
Activitatea sportivă sătească poate căpăta*
PROLETARI DIN TOATEȚARILE, UNIȚI-VAti

o și mai largă dezvoltare
mai importante sar- in regiunea Craiova, de pildă, s-au 

amenajat în ultima vreme 780 terenuri'
Una dintre cele 

ini trasate de Ftotărirea Partidului și 
iuvernului din 2 iulie 1957 este Iar- simple, marea lor majoritate în mediul 
a dezvoltare a mișcării sportive în 
rediu! sătesc. Cu cită seriozitate a 
ist privită această sarcină, o reflectă 
«număratele realizări și inițiative 
icnite să angreneze în sport și să 
tragă in U.C.F.S. mase tot mai largi 
e colectiviști, muncitori agricoli și
irani muncitori, să le asigure o ach
itate competiționată și atractiv-re- 
reativă continuă. In regiuni ca Iași, 
raiova. Constanța etc. există o vie 
reocupare pentru mărirea numărului 
e colective sportive, nu numai în co- 
mne, ci și în sate. Pentru angrenarea 
i sport a maselor de tineret sătesc 
■a făcut mult în regiunile Baia Mare, 
itești, Suceava, 
instanța etc., unde 
partachiada fine
tului, crosurile de 
asă și alte com- 
îtiții poptdare or- 
anizate pe scară centrală au servit 
t prilej de atragere a mii și zeci de 
iii de țărani muncitori în activitatea 
lortivă. Meritorii și demne de gene- 
ilizat sint inițiativele care au dus la 
nbogățirea formelor de 
tort a oamenilor muncii 
i regiunea lași, 160.000 
nere, printre care mulți 
ițesc, au participat la 
lionale cultural-sportive, 
urninicilor sportive s-a transformat în- 
-un bun obicei, în regiunea Pitești 
■aioanele Slatina, Costești, Cîmpulung, 
ăbeni, Rm. Vîlcea etc.). In regiunea 
acău, colectivele sportive din Trifești, 
ești, Răcăciuni, Rîpile și alte comune 
u organizat campionate de casă, în- 
«ceri între comune și serbări cultu- 

irtive. Numeroase colective spor
iși amenajează cu forțe proprii 

sportive simple și își pro- 
din fonduri locale echipa

și materiale sportive. Numai

sătesc. Tqate acestea dovedesc extin
derea luată de mișcarea sportivă la 
sate și realizările deosebite obținute 
în special în ultima vreme
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Fiecare activist 
să nu uite, atunci 
sport în’'mediul sătesc, importantul. rol 
pe care „îl 3îndeplinește această activi
tate. Activitatea sportivă trebuie să-și 
aducă 
ții de 
nimii

sportiv este dator 
cînd este vorba dc

atragere în 
de la sate, 

de tineri și 
din mediul 

Festivalurile 
Organizarea

x'
v
aze 
ară 
ent

aportul, în cadrul noilor condi- 
muncă și de viață create țără- 
muncitoare în anii regimului 

democrat - popular, 
* la lichidarea urmă
rilor nefaste ale de
ceniilor de guver
nare burghezo-mo- 
șierească. Educația 

fizică, sportul, trebuie să . șteargă ur
mele lăsate de munca excesivă și sub
nutriția maselor țărănești în anii de 
tristă amintire ai exploatării moșie
rești, să contribuie la alungarea ob
scurantismului, superstițiilor, a misti
cismului și a celorlalte tare morale, 
rămășițe ale înapoierii în care fusese
ră ținute satele noastre timp de seco
le. Iar elementul de bază al mișcării 
sportive în această luptă este colecti
vul sportiv sătesc. Activînd sub direc
ta conducere a organizației de partid 
și îndrumate cu competență de consi
liile raionale U.C.F.S., colectivele spor
tive sătești pot deveni în cel mai scurt 
timp unități organizatorice bine înche
gate, cu o activitate rodnică. Există 
colective sportive sătești ca acelea din 
Pecica (raionul Arad), Hălchiu (reg. 
Stallin), G.A.C. Berveni, G.A.S. Ardud 
(rog. Baia Mare), Curcani (reg. Bucu-

(Continuare în pag. 2)

activitatea spar
ta festivalul re

cultural-sportive raionale s-au impus ca o formă deosebit 
ie eficace pentru angrenarea maselor de tinerei sătesc în 
ivă In fotografie: un aspect de la defilarea participantilor 
ionului Rădăuți.

(Foto: TH. ROIBU)

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din K. P» Romîiii''
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k. Numele atlefîior suedezi participant! la întrecere k Sosesc prîmsle 
loturi Alte amănunte asupra campionatelor

© Federația de atletism a Suediei 
comunicat ieri numele reprezeutan-a

ților săi la întrecerile celei de a Xl-a 
ediții a campionatelor noastre inter
național?.. Din lotul celor șapte atleți 
și două atlete, cel mai valoros este 
fără îndoială săritorul iu înălțime Ri
chard Dahl, recentul cîștigător al tit
lului de. campion european cu perfoi- 
manța de 2,12 m — nou record sue
dez. Prin participarea acestui valoros 
atlet proba de săritură în înălțime va 
crește și mai mult în interes, ținînd 
seama de faptul că această întrecere 
reunește o serie dintre cei mai buni 
atleți ai lumii: Dahl — campion eu
ropean 2,12 ni; Uri Lanski — al 
II-lea la „europene" 2,10 m; Robert 
Savl-kadzc — 2,10 ni; Petr Elbogen 
— 2,05 m; Charles Porter — al ll-lea 
la J.O. de ia Melbourne 2,10 m; Ce
tin Sahiner — recordmanul Turciei cu 
2,03 m etc.

Ceilalți atleți suedezi stat: Bjoern 
Malmroos (100 și 200 ni). Sten Jons
son (1.500 m), Kenneth Johansson 
(110 ni — al Vl-lea la campionatele 
europene), Hans Norberg (3.000 ni 
obstacole), I.ars Karlbom (lungime, 
triplu), Knut Noren (ciocan) și Ulla- 
Brift Johansson (100 și 200 m), Iriga 
Sdderling (înălțime, a VUI-a la cam
pionatele europene cu 1,61 m).

• Patru atleți norvegieni vor fi 
prezenți la București: Fritz Borgen 
(800 m), Pal Bemum (1.500 iu). 
Witty Rasmussen (su,1iță), Oddvar 
Krogh (ciocan).

• Nu au comunicat încă numele 
atletilor care vor participa la „inter
naționale" federațiile de atletism dtn 
R. F. Germană și din Finlanda.

e Primii concurenți sosesc 
după-amiază în Capitală. Este 
de cei doi atleți islandezi 
Thorsleinsson (400 șj 800 ni) și 
leijur Giidbjoernsson (5.000 r 
cursul zilei de 
rile Turciei, 
Republicii 
Australiei, 
București atleții

Suedia 
și-au

astăzi 
vorba 

Thorir 
Krist- 

u). In 
mîine vor sosi lotu- 

i, Olandei, R. D. Germane, 
Arabe Unite, Belgiei 
iar joi vor descinde 

din U.R.S.S., 
vegia, Suedia și Danemarca. Pentru 
vineri și-au anunțat sosirea loturile 
R. F. Germane, Austriei, Finlandei și

Iugoslaviei. Nu și-au anunțat încă data 
sosirii delegațiile Ungariei, Poloniei, 
Cehoslovaciei, Albaniei și R. P. Chi
neze.

9 La întrecerile ediției din acest 
an a campionatelor noastre interna
ționale vor participa, în calitate de 
observatori, șl o serie de delegați din 
R. P. Mongolă.

9 In afară de faptul că va trans
mite întrecerile din cadrul ultimei zile 
a Întrecerilor, televiziunea mai pre
gătește un film al campionatelor pe 
care-t va retransmite în cadrul unei 
emisiuni speciale în cursul zilei de 
marți Acest film va fi trimis socie
tăților de televiziune din mai multe 
țări ale Europei, astfel că și telespec
tatorii din străinătate vor putea ur
mări desfășurarea tradiționalelor cam 
pionate internaționale de atletism ale 
R, P. Romine.

® Atleții care alcătuiesc lotul țării 
noastre au participat sîmbătă pe Sta
dionul Republicii Ia un concurs de 
verificare. Iată cîteva rezultate din 
acest concurs: suliță: Al. Bizini 72,73; 
Andrei Demeter 69,01; Iulius Iordan 
65,30; Ion Cristea 62,46; 400 m g. 
Mircea Ursac 54,4; 110 m g: Tiberiu 
Ardeleanu 15,4; Eugen Ignat 15,6; 
3.000 m plat: Dumitru Dragomir 8:34,0; Cen 
prăjină: Metodie Trandafilov 4,10.

• Stadionul Dinamo din Capitală 
a fost pregătit pentru antrenamentele 
atleților participanți, deoarece Stadi
onul Republicii va li închis pentru an 
trenamente. In timpul întrecerilor, în
călzirea competitorilor se va face pe 
Stadionul Progresul.

® Din lotul țării noastre vor face 
parte și o serie dintre atleții juniori 
care au repurtat sîmbătă și dumi-

fiică un succes afît de frumos în în» 
tîfnirea cu tinerii atleți din Iugoslavia.

• Numeroși ziariști din mai mult» 
țări europene vor asista la desfășu
rarea ediției a Xl-a a campionatelor 
internaționale.

fără îndoia . mut 
dintre cele mai valoroase atlete din 
întreaga lume Anul trecut, atleta 
din R. P. Chineză a realizat su 177. 
m un nou record al lumii la sării ura 
in înălțime. Acest record a fost imba*  

nătățit de trei 
noastră Iolanda 
ternaționalelor" 
trecerea dintre

ori de reprezentantaz 
Balaș. In cadrul „in— 

vom putea urmări în*--  
aceste două excepția* ’

nale săritoare

9 Sofia 13 — București B azi 
ta Sofia

• Lotul 
format

A a! R.D.G. a fost

jAstăzi vom cunoaște pe finaliștii la simplu bărbați^Două finale în programul de mîine
Ziua de ieri a fost consacrată în 
are parte întîlnirilor de dublu, probe 
ire de obicei se remarcă prin spec- 
culozitate.' De data aceasta, însă, 
bitorii de tenis n-au fost satisfăcuți 
icît în parte, ambele semifinale de 
îblu bărbați — care ocupau capul 
j afiș al programului •— oferind doar 
•.rioade izolate de joc interesant.
Astfel, meciul care a opus fraților 
iziru cuplul Țiriac-Rakoși a dat loc, 
imai în prima parte, la o luptă dusă 
i aceeași ardoare de ambele părți, 
i scorul de 1—1 la seturi, prima 
ireche părea în dificultate. Tiriac- 
akoși — în vervă — își derutaseră 
lversarii cu mingi plasate și loburi 
rijate oportun. Ei conduceau la un 
oment dat cu 3—1 la ghemuri. A 
st suficient însă ca frații Viziru, 
intr-un plus de efort și atenție, să 
monteze, pentru ca fața meciului să 
: schimbe total. In continuare, Ți- 
ac și Rakoși au intrat pe rînd în 
:rută; în special primul a acționat 
ră convingere, parcă resemnat cu 
frîngerca. Maestrul sportului Gh. 
iziru a prestat și de data aceasta 
î joc complet, cu lovituri puternice 

cu dese incursiuni la fileu. El a 
iut să suplinească slăbiciunile par- 
nerului său, în special în executarea 
viturilor de sus.
Cealaltă semifinală de dublu băr- 
tți a oferit și mai puține momente 
teresante. învinșii cuplului Cobztic- 
icopceanu au acționat fără coeziune, 
eși s-a mișcat mai bine ca partc-

nerul său Caralulis, Cristea a ratat 
mai multe mingi importante. O notă 
bună pentru Cobzuc și Zacopceanu, 
care au jucat deciși șl cr multă ambi
ție.

Cele două semifinale de simplu fe
minin au furnizat o luptă sțrînsă, fiind 
ambele decise în trei seturi. Ele n-au 
satisfăcut însă deloc pe plan tehnic, 
situîndu-se la același nivel mediocru 
care caracterizează în acest an între 
cerile feminine.

Partida Eva Stăncescu—Ecaterina 
Roșianu, jucată „la ceas", cu nesfîr- 
șite „baloane", lovituri de stînga exe
cutate rudimentar, în stil incorect și 
complet neestetic, n-a făcut decît să 
pună la încercare răbdarea spectato
rilor. Se cuvine totuși o mențiune pen 
tru remarcabila putere de luptă a în 
vingătoarei, Eva Stăncescu, armă cu 
care aceasta reușește să întreacă ad
versare mai tinere 
bună, dar lipsite 
obținerii victoriei.

Și semifinala 
.lulicta Namian i 
cepție la capitolul calitate, singurul 
element interesant fiind rezultatul- 
sitrpriză, dar meritat, prin care jucă- 
toarea din Orașul Stalin reușește pen
tru prima oară să se califice în finala 
campionatului țării. Hermina Brenner 
se prezintă bine pregătită și în evi
dent progres. In viitoarea sa confrun
tare cu Eva Stăncescu, ea pornește 
cu șanse apreciabile. In schimb, toi

Dacă ziua de ieri a dezamăgit în 
parte pe spectatorii campionatelor, 
este de așteptat însă ca întîlnirile de 
azi și mîine să furnizeze mai multe 
satisfacții. Azi, pe terenurile Centru
lui 
de

de antrenament Nr. 2, începînd 
la ora 15, se dispută semifinalele

Ieri la prim a plecat cu avionul 
la Sofia lotul reprezentativ B. Fot
baliștii noștri joacă azi — sub nu
mele de București B — cu selecționata 
B a orașului Sofia. In acest meci va 
juca următoarea formație: Dunga — 
Cojocarii. Caricaș, Soare — 'Al. Vasile, 
Ntinveiller — Zaharia, Seredai, 'Asan, 
Eftimie. Vasilescu

După etapa 
minică a fost 
prezentative a 
următorii jucători: Spickenagel dj 
Grosstuck (portari), Skaba, B. Miillerz 
Franke, Brandt {fundași'), S. WolfJ 
Linger, Rischer (mijlocași), Assmy, 
Mayer, Schroter, H. Miiller, Leman-t 
czyk, Wirth, Klingbiel, M. Kaiser; 
(înaintași). 'Acest lot face azi autre*  
nament la Leipzig.

Miercuri, la Berlin, se va dispute 
un meci de antrenament între lotu
rile B și tineret. După acest joc vot) 
fi alcătuite cele două formații (că, 
rezervele lor), care vor pleca vineri 
eu avionul la București.

de campionat de da*  
alcătuit lotul primei re*  
R.D.G. El cuprinde ptr, 

Spickenagel ștj

• Cum se vor juca meciurile 
de duminică ?

și cu o tehnică mai 
de voința necesară

Hermina Brenner- 
a constituit o de-

(Continuare în pag. 6)

lată-i pe frații Gheorghe și Marin Vizirii atacind decis în meciul, împo
triva cuplului Rakosi-Tiriac.

Deoarece duminică au loc întrece/ț 
în cadrul celei de a doua zile a came 
pionaletor internaționale de atletisni 
ale R.P.R., in prezent se studiază mo*  
dalitatea de programare a celor douSt 
jocuri R.P.R. — R.D.G. (B și tineret)] 
programate la București. Soluții sînfț 
mai multe

. București și al doilea după masă M 
Ploești, sau unul după masă la Plo*  
ești și altul marți la București etc.)i 
Azi sau mîine federația noastră ody 
lua o hotărire definitivă. 4

(un joc dimineața In.

i

(Foto; I. M1HA1CA)

Organizat!
în această perioadă 

campionatele de casă 
ale colectivelor 
sportive sătești!



Competiții mici sau mariî.,4
hi. aceste zile.au început o serie de. campionate regionale, și raionale. << 

în curind, .în majoritatea sporturilor vor reîncepe pasionantele întreceri' 
care, pe plan local, stirnesc tot atîta interes ca și marile „derbiuri" de ft 
fotbal, volei sau handbal. Este un fapt pe care-1 consemnăm nu numai & 
pentru a marca începerea campionatelor. II amintim pentru că mulți, y). 
foarte mulți activiști sportivi consideră încă aceste competiții drept lip- 
site de eticheta „important", aplicată — în general — întrecerilor din z 
categoria „A". Campionatele raionale și cele regionale nu sînt însă com
petiții minore, ci competiții deosebit de importante în viața mișcării 
noastre, sportive. Ele asigură „puntea" dintre sportul de masă și sportul 
de performanță, contribuie la realizarea nivelului mediu al performanțe
lor. Dar nu despre aceste aspecte este vorba. Campionatele locale au 
un rol determinant și în viața ■ colectivelor-sportive. In campionatele ra
ionale din regiuni , cum sînt Timișoara,.. București, Suceava, Oradea sau 
l’locști, participă sute și sute de echipe de fotbal, volei, baschet, handbal, 
popice, sau lupte. De unde provin acești sportivi dacă nu din colectivele 
sportive, dacă nu din rîndurile 
celor care ieri erau, poate, la în
ceputul prieteniei lor cu sportul ? 
Trebuie amintit, de asemenea, fap
tul că în aceste echipe promovea
ză în fiecare an un deosebit de 
mare număr de tineri evidențiati 
în concursurile de casă ale colec
tivelor sportive. Și, nu este lipsit 
de semnificație faptul că 
unde aceste concursuri de 
s-au bucurat de atenția cuvenită 
(„Ianoș Herbac“-Cluj, uzinele .,1 
Mai“ Ploești, Complexul G.F.R.- 
București etc.) echipele participante 
la diferite campionate raionale 
sau regionale se prez’ntă bine 
pregătite, cu multe <• mente ti
nere talentate. In afară de aceas
ta, atunci cînd, de exemplu fot
baliștii unui colectiv — fie chiar 
o echipă raională — se prezintă 
la startul unei competiții, acest 
fapt nu trece neobservat în între
prinderea respectivă. Sute de munci
tori iau și ei drumul stadionului și 
dintre aceștia mulți vor reveni, nu 

ca spectatori, d ca oameni care 
doresc să practice sportul.

I nceptitul campionatelor raionale

acolo 
casă

I
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Pentru tinerii din fotografie 
(și nu numai pentru ei) o ast
fel de inlrecerc nu poate fi o 
competiție... mică.

o puternică 
aceste cam-

Activul obștesc, ajutor prefios în munca 
organelor sportive U» C. F. S.

Dezvoltarea,pe careu cunoaște, acti
vitatea . decultură fizică..și sport în 
'țara noastră este oglindită, de numărul 
mereu crescînd al oamenilor muncii 
care se înscriu, în UîC.F.S. Am cules 
din marele număr de exemple care 
ilușțțează acest lucru, unul singuri; 
raionul „I. V. Stalin'" din Capitală. 
Deila reorganizarea mișcării' de cul
tură fizică și .sport. acest raion a pri-' 
mit peste 33,000 adeziuni. Firește, suc
cesul se datorează și modului în care 
colectivele sportive din acest raion au 
știut să popularizeze acțiunea de în
scriere, faptului.că; au creat largi po

sibilități de angrenate a oamenilor 
muncii într-o vie'și atractivă activitate 
competițională. Astfel, în campionatele 
raionale de fotbal, volei, tenis de masă, 

spopice, șah ș.a., activează peste 120 
formații care însumează mai mult de 
2.000 membri UtC.F.S. In campionatele 
de casă sînt cuprinși mii și m'ii de 
tineri și tinere, iar în marile 
competiții de masă numărul partici- 
panților este de ordinul zecilor de mii. 
O susținută actiyjfate se desfășoară 
și în direcția educării tineretului. Spor
tivii vor fi angrenați la începutul a- 
nulni de învățămînt politic în cursurile 
inițiate de organizațiile de partid și 
U.T.M., iar organul raional U.C'.F.S. 
precum și colectivele sportive în co
laborare cu S.R.S.C., se preocupă in
tens de întocmirea unui plan de con
ferințe pe teme educative.

