunte, ca rug
bistul Nicolae Milea din București, 
atletul Daniel Grafenstein din Hune
doara, boxerul Mihai Pînzaru din 
Galați sau jucătorul de popice Fran- 
cisc Micola din Cluj. Exemplul lor 
este urmat cu însuflețire de mii de 
sportivi din toate colțurile țării. Și 
nu de puține ori, pe panourile frunta
șilor in muncă întilnim numele unor 
tineri sportivi care răspund cu nestă
vilit elan chemării patriotice de a 
mări producția, de a da produse de 
calitate, de a face economii 
de muncă, de a lupta pentru 
prețului de cost. Nemimărați 
printre care maeștrii emeriti 
tului Ion Moina și Aurora 
deputați în sfatul popular, 
activ la acțiunile obștești de înfru
musețare a cartierelor în care lo
cuiesc, de ridicare a nivelului social- 
cultural al cetățenilor care le-au acor
dat încrederea în alegeri. Oamenii 
muncii din țara noastră, care se 
interesează din ce in ce mai mult 
de activitatea sportivă, prețuiesc și 

’■nează pe acei sportivi 
«porta rea lor demnă, 

la locul de producție, pe 
sport și în viate de toate 
vedesc că și-au însușit o

la locul 
scăderea 
sportivi, 
ai spor- 
Popescu. 
participă

care prin 
exemplară, 
terenul de 
zilele, do- 

conduită 
morală sănătoasă, că merg cu 
lire pe drumul făuririi miei 
noi, luminoase, fericite.

Din păcate, în marea masă a 
tivi'foc noștri se mai află încă unii cu 
apucături învechite, elemente neco- 
resptmzătoare, carieriste, dornice de 
căpătuială, de trai ușor, nemuncit. 
Cu adîncă indignare au aflat oamenii 
muncii despre faptele nedemne ale 
unor sportivi, care au săvârșit grave 
abateri de la morala comunistă, au 
încălcat legalitatea populară, lată de 

severe luate împotriva a- 
fost primite cu 
pu-blică sportivă 
orice abatere de

hotă- 
vieți

spor-

satisfac- 
cere oa 
la înda- 
noastre,

ce măsurile 
eestora au 
ție. Opinia 
și pe viitor
tbririle de cetățean al țării 
«a și de la principiile moralei comu

te a sportivilor, să fie reprimate 
eu toată hotărîrea. să fie smuls răul 
diu rădăcină, 
federațiilor pe 
tocmai menirea 
de răspundere,

Ședințele plenare ale 
ramură de sport au 
de a analiza cu spirit 
cu combativitate păr

tinică, activitatea sportivilor și a ca
drelor tehnice.

S-a vădit astfel că trebuie să se 
mine o dată pentru totdeauna cu ca
racterul îngust, tehnicist, al muncii 
sportive, că trebuie promovată pe 
primul plan preocuparea pentru edu
carea tineretului sportiv în spiritul 
răspunderii față de societate, față de 
cei pe care îi reprezintă în întrecerile 
de pe stadioane.

Analizîndu-și în spirit critic și auto
critic activitatea, colectivele și clu
burile sportive au datoria de a scoate 
la iveală, cu curaj și principialitate, 
lipsurile care mat dăinuie în munca 
lor educativă. Cei ce nu vor să țină 
pasul cu vremea, chiulangiii, codașii în 
muncă, să fie îndepărtați fără ezitare 
din echipele colectivelor și cluburilor 
sportive. Nu este permis nici unui spor
tiv să întîrzie de la lucru, să ab
senteze 
motiv 
veni 
cărui 
că nu 
rează lui, ci el datorează acestora re
cunoștință pentru cinstea ce i-a fost 
făcută de a-l trimite ca reprezentant 
al lor pe stadion. Pe terenurile noas
tre de sport trebuie să apară numai 
sportivi care se simt legați cu trup 
și suflet de colectivul de muncă unde 
ei activează, care participă, alături 
de tovarășii lor, la construirea vieții 
noastre noi. In echipele și secțiile 
pe ramură de sport ale colectivelor 
și cluburilor sportive nu trebuie să-și 
afle loc plimbăreții, cei ce schimbă 
colectivul de la un an la altul.

Grija față de sportivi trebuie să 
se manifeste nu prin acordarea unor 
privilegii materiale, ci printr-un in
teres crescînd față de ridicarea nive
lului lor politic și ideologic, față de 
îmbunătățirea pregătirii lor culturale. 
Colectivele și cluburile sportive 
sarcina de a veghea la o justă 
rațională folosire a timpului liber 
către sportivi. Lor nu trebuie să 
fie indiferent dacă sportivii participă 
sau nu la viața culturală, dacă citesc, 
dacă merg la spectacole, ca și felul 
cum se comportă în viața de familie. 
Limbajul pe care-1 folosesc sportivii 
trebuie să fie decent, sobru, fără ex
presii de prost gust. Sportivii tre
buie să respecte buna cuviință în ceea 
ce privește ținuta vestimentară. Trebuie 
eliminate cu hotărîre infhtențele modei 
cosmopolite, știut fiind că eleganța 
nu este sinonimă cu extravaganța.

Cînd unui sportiv i se acordă 
înalta cinste de a fi ales 
reprezenta culorile țării în

ter-

nemotivat din producție 
că sportivilor li s-ar 
un „regim special", 
sportiv trebuie să-i fie 
uzina și muncitorii ei ii dato-

(Continuare in pag.
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„Trofeul orașelor țărilor balcanice" Ia lupte
întrecerile înGep astăzi la sala Floreasca

au 
și 
de 
le

pentru a 
întreceri

2)

Oaspeții bulgari au deplasat la 
Iată o parte dintre luptătorii care vor

Astăzi, începînd de la orele 17, sala 
Floreasca din Capitală; va găzdui în
trecerile de lupte clasice și libere din 
cadrul competiției ,,Trofeul orașelor 
țărilor balcanice". ’Pimp de trei zite.

Ipr 

spectaloșii bucureșteni vor putea ur
mări HttBniri deosebit de dîrze, mai 
ales la li»pte libere. Valoarea recu
noscută a sportivilor partic-ipanți ro- 
mîni, bttlgari și fugosteyi ne îndreptă
țește să afirmăm că întrecerile vor fi 
de un ridicat nivel tehnic.

Ieri, reprezentativele R. P. Bulga
ria și R. P. F. It^oslavîa au făcut un 
tișor antrenament de acomo/lâre la 
sala Floreasca. ®u ac^t pf-Rej, ajn 
stat de vorbă cu Wkeia Atanasov, 
antrenorul echipei de lupte clasice a 
R.P. Bulgaria. Foarte binevoitor, Ni
kola Atanasov rie-a împărtășit impre
siile sale asupra întrecerilor care în
cep astăzi: „Organizarea în fiecare 
an a acestei competiții va contribui în 
mod simțitor alit la dezvoltarea spor
tului luptelor în țările balcanice, cît 
și la strîngerea legăturilor prietenești 
dintre sportivii participant, la o mai

zii

înscrierea de noi membri în U.C.F.S 
și încasarea la timp a cotizațiilor

obiectiv de primă importanță

București un toi numeros de sportivi, 
evolua astăzi.

profundă cunoaștere reciprocă. Antre
norii și, luptătorii prezenți acum la 
București își vor îmbogăți cunoștin
țele, printr-un prețios schimb de expe
riență.

„In țara noastră — a continuat an
trenorul bulgar — luptele libere în
deosebi sînt foarte dezvoltate și noi 
sperăm că aici, în capitala dos., să a- 
vem o comportare bună. Firește că e- 
xisiă o diferență între sportivii țărilor 
p/art ici pante. Ijupti părerea mea, re
prezentativa R:P. Romine la lupte cla
sice are cele mai mari șanse, fn lotul, 
bulgar figurează cei mai buni tehni
cieni ai țării noastre, dar și clteva e- 
l^menie tinere care nu au mai parii- 
oîpat la asemenea concursuri.

„Trebuie să ținem seama că • Ș 
in echipele Iugoslaviei sint — la li
nele categorii — luptători de certă 
valoare ca: Vukov, clasat pe locul Uf 
la campionatele mondiale din acest 
an de la Budapesta, și Horvath, la ca* 
tegoria 73 kg., un luptător foarte ta* 
tentai și cu reale posibilități. Toată 
pronostic urile mele însă pot fi infi** 
rate. Așa că e mult mai bine să ap- 

tentăm ca întrecerile să ne spună 
care sînt cei mai buni".

Prin neparticiparea Turciei ia com
petiția de la București, echipa R. P. 
Bulgaria are mari șanse, îndeosebi la 
lupte libere, unde prezintă multe e* 
lemente valoroase, campioni ai R. P. 
Bulgaria pe anul 1958, campioni mon
ahali și olimpici, cî.știgători ai Cupei 
Iugoslaviei.

Față de forma bună în care se gă
sesc, după pregătirile făcute, sportivii 
noștri pot realiza lucruri frumoase, 
care să dovedească progress'd continua 
pe care l-a făcut la noi sportul lupte
lor. Este necesar însă, ca fiecare 
component al echipelor noastre repre-' 
zentative să dea dovadă de 
de dorință de a învinge.

Iată programul celor trei
concurs:

LUPTE LIBERE 
brie orele 17,36—23.
neri 5 septembrie orele 17—19: 
lele.

LUPTE CLASICE. Vineri 5 
tembrie orele 19—22: turul 1;
bată 6 septembrie orele 17—22: turul 
II și finalele.

dîrzenie,

zile dei

septem-loi 4
turul 1 și II. Vi* 

fina-

sep- 
sirn*

Din

înscrierea de noi membri în Uniu- 
n^a de cultură fizică și sport, angre
narea acestora într-o activitate spor- 

-------- șittvă continuă, susținută, precum 
asigurarea îndeplinirii obligației lor 
Elementare, plata cotizațiilor, 
prezintă un obiectiv de bază

de reorganizare. Spre exem- 
regiunea Stalin numărul de 
a crescut ou. ipeste 25.000.

re
al 

fituacii tuturor organelor și organi
zațiilor sportive. Atragerea unui nu- 
qiăr cît mai mare de membri în 
0.O.F.S., departe de a reprezenta o 
simplă campanie, constituie o acțiune 
(terruaiientă, avînd ca scop întărirea 
Continuă a Uniunii de cultură fizică 
șl sport, această largă organizație de 
masă care luptă pentru a traduce în 
viață sarcinile trasate de Hotărîrea 
din 2 iulie 1957 a partidului și gu
vernului. Mărirea necontenită a nu
fărului de membri ai U.C.F.S., deci 
B numărului de sportivi, iubitori și 
susținători ai sportului, este o con
tribuție directă la angrenarea unor 
mase tot mai largi de oameni ai 
muncii în practicarea efectivă a spor
tului, la sporirea capacității de muri 
6ă și întărirea sănătății maselor mun
citoare, ta educarea patriotică 
cetățenească a tineretului.

