
Pentru 
sonsolidarea continuă 

a colectivelor 
sportiva

Majoritatea principalelor obiective 
ale mișcării de cultură fizică 
și sport sînt realizate în ca- 

Irul colectivelor sportive. Colectivul 
.portiv, unitate de bază a Uniunii 
Ie Cultură Fizică și Sport, este cel 
are duce la îndeplinire sarcinile pri- 
'ind angrenarea maselor de oameni 
ti muncii în sport, asigurarea unei 
ictivități sportive de mase atractiv- 
ecreative, educația fizică a maselor. 
Colectivul sportiv are de asemenea un 
inportant rol în ridicarea nivelului 
erformanțelor, prin activitatea sec- 
iilor sale sau prin elementele pe 
are le indrumă către cluburile spor- 
ive. Activiștii colectivului sportiv 
ontribuie la educarea cetățenească 
i patriotică a maselor de sportivi. 
Colectivul sportiv are un rol de sea- 
nă în dezvoltarea bazei materiale a 
itișcării sportive.

Însăși scurta enumerare a aces
tor sarcini 
importanța 

ectivul sportiv, 
linea atribuțiilor

scoate în evidență 
pe care o are co- 
prectun și muititu- 
sale. lată de ce se

preocupări de mai

eforturile consiliilor 
• să 

cu precădere către 
obiectiv central

(Continuare în pag. 2)
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Interviul nostru

CONSTANTIN GRECESCU

De vorbă cu

Capitala

j SOFIA, 19 (prin telefon de la co- 
j respondentul nostru).
J Re stadionul Vasil Lewski s-a des- 
i lășurat vineri după amiază deschide- 
!rea festivă a celei de a XVlI-a ediții a 
ț Jocurilor Balcanice de atletism. Echi- 
’ pele participante au defilat și s-au 
j aliniat apoi în fața celor 40,000 de

dl. Said Salahaddin Cihanoglu, președintele Comitetului
de Educație Fizică al regiunii Istanbul

noastră a avut, acum cîteva zile, ca oaspete sportiv, pe dl.
Said Salahaddin Cihanoglu, conducător marcant al sportului din Turcia,.
președintele Comitetului de Educație Fizică al regiunii Istanbul. Ca invitat j _ Mîine, o dată cu meciurile etapei 
al Uniunii de Cultură Fizică și Sport, dl. Cihanoglu a petrecut citeva zileț X-a, se reia campionatul de 
in Romînia, pentru a cunoaște mai îndeaproape dezvoltarea i . “ 7 1 l"

inpune ca, mai ales în această eiapă 
dezvoltării mișcării noastre de cul- 

ură fizică și sport, în anul 1958, 
onsiderat ca an de consolidare or-
i- '’atorică, toate eforturile să 
, indrepte către întărirea muncii 
electivelor sportive.

Colectivele sportive dispun de o 
experiență suficientă pentru a 
duce la bun sfîrșit sarcinile ce 

e stau în față. Problema constă 
boar în generalizarea acestei expe- 
îențe, in aplicarea concretă a tutu- 
or cunoștințelor acumulate de acti- 
iștii consiliilor lor. Altfel, se în- 
îtnplă un fapt pe cît de nedorit, pe 
itît de frecvent: aglomerați de sar- 
ini, activiștii colectivelor încep să 
tegiijeze unele din ele și nu rareori 
>e cele mai importante. Așa stau tu
rurile în privința principalului obiec- 
iv actual al muncii colectivelor spor- 
:ive: înscrierea de cît mai mulți noi 
tiembri în U.C.F.S. și stringerea co- 
izațiilor. In numeroase colective
nari ca Tractorul Orașul Stalin, Rul-
tientul Bîrlad, Rapid Cluj și altele, 
xistă o rămînere în urmă în acest 
[omeniu și cauza principală constă 
n neglijarea acestei sarcini de bază, 
’ favoarea unor |

importanță.
ără îndoială, eforturile consili 
colectivelor sportive trebuie 
se îndrepte cu precădere ci 

ealizarea acestui 
entru mișcarea noastră sportivă. Dar 

rezuma la atît activitatea colecti- 
'ului, înseamnă o treabă făcută pe 
umătate. Atragerea de noi membri 
n U.C.F.S. nu reprezintă un scop în 
ine, ci un mijloc de angrenare a 
nașelor de oameni ai muncii într-o 
ctivitate organizată de educație fi- 
:ică. Pentru aceasta, colectivele spor- 
ive au datoria de a organiza, mai 
Ies acum, cînd vremea este cum 
iu se poate mai favorabilă unor ast
ei de acțiuni, o vastă activitate spor- 
ivă de mase. După exemplul multor 
olective ca „Titanii“-București, Cor- 
dnul Hunedoara, Simo Geza Tg. 
4ureș, toamna trebuie folosită pentru 
rganizarea unor întreceri sportive 
le casă, care să aibă ca scop angre- 
area majorității membrilor U.C.F.S. 
a competiții interne ale colectivului, 
mpreună cu crosul de masă „Să în- 
îtnpinăm 7 Noiembrie", această acti- 
'itate trebuie să contribuie la tre- 
erea normelor G.M.A. și a norme-

• Arbitri cehoslovaci și la 
turul meciului Petrolul — Wis- 
mut

La meciul retur dintre Petrolul și 
Wismut Karl Marx Siadt, din cadrul 
„Cupei Campionilor Europeni", comi
sia de organizare U.E.F.A. a delegat 
■trei arbitri cehoslovaci. Forul de spe
cialitate de la Prdga a comunicat, 
federației noastre numele lor. Ei sîntrt 
Vaclav Korelus — la centru — Ka
rel Pacovskt și Antonin Vrbovec —‘ 
la tușă. Data sosirii lor: vineri 26 
septembrie.

Delegatul U.E.F.A. la acest joc va 
fi polonezul Leszek Rylslfi, membra 
în comitelui U.E.F.A.^

noastre de cultură fizică și sport și pentru a purta cu conducerea U.C.F.S.1 
unele discuții in legătură cu dezvoltarea pe viitor a relațiilor sportive ro-

\ rnino-turce.
Cu cîteva ore înainte să se îndrepte 

spre aeroportul Băneasa — de unde 
avea să plece la Sofia, pentru a asis
ta Ia Jocurile Balcanice de Atletism 
—■ am stat de vorbă cu dl. Cihanoglu.

De la primul schimb de cuvinte, d-sa 
a ținut să ne arate impresia cu totul 
deosebită pe care i-a lăsat-o vizita 
în Romînia :

a 
rugbi'. 

mișcării\ Zece formații, cele mai bune din țară, 
- ' pornesc în marea întrecere pentru cu

cerirea mult invidiatului titlu de cam
pion. Deocamdată. în fruntea plutonu
lui celor care luptă pentru șefia în cla- 

— „Sini un vechi „călător" pentrul sament se află campioana de anul tre- 
treburi sportive, dar vă mărturisesc3 cut — C.F.R. Grivița Roșie (27 p.). 
că in puține țări m-am bucurat dA Dar și Dinamo (25 p.) și chiar C.C.A. 
o primire atit ’ de frumoasă ca aici, j (20 p.) sau Constructorul (19 p.) nu 
De altfel, este cunoscută pretutindeni). sînt în afara cursei pentru titlu. Cele 
atenția și grifa cu care forurile dv.f nouă etape care urmează, tie vor con- 
sporfive știu să-și primească oaspe-\ firma acest lucru, arătîndu-ne că sîn- 

r tem în fața unui campionat mai echili
brat ca oricînd ? Rămîne de văzut.(Continuare în pag. 4)

De mîine la cros !
Toamna sau primăvara, atunci 

cînd natura își schimbă haina, 
atunci cînd priveliștile sînt mai 

frumoase, mai pline de culoare, cînd 
pădurea te întimpină cu mirosul rea
văn al primăverii sau cu foșnetul frun
zelor ruginite așternute covor pe poteci, 
atunci se organizează crosurile. Să 
străbați în pas ușor, elastic, cărări și 
alei, să te întreci cu voioșie cu 
tovarășii tăi de muncă, acesta este 
crosul!

• Lia Manoliu și Constantin Grecescu, învingători în primo xi
• 7 noi recorduri balcanice • In clasamentele pe echipe con
duc Bulgaria șl l-jgoslavia, la bărbați șl Romînia la femei.

spectatori, ascultînd cuvîntul de des
cindere rostit de tovarășiil Vîlko Cer- 
venkov, vice-președinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria. Atletul 
bulgar Stoian Slavcov a citit jurâ- 
mîntul, după care au fost intonate im
nurile de stat ale celor cinci țări 
participante și înălțate drapelele na
ționale. * 1 * * * * *

Prima zi a prilejuit întreceri extrem 
de disputate și totodată de un ridicat! 
nivel tehnic. Este edificator faptul că 
au fost doborîte nu mai puțin de șapte 
recorduri balcanice.

Reprezentanții Republicii Populare 
Rornîne au cucerit în prima zi două 
frumoase victorii, în probele de 10.000 
m și de aruncarea discului femei. 
Confirmîrrdu-și forma bună arătată cu 
cîteva zile în urmă la București, Con
stantin Grecescu și-a adjudecat de o 
splendidă manieră cursa de 10.000 m, 
învingîndu-1 impresionant

Dar numai aiit să însemne crosul ? 
Nu. firește că nu / Crosul este și o ex
celentă școală a voinței. Binecunoscu
tul sportiv sovietic Vladimir Kuț spu
nea odată că nici unde nu se poate 
[ace o mai bună călire a voinței ca în 
alergările de cros. Singur cu voința și 
dlrzenia lui, alergătorul a pornit să 
învingă dificultățile nu numai ale u- 
nui traseu pe teren variat, ci și pro
priile slăbiciuni. Nu mult după ce ai

Ieri Ia Sofia:

sprint final pe cunoscutul fotidist iu
goslav Franjo Mihalici, cu care stră
bătuse 
ture, j
nire, maestra sportului Lia Manoliu

■ „cot Ia cot" ultimele patru 
Manifestînd o accentuată reve-

(Continuare in pag. 8)

Reîncepe campionatul de rugbț

început să alergi se ivesc primele sem
ne de oboseală, respirația devine mai 
grea și te cuprinde dorința de a aban
dona, de a renunța la întrecere. Lup- 
tlnd, mai ales, împotriva propriilor tale 
slăbiciuni îți poți forma voința de a 
învinge, de a trece peste momentele 
grele, de a lupta cu oboseala, de a o 
depăși. Și apoi, o dată trecut momentul 
dificil, îți revine încrederea în forțele 
tale, te simți încrezător și capabil să 
învingi obstacolele cele mai grele.

In aceste zile de toamnă, cină întreg1 
poporul nostru muncitor se j '
să întimpine aniversarea Marii Revolu-- 
ții Socialiste din Octombrie, se vor des-, 
fășura și întrecerile crosului de mase 
„Să intlmpinăm 7 Noiembrie".Organi
zat în cinstea acestei mărețe sărbători 
a poporului sovietic și a clasei munci
toare din întreaga lume, crosul de 
mase „Să intlmpinăm 7 Noiembrie" 
este încă un minunat mijloc prin care 
tineretul sportiv își va exprima dra
gostea fierbinte față de poporul so
vietic, prieten credincios și permanent 
al țării noastre.

Iată pentru ce, începlnd de mîine și 
pînă la 26 octombrie, cit vor dura în
trecerile primei etape a crosului de 
mase ,,Să înttmpinăm 7 
activiștii sportivi trebuie 
șoare munca sub lozinca 
LA CROS" 1 Să depunem 
file ca un număr cit mai 
meni ai muncii să treacă 
școală a voinței, să practice acest ex
celent exercițiu fizic, să ia parte la a- 
șgastă mare sărbătoare sportivă!

Noiembrie", 
să-și desfaci — 
toate 
mare 
prin

TOȚII 
efortu- 
de oa- 
această

■
Luptătorii romîm vor susține; 

o nouă intilnire 
internațională: 

București-Chișinăw 
încă nu s-a stins ecoul stirnit de 

întrecerile din cierul „Trofeului ora
șelor țărilor balcanice" și iată că 
amatorii de lupte clasice vor putea 
urmări, ia 24 septembrie, o nouă com
petiție internațională. La această dată. 
Capitala noastră va găzdui întrecerea 
dintre selecționata Bucureștiului și 
reprezentativa orașului Chișinău. După 
cîteva zile, la 27 septembrie, oaspeții 
vor evolua la Cluj în compania re
prezentativei orașului.

Trebuie să arătăm că în R.S.S. 
Moldovenească sportul luptelor este 
foarte dezvoltat. Din iotul oaspeților 
fac parte luptători de valoare cum 
sint Bogdan, campionul mondial la 
categoria grea, Albu, clasat pe un 
loc fruntaș la Cupa mondială șl 
alții.

Pregătirea tehnică și fizică a luptă
torilor romîni este satisfăcătoare. 
Acest lucru ne îndreptățește să sperăm 
că în intilnirea cu sportivii sovietici, 
ei vor avea o comportare la înălți
mea așteptărilor, cu toate că în e- 
chipă au fost introduse elemente ti
nere, fără experiența concursurilor in
ternaționale, cum ar fi Gh. Szabad, 
S. Covaci, I. Chefăr etc.