Toate aceste multiple preocupări n-ar 
putea fi însă realizate numai de ac
tivul salariat al organului raional 
U.O.F.S. De aceea, a fost creat cu 
deosebită grijă un activ obștesc care 
sprijină efectiv munca de organizare

și popularizare a activității sportive. 
Astfel, peste 70 de activiști voluntari 
muncesc cu dragoste în copiisule ra
ionale. pe ramuri de sport asigurînd 
activității sportive o buna desfășurare, 
dezvoltînd inițiativele, plinind în prac
tică experiența pozitivă a muncii spor
tive din ultimii ani.

In fruntea lor sînt, firește, comu
niștii. Ei dau exemplu de muncă în
suflețită, de dragoste față de această 
activitate. Comuniștii Constantin lo- 
iiescu, Gh. Aldea (fotbal), Gh. Maran- 
goci (popice), Clement Nistor (ten’s 
de masă), candidatul de partid Nico- 
lae Dragnea (comisia raională G.AA.A.) 
sînt în fruntea acțiunilor, dau pilda 
de conștiinciozitate celorlalți membri 
ai comisiilor raionale. îndemnul lor este 
urmat de alți activiști obștești printre 
cațe.se remarcă Alex. Manolescu, Con
stantin Rudău, Alex. Dinu, Vintilă 
Burjacu. Datorită muncii plină de în
suflețire a acestor oameni îndrăgostiți 
de activitatea sportivă, care muncesc 
voluntar, dezinteresat, au putut fi ob
ținute importante succese. Astfel, cu. 
prilejul desfășurării întrecerilor Spar-,, 
tachiadei de vară au fost angrenați, 
peste 27.000 de tineri și tinere, iar 
echipelor din cadrul raionului li se a- 
sigură o bogată activitate competițio
nală etc. Activul obștesc studiază, îm
preună cu consiliul raional U.C.F.S., 
posibilitatea organizării campionatelor 
raionale de tir, handbal și baschet. îm
bunătățirea sistemului competițional 
(în așa fel îneît el să poată cuprinde 
un număr cit mai mare de echipe), 
inițierea unor întreceri care să devină 
fradiționale ș.a.

Este adevărat că unii activiști n-au

înțeles pe deplin însemnătatea munci 
lor și au dovedit o condamnabilă nepă 
sare. Astfel de elemente cum este P 
Pavliu au fost aspru criticate, iar altei' 
(N. Groner) chiar îndepărtate.

Munca activului obștesc din raionu 
I. V. Stalin este, deosebit de fructuoa 
să. Succesele obținute sint o binemeri 
tată răsplată și, în același timp, ur 
stimulent pentru realizarea unor no 
și însemnate victorii care să contribuit 
la consolidarea bazei de masă a miș 
carii noastre de cultură fizică și spori

Bogată activitate sportivă 
in comuna Zăvoi

Numărul membrilor I > C.F.S. di 
cadrul colectivului sportiv din Zăv< 
a crescut la 175, adică mai bine d 
două ori față de numărul celor car 
practicau sportul în fostul colceti 
sportiv. Membrilor colectivului le es' 
asigurată o bogată activitate spun 
vă...Astfel, în cadrul întrecerilor Spai 
tachiadei de vară s-au desfășurat iu 
meroase competiții în care au fost ai 
grenați foarte mulți muncitori. In sei 
țiile pe ramură de sport se duce 
intensă activitate. Colectivul sport, 
este înzestrat cu echipament și mat' 
rial sportiv suficient. De curîud, 
fost acoperită tribuna stadionului. Coi 
dițiile din ce în ce mai bune oferii 
locuitorilor din comuna Zăvoi pentr 
practicarea sportului contribuie I 
atragerea de noi si noi membri 5 
U.C.F.S.

ROMULUS și ZENO RADU - 
corespondenți

_ ____ ______ _ și regionale înseamnă 
înviorarea activității sportive generale in inediui sătesc. In

croiesc astfel sportului de performanță drum către satele noastre. Nici aici 
exemplele nu trebuie căutate prea mult. Simt cuaoscuți in întreaga Iară 
jucătorii de oină de la Curcani, atfeții din Recas, handbaliștri de la Hăl- 
chiu sau Periam, voleibaliștii din Beclean sau luptătorii din satele cons- 
tănțene. O dată cu începerea campionatelor, vom fi desigur martori la mii 
si mii de „debuturi" în echipele raionale și regionale. Este, credem, inutil 
să mai spunem cît de mult stimulează acest lucru activitatea colectivelor. 
Dar, „startul" în campionate raionale și regionale reamintește activiștilor 
sportivi sarcini importante legate de desfășurarea acestor întreceri. Nu 
mai pot fi admise cazuri ca acela al colectivului din corn. Negoești (reg. 
București) care plătea salarii jucătorilor de fotbal, iar aceștia stăteau 
foarte frumos în... București. Trebuie, de asemenea, înlărită munca edu
cativă. ....

Campionatele raionale și regionale nu sînt competiții mici. Dimpo
trivă. Ele au o ..importanță deosebită și tocmai de aceea, acum la reluarea 
întrecerilor, trebuie să acordăm acestora toată atenția. Să nu uităm că 
buna desfășurare a campionatelor raionale și regionale înseamnă, in pri
mul rînd, o contribuție din cele mai însemnate la întărirea colectivelor 
noastre sportive.

planate se întrec nenumărate echipe sau loturi de sportivi de la sate care
* .r . i « • • _—£_ _ __ IX 4 ^,.1/-, «înariro «uimii Crosul de masă „Să întâmpinăm 7 Noiembrie '

La, colectivul sportiv ^Grivita roșie6*
au și început pregătirile

’Grija față de buna gospodărire a echipamentului
la clubul Știința Cluj

Clubul sportiv Știința Cluj dove- 
(fcște o 
ttrgrijinea echipamentului sportiv. Cu 
toate că 
gresivă cu echipament nou a tuturor 
secțiilor, conducerea clubului se în
grijește de starea actualului inven
tar sportiv, care urmează să fie 
distribuit secțiilor rămase la colecti
vele sportive studențești.

In acest sens a fost sprijinită și 
«vidențiată inițiativa magazinerului 

D\l: Komaromi de la stadionul „Gh. 
Cheorghiu-Dej“, un om cu 40 de ani 
de activitate în acest domeniu, care 
a amenajat din resurse 
mic atelier unde repară mingile și 
bocancii deteriorați. De 
magazinerul Gh. ldacintar de la par
cul sportiv „Victor Babeș" îngrijește 
frr mod exemplar echipamentul sec
țiilor de handbal, atletism, rugbi 

«*ic.

lăudabilă preocupare pentru

este prevăzută dotarea pro-

locale un

asemenea.

Dar și sportivii 
spiritul grijii față 
bulni. Ca rezultat, 
țiilor de volei și 
fete este întotdeauna curat și bine 
îngrijit. Acesta este rodul unei ini
țiative care constă în faptul că fie
care sportiv se îngrijește de spălarea, 
călcarea și repararea echipamentului 
pe carc-1 are în grijă. Așa se ex
plică de ce sînt tot mai rare cazu
ri ca acela al fostului antrenor de 
rugbi N. Lucaciu, care mai are încă 
asupra sa o parte din echipamentul 
ce i-a fost încredințat sau al atletului 
Titus Splnu, care își face plimbarea 
prin oraș înveșmîntat în... echipa
mentul clubului sportiv.

în 
clu
sec-

sînt educați 
de bunurile 
echipamentul 
baschet băieți șa

RADU FISCH
corespondent regional

Regulamentul de maso p«
echdjpe „Să întâmpinăm. 7 Noiembrie4* rtu 
a fost încă <Hfu»at im Jiotoctiveie spor
tive și nici constfliffle raionale și orășe
nești mu aut țîniul ohișniiiiteic ședințe du 
instrucftaj, privind buna organizare a 
acestei competiții» cu activiștii din con
siliile colectivelor sportive,. Sc părea 
depfl că viwita făcută de noi zilele tre
cute la colectivul sportiv al cosaplicxu- 
lui „Grăivița roșie* 4, in dionțnța d<» a alia 
cum se pregătește acest colectiv fu ve
derea organizării intreceriloir de cros, 
era prematură.

Cu toate acestea, dimtr.-o soartă con
vorbire cui tov. Ion Gheorghe, secretarul 
co^tsWiiului colect^yuluâ «per tiv, em aflat 
că venisem la timp : tocmai fusese «ieli- 
nîtivat planul de acțiune în vederea or
ganizării crosului.. Orientin-du-sie diupâ 
prevederile de regulament apărute in 
ziarul nostru și iară să mai aștepte alte 
lrodiicaț/îi, activiștii acestui colectiv spor
tiv au trecut ia a-cțiume. Jn colaborare cu 
«oanitetui. u.t.m. a ' 
de organizare a 
ai acestea comisii 
Vlase, secretarul 
și s-ap luat măsurii pentru organezareâ 
unei ședințe- cu organizatorii sportivi din 
ateliere, secții și servi-ctii șj cu respon
sabilă! sportivi ai organizațiilor de bază 
U.T.M. Deoarece în cadrul acestui colec
tiv sporitirv nu toți membrii pot participa 
o dstă la întrecerea de cros a. fost sta
bilit în amănunțime un plan de organi
zare al coimj'urâurilor pe secții, ateliere 
și servicii. înscrierile se vor face Pîna 
în ziua de 2>» septembrie. pri,n organiza
ți il-e ILT.M . ua.r colectivul sportiv s-a în
grijit de asigurarea echipamentuiLuii,

Iată dar cil niu a fost nevoiîie de apari
ția regulamentului, de ședințe de Hnis- 
tmctațj, pentru ca, în. cadrul uiwuă colec
tiv sportiv, unde există' dorința de <a se 
face totul pentru creșterea actîvfității 
sportive de mase, să se treacă Ia ac
țiune, în vederea bunei organizări a 
crosului de maso pe echipe „să intjmpi- 
năm 7 Noiembrie'4. JLuîind din timp toate 
măsuiinile, este clar că la colectivul spor
tiv al complexului „Grîvita roșie'4 în
treaga acțiune se va încheia cu succes. 

Ar fi Wnn dală șj alto colective spOT- 
Hve ar urma «acest -ex.ein.plu 2

foist formată. comisa a 
CTOsiiJud (președinte 
este tov. Dlonis-c 

comitetului U.T.M >

‘Păreri despre concursurile IHii bill SpOFtsV dil910“
si »

'Vestea inițierii mijii nou sistem 
iflompetițional». menit sâ contribuie la 
înviorarea activității sportive de 
iMiase, a stîrjiiț — cum era și firesc 
• r- tui deosebit interes în rîndurile ac- 
Șfiiviștildr sportivi. Amănuntele despre 
««oircursul „Cel mai bun sportiv, din 
i!]0“ .și „Campion al colectivului''spor- 

pi^ljcațe .de zjarul nostru, au 
Host atent studiate de numeroși teh- 
hiii'ieiri și activiști sportivi. Ih.ta ce 
tneau sfus iinii.digtre ei despre’acest 
(sistem conipetițioiîAL..

AtJREXlA'N —
{'absolvent aj tehnician al eo-
ikctivului sportiv 'ăl fabricii de con-

„Campion al colectivului sportiv
lecții „Gh. Gheorghiu Dej": „Ca teii-, 
nician a fost firesc să mă intereseze 
latura specifică profesiei mele. Și am 
constatat' cu bucurie că, cele două 
competiții, prut felul în care au 
fost concepute, contribuie la depista 
rea elementelor talentate, pentru a- 
numite sporturi. Spre exemplu, atunci 
cînd se organizează întreceri din ca
drul grupei de îndemînare vor pu
tea fi ușor observați cei care au a- 
plicație. pentru un sport sau altul. Este 
un fapt important pe care îl subliniez 
și’care cred că va face ca,aceste în 
tțggeri să se bucure de o^pemianenjă 
atenție din partea tehnicienilor. Aș 

adaug că, spre deose-

$2

Pregătirile ni vederea crosului de masă „Să inlimpinăm 7 Noiembri 
au început la complexul Grivița roșie din Capitală, prin popularizarea cot 
petiției. Jaiă-l pe muncitorul Dumitru R. Gheorghe, fotbalist in echipa Ce 
irului de reparații vagoane, fixlnd unul din afișele confecționate de cole 
tivul sporim. (Foto GI1. DUMITRU)

Activitatea sportivă sătească poate căpăt 
o și mai largă dezvoltare

(Urmare
R-ăcăciuni

dz/z pag. 1) 
(rcg. Bacău) etc.

SPORTUL POPULAR

atenție
mâi vrea, să
bire. de alte competiții de mase, con
cursul pentru ..('el mai bun sportiv

sportiv" are un regulament simplu, 
ceea ce va înlesni mult buna orga
nizare și desfășurare a întrecerilor".

RADU P1NTEA — membru în con
siliul colectivului sportiv 1.C.A.B : 
„Primul lucru pe care îl observi a 
tunci cînd cercetezi uoul sistem com 
petițional, este iorma lui atractivă, 
stimulativă. Sînt convins că aceste 
întreceri vor cuceri repede adeziunea 
maselor de tineri. Spun acest lucru 
nu mimai pentru că forma de orga
nizare a competiției este foarte atrac
tivă, c.i și pentru faptul că prin sim
plitatea ei va fi la îndemîmi tnttlțcț, 
colectivelor sportive. Noi neam și 
propus să începem popularizarea con-- 
cursului „Cel mai bun sportiv din 10" 
și sperăm «î obținem rezultate dfu- 
43 S£ț& mi Ims’a „ '

rești), _
care constituie un adevărat model de 
bună organizare și activitate. Aceste 
colective au secții pe ramurii de sport, 
organizează competiții proprii (de cx. 
Cupa Secerișului la llălchiu), partici
pă atît la competițiile populare cît și 
— deseori — la activitatea competi- 
țională raională sau chiar regională. 
Aceste exemple trebuie să mobilizeze 
și să stimuleze toate forțele și în ra
ioane ca Salonta, Șimleul Silvaniei, 
Medgidia, Bozovici, Făget, Găiaia, Li- 
pova.
teșii 
forțe.

etc. unde colectivele sportive 
sînt puține la număr și slabe

să-
ca

In
INIȚIATIVE, METODE... 

stadiul actual de dezvoltare a 
mișcării sportive sătești din țara noas
tră, principalele directive ale activității 
trebuie să fie : consolidarea colectivelor 
sportive, atragerea unui număr cît mai 
mare de membri in U.C.F.S., îmbună
tățirea cantitativă și calitativă a acti
vității sportive a maselor. O cale si
gură o constituie a-trageieu în muncă 

, și temeinica instruire a unui larg activ 
qbșțjesc. Consiliile raionale U.C.F.S. nil 

‘trebuie să se bazeze doar pe activul 
salariat. Cerînd sprijinul comitetelor 
de partid și în colaborare cu comite
tele U.T.M., ele trebuie să angreneze 
îy jgunca de îndrumare, coordonare și

conlrol, a muncii sportive sătești t 
marc număr de activiști obștești. Co 
siljile regionale U.C.F.S. pot să știm 
leze această acțiune și prin inițiali 
asemănătoare cu aceea a consiliul 
regional U.C.F.S. Pitești care, în p 
măvară, și-a mobilizat activul din ioa 
raioanele pentru a contribui la ri< 
carea activității din cel mai slab i 
ion.

Preocuparea față de rezolvări 
cu succes a problemelor organizat 
rice trebuie împletită cu aceea peni 
înviorarea activității competlționa 
ceea ce impune generalizarea unor h 
țiative ca organizarea „Duminicii 
sportive**  sătești, a festivalurilor ci 
luraî-sportive, n competițiilor orgai 
zate cu prilejul încheierii diferitei 
campanii agricole (Cupa muncilor 
gricole de primăvară. Cupa seceriș 
lui etc) în cinstea sărbătorilor clăi 
muncitoare sau în scornii creării un 
tradiții locale (Cupa Moldovei). Co 
cursul-bilanț reprezintă si el o f< 
mă stimulativă de îmbunătățire a £ 
tivităiii sportive ‘sătești și trebuie 
capete atenția cuvenită. Iar grija pri 
cipală a organelor si organizații! 
sportive trebuie să fie în asigiirar 
conținutului educativ al întregii actr 
tăți sportive sătești, în punerea 
pr* ‘nul r’an a imp^r antubii rol soci 
ne care-1 are sportul în satele pafr

zile.au
ca%25c8%259be.se


nou an școlarPregătiri sportive în prag de

CLUJ: Activitate intensă și per
spective Interesante

Pregătirile pentru noul an . școlar sînt în plină desfășurare în aproape 
toate instituțiile'de învățămînt din țarii. Așa se face că, în multe locuri, 

'școlile de toate gradele au în aceste zile înfățișarea unor adevărate...-șan
tiere. Se repară clădirile, se vopsește mobilierul, se amenajează sau se re-! 
amenajează sălile de clasă sau de gimnastică.

lată ce ne relatează în acest sens

d:! atlgu...... Intr-un colț al studia
tului Tineretului, un 'grup de băieți 
■i fete, 'singurii vizitatori di stadio- 
tutui la această oră matinală, păs- 
rează o liniște parcă nefirească pen- 
ru vîrsta lor. Sînt elevii care tși sus- 
in probele practice ale examenului de 
trimitere la școala medie cu program 
ipecial de edu ație fizică. Rind pe 
ind, fiecare candidat își încearcă 
arta (la aruncarea greutății), viteza 
pe distanța de 60 m. plat) și de- 
enta (la săritura in înălțime). Pro
bele practice sint eliminatorii, așa că 
’.lentru fetișcana care a doborit și a 
reia oară ștacheta înălțată la 
n. o lacrimă furișată intr-un 
il obrazului este explicabilă.

— Lasă, Ileano, o încurajează 
'egele ci. 
1e bine, 
ae toate...

3 septembrie... Pe urnii din coridoa
rele licealul „L L. Caraglale" ne 
întirrrpină atmosfera dinaintea exame
nelor. Clțioa tineri candidați care își 
î d emoțiile cu... părinții lor, ne 
s. ...:sc drept ghid in această zi de 
început de sepletnbrie și... de sfirșit 
de vacanță școlară. O ușă, încă una, 
pe care o lăsăm in urmă și. in sfirșit, 
un bilet cu indicația precisă ne atrage 
atenția' „Examen de admitere. Limba 
oirii’nă. Nu deranjați". Obligații pro-

1,10 
colț

co- 
Adineauri ai alergat destul 

iar la greutate ne-ai întrecut

fesionale ne împiedica, insă, să ne, 
conformăm acestei indicații'. Două bă
tăi în ușă și iata-ne înăuntru. infrun- 
tind pentru o clipă, privirile parcă, 
dojenitoare ale examinatorului. In cu- 
rtnd însă am intrat în atmosferă. Can
didata, ia curent cu materia, fie că 
este'vorba de Dan Valeriu Ctliriac, 
Marla Stan, Radu Chifu sa.v Emilia Ho- 
ssu își pierd, orice urmă de emoție, le 
dispare orice ezitare. Răspunsurile vin 
prompte, clare. Elevul Tudor Li- 
chialdopol, de pildă, se descurcă des
tul de bine in analiza lucrării lui 
Gostache Negruzzi „Sobiețki și plăe- 
șii“. Rind pe rind, mîndria, demnita
tea, patriotismul și toate trăsăturile 
plăieșilor sini exemplificate de can
didat. Ira fel de destoinic se dovedește 
apoi și la analiza morfologică și sin
tactică a unei fraze. Cind a . sfirșit, 
curiozitatea ne îndeamnă să-l însoțim 
pe coridor și să-l infrebăm ce l-a atras 
spre sport.