înainte 
piu, în 
membri
In regiunea Oradea, față de 49 388 
membri ai vechilor colective sportive, 
există azi 85.000 membri ai U.C.F.S. 
Creșterea numărului de oameni ai 
muncii angrenați în activitatea colec-

tivelpr si a cluburilor sportive este 
exprimata prin cifre la fel de grăi
toare și în alte regiuni: 40.000 în
regiunea Pitești, 41.000 în regiunea 
Baia
rător

Mare etc. Acest fapt îmbucu- 
dovedește în primul

TOT SVSA1 MliiȚI OAMEMII Al 
MUJHCII DFVIH MEMERI 

Al U.C.F.S.

fn cele mai multe regiuni ale țării, 
actualul număr de membri ai U.C.F.S. 
depășește cu mult numărul de m"~ibri 
ai fostelor asociații sportive, existent

(Continuare in pag. 2)
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...Vo-tnidabilhi clipa asta îmi dau seama de ce mă obsedează, 
de ati'a vreme, afișul ăsta.* Eu sînt jesgqțisabilul gu înscrieri 1^1, ,, 

înființată la începutul acestui an, 
Cdmisia de propagandă a consiliului 
regional U.C.F.S. Suceava și-a pro
pus să contribuie la educarea tinere
tului sportiv din regiune în spiritul 
moralei comuniste, să popularizeze 
acțiunile întreprinse pe tărim sportiv, 
Intr-un cuvînt să-și aducă aportul la 
progresul mișcării de cultură fizică și 
Sport. După exemplul comisiei regio
nale de propagandă, 
luat ființă comisii 
care unele desfășoară a activitate deo
sebit de rodnică. In
trebuie să amintim în primul rînd co
misia de propagandă a raionului 
U.G.F.S. Gura Humorului, în repetate 
rînduri evidențiată pentru modul în 
care a popularizat acțiunile legate de 
întrecerile Spartachiadei de vară. A- 
‘deastă comisie a folosit ca mult suc
ces o serie de 'mijloac-e de propagandă 
și agitație ca: afișe, articole la ga
zetele de perete și de stradă, precum 
și stațiile de radioficare. Intr-o co
mună a raionului, Frasin, deosebit de 
intensă a fost acțiunea de înscriere a 
sportivilor la cursurile de invățămînt 
politic U.T.M. Datorită muncii educa
tive temeinice, sportivii echipelor din 

Frasin (și în special din cea de oină) 
au devenit fruntași în producție.

La Vatra Dornei, com/ste raională de 
propagandă se preocupă intens de fo
losirea celor mai cunoscute mijloace 
de agitație, cum sînt lozincile, afișele, 
filmele sportive și panourile cu foto
grafii pe temă sportivă. In plus, o me
todă foarte eficace de propagandă o 
reprezintă deplasarea echipelor spor
tive fruntașe ale raionului în diverse 
comune. De curînd, echipa de fotbal 
Mitierul-V. Dornei s-a deplasat la Dor
na, echipa Voința a făcut reușite de
monstrații de fotbal în coin. Cîrlibaba. 

țiar voleibaliștii de la Minerul au ju-

în raioane au 
similare, dintre

această privință

sat în corn. Uorna-Arini. In ace IM 
raion, se bucură de mult succes și ac
țiunea de difuzare a curții sportive. Este 
de menționai faptul că și pentru co
misia de propagandă a raionului 
U.C.F.S. Vatra Dornei, probleme par
ticipării sportivilor la cercurile 
invățămînt politic 
tuit 
de 
Ion 
Pal

de
U.T.M. a eonsti- 

un obiectiv de seamă. Sini 
evidențiat o serie de sport’vi ca 
Miron, Aurel Preda, Ștefan 
care urmează in mod regalat 

aceste cursuri. In schimb, alli spor
tivi ca Vasile Gheorghiu, loan Rujă 
care nu au luat parte la una din 
formele de înoățămînt U.T.M. sau 
făcut vinovali de abateri de la dis
ciplina sportivă, fapt pentru care au 
șt fost sancționați.

Mai puțin rodnică este activitatea 
comisiei de propagandă a I I.C.F.S. 
Cimpulung, in care toate acțiunile sini 
lăsate pe seama unui singur om (M. 
Tamler), restul membrilor comisiei —• 
cu îngăduința _ .
U.C.F.S. — fiind ocupați cu toiul de 
alte probleme...

conducerii raională

ți. SPONDER
corespondent

Tineri și tinere,
Pre găti V-vă din ■vre

me pentru a participa 
la tradiționalul cros 
de masă „Să întîmps- 
năm 7 Noiembrie0!

Inscfîeț>vă cu toții 
pentru a lua parte ia 
prima etapă, care înce
pe la 21 septembrie I



leduri spectaculoase în finalele „Turneului celor 4“| Rezultate smtate în pf mele întîlnill

Negrea a eschivat directa de stingă trimisă de Zaharia, dar lovitura 
e contră pe care o încearcă nu-și va atinge ținta

(Foto: I. MIHAIGA)
citiri și, ceea ce este demn de subli
niat, prin calitățile tehnice demon
strate de protagoniștii reuniunii.

In limitele categoriei muscă, 
Mircea Dcbrescu (C.C.A.) și Vasile 
Vintilă (C.S. Marina Constanța) au 
prilejuit o dispută dinamică, în care 
tânărul pugilist constănțean, calm, 
atent și folosind toarte bine contra 
de stânga, s-a dovedit la înălțimea 
experimentatului său adversar. Vin- 
tilă și-a adjudecat prima repriză, dar 
din repriza următoare Dobrescu a 
preluat inițiativa și, datorită combati
vității și seriilor sale rapide și va
riate. a cîștigat la puncte. Cu totul 
remarcabilă ni s-a părut comportarea 
lui Nicolae Mindreanu (C.C.A.). In- 
tîlnindu-1 în finala categoriei cocoș 
pe dinamovistul Constantin Gheor
ghiu, el s-a arătat în excelentă dis-

ei care așteptau de la finalele 
tracului celor 4" un spectacol pu
stie de valoare și-au văzut confir- 
e speranțele. Intr-adevăr, ultima 
ciclul celor trei gale a plăcut prin 
enia cu care finaliștii și-au apă- 
țansele, prin desfășurarea pasio- 

tă a celor mai multe dintre me-

ie
in
di»

activitate
taberele

raionul

sportivă
școlare
Crmpeni

i raionul Cîmpeni — regiunea Cluj 
uncționează în prezent trei tabere: 
i dintre ele, organizate pe plan 
onal, la Abrud și Sohodol, sînt re- 
ate elevilor, iar la cea de a treia 
la Cîmpeni, care are un caracter 
blican, participă numai studenți. 
150 de elevi care participă la via- 
aberei de la Abrud desfășoară o 
rtă activitate sportivă. In compania 
r echipe din localitățile Cîmpeni, 
ia Montană, Abrud și Bucium au 
întreceri de volei, handbal și tir. 
Sohodol, elevii au amenajat mai 
te baze sportive, printre care un 
n de fotbal, două de volei și o pis
te atletism. Ei au prestat peste 
1 ore de muncă voluntară. In a- 
tă frumoasă acțiune s-au eviden- 
o serie de elevi ca Gherasim 

>e, Ion Stan, Vladimir Chiricuță ș.a. 
i tabăra studențească de la Cîm- 

își petrec vacanța 60 studenți 
centrele universitare lași, Craiova, 

i, Timișoara și București. In ca- 
programului de tabără, studenții 

numeroase excursii, vizitînd așeză- 
din apropiere (Bistra, Avram lan- 

’ și făcînd prin aceste locuri de- 
strații de volei, handbal și na-

Categoria B 
la baschet masculin

Duminică se dispută o nouă etapă 
în campionatul Categoriei B la bas
chet masculin Iată programul: SERIA 
I: Știința Craiova — Steagul roșu O- 
rașul Stalin, C.S.A. B .cău—Medicina 
Iași, Politehnica Orașul Stalin — C.S.M. 
Rădăuți, Farul Constanța — C.F.R. Ro
șiori, Voința Km. Vîlcea — Aurul Ne
gru Ploești. SERIA A II-a: Voința O- 
radea — Voința Tg. Mureș, Medicina 
Timișoara — Rapid Cluj, Luceafărul 
Sibiu — Progresul București, Mureșul 
Deva — Constructorul Cluj, Voința 
Satu Mare — „I. Rangheț’» Arad.

poziție de luptă. Utilizînd ,,un-doi“-uri 
surprinzător de rapide și impunînid 
lupta de aproape, îil care se descurcă 
foarte bine, Mîndreanu a cîștigat 
toate reprizele, învingîndu-1 la puncte 
pe Gheorghiu (în regres față de pre
cedenta evoluție). „Penele" Iosij Mi- 
halic (Rapid Cluj) și Emil Cișmaș 
(C.C.A.) au furnizat o partidă care 
a satisfăcut toate exigențele. Clujea
nul, învingător la puncte, a făcut din 
nou proba deosebitelor sale calități de 
tehnician, trimițînd cu multă adresă 
lovituri variate și rapide. In special, 
directa de stânga l-a incomodat vădit 
pe Cișmaș care n-a putut ține pasul 
cu vijelioasele atacuri ale lui .Miha- 
lic (el a fost chiar numărat în prima 
repriză în urma unei astfel de „stângi" 
bine plasate). La „semiușoară", în- 
tr-un meci care a deziluzionat, 
Vasile Czegeli (C.C.A.) a obținut o 
victorie de justețe în fața lui Dănilă 
Done (Metalul București). Nici par
tida următoare, disputată de „ușorii" 
Iosif Demeter (Spartac) și Dumitra 
Prunoiu (Dinamo București), nu s-a 
ridicat la un nivel corespunzător. A 
cîștigat la puncte Prunoiu, datorită 
unui finiș impetuos, dar dinamovistul 
n-a mai boxat la fel de bine ca în 
meciul cu Burlaș.

