
Regională
J HuneJono ,-Deva
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Ieri după-amiază au sosit în Capi- 
:ală atieții chinezi participant la 
■.ampionate. După ce expresul a oprit 
a peron și am descoperit vagonul 
n care se aflau oaspeții, toate pri
virile au căutat-o pe Cen Fen-iun, 
vestita săritoare în înălțime, al cărei

record mondial l-a doborît în vara 
acestui an lolanda Balaș. Cunoștință 
bună a publicului nostru, de la între
cerile ediției anterioare, Cen-Fen-iun 
a fost repede identificată, devenind 
ținta tuturor felicitărilor pentru

I

•
«->■ yj was

lată-i pe membrii delegației R. P. Chineze la cea de a XI-a ediție 
a Campionatelor lnternaționale de atletism ale R.P.R., fotograjiați la citeva 
minute după sosirea în Gara de Nord. Prima sportivă din stingă este Cen 
Fen-iun, fosta recordmenă a lumii la săritura în înălțime.

(Foto: 1. M1HA1CA)
dar și

se
frumoasele ei performanțe 
a... întrebărilor de rigoare. Cum 
simte? Ce părere are despre concursul 
de la București?

înainte de orice răspuns, Cen Fen- 
iun ne-a rugat să 
ei (olandei Balaș, 
consecutive ca și victoria de la Stock
holm i-au produs o puternică impresie. 
De altfel, abia așteaptă să-i spună 
aceste lucruri personal. In ceea ce o 

[privește, Cen Fen-iun ne-a declarat
• Loturile A și juniori pleacă a4CC-S‘ SeZ°n’ a™’

- T ‘ ni. ce'e trei concursuri des
fășurate în R.D.G. (unde lotri atie- 

ților chinezi a sosit la 23 august) 
cel mai bun rezultat al ei a fost 
1,70 m.

Alături de Cen Fen-iun, lotul atle- 
ților chinezi cuprinde și alte cunoștin
țe de anul trecut: Ma Sian-lun (2,01 
.....,a înălțime), Tai l-șu (4,40 ni. la 

juniori. După cum se știe, echipajPraJ*n®)’ Tien-Tzao-tun (15,65 m. la 
juniori joacă simbătă la Franckfurt,\^rțP^a)> Li Tzun-lin (1:51,0 la 800 m.), 

■ echipa A duminică la Leipzig. J Si Pao-tzu (50,93 m. la disc femei) și 
• țGian lu-min (11,9 sec. la 100 m.). 

împreună cu aceștia au mai sosit: 
Tai Mei-țin (4,33 m. la prăjină), Sun

transmitem urările 
ale cărei recorduri

GTB4L

Astăzi părăsesc țara cu avionul, 
‘urile A și de juniori. Fac deplasa- 
n jucătorii anunțați, printre care: 
>ma, Neacșu, Hone, Petschovski, 
tidă, Georgescu, Cădariu, Tăiam —
A —, Ghiță, Covaci. Nicoară, Che

ta. Minasian, Varga, Surdan ,—

® Cum se dispută meciurile de 
B și tineret cu R.D.G.

a sta- 
jocuri 

tineret

Giî-iuan (50,15 m. la disc), Cao Gi- 
ciao (14,8 la 110 m.g.), Tin Gia- 
ciuan (10,6 la 100 m.), Uan I (48,01 
m. la suliță femei), Liî Sin-iu (5,82 
m. la lungime), lan lu-min (5,76 m. 
la lungime) și Uîn lun-tzîn (11,1 la 
80 m.g.). De remarcat că, exceptind 
„dublurile” de la prăjină și lungime 
femei, toți ceilalți atleți sînt record- 
meni ‘ai R.P. Chineze.

AEROPORT, IN AȘTEPTAREA 
OASPEJilOR

de obicei, în preajma „interna
ționalelor" de atletism, aeroportul 
Băneasa devine un loc de întîlnire al 
multor iubitori ai acestui sport ve-_ 
niți să-i întîmpine pe oaspeții campio-" 
natelor. Iu aceste zile, aproape fie
care avion care aterizează pe pista de 
beton a aeroportului aduce concurenți 
din diferite țari, pafticipanți la marele 
concurs de pe stadionul Republicii. 
Marți seară, de pildă, au sosit atieții 
islandezi: Kristeifur Gudbjoernsson
(9:25,4 la 3.000 m. ob.) și T hor in 
Thorsteinsson. (48,1 la 400 m., și 
1:52,6 la 800 ni.). Ieri după amiază 
din avionul de Atena au coborît trei 
atleți ai Republicii Arabs' Unite: 

Razab Hassam (11,0 sec. la 100 ni. 
și 22,2 sec. la 200 m.), Mustața 
Mouib, în vîrstă de 18 ani (11,0 la 
100 m., 22.3 la 200 ni.) și Assent 
Sourour (14,76 m. la triplu).

Din avionul de la Bruxelles au des
cins aseară două grupuri de atleți : 
șapte olandezi și numai doi austra
lieni (în așteptarea plecării spre Bucu
rești, aileții australieni au vizitat 
expoziția internațională și doi dintre 
ei... s-au rătăcit pierzînd avionul). 
Oricum însă Charles Porter și sărito
rul de triplu Maurice Rich vor sosi

(Continuare in pag. 4)

In anii puterii populare, în țara 
noastră au fost create condiții pentru 
practicarea sportului, cum nici nu pu
tea visa tineretul în timpul regimului 
burghezo-inoșieresc. Mari baze sporti
ve au îinpinzit țara. Industria noas
tră socialistă furnizează colectivelor 
sportive materiale și echipament în 
sortimente variate și de calitate supe
rioară. Colectivele și cluburile spor
tive au la dispoziție fondurile nece
sare pentru o vastă activitate compe- 
tițională.

Marea majoritate a colectivelor răs
pund sarcinilor ce le revin — în spe
cial în ultima vreme, după apariția 
Hotărîrii Partidului și Guvernului din 
2 iulie 1957 — prin inițiativă în cre
area de noi condiții, pe plan local, 
prin spirit gospodăresc în îngrijirea 
bazelor, a echipamentului și mînuirea . 
fondurilor. Despre acest lucru vor
besc de la sine sutele de terenuri 
sportive simple amenajate prin mun
că obștească în regiuni ca lași, Cra
iova, Suceava, Galați etc., grija față 
de bunurile sportive dovedită de co
lective ca Sănătatea București. UTA 
Arad, Soda Ocna Mureșului si mul
te altele.

Astfel de abateri ca și furturile ce 
s-au comis cu ocazia construirii sau 
reamenajării unor baze din regiunile 
Bacău, Oradea, Baia Mare trebuie să 
dea tuturor de gindit, în special orga
nelor de conducere și activiștilor L1CFS. 
Ele au fost posibile din cauza lipsei 
de vigilență a unor organe sportive, 
dar și din cauza rămășițelor unei 
mentalități profund greșite, care dăi
nuie încă in rindul unor activiști spor
tivi, in ceea ce privește apărarea avu
tului obștesc. Aceștia consideră că 
spiritul gospodăresc și economiile își 
au aplicare in orice domeniu, in afară 
de sport. Și această mentalitate nu va 
fi lichidată atita vreme cit nu li se 
va imputa celor ce se fac vinovați de 
asemenea abateri, sumele cu care ei. 
păgubesc mișcarea sportivă !

ECONOMII, INITMTIVĂ, SPIRIT 
GOSPODĂRESC

SĂ SE RESPECTE DISCIPLINA 
FINANCIARĂ

Există însă cazuri în care unii ac
tiviști sportivi par a nu ști că bunurile 
sportive aparțin în
tregului popor, că 
orice abatere de la 
disciplina 
ră, orice 
utilizarea 
rului și 
încălcări 
altfel se 
de fonduri pe care și-o permit acti
viștii din regiunea Baia Mare sau 
cei din Oradea, cu prilejul unora din
tre competițiile internaționale organi
zate pe plan local, cînd costul cadou
rilor, al banchetelor etc. a întrecut 
cu mult încasările realizate ? Cine le 
dă dreptul consiliilor unor colective 
sportive ca Farul Constanța, I.M.U.M. 
Medgidia, Minerul Baia Mare, So
meșul Satu Mare etc. să risipească 
banul public, acordînd fotbaliștilor 
condiții neprincipiale sau organizind 
deplasări mai lungi decît e necesar 
si cu tui număr nepermis de mare de 
însoțitori ? Cu ce drept au ..invitat” 
organizatorii fazelor raionale ale 
Spartachiadei din raioanele Costești 
sau Potcoava, la masa snortivilor, 
rude sau persoane străine ? Este evi
dent că cei în cauză au încălcat prav 
disciplina financiară și, din neștiință 
sau cu rea intenție, au pricinuit pa
gube materiale serioase mișcării spor
tive. Lipsa de griiă fată de banul 
public a făcut ca bl I.M.U.M. Med
gidia să se che'tuiască 499 090 
oenfru construe'»”1 unui stadion 
aooi să se lase lucrările haltă și 
se aleagă alt amplasament.

sportive constituie

tinancia- 
risipă, în 

inventa- 
fondurilor 
ale legalității populare. Cum 

explică inadmisibili risipă

lei 
i;-r 
să

Orice tendințe spre risipă, negli
jență sau delăsare, orice rea intenție 
ca și atitudinea de gură-cască a unor 
organe sportive regionale, raionale șC 
orășenești trebuie curmate cu desă- 
vîrșire. Spiritul nou care a început 
să pătrundă în mișcarea sportivă o- 
dată cu reorganizarea trebuie accen
tuat și generalizat. In loc să se ba
zeze pe subvenții și alte forme de a- 
jutorare „de sus”, colectivele sportivei 
trebuie să desfășoare o largă iniția--

> tivă către procura
rea de fonduri prin 
mijloace proprii. Iar- 
„secretul” constă 
in realizarea veni
turilor prevăzute în

buget și în primul rînd a capitolului 
„taxe de înscriere și cotizații", 
deficitar în multe colective sportive.

Aceste venituri, ca și cele realizate 
din manifestări sportive, cultural-spor
tive, șau — la sate — din vînzarea 
finului recoltat de pe terenurile spor
tive și din alte acțiuni, trebuie rigu
ros contabilizate, astfel îneît nici im 
ban să nu se irosească. Grija față 
de buna îngrijire a echipamentului și 
materialelor sportive trebuie sporită. 
Cit privește bazele sportive, atît or
ganele U.C.F.S., cit și colectivele spor
tive să se ocupe mai puțin de proiecte 
mărețe pentru construirea unor baze 
costisitoare și uneori inutile față de 
stadiul actual al dezvoltării sportului 
în localitatea respectivă. în schimb, 
ele trebuie să acorde întreaga atenție 
bunei gospodăriri a bazelor existente 
și amenajării de noi si noi terenuri 
simple, prin muncă voluntară si folo
sind resursele locale. Spiritul de ini
țiativă, orientarea către un repim de 
severe economii și de maximă exi
gență în folosirea fondurilor șl a celor
lalte bunuri sportive trebuie să-si dea 
mîna pentru ca actualele condiții ma
teriale să fie valorificate la maximum, 
nentru a se crea roi perspective 
de dezvoltare a bazei materiale ă 
mișcării noastre sportive.