— Sportul este doar o pasiune a 
familiei! Mai am doi frați: Nicolae, 
caFe este recordman de juniori la na- 
tăție și Hristu, componertt al lotului 
republican de pentatlon. Dorința mea 
este să-l ajung din urmă pe Hristu...

Ne interesăm șl de rezultatele sale 
la probele practice: 9,8 sec. pe 60 m. 
plat. 675 m. la aruncarea greutății, 
120 m la săritura în înălțime.

Iln majoritatea școlilor elementare, 
profesionale și medii din localitate, 
grija pentru punerea la punct a loca

lurilor, a sălilor de gimnastică șL a 
terenurilor sportive preocupă în mod 
deosebit conducerile școlilor. Direcțiu
nile a șase școli care posedă mici te
renuri de sport caută în prezent să le 
aducă ultimele retușuri. Se întreprind 
acțiuni și pentru completarea sau re
înnoirea utilajului tehnic al acestora. 
Cele mai avansate cu pregătirile sînt 
școlile medii nr. 1 și 4. In alte școli, 
cu fondurile primite din partea secți
unii de învățămînt și cultură, se com
pletează echipamentul sportiv, în spe
cial cu pantofi pentru atletism și ghe
te de handbal, de care în anul școlar 
precedent s-a dus mare lipsă. In ace
lași timp, în oraș are loc examenul 
de admitere la școala medie cu pro
gram special de educație fizică, ce va 
funcționa incepînd cu acest an școlar. 
Menționăm că numai la examenul de 
admitere în clasa a VII l-a s-au înscris 
aproape 120 de elevi. Dar interesul 
pentru noua școală nu este numai de 
partea elevilor, ci și a părinților; și 
aceasta datorită faptului că la școala 
medie cu program special 
fizică vor funcționa unii 
mai capabili profesori de 
rierală din oraș, la fel ca
de educație fizică recunoscuți pentru 
bogata lor activitate (Zina Boroș, Ca- 
rol Rethi, l.eontina Neța, fon Celeuc 
etc,).

Intr-o discuție avută cu prof. Al. 
i Dincă, metodist pentru problemele de 
1 educație fizică în cadrul secțiunii de 

iiivățămîiit și cultură a Sfatului popu
lar, acesta ne-a declarat: „O dată cu 
începerea noului an școlar, la Cluj va 
lua ființă și un club sportiv al elevi
lor. In același timp, activitatea școlii 
sportive de elevi va fi mult lărgită 
prin înființarea de noi secții (hand
bal, scrimă, canotaj și rugbi). In noul 
an școlar, prin grija comitetului oră
șenesc de partid, activitatea sportivă 
a elevilor din Cluj va fi mult sporită 
în raport cu anii precedenți. In acest 
sens, consiliul orășenesc U.C.F.S. a

corespondenții noștri...
și pus la dispoziție școlilor o serie dd 
terenuri și săli de sport. De aseme
nea, se construiește o bală de sport 
rezervată întrecerilor sportive școlare".

CRAIOVA: Beamenajări ți com
pletări...

Apropierea noului an școlar se face 
tot mai mult simțită. De la mijlocul 
lunii august, în special, ritmul pregă
tirilor s-a intensificat, cuprinzînd a- 
proape toate școlile din localitate. 
„Startul" în materie de pregătiri pe 
plan sportiv l-a dat direcțiunea școlii 
medii nr. 2, care șt-a reparat sala de 
gimnastică. Totodată s-a 
completarea inventarului 
lînga această școală va 
școala sportivă de elevi,
atletism, gimnastică, baschet, volei 
handbal. Gata pentru a-și primi elevii

preocupat de 
sportiv.

funcționa
cu secții

Pe
Ș‘ 

de
Și

de educație 
dintre cei 

cultură ge- 
și profesori

Nu tot așa se pre- 
școala profesională 
cărei sală dc sport 
folosință nici pină

sînt și cele două 3ali de gimnastici 
ale școlii medii nr. 1 (director, prof. 
G. Petrescu). In același timp, prin 
grija direcțiunii școlii a fost completat 
necesarul de echipament sportiv. Situa
ții asemănătoare amîntîlnit și la școlile 
medii nr. 3 și 4. 
zintă lucrurile la 
„Electroputere", a 
n-a fost daită în
astăzi. Vina o poartă TRCL Craiova 
care tergiversează recepționarea sălii. 
In. schimb, la școala profesională de 
meserii, sala de gimnastică este bine 
amenajată. Școlii i s-a asigurat su
ficient material sportiv. Se vădește 
aici interes pentru ca elevii să aibă 
condiții optime de practicare a sportu
lui. Lucruri bune sînt de semnalat și 
la cele 12 școli elementare din loca
litate, care și-au amenajat baze spor
tive simple în incinta școlilor. In ge
neral, față de anul precedent, școlarii 
craioveni vor avea condiții superi
oare de activitate sportivă, fapt care 
va contribui, cum e și firesc, la creș
terea interesului elevilor pentru sport

Sportul școlar peste
„Elevii noștri practică sportul cu 

toată convingerea, pentru că îl so
cotesc strins legat de pregătirea lor 
pentru viață".

Gtivintcle aparțin tovarășului BOG
DAN MOTCOV, ’ conducătorul delega
tă elevilor bulgari care au susținut 
tyțjîntîlnirc de gimnastică în cotnpa- 
rflă colegilor lor din țara noastră, 
farin' intermediul său am aflat multe 
lycruri interesante în legătură cu în- 
■fftănjîntul de educație fizică în șco- 

din R.P. Bulgaria și. in gene
rai, cti activitatea sportivă desfășu-

hotare: R. P. Bulgaria

ACTUALITATEA
H In curînd va apare regulamentul 

pionatelor republicane școlare pe 
1958/59, molt îmbunătățit față de cel din 
anul precedent. Regulamentul, elaborai de 
un colectiv de specialiști ai Direcției Edu
cației Trrtorât’jlui Școlar din va cu
prinde și calendarul competițional pentru 
alavi„ Acesta ya ține seamă cu strictețe de 
perioadele de vîrf la învățătură. Ca prin
cipiu de bază, noul regulament pune un 
maro accent pe etapele de masă ale cam
pionatelor (etapa I, pe colectiv și 
pe localități)

• 
care 
brio. 
București 
triunghiulară 
pe ale 
tîlnirea 
tului în

unor 
loc în 

sportiv școlar 
" o A 

la care vor

com- 
anul

a ll-a.

sportive 
sepfem- 

7‘ din 
atletică

In cadrul unor manifestări 
vor avea loc în cursul lunii 
clubul sportiv școlar ,,IUREȘ11 

organizează o întîlnire 
participa echi- 

cluburilor Dinamo și Progresul. In- 
va avea 
ziua

Marțian și 
(sărilori de 

3.50 ni la 
Simona Dăs-

(înălțime). 
Moșea li tic și 
sau triatlo-

Nu s-a culcat pe laurii succeselor.. 3
fei, Savu, 
Nicttlescu 
aproape 
prăjină), 
căiescu 
sprinterii 
Petcovici 
nista Marina Stanca. 
Ca să nu amintim de- 
cit pe cei mai repre
zentativi...

Cîteodată, cei care, 
obțin unele succese 
devin mai puțin mo
dești. Spre deosebire 
dc aceștia, prof. Du
mitru Gîrleanu nu s-a 
culcat pe laurii suc
ceselor dobindite. îm
preună cu elevii săi, 
el muncește cu perse
verență pentru a în
făptui angajamentul 
luat de secție: în vii
torii doi ani, secția de 
atletism a școlii spor
tive de elevi din Bucu
rești să fie cea mai 
puternică din țară, Să 
obțină cit mai multe 
titluri de campioni re
publicani de juniori...

rind, tineri care să se 
dedice, ca și el, aces
tei dificile probe...

Secția da atletism 
a școlii are 'astăzi un 
număr impresionant 
de elevi in lotul repu
blican de juniori, ti
nere talente care urcă 
cu pași repezi treptele 
consacrării, ca Asta-

e gazonul stadio- 
îi Tineretului, în- 

aliniere perfectă, 
ibrii secției de a- 
sm a școlii sporti- 
de elevi sint gata 
!ru program... O 
'tă trecere in re- 
ă a tematicii și a- 

pe grupe, în li- 
e și in ordine, e- 
i își încep exerci- 
. Unii fac „încăl- 
a“ pentru probele 
alergare, alții își 

:arcă clanul la să
ri sau aruncări. In 
st timp, responsa- 
l secției, prof. Dti- 
•u Gîrleanu, trece 
la o grupa la alta

rată de către elevii ditl țara vecină 
și prietenă.

Iu R.P. Bulgaria, învățăiuintul de 
educație fizică este inclus în toate 
cele 12 clase ale învățămîntukii ele
mentar și mediu: în clasele I—IV și 
IX—XII cite 2 ore — 
în clasele V—VIII, 
mînal. Separat de 
levii desfășoară o. 
sportivă în cadrul 

atletismul, gimnastică, voleiul, 
cheful și fotbalul. Colectivele sportive 
școlare, afiliate Uniunii Bulgare de 
Cultură Fizică și Sport, beneficiază 
atît de bazele sportive 
Iilor, cît și de cele 
sportive sindicale.

Activitatea sportivă 
tițională este dirijată 
crai de Oficiul Educației Fizice Șco
lare din Ministerul Invățăniîntului și 
Culturii. Sint organizate campionate 
republicane școlare care încep la ni
velul claselor și ajung pînă la finale 
pe țară. In acest an au avut loc 
fel de campionate la atletism, 
chet, volei, gimnastică și schi, 
mărul elevilor care practică în mod 
organizat „ diverse discipline sportive 
este de .aproape 350.0011.

In afara activității desfășurate în 
cadrul colectivelor sportive școlare, 
elevii talentați au deschise porțile 
școlilor sportive de elevi. în cadrul 
cărora ei se pot consacra disciplinei 
sportive spre care se simt mai mult 
atrași.

pe săptămînă, iar 
cîte 3 ore săptă- 

orele de clasă, e- 
intensă activitate, 

colectivelor sporti
ve ale școlilor respective, practicînd 

bas-

aparținînd sco
ale colectivelor

ast- 
bss- 
Nti-

Sîmbătă și duminică la ștraudul „Dante Gherman* 1

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII ȘCOLARI 
LA NATAȚIE PE ANUL 1958

liber: I. Fr. Fulop (R.A.M.) 1:04,8; 2j, 
G. Mărcttlescu (Buc.) 
Mora (Cluj) 1:07,1;
te: 1. H. Herman (Reg. 
1:18,2;2. T. Popovici (Buc.) 1:21,3; li. 
D. Nagy (R.A.M.) 1:23,0; lOOmbras: 
1. T. Rînca (Buc.) 1:22,0; 2. I. Kovacs 
1:26;2; 4x50 m mixt: 1. București
2:19,3; 2. Timișoara 2:29,2; 3. Cluj 
2:29,7; FETE:'5O m. liber: 1. Elisabeta 
Totan (Buc.) 36,9; 2. Aida Săndula- 
che (Ploești) 38,5; 3. L
(Gluj) 38,6; 50 m bras: 
Orosz (Gliîj) 42,3; 2. Mariane Vagncr 
(Timișoara) 43,9;. 3. • Ileana Popovid 
(Buci) 44,9; 50 m. spate: 
Prodanov (-Buc.) 40,0; !

Sîmbătă șt duminică s au desfășurat 
la ștrandul „Dante Gherman" din Ca
pitală finalele campionatului republi
can școlar de natație. f.a întreceri au 
participat sute 
toate regiunile 
rezultatelor se 
zate de Adrian
ru. Radu lonescu, Robert Ladner, Ni- 
colae'Burduja, Csaba Katona. Francisc 
Fiilop. Hardi Herman, Tiberiu Ritiea, 
Măriuca Rotaru, Dita Langer, Sanda 
Iordan, "i-nriette Ținco-a, Fllsaheta

de elevi și eleve din 
țării. Din ansamblul 

desprind acelea reali- 
Nicolau. Sergiu Mora-

Totan, ludith Orosz, Irina Prodagov.
Iată mai jos rezultatele tehnice în

registrate; ZIUA I: BĂIEȚI: 50 m li
ber: 1. R. lonescu (Buc.) 30,3; 2. R. 
Ladner (Timișoara) 30,9; 3. Șt. Nagy 
(Oradea) 31,8; 50 m. bras: 1. A. Ni- 
colau (Buc.) 38,0—nou record R;P.R.; 
2. S. Moraru (Timișoara) 39,9; 3. Șt. 
Sebok (Cluj) 40,0; 50 m. fluture: 1. 
N. Burduja (Buc.) 33,5 — nou record 
școlar; 2. Cs. Katona (Cluj) 35,5; 3.
H. Pischl (Timișoara) 38,3; 50 m. spa
te : I. G. Maxim (Galați) 37,7; 2. L. 
Sauer (Timișoara) 38,1; 3. L. Berea 
(Buc.) 38,2; ștafeta 4x100 mixt băieți:
I. Cluj 5:16,4; 2. București 5:29,4; 3. 
Timișoara 5:31,6. FETE : 100 m. liber:
1. Ingrid Rothe (Buc.) 1:11,4; 2. Cris
tina Spinder (Timișoara) 1:21,3; 3. 
Ecat. Balogh (Cluj) 1:24,9; 100 m. 
bras,: 1. Sanda Iordan (Buc.) 1:30,9;
2. Eniko Nagy (Cluj) 1:33,3; 3,, Mo
li ica Kloclmer (Reg. Stalin) 1:42,4; 100 
in. fluture: 1. Heidi RotscHihg (Timișoa
ra) 1:29,6; 2. Vasilica Iurciuc (Buc?) 
1:31,0; 3. Anca Trohani (clubul Iu
reș) 1:55,4. (In afară de concurs, 
Măriuca Rotaru-Buc. a stabilit 
cu timpul de 1:28,3 un n"u record^de 
junioare, cat. a Il-a). 100 m. spate :jl. 
Henriette Țincoca (Buc.) 1:21(4) 2.
Ileana Săndulescu (Timișoara.) l:49;3;
3. Liliana Xantopol (clubul Iureș)
1:50;7; 4x50 m mixt: l. București 
2:40,3; 2. Cluj 2:56,9; 3. Timișoara
3:05,3. ZIUA A DOUA: BĂIEȚI: 100 m 
fluture: 1. N. Szabo (Cluj) 1:22,7; 2. 
G. Lingtier (Timișoara) 1:38,1; 3. G. 
yidican. (clubul Iureș) 1:43,8; 100, m

1:06,1; 3. A.
100 m spa- 

Stalin)

loc pe stadionul Tinere- 
de 28 septembrie.

care va bucura pe cei mai 
începînd cu ediția a U-«» 

Spartachiadei pionierilor și

• O ... 
mici sportivi : 
regulamentul 
școlarilor prevede - spre deosebire de anul 
trecut - și etapă finala pentru toate dis
ciplinele sportivi.

Pentru prima oara în istoria sportului 
școlar, în noui an vor fi organizate cam
pionate ale școlilor sportive de elevi, alo 
căror finale se vor disputa la București. 
Disciplinele sportive incluse în prima ediție 
a acestor cam p io na te sînt : atletismul, gim
nastica. baschetul, voleiul, ■ handbalul și 
notația,

Ințelegînd să aplice într-o măsură tot 
mai largă principiul specializării timpurii, 
Direcția Educației Tineretului Școlar d»n 
M.I.C. a hotărî! ca în noul an școlar, în 
secțiile de atletism, gimnastică, notație și 
jocuri sportive ale școlilor sportive de elevi 
să poată fi înscriși și elevi din clasele 
V—VII. !n acest sens, direcțiunile școlilor 
respective vor primi instrucțiuni speciale.

veste

3. Enike Boroș 
I. Iuditli

.Pagină redactată de Tiberiu Stama, 
IHh. fiticolaescu și corespondenții noștri 
R. Fîsch și R. Schultz.

Stan in proba de, 1W. rrr spfde, țete.

: 1. Irina
2. Eugenia 

Bora (Oradea) 45,T; 3. Eva Marton. 
(R.A.M.) 47j9; 50 m. fluture: 1. Mă-' 
riuca Rotaru (Buc.-) 37,3 (nou record 
R.P.R;); 2. Dita Ranger (Timișoara)1, 

39,3; 3.' Marta Jurca (Ploești) 44,6;: 
4x100 m. mixt femei: 1. București; 
5:4iț3; 2. Timișoara 6:05,0; 3. Cluj; 
6:20,7.

★
Clasamentul general pe regiuni atî 

campionatului republican școlar da- 
natățic ediția 1958 se prezintă astfel:, 
I. București 268’p.j 2. Cluj 221 p.; "Bj; 
Timișoara 218 p.) 4. Reg. Stalin 152' 
p4Î5.;Glubul școlar Iureș București'142f 
p.Ț 6. Regiunea'Autonomă Maghiară 134' 
P4 7^ Galați 102 p-| 8. Ploești 88 p.j, 
9.'®radea 84 p.j 10. Bacău 11 p.; IU 
lași 7 p.



W REUȘIT URNUURS Cîteva considerații asupra

HIPIC r t■

meritul călăreților romîni, care ne-ati 
dovedit și de această dată că 
dresaj are reprezentanți de 
în țara noastră.

Se cuvine să amintim în 
rînduri și de eforturile 
ganizatori pentru buna 
întrecerilor. Subliniem 
an am făcut cunoștință
de organizare a parcursului așa cum 
îl cere o întîlnire internațională. Iar 
în ceea ce privește popularizarea și 
cadrul sărbătoresc în care s-a desfă. 
șurat acest concurs, rezultatul s-a 
văzut, concret, prin numărul record 
de

ramura 
valoare

aceste
de. or-depuse 

desfășurare a 
că în acest 
cu un serviciu

tehnice care se identifică 
parcursuri realizate fără 
și în timpj excelenți. Nu 

ori am asistat la 
în care aproape

probe de 
jumătate 
executau 
obstacole 
depindea

T După șase zile de întreceri eiltu- 
ziasniante, duminică seara a luat sfîr- 
șit ccl de al IV-lea concurs hipic in
ternațional. Desigur, că mulți din cei 
care an urmărit chiar și o singură 
zi accs'e frumoase întreceri nu vor 
uita atît de ușor pasionantele dis
pute la care au luat parte concurenții 
celor șase țări participante. Se poate 
spune fără teamă de a exagera, cîtuși 
de puțin, că cea de a lV_a ediție a 
acestui concurs hipic internațional a 
fost una din cele mai reușite atît 
din punct de vedere tehnic cît și 
organizatoric. In această privință, 
federația romînă de călărie — care 
se află la primul ei concurs interna
țional — merită toate felicitările.