„Veteranul” boxerilor dinamovișîi, 
[lie Dragnea, campionul categoriei 
semimijlocie, a avut în tânărul Stroe 
Trifan (CSA Orașul Stalin) un ad
versar incomod, care l-a determinat 
să lupte cu multă prudență. Totuși, 
în cele 
vintul, 
puncte, 
zionat 
ușoară 
Mircea
Nedezmințindu-și specialitatea sa — 
lupta împotriva boxerilor cu garda pe 
dreapta — Șerbu Neacșu l-a învins, 
nu fără dificultate totuși, pe tânărul 
și tenacele său adversar. La catego
ria mijlocie, tânărul Traian Stuparn 
(UTA) l-a întrecut la puncte ne 
Victor Vlădesca (C.F.R. Ploești), do- 
vedindtt-se un element de nădejde al 
categoriei. Campionul „semigreilor" 
europeni Gheorghe Negrea (C.C.A.), 
a cîștigat confortabil întâlnirea cu 
Petre Zaharia (C.F.R. București), în 
ciuda comportării frumoase a aces
tuia. La categoria grea, într-un meci 
pe care l-a avut tot timpul la discre
ție, Vasile Mariuțan (Dinamo Bucu
rești) a cîștigat prin K.O. în ultima 
repriză în fața colegului său de club 
Eugen Filresz.

din urmă, rutina și-a spus cu- 
Dragnea cucerind victoria la 
O partidă interesantă au oca- 
boxerii de categorie mijlocie- 

Șerbu Neacșu (C.C.Ă.) și 
Balaș (Dinamo București).

M. GODEANU

AL. MOMETE
corespondent

Educarea polît&ă 
și cetățenească

(Urmare clin pug. 1)
sportivi de peste hotare, el

I să fie pătruns de răspunderea 
care o are, să fie conștient că 

felul în care se comportă pe 
nul de sport, dar și în afara lui, 
tribute la ridicarea prestigiului 
i. Luptând cu dîrzenie, cu un 
ăcărat patriotism, sportivii frun- 
trebuie să depună în concurs toa- 

orța și priceperea, să se străduias- 
in răsputeri pentru a apăra onoarea 
rtivă a patriei. Nu este admis nici 
i sportiv de frunte, oricât de va- 
•ase i-ar fi performanțele, să se 
mureze, să se împăuneze cu sue
de obținute. Modestia este carac- 
Stică omului nou, crescut și edu- 
de partid. Care muncitor fruntaș 
inovator în producție își descon- 

■ră tovarășii de muncă ? ’ De la ei 
mie să ia pildă sportivii noștri, 
smenea muncitorilor de fruinte, 
; se ocupă cu drag de creșterea 
rilor, sportivii fruntași trebuie să 
ă cît mai des în mijlocul sportî- 
r începători, să le împărtășească 
''xoeriența lor, să-i ajute să urce 

bele măiestriei.
’unind pe primul plan preocuparea 
tru educarea patriotică și cetățe- 
iscă a sportivilor, solicitând în 
sț sens sprijinul organizațiilor de 
lid, U.T.M. și sindicate, creînd 

curent de opinie sănătos pen- 
reprimarea necruțătoare a lipsu- 

r din comportarea sportivilor, co- 
ivele și cluburile sportive vor 
di să-și îndeplinească adevărata 

menire, aceea de a crește spor- 
bine pregătiți nu numai din 

ic! de vedere tehnic, dar și politic.

tre-

aie campionatelor de tenis
Vîntul rece șj puternic a influențat 

în mare măsură calitatea primelor în
tâlniri din cadrul finalelor campiona
telor republicane de juniori, începute 
luni în Capitală. Firește însă că nu 
se poate pune numai pe seama timpu
lui nefavorabil valoarea scăzută a jo
cului prestat de tinerii aspiranți la 
titlurile republicane. Cu rare excepții, 
ei se prezintă cu un insuficient bagaj 
de cunoștințe, execuțiile lor tehnice 
sînt defectuoase, jocul încă nesigur, 
loviturile lipsite de forță, sau chiar 
dacă aceasta există, ea nu este folo
sită în mod eficace.

Totul arată că mai este mult 
lucrat 
tinere 
acum 
ce put.

Așa cum s-au desfășurat pînă 
cum, campionatele de juniori nu 
să ne rezerve revelații deosebite, 
cătorii care s-au impus în ediția 
anul trecut (cu excepția celor care au 
depășit limita de 18 ani, cum sînt 
Tiriac și D. Viziru) domină și actua
lele campionate. Ne referim în special 
la juniorii St. Burciu și S. Basarab, 
ca și la junioarele Manana Ciogolea 
și Mina Ilina.

La băieți, „capii de serii" s-au caii 
ficat pentru sferturile de finală, atât 
la categoria de 15—16 ani, cît și la 
cea de 17—18 ani. La aceasta din 
urmă intră în luptă Burciu, Basarab 
(ambii din București). Horvath (A- 
rad) și Somogy (Oradea). La fete se 
cunosc semifinalistele categoriei de 
15—16 ani. Iată rezultatele sferturl-

de 
în direcția pregătirii cadrelor 

în tenis, că realizările de pînă 
nu pot fi privite decît ca un în-

DE LA

finală (în ordinea tabloului):

s
par 
Ju
de

lor de finală (în ordinea tabloului): 
E. Banyaj (Oradea)—A. Tanko (Tg. 
Mureș) 6—0, 6—1; Cornelia Năstase 
(București)—D. Bocor (Orașul Sta
lin) 4—6, 6—3, 6—0; Heide Bosch 
(Orașul Stalin)—Irina Protopopescu 
(Buc.) 6—0, 
(Buc.)—Rosa 
6—3, 6—1.

Jocurile de 
ceput ieri — 
tegorie unică. Pînă duminică urmează 
să cunoaștem pe noii campioni, în 
toate probele.

Ieri, pe terenurile Centrului de an
trenament nr. 2 s-au disputat și prb 
mele întreceri ale seniorilor. In cursul 
dimineții s-au jucat meciuri de califi
care în cadrul probei de simplu băr
bați. Lui I. Tiriac i-au trebuit patru 
seturi pentru a trece de C. Vasilescu 
(Petroșani): 5—7, 6—1, 6—4, 6—1. 
Dancea l-a întrecut pe Kiselef cu 
6—1, 6—0, 6—2; iar Takaci (Arad) 
pe Gliidrai (Cluj) cu 6—1, 7—5, 6—3.

Ieri după-amiază, în primul tur al 
probei de simplu seniori s-au înregis
trat rezultatele: Zacopceanu — Mita 
3—6, 6—0, 6—4, 6—2 ; Cristea — 
Chivaru 6—4, 1—6, 6—0, 6—3; M. 
Viziru — Nagy 6—4, 6—2, 6—3!
Rakosi — Burcescu 5—7, 6—1, 6—1, 
8—6 ; Bardan — Grad 9—7, 
6—4; Georgescu — Petre M. 
6—0, ' * - ■■■ ■ 
6—0, 6—2, 6—0.

La simplu femei, trei meciuri de 
calificare: Stăncescu — Pustay 6—1, 
6—2; Andreescu — Turușanco 6—2, 
6—1; M. Ilina—Barasch 6—3, 11-—9.

7—5; Manana Ciogolea 
Csorba (Satu Mare)

dublu — care au îi> 
se desfășoară într-o Ca

6-4,
6—3,

6—2 r G. Viziru — Slapciu

T777Z7
INSTITUTUL DE CULTURA 

FIZICA
cunoscut studenților că în oon. 
cu instrucțiunile Ministerului 

• ~ ” susținerea
Se face 

formitate — ----- . .,
Invățămîntulul șl Culturii 
•examenelor restante va avea loc în ur
mătoarele etape :

1) . 17 77 
restanțieri

2) , 10—25 
restanțieri

3) . 8—25
restanțieri _ .

Planificarea anunțată 
brogă.

CAMPIONATUL DE 
IARBA

Returul campionatului republican 
masculin de hochei pe iarbă începe du
minică și în seriile II și III. Iată pro
gramul : SERIA A II-a : Oradea : Elec
trica—Constructorul Cluj ; Sighișoara :

17—25 septembrie pentru 
la o materie ; 
septembrie pentru 
la două materii ; 
septembrie pentru 
la cel puțin " ‘

studenții 

studenții 

studenții 
3 materii.
anterior se a-

HOCHE1 PE

Vlctoria—Dinamo Oradea ; Timișoara : 
Meteor—Recolta Marghita. SERIA A 
Ill-a : R dăuți: C.S.M.—Ttrnava Odor- 
hei ; Gheoighieni : Progresul—Fei.icl- 
lina Iași ; Orașul Stalin ; Politehnica— 
Progresul Miercurea Ctuc.

CATEGORIA B LA SCRIMA VA 
ÎNCEPE LA 10 OCTOMBRIE

Federația romînă de scrimă face cuno
scut tuturor colectivelor sportive cu 
secții de scrimă participante în cam
pionatul categoriei B, că în programul 
acestei competiții au Intervenit cîteva 
modificări. Astfel, campionatul — «-are 
va începe la 10 octombrie în loc de 5 
septembrie «— se va desfășura in trej 
etape (pentru a se putea organiza și în
trecerile de spadă), după cum urmează: 
et?pa I la 10—12 ocMnbrk - a
Craiova, seria a II-a la S. Mare); etapa 
a II-a la 21—23 noiembrie tse. i ia
Orașul Stalin, seria a II-a la Lugoj) și 
etapa a IlI-a la 5—7 decembrie (seria 
I la București, seria a II-a la Oradea)

înscrierea de noi membri în 11.C.F.S. și încasarea la timp 
a cotizațiilor — obiectiv de primă importanță

(„Urmare din pag. I) 

încrederea maselor de oameni ai muncii 
în noua organizație sportivă creată 
de partid și activind sub conducerea 
partidului. Dar această masivă creș
tere mai dovedește ceva : faptul ca 
posibilitățile de a se lărgi cadrul 
mișcării sportive sînt departe de a 
fi epuizate, că există condiții pentru 
o și mai largă dezvoltare a bazei 
masă a mișcării de cultură fizică 
sport.