Astă seară, pe Stadionul Republicii

Prima întîlnire dintre tinerii boxeri 
ai Republicii Arabe Unite și R. P. Romîne

Stadionul Republicii va cunoaște 
din nou, astă seară, atmosfera carac
teristică marilor întreceri pugilistice. 
Tinerii boxeri din Republica Arabă 
Unită vor evolua cu acest prilej pen
tru prima oară în fața publicului bu- 
cureștean, întîlnind reprezentativa de 
tineret a R. P. Romîne.

Oaspeții au sosit aseară. Antrenorul 
federal Michel Georges Hadad ne-a 
servit cu multă amabilitate amănunte 
despre pugiliștii care ne vizitează.

Am aflat astfel 
tora figurează 
militar (Abdelmoneim Elguendi) 
șase
gipt (Abdelmoneim 
zid 
moud

că în rîndurile aces- yed Elkilani). De altfel, iată „car-*- 
un campion mondial , iile de vizită “ ale boxerilor care vor

campioni ai provinciei
Elguendi,

și
E- 

Ya-
Elnahas, Sayed Elnahas, Mah- 

Elachri, Galal Ouasfi, Sa-

apare asta seară pe ringul din „pot-/ 
coava“ Stadionului Republicii: MUS-

Reprezentativele de tineret la baschet 
ale R. P. Romîne și R. P. Polone 

și-au împărfit victoriile

Federația noastră de fotbal 
it ieri programă celor două 
tire selecționatele 13 și de 
' R. P. Romîne și R. D. Germane, 
este înttlniri vor avea loc astfel: 
L P. Romînă B — R. D. Germana B 
bucurești, duminică dimineață, ora 

30 pe Stadionul „23 August".
R. P. Romînă tineret — R. D. Ger- 
ană tineret, la Ploeșli, duminică
pă amiază ia ora 16.30. f Tg. Mureș 10 (prin telefon). Intîl-

1 nirea internaționalii de baschet dintre 
\ reprezentativele feminine de tineret 
/ale R. P. Romîne și R. P. Polone a 

^nnrtivi qî Qnnrtivp 1 yrezlt ”n. vi" inter“ în oraș- AProaPe jyUSLm Și ț4.000 de spectatori au fost prezenți
marți seara la terenul Voința.

Meciul a avut o desfășurare vie, 
[spectaculoasă și s-a ridicat la un bun 
nivel tehnic. Baschetbalistele poloneze 
leare au învins cu 49—45 (19—16), au 
fost superioare în declanșarea contra
atacurilor, iar „pivoții” au acționat cu 
succes în atac.

’regătiți-vă din vreme 
lentru a lua startul 
a întrecerile pe colectiv 
le crosului de masă 
SĂ INTIMPINĂM 
3 NOIEMBRIE’-!

★

Miercuri seară la Tg. Mureș tinerele 
noastre reprezentante au avut o corn-.

portare excelentă și au reușit să cîș- 
tige cu 39—37 (22—17) luîndu-și ast
fel revanșa. Baschetbalistele romînce 
au acționat foarte bine și în atac și 
în apărare și au reușit să conducă 
majoritatea timpului. De remarcat că 
în minutul 39 scorul a fost egal: 
35—35, iar finalul partidei a fost de-a 
dreptul dramatic. Anca Pop a înscris 
însă patru puncte (o aruncare din ac
țiune și două lovituri libere) și a 
pecetluit victoria echipei de tineret a 
R.P. Romîne. Cele mai bune jucătoare 
ale echipei noastre: Anca Pop, Octa
via Cucuruz și Hanelore Kraus.

I 
VASILE KADAR

corespondent regional IOSIF, MIHALȚ

CA: Abdelmoneim Elguendi, 22 ani, 
marinar, campion militar, campion al 
Egiptului; COCOȘ: Yazid Elnahas, 
21 ani, student, campion al Egiptu
lui; PANA: Sayed Abdelkader, 19 
ani, student, campion al orașului Ca
iro; SEM1UȘOARA: Anis Ibrahim, 22 
ani, student, campion universitar al 
Egiptului; UȘOARA; Sayed Elnahas, 
19 ani , student, campion al Egiptu- . ... ,-r-,........................ Sa]eh.

al E- 
Mah- 
cam- 
Gafal 

Ouasfi, 22 ani, marinar, campion al 
Egiptului; SEMIGREA: Midhat Rizk, 
21 ani, funcționar, campion al Ale
xandriei; GREA: Saved Elkilani, 20 
ani, aviator, campion al Egiptului. 
Rezervele formației sînt: Hussem 
Hassan (muscă), Salah Shasqer (u- 
șoarăț, fost de cinci ori consecutiv 
campion militar al Egiptului, 
Ibrahim (prea), campion al 
Cairo și Fathi Abdulrahman 
cie-ușoară), fost campion 
militar.

Pentru întîlnirea de astă 
(primul sunet de gong: ora 
antrenorii I. Popa și L. Ambrtis au 
alcătuit următoarea echipă, în ordinea 
categoriilor: Puia Nicolae, Ion Turcit, 
Iosif Mihalic, Ventel StoianovicȚ 
Francisc Pazmani, Stroe Trifan, Șfea 
fan Cojan, Traian Stuparu, fon Foi 
rentz și Vasile Mariuțan,

Iui; SEMIMIJLOC1E: Kenaoui
21 ani, student, fost campion 
giptului; MIJLOCIE-UȘOARA: 
moud Elachri, 19 ani, militar, 
pion al Egiptului; /MIJLOCIE:

Kalil 
orașului 

(miiio- 
mondial

seară
19,30).



ajutor tovărășescUn prețios

Răspunzînd cu 
entuziasm chemă
rii comitetului oră
șenesc U.C.F.S. 
Bacău 200 de spor
tivi și sportive din 
localitate au ple
cat în orele lor 
libere în cîteva 
comune pentru a

uta pe țăranii muncitori în cam- 
inia agricolă. Astfel, 65 de sportivi 
n colectivele Voința, Partizanul și 
oletartd s-au deplasat la G.A.C. 
icăciuni, unde au prestat 325 ore 

muncă voluntară la lucrările de 
pături în pămîrit din interiorul silo- 
rilor pentru depozitarea plantelor 
rajere.
Toți sportivii au mîrîiiit lopețile Și 
năcoapele cu multă pricepere dar 
rcă mai cu spor au lucrat atletele 
■culina Dumitru și Augustina Pră
jea, tinerii Mauriciu Reiner, Froim 
vșcovici. C. Schwartz, Nicolae Cuca 
activiștii sportivi Constantin Fătu, 

,tru Gavrilescu și B. Btiium.
Un alt grup de 135 sportivi a mlin- 
: cot la cot cu sătenii din comunele 
:ști, Lutea Veche și Șerbănești.

V. MIHAILA și R. STRATULAT 
corespondenți

Colectiv fruntaș în strîngerea 
cotizațiilor

Colectivul sportiv Dinamo a primit, 
• curînd, titlul de fruntaș pe orașul 
ghet în acțiunea de strîngere a co- 
•aiiilor. La ora actuală, toți membrii 
estui colectiv sportiv sînt cu cotiza- 
i la zi.
Urnind exemplul dinamoviștilor, con- 
'iile colectivelor sportive Stăruința, 
irtizanul, Solovanul, Știința și Ura
lul Roșu au strîns piuă in prezent 
tizații în proporție de 90—95 la 
fă.

V. și G. DĂBALA
corespondenți

După doi ani în categoria A

ne-au rezervat o 
de plăcută, la care 
nici eu și nici cei-

..Fetele noastre 
trpriză deosebit 
acer vă spun —
Iți membri ai clubului nostru tiu ne

,Partizanul*^ prima întreprindere 
din Bacău care a introdus 
gimnastica de producție

Ziua de 8 septembrie 1958 va ră- 
îne ca o plăcută amintire pentru 
treg colectivul de muncă al între- 
inderii „Partizanul" din Bacău. In 
ua aceea, cu sprijinul activ al tova 
ișilor Dumitru Popa, directorul între- 
-inderii, Franc Wili, secretarul comite- 
ilui de partid, I.. Leibovici, președin
ție comitetului de întreprindere, I. 
ica, secretarul comitetului U.T.M.,

i întreaga întreprindere a fost intro- 
usă GIMNASTICA DE PRODUCȚIE!
Acum, cînd întreaga masă a munci- 

irilor de la „Partizanul" a fost an 
renată în gimnastica de producție, cei 
? pot raporta partidului că au înde- 
liuit această importantă sarcină spun
ii modestie: „nu al nostru este meri- 
il, ci al muncitorilor care au primit 
u bucurie îndrumarea partidului, 
louă nu ne-a mai rămas decît puțin 
e făcut. Adică să organizăm treaba, 
ă vedem care sînt posibilitățile să 
plicăm cît mai curînd cele cuprinse 
ti Hotărîrea din 2 iulie 1957".
...Era în primele zile ale primăverii, 

.a „Partizanul" reprezentanții comite 
illtti de partid, ai U.T.M.-ului, ai co- 
litetului sindical, direcțiunii, membrii 
prsiliului colectivului sportiv și tova- 
ăși din comitetul de organizare al 
J.C.F.S. Bacău discută — cerîtid aju- 
orul medicului — care dintre secțiile 
ntreprinderii sînt cele mai 
lentru a se introduce, experimental, 
(imnastiea de producție. Se hotărăște 
ă începutul să fie făcut la secția de 
roit. In cîteva zile, întreaga între- 
irindere a fost împînzită de lozinci 
are îndemnau muncitorii la practica- 
ea gimnasticii de producție. Stația de 
adio-amplificare își aduce și ea con- 
ribuția lămurind, în emisiuni speci
ile, care este rostul gimnasticii de 
iroducție și ce foloase aduce ca celor 
:c o practică.

Iu mai puțin de două săptămini, 
l(ipă efectuarea controlului medical, 
nuncitorii secției de croit au început 
S facă ginjnastică înamte de începe
rea 'hicriilui, între orele'_5,50-r-6.

indicate

așteptam. Se împlinesc curînd
doar doi ani de cină am pus secția 
de volei feminin pe picioare și iată-ne 
in categoria A".

In continuare, tovarășul Niculae 
Jenei, secretarul clubului Știința Cluj, 
ne-a vorbit despre însuflețirea și dra
gostea dovedită de-a lungul campio
natului de calificare de jucătoarele 
Maria Turturescu, Livia Nistor, Maria 
Lucaciu, Melania Iascu, Maria Seu- 
leanu, Rodica Zoicaș și Ioana Chin- 
driș ca și de munca antrenorului Romeo 
Mănăstireanu care le-ă îndrumat pașii 
cu răbdare si pricepere.