De citeva zile, sportivii noștri, sub 
conducerea antrenorului D. Hitru, e- 
xecută ușoare antrenamente pentru 
menținerea formei.

Pînă atunci, iată programul jocurilor*  
de mîine: Constructorul — Știința Ti
mișoara, C.S.U. București—C.C.A., Ra
pid—Progresul și C.S.A. Ploești—Di
namo București. Partida C.F.R. Grivița 
Roșie—C.S.M.S. Iaăi este amînată, for
mația feroviară fiind în turneu în Iugo
slavia. Fotografia realizată de foto
reporterul nostru I. Mihăicăreprez.ntă 
o fază din pasionanta întîlnire desfă
șurată anul trecut între Dinamo și 
C.F.R. Grivița Roșie'.

RUGIM
• C.F.R. Grivița Roșie din nr j 
învingătoare în Iugoslavia

Joi, echipa bucareșteană de rupi 
C.F.R. Grivița Roșie a susținut o nouă 
intilnire in Iugoslavia. C.F.R. a disputat 
Ia Pancevo revanșa cu Jedinstvo 
jiioana Iugoslaviei. Jucătorii romlni 

pregătește! \°bținut din nod, pretoria, dar la

cam-
au
un

>scor mai strîtțK-’ 2Țjr-tl9,

FOTBAL
re-



La colectivul sportiv C. P. B.

In fruntea preocupărilor: campionatele de casă !
Pentru conso continuă

a colectivelor sportive
) Privind construcția monumentală a 
LCasei Scinteii" te cuprinde un sen
timent de nemărginită mindtie: oa
meni ca tine, tovarăși de muncă, au 
reușit să înalțe un edificiu strălucitor, 
un adevărat simbol in lupta noastră 
•pentru viața nouă, o cetate a slove
lor... Ca să răzbați pînă la locul unde 
te poartă treburile, trebuie să te 
[descurci intr-un labirijd de culoare. 
'Șt nu de puține ori simți nevoia unui 
'ghid... In această situație m-am aflat 
‘fi eu cu citeva zile în urmă, căutînd 
colectivul sportiv al Combinatului Po
ligrafic București. Am apelat la cu
noștințele „în materie" ale Didonei 
Ursu, metodist a pentru gimnastica de 
producție a Combinatului și așa am 
reușit să mă descurc... Pe drum am 
avut timp... suficient să ascult un 
adevărat raport privind gimnastica de 
'producție.

„La 10 iunie •— îmi spunea Didona 
Ursu — a început să tie introdusă 
gimnastica de angrenare. De a- 
tuilci ea s-a extins în zece sectoare 
'(peste 1000 muncitori), iar intr-una din 
aceste unități — la zețărie — se 
execută și pauza de cultură fizică de 
lla ora 12. Pînă la 7 Noiembrie alte 
șase sectoare vor efectua ți ele pauza 
jle cultură fizică".

Ajuns ia sediul colectivului sportiv 
6I.P.B. am ț n-t ut să adresez întrebarea 
au care, de altfel, venisem pregătit:

— Cum stați cu campionatele de 
jkasă?

Ca intr-o adevărată piesă de teatru 
fttcală în regia uniri maestru, ușa 
colectivului s-a deschis brusc și a in

trai. val-înrtej, un muncitor după
toate seninele tare supărat.

— Tovarăși, eu contest meciul!
— !?!
— Scrie sau na în regulamentul 

campionatului nostru de casă la fot
bal că toți membrii echipelor trebui® 
să fie cu cotizația la zi?

— Firește...
— Ei bine, doi de la zincografi® 

sînt cu o lună în urmă!
Aplecați peste registre, membrii con

siliului cotectivului sportiv cercetau cu 
atenție situația cotizațiilor. Au găsiți 
Cu o zi înainte de meci și. acești doi 
fotbaliști își plătiseră cotizația!

— Așa? Atunci se schimbă situa
ția... Dar las’ că-i batem noi în 
retur!._ Și aprigul susținător al in
tereselor echipei a plecat... ceva mal 
liniștii.

Mi s-a explicat apoi că una din 
obligațiile membrilor colectivului spor, 
tiv care participă la campionatele de 
casă este aceea de a fi cu cotizația 
la zi. Și cei mai drastici controlori 
au devenit tocmai... component ii e- 
chipelor! la actuala ediție a campio
natului de fotbal sînt angrenate 12 
echipe împărțite în două serii. In 
prima serie conduce „Mecanica" (5 4 
0 1 2(1:6 8) tatonată de ,/oleogra
fie" (vezi disputa cu cotizațiile..,) 
5 4 0 1 17:9 8; în seria a doua „Ze
țăria" și-a asigurat un avans de dfouB 
puncte față de „Administrativ". Cei 
peste 200' membri U.C.F.S. angrenați 
in acest campionat își dispută cu ar
doare întiietatea. susținuți de alte sute 
și sute de muncitori din sectoarele 
respective.

Poate tehnica jucătorilor nu este 
perfectă, însă pasiunea cu care își 
dispută fiecare minge este demnă dc 
admirat.

In curs de desfășurare mai sila și 
alte întreceri: volei (7 echipe mascu
line și 6 feminine): șah (s-a desfă
șurat prima rundă din seria I) ș.a. 
In vara acestui an membrii colecti
vului sportiv au participai la campio
natele de notație (26 băieți și 12 fete), 
la canotaj (10 echipaje), tenis de cimp 
(16 participanți), tir (5 concursuri — 
166 concurenți) etc.

In planul de muncă al colectivului 
sportiv mat sini incluse o sene de 
competiții ce se vor desfășura in cin
stea zilei de 7 Noiembrie: volei, tir, 
șah, tenis de masă, ciclism, canotaj, 
concursuri G.M.A.

In fiecare după-amiază pe terenu
rile de fotbal, volei, baschet, tenis, In 
poligonul de tir și la baza nautică 
este o animație deosebită. Meritul este 
fără îndoială ai eonsiliiittri coiectivn- 
lui sportiv, care a știut să asigure 
membrilor U.C.F.S. toate condițiile 
pentru practicarea sporturilor prefe
rate.

H. NAUM

(Urmare din pag. 1)

lor de reconfirmare a calității de 
purtător a! insignei G.M.A. pentru 
un număr cît mai mare de oameni 
ai muncii. Totodată, toamna reprezin
tă o minunată ocazie pentru organi
zarea unei bogate activități atractiv- 
recreative, constînd în excursii, ser
bări cimpenești, concursuri cultural- 
sportive etc. iar la sate din „Duminici 
sportive" sau festivaluri cultural- 
sportive. In colective ca C.P.C.S., Tu
dor Vladimirescu și Kirov București, 
Fabrica de pălării Timișoara etc. o 
preocupare de primă importanță o 
reprezintă gimnastica de producție. 
Iată o formă a educației fizice a ma
selor care trebuie extinsă cît mai 
larg, prin contribuția directă a con
siliilor c: festivelor sportive.

Multe colective sportive au secții 
pe ramură de sport care, pînă 
ît>tr-un trecut apropiat, se 

bucurau de prea puțină atenție. Fie 
că era vorba de preocupare exclusivă 
față de secțiile de fotbal (Minerul 
Baia Mare, Soda Ocna Mureș, Uni
rea Rm. Vilcea etc.), fie că erau lă
sate exclusiv în seama antrenorilor 
(iar uneori și în cea a diverșilor 
„druckeri") cert este că secțiile co
lectivelor sportive au fost insuficient 
îndrumate, atît din punct de vedere 
organizatoric cît mai ales educativ. 
Este o deficiență căreia trebuie să 
i se pună capăt o dată pentru tot
deauna.

Un capitol în care există nul ă 
experiență dar... puține reali
zări este cel a! propagandei și 

educației. Exemplele sint prea nu
meroase pentru a le mai cita. Ceea ce 
se impune este desemnarea în a- 
ceasfă muncă a celor mai capabili 
activiști ai consiliilor colectivelor 
sportive, sprijinirea tor permanentă 
pentru îndeplinirea importantelor lor 
sarcini.

Responsabilii administrativ-finau- 
ciari erau priviți pînă de cti- 
rînd ca simpli contabili însăr

cinați cu alcătuirea bugetului și ur
mărirea (deseori pur scriptică!) a 
îndeplinirii Iui. De aci înainte, acești 
activiști trebuie să devină fact ri ac
tivi in introducerea unui sever regim 
de economii, în dezvoltarea spiritului 
gospodăresc și a inițiativei creatoare 
pentru lărgirea bazei materiale a

mișcării sportive, in respectarea nor 
melor financiare.

i, ceea ce este mai impcr.ant 
munca sportivă din colectivi 
trebuie să aibă un permanen

caracter de perspectivă. Numai astfe 
activiștii nu vor mai fi surprinși di 
evenimentele sportive, ci vor pute: 
asigura pregătirea lor din vreme. lai 
ca obiectiv actual: pregătirea sezo
nului sportiv de iarnă, crearea dir 
vreme a condițiilor pentru o acti Ha
te sportivă de masă și de performan
ță in anotimpul rece.

m auzit activiști sportivi dir 
colective spunind: „Bine, m 

cunoaștem noi sarcinile, mima
că sînt atît de multe f Cum să Ie re 
zolvăm pe toate?". Calea de rezolva 
re există și ea constă în eonftaut 
întărire organizatorică a colectivelor 
Consiliile colectivelor nu trebuie să 
se limiteze la sprijinul acordat de 
organele sportive superioare, ci si 
mobilizeze toate energiile interne pen
tru realizarea cu succes a sarciniloi 
for. in primul rînd, se impune atra
gerea în muncă a tuturor act'rviștiloi 
aleși în consiliu. Fiecare dintre e 
trebuie să primească sarcini concrete 
conform unui plan discutat în ședinț; 
de consiliu, în așa fel îneît să s< 
asigure atît îndeplinirea cu succes « 
sarcinilor sectoarelor respective cît ș 
îndrumarea seețiikr pe ramură di 
sport. Un mijloc foarte eficace în
deosebi pentru atragerea de noi mem- 
lui în U.C.F.S. și încasarea cotizați
ilor îl constituie desemnarea de in
structori sportivi obștești pe subuni
tăți de producție și stimularea lor 
prin organizarea unei întreceri.

n primul rind însă, eonsifiit- co
lectivelor sportive trebui ’ 
solicite sprijinul erganiza i 

de partid și, cu ajutorul lor, să cre
eze strînse legături de colaborare cu 
organizațiile U.T.M., comitetele dc 
întreprindere și direcțiunii? adi înis- 
trative. In acest fel, colectivele s or- 
tîve se vor consolida neîncetat, iau 
numărul acțiunilor organizate în ve
derea realizării principalelor Io- o- 
biective va crește mereu. Pentru că 
nu trebuie uitat: colectivuf sporii 
puternic, cu o mare capacitate or. a- 
nizatorică, cu o puternică ba ă dc 
masă, este cel ce realizează local 
sarcinile trasate mișcării noastre ce 
cultură fizică și sport prin Wotărîr a 
din 2 talie 1957 a Partidului ș ’ tt- 
vemului.

^Duminicile sportive'* —puternic mijloc
de popularizare a sportului la sate

Meciurile de fotbal prilejuiesc — ca oriunde — un adevărat eveniment. 
Firește, Ia aceasta contribuie și dîrzenia cu care formațiile își dispută 
șansele.

^Există sau ou comisie de călărie ia Sibiu ?
Cunoscînd posibilitățile regiunii Sta

lin, Federația de călărie a propus 
consiliului regional UCFS să includă 
în buget sumele corespunzătoare or
ganizării unui concurs republican de 
călărie în orașul Sibiu. Ge răspunde, 
consiliul regional UCFS? Ni se pare 
interesant să reproducem ctteva rîn- 
duri din adresa nr. 23.150:

„Ca urmare la adresa do. nr 
70.742, referitoare la organizarea unui 
concurs de călărie In orașul Sibiu, 
ținem a vă face cunoscut că nu avem 
posibilitatea includerii in bugetul 
nostru a unor astfel de sume cînd 
noi nu avem NICI COMISIE IN O- 
AFIȘ PENTRU RAMURA DE SPORT 
RESPECTIVA"... Și această afirmație 
se repetă apoi.

Pentru cineva care nu cunoaște 
sportul sibian un astfel de răspuns nu 
trezește nici un fel de nedumeriri Dar, 
sînt foarte mulți (poate cu excepția 
semnatarilor adresei respective) care 
știu că Sibiul are o puternică tradi
ție în acest sport, că aici sînt organi
zate în fiecare an concursuri republi
cane și campionate fa care sînt prezenți 
reci de mii de oameni, că în Sibiu 
.există una din cele mai frumoase baze 
ÎTripice din țară amenajată cu ajutorul 
Itoturor întreprinderilor și școlilor sL 
Ibiene, într-un cuvînt, că în acest oraș 
.echitația cunoaște dc ani de zile o 
înfloritoare dezvoltare.