Că întrecerile hipice din cadrul ce
lui de al IV-lea concurs internațio. 
nai s.ati desfășurat la un nivel ri
dicat, o confirmă, în primul rînd, re
zultatele 
cu multe 
penalizare 
de puține 
obstacole

•din numărul participanților 
fără greșeală săriturile peste 
In aceste cazuri, rezultatul 

'numai de tactica ce și-o alegea con- 
♦curentul pentru a parcurge traseul. 
'Cu prilejul concursului de Ia Bucii- 
• rești am putut observa progresul în 
care s-au prezentat, față de ediția 
.’precedentă, călăreții germani, polo- 
riaezi și chiar cei bulgari. Cunoscă
torii în materie întrevăd, de pildă, 
îfaptul că într-un viitor foarte apro
piat, călăreții germani ca caii lor 
’(buni în special pentru probele da 

«categorie grea) vor deveni coricurenți 
dde temut în aceste probe. Ca să hii 
rinai vorbim despre călăreții și oaii 
^polonezi care au fost o plăcută sur. 
țlpriză. In ceea ce privește pe repre- 
hsentanții noștri, care au cîștigat i2 
! (probe (4 de dresaj și 8 de obstacole) 
«’din 16, aceștia și-au făcut de deplin 
''datoria, fapt pentru care li se cuvin 
«cuvinte de laudă. O mențiune spe. 
ifcală pentru cei care», dSși nu s-au 
iiliumărat printed OTștițrătorii probelor 
jta care au âaheurat, totuși au luptat 
Bi multă dîrzenie și au reprezentat 
i’du cinste echitația romînească. Este 
îcazul lui Gh. Antohi, Vladimir Fulger, 
AVirgil Bărbuceanu, Dumitru Hering, 
tOscar Recer și alții.
ț In probele de dresaj, participarea 
Ti fost într-adevăr mai slabă. Acest 
IJucru nu scade însă cu nimic din

(atunci cînd probele se prelungeau 
pînă noaptea tîrziu), ca și- 
capacitatea devenită insuficientă a 
tribunelor a urmărit și încurajat con
tinuu frumoasele întreceri. Multora 
dintre aceștia le-au rămas însă 
tori organele I.E.B.S.-lui care 
s_au îngrijit să pună în vînzare 
timp bilete suficiente, provocînd
fel justificate nemulțumiri în rîndu- 
rile spectatorilor. Mai mwlt chiar, au 
fost zile cînd mii de oameni erau 
nevoiți să intre pe o singură poartă 
și aceea blocată de o casă de bi-

da-
nu

din
ast-

spectatori care au populat zi de OCTAVIAN GINGU

Fără să jigureze printre ciștigătorii probelor. Dumitru Hering cu calul 
Reiezai s-a evidențiat totuși in concursul hipic international de la Bucu
rești, ’ ’ FotoJ. MOSCOVICI

zî, dimineață și după-amiază, tribu
nei, bazei hipice din Calea Pievnei. 
Despre toate acestea ne-au vorbit 
cit mult entuziasm președintele Co
mitetului Olimpic Bulgar, general 
mator Vladimir Stoicev, — oaspete 
de onoare ăl celei de a IV..a edi
ții .—t ziaristul buligar Nicoiae Gon- 
cearov de la „Naroden Sport" și cei
lalți oaspeți care aii luat parte laj 
concursul internațional de la Bucu
rești. Cu toții ău rămas îneîntați de 
frumoasa noastră bază hipică, o ade
vărată podoabă (așa cum au numit.o 
ei) a Bucureștiului.

Nu putem încheia' aceste rînduri 
fără să amintim și despre entuziastul 
nostru public bucureștean care, igno- 
rînd deseori intemperiile, oboseala >

pregătirii echipelor de handba.
Menționăm în scurtele noastre co

mentarii din ziarul de ieri că princi
palele constatări după primele jocuri 
de handbal sînt acelea legate de se
rioasa îmbunătățire a aspectului dis
ciplinar și de buna pregătire a ma
jorității formațiilor de handbal. La 
primul capitol nu ar mai fi nimic 
de adăugat. Poate doar faptul că 
sperăm că acest promițător început 
să nu fie un „foc de paie“ și de-a 
lungul campionatelor comisia de dis
ciplină a federației să aibă cit mai 
puțin de lucru.

Cît privește a doua problemă, exis
tă o serie de aspecte care merită 
a fi discutate. Ne-au bucurat grija, 
seriozitatea și, am putea spune, chiar 
ambiția tu care unele echipe s-au 
pregătit in vederea campionatului. 
Această preocupare este în general o 
consecință a îmbunătățirii calitative 
a muncii antrenorilor și a atenției 
cu care colectivele sportive au urmă
rit activitatea din secțiile de handbal. 
Echipele C.S.M. Reșița, Chimia Făgă
raș, C.C'A., Voința Sibiu, Rapid 
București, toate participante la cam
pionatul masculin de categoria, A 
s-au arătat a fi puse la punct ca 
pregătire tehnică și tactică și tot
odată ca pregătire fizică generală și 
specială. De aceea jocurile C.C.A.— 
Chimia Făgăraș și Voința Sibiu— 
C.S.M. Reșița au avut un nivel teh
nic și tactic ridicat și au fost aprig 
disputate din primul și pînă în ulti
mul minut. O mențiune specială o me
rită formația bucureșfeană Rapid, 
proaspăt promovată in prima catego
rie. Victoria realizată de handbaliștii 
de la Rapid in jocul susținut la Iași 
aste concludentă în ceea ce privește 
valoarea și omogenitatea formației, 
precum și în privința atenției cu care 
ei s-au pregătit.

Și 'pentru că am amintit de 
Rapid București, vom nota că majori
tatea formațiilor care au promovat in
tr-o categorie superioară s-au comportat

excelcnt în prima etapă.,'La București 
spre exemplu, am asistat '-la o partid 
în care se intilnea Dinamo Bucureșț 
(promovată recent) și Dinamo Ol 
Stalin (campioana țării). După cun 
se știe, victoria a revenit bucurește 
nilor, care o bună parte din mec 
au fost superiori campionilor. De a 
semenea, în întrecerea echipelor fe 
minine, unde sorții au hotărît ca cel 
două formații promovate să se intîl 
nească în prima etapă (Constructo 
rul Timișoara — Rapid București) 
jocul a fost dinamic, rapid, ca nu 
meroase acțiuni pe contraatac terml 
nate cu șuturi puternice la poartă 
Iar ca un ultim exemplu: Recolt; 
Hălchiu, noua participantă la cam
pionatul masculin de categoria B, i 
reușit 
uneia 
mâții 
Toate
vatele" au trecut cu succes examemi 
debutului și că — spre deosebire d< 
alți ani, cînd ele erau considerat 
victime sigure — de dată aceasti 
se anunță ca adversare de temut peri, 
iru majoritatea formațiilor.

Cu toate aprecierile pozitive legal 
de buna pregătire a unora dintri 
echipele de handbal, vom hota —-‘ir 
încheiere —; că așteptam și mai mult 
de la deschiderea oficială a sezonutui 
Exemplele pozitive contrastează li 
unele cazuri de surprinzătoare nepă. 
sare privind buna pregătire în vede
rea unor întreceri republicane. Cazat 
echipelor Petrolul Ploești, C.S.MsS1. 
Iași, (masculin, categoria A), 
gitra Codlei (feminin, 'categoria /Dj, 
Voința’ Sighișoara, Victoria Bacati 
(masculin, categoria B) este edifica 
tor. Considerăm ca nesatisfăcător ''jîș 
lut in care aceste formații s-au pre
zentat lâ primele jocuri și aștepta^ 
ca pe viitor pregătirea lor să fie îm
bunătățită treptat.

o surprinzătoare victorie asupri 
dintre cele mai redutabile for 
de B, Voința Sighișoara 
acestea dovedesc că ,,prdrnâ

SPÂRTACHI1DA INTERNAȚIONALA DE LA LEIPZIG

O demonstrație a frăției și puterii 
armatelor țărilor socialiste

La sfîrșifuî acestei sâptămîni

fSe reia campionatul republican

de tenis masa
F'T.a sfîrșitul acestei săptămîni se 
jreia campionatul categoriei A (mascti- 
ilin și feminin) la tenis de masă, iar 
jîn zilele de 26, 27 și 28 septembrie 
?va avea loc la Iași cea de a doua 
■etapă a interesantei competiții „Cupa 
IR.P.R.". Există deci toate motivele 
jpentru ca pregătirea jucătorilor sase 
..'facă cu toată seriozitatea, eliminîn- 
. du-se lipsurile constatate pînă acum 
sspre a se porni la o muncă de ins- 
ifrtiire temeinică și perseverentă.

Dar, paralel cu pregătirea tehnică, 
jțantrenorii noștri de tenis de masă vor

pe viitor 6 atenție? 
muncii de educație, 
moment importanța.
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trebui să acorde 
mult mai mare 
neuitînd nici un 
factorului educativ în munca de ins
truire.

Și pentru că sîntem în pragul înce
perii activității competiționale, este ca
zul să cerem colectivelor organiza
toare să creeze condițiile cele mai 
bune pentru ca meciurile oficiale să se 
desfășoare după prevederile regula
mentare (ne referim aici la dimensiu
nile sălii, lumină, filee etc.).

Etapa a Vl-a cu care se reia cam
pionatul republican pe echipe, progra
mează pentru duminică următoarele 
întîlniri:

ECHIPE BARBAȚI : Voința 
Spartac București, Progresul 
rești — C.S.U. București, C. 
meșul Satu Mare — Voința
București, Tehnometal Timișoara — 
Progresul Cluj, C. F. R. Roșiori de 
Vede — Constructorii București; 
ECHIPE FEMEI: 1. T. Oradea — Pe
trolul București, Progresul București— 
C.S.U. București, C. S. Oradea — Vo
ința București, y

Arad— 
Bucu- 

S. So-
L. M.

In iunie 1957 a avut loc la Praga 
cea de a treia Conferință Internațio
nală militară sportivă la care au par
ticipat reprezentanți pe linie de pre
gătire fizică și sportivă ai armatelor 
țărilor socialiste frățești. Cu acest pri
lej s-a hotărît organizarea în R. D. 
Germană a primei Spartachiade mili
tare internaționale. A urmat o peri
oadă de intense pregătiri și iată că 
acum ne mai desparte doar puțină 
vreme de ziua de 20 septembrie cînd, 
pe marele stadion din Leipzig, la ora 

414, pe pista de atletism va pătrunde 
icoloana stegarilor, mareînd începutul 
impunătoarei competiții. Coloana ste
garilor va fi urmată de purtătorii dra
pelelor celor 12 țări participante: 
U.R.S.S., R. P. Chineză, R. P. Alba- 

Jlia, R. P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, 
R. P. D. Coreeană, R. P. Mongolă, 
R. P. Polonă, R. P. Romînă, R. P. 

’Ungară, R. D. Vietnam și R. D. Ger
mană.

Această simplă enunțare este în
deajuns de grăitoare pentru a sublinia 
amploarea competiției. Sute și sute de 
sportivi militari fruntași — printre 
care numeroși campioni mondiali, olim
pici, europeni și naționali — cluburi 
de mare renume — T.S.K.M.O. Mos
cova și Casa Ofițerilor Riga, „1 Au
gust" Pekin, Honved Budapesta, Legia 
Varșovia, Ț.D.N.A. Sofia, C.C.A. Bucu
rești etc. — își vor disputa, într-o 
luptă ^sportivă tovărășească, titlurile 
de campioni ai Spartachiadei interna
ționale a armatelor frățești.

Cheltuind ca generozitate eforturi 
și elan spre gloria sportivă culori
lor pe care le slujesc, participanții la 
Spartachiadă vor milita, înainte de 
toate, pentru continua întărire â uni
tății indestructibile dintre armatele 
țărilor socialiste, pentru --------
puterii lor invincibile.

Prietenia și frăția dintre 
noastre s-a cimentat și s-a 
neîncetat pe temeiul unității leniniste 
a țărilor lagărului socialist înjfrurite 
cu Uniunea Sovietică și a colaborării 
de tip nou ce caracterizează relațiile 
lor, pe temeiul idealurilor comune, 
ale socialismului și păcii. Intre fap- 
t'.lo care au cimentat de-a lungul ani
lor aieastă prietenie și frăție se în
scriu și manifestările sportive. Intîlni-

afirmarea

armatele 
dezvoltat

sport 
fră-

rile pe terenurile și în sălile de 
dintre reprezentanții armatelor 
țești la diferite discipline sportive au 
ajutat la o mai bună cunoaștere, la 
adîncirea prieteniei ce le leagă. In a- 
ceastă privință, armata noastră popu
lară se mîndrește că prin manifestă
rile sportive la care a participat ală
turi de echipe militare fruntașe din 
Uniunea Sovietică, din China Popu
lară, Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, 
Bulgaria etc. și-a adus contribuția la 
strîngerea legăturilor de prietenie cu 
armatele frățești.

Pregătindu-șe acum pentru compe
tițiile de la Leipzig, sportivii fruntași 
ai Forțelor Armate ale R.P.R. sînt ho- 
tărîți ca alături de tovarășii lor din 
celelalte 11 țări surori, să facă din 

oSpartachiada militară internațională

puternică demonstrație a unității și 
frăției armatelor’ socialiste, întemeiate 
pe principiile internaționalismuluUpro- 
letar, șl a fermităfitîfor în apărarea 
cauzei socialismuluî.ȘL'păcii.

Intre 20 și 28 septembrie, la Leipzig, 
Magdeburg,’ Halle, Erfiirt și în alte 
orașe din R. D. Germană,’ Sportivii 
celor 12 armate frățești StF vor întîlni 
în întreceri de pollutionmilitar, atle
tism, gimnastică, natație, tir, lupte 
clasice, box, pentatlon modern, hal
tere, fotbal, handbal și baschet. In 
cadrul întrecerilor, participanții la 
Spartachiadă vor demonstra superio
ritatea culturii fizice din armatele ță
rilor socialiste. In aceste armate, pre
gătirea fizică și sportul ocupă un loc 
însemnat în procesul de instruire și 
educare a osta’șului de tip nou. Aces
tei categorii de pregătire i se acordă 
o atenție deosebită de către coman
danți, organe politice, organizații de 
partid și de tineret. Asigurîndu-se în

unități o bază materială optimă (tere
nuri și săli de sport, aparate și echi
pament), prevăzîndu-se ore speciale * 
programul de pregătire a trupelor, 
trăgîndu-se im număr mereu sporit de 
ostași și ofițeri în practicarea sportu- 
lui, la diferite competiții, — s-au 
creat condiții ca masele largi de ofi
țeri, sergenți și soldați să-și călească 
trupul, să dobîndească calități fizice 
și morale — esențiale pentru luptători 
— ca viteza, forța, rezistența, agili
tatea, voința de a învinge, spiritul de 
într-ajutorare tovărășească, curajul. A- 
ceste calități, alături de o înaltă con
știință politică și 
meinică 
nire la 
tehnicii 
matelor 
vins. Astfel pregătit, acest ostaș poate 
infringe orice obstacol pe cîmpul de 
luptă modern, poate înfrunta orice si
tuație, ducîndu-și cu succes la îndepli
nire misiunea încredințată, este gata 
oricînd să-și îndeplinească jurămîntul 
dat Patriei și poporului muncitor.

Pentru a se da un caracter mai 
aplicativ Spartachiadei, s-a introdus 
în programul său poliatlonul, o dis
ciplină specific militară, care cuprinde 
probe de tir, aruncare de precizie a 
grenadei, trecerea pistei cu obstacole.

Lotul sportiv al armatei noastre 
populare are sarcina ca răspunzînd 
grijii și încrederii partidului și gu
vernului, să-și ducă la îndeplinire în 
mod exemplar misiunea. In frunte Ctt' 
comuniștii și utemiștii, reprezentanții 
noștri au datoria ca prin comporta
rea lor în toate împrejurările, prin dis
ciplină fermă și conștiință politică, 
prin rezultatele de pe terenurile de 
sport să întărească prestigiul armatei 
și Republicii noastre populare, să con
tribuie la dezvoltarea prieteniei și 
unității armatelor frățești ale țărilor 
lagărului socialist. Simpatia cu care 
este înconjurat, scrisorile și telegra
mele care-i sînt adresate de colecti
vele întreprinderilor și de imitările 
militare, sporesc hotărîrea lotului l’oi? 
țelor noastre Armate de a nu precu
peți nici un efort în îndeplinirea sar
cinii de mare răspundere ce i s-a îtf- 
credința t.

pregătire 
perfecție 

de luptă, 
populare

patriotică, de o te- 
militară, de stăpî- 
a armamentului și 
fac din ostașul ar- 
un ostaș de neîn-



ftp Siut-ChioL la Mamaia

Au început campionatele 
republicane de iahting
MAMAIA 8 (prin telefon). — De 

'două zile, pe malurile lacului Siut- 
Gliiol răsună din nou clopotul de pe 
„Casa vapor". Sub privirile admirative 
ale numeroșilor oameni ai muncii ve- 
niți la odihnă în această stațiune ca 
și ale turiștilor străini, 51 de ambar- 
cații au luat startul duminică în 
campionatele republicane de iahtiiig. 
la clasele snaip (masculin și feminin) 
și iolă olimpică. O temperatură plă
cută, un lac puțin „ondulat" și un 
vînt btin, de tăria 2—3, iată cadrul 
favorabil in care s-au desfășurat pri
mele regate ale acestor campionate 
care se anunță de pe acum foarte 
interesante sub aspectul disputei spor
tive și al nivelului calitativ. Expli
cația stă, desigur, în buna pregătire 
a concurenților.

La întrecerile masculine ale clasei 
snaip, unde s-au prezentat 29 de am- 
barcații, a fost prevăzută, ca și la 
campionatul de iolă masculin, cîte o 
etapă preliminară pentru desemnarea 
celor opt finaliști. Pînă acum s-au și 
desfășurat cîte trei regate din aceste 
faze. Toate „alergările" din cadrul 
categorie/ snaip au evidențiat forma 
foarte bună a sportivilor de la Meta
lul M.I.G. ca și a celor de la S.P.C. 
Cursele au revenit în ordine echipa
jelor Victor Geles — Tudorel Popovici, 
Mircea Dumitriu—Gh. Lungu și din 
nou lui Victor Geles—-Tudorel Po
povici.

La iolă olimpică, două regate s-au< 
încheiat cu victoria reprezentantului 
C.S. Marina, Nicolae Calcan și una 
a revenit lui Nicolae Iliescu (Met. 
M.I.G.). In general, s-a observat o 
valoare foarte apropiată între cei 14 
competitori dintre care se detașează 
oarecum următorii patru concurenți : 
*'icolae Calcan, Petre Burcea (Met.

,G.), Alexandru Horoveanu (Con
structorul) și Nicolae Iliescu.

Velistele care se întrec la categoria 
snaip au intrat direct în finală. Ur
mărind disputa celor opt echipaje în
scrise în campionat este foarte greu 
să faci un pronostic, pentru că și aci 
aproape toate concurentele emit pre
tenții justificate la titlul de campioană.

După ce prima regată a fost cîști- 
gată detașat de echipajul Grațiela 
Mișculescu—Victoria Tudorache (Met. 
MÎI.G.), cea de a doua cursă a reve
nit dublului Zoe Saghin—D. Bogza. 
(Constructorul). Clasamentul are în 
prezent următoarea configurație: 1. 
Z. Saghin—D. Bogza 1406 p.; 2—3. 
Maria Oprea—L. Dimitriu și Elena 
Oprea — L. Patriciii 1230 p.; 4. Gra
țiela Mișculescu—V. Tudorache 1105 p.

PETRE ENACHE-coresp. regional

Scurte știri de fotbal
— Federația turcă de fotbal a pro

pus datele de 2 noiembrie (în Ro-i 
mînia) și 26 aprilie (în Turcia) pen
tru meciurile Romînia—Turcia din ca
drul „Cupei Europei" inter-țări.

— Deoarece între 20 și 28 septem
brie, echipa C.C.A. va participa la 
turneul de fotbal din cadrul Sparta- 
chiadei internaționale de la Leipzig, 
meciurile ei de campionat de la 21 și 
28 septembrie vor fi amînate,

© In urma trierii variantelor depuse 
la concursul Pronosport nr. 36 din 7 
septembrie a.c. au fost găsite 2 va
riante cu 11 rezultate, 22 variante 
cu 10 rezultate și 270,29 variante cu 
9 rezultate.