R. FISCH 
corespondent regional

Al 100C-lea meci de box
, Recent, cu pri

lejul 
box 
siala 
tutui 
din
tivului Mircea Vi- 
șoiu i-a revenit 
cinstea să susțină 
cel de al 1.000-lea 

viața secției de box a 
Energia. Jubileul este un 
de trecere în revistă a

unei gale de 
desfășurată în 
cinema’ogra- 

nuiincitoresc 
Cîmpina, spor-

meci din 
colectivului 
bun prilej 
frumoasei și bogatei activități desfă
șurate de secția de box a colectivului 
Energia Cîmpina. Iată cîteva din a- 
ceste frumoase realizări.

Secția a organizat pînă acum 94 
de gale. Din totalul celor 1000 me
ciuri susținute, boxerii de la Energia 
au cîștigat 474 întîlniri, au pierdut 
341 și au terminat la egalitate 185. 
De subliniat faptul că, toate aceste 
întîlniri au fost susținute de boxeri 
crescuți de colectivul Energia. Este 
o remarcabilă activitate pugilistică, 
pentru care antrenorul Traian Marines
cu, responsabilul secției de box, Gh. 
V ăleanu, și președintele colectivului, 
Dumitru Petre, merită toate felicitările.

B, PÂ1.TINEANL1 — corespondent
Un nou centru de înot pentru 

copii
Comisia de natație de pe lingă con

siliul orășenesc U.C.F.S. Tg. Mureș 
a' organizat de curînd, la ștrandul lle- 
for, un centru de înot pentru copiii 
între vîrsta de 6 și 14 ani. Centrul 
funcționează zilnic, iar de pregătirea 

Roadele experimentului au fost foar 
te bune. Muncitorii de la secția de 
croit — care acum se mîndresc de a 
fi fost primii care au început acți
unea — se simțeau foarte bine. Lu
crau mai cu spor. Unii, ca tovarășii 
Gh. Butnărici și Ținea Pușcașu, au 
scăpat, după spusele lor, dc unele du 
reri și amorțeli pe care le pravoca o 
anumită poziție în care stă corpul c> 
bună parte din timp, 
spus tov. Nicolae *,
bună parte din timp. Iată ce ne-a 
spus tov. Nicolae Avădanei: „Nici 
nu-mi vine să cred că sînt tot eu cel 
ce în urmă cu cîteva luni simțeam 
după primele ore de muncă o durere 
de mijloc. Acum mă simt mai vioi, 
parcă mai întinerit, mi-au pierit dure
rile. Fac gimnastică de producție cu 
mare plăcere. M-am convins că e spre 
binele meu". O altă declarație, a mun
citorului Gh. Butnărici din aceeași 
secție : „Am început să fac gimnastică 
în luna aprilie, alături de tovarășii 
din secția în care lucrez. Deși știam 
de la început că practicarea gimnas
ticii îmi va folosi, sincer să fiu nu 
mă așteptam la un asemenea efect. 
Mi s-au împrospătat forțele de muncă. 
Lucrez mai cu spor. înainte croiam 40 
perechi marfă. Acum dau în jurul a 
50 și deseori și mai mult".

Ca și tovarășul Butnărici, tovarășa 
Ținea Pușcașu e mulțumită de randa
mentul sporit pe care-1 dă acum după 
practicarea gimnasticii de producție și 
care se răsfrînge în cîștigul său. „Cro
iesc cu regularitate 50 perechi marfă 
pe zi față de 40 cît realizam înainte. 
Firește, și cîștigul mi-a sporit.

Asemenea lor, muncitorii Maria Mi
hai, Constantin Tăbușcă și mulți alții 
au numai cuvinte de mulțumire pen
tru cei care i-au îndrumat să prac
tice gimnastica de producție. Pentru 
ei și pentru instructorii obștești Alex. 
Niculă (secția stanță), Ion Stafie (sec
ția croit), inginerii! Gh. Juganu și 
Bruno Wolf (secția tălpuit) care con
duc, în fiecare» dimineață, programele 
de gimnnîțștic.ătdeVproducție. 

viitorilor sportivi se ocupă antrenorii 
Magdalena Fazekas, Vasile Chil) și 
Andrei Kiss. Piuă în prezent au în
vățat să înoate peste 3CG copii.

Campionat de fotbal iriterstrăxi
pentru

acerdea a 
la Tir nu 
camuiona- 

fotbal inter- 
rezervat co- 
între 11-14

un viu in-
în rindul
amatori ai 

popular sport. Cei mai 
suporteri sini, bineînțeles, părin-

iu

Zilele 
început 
Mureș 
tul de 
străzi i 
piilor 
ani. Competiția a 
stlrnit 
teres 
micilor 
acestui 
focați 
ții celor care alcătuiesc cele 10 echipe 
participante la competiție. Comitetul 
orășenesc de organizare a U.C.F.S. Tg. 
Mureș a luat inițiativa ca aceste 
echipe să fie date in grija colective
lor sportive din oraș, care se vor o- 
cupa de pregătirea și activitatea mi
cilor fotbaliști. După disputarea pri
melor 3 etape, în fruntea clasamen
tului se află echipele străzilor Janos 
Arany, Plugarilor și Piața Matei Cor
vin. cu cite 5 Dunele fiecare.

ION PĂUȘ — corespondent

Bogată activitate sportivă în 
băra de pionieri Climești

ta-

Peste 
pionieri 
trecut 
vară 
de la < 
ionul 

le’- î

de 
pe-
de 

tabăra

: 600 
i și-au 
vacanța 
în
Climești, ra- 

I Roman, zi- 
în care, ală

turi de celelalte 
activități, sportul 
i-a întovărășit și 
le-a creat clipe din. 
cele mai plăcute. 
Au fost organizate 
numeroase între
ceri de volei, atle

tism, orientare turistică, fotbal etc. Deo
sebit de frumoasă a fost activitatea 
sportivă desfășurată de pionierii din 
seria a H-a. Numai la concursuri de 
orientare turistică au luat parte patru 
detașamente. întrecerea au. cîștigat-o 
pionierii din detașamentul 7.

In tabăra de Ia Climești a lost or
ganizată, din inițiativa profesorului 
Aurel liarnea, conducătorul cercului 
sportiv, și o adevărată spartacliiadă 
la care au luat parte, toți pionierii ta 
berei. Cîștigătorii, Maria Orheșteanu, 
Gh. Cristofor, Bereș Habot și Petru 
Doloca au primit diplome și insigne.

SANDA SANDU—corespondent

Ialomița îți ține tovărășie 
case proaspăt văruite, cucu

gospodăria agricolă de stat sau colec tiviști la gospodăria 
Crișan" sînt acum la cîmp. E multă -- ~
pentru sport? Afli răspunsul de la 
zător...

„SPICUL" devine... snop!

Nu-i mult de cînd un mănunchi 
de tineri au înființat „Spicul" — co
lectivul sportiv din comună. Acum, 
oamenii din așezarea Căzăneștilor îți 
spun în cîtcva vorbe ce înseamnă 
sportul în comuna lor, ce dezvoltare 
a cunoscut: „Spicul nostru devine 
snop" ! Și, nu-s vorbe goale. Colec
tivul sportiv din comună numără pe
ste 160 de tineri și vîrstnici, toți cu 
cotizația la zi. Nici unul nu s-a în
scris în U.C.F.S. doar așa ca să se afle 
în treabă. Toți practică un sport sau 
altul. După cum le place. La Căză
nești există cicliști (mulți și talen- 
taț'i), echipe de handbal, fotbal, vo
lei (deocamdată băieții au luat-o îna
intea fetelor), popice, șah, atletism, 
călărie (la G.A.S. a fost organizată 
o secție puternică)... Flăcăii și fe
tele din Căzănești s au întrecut, nu 
de mult, în concursurile organizate în 
cadrul unei reușite „Duminici spor
tive". Au venit și tineri din comunele 
învecinate, de la Bordușelu, Chiochi- 
na, Muntenii Buzăului. De spectatori 
ce să mai vorbim ? Ulițele erau goa
le în duminica aceea.

La Căzănești a fost construită 
prin muncă voluntară — o arenă 
popice cu pistă de beton. Acum, 
lucrează de zor la împrejmuirea tere
nului de fotbal. In comună, vor ră-

de
se

sportive 
pentru noul an școlar

Popas la școala medie din Alexandria —
Frumoasi-i vacanța. Zile de ex- cîteva: 1. MAI MULȚI MEMBRI IN 

cursii, ceasuri prelungite de joacă. U.C.F.S. La școala medie din Alexan- 
Ueșteptătorul a uitat parcă să mai dria numai 120 de elevi au devenit 
sune dimineața, iar părinții nu mat 
întreabă ca de obicei: „Ți-ai pregătit 
lecțiile ?“... Și, totuși, în ultimele zile 
de vacanță te cuprinde dorul după co
legi și profesori, după școală. Fără 
Să vrei începi să dai „tircoale” clă
dirii pe poarta căreia vei păși iarăși 
peste cîteva zile.' Ai vrea să fii din 
nou, cit mai repede, în banca ta, să-ți 
aranjezi cărțile și să-l asculți pe pro
fesor. Ai vrea, desigur, să reîntilnești 
și sala de gimnastică, și terenul de 
sport. Bineînțeles și pe... adversarii 
cu care te întreci în pasionantele, jocuri 
de volei sau handbal. Cu aceleași 
gînduri așteaptă noul an școlar și e- 
levii școlii Snodii din Alexandria. Sînt 
aproape 300. Printre ei, multi prieteni 
ai sportului. O dată cu reluarea cursu
rilor vor începe și antrenamentelețfi
rește, și jocurile) fotbaliștilor în rin- atletism 
dul cărora se numără elevii fruntași 
la învățătură Virgil Păun, Horia Cioa- 
bă, Ion Gănesctl și alții. Fotbaliștii nu 
sînt, însă, singurii elevi care așteaptă cu 
nerăbdare reînceperea activității spor
tive. Crimnaștii Horia Dups, Elena Pre- 
cun. Cornelia Nițu sau baschetbalișiii 
Alexandru 
și discutat 
rezultate.

Buzică și Marin Dulcă au 
de-acum despre... viitoarele

★

pentru activitatea sportivă ? 
de educație fizică Paula

Proiecte
Profesoara
Păun ne răspunde fără să stea prea 
mult pe gînduri. Să vă împărtășim

li

Ultimul paragraf din „Instrucțiunile pen
tru aplicarea comunicatului Biroului Comi
tetului de Organizare a U.C.F.S. referitor 
la transferări'" se va citi astfel -.

sportivii nereținuți de club rămîn 
drept legitimaii la colectivele cărora 
aparținut".

GALA DE BOX PE ARENA 
„SĂNĂTATEA-

de
d'J

Printre întîlni 
următoarele > 

Stănescu—N 
Gh 

Reu

Mîine seară, pe arena „Sănătatea" (str. 
Buzești 14), colectivul sportiv Constructorul 
C.F.R. organizează o interesantă reuniune 
de box, în cadrul căreia vor evolua nume* 
roși boxeri de categoria I. 
rile programate se numără 
Gh. Tomescu-Marin Ion, C. _____
Constantin, A. Morăruș— R. Davidovici, 
Vereș—A. Ciucă, C. Simion—Gh. Ghiță. 
niimeo va începe la ora 19.