Tată însă că nu se pot face concur
suri republicane de călărie pentru că 
mu... există o comisie de călărie la

Sibiu. Așa o fi ? Adresa consiliului 
regional UCFS este categorică: NU 
AVEM COMISIE DE CĂLĂRIE IN 
ACEST ORAȘ. Numai că echitația 
sibiană își desfășoară activitatea și 
fără... adresele și evidența consiliului 
regional UCFS. Ca două luni în ur
mă s-a organizat la Sibiu un reușit 
concurs republican, în oraș funcțio
nează un puternic eentru de avansați 
și tineret care cuprinde peste 50 de 
iubitori ai sportului călare, sînt și 
numeroși antrenori cunoscuți în toa
tă țara...

Dar, să revenim la comisie. 
Ei bine, la Sibiu există o co
misie de călărie și încă una 
cu activitate bogată. Cum de nu știe 
consiliul regional despre existența a- 
cestei comisii? Shu, porte că nici 
acum nu crede. Sperăm că nu di
vulgăm nimic „secret" arătînd con
siliului regional UCFS că la Sibiu 
activează o puternică comisie de că
lărie ai cărei președinte este tov. Ion 
Mețiu, directorul uzinelor „Indepen
dența" și în care muncesc cu multă 
tragere de inimă vicepreședinții tov. 
Nazarie, Anton Murdărie (vicepreșe
dinte al sfatului popular raional) și 
tag. Petrescu (vicepreședinte al sfa
tului popular orășenesc) precum și nu
meroși membri.

Și, atunci, cum se poate munci 
atît de superficial ? Cum de este po
sibil ca un consiliu regional (sau chiar 
numai unii membri) să mi cunoască 
nici măcar comisiile raionale pe ra- 

«®Să spoEtZ ...

O formă nouă și atractivă prin 
care sportul este cu succes populari
zat în satele patriei noastre, o con
stituie organizarea „Duminicilor spor
tive*.  Numeroasele manifestații spor
tive dc acest gen, organizate în ul
tima vreme, probează evident aceste 
lucruri.

Nu demult, în comuna Cat aloi 
(raionul Tulcea) s-a desfășurat din 
inițiativa consiliului raional U.C.F.S. 
și cu sprijinul consiliului regional 
U.C.F.S., o frumoasă „Duminică spor
tivă". Un mare număr de țărani 
muncitori din această comună au a- 
sistat dimineața la interesanta de
monstrație de gimnastica făcută, în 
sala căminului cultural, de echipa o- 
rașuhu Constanța- După aceea, pe 
terenul de volei din curtea căminu
lui, s-au disputat două jocuri: unul 
între formațiile feminine Știința și

Vulturul, ambele din Tulcea, și unul 
între echipele masculine Victoria Ca- 
taloi și Vulturul Tulcea.

După-amiază, pe terenul de fotbal, 
sute de oameni ai muncii din aceasta 
comună au asistat la o frumoasa par- 

e.ehipa Victoria Cata- 
formația Stăruință Tnh 

a revenit fotbaliștilor 
scorul de 3—1 (2—-0). 
de manifestație sportivă

trifă rn care 
foi a intilnit 
cea. Victoria 
din Tulcea cu

Tot o astfel 
a avut loc recent și în comuna . Priseaca 
din raionul Slatina. Cu sprijinul con
siliului raional U.C.F.S. în această 
comună s-a desfășurat o întrecere 
sportiva prietenească la care au par
ticipat și sportivi din satele înveci
nate : Slătioara și Brebeni. Deschi
derea competiției s-a făcut printr-o 
fmnoasă defilare a eefo-r 100 de ti
neri și tinere, care apoi s-au întrecut 
la volei, fotbal, atletism și ciclism.

Prrn-tre rezultatele înregistrate 
de Femareat: TOI) ni. — the 
(Prrseaca) 11,9 sec.; greutate - 
Diaconii (Priseaca) 9,05 ni. La- v«>lr 
echipa comunei Slătioara a ciștiga 
mec.itil cu echipa din Priseaca, iar l; 
fotbal cei mai buni s-au arătat a f 
sportivii din comaaa Priseaca. In pau 
jele jocurilor de fotbal, boxer ii da 
colectivul sportiv Vojn-ța Slatina at 
făcut reușite demonstrații.

(După materiale primite de fa 
corespondenții PALIN STAN 
Ttrkea și CONSTANTIN DICU 

Slatina).

Sri I 
Eu 
Mi.

NOTE C
Abuz de ospitalitate

Rm. Vilcea este un orășel așezat 
Intr-un minunat cadru geografie, o 
localitate parcă anume creată pentru 
a găzdui tabere de juniori sau tineret 
și competiții in anumite sporturi, li
nele federații au și organizat tabere 
in frumosul oraș din Valea Oltului și, 
așa cum era și firesc, au primit a- 
juiorui consiliului raional U. C. F. S. 
pentru buna lor reușită. Uneori 
însă — ca în cazul taberei de tineret 
la box sau de juniori la fotbal — 
oaspeții au abuzat de... ospîialiiate. 
transformind organul de conducere al 
activității sportive locale intr-un fel 
de... auxiliar direct în rezolvarea di
feritelor probleme gospodărești. 'Așa 
că nu rareori activiștii consiliului ra
ional U.C.F.S. își pierd timpul rezot- 
vînd diverse probleme mărunte' ale 
oaspeților, în loc să se ocupe cu în- 
drumarea și controlul colectivelor spor
tive din raion. Sigur că nu acesta 
este principalul motiv al lipsurilor din 
activitatea sportivă. a raionului Rm 
Vilcea. Ar fi insă foarte sănătos dacă 
viitorii oaspeți sportivi ai orașului 
a-ar. mai lăsa tn seama attisistitor

R I T I C E
locali probleme fie care le pot rezolva 
foarte bine și singuri.

Realizări pe... hîrtie

este un sport îndrăgit de nu- 
tinerj din Giurgiu și unii din- 
au reușit

Așa

Tirul 
meroși 
tre ei 
promițătoare, 
ca și 'întrecerile de 
tachiadei de vară 
succes. De aceea 
mirat nimeni văzind că in raportul 
înaintat de iov. D. Dezrobiți!, preșe
dintele consiliului orășenesc U.C.F.S. 
Giurgiu, figura cifra de 1690 partid- 
partți la întrecerile de tir pe colec
tiv.

Dar... Corespondenții noștri Gh. și 
Grist ac lie Bucur ne aduc la cunoștință 
un [apt semnificativ. In Afara colec
tivului Voința, singurul cu secție As tir, .... .. .. „.
n-au 
tușe. 
1000 
pare 
mai _
avind ca... țintă inducerea in eroare. 
.4 orgpnflw spprtjRS superiQargL

chiar performanțe 
incit era normai 

tir din cadrul Spar
ed se bucure de 
probabil nu s-a

colectivele sportive din Giurgiu 
mai primit de vreo doi ani car- 
Atunci, cum au concurat cei peste 
participanți la Spartachiadât? Se 
că întrecerile s-au organizat nu
ia... imaginația tov. Dezrobită

—- Iți dai seama ce greu ar tncr 
ge treaba dacă n-am ii pătrunși d< 
spiritul muncii colective ?!

(Desen de MAFTy).,



O mare bază sportivă din Praga
„Zimni Stadion"

învingători... 
învinși

urel Vlaicu și pasărea sa măiastră

ar
a
și
se

i trecut 45 de ani de cînd, 
iitip ce încerca să treacă 
: Carpați, avionul pilotat de 
1 Vlaicu s-a prăbușit, stin- 

viața celui ce a fost, ală- 
de Traian Vuia, pionierul 

ției romîne. Născut dintr^o 
lie de țărani, Aurel Vlaicu 
simțit de mic copil atras 
înălțimile albastre. Dealu- 
Bințințiului le-a fost dat să 

e la prima sa încercare 
tă de zbor fără motor, iar 

; un an, pe câmpul de la 
ocetii, pasărea măiastră făți
și condusă de mîinilg meș- 
ale feciorului de țăran 

>n a reușit să întreacă 
iele străine „Farman" 
riot", la bordul cărora
au „celebrii" — pe vremea 
1 —- Molta și Bibescu. Mul- 
i a aplaudat cu entuziasm 
ria vrednicului aviator ri- 

din popor. A fost apoi 
«I vienezilor să admire ma
ia lui Vlaicu. Acolo, în ta
re cu muilți ași ai aviației,1 arsetțalulni, ghemuit sub povara 
re care și renumitul Ro- 

ros, Aurel Vlaicu a ob 
victorii strălucite. Moartea

ragică 
ie ani

care 
na lui 
riale, 
itorită străduințelor lui \ lai- 
Romînia a fost, alături de 
ța și Germania, printre pri-

țări constructoare de a- brăzdează văzduhul patriei noa- 
le din Europa. Cit privește tre, vorbind despre iscusința pi- 
în care Vlaicu a fost sti- lojilor și constructorilor noștri 

i de oficialitățile vremii, cil- de avioane, poporul nostru citis- 
unui contemporan al lui , teste memoria lui Aurel V!a:cu, 

genial promotor al aviației ro- 
mînești.

la vîrsta de numai 
a zguduit întreaga 

aștepta de la el și 
de zburat noi isprăvi

le 
:u 
d 
zi

sint elocvente : „E 
să relev, pentru starea 
a lucrurilor, că în timp

Aurel Vlaicu și avionul cu care a realizai frumoasele sale 
performanțe.

Vlaicu lucra într-o remiză a ____________ _ce

neajunsurilor celor mari și greu
tăților vieții, Brumarescu exhiba 
miniatura aparatului său insu- 
iicieot în expozițiile Franței, 
□oliescit își trimbița teoriile 
rodinamice imaginare prin 
vernele Parisului — și toate 
tea cu fondurile adunate de sin
dicatul presei noastre sau cu 
grasele subvenții de la stat".

Astăzi, cînd păsările de oțel

iar 
ae- 
ta- 
as

V. TEODOR ESCU

Ț tiranii muncitori din Bănești, sărmani truditori de odini- 
ă ai ogoarelor, au venit primii la locul accidentului care a j 

costai viata temerarului aviator.

L i E i E TA ȚI
ualorîi de fotbal din Bra- 

n-au uitat că „uiispreze- 
lor a adus la Rio de Ja- 
prețioasâ cupă „tu-les Ri-
Pentru a cinsti aceasiă 

ițiouală victorie, guvernul 
iiian a hotărît să înalțe o 
ie îu fața stadionului „Ma
ia" din Rio. Recent, comi- 
special instituită a aprobat 
■ctuț de statuie -xecutat de 
itorut Bruno Giorgi. Statuia, 
ă de 3,50 ui., va înfățișa 
otbalist care ține în iiiiaii

„Titles Riaiet".
★

șlie că în S.U.A. sportu- 
c >re nu aduc cîșliguri gra- 
H-gauizatorilor sînt conside

ra „minore". Respectivele 
.iții nu primesc nici un fel 
■ubveiiții și trăiesc, cum se 
e, de azi pe mîine. Un ex
il concret de. felul cum este 
t ciclismul ta S.U.A. a fost

consemnat cu prilejul recentelor 
campionate mondiale de ia Pa
ris. La startul Întrecerilor fe
minine s-a prezentat și cielista 
americană Spakin. Aceasta a 
trebuit să-și agonisească cu tru
dă, timp de doi ani, din modes
tul salariu de dactilografă 
suma necesară pentru a-și pu
tea plăti călătoria pînă în 
Franța.

...primele jocuri de volei din 
Romînia au avut loc în anul 
1920 ? Federația de volei a fost 
înființată însă mult mai tirziu, 
ta anul 1931.

...primele cluburi sportive din 
Rusia au fost „Societatea ci
cliștilor amatori" și „Cercul 
sportivilor amatori" dm Peters
burg ? Ele au fost înființate la 
sfîrșitul secolului al XIX .ea.

...în jocurile pentru „Cupa An
gliei" la fotbal iau parte atît 
echipe profesioniste cît și echi-

De cile ori n-ați citit, în paginile „Sportului popu
lar", despre marile întreceri sportive de la „Zimni Sta
dion" din Praga? Intr-adevăr, în ultimii ani s-a disputat 
aci o serie întreagă de competiții de mare anvergură, 
culminînd recent cu cea de a V-a ediție a campiona
telor europene de volei.

Firește, mulți dintre cei care 
au ’ aflat despre existența aces
tei mari baze sportive sint dor
nici să afle amănunte care să 
le permită a-și forma o pă
rere despre amploarea ei. Să 
Ie satisfacem dorința. Mai în- 
tîi, titulatura: ,Zimni Stadion" 
înseamnă în limba cehă 
dionul 
dernă 
tuată 
foarte 
clavske Namesty, centrul 
șui fii de

. .Sfa
de iarnă". Această nio- 
corrstru'cție sportiva, si- 
pe malul Vltavei, la o 
mică distanță de Va- 

„ora- 
aur“, cuprinde îna

inte de toate un teren pentru 
hochei pe dimensiunile' de 

60 x 35 metri. Desigur, destina
ția principală a „Stadionului de 
iarnă" este hocheiul, dar acea
sta nu-1 împiedică să ofere os
pitalitate și 
xul, luptele, 
și celorlalte 
„mulțuniesc" 
teren ale cărei 
fe-ani arătat mai

altor sporturi: bo- 
baschetul, voleiul 
sporturi care se 
cu suprafața de 

dimensiuni 
sus. Irreta-

lății moderne permit înghețarea 
și dezghețarea apei în ------ 1
24 de ore. In 
poate organiza 
nire de hochei pe gheață și 
mîine un meci 
pacitatea Iui „Zimni 
este de 18.000 locuri. Dintre a- 
cestea, 5.000 sînt locuri în pi
cioare, formulă neobișnuită Ia 
noi, unde nu există spații spe
cial delimitate pentru... stat 
în picioare!