ESTE NECESARA O MUNCA 
TOT MAI SUSȚINUTA

de
Și

Intr-adevăr, este ușor de demons
trat că se poate face mult mai mult 
pentru creșterea numărului de membri 
în U.C.F.S. Un exemplu concludent 
îl oferă Regiunea Autonomă Ma
ghiară, regiune cu puternică tradiție 
sportivă, în care, însă, organele spor
tive ca și cluburile și colectivele au 
dat prea puțină atenție atragerii 

continue de noi membri în U.C.F.S. 
Așa se explică faptul că pînă acum 
s-a realizat în această regiune abia 
cu ceva mai mult de jumătate din 
angajamentul anual și, ceea ce este 
mai grav, actualul număr este doar . 
cu puțin superior cifrei de membri ai 
colectivelor existente înainte de re
organizarea mișcării sportive.

Excepție nu fac nici celelalte re
giuni, chiar și cele citate cu realizări 
frumoase în acest domeniu. Intrând 
puțin mai adînc în problemă, oprin- 
dti-ne asupra raioanelor și a colec
tivelor sportive, constatăm diverse 
aspecte negative care frânează ridica
rea numărului de membri U.C.F.S. 
pe regiuni la nivelul posibilităților 
și al cerințelor. In regiunea Stalin, 
raioane ca Tîrnăveni sau Sibiu, co
lective sportive mari ca Steagul roșu 
Orașul Stalin, Tractorul 
lin etc. au un număr 
U.C.F.S. mult inferior 
existente. In regiunea Bacău, în co
lective ca Steaua roșie Bacău, LM.S. 
Roman, Textila Buhuși etc. nu s-au 
mai făcut de luni de zile înscrieri de 
noi membri în U.C.F.S., iar în raioane

ca Tg. Neamț, Adjud etc. această 
acțiune bate pasul pe loc. In raioanele 
Horezu, C. Lung, Pitești, Vedea, Rm. 
Vîlcea, Potcoava și în colective ca Mo
torul C. Lung, Minerul Bazinul carbo
nifer, Lotru Brezoi, Voința Rm. Vîl
cea, din reg. Pitești, numărul membri-, 
lor U.C.F.S. este mai mic decît jumă
tatea angajamentelor luate.

Ce dovedesc toate aceste fapte ? 
Că acțiunea de angrenare a noi 
membri în U.C.F.S. decurge în mod 
neritmic, inegal, că organele U.C.F.S. 
și consiliile colectivelor sportive nu 
apreciază la justa ei valoare impor
tanța acestei sarcini.

Metode pentru îmbunătățirea situa
ției sînt nenumărate și cea mai e- 
ficace dintre ele este cea folosită în 
raionul Făgăraș (reg. Stalin), unde 
consiliul raional U.C.F.S. a cerut și 
a obținut sprijinul permanent al co
mitetului raional de partid, reușind 
astfel să realizeze lucruri frumoase. 
Cu sprijinul organelor și organiza
țiilor de părtîd și U.T.M., consiliile 
U.C.F.S. și consiliile colective
lor sportive pot și trebuie să 
întreprindă acțiuni corespunzătoare pen
tru angrenarea de noi membri în 
U.C.F.S. O vastă muncă de populari
zare, de propagandă, organizarea de 
competiții interne cu caracter cît mai 
larg, de duminici sportive la sate, 
sînt metode care și-au dovedit efi
cacitatea și merită să fie generali
zate. Dar în primul rînd trebuie să 
dispară din munca organelor sportive 
indiferența și delăsarea, dușmani aiindiferenta și delăsarea, dușmani 
oricăror realizări.

Orașul Sta
de membri 
posibilităților

i regulă. Ei au datoria de a respecta 
> toate prevederile statutare, printre 
. care și aceea de a-și plăti cu regu-
■ laritate cotizațiile. In numeroase co-
■ lective sportive acest lucru a fost
■ perfect înțeles și membrii U.C.F.S. 
.. au p'-imit o dată cu carnetul provi

zoriu și posibilitatea de a activa în 
colectiv și de a-și plăti cu regulari
tate cotizația. Așa se petrec lucru
rile în colective ca Topitorul Ferneziu, 
Recolta Berea (reg. Baia
I.C.A.B. și Getax București și multe 

[ altele. Dar această situație este de
parte de a fî generală. Vina apar
ține în primul rînd organelor regio-

ÎNSCRIERI Șl COTIZAT!! — 
O ACȚIUNE UNITARA

Simpla completare a unei adeziuni 
rtu constituie un motiv suficient pen- 

: considere membru 
de masă. Pentru 
în primul rînd 

obligațiile sta tu
sa răspundă che- 

care face

tru ca cineva să se 
al una organizații 
aceasta, el trebulie 
să-și îndeplinească 
tare, să activeze și 
mărilor organizației din 
parte.

Membrii Uniunii de cultură fizică 
și sport nu fac excepție de la această

Mare),

tivul Minerul Baia Sprie, unde coti
zația la U.C.F.S. se reține din sala
riu, sau' ca la unele colective din 
Ploești sau Sibiu unde membrii plă
tesc pe mai multe luni deodată, repre
zintă de fapt o ruptură între organi
zație și membrii săi. Numai o acti
vitate sportivă intensă, care să an- 

majoritatea membrilor 
din colectivele sportive și 
muncă de lămurire, dusă cu 
om, pot lichida lipsurile 
în problema încasării coti-

greneze
U.C.F.S. 
o activă 
fiecare 
existente 
zațiilor.

nale, orășenești și raionale U.C.F.S., 
care au tendința de a separa cele 
două acțiuni, în fond inseparabile: 
înscrierea de noi membri și strîngerea 
cotizațiilor. Tendința de a da îndărăt 
în fața unor greutăți mai mult sau 
mai puțin obiective a făcut, ca în 
reg. Bacău de pildă banii strînși 
din cotizații să reprezinte de fapt co
tizația tuturor membrilor pe ... o 
singură lună din cele opt trecute 
pînă acum. In regiunea Oradea, nici 
atît nu s-a realizat. In această re
giune, în raioane ca Gurahonț, Lunca 
Vașcăului, Ineu, Aleșd, Marghita, in
diferența față de strîngerea cotizații
lor este de-a dreptul surprinzătoare (la 
Gurahonț, față de 3300 membri s-au 
strâns... 255 leii). In colective mari 
ca Tractorul și Steagul roșu Orașul 
Stalin, Stăruința Satu Mare, Voința 
și Feroviarul Craiova și altele pre
ocuparea față de încasarea cotizațiilor 
este foarte slabă.

Iși închipuie oare vreun activist 
din regiunile, raioanele și colectivele 
sportive citate că este de ajuns să 
raporteze un număr mai mare sau 
mai mic de noi membri în U.C.F.S. 
pentru a considera că și-a făcut da
toria ? Dacă își închipuie așa ceva, 
înseamnă că greșește grav. Cotiza
ția, contribuția voluntară a fiecărui 
membru la lărgirea bazei materiale 
a organizației din care face parte 
constituie în primul rînd o dovadă a 
atașamentului față de organizație. De 
aceea orice metodă neprincipială de 
strângere a cotizațiilor, ca la colec

TREBUIE GENERALIZATE 
METODELE BUNE

In numeroase colective sportive din 
regiunea Hunedoara, orașul București 
ș.a., consiliile colectivelor sportive se 
bazează în atragerea de noi membri 
în U.C.F.S. și în încasarea cotizațiilor 
pe instructorii sportivi, obștești care 
activează în ateliere, secții de pro
ducție și alte subunități de muncă. 
In acest fel, munca de lămurire 
poate fi dusă în mod direct, de la 
om la om, întreaga acțiune dobîndind 
un plus de eficacitate. Organizarea 
unei largi activități sportive de mase 
pentru membrii U.C.F.S. cu cotizații 
la zi constituie, de asemenea, un 
stimulent. In multe colective frun
tașe, frumoase succese au fost obți
nute datorită unei vaste acțiuni pro
pagandistice, folosirii tuturor mijloa
celor de agitație în vederea îndepli
nirii acestei sarcini. Dar trebuie re
marcat, în primul rînd, faptul că 
cele mai însemnate realizări au fost 
obținute cerîndu-se sprijinul organiza
țiilor de partid și lucrîndu-se în 
strînsă colaborare cu organizațiile 
LI.T.M. și comitetele de întreprindere.

Consiliile regionale, raionale și o- 
rășenești U.C.F.S. trebuie să contri
buie direct la îndeplinirea acestei sar
cini de bază a mișcării sportive, prin- 
tr-o atentă îndrumare a colectivelor 
sportive, prin generalizarea meto
delor bune și mai ales prin intensi
ficarea r-ontrolului asupra îndeplinirii 
sarcinilor.



.TURUI CICLIST
AL R- P- R.**

0 Sîmbătă se dă startul 0 Astăzi după-amiază are loc concursul 
„Cine știe ciclism™ răspunde!”

Jicliștii, care în ultimele zile au 
;at să se antreneze pe traseul 
irului R.P.R." sau în alte locuri 
revenit în Gapitală. Au mai rămas 

ir două zile pînă la start, astfel 
sînt necesare acum pregătiri de 
ordin: punerea Ia punct a bici- 

telor. Firește, odată cu apropie- 
startului

gă terilor.
e se vor 
campioni
mai participat 
irului R.P.R." 
ia din acest 
ități. In primul
•_ aslaltat. Organizatorii s-au în- 
jit în 
tru a 
tru a 
lizeze
din acest an a .Jurului R.P.R." 
fi, fără îndoială, cea mai rapidă 
ne spunea antrenorul Marin Nicu- 

■■u. Cînd fac această afirmație mă 
ez, in primul rind, pe faptul că 
seul oferă posibilitatea realizării 
•r medii orare ridicate. Pe de 
te, țin seama de participarea

a crescut și emoția a- 
Deși majoritatea celor 
întrece pentru titlurile 

de mare fond ai R.P.R. 
și Ia alte ediții ale 
totuși,
an prezintă multe 
rînd, întreg traseul

elemente tinere de real talent recu
noscute prin combativitatea lor".

Așa cum am mai anunțat, startul 
se va da sîmbătă 6 septembrie, ur- 
mînd ca alergătorii să-și dispute în- 
tîietatea de-a lungul a peste 1.200 
km. După primele două etape cicliștii 
vor beneficia de o zi de odihnă (la 
Lacul Roșu). Sosirea în București va 
avea loc duminică 14

Înainte de a lua 
vor participa la un 
astăzi după-amiază la

PUNCTE OE VEDERE
UN ÎNDEMN....