Variante depuse : 484.273.
© Pentru participanții la concursul 

Pronosport nr. 37 din 14 septembrie, 
I. S. Loto-Pronosport a rezervat o 
surpriză plăcută.

La acest concurs sînt acordate în 
afara premiilor obișnuite în bani (pen
tru 12, 11 și 10 rezultate exacte) și 
numeroase PREMII SPECIALE IN 
OBIECTE :

UN AUTOMOBIL „WARTBURG"; 
2 MOTOCICLETE „S1MSON"- 2 MO
TOCICLETE „K 55": 6 ARAGAZURI 
CU 3 OCHIURI Șl BUTELIE; 6 CEA
SORNICE „DOXA"; 20 APARATE 
RADIO „VICTORIA"; 25 APARATE 
FOTOGRAFICE „ORIZONT" IN TOO 
DE PIELE; 20 BICICLETE; 25 CEA
SORNICE DE BUZUNAR; 25 SER
VIETE DE PIELE; 50 CEASORNICE 
DEȘTEPTĂTOARE DIN IMPORT.

După cum se știe, orice participant 
poate fi premiat la concursul Prono
sport nr. 37 din 14 septembrie indife
rent de numărul de variante pe care 
le-a depus și numărul de rezultate 
exacte obținute.

Intr-adevăr, de’punînd un buletin la 
concursul dc duminică, participantul 
respectiv are două șanse de a fi pre
miat. Prima, pentru 12, 11 sau 10 re
zultate, șansă care-i poate aduce unul 
sau mai multe premii de valoare în

JEtapă promițătoare în categoriile B și C, dar...
! «..Munca educativă mai lasă de dorif în unele 

colective*  încă se mai înregistrează atitudini

0 Reprezentativele A și de juniori 
la fotbal vor părăsi Capitala cu avio
nul în cursul zilei de joi, cu destina
ția Leipzig.

• Lotul A face antrenamente as
tăzi șî mîine. Ultimul antrenament 
va avea loc vineri la Leipzig.

• Unele completări au ’^intervenit 
în lotul B, în care au fost introduși 
fundașul Cojocaru și înaintașii Zaha- 
ria și Vasilescu, pentru posturile de 
extremă. In rest, lotul este cunoscut: 
Dungu, Cozma, Caricaș, Soare, Nun- 
weiller, Al. Vasile, Seredai, Eftimie, 
Asan, Babone, Dumitrescu și Ujvari.

După meciul pe care îl va susține 
azi la Sofia, lotul B se va înapoia

| nesportive pe terenurile de fotbal

Pentru două săptămîni, locul categoriei A — în comentariile pasio- 
naților de fotbal — l-a luat campionatul categoriei B și C. In categoria B 
s-a disputat duminică a treia etapă, iar C și-a inaugurat ediția 1958—59. 
Aceste jocuri s-au desfășurat în condițiuni destul de promițătoare, mai ales 
în categoria C. Au fost o serie de partide de un bun nivel tehnic: C.S.M.S. 
Iasi — Dinamo Obor, Rapid 11 — Metalul M.I.G., Progresul Suceava — 
Poiana Cîmpina, C.F.R. Arad — C.S.A. Sibiu, Știința Craiova — C.S.O. 
(cat. B), C.S.M.S. II — Gloria Dorohoi, Textila Buhuși — Textila Boto
șani, Dinamo Craiova — Dunărea Corabia etc. (cat. C). Nu au lipsit însă 
si jocurile slabe: Unirea Focșani — Unirea lași, Minerul Baia Mare — 
Ă.M.E.F.A. Arad, C.S.M. Reșița — C.F.R. Timișoara, Gloria Bistrița — 
Dinamo Bîrlad, Prahova Ploești — Dinamo Galați. Aceste comportări duc 
la concluzia că pregătirea echipelor n-a fost egală.

• In categoria B în
trecerea a început să de
vină pasionantă. Etapa 
de duminică ru a fost 
scutită de surprize. Vic
toria netă a echipei din 
Tg. Mureș la Orașul Sta- 
lin, meciurile nule culca
re au trebuit să se 
țumească formații cu pre* * 
tenții la locuri fruntașe, 
ca Ind. Sîrmei C. TurzH 
și Corvinul, înfrîngerea 
orădenilor în fața noii 
promovate Știința Craio
va, rezultatul de egalita
te de la Moreni, toate 
acestea constituie surprize 
cu consecințe în clasa
ment și’în... calculele pro- 
nosportiștilor...

• Surprinzător este și 
scorul cu care a pierdut 
C. S. A. Sibiu la Arad 
(0-5), cu atît mai mult cu 
cît această înfrîngere la 
scor vine la numai o 
săptămînă după ce sibie- 
nii învinseseră acasă pe 
Minerul B. Mare cu...
6—0. In schimb, C. F. R. 
Arad a dat dovadă de 
multă constanță pînă a- 
cum, ca și Rapid II Bu
curești. De altfel, aceste 
două formații talentate sînt
singurele care au cîștigat toate cele 
trei jocuri, totalizînd maximum de 
puncte (6). O comportare bună, pro
mițătoare au avut și echipele nou 
promovate în această categorie și în 
special Gloria Bistrița, Metalul M.I.G. 
și C.S.M.S. Iași.

• Nu putem încheia aceste sumare 
comentarii asupra campionatului ca
tegoriei B și C fără să subliniem mo
dul cum se reflectă preocuparea față
de munca educativă cu sportivii. Au 
fost multe jocuri care, în ciuda dîrzeniei 
cu care s-a luptat, au purtat ampren
ta corectitudinii și a sportivității. 
S-au înregistrat însă și unele acțiuni 
nesportive, e drept izolate, dar totuși 
grave și semnificative. Corespondenții 
noștri ne-au semnalat că la Moreni, 
Nica (Flacăra Moreni) și Filo (Fo- 
resta Fălticeni) au fost eliminați pen-
tru lovire reciprocă; la Ploești. Sta- 
noilovici I (Prahova) a încercat de 
mai multe ori să-și lovească adver
sarii ; la Brăila, Ulman (lnd. Sîrmei 
Brăila) a fost eliminat pentru joc 
periculos ; iar la Cluj, Onache (Rapid 
Cluj) și Vlad (Dinamo B. Mare) au

Pronosport
bani, iar a doua, de a obține un pre
miu special în obiecte sau chiar mai 
multe, numărul lor nefiind limitat. Noi 
vă dorim tuturor de a obține pe ace
lași buletin un premiu în bani și unul 
în obiecte, sau chiar mai multe, mai 
ales că numărul lor nu este limitat. 
Acest lucru este realizabil și îngă
duit de regulament fără nici un fel de 
taxe suplimentare. De altfel nici în 
ceea ce privește depunerea buletinu
lui, participantului nu i se solicită ni
mic în plus, completarea buletinului 
făcîndu-se exact în același fel ca și 
pînă acum, fără nici un fel de menți
uni speciale pe formular.

La depunerea buletinului participan
tul trebuie să fie atent ca :

— formularul să fie completat citeț, 
fără ștersături ;

— să primească o dată cu talonul 3 
șl un număr de cupoane numerotate, 
egal, cu numărul de variante depuse;

— agentul respectiv să-i treacă pe 
talonul 1 al buletinului (taloanele 1 și 
2 rămîn la agenție) numerele de pe 
cupoanele care i au fost date și cu 
care participă la atribuirea premiilor 
speciale;

— să păstreze talonul 3 și cupoa
nele, acestea fiindu-i necesare la ridi
carea premiilor. Imediat ce va afla că 
a obținut un premiu special în obiecte,

'Fundașul Fodor (Metalul M.I.G.) — in stingă 
și extrema Milea (Rapid II) — In dreapta — în 
luptă pentru balon se jenează cu coatele... (Fază 
din meciul Rapid II — Metalul M.I.G. 6—1)

fost și ei eliminați pentru lovirea ad
versarului. Mai mult, corespondentul 
nostru regional, R. Fisch, ne infor
mează că un alt jucător de la Di
namo B. Mare, Drăgan, l-a lovit cu 
pumnul pe Andrașovski (Rapid) fără 
să fie văzut de arbitri și că în gene
ral, dinamoviștii au jucat foarte dur, 
provocînd protestele spectatorilor și 
contribuind la crearea unei atmosfere 
nesănătoase pe teren, în timpul jocu-
lui și după terminarea lui.

• Iată, așadar, că mai sînt echipe și 
jucători care au uitat foarte repede 
hotărîrile U.C.F.S. și ale federației de 
fotbal. Acești sportivi nu au ținut 
seamă nici de numeroasele articole 
apărute în presa noastră și continuă 
să ignoreze importanța nimicii educa
tive. Desigur însă, că federația noas
tră le va reaminti curînd, prin măsuri
energice care să curme orice încerca
re viitoare de abatere de la sporti
vitate. înaintea federației însă, aștep
tăm măsurile cluburilor sau colecti
velor sportive ai căror jucători au 
comis aceste grave acte de indisci
plină.

Va anunța în scris (recomandat-ex- 
pres) — I. S. Loto-Pronosport Bucu
rești căsuța poștală 102 — numerele 
buletinului, cuponului, agenției și re
giunii precum și premiul obținut. In 
cazul că a predat buletinul la încasa
rea unui premiu special, va nota nu
merele acestora comunicîndu-le de a- 
semenca imediat în scris o dată cu ce
lelalte date specificate mai sus.

Amănunte detaliate în legătură cu 
acest concurs special puteți găsi în 
„Programul Loto-Pronosport" nr. 230.

371.002 LEI REPORT LA PRONO- 
EXPRES

® Concursul Pronoexpres hr. 34 cu 
tragerea din urnă mîine miercuri 10 
septembrie pornește cu suma de 
371.002 lei dintre care: 250.000 lei la 
categoria I și 121.002 lei la catego
ria a 11-a.

D.epunînd cît mai multe buletine 
la acest concurs puteți obține premii 
de zeci și chiar sute de mii lei.

Nu uitați 1
Astăzi este ultima zi cînd mai pu

teți depune buletinele pentru concursul 
Pronoexpres nr. 34.

Agențiile Loto-Pronosport din Capi
tală sînt deschise pînă la ora 24.

e Tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 34 va avea loc mîine, miercuri 10 
septembrie, ora 19, la Agenția Centrală 
Loto-Pronosport din Calea Victoriei 
nr. 9.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport

Cuvînt înainte
Patru selecționate de fotbal au cinstea să deschidă sezonul intilnirilor 

inter-țări din acest an. Selecționata „A" și cca de juniori — în deplasare, 
selecționata „B" și cea de tineret — acasă. Adversarii, prietenii noștri 
din Republica Democrată Germană. S-au făcut selecționări, antrenamente, 
jocuri de verificare. Federația noastră de fotbal și antrenorii au ales ju
cătorii, au creat condiții necesare pregătirilor.

Atenți și grijulii, am urmărit pregătirile voastre, dragi sportivi și, la 
timpul cuvenit, ne-am spus părerea. Ba că înaintarea nu-i în deplină 
formă, vervă — cum se mai spune —, ba că apărarea nu-i totdeauna la 
post, și cîte și mai cîte. Ne-am străduit să contribuim, după puterile noas
tre, la efortul vostru comun, pentru a face ca reprezentativele noastre să 
fie cît mai bune, cît mai puternice.

Pregătirile sînt pe sfirșite. In cea mai mare parte ele au fost rod-
■ nice. Rămîne acum ca voi, componența loturilor, să vă spuneți cuvîntul. 

Știm din practica lucrurilor că. oricit ar fi luat in serios un antrenament, 
el tot antrenament rămîne. Pe seama acestui fapt lăsăm comportarea

1 unora dintre voi în jocurile de verificare. Dar știm că în partidele ce le 
veți susține peste citeva zile, fiecare dintre voi va lua lucrurile in serios, 
nu va precupeți nici un efort, va lupta cu tot elanul său tineresc și cu 
toată iscusința pentru victoria culorilor noastre.

Iubitorii sportului din țara noastră, cei care v-au acordat cinstea și 
încrederea de a ne reprezenta în aceste întilniri, așteaptă — plini de 
speranțe — să vă comportați cit mai bine. Pe terenurile de joc sau in 
fața aparatelor de radio, vom fi din toată inima alături de voi.

Dovediți un înalt spirit combativ, o comportare demnă de sportul 
nostru nou, faceți jocuri frumoase, pentru d răsplăti dragostea și inere- 
derea iubitorilor fotbalului din țara noastră! Fiți la înălțimea sarcinii dc 
cinste pe care o pune in fața tuturor sportivilor noștri iubitul nostru 
partid, guvernul nostru, întregul nostru popor muncitor.

Noi vă dorim din toată inima, SUCCES/

Noutăți âin Ioturile noastre

Din istoricul intilnirilor 
R.P. Romînâ-R.D. Germana..
• FOTBALIȘTII ROMINI LA AL 147-LEA JOC INTER-ȚARI Șl LA AL 
PATRULEA MECI CU R.D.G. • PALMARESUL PARTL'ELOR LA B Si JU- 
NIORI *

De meciurile cu R. D. Germană ne 
mai despart doar șase zile și în 
acest timp, fotbaliștii noștri — selec
ționați în echipele A, B, tineret și 
juniori — își vor încheia pregătirile. 
Există un interes deosebit față de 
cele patru întîlniri. Sînt primele jocuri 
inter-țări pe care le susțin anul acesta 
reprezentativele noastre naționale (cu 
excepția juniorilor care și-au inaugurat 
activitatea cu prilejul Turneului 
U.E.F.A. din Luxemburg). In plus —- 
lucru pe care pasionații fotbalului 
îl rețin în mod special — avem de 
luat o revanșă la „A", după acel 
2—3 de la 18 septembrie 1955 la 
București.

PENTRU STATISTICIENI...

Pentru amatorii de statistici spor
tive nu-i lipsit de interes să arătăm, 
de pildă, că jocul dintre echipele A 
este al 147-lea al reprezentativei noa-î 
sire, că cel dintre garniturile se
cunde al 24-lea și că juniorii noștri 
susțin cu acest prilej ăl 32-lea meci 
(din 1940 încoace). De asemenea,-îi 
va interesa pe statisticienii hoștri 

(fotbalistici amănuntul că la 14 sep
tembrie vor avea loc: al 4-lea meci 
între selecționatele A ale R.P.R. și 
R.D.G., și al doilea între cele de B, 
al treilea la juniori și primul (oficial 
ca atare) între echipele de tineret 
(anul trecut, la Festivalul de la Mos
cova: R.D.G. A.—R.P.R. tineret 2—2).

Dar nu ne îndoim că vor privi cu 
același interes și citeva amănunte pri
vind meciurile trecute cu fotbaliștii 
din R.D.G., amănunte pe care Ie vom 
evoca în rindurile ce urmează.

PRIMUL MECI: 3—1

Seria celor trei întîlniri ale echipe
lor „A" a deschis-o meciul disputat 
la 26 octombrie 1952 la București. 
40.000 de spectatori au urmărit un joc 
de foarte bună calitate desfășurat în 
prima repriză, mai ales de echipa 
noastră. Totuși, oaspeții au constituit 
o surpriză plăcută prin fotbalul lor 
viguros, bărbătesc, rapid. Duna pauză, 
jocul a pierdut din frumusețe datorită 
faptului că selecționata noastră, con
ducând cu 3—1, nu a mai insistat. 
De altfel, a și cîștigat finalmente,

miercuri în Capitală și-și va conținu 
pregătirile prin antrenamente ușoan

• Noi jucători ati fost selecționai 
și în lotul de tineret: fundașul Greș 
vu, mijlocașii Szakacs II și Langi 
adăugați efectivului existent (Ufi 
Sfetcu, Popa, Motroc, Stâncii, Copi 
Țîrcovnicu, Ene II, Biikossy, Văcari 
Țîrlea, Crișan). De asemenea, jucate 
rul Dumitrescu — aflat în lotul B - 
va fi folosit la cel de tineret. Dup 
toate probabilitățile, echipa va fi ui 
mătoarea : Uțu-Popa, Motroc, Greavt 
Szakacs II, Sfancu-Copil, Țîrcovnici 
Biikbssy, Dumitrescu, Văcarii.

Lotul de tineret are următorul pre 
gram de pregătire: marți, miercur 
joi (meci) și vineri.

cu 3—1, după un meci în caTe s-< 
remarcat verva deosebită a lui Pet 
schovski, Pilote și mai ales Vaczi 
autorul celor trei goluri ale noastre. 
Pentru oaspeți a înscris Schniecke.

DIN NOU VICTORIE LA PAUZA...

Intilnirea următoare, disputată doi 
ani mai tîrziu (8 mai 1954), a adm 
pe teren și pe juniori. Ambele meciur 
au avut ioc la Berlin și s-au solda 
cu victoriile noastre. Din nou ne-an 
asigurat victoria la „A“ cu un rezul
tat fixat la pauză: 1—0 (1—0), ca 
și la juniori, de altfel, unde am ob
ținut succesul cu 2—1 (2—1).

PRIMUL SUCCES AL OASPEȚILOR 
LA BUCUREȘTI

Fotbaliștii din cele două țări s au 
reîntîlnit după un an (Ia 18 septem
brie 1955), de data aceasta și în- 
tr-un joc de „B". Bilanțul zilei nu 
ne-a fost favorabil. Singurii care 
he-au procurat satisfacție au fost ju
niorii. Aceștia au făcut un meci ex
celent din toate punctele de vedere 
și au învins cu 5—2 (3—6). Senio
rii au pierdut, însă, ambele partide. 
La București, echipa A, cemportîn- 
du-se sub orice critică, a cedat cu 
3—2 după ce condusese cu 2—1, iar 
la Magdeburg, garnitura secundă a 
fost învinsă și mai net, cu 3—0 (3—0).-

BILANȚ GENERAL

Așadar, bilanțul jocurilor R. P. Ro- 
mînă — R. D. Germană este urmă
torul :

Echipa A 3—2—0—1—6:4
Echipa B 1—0—0—1—0:3
Juniori 2—2—0—0—7:3
Și un ultim amănunt statistic: Za- 

voda II este singurul jucător care a 
participat în toate cele trei întreceri 
la „A“ și va participa și la meciul 
de la 14 septembrie. Au mai jucat con
tra echipei R.D.G.: Toma (1), Voi- 
nescu (2), Apolzau (2), Petschovski 
(2) și Ene I (I). Schriiter este Un
gurul fotbalist german care a ju at in 
toate cele trei partide și va j - a și 
peste șese zile. (o. g.)



IN STRUCT IUN I (In viasită Ia clubul
pentru aplicarea dispozițiunilor 

comunicatului Biroului Comitetului
sportiv

de Organizare a U.C.F.S.
referitor Ia, transferări

1. luate cazurile de transferare, pentru orice categorie de sportivi, tre
buie prezentate numai Federațiilor sportive.

2. Termenele de transferare pentru categoriile de sportivi indicate 
In comunicat sint următoarele :

a. Pentru militari, în 30 de iile de la termenul de incorporare sau de 
lăsare ia vatră ;

b. Pentru stiidenți, in 15 zile de la absolvirea examenuiiut de admi
tere în facif'tăîi sau institute superioare si de la repartizarea in producție 
fctpă terminarea studiilor ;

școlari, între 15 sept.—15 oct. în condițiile prevăzute dec. Pentru școlari, între 1__ r.. _____ ____ ____ ,__  ,_______ ___
Instrucțiunile comune ale Ministerului InvățămBAtului și Culturii, U.T.M. și 
U.C.F.S. din 30 iunie 1958 ;

d. Pentru orice alte cazuri care se încadrează in ari. 4 al comunica
tului, în termem-x*  vechi prevăzute pentru transferări, de către federații.