Bineînțeles, în afara tere
nului de joc și a tribunelor, 
„Zimții Stadion" mai are ves
tiare, cabinete medicale, o bi
bliotecă și un restaurant tinde, 
în pauze, spectatorii pot con
suma tradiționala bere de l’lzen 
și nu mai puțin tradiționalii 
cîrnăciori „horky-parky". Vara, 
in interiorul stadionului acope
rit este o răcoare reconfortantă, 
iar iarna instalații speciale per
mit o bună încălzire a sălii.

numai
felul acesta, se 
aci, azi o întîl-

de bascheți Ca- 
Stadion"

IN JURUL RINGULUI
„Tactici" de demult..

Cu decenii în urmă, pe vre
mea cînd boxul se conducea 
după reguli ceva mai largi 

decjt cele azi în vigoare, ad
versarii aveau voie, printre al
tele, să-și vorbească în ring. 
Firește, unii dintre boxeri fo
loseau această posibilitate pen
tru a-și enerva adversarii, pen
tru a-i întîrîta. Cel mai pri
ceput în acest fel de „tactică" 
era, pare-se, lohn Suttivmi, 
unul din primii campioni ai lu
mii, boxerul care este socotit 
inventatorul loviturii de K.O. 
Se spune că, odată, Sullivaii 
a avut de înfruntat un boxer 
care era de profesie marinar. 
Acesta avea. tatuat pe plex mr 
vapor de țoală frumusețea. Bine
înțeles, de cum a început me
ciul, Sullivan a recurs la „tac
tica" sa obișnuita:

— îmi pare rău, băiete, de 
vaporul tău. Am să ți-l stîlcesc 
cu o lovitură teribilă!

El nu t-a „slăbit" apoi nici 
o clipă, trăncănind mereu:

— Marmare, am să-ți pocesc 
de tot vaporul 1

—- Păcat de vaporul tău. Am 
să ți-l scufund îndată cu un 
upercut!

— .încă 
mînă 
tău!

ușor infirmat, citind doar cîteva 
exemple. Astfel, Konstantin Gra- 
dopolov, care a tost de mai 
multe ori campion al Uniunii 
Sovietice, este candidat jn ști
ințe pedagogice, Eidel la Barba, 
fost campion olimpic, se nu
mără printre dramaturgii apre- 
ciați din S.U.A., iar Gene Tun
ney, învingătorul lui lack 
Dempsey, a deținut multă 
vreme o catedră universitară. 
Intre Gene Tunney și marele 
scriitor englez George Bernard 
Shaw a existat de altfel o 
strinsă prietenie, bazată nu 
numai pe pasiunea comună pen
tru box, ci și pe dragostea ce
lor două celebrități pentru co
morile literaturii clasice.

— Se pricepe atit de mult în 
Literatură băiatul acesta, a 
exclamat odată G. B. Show, 
incit aș prefera să fac cu el 10 
reprize la mănuși decît să 
discutăm in contradictoriu des
pre Shakespeare!

O-ate boxului—

Uneori, în box se petrec u- 
uele întîmptări dacă «su cu-

rioase, cel puțin amuzante. 
Acum cîțiva ani, în localitatea 
Mar del Plata (Argentina), se 
desfășura un meci de box. La 
un moment dat, unul dintre bo
xeri, L. Londoni, căzu afar# 
din ring. Potrivit regulamentu
lui, arbitrul începu să-l nu
mere. Londoni ar fi avut tot 
timpul să urce din nou pe ring. 
Dar el a preferat să se... așe
ze pe un loc liber din primul 
rînd de fotolii, așteptînd senin 
ca arbitrul " ' ___
toarea. In felul acesta, L. Lon
doni este
a asistat, __ _____ r
de pugilist și spectator, Ia pro
pria sa înfrîiigere prin K.Q.I

Altă întjmplare s-a petrecut 
intr-un mic orășel din Anglia. 
Intr.un meci de amatori, /. 
Parsons a căruț la podea trei 
secunde înaintea gongului fi
nal. El a fost dus pe jumătate 
leșinat în cabină, unde, reve- 
niudu-și în simțiri, a aflat că 
fusese declarat... învingător la 
puncte!

Cită ambiție, cită dirzenie, td- 
te eforturi stau la bazele fie- 
cărei performanțe sportive, a 
fiecărei întreceri purtate pe sta
dioane fi in sălile de sport f 
Cu cit insă lupta sportivă a 
fost mai grea, cu atît mai mare 
e și bucuria care te cuprinde 
in clipa victoriei finale. Boxe
rul care la capătul a 3 reprize 
epuizante primește decizia la 
puncte, atletul care reușește 
printr-un ultim efori să-și în
treacă adversarii cu u-i piept 
in finala cursei de 100 metri, 
călărețul care a acoperă par
cursul fără greșeală și in cel 
mai scurt timp, toți aceștia, ca 
fi alți sportivi (cicliștii, cano
torii, trăgătorii ele.) trăiesc din 
plin, de fiecare dată, satisfacția 
victoriei.

Există insă fi sportivi care 
nu cunosc acest moment atit de 
plăcut. Știți despre cine este 
vorba ? Despre săritorii în înăl
țime și cei cu prăjina. Chiar 
cînd ciștîgă întrecerea, realizind 
performanțe de valoare, nicio
dată ei rui-și pot vedea incitna- 
nat prinir-o victorie, efortul fi
nali Ridicată mereu mai stisi. 
ștacheta va fi atinsă și doborită, 
în cele din armă, dindu-le sen
zația unui insucces; făcindu-i. 
parcă să simtă ceva din amără
ciunea pe care ți-o dă orice în
cercare neizbutită... învingătorii, 
ei părăsesc — s-ar părea — 
totuși, terenul... învinși.

Cu prilejul recentelor campio
nate internaționale de 
ale R.P.R., am asistat 
să spunem așa, la o... 
de la această regulă,
întindere musculară, atletul ce
hoslovac Lanski n-a mai c/m- 
tinuat, cum se obișnuiește, lup
ta cu înălțimea ci a inclîr-iat 
concursul o dată cu frumoasa leu 
săritură de la 2,08 metri. O- 
prindti-se la această înălțime,, 
fără a se mai ridica ștacheta,, 
săritorul respectiv a putut sim
ți și el bucuria succesului fîă> 
nai, pe care o cunosc toți cei
lalți sportivi...

atletism', 
insă, ca 
derogare- 
Avtnd o ■

nici
puțin și n-o să ră- 
aircora din vaporul

Așa au tread, una după alta, 
nouă reprize, t'.trei gongul 
sună, anunțînd cea de a 10-a 
repriză, Sullivan se ridică de 
la locul său și, înainttad spre 

mijlocul ringului, spuse cu o 
voce tunătoare:

—• Marinare, a sosit momen
tul! Atenție la vapori

Instinctiv, marinând lăsă 
brațele în jos, pentru a-și a- 
păra plexul. Sullivan, care pre
gătise minuțios această clipă, 
trimise atunci o puternică lo
vitură în... bărbia adversaru- 
'ui. Acesta s-a prăbușit la po
cea și Sullivan a fost de
clarat învingător prin K.O.I

Tunney și— Shakespeare

Detractorii boxului, cei ce 
contesta utilitatea acestui sport 
bărbătesc, susțin printre altele 
că acesta nu ar permite, din 
cauza specificului său, o normal» 
dez.volta.re intelectuală. Lucru 

care ar putea ii destul de

Știafi că...
gr—

pe amatoare ? Dreptul de parti
cipare îl dă victoria în orice 
campionat (orășenesc, de dis
trict, dc comitat etc.).

.„gimnastica de producție a 
fost introdusă în întreprinderile 
ji instituțiile din Uniunea So
vietică în anul 1931 ? Marele 
poet Vladimir Maiakovski a

să termine numără-

singurul boxer care
ta... dublă calitate.

I
M. GOI)EA NU ION MĂLIN

AJUTOR PRIETENESC
De la Zwickau și Leipzig pînă la 

Rn». Vtlcea este o cale foarte lungă. 
Sute și sute de kilometri. O dis
tanță ia fel de mare este între 
cete două frumoase orașe din 
R.D.G. și alte localități din țara 
noastră, Constanța, București, Quj, 
Brăila, Galați, Tg. Mureș... . Și to
tuși, cîno sportivii germani și cei 
romîni, participant) la concursul re
publican de slalom nautic, s-au în- 
tîlnit în orașul de pe Olt, ai fi 
jurat că esre vorba de prieteni 
vechi, care au multe, multe să-și 
povestească.

Din Zwickau și Leipzig au venit 
opt sportivi: soții Helmuth și Eva 
Seîzkorn, maeștri emeriți ai sportu
lui din R.D.Germană, multipli cam
pioni ai țării lor și reprezentanți ai 
R.D. Germane în cîîeva campio
nate mondiale de slalom nautic, cu
plul de canoiști Horst Kleinerfh și 
Friedriech Dietier, campioni mondiali, 
Johenn Lenz, promotorul slalomului 
nautic din țara prietenă, Otto Kad- 
Heinz, Rudolf Langrof și Kad-Heiaz 
Wosniak. Toți au venit cu un sin
gur scop: să-i ajufe pe tinerii și 
talentații ocștri slalomiști să cu
noască moi repede tainele aces
tui sport nou infrodus în țara 
noastră. Și, de la prima întîlnire.

bunăvoinja celor care acordou aju
torul s-a înmân unchi at cu dorința de 
a învăța a celor ce-l primeau, dînd 
cele mai bune rezultat». Demonstra
țiile tăcute .în prima zi de concurs 
i-au ajutat pe concurenții noștri să 
evoluez© cu mulf mai bin» în a 
doua manșă a întrecerii.

Dar iară o întîmplar© caracteristi
că acestor zile de prietenesc schimb 
de experiență. Duminică, la ora 16, 
concursul era terminat. Sportivii 
au mîncat, apoi... au dispărut. Ne 
așteptam ca, la căpătui- unor în
treceri epuizante, sa fi mers să se 
odihnească, iar seara să apară în 
oraș, la plimbare. Nici vorbăI Mai 
mult decît atît, masa de seară i-a

așteptat mult după ora prognfrmaMQi 
atît pe sportivii romîni di și pal 
cai germani.
Au apărut înfr-un tîrziu, uzi, tre-, 
mărind d® frig... In după-amiazai 
liberă, și unii și alții fuseseră l«| 
Olt, pentru a mai cîștiga cîteva oraț 
da antrenament comun. Iar concluziei’ 
ne-a fost expusă de conducătorul! 
lotului german, Helmuth Sefzkornxj 
„Tinerii voștri sînt atit da falentarfî^ 
inch daca vor fi ajutați sâ progra-i 
sere pe măsura calităților lor, Ro~» 
mînia se va afirma curînd pe plani 
internațional și în aceasta ramura*  
a sporturilor, nautice**.

V. JL-

închinat într-una din avîntatele 
sale poezii cîteva versuri gim
nasticii de producție.

...primul campionat mondial 
masculin de volei a avut loc 
în anul 1949 la Praga? Titlul 
suprem a fost cucerit atunci de 
voleibaliștii sovietici.

...unul din sporturile cele mai 
răspîndite ta India este polo 
călare? Acest sport este de o- 
rigină persană, fiind o intere
santă îmbinare între hochei pe 
iarbă și călărie.

Un grup de participant la concursul republican de slalom-, 
nautic ascultă cu atenție explicațiile date de slalonuslitl ger.-a 
man Olio Karl-fleinz.. (Foto Vr ARNAUȚU).



flVîiine, pe Herăstrău

Primul concurs 
motonautic oficial: 
„Cupa lacurilor'’

După un an de existență, motonau- 
tica noastră începe să pășească pe 
calea maturizării. „Epoca" demonstra
țiilor este depășită. Antrenamentele au 
devenit intense, metodice, primele re
corduri au fost stabilite. Și iată că 
în această duminică dimineața va a- 
vea loc primul-concurs oficial, „Cupa 
lacurilor", organizat de comisia de 
specialitate a F.R.S.TQ. după normele 
regulamentului internațional.

Competiția deschisă clasei B (300 
cmc. curse) va angaja în întrecere 
șase glisoare la volanul cărora vor 
lua loc cei mai buni timonieri ro- 
mîni, membri ai clubului» A.V.S.A.P. 
Traseul de pe lacul Herăstrău — în
tre insulă, Expoziție Și ^debarcaderul 
Bordei — este prevăzut pe trei ba
lize. Se va alerga în 4 manșeta cîte 
6 ture, clasamentul general stabilin- 
du-se prin adiționarea punctelor ob
ținute după parcurgerea fiecărei -man
șe. Pentru orientarea publicului este 
interesant să arătăm că pe pontonul 
din dreptul restaurantului „Pescăruș” 
va fupgționa uri ceas uriaș-ijcare va 
marca cele cinci minute premergătoare 
starturilor. Plecările se vor face lansat 
și bărcile nu vor putea să intrd în 
zona prestartuliri (100 m.) decît în 
ultimele secunde alei ultimului' minut 
din cele cinci prevăzute.