BILETE PENTRU GALA
INTERNAȚIONALA DE BOX

I.E.B.S. tace cunoscut câ biletele pentru 
Intîlnirea internațională de box dintre re
prezentativele de tineret ale R. P. Romîna 
și Republicii Arabe Unite, care va avea 
loc astâ seară pe Stadionul Republicii, s-au

pînă la hotarul Căzăneștilor. Comună mare, 
ulițe largi, curate. Oamenii — muncitori la 

Cloșca și 
vreme și 

e cuprin-

_ . „H ria,
treabă. O mai rămîne, oare, 
oricare tînăr. Și acesta

de volei... 
într-adevăr

sări, în curînd, terenuri 
Iată fapte care arată că 
aici „.Spicul devine snop".
Satul campionilor și al... viitorilor 

campioni
Afirmația nu este cîtuși de puțin 

exagerată. Tinerele colectiviste Ma-

i ia Andrei, Constanța Para.schiv, Zoia 
Radu etc. au format o echipă de 
handbal cunoscută în toată regiunea. 
Ele au ocupat, de altfel, locul întîi 
pe regiune. Mai sînt campioni la Că
zănești : Veronica Petcu e campioană 
raională la atletism, echipa de popice 
a cîștigat, de asemenea, campionatul 
raional...

Dar, cîți dintre ceilalți sportivi ai 
comunei nu vor deveni și ei cam
pioni pe raion, pe regiune sau (cine 
știe) chiar pe întreaga țară ? Ne gîn- 
dim, mai ales, la fotbaliști. Ți-e mai 
mare dragul să-i vezi pe fotbaliștii 
din Căzănești. Tn special pe „puști". 
Echipa de copii din Căzănești are 
de-acum un „palmares" care-i face 
cinste. Anul trecut a jucat în semifi
nala campionatului regional pentru 
copii, anul acesta a intrat în finală 
și, peste cîteva zile, „ll-le“ din Că
zănești va lupta pentru titlu cu ti
nerii fotbaliști din Oțțgriița. Nu v.-ajn 

membri ai U.C.F.S. Să recunoaștem că 
este prea puțin. “Anul ace,sta însă se vor 
îndrepta lucrurile” —• ne asigură prd-i. 
fesoara de educație fizică. 2. COMPOR
TARE MAI BUNA IN CAMPIONATE
LE ȘCOLARE. Și pînă acum au fost ob
ținute rezultate bune, dar nu pe măsura 
posibilităților elevilor. Dacă profesorii 
Romeo Abălaru, Nicolae Frumoșii sau 
FI. Angliei vor sprijini în continuare 
activitatea sportivă, dacă elevii din con
siliul colectivului vor depune mai 
multă străduință, campionatele școlare 
vor cunoaște un frumos succes în 
școala medie din Alexandria. 3. BAZE 
SPORTIVE, IN SPECIAL PENTRU 
IARNA. Școala are o sală și două 
terenuri de volei. E greu să faci însă 
pe un teren de volei și handbal, 

și chiar... fotbal. Tere
nul de baschet este acum o... groapă 
(școala se află în reparație dar lucră
rile cam întirzie). La iarnă va fi des
tul de greu. Poate că organele lo
cale vor putea să-i sprijine pe elevi. 
In orice caz, ei nu trebuie să se re
zume doar la practicarea gimnasticii. 
4.NOI SECȚII PE RAMURA DE 
SPORT. Colectivul ar trebui să 
se gîndească la secții de ciclism, tir 
etc. Și, în sfîrșit, o dorință a noa
stră : profesorii de educație fizică din 
localitate să găsească drumul către 
o colaborare cit mai strînsă. Este un 
lucru important pentru bunul mers 
al sportului școlar di-i Alexandria.

T777I7
pus în vînzare la agenția centrală Prono
sport (cal. Victoriei 9) și cosa specială din 
sie Ion Vida.

PE STADIONUL TINERETULUI 
UN JOC DE VERIFICARE LARUGBI

Azi la ora 16.30, pe stadionul Tinere
tului va avea loc un joc de verificare 
între o selecționată divizionară A de 
rugbi și lotul de tineret al țării noastre 
care, după cum se ștăe, va întreprinde 
în curînd un turneu în Polonia. Acest 
joc va constitui un bun prilej de veri
ficare a posibilităților tinerilor noștri 
rugbiiști.

prilej de veri- 
tinerilor noștri

BILETELOCAȚIUNE DE
Biletele pentru jocul de 

mînă B ” ~ ~
vînzare 
bilete : Agenția Pronosport (Cal. Victoriei 
9), stadioanele ,,23 August", Republicii, Di- 

' și la chioșcul special din 
...............J se 

la

folbal R. P. Ro- 
- R. D. Germană B s-au pus în 
de iert la următoarele cose de 
Agenfia Pronosport (Col.

namo, 
str. I.
deschid 
uzinele 
derile, 
pot ridice, cota de bilete repartizate de i 
sediul • - " • 
în ziua de 12. XI.

Ciulești
Vidu. Case speciale de bilete 
la Atelierele Grivita Roșie și . 
Republica și 23 August. Intreprin- 

cluburile și colectivele sportive î 
.ta de bilete reportizole de t 

I.E.B.S., str. Vasile Conta 16, ptnâ 
ora 15.

spus însă că toți cei care alcătuiesc 
echipa cu care se mîndresc locuitorii 
din Căzănești sînt fii de colectiviști.

Meciuri de popice pe bani și par
tide de șah pe... bărbierit

Se pot întîmpla astfel de lucruri în 
tr-o comună în care se destășoară o 
bogată și frumoasă activitate sporti
vă ? Se pot. N. Prișcu, funcționar 
la banca agricolă, un pasionat al 
sportului și un inimos activist obș
tesc ne-a spus cu sinceritate: „Eh, 
da, 1a noi se cam joacă popice pe 
bani. S-au obișnuit unii așa și n-am 
putut să-i dezvățăm". Ce-a făcut co
lectivul sportiv? Am aflat că altceva 
n-a găsit mai bun de făcut decît să 
pună o... taxă de 10 lei pe oră. Păi, 
treabă este asta ? Ce părere au co
lectivistul Ion Chriță, învățătorul A- 
lexe Dolu sau muncitorul agricol Va
sile Chiriță ? Trebuie schimbate ros
turile cît mai de grabă. Și, nu numai 
la secția de popice. Se spune că la 
Căzănești este un bun șahist 
care se bărbierește de luni dc 
pe gratis pentru că... joacă șah 
bine decît „nea Costică" frizerul 
comună. Cine cîștigă la șah. nu 
plătește! Alt obicei urît. Alt nărav 
din cele care trebuie să dispară cu 
desăvîrșire din activitatea „sportivă" 
din Căzănești. Nu este, oare, păcat 
ca o buruiană, două, să stea 1a rădă
cina ..Spicului", mîndru șt frumos? 
Ar fi bine ca această buruiană să fie 
smulsă cu totul din rădăcini. Dc ase 
menea, și mai bine ar fi. dacă orga
nele sfatului popular și organizația 
de bază U.T.M. s-ar preocupa mal 
mult de educația tinerilor din comu
nă, dacă ar lua în această direcție 
măsuri corespunzătoare.
> - DAN GIRLEȘTEANU

ace! 
zile 
mai 
din 
mai



in nou despre juriile 
de arbitri la călărie

Ultimele pregătiri pentru jocurile cu R.D.G J

cer neapărat re
ce este vorba.
concursului hipic 

desfășurarea pro-

30 concurenți, ceea ce 
deloc imposibil ? Ar fi 
cîștigători ? Adevărata 

aflat-o mai tîrziu. Este

Arătam în numărul anterior că cel 
al lV-lea concurs hipic interna- 

nal ne-a prilejuit multe constatări 
bucurătoare și că a fost una din 
e mai reușite ediții. Cu toate a- 
tea, nu putem trece cu vederea u- 
e aspecte negative care se repetă, 
venind astfel probleme ale echita- 
i noastre ce se 
vate. lată despre
In a doua zi a 

ernațional, după
de obstacole-precizie, am fost puși 

fața uneia din cele mai bizare ho- 
îri luată de juriul de concurs : locul 
în această probă a fost atribuit la 
mai puțin de 8 concurenți care se 

au la egalitate de puncte, deși re- 
lamentut probei prevedea în acest 

baraj la cronometru. Motivul in- 
:at (că se înnoptase) ni se pare ne- 
tificat: proba putea continua foarte 
e în nocturnă sau chiar a doua zt 
lineața. Ne întrebăm ce s-ar ii în- 
plat dacă s-ar fi aflat la egalitate 
număr de 
ar fi fost 

t dați toți 
lioație am
veche meteahnă a celor care com- 
i juriile de concurs la călărie de 
interpreta după bunul plac unele 
agrafe ale regulamentului. Ne a- 
em aminte de un alt caz petrecut 
un concurs republican de călărie 
lași, cînd juriul (alcătuit cam din 
iași oameni) a dat... doi cîștigă- 

înfr-o probă de... eliminări suc- 
i’- Numai că acum a fost vorba 

^robă într-un concurs interna- 
lal, în care toate șansele erau de 
tea călăreților romîni. Este ade- 
at că aceștia și-au adjudecat pfnă 
urmă cele mai multe victorii. A- 
sta nu înseamnă însă că juriul de 
curs avea dreptul să... împarjă cu 

la sine putere un titlu. Fe- 
ația romînă de călărie va tre
să ia măsuri pentru evitarea unor 

el de situații în viitor.
O. G.

F Lotul A și-a încheiat ieri antrenamentele W Frumoasa comportare 
a echipei B la Sofia F Cine arbitrează meciul de la Leipzig

Intîlnirile de fotbal cu R.D.G. bat 
la ușă; pregătirile au intrat în Zfaza 
finală. Fotbaliștii romîni ca și cei 
din R.D.G. fac ultimele antrenamente: 
ședințe obișnuite de pregătire sau u- 
șoare jocuri Ia două porți. 
pentru aceste meciuri crește 
sură ce se apropie zilele 
bată și duminică (se știe că 
niorilor are loc sîmbătă).

Interesul 
pe ma

de sîm- 
jocul ju

O FRUMOASA PERFORMANȚA 
A LOTULUI B

Firește, atenția pasionaților fotba
lului se îndreaptă în primul rînd spre 
pregătirile 
tive. Dar 
riiie și-au 
subiectul: 
frumoasă . r
rezultat la Sofia, dispunînd — sub 
numele București B — de selecțio
nata B a orașului Sofia. Scorul ne
așteptat de 4—1 (1—0) cu care lotul 
nostru secund a obținut victoria re
prezintă o performanță pe care o con
turează și mai mult valoarea adver
sarilor întilniți și întrecuți chiar pe 
teren propriu. Intr-adevăr, Sofia B 
a însemnat de iapt Bulgaria B, dar 
în care au intrat nu mai puțin de 
șase jucători fol »Ti des în ultimul

primei noastre reprezenta- 
de marți seară, comenta- 
schimbat în bună măsură 

echipa B, care a reușit o 
comportare și un excelent

an în prima echipă națională: portarii 
Dervenski și Iosipov, stoperul Dimi
trov și înaintașii Diev, Iliev și De- 
birski. Dimitrov și Diev au jucat a- 
nul acesta contra Braziliei, iar cei
lalți — cu excepția lui 
contra Norvegiei. Restul 
fost alcătuit din jucători 
pare regulată în echipa 
neret: Kireev, Manolov, Kostov, Dra
gomirov, Bacev, Tașkov.