Transferările aprobate vor da drept de participare imediată la com
petițiile sportive ale colectivului sau clubului nou, cu restricțiunea că un 
sportiv nu poate participa la aceeași competiție în același an pentru două 
colective sau cluburi.

3. Pentru cluburile teritoriale sau pe ramuri de producție înființate 
ta acest an, se dispun următoarele:

— toți sportivii aparținînd secțiilor din colectivele care au constituit 
ilubui teritorial sau pe ramură de pro ducție se consideră transferați din 
oficiu pentru notrl club ;

— clubul este obligat ca in 10 zile de la constituted Iui să- decidă 
pe care sportivi urmează să-i încadreze în secțiile sale și la care sportivi 
renunță ;

această decizie 
sn termen de 10 zile de 
jrezent, în 10 zile de la

— pentru sportivii 
iietele de legitimare ale 
oiM.ilui club ;

— sportivii reținuți de club răitun de drept legitimați (a colectivele 
cărora an aparținut.

trebuie comunicată în scris Federației respective, 
la luarea ei, iar pentru cluburile înființate piuă în 
comunicarea prezentei j
reținuți, clubul va prezenta la viza Federației car- 
acestora cu mutația făcuta, pentru și pe numele

(Urmare din pag. 1)

de simplu bărbați, (G. Viziru-Bădin 
și Țiriac-Dancea), semifinalele de 
dublu femei și sferturile de finală 
Ia. dublu mixt. Mîine, de ia aceeași 
oră și pe aceleași terenuri, sint pro
gramate două finale : dublu femei și 
dublu bărbați. De asemenea, vor avea 
loc semifinalele de dublu mixt. Dimi
neața au ioc meciuri de categoria II-a 
și din cadrul turneului de consolare.

C. COMARNISCH1 
RADU VOIA

Rezultate tehnice:
DUBLU BĂRBAȚI Semifinale: Cob- 

zuc, Zacopceanu — Caralulis, Cristea 
’J—2, 6—3, 2—6, 6—4; G. Vizirii, M. 
Vizirii — Rakosi, Tiriac 8—10, 6—0, 
6—4, 7—5.

SIMPLtJ FEMEI Semifinale: Eva 
Stănceseu — I’caterina Roșianu 4—6,
6— 4, 7—5; Hermina Brenner—Juliets 
Namian 6—3, 2—6, 6—-1.

DUBLU MIXT Optimi de finală : 
I. Ponova, Bardan — G. Șomer, Ci- 
rimbei 6—1, 6—4; Ec. Roșianu, G. 
Viziru — J. Grunwald, Griinwald 6—3,
7— 5; R. Andriescu. Zacopceanu — P. 
Titrușanco, Schmidt 4—6,_6—3, 6—2; 
H. Brenner, Țiriac 
ciu 6—4, 6—4; M. Glatt, 
Doboșiu, Chivaru 6—1, 
Roșianu, Năstase — E. 
rester 8—6 4—0 ab.; .1.
Vizirii — M. Gottfried, Gliidrai 6—0, 
6—2.

I. Bosch, Slap- 
Bădin — L.

12—10;
PusZtai, Se 
Namian, M.

F.f.

Noile norme de clasificare sportiva la schi
A. IF©M«Î

HAESTIW

Să realizeze normele prevăzute în 
abelul ce urmează în cadrul unui 
■oncurs organizat pe pîrtii omoioga- 
e. în care participă cel puțin 5 spor- 
:ivi categoria ! (3 sportive) din
nin'imuni 3 colective sau cluburi spor-: 
ive (Concursurile vor fi arbitrate de 
irbitri numiți de 
ie Schi) si să se 
> (3 locuri pentru 
;urs internați mal, 
ninimum > țări.

Federația Romînă 
claseze în primele 
fete) într-un coti-: 
la care participă

în tabelul ce urmează in cadrul unui 
concurs în care arbitrajul a fost a- 
sigurat de arbitrii numiți de Federa
ția Romînă de Schi.

— Să se fi clasat în primele 3 
locuri la campionatele R.P.R.

— Să se claseze în primele 3 locuri 
în cadrul

— Să 
locuri la 
publican.

unui concurs internațional, 
claseze în primele 8 
concurs cu caracter r«-

se 
un

SATEGORlA I

Să realizeze normele prevăzute în 
tabelul ce urinează în cadrul until 
concurs organizat pe pîrtii omologa
te, cu condiția ca arbitrul principal 
să fie numit de către Federația Ro- 
mînă de Schi.

SATEGORIA a It-a

Să realizeze normele prevăzute in 
tabel»! ce urmează în cadrul unul 
concurs deschis, organizat pe pîrtii 
omologate. Arbitrul principal va tt 
numit de către ■ Comisia Regională 
de Schi

CATEGORIA a lll-a

Să realizeze normele 
tabelul ce urmează.

prevăzute ia

CATEGORIA a It-a

— Să obțină punctele 
în tabelul ce urmează. 
CATEGORIA a Ill-a

— Să obțină punctele 
în tabelul ce urmează.
CATEGORIA JUNIORI 

obțină punctele 
ce

— Să 
îrt tabelul urtnează.

(Va

CATEGORIA JUNIORI

prevăzute

omologate:

îu

do

Sa realizeze normele
tabelul ce urmează.

Notă:1 Pîrtiile vor fi
— de către Federația Romînă

Schi cele pe care se pot obține nor*  
&6le de maeștri și categoria I j

— de către comisiile regionale, cele 
obține norme de cato-pe care se pot 

goria a It-a;
— de către

pe care se pot
țWtegoria a Ill-a și juniori.

comisiile locale, colo 
obține normele pentru

B. SĂRITURI SPECIALE

ILAESTRU

— Să obțină punctele prevăzute tn 
tabelul ce urmează în cadrul unui 
concurs, în care arbitrajul a fost a- 
jsigurat de arbitrii numiți de Fede
rația Romînă de Schi și să se cla
seze în primele 5 locuri în cadrul 
unui concurs internațional la car*  
participă minimum 3 țări.

.CATEGORIA I

Sa obcină punctele prevăzute 
bPORItlf. POPULAR 

“■“li- 6-a rjr.

prevăzuta

prevăzute

prevăzute

urma)

TABEL
norme de clasificare Ia schi

BARBAȚf
FOND

5 km. 10 km. 15 km. 18 km. 20 km. 30 km. S’) k m .

Maestru 33’50" 52’30” -n lh50
I 38’ 60* —1 lh.52’30’ ’ 3h.06*60

îl 48’ Ih.14” — 211.00’ 3h.3O’
III 27* 57’ lh.26’ 2h.36’ 4h.30’

Juniori 30’ lh.5’ —a —

FEMEI

3 km. 5 km. 8 km. 10 km.

Maestru 21’ 44’
1 — 25’ — 52’

II — 30’ 48’ lh.02’
Ifl 20’ 35’ 55’

Junioare 23’ 40’

SĂRITURI SPECIALE (puterea trambulinei in metri)

20-30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 Peste 80

Maestru
I

II
III

Juniori
190 p.
190 p.

205 p.
190 p.
190 p.

200 p.
190 p.
185 p.
185 p.

220 p,
200 p.

220 p.
200 p.
185 p.

220 p.
200 p.
185 p.

GALA DE BOX DE LA„SANATATEA“
In organizarea colectivului sportiv I.S.8. 

a avut loc sîmbătă seara, pe arena „Sânâ- 
tatea“, o reușită reuniune amicală de box 
în cadrul căreia cftj evoluat boxeri din mai 
multe colective bucureștene. Făcîndu-și rein
trarea, după o absență desr'ul de îndelun
gată, maestrul sportului Vasile Tițâ (C.C.A.) 
a dispus categoric la puncte de tînărul și 
curajosul Zamfir 
moașe vectorii au 
nete (Gospodării), ____ _____ ,____ ,,
Aîex. 8ariciu (Gospodării). Partide de bun 
nivel tehnic au mai prilejuit C. 
(Gospodării)-C. Caidu (Sparfac) și Gh. An- 
ghel (Gospodăni)-St. Mihâilescu (C.C.A). 
Ambele meciuri s-au terminat la egalitate. 
Slab s-au comportat boxerii C. Zissu (Gos
podării) și A.. Ciucâ (Confecția).
V. DUMITRESCU și N. TOKACEK - coresp.

Ciocîrlon (Titanii), 
mai înregistrat 

Petre Osman

Fru- 
lon lo- 
(I.S.B.),

Simion

CONCURS DE ORIENTARE 
TURISTICĂ

SfmbătĂ și d'i.cmiutc-1 la Păltiniș, 
munții CibiiauLuf, se va desfășură «oi 
concurs de orientare turistica de gradutii.

în 
un

la

înspi-rîn-du-se dim regulamen- 
lingă 

ca 
4,5

131. Echipa cîștigătoaro reprezenta 
orașul Sibiu la concursul pe țara. Orga
nizatorii, 
tul internațional, au hotărît — pe 
alte modificări ale regulamentului 
viteză de concurs si crească de 
km la 5,5 km pe oră.

CONCURS INTERNATIONAL 
MOTOCKXISM

categorie a țării, jucătorii ci nu s-au 
gîndit niciodată să ceară program 
redus de muncă. Mat mult, cinci unii 
jucători fruntași nu se puteau de-' 
plasa în provincie, din cauza sarej-- 
nitor profesionale, s.a apelat cu curaj 
Ia rezerve, ceea ce n-a slăbit de. 
ioc randamentul echipei. Handbalist 
tele, aflate în canipion'atul de califi
care, se mîndresc că 
lor muncitoare 
ca filatoarea 
toarea de la secția carde Maria Ne- 
delea, ambele de la Filatura Romînă 
de Bumbac. Exemplul acestor spor
tive a fost urmat și de fovarășele. lor 
de echipă Constanța Cornea, Ana 
Prunescu, Ada Trandafir și Beatrice 
Teodorescu care au înțeles să se. în-' 

cadrezedn producție 
sa devină 
toare harnice, 
lucrează la 
cosmetică 
ției 
nare
a

mai mare este 
mai

au tn mijlocul 
și sportive fruntașe 

Aurelia Lebu si munci-'

Toți sportivii, fruntași
A • ftn ie !

munci»- 
Ele

a direc- 
de aprovrzio; 
și desfacere 

MIBC și do
rința lor cea mai marc este de a 
alcătui cît mai curînd o brigadă 
sportivă de producție. Nu pot ii tre
cute cu vederea nici străduințele vo
leibalistei fruntașe Paraschiva Pe
trescu, muncitoare la fabrica „ilic 
Pintilic", care urmează cursurile se
rale ale facultății de construcții.
Sportivii nou veniți în rîndurilc mem
brilor clubului, cum sînt cicliștii 
D. Munteami, Ștefan Ștefu, I. flora
sau N. Vasilescu, sînt încadrați în 
muncă, potrivit capacității și calificării 
fiecăruia.

Șt totuși, printre sportivii clubului 
„Victoria'*  se mai află o tînără care 
se încadrează greu în muncă. Este 
vorba de Elena Niculescu, portar 
echipei de handbal, care după c<-,. . 
lucrat un timp la Abator, a părăsit 
serviciul și nu s-a liotărît încă pen
tru ce întreprindere să „opteze**.  A- 
semenea atitudini sint însă combătute 
cu tărie la clubul „Victoria" și nu 
ne îndoim că Elena Niculescu va 
înțelege că niergîrtd pe același drum 
ca pînă acum se va situa curînd în 
afara colectivului. Exiști însă posibi
litatea ca Elena Niculescu să fie lă
murită asupra importanței și necesită
ții de a munci disciplinat și cu tra
gere de inimă.

Sportivii clubului „Victoria" dove
desc ptiu fapte că preocuparea pen
tru creșterea performanțelor lor spor
tive merge mînă în mînă cu preocu
parea pentru rezultate bune la locul 
de muncă, pentru ridicarea calificării 
lor profesionale.

MARIUS GODEANU

„Victoria"
Preocuparea pentru ridicarea pe o 

treaptă superioară a performanțelor 
in secțiile pe ramură de sport, ca și 
pentru asigurarea unor c.ît mai bune 
condițiuni de desfășurare a procesu
lui de instruire-antrenament, s-a 
vădit încă de la începutul activității 
clubului sportiv „Victoria" din Capi
tală. Dar activiștii sportivi de aci nu 
privesc munca sportivă în mod uni
lateral. Paralel cu străduințele pen
tru îmbunătățirea rezultatelor tehnice, 
în clubul „Victoria**  se desfășoară o 
susținută activitate educativă. De pil
dă, felul cum fiecare sportiv se, achită 
de obligațiile profesionale nu este in
diferent clubului. Tnțelegîndu-și Cu a- 
devărat menirea, întregul colectiv de 
sportivi, tehnicieni- și activiști dovedeș
te prin fapte oă nu tolerează în sinul 
său chiulangii, co
dași în producție. 
Pentru un sportiv 
al clubului „Victo
ria", realizarea -de 
performanțe valo
roase nu poate în
semna nn motiv de
mîndrie atita timp cît succesele sporti
ve nu sînt întregite de succese co
respunzătoare la locul de muncă. Și, 
spre fireasca bucurie a numeroșilor 
simpatizanți ai clubului, trebuie spus 
că sportivii de la „Victoria" sînt la 
fel de buni în producție, ca șl pe te
renul de sport.

Să ne oprim mai întîi asupra sec
ției de ciclism, una din secțiile frun
tașe ale clubului. Aci activează mulți 
sportivi cunoscuți, apreciați pentru 
valoarea lor deosebită. Dar faptul 
că se numără deseori printre prota
goniștii întrecerilor de fond nu-1 îm
piedică pe Constantin Istrate, strun
gar la Abator, să muncească cu 
pricepere și conștiinciozitate. El gă
sește timp suficient pentru a se an
trena fără să stingherească cu nimic 
procesul de producție. Un alt ciclist, 
tînărul Cornel Melcioc, electrician la 
fabrica de ulei „Filimon Sîrbu**,  se 
dovedește, în același timp, un mun
citor de frunte și un sportiv 
frunte — o adevărată speranță a 
clfsmului nostru. In secția de 
lei, cei mai buni sportivi sînt și
mai conștiincioși în producție, bucu- 
rîndu-se de aprecieri unanime, cum 
este cazul jucătorilor Marian Muraru, 
inginer, șeful producției Ia întreprin
derea „Antefrig", inginerul Toma 

^Georgescu de la fabrica de bere „Ra- 
jhova", inginerul Bazil Boldur de la 

sau tehnicianul Alex. Ungureanu 
de la direcția magazinelor de spe
cialitate a MfBO. Cu toate că echipa 
de volei a clubului joacă în prima

de 
ci- 

vo- 
cei

In etapa a ii-a a turului canipiouatu-
'Iul categoriei B la baschet masculin, au

TSEi
? nrF

st înregistrate următoarele rezultate : 
"SERIA I : Știința Craiova—Steagul roșu 
Orașul Stalin 53—44 (26'—21), C.S. B-evefru— 
Medicina Iași 50—48 (32—22), Politehnica 
Orașul Stalin-—C.S.M. Rădăuți 06—43 
(<6—2*3),  Farul Constanța—C.F.R, 'Roși-orij 
de Ved'a »5—58 (37—35), Voința Rm. VM- 
cear—Aurul Negru Ploești 47—61 (19—24); 

•iiKRIA A Il-a : Voința Oradea — Voința 
(34—29). Medicina

Cluj 55 — 46
Sibiu — progresul

Mtireș 68—75
#rtmișoara — Rapid

(29—19), Luceafărul
București 49—33 (13—26), Mureșul DeVa— 
Constructorul Cluj 47—76 (16—24), Voința 
Satu Mare — „Ios«f Rangheț**  Arad 61— 
55 (3»—24).

CLASAMENTE

SERIA I :

DE

Aproape ’.fl.oihi spectatori au asistat 
dwntiniicl la Timișoara la un interesam) 
concurs international de motoelcUsm- 
viteză Au luat parte alergători din Ti
mișoara Arad. Reșița, Oradea și din jn- 
dețul aokescsaOa (R.F. Ungară). lată re-

7 £*oăi.  Or. Stulfai
8 Medicin i tași
9 C.F.R. Ro>ș„ de- Vedbe

Voința Rm., Vttoea10

195—IC» 4
95— 117 2
83—X
91—163 P,

SERIA A M-A :

Construictomil Cluj
Progrosuil Bu-cuEK^tt 
Voința Tg. Mureș 
Mediicitttti Tî'mtșoa.ra 
Rapid Cluj 
Voditița Satu Mine 
Voiințu O rade ?
„Tușit R3umgheț“ Arad 
Mlureișul Deva 
CUceafărul Sibiu

2
2
2

2

144—102 6 
154—124

96— 87
l.i!4—W7 
114—136 
f«»—116
93—122
99—134 

105—142

6
5
4
4
3
2
2
2

1
2
3
4
5

Farul Constanța 
Știința Craiova 
Aurul Negru Ploești 
St. Roșu Or. Stalto 
C.S.M, Ridâtiți

fi C.S. Bacău

2
2
2
1
1

143—ins s 
125—10» 6

90— 72 fi 
107— 72 4 
135—130 1

2
2
2
2
2
2 10 1 12®—100 4 in capitală și 

pe apă efin ca

zultabale înregistrate : 125 cmc. : Wilms 
(Thn.), 175 cmc : Wilms (Tim.), 259
«Sjoe. : Wilkomm (Tim.), 359 cmc. : Varga 
CR.ÎMJ.), - 500 cmc. : Varga (R.P.U.), 759 
cmc. ataș : Kerestes-l-Meltz (Reșița).

Aceiași alergători vor participa dumi
nica viitoare la un concurs de viteză ta 
Arad.

AL. GROSS — coresp. regional

CONCURS DE MOTOCfCLISM LA 
PLOEȘTI

Dumiiniicâ s-iu cLputat 
în. țară partidele de polo 
drul etapei a IX-a a campionatului ea>~ 
tegoriei B. Tată rezultatele înregistrate 
în cele doici serii și clasamentele res
pective : SERIA I : Gospodării București 
—Metalul Cl'i! 3—1 (2—1), Voința Oradea 
—Industria Lînii Timișoara 1—3 (0—1).

LugO'j—Voința Timișoara 6—5C.SiM. 
(L—2).

clasamentul :

Duminică a vut loc la Ploești, în or
ganizarea colectivului Locomotiva, un 
interesant concurs de mot-ociclism pe 
circuit închis la care au participat o 
serie de sportivi fruntași. Iată' rezulta
tele : 125 
256 cmc : 
C. Ioniță 
viei (Met.
cea (C.C.A); 
(C.C.A.) ; W 
(CC.A.) ; .’.5«
(V. Buc),

1 Trai. Unii Timiș ara
2 Gnspralării București
3 Metalul cluj
4 Voluta Timișoara

5 C.S.M. t.ngoj 
fi Voința Oradea
7 Feroviarul Timișoara

8413 49:21
9 4 1 4 IW: 51

8 3 2 3 33: 30
9225 25: 41
8 0 0 8 8:113

Cliuj—C.F.R.

Buc.); 
cmc :
Rado-

cmc : D. Cutat (V.
A. Huhn (C.C.A.) ; 35» 
(C.C.A.) ; 35® sport : c.
Buc.); "a» cmc : Gh. Mormo- 

ataș: Stănescu + Huhn
curse : Gh. Volculescu 
curse : p. lordăehescu 

(I. fORDACHK (coresp.)

SERT A A Xl-a : Rapid
Arad 2—4 (O—3) ; Progresul C-lnij—C.F.R. 
Cluij 1—7 (0—5) ; meciul T.C.H. Bucu
rești—C.S. Oradea ss dispută joi.