Conducătorii noștri de bărtDcu men
tor. și-au făcut ultimele prqfătirîy-.Ei^ 
sînt în formă. De ctirînd, în cadrul’ 
unei competiții desfășurate Ia'ÎSnagov, 
Gh. Cristescu (h reușit să îmbunătă
țească recordul pe km. lansat Ta' fcia- 
sa B, stabilindu-1 la 82,853 kni/oră.

„Avefi cu ce să
(Urmare din pag. 1)

ții, atenție și grijă care nu fac de
ed să intregească ideea despre tra
diționala ospitalitate romîneascd^Ace
eași impresie o au și conducătoriiți 
atleții străini veniți aici cit ucazia 
„internaționalelor atletice", șitycu care 
am stat de vorbă. Țin să mulțumesc 
și pe această cale conducerii U.C.F.S., 
nu numai pentru amabila invitație pe 
care mi-a făcut-o, ci și pentru stră
duințele pe care le-a depus pentru 
« mă face să cunosc cit mai bine 
Capitala db. și sportul ei".

— Ce ne puteți spune în legă
tură cu cele văzute în București?

— „Sintem sportivi și trebuie să 
vorbim, deci, sportiv. Or, a vorbi 
sportiv înseamnă a vorbi despre ade
văr. De aceea, am să vă spun că eu 
cunoșteam România dinainte de răz
boi. Am stat în același hotel unde 
ne aflăm acum... Ei bine, pot să spun 
— folosind un limbaj sportiv — că 
dacă in ceea ce privește sportul, Ro- 
mînia obținea alunei două puncte din 
zece, azi le obține pe toate zece și 
încă ceva în plus ! Aveți, cu ce să vă 
mindrițil Am văzut aici baze sporti
ve minunate, expresie concretă a unei 
preocupări cu totul speciale. Am cu
noscut și alte realizări sportive, mâi 
ales in ce privește sportul maselor, 
care sînt de-a dreptul uimitoare ra
portate în special la timpul scurt în 
care au fo t obținute",

— Este ceva care să vă fi re
ținut atenția în mod special ?

La această întrebare, interlocutorul 
nostru a răspuns zîmbind :

— ..Răspunsul meu ar putea părea 
'puțin subiectiv. Sini un mare ama
tor de vinătoare și de aceea să nu 
vă mire dacă la întrebarea pusă am 
să vă răspund: frumusețea peisaju
lui rominesc de toamnă și.,, poligo
nul de tir Tunari, pe car e l socotesc 
unic în Europa! In general, pentru 
tot ceea ce au făcut din punct de 
vedere sportiv, conducătorii dv. me
rită toate laudele".

— Ați asistat și la Campiona
tele internaționale de atletism ?

— „Da, din păcate numai la ziua 
5 Ill-a. Concursul a avut o desfășu-- 
rare excelentă, thir-o perfectă orga-, 
mizare. M-a impresionat fenomenaTa-, 
Uolanda Balaș, ambianța minunată -sn*  
festivității de închidere, spiritul sporii

Citeva considerații asupra echipelor participante 
la campionatele europene de volei de la Praga

Analizînd felul cum 
s-au prezentat echipele 
participante la cea de a 
V-a ediție a campionate
lor europene de volei, pu
tem trage o seamă de în
vățăminte prețioase pen
tru activitatea echipelor 
noastre.

Majoritatea formațiilor 
din turneele finale mascu
line și feminine au pre
zentat loturi complete de 
cite 12 jucători și jucă
toare de valori foarte a- 
propiate, ceea ce le-a per
mis pe de o parte să in
troducă cu succes jucă
tori de rezervă în momen
tele dificile ale meciurilor, 
iar pe de altă parte să 
poată odihni jucătorii mai 
obosiți în acest veritabil 
maraton voleibalistic.

Astfel, echipele masculi
nă și feminină ale Ceho
slovaciei începeau jocul 
cu o formație și de cele 
mai multe ori îl termi
nau cu alta, fără însă
ca randamentul general al echipei să 
scadă. De aceea, sfîrșitul competiției 
a găsit aceste formații la fel de 
proaspete ca și la început.

Echipele sovietice nu au avut jucă
tori și jucătoare de rezervă de aceeași 

-valoare cu titularii. Pregătirea fizică 
'deosebită a voleibaliștilor sovietici a 
făcut însă ca înlocuirile să nu fie 
necesare sub aspectul odihnei jucăto
rilor, ci mai mult sub aspect tactic. 

(Revelația acestor campionate, echipa 
masculină a R.P. Ungare, nu a mai 

rputut ține pasul spre sfîrșitul com- 
Spetiției, tocmai din cauza diferenței 
țde” valoare a înlocuitorilor, care nu au 
putut face față cu același succes

vă mîndriți“!
tiv, amical, în care s-a desfășurat 
concursul. Am examinat ‘îndeaproape 
și pista. Este excelentă!"

— Discuțiile purtate de dv. la 
București au atins desigur și la
tura dezvoltării pe viitor a re
lațiilor sportive dintre țările 
noastre...

;— „Este exact. Personal, voi depu
ne toate eforturile pentru ca schimbul 
de delegații sportive dintre Turcia și 
Romînia să se amplifice. Dorința spor
tivilor turci este, in orice caz, aceas
ta. Luptătorii noștri, de exemplu, au 
regretat mult că — din motive finan
ciare — n-au putut veni la „Trofeul 
orașelor balcanice" desfășurat aci. Să 
nu vă surprindă acest lucru: la noi 
sportul nu se bucură din partea sta
tului nici pe departe de sprijinul de 
care se bucură la dv. In plus, noi 
n-avem un concurs în genul „Prono- 
sport"-ului dv., al cărui aport la cre
area bazei materiale este apreciabil.

Cit privește întilnirite noastre vii
toare, vom fi bucuroși să vă primim 
cu ocazia meciului de fotbal Turcia- 
Romînia, de la începutul lui noiem
brie. De asemenea, știu că urni? echi
pe de fotbal rominești fac iarna tur
nee în Orientul Apropiat. Cred că am 
putea găsi posibilități ca ele să ne 
viziteze. In Turcia sjnt mult apre- 
ciați baschetbaliștii Și voleibaliștii ro- 
mini.

Va trebui să extindem și schimbul 
de antrenori. Sintem pe cale să per
fectăm trimiterea unui antrenor turc 
la București, pentru lupte — ramură 
sportivă în care noi avem o puterni
că tradiție și o clasă mondială. Orf- 
cînd însă și în orice ramură, spor
tivii turci vor fi bucuroși să se în- 
ttlnească cu cei romîni. Asemenea in- 
tîlniri pot contribui din plin la cu
noașterea reciprocă, la Mărirea legă
turilor de pridienie dintre tineretul 
țărilor noastre".

„CUPA ORAȘELOR" la
La 28 septembrie, iubitorii sportului 

.luptelor din Satu Mare, Tg. Mureș, Pe- 
«îtroșani și București vor putea urmări 

(interesantele întîlniri de lupte libere 
rdin cadrul „Cupei orașelor" pentru ti- 
ifieret. întrecerile din turul II care co- 
țincid cu faza semifinală a competiției, 
tsînt așteptate .cu viu interes. Se scon
tează meciurî foarte disputate și spec
taculoase, ținând seama de prezența 
’unor elemente tinere, talentate, dornice 
ifsă 'se afirme.

Inițiativă federației romîne de lupte 
de a organiza această competiție re
zervată exgllisiy tineretului merită

Ană Păunoiu se pregătește să trimită balonul 
peste blocatul efectuat de jucătoarele Meyrich șt 
Ziereisen (Fază din meciul R P.R. — R.D.G. 3-2).

Foto: C.T.K.

jocurilor grele ca acei 7-8 titulari. 
La băieți, aceeași luptă susținută 

între 4-5 echipe de forțe oarecum 
egale: R. Cehoslovacă, R. P. Romînă, 
U.R.S.S., R.P. Bulgaria, R. P. Po- a R.P.U.) sau retras (echipa femi-
lonă. In această grupă a intrat de 
această dată, avînd un cuvînt hotă- 
rîtor și echipa R. P. Ungare. Un 
regres față de precedenta ediție a 
arătat echipa R. P. F. Iugoslavia, 
care a prestat în general jocuri ine
gale. Echipa masculină a Franței, a 
fost aceeași participantă fără preten
ții în turneul final.

Ceea ce este de remarcat în gru
pele următoare ale campionatului mas
culin este saltul valoric făcut de 
formațiile clasate pe locurile 1X-XX, 
care s-au prezentat mult mai bine 
pregătite decît în edițiile precedente. 
Astfel, formațiile R.D. Germane, Ita-

Mîine în Capitală

Concurs de motociclism 
viteză pe circuit

Mîine dimineață, iubitorii sportului cu 
motor din Capitală vor asista la un 
interesant concurs motociclist de viteză pe 
circuit: „Cupa D. Dumitrache și Armand 
Munteanu**,  organizată de Casa Centrală 
a Armatei. La acest concurs și-au anunțat 
participarea cei mai buni vitezișri, dintre 
care cităm pe G. Mormocea, Gh. Voicules- 
cu, Al. Huhn, M. Dănescu, Gh. Ion (C.C.A.), 
Tudor Popa, losif Popa, Tr. Macarie (Di
namo), St. lancovici, C. Radovici, Venera 
Vasilescu, N. Dițescu (,,Metalul M.I.G.") 
Al. Teodorescu (Voința) etc.

întrecerile se vor desfășura pe un cir
cuit de 2.100 m, înscris pe străzile Maior 
Coravu pînă la stadionul „23 August’,

O nouă formulă de desfășurare 
a campionatelor mondiale de popice

— Importante hotărîri ale Congresului F. I. P.—
In cursul săptămînii trecute au 

sosit în Capitală cele două echipe 
de popice ale țării noastre care 
ne-au reprezentat la recenta com
petiție „Cupa Europei". Delegația 
noastră a participat și la lucrările 
congresului federației internaționale 
de popice, ținut cu două zile înainte 
de începerea întrecerilor. Despre im
portantele hotărîri pe care le-a luat 
congresul ne-a vorbit secretarul 
general al federației romîne de po
pice, Ladislau Szocs.

— „La acest congres s-au dis
cutat numai patru probleme și a- 

toată lauda. Luptele libere s-au dezvol
tat în țara noastră în ultimii ani cu 
pași foarte repezi, iar valoarea lor 
tehnică a crescut. Se impunea deci or
ganizarea mai multor competiții, în 
afara întrecerilor din cadrul campio
natului republican.

Nu putem fi de acord, de aceea, cu 
atitudinea de nepăsare manifestată de 
linele orașe cu tradiție în acest sport 
și cu luptători de valoare, care nu s-ati 
înscris în concurs. Este vorba de ora
șele Lugoj, Reșița, Tg. Săciiiesc și Si
naia. (Ultimul este deținătorul Cupei 
orașelor pe anul 1957).

Pentru buna desfășurare a întreceri- 

liei, Albaniei, Olandei, R.A.U., Tuni
siei, au arătat o concepție de joc 
mult îmbunătățită față de trecut.

Echipele feminine și-au menținut 
și ele — în mare — ierarhia din 
precedentele ediții ale campionatelor 
europene. In grupul fruntaș al celor 
cinci ectîipe (U.R.S.S., R. P. Polonă, 
R. Cehoslovacă, R. P. Romînă,'R. P. 
Bulgaria) un mare salt valoric a 
făcut echipa R. P. Polone.

Sub aspectul pregătirii tehnico-tac- 
tice trebuie să remarcăm că în multe 
jocuri serviciul a fost în primul rînd 
un element hotărîtor în cîștigarea 
unor partide. De pildă, în jocul mas
culin R. P. Ungară-R. Cehoslovacă, 
rezultatul a fost decis de serviciile 
foarte puternice și constante ale ju
cătorilor unguri. Servicii puternice 
au avut și echipele masculine ale 
R.P.U., R.P.B., R.P.P. precum și cele 
feminine ale U.R.S.S. și R.P.P.

In atac s-a remarcat tendința de 
a se prefera combinațiile tactice cu 
scheme variate și combinații mai sim
ple, însă cu o tehnică avansată a 
lovirii. Astfel, jucătorii unguri, polo
nezi și bulgari au întrebuințat foarte 
des combinații simple cu trei lovituri 
din mingi departe de plasă.

In privința sistemelor defensive, u- 
nele echipe l-au aplicat pe acela cu 
centrul II avansat (echipa masculină 

nină a R.P.P.). Alte echipe au alter
nat aceste sisteme în funcție de posi
bilitățile jucătorilor proprii.

Un rol deosebit de important l-a 
jucat la aceste campionate pregătirea 
morală a echipelor. In această pri
vință se cuvine remarcat calmul și 
revenirea treptată și puternică a 
echipei masculine cehoslovace, ca și 
stăpînirea de sine de care a dat 
dovadă echipa feminină a U.R.S.S. 
în jocul decisiv cu formația R. P. Po
lone.