Jocul simplu, direct pe poartă, este 
cel mai eficace în fotbal. Acest joc 
e și spectaculos, mai 
desfășurat în viteză, 
rie de pase (inutile, 
și laterale) spre care 
unele echipe, este în 
tului surpriză și a eficacității, 
joc simplu și rapid ajungi din cîteva 
pase la poarta adversă ; prin joc 
complicat, cu excesiv de multe pase, 

teren, 
ai posibilitate 

reorganizeze în 
aibă șanse de a 
Meciul C.C.A.— 
fost cît se poate 
această privință, 

mai

ales cînd este 
întreaga brode- 
înainte, înapoi 
se simt atrase 
dauna elemen- 

Prin

Cădariu (Știința) — la stingă — , Jenei
Zavoda II (C.C.A.) — la dreapta — urmăresc 
la urmă, in brațele portarului Tonta...

(C.C.A.) — la mijloc — și 
mingea, care va poposi, piuă

nu realizezi nici un cîstig de 
bați pasul pe loc și dai posi 
adversarului să se 
apărare și deci să 
respinge acțiunea. 
Știința Timișoara a 
de concludent în 
Bucureștenilor nu le trebuiau 
mult de 3—4 pase, de la apărători 
pînă la atacanți, pentru ca să pună 
în pericol poarta curajosului Enă- 
chescu. In schimb, studenții timișo
reni nici prin 10 pase nu reușeau 
să pună în pericol poarta lui Toma, 
care n-a avut decît de 4—5 ori ocazia 
de a interveni în mod serios. E sur
prinzătoare această schimbare de stil 
de joc la Știința, la care nu de mult 
subliniam tocmai simplitatea acțiuni-

septembrie.
startul, cicliștii 
alt „examen": 

ora 18 în sala
pentru toți de festivități a clubului Dinamo, unde 

vor răspunde la întrebările din cadrul 
concursului „Cine știe ciclism... răs
punde" pe tema „Turul ciclist al 
R.P.R. de-a lungul anilor". Se vor 
întrece formațiile cluburilor Dinamo 
(Gabriel Moiceanu, Ludovic Zanoni, 
Aurel Șelaru, Rudolf Schuster, Gh. 
Calcișcă) și a Casei Centrale a Ar
matei (Oh. Șerban, Ion Vasile, Ște
fan Poreceanu, Richard Klein, Vasile 
Dobrescu). La 
putea participa 
înscriși la ediția 
rului R.P.R.".

mod special de. acest lucru 
menaja materialul rulant și 
da posibilitate cicliștilor să 
medii orare ridicate. „Edi-

năm, din nou — toate echipele, spre 
jocul simplu și direct.

...O SUGESTIE...

C.C.A.—Știința Timișoara 
în afară de prilejul de

(Foto: TH. ROIBU)
a unor jucători selecționa- 

moment în care repre-

Intîlnirea 
ne-a oferit,

Pregătiri pentru întîlnirile cu R. D. Germană

concursul-fulger 
toți 
din

vor
ceilalți cicliști 
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minică începe faza a doua
Cupei R.P.R. la fotbal

uminică 7 septembrie se dispută 
ia etapă a celei de a doua faze 
lupei R.P.R. Se vor întîlni echi- 

calificate. din regiuni și orașul 
ireȘti. Programul cuprinde urmă- 
ele meciuri:
lartac Moinești — Partizanul Ba- 

,T>rtia P. Neamț — ~ -
Recolta Dumbrăveni 

11 Botoșani, Muncitorul 
roșie Tulcea, Feroviarul
— Marina Constanța, 
in — Dinamo II Galați, 
ra Doicești — U M 
Ia, C.S. II Tecuci — F.C. Mără- 
, St. Roșie Breaza — Olimpia 
oasa. Petrolul Urlați — Doroban- 
Ploești, Salina Slănic — Turnă- 

1 Fero Ploești, Rapid P. Olt — 
1 Slatina, Stejarul Rm. Vîlcea — 
tac Curtea de Argeș. Confecția
Jiu — C. Ș. G. T. 

fresul Balș
Bechet — Metalul 7 Nov. 

, Agmonia Zăvoi — Minerul 
Vasiovei, Șoimii Lipova — 
1, Fabrica de zahăr Arad — 
ui Timișoara, 1 Mai Petrești Se-
— C.F.R. Teiuș, Minerul Petrila 
Minerul Aninoasa, Minerul Brad 
Șantierul Hunedoara, Bihorul Be-
— Reprez. orașul „Dr. Petru Gro- 
Chinezul Oradea — Crișul Ineu,

jresul Aleșd — C.S. Șimleul Sil
ei, Lăpușel Tg. Lăpuș — Progre- 
Cehul Silvartf», Recolta C. Lung 
Pisa — Constructorul B. Mare, 
irul Baia de Arieș — Izolatorul 
a, Someșul Beclean — Someșul 
1, Flacăra Cluj — Someșul Gher- 
Stăruința Cristurul Secuiesc — 
ia Tg. Mureș, Voința Sf. Gheor-
— Voința M. Ciuc, Celuloza Zăr-

— Măgura Codlei.
10 septembrie se vor disputa 

îtoarele jocuri din această etapă: 
itira Fălticeni — Minerul C. Lung 

Cimentul
Motorul C. Lung 
Pitești, Voința Ca- 

S. Mare, Recolta 
— Alimentara Tg.

Cisnădie — Chimica

Rapid P.
— Tex- 

Tulcea — 
Constan- 
Fulgerul 

Tractorul 
Progrestd

Severin,
C.S. Craiova, Trac- 

Cra-
Boc- 
I.C.

Pro-

Ideal Cernavoda
Medgidia,
— Unirea 
Stăruința
Bradului
Victoria

a
îț, 
iraș. 
eciurile de 
programate
minate pentru 10 septembrie.

campionat ale echipe- 
duminică în Cună vor

,-^Țl4C0L <Joșu
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Loturile reprezentative de fotbal A și B 
întîlnesc azi pe Petrolul Ploeșii și Steagul roșu

Loturile reprezentative de fotbal 
susțin astăzi primele jocuri de pre
gătire în vederea partidelor cu 
R. D. Germană de la 13 și 14 sep
tembrie.

Două din aceste partide au loc 
pe Stadionul Republicii după ur
mătorul program :

Ora 15: Lotul B—Petrolul-Ploiești
Ora 16.45: Lotul A—Steagul

roșu Orașul Stalin.
Lotul de tineret joacă în cursul 

dimineții (de la ora 10.30) pe sta
dionul din Ciulești, în compania 
formației Metalul M.I.G. din Bucu
rești (cat. B), iar cel de juniori 
după-amiază (de la ora 16) pe 
Stadionul „23 August", cu TAROM.

Pregătirile celor patru loturi re
prezentative vor continua duminică 
prin alte jocuri de verificare. Ast
fel, lotul A se va deplasa ia Ploești 
unde se va antrena în compania 
Petrolului (care se pregătește pen
tru partida cu Wismut Karl Marx- 
Stadt de la 17 septembrie, în ca
drul „Cupei Campionilor Europeni"). 
In deschidere se vor întîlni lotul 
R.P.R. de juniori și Petrolul (juni
ori). La București, pe stadionul din 
Giulești, Steagul roșu va fi parte
nerul lotului de tineret (în deschi
dere jocul de campionat Rapid II 
—Metalul M.I.G., cat. B).

pregătire 
bili, într-un 
zentativele noastre își încep antrena
mentele în vederea meciurilor cu 
R.D. Germană. In plus, ne-a permis 
să remarcăm un jucător tînăr, care 
a avut o comportare foarte bună: 
Staicu, fundașul stînga al echipei 
C.C.A. Am avut ocazia să-1 vedem și 
în alte întîlniri și putem spune că 
de atunci, Staicu a progresat foaite 
mult. Dotat cu un fizic corespunză
tor pentru postul de fundaș, Staicu 
a dovedit calm, plasament, o corectă 
lovire a balonului, degajări cura:e 
si precise, un bun joc cu capul și joc 
la intercepție. Desigur, Staicu mai 
are de învățat și cu siguranță că 
o va face, ajutat și de tovarășii săi 
de echipă. Dar și Ia nivelul atins de 
el în prezent, credem că după com
portarea sa de duminică, Staicu poate 
fi luat în considerare la alcătuirea 
lotului reprezentativ de tineret sau 
chiar B. Facem această sugestie, 
convinși că Staicu nu va decepționa.

f
...Șl O DOLEANȚA

lor. Și invitînd pe studenți să revină 
la această manieră eficace de joc — 
de la cai® s-au depărtat doar din 
motive de... tactici speciale, peri
mate, — nu facem decît să îndem-

revenirea fostei campioane 
o formă și o comportare

a constata 
a țării la 
mai apropiată de cele cu care ne 
obișnuise intr-un trecut nu tocmai de
părtat, și pe acela de a urmări buna

Cîteva impresii asupra 
de duminieăc •

Comentariile asupra etapei de duminică a categoriei A la fotbal 
continuă. Firește, subiectul acestor comentarii sînt rezultatele. Există o 
categorie de oameni pe care-i interesează desigur și rezultatele, dar 
primul rînd comportarea echipelor și eliminarea lipsurilor constatate, 
vederea îmbunătățirii jocului. E vorba de antrenori și, într-o măsură, 
delegații federali. Cu cîțiva dintre ei am stat de vorbă după jocurile 
duminică, căutînd să completăm amănuntele referitoare în comportarea 
chipelor.
COVACI ȘTEFAN, antrenorul echi

pei Știința Cluj, era foarte afectat 
de modul cum a jucat echipa antre
nată de el, dar privea lucrurile cu 
obiectivitate și calm: „Echipa noas
tră a făcut un meci mai slab decît 
la Cluj, în compania formației C.C.A. 
Pentru mine explicația este că jticînd 
la București, echipa a vrut să dea 
prea mult, dar a reușit prea puțin. 
Aceasta se datorește și lipsei de ex
periență (majoritatea jucătorilor sînt 
tineri) și unei pregătiri insuficiente 
din punct de vedere fizic. Jucătorii nu 
au încă forța necesară. De aceea la 
fiecare ciocnire cu adversarii, ai 
noștri cădeau. In ciuda acestei în- 
frîngeri (Progresul a meritat vic
toria, dar poate nu la diferență de 
3 goluri) am încredere în posibili
tățile echipei. Avem de realizat multe 
și în primul rînd DISCIPLINA (fără 
ea un jucător nu poate progresa), 
MIȘCARE IN TEREN, cît mai va
riată și rațională, și GINDIRE TAC
TICA".