Desigur, rezultatul acesta ne bucură, 
dar ne satisface și mai mult compor
tarea echipei. Despre acest lucru ne-a 
vorbit antrenorul Lupaș, care a în
soțit echipa la Sofia : „Formația noas
tră a făcut o foarte bună partidă. 
Omogenă, cu mare putere de luptă, 
jucind în mișcare și eficace, avind 
mult echilibru între compartimente și 
două extreme corespunzătoare, echipa 
și-a impus jocul și a avut inițiativa 
majoritatea timpului și în special in 
a doua jumătate a reprizei secunde. 
Mijlocașii Al. Vasile și Nunveiller au 
fost cei mai buni de pe teren, alături 
de ei remarcindu-se in mod deosebii 
Dungu, Soare, Vasil eseu și Eftimie. 
In general, insă, toți jucătorii s-au 
comportat cu mult mai bine decit la 
antrenamentele precedente. Și acest

iar 
Iosipov 
echipei a 
cu partici- 
B sau ti-

lucru ne dă speranța intr-o reeditare 
a acestei comportări duminică contra 
echipei B a R. D. Germane".

La Sofia a jucat tormația : DUN
GU 2- COJOCARI.!, vCARICAȘ, SOA
RE — AL. VASILE, NUNVEILLER 
— ZAHAR1A, SEREDA1, ASAN, EF
TIMIE, VAS1LESCU. Au marcat: 
Vasilescu, Soare (din lovitură liberă) 
șj Eftirme (2).

LOTUL A GATA DE PLECARE

i

al

latre 21 septembrîe-26 oGmnbrj

Turiwul fii# 
campionatului republi c»

de oină
21 
al

Germane: 
extremul stingă Wirth (la mijloc) și 
Assmy (dreapta).

Trei din cei mai bum fotbaliști din echipa primă a R. 
interul dreapta Schroter (stingă), 

extremul dreapta

teri după amiază, lotul A a făcut 
ultimul său antrenament înaintea ple
cării la Leipzig : un joc ușor cu Com
binatul Poligrafic București

La acest antrenament s-a urmărit 
în special corijarea greșelilor pe care 
le mai fac. interii hi plasamentul lor 
în timpul acțiunilor, de atac, ca și 
executarea loviturilor libere și, în 
funcție, de acestea, aplicarea anumitor 
scheme tactice

In cele două reprize a 30 minute, 
selecționații au marcat 6 goluri (Geor
gescu de 
Cădariu 
unul.

A lost 
Voinescu 
Lazăr, Neacșu (Panait II) — Pet- 
schovski (Bone). Bone (Neacșu) 
Oaidă, Constantin (Cădariu), Ene 
Cădariu (Georgescu), Tătara.

ALTE NOUTĂȚI
• Lotul de juniori și-a încheiat 

el ieri pregătirile.
• Meciul R.D.G. A — R.P.R. 

va li condus de arbitrul cehoslovac 
Paciovski, iar cel de juniori de un 
arbitru din R.D.G.

e Lotul de tineret se antrenează 
azi la două porți.

două ori, Tătarii, Constantin, 
și Ene 1), neprimind nici

folosită următoarea echipă : 
(Turna) — • Zavoda II, l.

Și
A

La 
final 
oină, 
pole 
sin, 
C.S.U. București, Curcani G.A.S. Ol
tenița, plus — conform regulamentu
lui — Avîntul Băduleasa, cîștigătoa- 
rea Spartachiadei tinerettilm.

Spre deosebire de edițiile anterioare, 
finala din acest an se va desfășura 
după o formulă nouă: cele 7 protago
niste își vor disputa întHetMe? in
tr-un turneu eșalonat pe patru etape. 
Această formulă asigură un sezon com- 
petițional bogat și atractiv. In acest 
fel, echipele finaliste au posibilitatea 
să se pregătească cu toată seriozita
tea, iar colectivele organizatoare să 
creeze condițiile cele mai bune pen
tru desfășurarea meciurilor, lată pro
gramul competiției. Etapa I-a 21 sep
tembrie: Dinamo Buc.—Avîntul Fra
sin—C.F.R. Svbiu : G.A.S. Oltenița— 
Energia Obidiți—Avîntul Băduleasa ; 
C.S.U. Buc. stă. Etapa 11-a 5 octom
brie: Energia Obidiți—ClF.R. Sibiu— 
C.S.U. Buc.; Avîntul Băduleasa— 
Dinamo Buc.,; Avîntul Frasin— 
G.A.S. Oltenița. Etapa Ilf-a 1? oc
tombrie: C.S.U. Buc.—Avîntul Bădu
leasa—Avîntul Fras’in: Enerma Obi
diți—Dinamo Buc.; C.F.R. SFiii— 
G.A.S. Oltenița. Etapa ]V-a 26 octom
brie: C.S.U. Buc.—D'namo Buc — 
G.A.S. Oltenița; Avîntul Frasin—E- 
nergia Obidiți; CI-'.R. Sibiu—Avî"*ul 
Băduleasa. Primele echipe sînt orga
nizatoare. i

septembr'e va începe turneul 
campionatului republican de 

pentru care s-au calificat echi- 
Dinamo București, Avîntul Fra- 
C.F.R. Sibiu, Energia Obidiți,

Campionatele republicane de iahting 
au intrat în faza finală

te leton). — 
desfășurate

ite ceva despre lotul A de fotbal al R. D. Germane
Nici un spectator norvegian, care 
irmărit pe stadionul llllevaal tra- 
onalele întilniri internaționale ale 
vegiei, nu a văzut pînă acum așa

„Cupa Campionilor Europeni”

Jltimele pregătiri 
!e echipei Petrolul 
jîîitru jocul cu Wismut
i aceste zile, nu numai antreno- 
și jucătorii loturilor noastre re- 
entative de fotbal se frămîntă și 
griji. Mai sînt și alții care des- 
ară o activitate febrilă în vede- 
unei importante confruntări in- 
aționale. Este vorba de fotbaliștii 
steni și antrenorul lor Ilie Oană, 

se pregătesc, de zor pentru pri- 
partidă cu Wismut Karl Marx- 
lt (miercuri 17 septembrie la 
)-
■ Prea midie de făcut nu mai a- 

— ne-a răspuns Oană la între- 
a „Cum vă pregătiți ?“ 
nul care ne-a mai rămas la dis-

ceva : aproape o duzină de goluri 
intr-un îneci inter-țări, terminat cu un 
scor la limită. Cei 18.000 spectatori 
au rămas 
lui. Totul 
de fotbal, 
distructive
militările

multă putere de realizare". Astfel a 
comentat corespondentul din Oslo al 
unui ziar elvețian 
Norvegia și R. D.
cheiată cu scorul de 6—5 (4—3) în 
favoarea norvegienilor. Aprecierile sale 
se răsfring în egală măsură și asupra 
fotbaliștilor din R.D.G. cu care ne 
vom întîlni 
jocuri.

De bune 
balistii din 
cu R. P. Polonă.

In cele două întîlniri susținute în 
iunie și august cu Polonia și Norve
gia, selecționata R.D.G. și-a asigurat 
un „schelet" pe baza căruia și-a alcă
tuit formația și pentru meciul cu noi. 
Nouă jucători, din cei selecționați pen
tru duminică, au participat in parti
dele anterioare : portarul Spickenagel, 
stoperul B. Miiller, fundașul stînga 
Francke, mijlocașii Unger și S. Wolf, 
precum și înaintașii Schroter (inter

îneîntați de valoarea jocu- 
a fost specific unui meci 
meci în care nu aoărările 
au avut un rol esențial, ci 
pline de imaginație si cu

partida dintre 
Germană, îil-

aprecieri s-au bucurat fot- 
R.D.G. și după partidele

dreapta), H. Muller (centru), M. Kai
ser (inter stingă) și Wirth (extrem 
stînga), cel mai periculos atacant în 
întîlnirea cu Norvegia, în care Schro
ter a fost cel mai eficace (a marcat 
trei goluri din cinci). Lotul a fost 
completat, deci, pentru posturile de 
fundaș stînga (Skaba și Brandt) și 
extrem dreapta (Assmy), adăugîndu-se, 
bineînțeles, și rezervele necesare: 
portarul Grosstiick (care a jucat con
tra Poloniei B), mijlocașul Fischer și 
înaintașii Mayer, Lemanczyk și noua 
descoperire, tînărul extrem stînga 
Klingbiel, în care specialiștii văd un 
urmaș al hii Wirth. întregul lot se 
bizuie pe cluburile Vorv.aerts Berlin 
(actualul lider, care dă cinci jucători), 
Wismut Karl Marx-Stadt (3) — apro
piatul adversar al Petrolului — Dy
namo Berlin și Lokomotiv Leipzig 
(cîte 2), Einhait Dresden, Turbine Er
furt, Motor Jena, Aktivist Brieske și 
Lokomotiv Stendal (cîte 1). Dintre 
jucători, Schroter a jucat de trei ori 
contra noastră, Assmy și Wirth de 
două ori. Mayer, Spickenngel, B. Miil- 
ler, S. Wolf și Lemanczyk cîte o dată. 
Ultimii patru, plus Assmy, Schroter 
și Wirth au făcut parte din echipa 
care în 1955 a cîștigat cu 3—2 la 
București.

MAMAIA, 10 (prin 
Regatele de SNA1P 

marți și miercuri au fost dominate 
din nou de sportivii de la Metalul 
M.I.G. care merită toate laudele pen
tru grija pe care o manifestă țață 
de ambarcațiuni. Evident însă ca 
succesele lor se explică și prin gra
dul ridicat al pregătirii tehnice și 
tactice de care au dat dovadă. Astfel 
s-au calificat pentru turul final ur
mătoarele opt echipaje (din cele 29 
cîte au luat inițial startul) : GeHes- 
Popovici, Predescu-Bucurescu și Di- 
mitriu-Lungu, (Met. M.I.G.), Mil'lio- 
Barasch și Butucaru-Zamfir (S.P.C.), 
Saghin-Naum și 
(Constructorul), 1 
(Dinamo Constanța).