GH. CONSTANTINESCU 
Prof. N. MURAFA 

antrenorii loturilor reprezentative

înapoi tot pe str Maior Coravu, la dreapta 
pe str. Victor Mânu, la stingă pe str. 
l-roții Sfoenescu, la stînga pe str. Coa
căzelor, la dreapta pe Maior Coravu, în
toarcere și intrare din nou în circuit. Cu
pele vor fi acordate prin adiționarea de 
punctaj după cum urmează: „Cupa Armand 
Munteanu" la cat. 125 cmc, 250 cmc, 350 
cmc curse, 350 cmc, I.J. 500 cmc, 500 curse 
750 cmc ataș; „Cupa Dumitru Dumitrache" 
la cat. 250 cmc, 350 cmc I.J., 500 cmc, 
500 cmc curse, 750 cmc ataș.

întrecerile vor începe la ora 9. Bilete 
se găsesc de vînzare la agenția C.C.A. 
și în ziua cursei la casele speciale insta
late pe traseul întrecerilor.

nume : organizarea viitoarei ediții a 
Cupei Europei; organizarea cam
pionatelor mondiale; întocmirea ca
lendarului internațional pe viitorii 
cinci ani și acordarea carnetelor de 
arbitri internaționali. Dacă primei 
competiții, „Cupa Europei", nu i s-a 
adus nici un fel de modificare, dele
gații la congres au căzut de acord 
să schimbe aproape radical forma de 
desfășurare a campionatelor mondiale. 
Astfel, spre deosebire de edițiile an
terioare, CAMPIONATELE MON
DIALE DIN ANUL 1959 VOR ÎN
CEPE CU DESFĂȘURAREA INTRE-

lupte libere
lor, echipele participante au fost îm 
părțite în patru grupe, după cum ur
mează :

Grtica I — Satu Mare.- participă e- 
chipele din Oradea, Sighet, Marghita 
și Satu Atare ;

Grupa a Il-a — Tg. Mu leș: parti
cipă echipele din Cluj, Sf. Gheorghe, 
Orașul Stalin șj Tg. Mureș,

Grupa a IlI-a — Petroșani: parti
cipă echipele din Hunedoara, Timișoara, 
Arad și Petroșani ;

Grupa a IV-a — București : parti
cipă echipele din Galați, Tulcea, Cra
iova și București,

Mergem tot 
pe același drum ?
S-au disputat doar două etape 1 

cete trei campionate republicane 
handbal. Deci, nu pot fi trase cc 
duzii definitive privind pregătirea 
perspectivele echipelor participante. 1 
tuși, din meciurile disputate pînâ 
cum, un fapt ni se pare caracteris 
și — prin importanța lui — neces: 
un scurt comentariu înaintea etaj 
de mîine. Este vorba de jocul brut 
obstructionist. Am observat că cu to( 
cele scrise pînă în prezent, cu tos 
discuțiile purtate de antrenori, toti 
majoritatea echipelor își mențin ca si 
tem de apărare brutalizarea, obstrt 
ționarea permanentă a adversarul: 
Am urmărit echipe ca Tehnomcfa! Tin 
șoara, Dinamo București, Chimia F 
găraș. Voința Sibiu (băieți), Steag 
roșu, Olimpia, Măgura Codlei (fete) 
am remarcat că nimic nu s-a schii 
bat față de trecut. Aceleași împinge 
aceleași agățări de tricou, acelea 
faulturi.

Problema nu este așa de simpl 
pentru că ea nu își păstrează do 
caracterul disciplinar. Aci este vori 
și despre progresul handbalului no 
tru, despre creșterea nivelului tact 
ofensiv la echipele participante tn pr» 
cipalele competiții interne. Cum pute 
vorbi însă despre creșterea nivelul 
tactic ofensiv, atîta vreme cit in i 
propierea semicercului, jocul seamăi 
cu orice, numai cu handbal nu? 
devenit un fapt rar să vezi un afc 
cant ajungînd în poziție clară de 
șuta și, «plinind așa pînă la hr* ’-’' 
rea acții&ii. Este imediat împins, 
cat în itemicerc !...

Nu vrem să pledăm în aceste rîr 
duri pentru transformarea apărătorii: 
în simpli figuranți în joc. Dorim doi 
ca antrenorii și arbitrii să înțeleag 
o dată pentru totdeauna că handbal’ 
poate și trebide să fie jucat corec 
Orientînd preg“:‘ri'.e apărătorilor spi 
însușirea corectă a atacului asupra a< 
versarultri cu mingea — paralel c 
îndrumarea lor spre deplină sportiv 
late ^antrenorii vor putea corect 
multe din deprinderile greșite ale ma 
jorttății apărătorilor noștri.

Am face chiar o propunere. Anumit 
partide caracterislice în această pri 
vință — să fie atent studiate de cîți 
va antrenori și apoi observațiile l< 
să fie discutate în cadrul colegiulu 
Concluzia la care se va ajunge s 
fie comunicata antrenorilor celor < 
echipe, o dată cu mijloacele recomar 
date pentru îmbunătățirea situației. Ai 
fi un ,<jutor concret pentru unii dint'r 
tehnicienii noștri. Și atunci, cu sign 
ranță că jocurile vor deveni mai fru 
moașe, mai dinamice, mai interesant*

(c. a.)

CERILOR PE ECHIPE. Primii patri 
jucători clasați în ordinea procenta
jelor în concursul pe reprezentative 
se vor califica pentru întrecerile indi
viduale (la ultimele campionate, în 
scrierea participanților la probele in 
dividuale era necondiționată). Po 
picarii admiși vor trage o manșă d< 
cîte 200 bile mixte. După aceasta 
primii doi jucători cu rezultatele cel*  
mai bune din fiecare selecționați 
(ceilalți doi sînt eliminați din com
petiție), se vor califica pentru a dotu 
manșă. Popicarul care va totalizi 
media cea mai mare în cele douâ 
manșe va cuceri titlul suprem.

Campionatele mondiale din anul 
1959 se vor desfășura pe arena cu 
zece piste din Bautzen (R.D.G.), 
iar viitoarea ediție a Cupei Europei 
se va organiza în anul 1960 la Za
greb. (Țara noastră a fost solicitată 
să organizeze una din aceste com
petiții pînă în anul 4963). La aceste 
două mari concursuri, programarea 
pcpicarikr și a echipelor se va face 
prin tragere la sorți, nu ca pînă 
acum în ordine alfabetică.

„Din cei cinci arbitri pe care i-am 
propus federației pentru confirmare, 
trei și anume: Constantin Popescu, 
Eronim Moldoveanu și Ahx. Damian 
au primit carnetele de arbitri inter
naționali. In încheiere, aș vrea să 
vă spun că am procurat patru gar
nituri de popice conform regulamen
tului internațional și zece bile cu a- 
derență pentru bitum",



Campionatul categoriei A la polo pe apă 
se reia cu un derbi:

Meciurile
...în etapa de

zilei, la București și Orașul Stalin...
reluare a campionatului categoriei A la fotbai

llefor Tg Mureș-Dinamo București
înotătorii își 

prin
• După o întrerupere 

luni, echipele participante la campio
natul categoriei A la polo își reiau în
trecerea i> dată cu prima etapă a retu
rului, din care se dispută doar me
ciul dintre campioana țării, Dina
mo București, •— care conduce în ac
tualul clasament, fără să fi suferit vreo 
înfrîngere — și cea de a doua cla
sată, llefor Tg. Mureș, ■— o singură 
dată învinsă în tur. Jocul se desfă
șoară ia Tg. Mureș. Celelalte două 
meciuri ale etapei, Start București — 
C.O.A. și Știința Cluj —' C.S.U. Bu
curești au fost amînate.'

Iată clasamentul înainte de reluarea 
campionatului:
1. Dinamo B'Uiourețti
2. llefor Tg. Mureș 
" C. C. A.

C. S. U. București
Știința Cluj 
Ștart București
• Activitatea în aer 

rilor se încheie duminică (>rin dispu
tarea tradiționalului conttf’s „Traver
sarea lacurilor", organizat de ziarul 
„Scînteia tineretului" în colaborare cu 
comisia de natație a orașului Bucu
rești. întrecerile se vor desfășura du
pă următorul program : "tora 10 : ju
nioare (800 m, cu plecarea de la ștran
dul 1 de pe lacul Floreasca); ora 10,10- 
juniori (1.500 m, plecarea, ,de la ecluză 
de la Floreasca); ora 16,“20: senioare 
(1.500 ni, plecarea de la ecluza de la

încheie activitatea în aer liber 
^Traversarea lacurilor"
de peste trei au

3. C. C. A.
4.
5.
5.

5 5 0 0 42: 9 10
5 4 0 l 23:14 8
53 0 2 31:17 6
5 2 0 3 12:25 4 
îl 0 4 12:28 2
5 0 0 5 0:36 0 

liber a înotăto-

blicane de sărituri de la platformă 
fost înregistrate următoarele rezultate: 
MASCULIN: 1. Herbert Wittember- 
ger (Știința Sibiu) 125,31 pt.; 2. P. 
Decuseară (Recolta București) 100,81 
pt.; 3. A. Rottman (Recolta București) 
91,511 pt ■ FEMININ: 1. Viorica Ke- 
lemen (CSU București) 56,62 pt.; 2. 
Elena Gheorghe (Rapid București) 50,02 
pt.! 3. Emilia Lupu (Rapid București) 
48,52 pt. Neîndeplinind punctajul nece
sar, Viorica Kelemen nu a primit titlul 
de campioană a țării. La juniori, titlul 
de campion a revenit Jui P. Decuseară 
cu 100,81 pt., urmat de A. Rottman cu 
91,55 pț și Gh. Baican (Recolta Bucu
rești) cu 78,26 pt.

campionatului 
meciul Voința 
cîștigat de 
neprezentarea 
de competiții

■Y-:
•_< SA"' •V L

o

fe A

• In seria a Il-a a 
categoriei B de polo, la 
Tg. Mureș-Rapid Cluj, 
echipa mureșeână prin 
adversarului, comisia 
din cadrul Federației romîne de nata- 
ție a dat meci cîștigat cu scorul de 
13-0. (Conform regulamentului, în 
caz de neprezentare se dă meci pier
dut cu scorul cel mai mare al cam
pionatului; în cazul nostru: C. S. 
Oradea-Rapid Cluj 13-0 (4-0) — în 
etapa întîia a turului). Iată clasamen
tul seriei a H-a,

1. c. s. Oradea 9 9 0 0 100 : 8 18
2. C.F.R. Cluj 10 8 0 2 59:28 16
3. C.F.R. Arad 9 7 0 2 34:24 14
4. Voința Tg. Mureș 9 4 14 32:37 9
5. T.C.H. București 9 12 6 23:59 4
6. Progresul Cluj 10 2 0 8 23:66 4
7. Rapid Cluj 10 0 1 9 13:62 I

Reîncepe campionatul categdriei .4 de 
polo! it

Reporterii fotografi vor mai .avea 
'ejul să prindă pe peliculă multe 

, ze asemănătoare celei de mai sus.

lacul Floreasca) ; ora 10,30: seniori 
,'.2.800 m, plecarea de la debarcaderul 
laicului Herăstrău).

Conform regulamentului, vor fi al
cătuite clasamente individuale și pe 
echipe (formate din maximum 5 și mi
nimum 3 înotători).

• Mîine, în cadrul categoriei B, se
dispută o nouă etapă care cuprinde 
următoarele meciuri: SERIA 1:
Voința Oradea — Feroviarul Timișoa
ra, Textila Lugoj--Meta'ul Cluj. Vo
ința Timișoara—Industria Lînei Timi
șoara ; SERIA a H-a : Progresul Cluj— 
Vomța Tg. Mureș, T.C.H.. București— 
C.F.R. Arad, Eternit Oradea—C.F.R. 
Cluj.
• Cu prilejul campionatelor repu-

Joi după amiază a avut foc în 
;ala dm str. Ing. Saligny nr. 2, tra
gerea din urnă a premiilor în obiecte 
icordate gratuit la concursul Special 
■’ronosport nr. 37. Numărul mare de 
spectatori, prezenți 
nonstrat din plin 
>-a bucurat acest 
.-au atribuit numeroase premii deva- 
oare în obiecte, printre care și un 
mtomobil „Wartburg".