LA IEȘIREA DE PE TEREN l-an» 
întîlnit și pe C. Drăgușin, unul dintre 
antrenorii echipei Progresul. El era 
nemulțumit de comportarea din re
priza a doua a echipei: „Echipa a 
greșit lăsîndu-se angrenată în jocul 
adversarului. Din această cauză s-a 
schimbat aspectul jocului după pauză, 
echipa noastră pierzînd inițiativa în 
unele perioade".

LA ORAȘUL STALIN, delegat fe
deral a fost tov. V. Nanciu. secreta
rul general adjunct al federației de 
fotbal. La înapoiere ne-a împărtășit 
impresiile sale pe marginea partidei 
Steagul roșu—Rapid : „Un meci des- 
'ful de iute și — lucru demn de 
SI<r.Unio< — desfășurat înfr-o notă de 
sportivitate perfectă. Rapid — cu o

în 
în 
de 
de
e-

meciurilor
>

pregătire tehnică și 
coeziune mai bună — 
cruri excelente, dar a 
finalitate. Steagul roșu 
ceva mai bine decît în 
namo București. Totuși, 
zică lasă de dorit, 
prezintă lipsuri tehnice. Jocul a avut 
un aspect echilibrat și un rezultat de 
egalitate ar fi fost mai just".

UN JOC FOARTE BUN a prilejuit 
întîlnirea Dinamo Bacău—Petrolul 
Ploești. Antrenorul băcăoanilor, G.

fizică și 
a realizat 
fost lipsit 
s-a prezentat 

meciul cu Di-
pregătirea fi- 

In plus, echipa

o 
hi
de

Teașcă, ne-a confirmat acest lucru. 
„S-a jucat tot timpul foarte bine, 
iute și corect, în special în prima re
priză, cînd echipele au oferit un spec
tacol de o factură tehnică excelentă. 
Ploeștenii au jucat nervos. De aseme
nea, ei au jucat cu pase scurte șl 
cu acțiuni individuale prelungite, lu
cru contraindicat pe un teren alunecos 
din cauza ploii care a căzut în repri
za a doua".

Comentariile, desigur, vor continua. 
Timp este suficient, pentru că etapa 
viitoare va avea loc, cum se știe, la 
21 septembrie. Pînă atunci însă, an
trenorii își pot organiza în liniște 
activitatea de pregătire. Cei care au 
la dispoziție efective complete, sau a- 
proape complete, nu trebuie să uite 
însă, că un mijloc prețios în îmbună
tățirea pregătirii îl constituie meciu
rile amicale.

Există o veche și des amintită dis
poziție a federației noastre de fot
bal, care precizează ce persoane au 
dreptul să stea în incinta terenului 
de joc în timpul desfășurării unui 
meci : antrenorii, conducătorul și me
dicul fiecărei echipe, medicul și per
sonalul sanitar al stadionului, pre
cum și delegatul federației. Lucrul 
acesta este consemnat în regulamen
tul campionatului — difuzat tuturor 
organelor interesate tn organizarea 
întîlnirilor. In multe orașe, dispoziția 
federației este respectată. La Bucu
rești însă, nu. Un exemplu recent: 
duminică la „23 August", pe locul 
rezervat antrenorilor, conducătorilor, 
medicilor și delegatului federal (care, 
după o sumară socoteală, trebuiau să 
fie maximum 14), stăteau nu mai puțin 
de 28 de persoahe, din care o jumă
tate nu aveau nici o calitate de a 
ocupa aceste 
s-a întîmplat 
înainte.

Oare pentru
nu sînt valabile dispozițiile federa
ției de fotbal?

Este de datoria I.E.B.S.-ului, care 
administrează această frumoasă bază 
sportivă, să dea dispoziții categorice 
personalului de ordine și control 
pentru respectarea riguroasă a hotă- 
rîrilor federației de specialitate. 
Aceasta pe lîngă sarcina care revine 
arbitrilor conducători de a nu în
cepe meciurile (potrivit regulamentu
lui) pînă nu se conving că în inte
riorul terenului nu se află alte per
soane decît cete prevăzute în dispo
ziția federației.

locuri. Și acest lucru 
și cu o săptămînă

stadionul „23 August'

(P. £•)

0 In urma omologării variantelor de
puse la concursul Pronosport nr. 
din 31 august a.c. au fost 
următoarele premii:

Premiul I: 48,80 variante 
rezultate exacte, revenind 
cîte 2905 lei; Premiul II: 819,05 
riante cu 11 rezultate exacte, revenind 
fiecăreia cîte 207 lei; Premiul 
6.838,08 variante cu 10 rezultate 
xacte revenind fiecăreia cîte 37 
Fond de premii: 597.085 lei.

• Premiile în obiecte acordate vari
antelor cu „0“ rezultate la concursul 
Pronosport nr. 34 din 24 august a.c. 
au revenit următorilor participanți:

Cu cele mai multe variante cu ,,0“ 
rezultate pe același formular : o moto
cicletă cu ataș „Simson A.W.O.": 
Vereș Ion din corn. Pir, rn. Tâșad reg. 
Baia Mare cu 112 variante; o moto
cicletă „M.Z." de 350 cmc.: Buletinul 
Agenției 2-6 București cu 83 variante: 
un frigider „Pinguin": Buletinul A- 
genției 3-7 București cu 67 variante; 
un ceas „Doxa": Chfșiu Liviu dm Sf. 
Gheorghe cu 30 variante; un aragaz 
cu trei ochiuri și butelie: Paszyar A- 
levandru din Sf. Gheorghe cu 17 va
riante.

cu 12 
fiecăreia 

va-

35
stabilite onosporl

IIP 
e- 

lei.

Premiile acordate prin tragere din 
urnă.

O motocicletă de 350 cmc.: Cornea 
Mircea din Buzău; cite un aragaz cu 
3 ochiuri și butelie: Constantinescu 
Lucian din București și Zaharia C. 
din R. Vîlcea; cite un aparat de radio 
„Opereta": Bumbu Vasile 
rești și Popescu Victoria 
rești;

Lista participanților care 
cîte un aparat fotografic și cîte 
ceasornic de buzunar va fi publicată 
tn „Programul Loto Pronosport" 
230 de luni 8 septembrie a.c.

In urnă au fost introduse 280 
riante.

• Un succes deosebit la această 
gere din urnă La înregistrat partici
pantul Cornea Mircea din Buzău. El 
a avut 3 variante cu „0“ rezultate, și 
toate au fost premiate. El a obținut 
o motocicletă, un aparat fotografic și 
un ceasornic de buzunar.

din Bucu- 
din Bncu

aii obținut
un

nr.

va

tra-

0 Plata premiilor Ia concursul Prono
sport nr. 35 din 31 august a.c. se. va 
face în Capitală vineri 5 septembrie 
începînd de la ora 17 la agențiile 
proprii raionale Loto-Pronosport în 
raza cărora premiații și-au depus bu
letinele. .

0 Concursul Pronosport nr. 36 din 7 
septembrie cuprinde în program în
tîlniri din cadrul categoriei B a cam
pionatului republican de fotbal. Acum, 
după consumarea primelor două etape, 
participanții și-au dat seama de po
sibilitățile echipelor incluse în pro
gramul de concurs, astfel, că pot ana-1 
liza mai ușor șansele lor. Amănuntele 
în legătură cu aceste jocuri le găsesc 
în „Programul Loto Pronosport" nrj 
229.

PRONOEXPRES
La tragerea din urnă a concursului 

Pronoexpres nr. 33 din 3 septembrie 
a.c. au fost 
mere :

49 43
Numere de
Fond de premii: 855.014 lei.

extrase următoarele nul

44 21 35 28
rezervă : 12 40

Rubrică redactată de I.S. Loto-Pro 
nosport



Buletinul camptonaW htaw&wak
9e atleta

Loturile R.A.U., R. Cehoslovace, Austriei și R. P. Chineze
® Trei atleți din provincia Egipt a 

Republicii Arabe Unite și-au anunțat 
participarea la întrecerile campiona- 

i telor internaționale ale R. P. Romîne: 
Hossain Ragab la 100, 200 și 400 tn; 
Mustafa Mosenlb la 100 și 200 tn; 
Assent Souroitr la triplu salt.

• Federația de atletism din R. Ce
hoslovacă va deplasa la București 
un lot de 7 atleți și 2 atlete. Este 
vorba de următorii sportivi : Dana
Zatopkova, de două ori campioană a 
continentului nostril, recordmană eu
ropeană la aruncarea suliței (56,02 
m); Anna Stolzova (11,3 la 80 m gar
duri); Pelr Helmich (1.500 m) ; Ivan 
Veselșki (recordman la 110 m g — 
14 5); Bohitmir Zhanal (3.000 m 
obst. — 8:51,2); Jiri Lanski (medalia 
de argint la Stockholm cu 2,10 m la 
înălțime) ;Petr Elbogen (2,05 m la 
înălțime); Jiri Krejcar sau Zdenek 
Bre.jcba (la săritura cu prăjina — 
ambii 4.20 m); Milos Vojtek (campio
nul Cchos’ovaciei la aruncarea stil'-

; ței — 72.25).
• Austria va fi reprezentată la e- 

diția a Xl-a a campionatelor noastre 
internaționale <îe următorii atleți;

(800 m — 1:51,3 și-.
3:48,2); Heinrich Thun 

ciocanului — 60,96);
- 11,9; 200

1 l,2)j Corii 
discului — 

(săritura

Gonciirsțfl

Trei noi și vaier oase 
ale

După o binemeritată zi de odihnă, 
în cursul căreia Călăreții participant! 
la cel de al I'V-lea concurs hipic in
ternațional au făcut cunoștință cu fru
musețile Capitalei noastre, întrecerile 
au continuat ieri dimineața, cu proba 
de dresaj „Sf.. Gheorghe", la care aii 
luat parte 15 călăreți.