In întrecerile masculine 
OLIMPICA unde ultimele patru re
gate ale turului preliminar au fost 
cîștigate de Nicolae Calcan (2) și 
Petre Burcea (2), lupta celor 14 spor
tivi a interesat mai mult prin de
semnarea veliștilor care urmau să se 
clasifice pe locurile 6, 7 și 8. La 
acest capitol merită să fie remarcată 
comportarea tînărului reprezentant al 
S.P.C., Alexandru Vasiliu care sosind 
în regata a 6-a pe locul 111 a reușit 
să se califice în finală, alături de N. 
Calcan și M. Runcu (C.S. Marina), 
Petre Burcea, N. Iliescu, N. Opreanu 
(Metalul M.I.G.), Al. Horoveanu 
(Constructorul), P. Zvoboda (C.S.U. 
Buc.).

In cadrul concursului final de la 
SNAIP FEMININ nici regatele a 
III-a și a IV-a cîștigate în ordine de 
dublurile Mela Spier-Valentina Crîn- 
ganu (C.S.U. Buc.) și Grațiela Miș- 
culescu-Valeria Tudoroiu (Metalul 
M.I.G.) n-au adus vreo clarificare în 
ceea ce privește titlul pus în joc. E-

chipajul care a dovedit pînă acum 
mai multă constanță este cel alcătuit 
de Zoe Saghin și Despina Bogza 
(Constructorul) care se află de alt
fel în fruntea clasamentului cu 2636 
p In continuare pe primele locuri 
urmează : 2. Grațiela Mișculescv-Va- 
leria Tudoroiu (Met. M.I.G.) 2335 p.; 
3. Elena Oprea-Elena Patrichi Cet. 
M.I.G.) 2192 p.: 4. Maria O, rec-Leo
nida Dumitriu (Met. M.I.G.) 2134 p.

PETRE ENACHE 
coresp. reg’onal

Budișteanu-Cornea 
Băiceanu-Păduraru

la IOLA

MIINE LA ȘTRANDUL „D/T’Tg
GHERMAN**

fie este foarte scurt. Intenționăm 
’acem sîmbătă la București un joc 
"omrania echinei Dinamo. Acesta 

ultimul nostru antrenament 'ma
de meciul cu Wismut. Marți, 

Ane, vom face un simplu antre- 
ent de acomodare pe terenul pe 

vom juca, avind de data aceasta 
'ot și jucătorii selecționați in e- 
ele naționale: Sfetcu, Neacșu, 
one, Zaharia.

Cum vezi meciul cu Wismut?
- Este un meci greu pentru noi, 

ales că avem pe Marinescu ac- 
ntat (o entorni serioasă) și că 
‘e vom fi nevoiți să jucăm cu 
eșu I stoper și Neacșu II half, 
tși. in ciuda greutăților iniimpi- 
' in pregătire, sper să facem o 
'dă frumoasă și un rezultat care 
ne asigure șansele in retur la 
'.ști.

★
:hipa Petrolul urmează să plece 
la Ane.

In mma omologării variantelor de
puse la concursul Pronosport nr. 36 
din 7 septembrie a.c. au fost, stabilite 
următoarele premii : Premiul I : 2 va
riante cu 11 rezultate exacte revenind 
fiecăreia cite 57.507 lei ; Premiul 11 : 
22 variante cu 10 rezultate exacte re
venind fiecăreia cîte 6.273 Iei ; Pre
miul 111 : 264,75 variante cu 9 rezul
tate exacte revenind fiecăreia cîte 781 
lei. Fond de premii : 460.059 Ici.

Fără îndoială că și participanții cei 
mai precauți au fost surprinși de rezul
tatele concursului de duminică. Nîimai 
așa se explică faptul că nici o varian
tă nu a întrunit 12 rezultate exacte. 
Cei doi participanți care au obținut 
premiul I cu 11 rezultate exacte sînt: 
Balaban Gheorghe din București care 
a jucat 5 variante și German Ion 
din Cărei Reg. Baia Mare care a ju
cat 3 variante. De remarcat că cei doi 
cîștigători au greșit același pronostic: 
meciul III unde au jucat solist Unirea 
Focșani.

Iată deci, că după o „acalmie" dc

Wonosport
cîteva etape seria marilor cîștiguri la 
concursul Pronosport a reînceput.

• Plata premiilor la concursul Pro
nosport nr. 36 din 7 septembrie a.c. 
se va face în Capitală vineri 12 sep
tembrie, începînd de la ora 17 la a- 
gențiile proprii raionale Loto-Prono- 
sport în raza cărora premiații și au 
depus buletinele.

• La concursul special Pronosport 
nr. 37 din 14 septembrie, în afară de 
premiile obișnuite în bani, I. S. Loto-' 
Pronosport oferă gratuit numeroase 
premii în obiecte printre care și un 
automobil „Wartburg".

Pentru fiecare variantă depusă par

ticipanții primesc un cupon gratuit 
care le dă dreptul să ia parte la tra
gerea gratuită în obiecte.

• Deoarece meciul de fotbal R. P. 
Romînă (B) —- R. D. Germană (B) se 
dispută duminică dimineața, toți par
ticipanții la concursul special Prono
sport nr. 37 din 14 septembrie pri
mesc pronostic exact la meciul 11.

• Pentru concursul special Prono
sport nr. 37 nu uitați să consultați 
Programul Loto-Pronosport nr. 231 
care cuprinde un bogat material docu
mentar în legătură cu acest concurs.

PRONOEXPRES COMUNICĂ:
La tragerea din urnă a concursului 

Pronoexpres nr. 34 din 10 septembrie 
au fost extrase următoarele numere :

19 43 47 32 1 23
Numere de rezervă : 36, 21
Fond de premii: 983.855 lei.
Rubrică redactată de I. S. Loto— 

Pronosport,

începe cea de a Xl-a ediție 
a campionatelor republicane 

de seniori la natație
Incepînd de inline dimineață și pînă 

duminică seara bazinul de 50 m. din 
incinta ștrandului „Dante Gherman" 
va găzdui întrecerile de înot și sări
turi din cadrul celei de a XI-a ediții 
a campionatelor republicane indivi
duale de seniori.

Ca și în anii trecuți, titlul de cam
pion se decerne numai cîștigători] or 
de probe ale căror rezultate sînt e- 
gale sau superioare normei de clasi
ficare sportivă cerută de categoria I. 
Iată de ce, pe cele șapte culoare ale 
bazinului Dante Gherman", pot fi 
văzuți zilnic antrenîndu-se asiduu 
fruntașii natației noastre. Fie că este 
vorba de campioni mai vechi (Al. 
Popescu, O. Caminschi, M. M trcfan, 
Gabriela Mangesftis sau Maria Both), 
fie că este vorba de tineri înotători 
sau înotătoare' care abia acum țin
tesc spre titlul de campion, (lnorid 
Rothe, Sanda Iordan, Nicoleta Ste- 
fănescu. Emil Voicu, Mihai Vasiliu) 
cu toții doresc să-și depășească cele 
mai bune performanțe anterioare, să 
se comporte cit mai frumos. lată 
programul întrecerilor:

VINERI, 12 SEPTEMBRIE, de la 
ora 10: desfășurarea seriilor urmă
toarelor prebe: 100 m liber (m.), 
100 m bras (m.), 400 m liber (f.), 
200 m fiut ure (m.), 100 m bras (L), 
4 x 200 in liber (m.) ; sărituri tram
bulină (f.) sărituri platformă (res
tanță de la campionatul juniorilor).' 
După-amiază, ia ora 17: deschiderea 
festivă a campionatelor, iar de la ora 
17,15: desfășurarea finalelor îri aceeași 
succesiune ca și dimineața. Sărituri 
trambulină coeficient liber ales (f.), 
sărituri platformă cu coeficient liber 
ales (restanță de la campionatul ju
niorilor).



Dană patru etape în Turul ciclist alR. P. R.

G. Moîeeanii și echipa Dinam; 
și^m consolidat pozițiile în clasamentele generale

f Campionatele europene de volei
fes. Echipa Uniunii Sovietice pentru a patra oară 

campioană europeană Ia volei feminin
k Reprezentativa țârii noastre pe locul IV

ORADEA 10 (prin telefon de la tri
misul nostru). —

In etapa a treia, Tg. Mureș spre 
țcglim șl retur (45 km.) s-a dat ple
carea individual contracronometru. 
Gabriel Moiceanu, contrar obișnuințe], 
mergînd bine, după ziua de odihnă, 
a ocupat cu avans primul loc, con- 
5olidîndu-și astfel poziția de fruntaș 
n clasamentul individual. Formația 
Dinamo, datorită comportării bune 
a componenților ei, s-a detașat în a- 
ceastă etapă în clasamentul pe echipe.

Revelația cursei a fost Marcel 
Voinea (Dinamo II) care a urcat de 
a locul VI la locul III în clasament, 
.udovic Zanoni și R. Schuster au a- 
,ut de asemenea comportări bune, 
ircînd în clasament de la locul IX 
a IV și respectiv de la XV la V. In 
Ichimb, o seric de cicliști au înregis
trat mari căderi. D. Glodea (reținut 
15 secunde de o barieră) a coborît 
le Ia locul III la locul XflI, Ștefan 
-’oreceanu de la X la XXIII, I. Stan 

Hermina Brenner, 
loua campioană de tenis a tării

Gh. Viziru—M. Viziru mvingălori in finala de dublu bărbaU

de la V la XIX și I. Constantinescu 
de la VIII la XV. Iată clasamente^ 
etapei: I. G. Moiceanu Ih 08:16; 2. 
M. Voinea Ih 09:12; '3. L. Zanoni lh 
09:17; echipe: 1. Dinamo l 3:27,01; 
2. C.C.A. I 3:32,02 ; 3. Dinamo II 
3:34,41; Clasament general individual: 
1. G. Moiceanu 12:05,07 ; 2. D. Mun- 
teantt 12:07,10; 3. M. Voinea 12:07,48. 
Echipe: Dinamo I 36:22,34.

★
Etapa a IV-a Turda—Oradea (178 

km) a fost lentă. Pînă la dealul Fe- 
leacului nu se întîmplă nimic deosebit. 
In vîrful urcușului primii trec Zanoni, 
Glodea, Voinea și Dobrescu. Pe deal 
a spart D. Munteanu. Cu el a ră
mas întreaga echipă a Victoriei, care 
a reușit să-l readucă în pluton pe 
străzile Clujului. In acest oraș sprin
tul este cîștigat de I. Stan (care mai 
tîrziu a căzut și a pierdut multe mi
nute). La ieșirea din Cluj, Ion Vasile 
a abandonat fiind suferind de furun
culoză. Lupta se dezlănțuie din nou 

din precedentele partide, cinu atacul 
său la fileu se arătase decisiv. Țiriac 
a știut să-l țină pe adversarul său pe 
linia de ftrnd, ei fiind acela care tre
cea mai des la atac.

Prin prisma ultimelor rezultate ob
ținute de Țiriac, finala de astăzi după- 
amiază se anunță interesantă și su
ficient de echilibrată. Fără îndoială 
că de comportarea tînărului adversar al 
lui Gh. Viziru depinde în mare măsură 
reușita acestei întîlniri. Dacă Țiriac 
nu va porni în luptă cu ideea că și-a 
făcut pe deplin datoria pînă acum și 
că pentru moment n-are dreptul să 
aspire la mai mult, atunci firește fi
nala poate furniza un spectacol de_ ca
litate. Fiindcă în acest meci, pe lîngă 
rezultat interesează în egală măsură 
maniera în care cei doi adversari își 
vor disputa întrecerea, pentru a de
monstra că într-adevăr sînt actualmen
te cei mai buni jucători din țara.