Deocamdată nu cunoaștem numele 
îștigătorilor acestor obiecte, întrucît 
aloanele cu adresa partieipanților se 
ifla sigilate la Comisie, în schimb 
înteni în posesia numerelor cîștigă- 
oare

Astfel 
evenit 
.720.227; 
mpoanele: 2.297.516 și 3.375.629; cile 

motocicletă „K. 55“: 1.982.098 și 
.794.103, cite un aragaz cu trei o- 
hiuri si butelie: 1.119.977; 1.478.382; 
1.859.991 ; 2.743.534 ;
L539.555; cite un ceas 
1.043.349; 1.641.788; 1.030.409; 1.071.237: 
.578.107 și 1.534.604.
Lista completă a numerelor cîștigă- 

>are va fi publicată în Programul 
oto-Pronosport nr. 232 care Va a- 
are luni 22 septembrie a.c. 1
Nu uitați! Numai miine pină la ora 

2 mai puteți depune buletinele la 
oncursul Pronosport nr. 38,

înainte de a completa buletinul 
urnneavoastră nu uitați să consultați

la tragere, a de- 
interesu! de care 
concurs la care

automobilul „T artburg" a 
posesorului cuponului: 
cite o motocicletă „Simson":

2.298.609
„Doxa"

1w|
lx-

Aspect 
București. Im 
Ene I.
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la antrenamentul de joi (cu Confecția) al echipei Dinamo 
atac la poarta Confecției, portarul boxează balonul peste

spune că vreunulNu am putea 
din cele cinci meciuri — cîte pro
gramează etapa de mîine a campio
natului categoriei A la fotbal pre
zintă un interes mai mic decît cele
lalte. In general, întîlnirile se anun
ță echilibrate, chiar dacă — după 
rezonanța numelor echipelor — unele 
ar lăsa impresia unei diferențe de 
forțe, cum este cazul partidei de la 
Petroșani (Jiul-Farul).

Prin prisma clasamentului, me
ciul de lâ București — cel dintre 
Progresul și Dinamo București — 
se recomandă drept cel mai intere
sant, înaintea jocului de la Cluj unde 
evoluează actualul lider, Dinamo Ba
cău. Ca interes spectacular însă, 
nouă ni se pare cel puțin tot atît 
de interesant meciul de la Orașul 
Stalin, în care o echipă aflată în

pe

(Foto: BORIS CIOB ANU) 

revenire de formă (Steagul roșu) 
primește vizita formației campioane 
(Petrolul), aflată după un joc difi
cil disputat miercuri la Aue, în „Cupa 
Campionilor Europeni". Iar confrun
tarea de la Arad. U.T.A. — Știința 
Timișoara, se încadrează în grupa 
meciurilor tradiționale. Arădenii au 
trecut foarte greu de studenți 
teren propriu.

Cum s-au pregătit echipele în ve
derea etapei de reluare a campiona
tului? Cele mai multe prin jocuri 
de verificare.

• Progresul și-a încheiat prepa
rativele pentru jocul cu Dinamo (care 
se va desfășura mîine pe Stadionul 
Republicii, la ora 16.30) în compa
nia formației IPROFIL. A fost o în- 
tîlnire specifică de antrenament, în 
care nu s-a urmărit rezultatul, ci

Puncte de vedere...
Așadar, Petrolul a debutat în „Cu

pa Campionilor Europeni" cu o 
înfrîngere. Pentru cei care au 

urmărit atent pregătirile Petrolului în 
preajma plecării la Aue și i-au cu
noscut dificultățile, ca și gradul de 
pregătire, această înfrîngere era scon
tată. Ploeștenii, lipsiți în această pe
rioadă de cinci titulari reținuți în lo
turile reprezentative, au avut com
portări mediocre în meciurile de ve
rificare : 0—4 cu lotul A, 2—3 cu 
Poiana Cîmpina (din cat. B) și 1—2 
cu Carpați Sinaia (din cat. C) chiar 
la Ploești!...

Totuși, scorul de 4—2 cu care a 
pierdut nu constituie un motiv de ne
liniște. Acest rezultat, e drept, nu-i 
netezește Petrolului drumul spre califi
care, dar nici nu i-1 închide. într-o 
competiție cu jocuri tur-retur elimina
torii, în care avantajul terenului este 
hotărîtor .de cele mai multe ori, un 
asemenea handicap poate fi refăcut, 
Rămîne ca Petrolul să se pregătească 
mai bine și, la rîndul său, să valorifice 
avantajul terenului la 28 septembrie, 
cînd va avea loc returul cu Wismut.

Diferența de două goluri nu-i nere
cuperabilă.

Din relatările asupra meciului Pe
trolului la Aue am reținut însă 
un alt fapt, mai important de

cît rezultatul, pentru că se referă la 
o stare de lucruri care — de data 
aceasta — trebuie să neliniștească. 
Iată despre ce este vorba. Comen
tatorul sportiv al agenției germane 
A.D.N., arătînd că Petrolul a lăsat 
o impresie bună prin controlul balo
nului și condiția fizică a jucătorilor 
săi, releva în continuare o greșeală 
tactică făcută de ploeșteni: în loc să 
desfășoare jocul pe extreme, ei l-au 
înghesuit deseori în tripletă, adică 
exact invers decît a făcut Wismut și 
exact la fel ca echipele noastre repre
zentative sau de club.

Observația comentatorului sportiv 
german subliniază o dată în plus o 
mare lacună a fotbalului nostru, un 
defect esențial al jucătorilor noștri: 
nu știu să se orienteze pe teren, nu 
gîndesc tactic. Și fără să-și dezvolte 
capacitatea tactică, jucătorii nu-și vor 
putea valorifica nici însușirile tehnice,

s

onosport
Programul Loto-Pronosi>ort nr 231 
care cuprinde un bogat material do
cumentar în legătură eu meciurile pro
gramate.

a cîte

a cjte

a

a

cîte

cite

nici calitățile fizice. Iată o mare pro
blemă a fotbalului nostru de a cărei 
rezolvare depinde evoluția spre o con
cepție clară de jt.

înt vinovați jucătorii sau antre
norii ? Un cititor, Geană Ion 
din București — din ale căru;

rînduri desprindem și marea sa pasiu
ne pentru fotbal și observații din cele 
iflai juste privind greșelile fotbaliști
lor noștri — învinuiește pe antrenori. 
E adevărat că antrenorii răspund în 
primul rînd. In comportarea — bună 
sau slabă — a jucătorilor în repre
zentativele naționale sau în echipele 
lor se reflectă de fapt munca antre
norilor. Și, de cîțiva ani, aceștia ne-ait 
dat rareori prilejul unor satisfacții. 
In general, batem pasul pe loc în 
fotbal, ceea ce trebuie să determine 
o analiză 
trenament 
jucătorii 
partea lor 
totdeauna 
pregătire, așteaptă totul de la antre
nori. De multe ori în timpul unui joc 
vezi jucători care — allați în dificul
tate — își aruncă privirile spre tușă, 
ca și cum ar aștepta atunci, pe loc, 
o soluție salvatoare din partea' antre
norului. Și nu-i admisibil așa ceva 
din partea unor jucători de categorie 
A, cu pretenții de a îmbrăca tricou
rile echipei naționale I Se inioune mai 
mult interes, mai multă ambiție, mai 
mult efort în pregătire din partea 
jucătorilor, paralel cu străduințele 
pe care le așteptăm — cam de mult 
— din partea antrenorilor.

P. GAȚU

temeinică a muncii de 
sub toate aspectele, 
nu trebuie absolviți 
de răspundere. Nu-și 
interesul pentru buna

an- 
Dar 

de 
dau 

lor

corectarea în special a jocului liniei 
de înaintare. Progresul a folosit la 
acest antrenament următoarea for
mație: Mîndru-Dobrescu, Caricaș,
Soare-Cojocaru, Știrbei-Banciu (Leu
că), Smărăndescu, Dinulescu, Neagu, 
Blujdea. Echipa s-a mișcat în gene
ra! bine, în special apărarea în care 
a reintrat portarul Mîndru.
• In acest timp, pe stadionul „Di- 

namo“, s-a desfășurat antrenamentul 
dinamoviștilor. Dinamo a jucat cu 
Confecția (4—0) utilizînd echipa : 
Cozma (Uțu)-Popa, Motroc, Szoko 
(Panait I1)-A1. Vasile, Nunveil’.er- 
Koszegy, Biikossy (Varga), Ene I, 
Dumitrescu, Suru. Linia de atac din 
prima repriză a dat un randament 
mai mare. Totuși acest compartiment 
încă nu reușește în mod continuu 
acțiuni clare și eficace. Au marcat : 
Dumitrescu, Biikossy, Ene I și Al. 
Vasile.

• Joi, Dinamo Bacău a jucat cu 
Steaua roșie în fața căreia a cedat, 
în mod surprinzător, cu 2—1 (1—1). 
Corespondentul nostru l'ie Iancu ne 
informează că dinamovi.știi, care au 
jucat sub așteptări, au folosit ecliiia: 
Bucur (Faur)-Giosanu (Florea), Cîr- 
t.aru (I. Lazăr), FI. Anghel (Oineu)- 
Țîrcovnicu (Petca), Ujvari-Drăgoi, 
Mihai (Vătafu), Gram (Asan), Efțimie 
(Ciripoi), Publik (Nițulescu). Jucătorii 
din paranteze au jucat în repriza 
a doua. Au marcat: Lemnrău și’Birn 
(St. R.) și Mihai (Dinamo).’

• Tot joi r-au antrenat și tl.T.A. 
și Știința Timișoara.

La Arad, textiliștii au întrecut pe 
C.S. Oradea cu 1—0- (1—0) prin 
punctul înscris de Tîrlea. împotriva 
studenților timișoreni este probabil 
să fie folosită următoarea echipă : 
Coman-Sziics, Capaș, Farmati-Pet- 
schovski, Koczka-Jurcă, Igna, Tîrlea, 
Mețcas, Szekely.
• Știința a jucat cu Metalul Boc

șa Romînă: 6—2 (5—0). Au marcat 
Lereter (4), Gîrleanu și Mițaru, res
pectiv Berian și llerczog. La Arad 
se va deplasa „unsprezecele": Fuâ- 
chescu-Filip, Codreantt, Floreșcu- 
Cojereanu, Tănase-Gîrleanu, Lereter, 
Ciosescu, Mazăre, Mițaru (Boroș).

Cădariu fiind accidentat, nu va 
juca.

• Farul Constanța și-a continuat 
pregătirile sub conducerea antreno
rului Lengheriu. Recent, constănțenii 
au susținut un meci amical la Brăila 
cu Dinamo Bacău, de care au dis
pus cu 2—1 (0—0). Farul a folosit 
în acest joc pe: Dumitrescu, Marosi, 
Lepădatu, Toma, Stăncescu, Ciuncan, 
Sișcă, Pană, Luban, Sever, Manole, 
Ispas, Niculescu, Coidum, Zinculercu, 
Moroianu.

• Petrolul s-a înapoiat în țara joi 
după-amiază. Ploeștenii au făcut ieri 
dimineața un ușor antrenament, dar 
nu s au fixat încă asupra formației. 
E probabil ca în echipa care a ju
cat la Aue să intervină unele modi
ficări (postul de portar și în at;:.'). 
Steagul roșu va prezenta e.'h pa 
obișnuită.

Știri de fotbal
al antrenorilor adu- 

participanților la 
_____  de inițiere organizat ia Orașul. 
Stalin de federația de fotbal, că exame
nele de calificare ca antrenori, care ur
mau să se țină între 20 și 30 septembrie, 
au fost aminate pentru o dată care se 
va anunța ulterior.

• Rapid București a susținut joi după- 
am.ază un meci de antrenament cu for
mația orășenească C.S.A. Bucureșii. Ce
feriștii au cîștigat întîlnirea cu 6-1 ^rl). 
Duminică, nefiind programată în c m- 
pionatul categoriei A, 'Rapid va disputa 
o partidă amicală cu o echipă orășe
nească. Jocul v>a avea loc la ora 8 Xn 
GiuIești, în deschidere la Rapid H — 
Dinamo Bîrlad.

• Colegiul central 
ce la cunoștința 
cursul

PRONOEXPRES COMUNICĂ

• La ultimul concurs Pronoexpres 
sorții au fost destul de capricioși. nu 
mai puțin de 4 numere extrase fă- 
cînd parte din decada a doua.

Ca urmare a acestui tapt, numă
rul premiilor a crescut simțitor.

Dacă nici de data aceasta nici u- 
nul din participanți n a putut să in
dice 6 din 6, în schimb 4 participanți 
au indicat 6 numere din 8 astfel că 
își împart suma de 250.000 lei afec
tată categoriei a 11-a.

Pentru concursul Pronoexpres nr. 
36 cu tragerea din urnă miercuri 24 
septembrie se reportează 250.000 lei 
la categoria 1.

• In urma omologării variantelor 
depuse lâ concursul Pronoexpres nr. 
35 din 17 septembrie s-au stabilit ur
mătoarele premii:

Categoria II: 4 variante a cite 
62.500 lei fiecare.

Categoria 111: 7 variante 
22.047 lei fiecare.

Categoria IV: 59 variante 
2.615 lei fiecare.

Categoria V: 424,5 variante 
363 lei fiecare

Categoria VI: 1402 variante 
110 lei fiecare.

Fond de premii: 1.117:335 lei.
• Plata premiilor la concursul 

Pronoexpres nr. 35 din 17 septembrie 
a.c. se va face luni 22 septembrie cu 
începere de Ia ora 17 Ia agențiile pro
prii raionale Loto-Pronosport în raza 
cărora premiații 
uele

PROGRAMUL
PRONOSPORT 

SEPTEMBRIE 1958

și-au depus buleti

CONCURSULUI 
Nr. 39 DIN 28

U.R.S.S. (A) — R.P.U. (A) 
R.P.U. (B) — U.R.S.S. (B) 
Petrolul Ploești — Wismut K.

1.
11.