CIiAS AMENTUf, :

t
2
3
l. voința Tg. Mureș
5 T.C.H. TT'iiccrești 
(J Progresul Cluj
7 Rapid Cluj

C.S. Or.id«i
C.F.R CUli 
C.F.R. Arad

7
4
4 
>
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Sanghai, cu o populație 

de 7.000.000 de locuitori, 
este ccl mai mare oraș din 
Republica Populară Chi
neză. Aci, mișcarea spor
tivă s-a dezvoltat cu pași 
rapizi în perioada de 
după eliberarea tării.

PESTE 10.000 ECHIPE

număra
echipe de fot- 

730 echipe mas- 
de volei și 121

Pînă la instaurarea re
gimului democrat-popul ar, 
se numărau puține echi
pe sportive în Sanghai. 
Actualmente numărul lor 

este în continuă creștere. 
O statistică făcută în 1956 
arată că în orașul S.ang- 
fiai activau 3974 echipe 
masculine și 377 echipe 
feminine de baschet. Tot 
aci se puteau 
2086 
bal, 
caline 
echipe feminine, aproape 
3500 echipe de tenis de 
masă. Totalul general in
dica cifra impresionantă 
de. 10.827 echipe în care 
nu sînt incluse, cele de 
tenis de cîmp, badmin

ton, baseball.

Hullerelc se bucură de muliă
durile tineretului din orașul Sanghai. lată-l pe ti- 
nărul Chao 
orășenesc.

PESTE 4000 TERENURI
•DE BASCHET Șl VOLEI

1949, în ajunul eliberării, Sang- 
poseda un singur stadion, o 

de gimnastică și un bazin dc 
Cu excepția terenurilor sportive

In 
haini 
sală 
înot. ___... ..
de pe lingă școli, nu existau alte a- 
semcue.a terenuri pe care să poată fi 
practicate jocurile sportive. Actualmen
te, stadioanele, sălile și bazinele de 
înot se ridică la uri total de 84 in 

-egul oraș, fără a mai număra di- 
ici ițele terenuri de sport care se gă
sesc răspîndite în toate cartierele.

In anul 1955, statistica indica exis
tența a mai mult de 4000 terenuri de 
baschet și volei și mai mult de 600 
terenuri de fotbal pe lingă școli, în
treprinderi industriale și instituții. Îna
inte ' .......
Pun Tan și Tun Ci posedau fiecare 
eîte 
chef.
20—30 pentru

vreme, universitățile Ciao Tun,

unul sau
Astăzi,

două terenuri de bas- 
numărul a crescut 
fiecare universitate.

la

NOI Șl NOI RECORDURI

dcLa atletism, înot și haltere, 27 
recorduri orășenești stabilite înainte 
de eliberare, aîi fost ameliorate în 
ultimii ani. Dintre acestea 19 recor
duri reprezintă cele mai bune perfor
manțe pe întreaga Republică.

Progrese rapide an fost obținute și 
in sporturile de echipă. Din 1908 pînă 
în 1943, în meciurile de fotbal dintre 
echipele chineze și cele străine, spor- 

vii chinezi n-an reușit să cîștige de- 
it patru meciuri, față de 28 pierdute. 

In 1948 selecționata de fotbal a Sang- 
haiului a fost învinsă de Hongkong 
cit 5—1. După eliberare, rezultatele 
fotbaliștilor chinezi au devenit tot mai 
bune. Astfel, selecționata Sanghaiulu; 
a învins Hongkongul cu 6—1, a făcut 
egalitate eu echipa poloneză Gwardia 
1—1 și a învins dc două ori echipa 
națională a Cambodgiei cu 1—0 și 
10—0.

Succese au fost obținute și de că
tre baschetbal-iștii din Sanghai. In 
ultimii aid, selecționata Sanghaiuhii 
a învins reprezentativa R. P. D. Co
reeană, selecționata F.S.G.T. Franța, 
reprezentativa orașului Marsilia, e- 
chipe romîne și iugoslave. De aseme
nea,
Sanghai
Marsilia 
viei. Dc 
volei a 
ze.iitativele R. D. Germane și Indiei.
UN NOU PROGRAM DE EDUCAȚIE 

FIZICA

selecționata feminină a orașului 
a întrecut F.S.G.T. Franța, 
și reprezentativa Iugosla- 

notat apoi că selecționata de 
Sanghaiuhiii a învins reipre-

Dezvoltarea activității sportive în 
orașul Sanghai se reflectă de aseme
nea în participarea de mase la pro
bele complexului sportiv „Pentru mun
că și apărare". La acestea iau parte 
toate școlile orașului. Pînă acum un 
număr de 120.000 studenți șî eîevi au 
obținut insigna.

In uzine și instituții își duc activi
tatea peste 4000 de colective spor
tive, ai căror membri iau parte 
regularitate la concursuri.

Jn. iunie 1956, Comisia națională 
tletică a elaborat un nou sistem 
clasificare a sportivilor și arbitrilor. 
De atunci, 16 atleți din Sanghai au 
obținut norma de maestru, 108 spor
tivi au categoria întîia, 337 categoria 
a doua, 1475 categoria a treia, iar 
398 de tineri atleți au obținut norma

cu

a-
de

oraș sportiv

popularitate in rin-

Ching kuei in timpul urmi campionul 

de juniori. Dintre arbitri, 29 au obți
nut categoria națională, 102 categoria 
înfîia, 406 categoria a doua și 1043 
categoria a treia.

IN PLJNA DEZVOLTARE...

După eliberare, numărul celor care 
iau parte la diferite competiții spor
tive organizate la Sanghai se ridică 
anual la mai mult de un milion. Pe 
lingă sporturi tradiționale ca basche
tul, fotbalul sau gimnastica, alte dis
cipline sportive au început să capete 
o popularitate tot mai largă. Așa 
sînt, de pildă, atletismul, înotul, ca
notajul, ciclismul, tirul și multe al
tele. Toate acestea sînt un indiciu 
sigur că atît nivelul cultural cît și 
standardul de viață al- populației din 
Sanghai se afla în continua creștere.

Fotbal peste hotare

Trnava—

Moscova
Spartak

Campionatul R. Cehoslovace a con
tinuat duminică eu desfășurarea 
a cinci întîlniri. fată rezultatele 
înregistrate: Spariak Praga-Stalin-
grad—Spartak Praga Sokolovo 4—2; 
Banik Ostrava — Dinamo Praga 4—3; 
Ruda Hvezda Brno — Ruda Hvezda 
Bratislava 1—4; Jednota-Kosice — 
Spartak Usti 2—0; Spartak 
Dinamo Zillina 0—0.

• Sîmbătă a avut loc la 
întîlnirea dintre echipele 
Moscova și Zenit Leningrad, contînd 
pentru campionatul U.R.S.S. Jucînd 
foarte bine, fotbaliștii din Leningrad 
ati obținut o. surprinzătoare victorie 
cu scorul de 4—2. Deși a pierdut 
cest meci, echipa Spartak continuă 
conducă în clasament avînd 26 
din 17 meciuri jucate.

• Duminică s-a disputat etapa 
XVllI-a a campionatului R.D. Ger
mane. S au înregistrat următoarele 
rezultate: Vorwărts Berlin — Empor 

Rostock 3—1, Rotation Leipzig — 
Eortschritt Weisenfels 2—0, Chemie 
Halle — Turbine Erfurt 3—2, Wismut

a- 
să 
P-.

a

COMENTARII
„VICTIMA" RECLAMEI TURISTICE...

IjO secția polițienească a orașului 
Taormina (Sicilia) a sosit o plîngere 
din partea unei oarecare americance 
Flower în care se spune: „Deși în 
cursul cîtorva săplămîni am rătăcit 
singură pe coastele pustii ale Sici- 
liei nu am fost atacată de bandiți. 
Atunci de ce în prospectele turistice 

slut promise atacuri și răpiri care 
se produc în realitate ?" După 
remarcă ziarul „Soviețki sport" 
punsul la „rectamația" bogatei 
mericance, dornică de senzații 
nu a fost lipsit de 
pregătiți de noi au fugit crud au

nn 
cum 
răs- 

a- 
tari,

umor: „Bandiții

împlinesc 14 ani de la istor.ca 
lui 9 Septembrie 1944, crud po- 
bulgar, sprijinindu-se pe înrin- 
victorioasă a Armatei Sovietice

Se 
zi a 
porul 
tarea 
eliberatoare, a scuturat de pe pămintul 
patriei sale sîngerosul jug tnonarho- 
fascist. In această perioadă scurtă, pu
terea populară susținută de întregul 
popor a transformat din rădăcini Bul
garia. Puțin cunoscutul și îna
poiatul stat balcanic, pășește acum 
cu mindrie pe drumul victorios al so
cialismului, obținînd uriașe succese în 
toate domeniile de activitate.

Nu a rămas în afara iureșului revo
luționar nici mișcarea- de cultură fizi
că și sport. Realizările obținute în 
acest domeniu sînt impresionante, mai 
ales dacă facem comparație cu trecu
tul. Pină la 9 Septembrie 1944 în așa- 

zisa „Federație sportivă națională bul
gară" activau 70.000 membri. Acum, 
în rîndurile Uniunii de Cultură Fizică 
și Sport din Bulgaria, există aproape 
un milion de sportivi, dintre care ma
rea majoritate au trecut normele in
signei G.T.O. și normele republicane 
de clasificare. Despre caracterul de 
masă al mișcării de cultură fizică vor
bește și un alt fapt: recenta acțiune 
a I iniunii, Spartachiada republicană, 
care se desfășoară în perioada anilor 
1958-1959 in cinstea celei de a XV-a 

aniversări a lui 9 Septembrie și la 
care au luat parte pină acum aproape 
două milioane de elevi și de sportivi 
organizați.

In pas cu dezvoltarea mișcării de 
cultură fizică și sport a crescut și baza 
materială. Pină la 9 Septembrie tere
nurile de sport din Bulgaria puteau fi 
numărate pe degete. In momentul de 
față tineretul bulgar dispune de 106 
stadioane bine amenajate, 6350 tere
nuri pentru diverse sporturi, 2770 te
renuri de fotbal, 91 bazine de înot 
și multe alte amenajări. Numai în 
anul 1958 au fost construite 500 
baze sportive. O asemenea bază ma
terială poate fi creată înlr-un timp a- 
fit de ...............
duirii 
viață 
grijii

scurt numai in condițiile orîn- 
care asigură un înalt nivel de 
poporului, numai în condițiile 
partidului clasei muncitoare șl

a V-a a campionatu- 
Etienne a suferit o 
de data aceasta din

Karl Marx-Siadt — Dynamo Berlin 
3—1, Motor Zwickau — Motor Jena 
1—1, Einheit Dresden — Aktivist 
Brieske 2—0, Rotation Babelsberg — 
Lokomotiv Leipzig 1—4. In clasament 
conduce Worwărts Berlin cu 25 puncte. 
Wismut — adversarul Petrolului de 
la 17 septembrie (în Cupa Campioni
lor Europeni) — se află pe locul 6 
cu 19 puncte.

• In etapa 
lui francez, St. 
nouă înfrîngere, 
partea lui Sedan, care a înscris cinci 
goluri în poarta foștilor campioni. 
Reims și Monaco, cucerind noi victorii 
convingătoare, s-au instalat în frun
tea clasamentului cu 8 p„ față de 7 
p. cît au Racing (un joc mai puțin), 
Limoges și Nice. Iată rezultatele teh
nice de duminică: Sedan — St. Etien
ne 5—0, Lens — Ales 2—4, Angers—■ 
Nice 1—2, Rennes — Sochaux 4—0, 
Strasbourg — Marseille 3—J, Mona
co — Valenciennes 2—1, Nîmes — 
Lille 2—0, Lyon — Reims 0—4, Li
moges — Nancy 0—0.

a scris
de poliție. Fără

AMERICANE...

văzut-o pe d na Flower" 
pe cerere prefectul 
comentarii...

DUPĂ REȚETE
Marii bogătași 

japonezi fac tot po
sibilul să-i imite 
di mai fidel pe 
„colegii" lor ame
ricani de peste o- 
cean. Și, ca să nu 
rămînă cu nimic 
mai prejos, ei fi
nanțează cele mai 
neobișnuite compe- ț 
tiții nu numai pen
tru a-și putea lega numele de mari ,,re
corduri" sportive ci și pentru a ob
ține beneficii grase de pe urma spor
tului.

Recent, un jucător de golf a accep
tat să efectueze o ascensiune pe 
muntele Fudjiyama — cel mai înalt 
din Japonia — lovind tot timpul 
mica bilă albă. Ill a reușit după 10 
orc, 49 minute și 15 secunde să 
apun ă în ‘'irj la in Ițisica de 11775 n', 
după ce efectuase 1275 lovituri. In

!I in Europa. Suc- 
au obținut baschet- 
elasat pe locul VII 
Ja Helsinki și pe 

la Melbourne. Ei au

acum printre cel mal 
lume. Nikola Stanccv 
olimpic, iar PeHco ‘■'ira- 
al lumii. Nn de m It, în

a guvernului popular față de nevoile 
celor ce muncesc.

Mișcarea de cultură fizică de masă 
și o bună bază materială, iată condi
țiile care permit realizarea unor înalte 
performanțe sportive. Pină Ia elibe
rarea Bulgariei de sub jugul cotropi
torilor fasciști, sportivii bulgari erau 
complet necunoscuți în arena interna
țională. Și dacă cu cîțiva ani în urmă 
o victorie asupra linei echipe de peste 
hotare era considerată drept un mare 
succes, acum sportivii bulgari se în
trec de la egal la egal cu cei mal va
loroși maeștri ai Europei și ai lumii

Voleibaliștii au fost cei dinții care 
au înălțat steagul Republicii Populare 
Bulgaria în arena sportivă internațio
nală. Echipa reprezentativă a ocupat 
in 1949 locul III la campionatele lumii, 
iar in 1951 locul 
cese remarcabile 
baliștii, care s-au 
la Olimpiada de 
locul V la cea de 
cucerit primul loc în cadrul campio
natelor universitare, iar în 1958 repre
zentativa feminină a devenit campioa
na continentului nostru.

Mari progrese au făcut luptătorii, el 
numărîndu-se 
puternici din 
este campion 
kov campion 
cadrul Cupei mondiale de lupte libzre, 
reprezentativa Bulgariei a ocupat lo
cul Iii pe națiuni, iar Lutvi Ahmedov 
a devenit campion al 
ria grea.

Cu 14 ani în urmă 
reprezentat de cîteva 
Acum această disciplină cunoaște o 
dezvoltare de masă. A crescut și măie
stria boxerilor bulgari. In 1957, Dimi- 
ter Velinov a cucerit titlul de campion 
al Europei. O dezvoltare deosebită cu
noaște ciclismul. Rutierii bulgari au 
cîștigat de trei ori Turul ciclist al 
Egiptului. In cea de a X-a ediție a 
Cursei Păcii, Praga-Berlin-Varșovia. 
in 1957, primul a sosit maestrul spor
tului Nencio Hristov. Colegul său de 
echipă Boian Koțev a ocupat in 1958 
locul Iii în clasamentul individual.

intr-un ritm vertiginos s-a dezvoltat 
mișcarea șahistă. In momentul de față 
Bulgaria numără peste 450000 de șa- 

lumii la cate?»-

boxul bulgar era 
zeci de oameni.

in timpul unei mari manifestații sportive aStadionul 
masă.

timpul acestei tentative mentorul de 
golf a pierdut 26 mingi din inventa
rul clubului și... 4 kg. din greutatea 
proprie.

Bineînțeles că o asemenea „perfor
manță" nu arc nimic comun cu spor
tul. Ea este doar o manifestare a 
descompunerii în care se află sportul 
profesionist japonez, atins grav 
microbul „modului de viață 
rican".

Situația cicliștilor din R.F. Germană nu 
este strălucită. Nu de mult, rutierul 
Tonni Auer a declarat că 
in sjîrșit,să scape de grijile

a reușit, 
cotidiene

în
se

cazării. Hi a spus că aproapeale
toate orașele unde concurează i 
permite să doarmă in mod gratiei 
pe... oeiddrom, iar in unele locali- 

hi*ti.  Interesant de remarcat că la 
Olimpiada șahistă din 1939 de la Bue
na's Aires echipa Bulgariei a ocupai 
ultimul loc, în timp ce acum șahiștii 
bulgari ocupă locuri de frunte în lume. 
Maestrul international Oleg Nejkircfi 
s-a calilieat în turneul interzonal, e- 
clrpa studențească a ocupat în 1957 
și 1958 locul II la campionatele limit, 
fiind întrecută doar de formația Uniu
nii Sovietice și lăsînd mult în urmă 
puternicele echipe ale Iugoslaviei, 
( ehoslovaciei, S.U.A., Argentinei, s-a.

Dar sportul cel mal popular rărmne 
fără îndoială fotbalul. Jn momentul de 
față în satele și orașele Bulgariei 
există peste 5000 echipe de fotbal, rets 
nind 120.000 de jucători. Fotbalist» 
bulgari și-au cucerit o frumoasă popu
laritate, întilnind cu succes echipeti 
U.R.S.S., Rominiei, Poloniei, Franței 
Suediei și altor țări.

Victorii prețioase au repurtai și pa 
rașutiștii bulgari care au îmbunătății 
mult? recorduri ale lumii.

Succesele obținute pînă acum cu pre 
ful unei munci susținute reprezintă 
un stimulent pentru dezvoltarea viitoa 
re a sportului de masă, mijloc impor 
fant al educației tineretului în spirite 
dragostei față de patria socialistă. îi 
scopul întăririi prieteniei cu sportivi 
din toată lumea.

Anul trecut sportivii bulgari au sus 
ținut 91 intîlniri internaționale pe te 
ritoriul țării lor și 108 dincolo de gra 
ni'ele patriei. Anul acesta volume 
competițiilor internaționale la care lai 
parte sportivii bulgari a crescut d 
peste două ori. Llniunea de Culfnr 
Fizică și Sport din R. P. Bulgaria est 
membră a 22 federații sportive inter 
naționale. Sportivii bulgari au «v» 
cinstea de a organiza la Sofia cea d 
a 53-a sesiune a Comitetului Oli-mpi 
internațional.

Scurta trecere în revistă a dezvoltări 
mișcării de cultură fizică și sport dfe 
Bulgaria în ultimii 14 ani arată grăi 
tor urările succese care au fost obțin» 
te în acest domeniu, arată deepotriv 
că drumul pe care merge sportul bul 
gar este cel bun, și că viitorul ii v 
rezerva noi și importante birtiinți.

tați iubitorii sportului ii invită a 
neori ia masă.

Ce va face Auer in timpul iernii

ȘI-AU FĂCUT MESERIA...

Centrul de televiziune din Buena 
Aires avea in program, o piesă I 
care la un moment dat trebuia să 1 
desfășoare o încăierare pe scenă. Pen 

A REZOLVAT PROBLEMA CASEI...
a da cit mai multă... autentia 
transmisiei ati fost angajați i 

figurație, fără știrea actorilor, cîțio 
boxeri șl luptători de catch profesii 
nișli. Bătăușii de meserie și-au jn 
cut cu edita naturalețe rotiri tnd 
doi actori, grav loviți, au trebuit a 
fie transportați la spital încă ine 
intra terminării primului act. El » 
căzut victima goanei după senzație 
nai a televiziunii argentiniene car 
prm spectacolele ce le prezintă ta 
mărește să distragă atenția oamenite 
de. la marile racile ale orînduirii M 
pita! iste.