Azi, începînd de la ora 15, pe te
renul Centrului de antrenament nr. 2, 
au loc finalele la simplu bărbați, du
blu feme.i și dublu mixt.

C. COMARNISCHI 
RADU VOIA

Rezultate tehnice :
SIMPLU BARBAȚI Semifinale: 

Țiriac—Dancea 6—2, 6—3, 6—2; Gh. 
Viziru — Bădin 6—1, 6—4, 6—1.

DUBLU BĂRBAȚI Finala: Gh. Vi
ziru. M. Vizirii — Cobzuc, Zacopcea- 
nu 10—8, 6—2, 6—2.

SIMPLU FEMEI Finala: Hermina 
Brenner — Eva Stăncescu 6—3, 7—5,

DUBLU FEMEI Semifinale: Stăn
cescu, Brenner — Ec. Roșianu, F.I. 
Roșianu 6—4, 6—3; Ponova, Nami- 
an — Avram. Nasta 9—7, 6—0.

DUBLU MIXT Sferturi de finală: I. 
Ponova. Bardan — E. Stăncescu. Ca- 
ralulis 6—4, 6—0; Ec. Roștanu, Gh. 
Vizirii — R. Andriescu, Zacopceanti 
6—2, 6—0; M. Glatt. Bădin — H. 
Brenner, Țiriac 7—5, 7—5; J. Namian, 
M. Viziru ■— El. Roșianu. Năstase 
4—6, 6—3, 6—0. Semifinale: Ec. Ro- 
șianu, Gh. Viziru — I. Ponova, Bar
dan 6—2, 6—4; J. Namian, M. Vizi
ru — M. Glatt, Bădin 6—2, 6—4.

De peste hotare
cvra,. La 9 septembrie s-a 
TUllJAL disputat la Edimburg 

returul jocului de fot
bal dintre echipele Heart of Midlot
hian și Standart Liege, contînd pen
tru „Cupa campionilor europeni'* 1 * 3. E- 
chipa Heart of Midlethian a obținut 
victoria cu scorul de 2—I (2—1).

După o săptămînă de întreceri, cam
pionatele republicane de tenis au de- 
ornnat ieri pe primii cîștigători ai ti- 
lurilor puse în joc. Finala dc simplu 
uninin ne-a prilejuit satisfacția afir- 
lării unei jucătoare tinere, Hermina 
Irenner (Steagul roșu Orașul Stalin), 
are și-a văzut încununate astfel stră- 
uințele depuse în multe ore de antre- 
ainent. Fiindcă într-adevăr, Hermina 
irenner s-a prezentat cca rnai bine 
regătită, cu un joc de regularitate, 
ti atacuri curajoase la fileu, cu calm 
. stăpînire de sine. Noua campioană 

reușit să iasă învingătoare în ulti- 
iul meci, cu Eva Stăncescu, mai ușor 
ecît se aștepta. Cîștigînd cu 6—3 
rimul set, ea a remontat curajos în
1 doilea (cînd a fost condusă cu 
—3), impunîndu-și în mod clar su- 
erioritatea.
Finala de dublu bărbați a furnizat 

ii spectacol interesant doar în primul 
,t, cînd perechea Cobzuc — Zacop- 
eanti a condus de cîteva ori. Frații 
iziru, însă, au recuperat adjudeeîn- 
u-și setul, pentru ca în următoarele 
ouă să cîștige net.
Un reprezentant al tinerei generații, 

>n Țiriac, și unul al celei cu state
3 serviciu mai vechi, Gheorghe Vizi- 
i, își vor disputa astăzi întîietatea în 
itima confruntare care trebuie să de- 
■mueze pe campionul țării 13 tenis, 
i semifinalele probei de simplu mas- 
îlin, desfășurate marți, ambii și-au 
■rminat rapid meciurile din semi
nale dcmonstrîbd că sînt într-adevăr 
,i mai îndreptățiți competitori la titlu.
In cele trei seturi ale întîlnirii Vi- 
ru-Bădin, reprezentantul Casei Cen- 
aie a Armatei și-a impus cil destulă 
știrință jocul. Gh. Viziru n-a lăsat 
țversarului său posibilitatea de a 
îprima partidei un caracter liniștit. 
■ regularitate, ci prin lovituri va 
ate și atacuri oportune, el a păstrat 
ereti inițiativa.
Adversarul său de astăzi după-a- 
iază, I. Tiriac, se arată a fi pregă- 
t pentru o replică puternică. In con
țină ascensiune, lînăruî iucător a 
știgaf mult mai comod decît se aș- 
pta semifinala cu Dancea. care n-a 
rtișit nici un moment să-și facă jocul

ATLETISM drul campionatelor ora
șului, Leonid Scerba- 

3V a cîștigat proba de triplu salt 
i o performanță de 16,04 m. Igor 
așkarov a trecut 2,05 m la înălțime 
îpă ce zilele trecute în cadrul unui 
It concurs sărise 2,10 m. Kim Buhan- 
■v a cîștigat aruncarea discului cu 
3,87 m. iar Maia Makarova sulița cu 
),09 m.

MOSCOVA 10 (Agerpres). —
• Cu prilejul unui concurs atletic 

esfășurat la 10 septembrie Ia Mas
iva, cunoscuta atletă sovietică Ga- 
na Bîstrova a stabilit un nou re- 
ard al U.R.S.S. în proba de 80 m 
ardtiri cu timpul de 10”6/!0. Vechiul 
;cord unional era de 10”7/10 și a- 
arținea atletei Nina Vinogradova. De 
^marcat că performanța realizată de 
latina Bîstrova egalează în același 
mp recordul mondial care este de
mit de atleta germană Gastl-Kopp.

Pentru turul doi al competiției s-a 
calificat Standart Liege care cîștigase 
primul joc cu scorul de 5—1.

A Ieri, la Zagreb, s-a disputat pri
mul meci Dinamo Zagreb — Dukla 
Praga din cadrul „Cupei Campionilor 
Europeni". Intîlnirea s-a terminat la 
egalitate: 2-2 (0-1).

In turneul inferzo- 
ȘAH nai de la Portoroj 

s-au desfășurat parti
dele întrerupte. Fisher a cîștigat la 
Cardoso, Sherwin la Olafsson, Pach- 

după o lungă perioadă de acalmie 
tocmai la urcușul Pietrei Craiului. 
Plutonul se înșiră pe mai multe sute 
de metri. In vîrf ajunge primul L. 
Zanoni. Cu 35 km. înainte de sosire 
evadează Calcișcă, Mușa și Mihnevici, 
care sînt prinși după 15 km. și ast
fel sprintul final și-l dispută peste 30 
de alergători. V. Dobrescu trece pri
mul linia de sosire, înregistrînd timpul 
de 5:32,46 (timp cu bonificație 5:31,46) 
urmat de L. Zanoni 5:32,46 (timp 
eu bonificație 5:32,16), Ștefan Pore- 
ceanu, I. Constantinescu, E. Mihăilă 
și încă alți 26 de alergători în același 
timp cu învingătorul.

Clasamentul . general individual 
după patru etape:

1. G. MOICEANU 17:37,53; 2. D. 
Munteanu 17:39,56 ; 3. L. Zanoni 
17:40,09; 4. M. Voinea 17:40,34; 5.
R. Schuster 17:40,50; 6. A. Șelarii 
17:41,11; 7. R. Klein 17:41,54; 8.
V. Dobrescu 17:41,57; 9. C. Tudose 
17:42,02; 10. E. Mihăilă 17:43,03.

Pe echipe conduce DINAMO I ur
mată de C.C.A. și Progresul. Joi se 
desfășoară etapa a V-a, Oradea—Cluj 
150 km., iar vineri etapa a Vl-a, 
Cluj—Sibiu, 170 km.

H. NAUM

Campionatele internaționale de atletism
(Urmare din pag. I)

probabil astăzis Lotul olandez cu
prinde pe: Hannie Bloemhof (100 m— 
11,6; 200 m—24,0); Nanna Haase 
(200 m—24,4 și va debuta acum la 
400 m); Nelly Zwier (lungime—

In recenta intilnire de la Clui cu 
atlefii iugoslavi, Valeria Jurcă. pe 
care-l vedem în fotografie in timpul 
cursei de 110 m. g., a cîștigat trei 
probe și a realizat un excelent re
cord de juniori: 7,09 m. la lungime.

(Foto : G. FLORIAN)

5,64; înălțime—1,64); Henck Visser 
(100 rn—10,5; lungime—7,83): Henck 
Heida (800 m—1:51,3; 1.500 m—
3:58,0); Eef Kamerbeck (110 m g— 
14,4 ; lungime—7,03); Cees Koch 
(greutate—15,68; disc—53,30). Iată 
acum și numele celor doi australieni: 
Gavin Carragher (100 yarzi—9,8; 220 
yarzi—21,6); Fred Lester.

man la Larsen, Gligorici Ia Rosetto. 
Acesta din urmă a cedat fără joc în
trerupta cu Nejkirch. Partidele Benko- 
Filip, Sanguinetti-Szabo și Petrosian- 
Olafsson au fost remize.

înaintea ultimei runde clasamentul 
este următorul: 1. Tal 13 p.; 2—3. 
Petrosian, Gligorici 12'/, p.; 4. Benko 
12 p.; 5—6. Fisher—Bronstein It1/?; 
7—10. Averbach, Olafsson, Szabo, 
Packman 11 p.; 11—13. Panno, Ma- 
tanovici, Filip I0‘/z P-l 14. Sanguinetti 
9l/2 p.; 15. Nejkirch 9 p.; 16. Larsen 
8% p.; 17 Sherwin^? p.; 18. Rosetto 
6 p.; 19. Cardoso 5 p.; 20. De Greiff 
4% p.; 21. Fuster 2 p.

Indiferent de rezultatele ultimei 
runde Tal, Petrosian și Gligorici sînt 
calificați în turneul candldaților. Ce
lelalte trei locuri se vor decide în 
partidele Nejkirch—Benko, Cardoso— 
Bronstein. Filip—Averbach, Szabo — 
Panno, Pachman—Sanguinetti. Fisher 
întîlnește cu negrele pe Gligorici, iar 
Petrosian a terminat concursul și e 
liber în ultima rundă.