După proba de călărie

Echipa de pentatlon modern 
a R. P. Bulgaria conduce 
în întîlnirea cu echipa 

R. P. Romîne
SOFIA 3 (prin telefon de la cores 

pondentul nostru). — In capitala Bid 
gariei a început întîlnirea .internațio
nala de pentatlon modern dintre echi
pele R. P. Romîne și R. P. Bulgaria. 
Ziua întîia a programat proba de că
lărie. desfășurata pe un traseu de 2700 
tu si avînd 17 obstacole. Parcursul, 
foarte accidentat, a devenit și mai di
ficil datorită ploii mărunte care a că
zut toata ziua. Numai doi eoncurenți 
an reușit în aceste condiții să termine 
cursa fără penalizare. Este vorba de 
Petar Petrov și Dan lonescu. In 
schimb V. Manciu și H. Lichiardopol, 
doi dintre favoriții probei, au produs o 
mare surpriză primind 0 puncte. In 
acest fel, proba de călărie a creat 
echipei romîne un mare handicap.

Deși a căzut la o ripă, Petar Coș- 
tov ii terminat parcursul în mai puțin 
d.* 6:45,0 (1000 p.) obținînd 1080 p. 
I.-a urmat Dan lonescu cu 965 p. N. 
Nikolov cu 915 p., P. Costov cu 840 
p., A. Stoenescu cu 450 p. și I. Popov 
cu 340 p. II- Lichiardopol a avut eîte 
trei stopuri la rîpă și la obstacolul 13 
(care s-a dovedit a fi cel mai dificil 
dind numeroase penalizări). V. Man- 
ciu a fost defavorizat de tragerea la 
sorți, primind un cal greoi, bun la ga
lop dar slab la trecerea obstacolelor.

După prima zi, echipa R. P. Bulga
ria a acumulat 2835 p. față de 1415 
p. cite are reprezentativa romînă. Mîi- 
ne (n. r. astăzi) are loc proba de 
scrimă iar vineri concursul continuă 
cu întrecerile de tir.

Rudolf Klaban 
L500 m ■ 
(aruncarea 
Friedl Murauer (100 m 
ni — 25,2 și 80 m g — 
Hofrichter (aruncarea 
46,89), Reinalde Knapp 
înălțime — 1,66 m).

• Lotul de atletism al R.P. Chineze 
cuprinde șapte atlete și opt atleți, în 
frunte cu Gen Fen-iun fosta record
mană a lumii la săritura în înălțime 
(1,77 m). Valoroasa atletă a sărit în 
acest sezon 1,75 m și a arătat că 
are toate posibilitățile să-și îmbună
tățească această performanță. Ceilalți 
atleți chinezi care vor veni la Bucu
rești sînt următorii : Cin Tzia-tsian 
(100 și 200 m); Li Ciuan-lin (400 și 
800 m); Goa Tszi-tsiao (110 m gar
duri); Tian Ciao-ciun (triplu); Ma Si- 
atilun (înălțime); Tsai Ciu și Tsai Mi- 
een (prăjină); Sun Tsi-iuan (disc) și: 
Tzi lan-iumin (100, 200 și 400 m): 
Din Si-niu (100 m și lungime); 
Ven lun-cen (80 m g); Jan Ju-o>in 
(lungime); Van 1 (suliță): Si Bao-ciu 
(disc).

• Ca în fiecare an, stadionului Repu
blicii — gazda tradițională a aces-

j tor frumoase întreceri — i se aduc 
' serioase îmbunătățiri și reanienajări, 

în așa fel ca el să se prezinte la 
înălțimea pretențiilor disputelor spor- 
live pe care le va adăposti.

• Studioul de firme documentare 
și jurnale de actualități „Alexandru 
Saliia“ va filma, ca deobicei, desfă
șurarea campionatelor. Reamintim că 
întrecerile încep la 13 septembrie.

• Biletele de intrare au fost puse în 
vînzare la casele de la Stadionul Re
publicii, Stadionul Dinamo, Prono
sport (calea Victoriei) și din str. 
Ion Vidu. Biletele cu preț redus pen
tru studenți și elevi se distribuie prin 
U.A.S.R. și prin Direcția Educației 
Tineretului Școlar din M.I.C.

ȘIRUL VICTORIILOR CAl.ARE.i;i-
LOR ROMÎNI C0NT1WĂ...

Desfășurarea probei de dresaj „Sf. 
Gheorghe" ne-a adus ieri satisfacția 
unei noi și frumoase victorii, obținută 
de reprezentantul nostru Nicolae Mi- 
halcea pe calul Gorvin, cu 735 puncte. 
In ordine s-au clasat: 2. I. Oprea 

pe Sulina 732 puncte; 3. 
Senbera (R. Ceh.) pe Ivo 
4. N. Mfhalcea pe Mihnea

(R.P.R.) 
Frantisek 
696 p.; 
695 p.

Așteptată cu un viu interes, atît 
pentru spectaculozitatea ei, cît și pen
tru numărul mare de eoncurenți care 
aveau să evolueze, proba de obstacole 
pe doi cai a scos în evidență forma 
călăreților romîni. Reprezentantul nos
tru Vasile Pinciu a înregistrat, pe caii 
Matador și Văzduh, cea mai bună per
formanță, el a terminat parcursul, cu 
amîndoi caii, fără nici o greșeală, în 
timpul de 1 minut 50 sec. 6. Alți doi 
eoncurenți romîni, Oscar Recer pe caii 
Pints și Covrig și Mihai Timu pe 
Bimbo și Odobești, au reușit să ter
mine și ei această dificilă probă, fără 
greșeală, dar într-un timp care i-a 
clasat în ordine pe locul II și III. 
(1:50,7 și respectiv 1:53,2). Pe locurile 
următoare s-au clasat: 4. W. Biszew- 
schi (R. P. Polonă) pe Mitridat și Be- 
son cu 4 p. timp 1,58,0; 5. V. Bărbu- 
ceanu pe Brebenel și Robot, 4 p. timp 
2:00,4; 6. I.azăr Bacov (R.P.B.) pe 
Tâlc și Tvoritel cu 4 p. timp 2:03.0.

români

Concurentul romîn Vasile Pinciu ciști gâtoral probei de obstacole pe doi cai
IN ULTIMUL PARCURS, CEA MAI 

PREȚIOASA VICTORIE

După o reușită demonstrație de voi- 
tije, făcută de copiii de la centrul de 
antrenament al U.G.F.S, (antrenor 
V. Fotescu), 30 de eoncurenți au luat 
startul în cea mai dificilă probă a 
concursului: obstacole categoria grea. 
Primul care evoluează este călărețul 
romîn Dumitru Hering, pe calul Rete
zat. Rezultatul său excelent (0 p. pe
nalizare timp 1:38.0) i-a făcut pe 
mulți să creadă că și această probii 
va fi dominată — ca și celelalte — 
de călăreții romîni. Numai că după 
evoluția cîtorva eoncurenți care termi
nă, parcursul cti diferite penalizări, a- 
ceea a călărețului german Manfred 
Nietschmann pe calul Justus, avea să 
răstoarne toate calculele. Dtipă o con
ducere atentă a calului pe parcurs,

TOM A HRISTOV

Succesele mișcării

ULAN BATOR (Agerpres). —
In ultimii tini mișcarea de cultură 

fizică și sport a luat o mare dezvol
tare în R. P. Mongolă. In afara spor
turilor naționale: tragerea cu arcul, 
luptele și călăria, au devenit popii 
lare ciclismul, atletismul, halterele și 
alte ramuri sportive. In Republica 
Populară Mongolă există 5 mari aso
ciații de cultură fizică în cadrul căro
ra activează 33.000 de sportivi. In a- 
cest an numărul practicanților diferi 
telor ramuri sportive a crescut de 35 
ori față de anul 1954. Cu 4 ani în 
urmă, necunoscuți pe arena internați
onală, sportivii mongoli au dezvoltat 
legături amicale cu sportivii din alte 
țări, făcînd numai anul acesta 22 de 
deplasări peste graniță. In prezent 
echipele R. P. Mongole de ciclism, 
haltere și atletism se pregătesc să 
plece în R. D. Germană, R. P. Chi 
neză și R. P. Romînă.

l a Ulan Bator se află în construcție 
lin stadion de 20.000 locuri și un -pa
lat al sporturilor.

A V-a EDIȚIE A
• Și echipa masculină

PRAGA 3 (prin telefon). Luni au 
luat sfîrșit întrecerile de volei ale 
echipelor feminine iu cele patru serii. 
Rezultatele silit 
cele 8 iermații 
final, care 
tre ele îi 
campioană 
disputate au dovedit 
din partea echipelor considerate ca 
avînd un potențial de joc mai scăzut 
— că nivelul general al voleiului te- 
minfiii a crescut față de ediția trecută 
a campionatelor europene.

Iată acum, cîteva amănunte privind 
meciul feminin Rdmtnia — Bulga
ria desfășurat la Liberec. Vo
leibalistele din echipa bulgară au 
jucat foarte bine în primele două se
turi pe care le-att cîștigat pe merit. 
De altfel, ele au condus si în setul 
al treilea cu 14—5, dar jucătoarele 
noastre — care la încevutui meciului 
nu s-au regăsit — în urma unui mare 
efort de voință au remontat diferența, 
cîștigînd setul cti 17—15. In al patrulea, 
avantajul a fost tot timpul de partea 
noastră. Ultimul set însă a avut o 
desfășurare de-a dreptul dramatică: 
6—3 perrtru noi, apoi 6—II (11), pen
tru ca — finalmente — setul să ne 
revină cu 15—12 și totodată și meciul 
cu 3—2. Publicul a încurajat foarte 
mult echipa noastră, care spre sfîrșit 

jucat excepțional. La această paf-

cunoscute, ca și 
calificate în turneul 

va decide căreia din- 
va reveni til’iul de 

a Ejyropei. Jocurile 
în special

a

Intr-un concurs des-
ATLETISM fășurat la Borlaenge, 

I. Stepanov (U.R.S.S.) 
cîștigat săritura în înălțime cu 2,05a ciștigat săritura in înălțime cu 2,05 

tu, învingîiidu-1 pe suedezul Stig Pet- 
tcrsson, care a realizat aceeași cifră. 
In proba de aruncarea ciocanului, Bir- 
gir Asplund a stabilit un nou record 
suedez cu 63,17 m.

SUCCESUL ALERGĂTOARELOR 
SOVIETICE LA PARIS

Pe velodromul
CICLISM des Princes din 

au început marți

CAMPIONATELOR EUROPENE VOLEI

Parc 
Paris 
cam

pionatele mondiale de ciclism pe pistă. 
Un mare succes a repurtat Galina Er
molaeva (U.R.S.S.), care a cîștigat 
titlul de Campioană mondială la vi
teză. realizînd pe ultimii 200 m 13,5 
sec. Pe locul 2 s-a clasat tot o spor
tiva sovietică. Valentina Maximova.