Cicliștii participant la „Turul R.P.R." 
au petrecut la Lacul Roșu 
o minunată zi de odihnă

1 "LACUL ROȘU,(prin telefon de la 
trimisul nostru). — «Alergătorii partici
pant la „Turul ciclist al R.P.R." au 
zăbovit mult, la Bieaz. Ei au cercetat 
cu interes temeliile viitoarei cetăți a 
luminii, și au stat de. vorbă cu har
nicii ei constructori, admirînd încă 
o dată ansamblul lucrărilor I lidrocen- 
tralei V. 1. Lenin. Apoi au plecat spre 
Lacul Roșu unde aveau să petreacă o 
binemeritată zi de odihnă. Poate că 
-nici citeva zile de repaus nu i-ar fi 
reconfortat mai bine .decît a făcut-o 
drumul pe care l-au străbătut în auto
buze pînă la vestitul lac.. Apele Bis
triței zăgăzuite de uriașii de granit 
se învolburau, se rostogoleau înspu
mate pe culoarul săpat dc natură de-a 
lungul mileniilor: Cheile Bicazului. Pei
sajul sălbatic, plin de măreție, de o fru
musețe fără seamăn, te cucerește ime
diat. Admirația ce te cuprinde în fața 
acestei priveliști îți impune o tăcere 
deplină. Doar într-un tîrziu Gabriel 
Moiceanu mi s-a adresat:

— Cît de frumoasă este țara noas
tră și ce minunate comori adăpostește. 
Pentru slava ei merită să faci orice 
sacrificiu...

Ajunși la Lacul Roșu, cicliștii par- 
ticipanți la Turul ciclist al R.P.R. au 
avut revelația unor noi priveliști în
cântătoare. L-au iscodit pe un bătrîn 
de prin partea locului pînă ce acesta 
s-a lăsat înduplecat să le spună po
vestea lacului : „D-apoi am să v-o zic

Comentarii după „Trofeul orașelor țărilor balcanice"
♦

Luptătorii romîni au avut o comportare remarcabilă
Așa cum am mai arătat, sportivii romîni au obținut o valoroasă per

formanță în competiția internațională „Trofeul orașelor țărilor balcanice". 
Se cuvine să amintim cu acest prilej că întregul nostru lot, atîit cel de Sa 
libere cît și cel de la clasice, a fost animat de dorința fierbinte de a învinge, 
a luptat cu ardoare pentru apărarea culorilor patriei și pentru a obține 
■un loc cît mai bun în clasamentul individual.
Rezultatele obținute cu prilejul aces

tei competiții dovedesc clin plin pro- 
greșul înregistrat de sportul luptelor 
dc la noi, valoarea tehnică ridicată 
1 marii majorități a sportivilor care 
au făcut parte din reprezentativa 
R.P. Romîne. Victoria obținută de echi
pa noastră la lupte clasice, este și 
mai semnificativă, dacă ținem seama 
că echipa R. P. Bulgaria este o for
mație omogenă, cu elemente talentate, 
bine pregătite din punct de vedere 
tehnic și că, de foarte multe ori în 
trecut, echipa noastră a fost surcla
sată de aceasta cu prilejul diferite
lor competiții internaționale. Cele 6 
titluri de campioni balcanici, cele 9 
insigne de argint ca și locul I pe na 
țiuni obținute de sportivii romîni, do
vedesc cu prisosință nu numai faptul 
că de data aceasta ne-am măsurat 
forțele de la egal la egal cu sportivii 
bulgari, dar că i-am și depășit. La 
lupte libere, de pildă, toate pronosti
curile dinaintea concursului erau fa
vorabile formației R. P. Bulgaria. 
Este drept ca oaspeții bulgari s-au 
impus, însă nu pot fi trecute cu ve
derea nici victoriile prețioase ale lup
tătorilor romîni, D. Crăciun, V. Popes
cu și A. Tampa la categoriile 57, 62 
și 67 kg. ca și titlurile dc campioni 
balcanici obținute dc ei. Dacă F., Ballo 
și Gh. Marton ar fi dat randamentul 
așteptat, victoria ne-ar fi revenitoteu 
siguranță și la lupte libere. Fr,,.Ballo 
a fbst însă de nerccunoscut în 'meciul 
cu M. Murtazov și a dat vădite sem
ne de oboseală. Gh. Marlon s-a do
vedit total necorespunzător. El a lup
tat fără dragoste și ambiție, a do-

Premiul internațional de sport 
„Oristofor Columh” 

a fost decernat atletului 
sovietic Vladimir Kuț

După cum scrie ziarul italian 
„Corriere dello Sport", Consiliul Mu
nicipal din Genua a decernat cunos
cutului atlet sovietic Vladimir Kuț 
premiul internațional de sport „Cris- 
tofor Columb".

După cum se știe, premiul „Cris- 
tofor Columb" sc acordă în fiecare an 
sportivului care a obținut cele mai 
bune performanțe. Vladimir Kuț a pri
mit acest premiu pentru remarcabilele 
sale victorii repurtate la Jocurile 
Olimpice de la Melbourne, precum 
și pentru recordul mondial stabilit în 
proba de 50C0 m într-un concurs dis
putat anul trecut la Roma.

(Agerpres) 

așa cum am auzit-o de la bătrînii 
mei. Zice-se că acum mai bine de 100 
ani, din muntele ăsta din spate, de-i 
spune „Ucigașul", s-a rupt o stincă și 
s-a prăvălit în vale punînd zăgaz ape
lor celor cîteva pîraie. Și așa ele s-au 
adunat de-a lungul anilor, dînd naș
tere lacului".

— Bine, dar, de ce-i zice Lacul 
Roșu ?

— Se spune că unul dintre pîraie, pe 
nume Licus, în trecere pe la pietrele, 
cu minereu, își roșea apele. De la el 
își trage și lacul numele.

încet, încet, peste munți s-ă lăsat 
înserarea. In jurul „Ucigașului" ca un 
brîu de licurici s-au aprins luminile 
vilelor. Pe balustrada cabanei noastre 
se află toți cicliștii. Privesc cu nesaț 
minunatul peisaj peste care coboară 
noaptea.

A doua zi, în timp ce alergătorii vi
zitau din nou stațiunea, am stat de 
vorbă cu antrenorul dinamoviștilor, Ni- 
culae Voicu. Succesul din etapa a 
doua i-a dat și mai multe... griji: Di
namo trebuie să-și mențină pozițiile 
cucerite și aceasta nu-i un lucru ușor. 
„Am convingerea — ne spunea el ■— 
că băieții mei vor trece cu succes și 
acest examen. Se simt bine și aceasta 
este un Indiciu că vor concura la va
loarea lor și în etapa contracronome- 
tru. Dar... șansele sînt de partea tu
turor. Lupta e deschisă".

H. NAUM

vedit lipsă de forță și tehnică. Con
siderăm ca o greșeală a federației 
selecționarea lui în lot.

Competiția internațională de la Bu

Echipele de lupte clasice și libere ale R. P. Romine in riadul cărora se 
află cei șase campioni balcanici. (Foto: I. MIHAICA)
curești a scos în evidență și faptul 
că sportivii noștri de la lupte libere 
trebuie să muncească mult mai mult 
la antrenamente, punînd accent deo
sebit, în pregătirea lor, pe variație 
în acțiuni și în mod cu totul special 
pe apucarea piciorului. Există de ase
menea tendința vizibilă de a se folosi 
de către foarte mulți luptători stilul 
de la clasice.

Pentru componențîi echipei de la 
lupte clasice avem — în general — 
numai cuvinte dc laudă. De la primul 
și pînă la ultimul, ei au fost animați 
de aceeași dorință —- obținerea vic
toriei. Se cuvine insă ca și aci an
trenorii să insufle sportivilor mai mul
tă încredere in forțele lor. Astfel ca 
aceștia să fie mai ordonați în acțiuni 
și să știe să se. apere în funcție de 
adversar. Luptătorul romîn de la ca
tegoria 52 kg.- Gh. Szabad, virtuos 
cîștigător, a lucrat dezordonat în me
ciul cu Velkov, n-a fost suficient dc 
atent și s-a lăsat prins cu multă ușu
rință într-un tur de cap care ar fi 
putut să-i aducă înfrîngerea. I. Cer
nea a fost în nota lui obișnuită. Ac
tiv și hotărît să cîștige. El a manifes
tat însă aceleași lipsuri ca și Szabad 
și, în plus, s-a angrenat în acțiuni 
prea riscante. P. Popescu a avut o 
orientare greșită din punct de vedere 
tactic. ,In ultimul meci, el nu a ata
cat pe sub brațele adversarului, iar 
la șuruburile încercate a prins brațtd 
prea din lung și nu a executat ener
gic acțiunea. De multe ori s-a retras' 
cu spatele spre marginea saltelei,

Campionatele europene de volei

Bk Voleibaliștii maghiari neinvinși pînă acum La fete, U. R. S. S. 
a întrecut Cehoslovacia iar reprezentativa noastră pe cea a Ungariei

Iată cîteva amănunte în legătură cu 
ultimele jocuri ale echipelor noastre:

După cum se știe, voleibaliștii noș
tri au pierdut meciul cu echipa Ceho
slovaciei cu 3—1. Echipa Romîniei a 
început jocul bine, impunîndu-și supe
rioritatea în primul set. Am avut ini
țiativa și în setul al treilea: 7—1, 
8—4, am fost însă egalați la 9, dar 
cîteva servicii dificile ale lui Paldus 
(Ceh.) și greșelile noastre la primi
rea mingii, ne-au costat setul. In ulti
mul set, voleibaliștii cehi și-au impus 
superioritatea.

Au jucat următoarele formații: RO 
MINIA: Roman, Fieraru, Rusescu, 
Cherebețiu, Nicolau, Miculescu — Mf- 
hăilescu, Ganciu, Păunoiu. CEHOSLO
VACIA : Laznicka, Mușii, Golian, Te
sar, Sinovec, Purnoh—Paldus, Paulus.

O remarcabilă revenire de formă a 
manifestat sîmbătă și duminică echipa 
noastră feminină care a întrecut cu 
același scor (3—1) echipele reprezen
tative ale Bulgariei și Iugoslaviei. In 
ambele meciuri, voleibalistele noastre 
au cîștigat ca urmare a superiorității 
tehnice dar și a voinței cu care au 
luptat.

Iată cîteva rezultate înregistrate 
sîmbătă și duminică în turneul mascu- 

lucru care putea să-i aducă sancțio
narea. Gh. Dumitru a ocupat locul 2 
datorită acelorași greșeli tactice. S-a 
lăsat angrenat în tactica adversaru
lui și n-a sezisat intenția acestuia 
de a merge la meci nul. -Mai tot 
timpul Arghirov i-a imobilizat mîini- 
le. Foarte bine s-a comportat V. Bu- 
larca. El a fost atent și cu o bună 
orientare tactică a parat toate încer
cările adversarilor și s-a folosit de 

greșelile lor. M. Belușica a mers bine 
și a făcut față cu succes unui adver
sar mai tehnic și foarte puternic. 
Nu a sezisat însă întotdeauna inten
țiile adversarilor și s-a lăsat deseori 
prins de mijloc. Gh. Popovici și Al. 
Șuii ar fi putut da mai mult dacă nu 
ar fi fost timorați de renumele parte
nerilor. Al. Șuii a fost de altfel frus- 
tat de victorie prin atitudinea ne
sportivă a sportivului bulgar Djataev, 
care în mod cu totul nepermis s-a 
lăsat învins prin tuș de iugoslavul 
Baksai.

V. GODESCU

ATI17TICM 111 cadrul Unlli COn- 
AlLtlloM curs desfășurat la

Leipzig, atleții din 
R.D. Germană au obținut următoarele 
rezultate: BĂRBAȚI: 5000 m.: Janke 

13:54,4, 1500 m. S. Hermann 3:43,8, 
4x400 in. Dynamo Berlin 3:12,2 (re
cord al R. D. Germane, pe echipe), 
400 m.g. Dittner 52.2. EEMEI: 200 ni. 
B Meyer 24.3, 80 in. g. Birkenmayer 
11,0, 100 tn. Birkenmayer 11,8.

® In prima zi a campionatelor ora
șului Moscova, atletele sovietice au

lin pentru locurile 9—16: R.A.U. ~ 
Tunisia 3—0 (4, 8, 10), R.D. Germa
nă — Olanda 3—0 (14, 15, 14),
R.A.U. — Olanda 0—3 (6, 13, 11). 
R. D. Germană — Italia 3—2 (1—15, 
16—14, 15—3, 12—15, 16—14), Alba
nia — Tunisia 3—1 (9—15, 15—6,
15—12, 15—11), Turcia —’ Finlanda 
3—1 (15—11, 1—15, 15—13, 15—6). 
Turneul pentru locurile 17—20: R. F. 
Germană — Danemarca 3—0 (8, 11, 
13), Belgia — Austria 3—0 (5, 9, 3,).

Echipele noastre vor juca marți cu 
U.R.S.S. (f.) și Ungaria (m.).

★

PRAGA 8 (prin telefon). ■— In 
cadrul turneului masculin pentru

După „Cupa Europei" la popice

Sportivii romîni sînt capabili 
de performanțe și mai bune

In cele trei zile de întreceri ale 
„Cupei Europei", jucătorii și jucătoa
rele noastre de popice au corespuns 
în general așteptărilor.

Debutul echipei feminine, care a 
ocupat locul III în clasamentul pe na
țiuni în urma redutabilei formații a 
R. D, G. (cîștigătoarea „Cupei Euro
pei") și R.P.U. a coincis cu o promi
țătoare afirmare. Cu toată această sa
tisfacție, cercetînd procentajele indi
viduale constatăm că sportivele noas
tre nu au realizat, cu excepția jucătoa
rei Margareta Szemany, rezultatele 
de care erau capabile. Erica Arion, 
Florica Lăpușan, Margareta Kelemen 
și îndeosebi Ana Felseghi și Ilona 
Nagy, care ne obișnuiseră cu scoruri 
în jurul cifrei de 400 nu au reușit la 
Miinchen să treacă nici de 390 p. d. 
Singura care a concurat la un nivel 
înalt a fost dubla campioană a țării 
Margareta Szemany, care cu cele 429 
p.d. (performanță la numai 3 puncte 
de recordul mondial stabilit de iugo
slava Eranka Erjavec) a fost la un pas 
de a intra în posesia recordului lumii. 
Ea a ratat la ultimele lovituri.

Reprezentativa masculină situată pe 
locul 5 în clasamentul generai! a avut 
— în ciuda aparenței —■ o comportare 
bună. Indiscutabil, valoarea medie a 
echipei noastre a crescut simțitor, da
torită în mare măsură și calității 
materialelor dc concurs. Astfel, la 
Bautzen sportivii romîni au totalizat 
în compania puternicii selecționate a 
R.D.G., cîștigătoarea de mai tîrziu a 
„Cupei Europei", 6 medie de 841 p.d., 
ca peste o săptămînă, la Miinchen, să 
realizeze o medie de 839 p.d. Sînt 
procentaje cu mult superioare celor 
obținute pe arenele din țară. Ultima 
cifră ar fi fost mai mare dacă popi
carul I. Dinescu nu ar ii avut o sur
prinzătoare „cădere" din care cauză 
a obținut un rezultat (789) cu mult 
sub nivelul posibilităților lui.

Cele două confruntări avute în de
curs de numai o săptămînă (meciul cu 
R.D.G. și apoi „Cupa Europei") ne-att 
dat prilejul să ne verificăm forțele 
față de cei mai buni popicari străini. 
Rezultatul : evoluînd pe arene cu bile, 
popice și piste conforme cerințelor re
gulamentului internațional (materiale 

realizat cîteva rezultate valoroase. 
In proba de săritură în lungime vic
toria1 a revenit atletei Valentina Li
tueva cu rezultatul de 6,10 ni. Proba 
de aruncare a discului femei s-a în
cheiat cu victoria cunoscutei sportive 
Nina Ponomareva, care a obținut 
51,14 ni.

9 Intr-un meci internațional des
fășurat Ia Helsinki echipa Finlandei a 
învins cu 232—177 p. echipa Suediei. 

locurile 1-8, s-au înregistrat azi tir. 
mătoareile rezultate : Ungaria—Bul
garia 3-2 (.8, 15, .15, 10, 15), Po
lonia—U.R.S.S. 3-1 (7, -9, 10, 9), 
Cehoslovacia—Iugoslavia 3-0 (5, 4, 
11). La ora convorbirii noastre tele
fonice, în jocul R. P. Romînă—Fran
ța, echipa noastră conduce cu l_0 
la seturi (cîștigat la 10) și cu 7.1 
în setul al doilea.

In întrecerea feminină, echipa ro
mână a întrecut reprezentativa Unga
riei cu 3-2 (-10, 13, 13, .13, 10). 
Celelalte rezultate : Polonia—Bulga. 
ria 3-1 (disputat duminică), Polonia 
— Iugoslavia 3-0, Bulgaria—R.D.G.
3-0, UIR.S.S,—Cehoslovacia 3-3.

care nouă ne lipsesc) sportivii noștri 
au confirmat că dețin majoritatea, ele
mentelor tehnice necesare progresului. 
De aici se desprinde o concluzie: 
necesitatea procurării cît mai grabnice 
a acestor materiale. Totodată jucători-; 
lor și jucătoarelor noastre Ie treb" 
un plus de voință și conștiinciozita... 
în pregătire. Și rezultatele nu vor în-l 
tîrzia să apară.

Azi și mîine Ia Tg. Mureș

Dubla mtîlnire de baschet 
dintre reprezentativele 
feminine de tineret

ale R. P. Remine
și R. P. Polone

Revanșa întîlnirii internaționale de 
baschet dintre reprezentativa de tine
ret a R.P. Polone și selecționata de 
junioare a R.P. Romîne, desfășurată 
duminică seara la Sibiu, ă fost câști
gată tot de echipa oaspete, care, car ' 
îti primul meci (terminat cu scori. 
de 72-43) s-a dovedit superioară ca 
pregătire tehnică, tactică și, mai 
ales, rutină. Echipa R. P. Po
lone a învins cu scorul de 
72-34 (37_10), realizînd în com
pania junioarelor noastre un joc fru
mos, de bună factură tehnică. Polo
nezele au impresionat în mod deo
sebit prin precizia în aruncările de 
ia semi-distanță' și distanță, făcînid 
o adevărată demonstrație. Partidele 
de la Sibiu s-au desfășurat pe terenul 
Luceafărul, care a fost inaugurat cu 
această ocazie. Terenul are un aspect 
foarte frumos și este excelent ame
najat. Are instalații pentru nocturnă, 
utilajul necesar semnalizărilor elec
trice etc.

Echipa de tineret ă R. P. Polone 
își încheie turneul în țara noastră ju- 
cînd azi și mîine la Tg. Mureș cu 
reprezentativa de tineret a R. P. Ro- 
tnîne..

M. VLADO1ANU 
și C. PIT Al? IU

— corespondenți —

NATATIff Cu Prileiul unui COH- 
HAlAJfâ, curs de natație des

fășurat Ia Tokio, îno
tătorul japonez Yamanaka a stabilit 
un nou record mondial în proba dc 
200 m liber cu timpul de 2:03,6 
(v.r. 2:05,2).

Turneul interzonal
ȘAH ,,e la Fortoroj a con

tinuat duminică seara 
cu desfășurarea partidelor din runda 
a 20-a1. lată rezultatele înregistrate: 

Averbach-Matanovici I—0; Tal-Petro- 
sian */ 2—>/2 ; Benko-Gligorici ‘/2—*/ 2 ; 
Bronștein-Filip ‘/2—*/ 2; Panno-De
Greif '/2—'/2. Au fost întrerupte par
tidele : Scherwin-Olafsson, Fisher- 
Cardoso, Neikirch-Rossetto, Larscn- 

Pachman, Sanguinnetti-Szabo.