FRAGA V (prin telefon). - Campionatele 
europene de volei au intrat în faza finală. 
Echipele se arată de forte sensibil egale, 
în special cele care participă la lupta pen
tru locurile fruntașe în întrecerea masculi
nă. Fiecare set pierdut, fiecare punct poete 
că aibă repercusiuni în alcătuirea clasa
mentului final. Pînă la încheierea campio
natului nu mai sînt decît două zile de joc 
$i nici o echipă masculină n-a rămas ne
învinsă. Reprezentanți noștri au făcut marți 
o partidă bună în compania reprezentativei 
Ungariei, marea revelație a acestor cam
pionate, învingînd-o cu 3-2 (14-16, 15-9,
15-10, 9-15, 15-6). Echipa noastră a jucat 
cu mult elan, la nivelul posibilităților sale 
reale, obțmînd o victorie concludentă. Am
bele echipe au depus eforturi deosebite. Au 
jucat formațiile ; ROMÎNIA : Roman, Fie- 
raru, Păunoiv, Ros eseu, Cherebețhj, Mrcu- 
lescu-Nicolau, Drăgan. UNGARIA : Kover, 
Tatar, Magyai, Pruza, lanossy, Pap-Varga, 
Galoș, Florian, Nagy.

Pentru locurile 1-3 : U.R.S.S.-Bulgaria 3-2 
(15-8, 14-16, 15-6, 11-15, 15-10), Cehoslo- 
vacia-Polonta 3-1 (13-15, 15-12, 15-6, 15-13), 
ROMINFA-FRANȚA (jucat luni) 3-2 (15-10,
15-8, 7-15, 12-15, 15-5). Rezultatul pare 
surprinzător O schimbare neinspirată în for
mație (Roman cu Derzsi-, înaintea celui de 
al treilea sell a scos echipa noastră din 
ritm și a dat posibilitate francezilor să 
aibă o puternică revenire.

Echipa noastră feminina a întîlnit marți 
formația Uniunii Sovietice, care a cîștigat 
cu 3-0 (4,8,10) după un meci în care jucă
toarele sovietice au fost superioare, dove
dind o foarte bună pregătire Tehnică și fi
zică. Alte rezultate : Cehoslovacia-R. D. 
Germană 3-0 (12, 15, 0), Bulgaria—Iugosla
via 3-2 (15-5, 10-15, 13—15, 15-10, 15-9), 
Polonia-Ungoria 3-1 (15-10, 13-15, 15-6,
15-10).

Ultimele înscrieri
« FEDERAȚIA de atletism a Repu

blicii Federale Germane a ’comunicat 
numele celor șapte atleți și patru atle
te care vor participa la campionatele 
noastre internaționale : Walter Mahlen- 
dorf (100 m-10,4; 200 ni-21,4) ; Man
fred Poerschke (200 m-21,4; 400
m-48,0) ; Harald Mengler (800 m și 
1.500 m-3:47,4) ; Heinz Latifer (5.000 
m și 3.000 m obst. — 8:54,6) ; Peter 
Scharp (lungime — 7,37) ; Theo Piill 
(înălțime — 2,06 m; ai V-lea clasat 
la campionatele de la Stockholm) ; 
Herbert Sttirmer (110 m g-14,6): 
Edeltraud Eiberle (80 m g-11.0; a 
lil-a clasată la campionatele europene 
în proba de pentatlon cu 4.545 p) ; 
Kriemhield Hausmann ( disc-53,89; a 
Ill-a clasată ia Stockholm cu 50.991 : 
Helga Hoffmann (100 m și săritura în 
lunginie-5,97) ; Inge Killian (săritură 
în înălțime-1,68; a IV-a la campio
natele europene cu 1.67L

• FINLANDA va deplasa la Bucu
rești pe: Arlikki Lehmiioki (campioa
na Finlandei la 100 și 200 rn) și șapte 
atleți : Tattno Kontio (-800 m), Teuvo 
Tolpva (800 m și 1.500 rn), Erkki Hi- 
peasaari (1.500 m), Simo Saiomnta 
(5.000 m și 3.000 m obstacole). Unto 
Mattson (3.000 rn obst.), Yrjri Askolin 
(prăjină) și Heimo Ytinen (lungime).
Tinerii noștri atlep, din nou la start

La întrecerile de pe stadionul Rcpu 
biicii vor concura și cei mai buni atleți 
juniori ai țarii noastre... Știrea nu re 
prezintă o noutate. Și în alți ani, ex 
ponenții tinerei noastre generații da 
atleți au fost prezenți la startul im 
portantei competiții. De data aceasta 
însă, participarea lor are o semnifica 
ție deosebită. Pentru că în 1958, mai 
mult ca în alți ani, performanțele ti
nerilor noștri atleți ne-au prilejuit sa
tisfacții după satisfacții. Iată, nu mai 
departe decît acum, cîteva zile, pc sta
dionul Gheorghe Gheorghiti-Dej din 
Cluj, echipele noastre de tineret și, 
respectiv, junioare au terminat învingă
toare întîlnirile cu echipele Iugosla
viei. Cele două meciuri au prilejuit 
reprezentanților noștri realizarea a b 
noi recorduri de juniori și a unui re 
cord egalat. Pe autorii acestor remar
cabile performanțe îi vom revedea cu 
prilejul „internaționalelor". Cine sînt 
ei ? In primul rînd îl vom aminti pe 
Mircea Stein. Studentul medicinist în 
vîrstă de numai 19 ani s-a afirmat în 
ultima vreme drept cel mai bun sprin 
ter al țării. E drept, puțini au tost cei 
care au crezut în autenticitatea acelui 
10,7 sec. pe 100 m., obținut de Stein 
la Kattowice, acum o lună. Se punea 
rezultatul acesta pe seama vîntu'luî, a 
pistei... numai pe seama lui Stein, nu 1 
Cu 21,9 pe 200 m., și 10,8 sec. pe 
100 m., realizate duminică la Cluj, 
Mircea Stein a spulbetat toate îndoie
lile. El a corectat un record de juniori 
care data de 5 ani. Aceeași „vîrstă" o 
avea și recordul la săritură în lungime 
pe care l-a întrecut la Cluj Valeria 
Jurcă. Cu 7,09 ni.. V. Jurcă este al 
3-lea performer al țării noastre în a- 
cest an (după S. loan 7,30 ni. și 
R. Licker 7,26 m.L Promițător este 
și noul record de 15,08 m. la greutate

Aseară tîrziu, după miezul nopții, 
am aflat ultimele rezultate înregis
trate miercuri în cele două turnee 
finale. La băieți, echipa noastră a în
trecut formația Iugoslaviei cu 3—2 
(15—2, 13—15, 15—10, 11—15, 15-6) 
după un joc disputat. Alte rezultate : 
U.R.S.S. — Ungaria 3—0 (5, 13, 12), 
Polonia — Franța 3—0 (10, 10, 6), 
Cehoslovacia — Bulgaria 3—0 (5, 6. 
14). In urma meciurilor disputate 
pînă acum, pe primul loc se află e- 
chipa Cehoslovaciei cu 11 p. urmată 
de U.R.S.S., Ungaria și Romînia cu 
cîte 10 p., Bulgaria și Polonia cu 9 
p. fiecare, Iugoslavia (7 p.) și Franța 
(6 p.). Turneul masculin se termină 
joi.

Campionatul european feminin a 
luat sfîrșit ieri seară, lată rezultatele 
din ultima zi: Bulgaria — Ungaria 
3—1 (15—12, 9—15. 15—6, 15—9), 
R. D. Germană — Iugoslavia 3—1 
(15—12, 11 — 15. 15—13, 15—10),
Cehoslovacia — Romînia 3—1 (15—13, 
15—13, 12—15, 15—9). U.R.S.S. — 
Polonia 3—2 (15—13, 15—6, 14—16, 
10—15, 15—11). Cu această victorie 
echipa Uniunii Sovietice a cîștigat 
titlul de campioană europeană. Pe 
locul II: R. Ceh.; III: R. P. Pol.; 
IV: R.P.R.

al lui Ștefan Perneki, care în decurs 
de un an a progresat la această probă 
cu 92 cm. Un alt record realizat la 
Cluj a fost cel de la aruncarea dir 
lui junioare: 42,33 m., Olimpia C*. 
ramă elevă — ca și Maria Diți — a 
antrenorului Emil Drăgan din Cîm- 
pulung, a adăugat cu acest record a4 
proape 7 metri celei mai bune perfor
manțe obținută de ea în 1957. Impre
sionant progres I Autorii celorlalte 2 
recorduri doborîte la Cluj sînt... 8 la. 
număr. Este vorba de ștafetele de 
4x100 m., care au realizat 48.7 sec Ia 
junioare și 42,5 sec. la juniori. Toți 
acești 8 atleți vor concura și ei la 
„internaționale", dar ștafetele, ca a- 
tare, nu le vom vedea deoarece o 
parte din componenții lor vor face 
parte din primele echipe ale țării. 
Pentru că, așa cum e evident că Mircea 
Stein nu poate lipsi din ștafeta de 
4x100 m. a țării, tot astfel nu poate 
lipsi din selecționata feminină, bună
oară, nici Christa Maksai. Eleva din 
Bistrița a înregistrat în acest sezon 
un mare progres fiind astăzi a doua 
sprinteră a țării (după Ioana Litță), 
cu excelentul ei record dc junioare 
de 12.1 sec. pe 100 ni. și cu 25,6 s 
pe 200 m.

Desigur, în ansamblul „cifrelor" cu 
care vin recomandați cei mai multi 
dintre atleții de ceste hotare pârtiei- 
pauli la internaționale, performanțele 
iimUrilor noștri pot să nu iasă în 
evidență. Dar noi le-am amintit și 
le-am relevat adevărata valoare pen
tru ca în lotul atleților romîni tinere
tul va aduce în acest an un aport mat 
substanțial ca orieînd.

Amănunte de organizare
® Sîmbătă, în cadrul primei zile de 

concurs, se va desfășura și proba de 
20 km marș. Traseul acestei curse va 
fi următorul: Plecare: Stadionul 
Republicii — str. Izvor — Splaiul In
dependenței — piața 28 Martie — bd. 
1848 — bd. Bălcescu — bd. Magheru
— bd. Ana Ipătescu — piața Victoriei
— șos. Kiselcf — șos. București-Plo- 
ești — podul Băncasa — întoarcerea 
pe același traseu pînă la piața Victo 
riei — calea Victoriei — Gasa Gen-' 
trală a Armatei — bd. 6 Martie — 
piața Elefterie — str. C. Neori — str. 
dr. Staicovici — Stadionul Republicii: 
sosire. La această cursă de mars s-au 
înscris 2 conctirenți d»n străinătate 
(maghiarul [stvan Havasi și polone' 
zul Franciszek Szvszka) si cei mai 
buni 25 dc mărșăluitori romîni.

Un nou record mondial 
al atletelor sovietice

In cadrul unui concurs de atletism 
desiășurat marți la Kiev echipa fe
minină de ștafetă a R.S.S. Ucrainene 
a realizat în proba de 3x800 m. un 
nou record mondial cu timpul de 
6’27’’4/10. Vechiul record mondial a- 
parțirrea din anul 1955 echipei U.R.S.S. 
și era de 6'27”6/10. Echipa de șta
fetă a R.S.S. Ucrainene a fost aică’ 
tuită din .Liubov lanvareva, Dora 

Kozlova și Ludmila Lîsenko.