La Praga a avut 
FOTBAL loc o ședință a comi

siei de juniori de pe 
lîngă Uniunea Europeană de Fotbal

s-a calificat în turneul final • Romînia — R.D.G. (f)

t-idă a asistat dl. Paul Libaud, pre
ședintele Federației Internaționale de 
Volei, care a venit în mod special 
de la Praga. Formația Romîniei a 
fost următoarea : Ivănescu, '^txiorescii 
(Golceriu), Păunoiu, Cernai (Susan). 
Pleșoianu, Vanea.

Marți s-au disputat meciuri în ca
drul seriilor masculine. Rezultatele: 
S. I.: Cehoslovacia — R. F. Germană 
3—0 (1, 1, 0), Franța — R. D. Ger
mană 3—0 (10, 11, 10). S. IL: RO
MANIA — OLANDA 3—0 (7, 10, 8). 
Jucătorii noștri au ciștigat comod, 
deși olandezii sînt in progres. Unga
ria — Belgia 3—0 (12, 0, 6). S. III.: 
Bulgaria — R.A.U. 3—1 (15—8,
15—9, 13—15, 15—3), Polonia — 
Danemarca 3»-0 (1, 2, 2,). S. IV.; 
Iugoslavia — Albania 3—0 (4, 10, 9), 
U.R.S.S. — Austria 3—0 (1, 7, 2,).

★
lată rezultatele înregistrate miercuri: 

MASCULIN: Franța — .R.F.G. 3—0
(2, 3, 5), Cehoslovacia—Tunisia 3—0 
(2, 2, 3), Olanda — Ungaria 2—3 
(10—15, 12—15, 15—3, 15—4, 15—11), 
Romînia — Italia 3—0 (8, 10, 7). Me
ciul a fost la discreția noastră. Echipa 
R.P.R. s-a calificat în turneul final. 
Bulgaria — Finlanda 3—0 (0, 8, 4), 
Polonia 
U.R.S.S. 
goslavia

In cadrul meciurilor pentru turneul

— R.A.U. 3—0 (7, 3, 6),
— Turcia 3—0 (4, 7, 8), Iu-
— Austria 3—0 (I, 1, 6).

De peste hotare
(U.E.F.A.). Cu acest prilej s-au purtat 
discuții privind locul de desfășurare a 
turneului internațional de fotbal pen
tru juniori din anul 1959. Comisia 
tehnică a propus ca turneul să aibă 
loc în R .Cehoslovacă. In același timp 
a fost studiat referatul prezentat de 
Federația bulgară, care cerc de ase
menea organizarea acestei competiții. 
O hotărîre definitivă va fi luată în 
cadrul reuniunii viitoare care va avea 
Ioc la sfîrșitul lunii octombrie la 
Paris

• Miercuri s-a desfășurat cea de a 
doua etapă a campionatului maghiar. 
Iată rezultatele : M.T.K.—Gyor 2—0, 
Szombathclyi — Dorog 2—1, Dios- 
gyor — Miskolc 0—0, Vasiitas — Ta- 
tabanya 1—0, Vasas — Csepel 2-—1, 
Ferencvaros ■— Dorog 4—2, Honved— 
Salgotarjan 1—1.

5—2

noastră
R.D.G.

5, 15—2,

final feminin, echipa 
foarte greu formația 
(11 — 15, 11 — 15, 15—
Păunoiu, Vanea și Pleșoianu au fost 
cele mai bune. Alte rezultate: Iugos
lavia — Ungaria 3—1, Cehoslovacia— 
Polonia 3—2, U.R.S.S.—Bulgaria 3—0. 
Rezultate- din turneul pentru locurile 
9—12: R. F. G. ■— Austria 3—2, Fran
ța — Olanda 3—2.

a învins 
cu 3—2 
15—11).

fără a neglija însă și viteza, călărețul 
german reușește un rezultat excepțio
nal 0. p. și timpul de 1:17.0. Din acest 
moment, începe o luptă acerbă, în 
care se angajează toți concurenții. Cel 
care stabilește un rezultat valoros, a- 
propiat de cel al lui Nietschmann este 
polonezul W. Bisewschi, pe calul Du
cat (0 p, timp 1:31,4). Călăreții ro
mîni nu se descurajează totuși, ci con
tinuă lupta cu și mai multă îndîrjirc, 
ei ntimărîndu-se chiar printre cei care 
termină parcursul fără nici o penalizare, 
dar cil timpuri inferioare. Speranțele 
noastre de a modifica rezultatul se 
spulberă treptat, odată cu evoluția lui 
Antohi care se accidentează, a lui ’’ 
ring și Pinciu, care dărimă citi 
obstacol Dar iată, crainicul anunță : 
„Pe parcurs ultimul concurent. Ale
xandru Longo, pe calul Sucitu“. Tn 
tribune se făcuse o liniște deplină. 
Emoția tuturor ajunsese la culme. Tî. 
nărui nostru reprezentant animat de 
dorința de a reprezenta și de această 
dată eu cinste culorile patriei. începe 
să sară obstacol după obstacol, calm, 
atent și într-o alură impresionantă. 
La sfîrșit, arbitrii marchează zero 
puncte la toate cele 13 obstacole, iar 
cronoinetrorii vestesc timpul excepție 
nai de 1:16,3 și cu aceasta o nouă și 
prețioasă victorie a echitației roinî- 
nesti. Realizatorului ei îi adresăm mi 
cald: BRAV') !

Goncursul continuă mîinc și por 
mîine, dimineață și după-amiază, ci 
probe de obstacole și dresaj.

OCTAVIAN GÎNGU

Campionatele europene de natațu
BUDAPESTA, 3 (prin telefon de 

la corespondentul nostru). — Cam
pionatele europene de natație au con
tinuat marți și miercuri, cu desfășu
rarea finalelor la 200 m. bras femei, 
sărituri artistice pentru bărbați, 400 
m. liber, 200 m. fluture bărbați și 
100 rn. spate femei, precum și cu jo
curile de polo din serii și semi-finalp. 
Finala probei de 200 m. bras femei 
a revenit olandezei den Haan cu 
2:52,0, urmată de Lousbrogh (An- 

*’■' Urselmann
Pe locurile ttr- 

Walter (R.D.G.),

glia) cu 2:53,5
(R.F.G.) cu 2:53,5. 
mătoare s-au clasat
Usmees (URSS) 2:56,5. Foarte dis
putate au fost probele dc sărituri de 
pe trambulină. Victoria finală a reve
nit sportivului maghiar Ujvari cu

LUPTA STRINSĂ LA PORTOROJ
turneul interzonal

ȘAH a continuat cu dispu
tarea partidelor între

rupte. Intr-o poziție egală, Sherwin a 
făcut o greșeală gravă, pierzînd par
tida cu Fisher. Filip a cîștigat la Nei- 
kirch, iar partidele Averbach—Sher
win, Bronstein — de Greiff și Roset 
to — Matanovici s-au terminat remi
ză. După 16 runde, conduce Tal cu 11 
p. urmat de Petrosian 10'/2 p., Olafs- 
son 10 p., Matanovici 9'/2 p., Benko, 
Fisher, Bronstein, Averbach, Pachman 
9 p. Primii 3 clasați au jucat cite o 
partidă în olus

In turul III al pro- 
TENIS bei de simplu feminin 

din cadrul campiona
telor de tenis ale S.U.A. care se des
fășoară la Forrest Hills, jucătoarca 
engleză Ann Haydon a fost învinsă de 
americanca Darlene Hard cu 8—6,
10—8. In proba de simplu bărbați,
s au calificat pînă acum pentru sfertii 
rile de. finală australienii Andersson, 
Cooper, Fraser, americanul Savitt și 
Olmedo (Peru).

141,17 p., urmat de Rosenfeld (RFG 
și Brenner (URSS). Marți, în ca 
drul seriilor de 400 m. liber eng.lezu 
Black a realizat 4:28,9 iar la 100 m 
spate femei olandeza van Veisen . 
obținut cel mai bun timp cu 1:13,3 
Tot în cadrul seriilor, Black a obți 
nut 2:21,8 pe 200 m. fluture, iar șta 
feta de 4x200 rn. liber 
URSS a realizat 8:37,3.

Miercuri, în finale s-au 
următoarele rezultate : 400 
Black (Anglia) 
(URSS ) 4:36,2;
4:38,1; Strujanov

barbaji

înregistra 
m. liber

Nikitii
(Italia

4:31,3;
Galetti
(URSS ) 4:39,6

Katona (RPU ) 4:43,6; Engelhard 
(RFG.) 4:45,9; 100 m. spate femei 
Grinliam (Anglia) 1:12,6; Edward: 
(Anglia) 1:12,9; Viktorova (URSS 
1:13,9; de Nijs (Olanda) 1:14,3; vai 
Veisen (Olanda.) 1:15,2; Schmid 
(RFG) 1:15,8; 200 m. fluture bar 
bați: Black (Anglia) 2:21,9; Bastilel 
(R'. Ceh.) 2:22,6; Simons " "
2:25,8; Siever 
szegyi (RPU)

După patru 
samenful pe 
URSS cu 44 
32 p.; Italia 26 p. La 
tid este următorul : 
URSS 25 p.; Olanda

Tn turneul de polo 
înregistrat următoarele 
gia - 
landa 
4—0, URSS — Austria 5—1, Italia- 
Spanîa 8—2. Polonia — Bulgari
4 2, Iugoslavia — RFG 7—2, O 
landa — Belgia 9—4, Ungaria — An 
glia 9—1. Semifinalele se do.sfășoa 
ră în două grupe : pruna f Ungaria 
Olanda. Iugoslavia, RFG.; grupa (I 
URSS.. RDG., Italia, Franța. Prl 
mele două din grupe se califică îi 
turneul final. Tu primul meci din se 
mifinale, echipa URSS a dispus d< 
Pranța cu 7—o.

SUBERT ZOLTAN

(Anglia 
(RDG) 2:26,0; Var 
2:27,5.

zile de concurs, în da 
țări la băieți conduc 
p., urmată de Angli: 

fete clasauien 
Anglia 45 p. 
23 p.
(în serii) s-ai 
rezultate: Bel 

Anglia 4—4, Ungaria — O 
5—1, Iugoslavia — Poloni,
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