111.
M.-Stadt (C.C.E.)

IV. Știința Tini. — St. r. Or. Stalin 
V. Dinamo Buc. — Dinamo Bacău

VI. Știința Cluj — U.T.A.
Vil. Rapid Buc. — Jiul Petroșani 

VIII. Alessandria — Fiorentina (camp, 
italian)

IX...........................
X.

XL
XII.

Napoli — Milan 
Sanipdonia — Torino 
lnternazionale —• Padova 
Lanerossi — Lazio

Echipele de categorie C 
debutează in Cupa Rv F. !î.

nedoara—Aurul Brad, Stăruința Salonta 
—Stăruința Oradea. Crișul Ineu—P' 
Or ,,Dr. Petru G oza“, C.S. Șimleui Sll- 
vanlel—Voința Oradea, ProgresJi C-„ul 
Silvaniei—Stăruința S. Mare. Mi roșul 
TopHfa—Partizan Reghin Constructorul 
B. Mare—Dinamo B. M-.re, Minerul baia 
de Arieș—Arleșul Turda, Someșul Be- 
clean—Rapid Cluj, Someșul Gherla— 
CFR Cluj, Alimentara Tg. Mureș — 
Gloria Tg. Mureș. Chimia Tîrnăveni — 
Flacăra Orăștie, Voința M. Ciuc—Voința 
Tg. Mureș. Chimia Făgăraș — Textila 
Sf. Gheorghe, Celuloza Zărneștl — Tor
pedo, Carpați Șina4- — Combinatul Po
ligrafic București, - acoita Puiești —La. 
minorul București, DVmârea Giurgiu — 
Olimpia Giurgiu, ICAR București—' 
— Confecția București, Locomotiva Fi
laret — Oltul Tr. .âgurele, Recolta Că
rei — Someșul S. Mare, Sp. Muncitoresc 
Rădăuți — CFR Pașcani, Oltuz Tg. 
Ocna — Petrolul Momești, Dinatno Pi
tești — C.S.U. București. Flacăra Tg. 
Jiu — Unirea Rm. Vîlcea.

Primele echipe sînt organizatoare.

L,a 28 seotembrie se va disputa o 
nouă etapă în cadrul Cupei R.P.R. la 
fotbal. De data aceasta, pe lingă echi
pele regionale, vor juca și echipele din 
categoria C. Programul a fost astfel 
alcătuit:
Hîrtia P. Neamț—Textila Buh uși, Con

fecția Bîrlad—Rulmentul Blriad, C.S. 
Gr. Iași — Științe IMF Iași, Recolta 
Dumbrăveni — Textila Botoșani, Filatura 
Fălticeni—Gloria Dorohoi, Fl. roșie Tul- 
cear-Gloria C.F.R. Galați, Ideal Cerna
voda—IMUM Medgidia, Marina Constan
ța — SNC Constanta. Dinamo 1'1 Ga
lati — Știința Galați UM Progresul 
Brăila — Dinamo Brăila, CSA Tecuci
— Ancora Galați, Olimpia Pucioasa
— Metalul Tîrgoviște, Petrolul Ur
lați—Victoria Buzău, Turnătorul Fero 
Ploești—Rafinăria 4 Cîmpina, Rapid P. 
Olt—Unirea Pitești, Spartac C. de Ar
geș — Petrolul Valea Caselor, 
Gr. Tr. Severin—Drubeta Tr.
C.S.A.

Rubrică redactată de 1. S. 
.Pronosport.

Loto-

c.s. 
_______  ______ Severin,

Craiova — CFR Rovine Craiova. 
Metalul 7 Nov. Craiova — Dunărea Cc- 
rab’ia, Minerul B. Vasiovel — Olimpia 
Reșița, Șoimii Lipova — Indagrara Arad, 
Fabr. Zahăr Arad — Constructorul Arad, 
CFR Teluș—U.M. cugir, Minerul Aninoa- 
sa—Metalul Oțelul Roșu, Șantierul Hu-
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V-a ediție a competiției europene de motomodele Azi și rniine îa tetfB
-

Cîștigătorul concursului 
>pean o Au fost L.-C_'._invitate

indivictual va primi titlul de campion eu- 
1< țări • Caracteristicile generale ale 
motomo delelor

lua parte atît la proba pe 
și la cea individuală. Con-

care vor 
echipe cît 
curentul care vd ocupa primul loc în 
clasamentul individual, va primi titlul 
de campion al Europei pe 1958 și 
cupa transmisibilă oferită de Uniunea 
Aeronautică Iugoslavă. Echipa clasată 
pe primul loc va primi „Cupa .Aero
clubului Central al R.P.R.". Diplome 
și premii vor răsplăti pc sportivii și 
echipele clasate pe locurile 2 și 3.

Concurenții au dreptul să se înscrie 
în concurs cu cite două aparate, cons
truite conform caracteristicelor gene
rale prevăzute în regulamentul F.A.I., 
și anume: 2,5 cmc. capacitate maximă 
a motorului, 300 gr./cmc. greutatea 
minima a ’ ' ................. .
20 gr./dc2 
efectuarea 
concurent 
care timp 
nească și

Campionatul republican de tenis 
își desfășoară azi și mîine ultima 
etapă, rămînînd să se mai joace doar 
o singură restanță, partida 
—Dinamo București.

Ultimele întreceri ale 
care va desemna echipa
coincid și cu disputarea derbiului cam
pionatului, Este vorba de întîinirea Di
namo București—C.C.A. care se anun
ță deosebit de interesantă ținind sea-

ma și de caracterul decisiv al jocului 
și de faptul că în componența ambe-. 
lor formații intră tenismani cunoscufj^ 
ca frații Gheorghe și Marin Vizirul 
Năstase, Takacs, surorile Ecaterina și*  
Eleonora Roșianu (C.C.A.), Bardan; 
Rakoși, D. Viziru, Bosch, Irina ~ 
va, Julieta Namian (Dinamo), 
o confruntare atractivă în care 
cui va putea urmări evoluția 
dintre cele mai bune „rachete' 
tohtone.

27 sep-la 26 și
găzdui a V-a e- 

ie a competiției europene dc moto- 
dele. Aeroclubul Central al R.P.R. 
invitat la acest concurs țările în 
e aeromodelismul cunoaște o fru- 
asă dezvoltare. Notăm printre „ 
tea : Uniunea Sovietică, Bulgaria, 
foslavia, Cehoslovacia, R. D. Ger- 
nă. R. F. Germană, Anglia, Finlan- 

Italia, Elveția, Belgia etc.
Vceastă întrecere este organizată în 
curești datorită faptului că cea de 
IV-a ediție desfășurată anul trecut 
Moscova, a fost cîștigată de aero-

ZHipa cum se știe, 
ibrie, Capitala va

modelistul romîn Anania Moldoveana. 
Conform regulamentului, țării ciștigă- 
toare îi revine cinstea de a organiza 
competiția următoare.

Deschiderea oficială a concursului 
va avea loc în ziua de 26 septembrie 
la ora 17 pe aeroportul Clinceni (șo
seaua Alexandria); desfășurarea pro
belor v.a începe în ziua de 27 septem
brie la ora 8, urmind ca închiderea 
concursului și decernarea premiilor să 
aibă loc la 28 septembrie ora 10.

Fiecare dintre echipele participante 
va fi alcătuită din 4 acromodcliști,

U.T. Arad

competiției 
campioană,

Pono- 
Deci, 

pubii-’ 
unora 
“ au-

euro- 
titlul 
anul

1. In

jTTO VICTOR-BUCUREȘTI. In 
ul amator, Rotnînia n-a deținut 
i un titlu european înainte de 23 
just. Primul nostru campion 
n este Gheorghe Negrea, iar 
cîștigat, după cum se știe, 

ut la Praga.
•ETR1CA VIRGIL-CRAIOVA.
are meci, echipele de fotbal din 
igoria B trebuie să utilizeze cel pu- 
trei jucători sub 23 ani. 2. Echipa 

C. Craiova n-a fost niciodată cam- 
:mă a Rontîniei. Ea a cîștigat, în 
i războiului o competiție ad-hoc, or» 
lizată în locul campionatului.
4. VIȘAN—BUCUREȘTI. Negrul 
yd Patterson, campionul mondial 
fesionist de box la toate categoriile, 
mai boxat de multă vreme, din lip- 

de adversari de valoare. Informația 
e vi s-a dat că ar fi fost învins de 
boxer mexican nu corespunde rea

lii.
ARCEL HANDMAN—GALAȚI. Am 
:it și noi, în tribună, spectatori 
e atunci cînd se ciocneau în aer 
. pe păniînt doi fotbaliști dintr-o 
ipă cu unul din echipa adversă, 
lamau : „doi pe unul". Acești spec- 
>ri greșesc crezînd că un jucător 

poale fi atacat, deodată de doi 
■ersari. Regulamentul nu interzice

samentele campionatelor
iubîicane de tenis de masă
n tolalui celor nouă etape ale campio- 
lor categoriei A (masculin și feminin) 
teni» de masa, au mai rămas să se 
ășoare numai trei. Dintre meciurile pro- 
nate azi și mîine, mai importante sînt 

de la Cluj din cadrul dublei întîlniri 
iresul Cluj—Constructorul București, 
□intea acestei etape, clasamentele 
.îtoarele :

sînt

ECHIPE BARBAȚI

Constructorul București 
jpartac București 
/ointa L. M București 
Voin|a Arad 
Progresul Cluj 
’rogresul București 
C.S.U. București 
C.S. Someșul Satu Mare 
Tehnometal Timișoara 
C.F.R. Roșiori de Vede 
tîlnirile "C „ ' _ 
j, Tehnometal Timișoara 

vor ti ^programate.

0 30: 4 12
9
9
9
8
8
8
8
7
6

Progresul București - Progresul 
Progresul

3 21 ;22
3 23:25

6 6
6 3
6 3
6 3 3 22:26
4 4 0 20: 7
5 3 2 18:15
6 2 4 22:26
6 2 4 15:26
5 2 3 18:18
6 0 6 10:30

■acest lucru. In anumite faze — în spe
cial cînd mingea e în aer — lupta 
pentru balon se dă uneori între 3—4 
jucători dintr-o echipă și doar unul 
singur din formația adversă. Arbitrul 
intervine numai atunci cînd in această 
luptă atletică, bărbătească, unul din
tre jucători a uzat dc mijloace nere
gulamentare. far faptul că, la un mo
ment dat, un jucător se află singur 
în luptă cu doi sau mai mulți adver
sari, nu-i acordă acestuia nici un fel 
de .„circumstanțe atenuante, dacă a 
călcat cumva regulamentul. In conclu
zie, acel „doi pe unul" despre care 
ne întrebați dvs. nu este o infracțiune.

ING. CRISTIAN TEODORESCU— 
ORAȘUL STALIN. 1. Regulamentul 
curselor cicliste, atît la noi cît și în 
străinătate, interzice, sub sancțiunea 
scoaterii din cursă, trecerea liniei fe
rate cînd bariera este lăsată. Cicliștii 
sînt obligați să aștepte trecerea trenu
lui și ridicarea barierii. Firește că, 
uneori, în lupta dintre un grup de 
„evadați" și restul plutonului, se pot 
pierde în acest fel, de către unii șau 
alții, minute prețioase. S-au întîmplat 
însă în unele țări o serie de'acciden
te, care au făcut necesară această mă
sură.

UN GRUP DE SPORTIVI DIN CU- 
GIR. Înainte de a juca la C.S.A. Si
biu, Dragoman a activat la Cluj, în 
echipa Științei. Intr-o vreme a fost' 
centru înaintaș și Ia C.C.A.

GH. CALIN-AZUGA. 1. Nici un ju
cător al echipei campioane. Petrolul, 
nu este maestru al sportului. Dar 
toți... pot fi 1 Bineînțeles, dacă vor 
îndeplini normele de clasificare în vi
goare. Una din ele se referă la jucă
torii care fac parte dinfr-o echipă 
care cîștigă doi ani consecutiv cam
pionatul țării și sînt selecționați mă
car o dată în acest timp în echipa na
țională ‘ ~ .
tul pe 
troluiui 
...50 la 
rămîne 
restabilit și continuă să facă parte 
din lotul Petrolului, care-1 va utiliza, 
firește, în momentul cînd va considera 
că deține o formă corespunzătoare.

ION POȘTAȘUL

motorului in linie de zbor, 
încărcătură minimă. Pentru 

unui zbor oficial, fiecare 
arc dreptul la 15 minute, în 
motomodelul trebuie să por- 
motorul să funcționeze cel 

puțin 15 secunde. In alcătuirea clasa
mentului se ține 
bune performanțe 
oficiale, la cîte are dreptul fiecare 
concurent.

La această importantă competiție 
europeană de aeromodelisin și-au a- 
nunțat participarea în calitate de ob
servatori, delegați din India, R.A.U., 
R. D. Vietnam, R. P. D. Coreeană, 
R. P. Chineză, R. P. Mongolă și In
donezia.

La aeroportul Clinceni se fac pre
gătiri speciale pentru a se asigura 
concurcnților și publicului spectator 
cele mai bune condiții de concurs și 
de vizionare a întrecerilor.

seama de cele mai 
din cele 5 zboruri

Din lumea sportului cu pedale
• Cicliști străini în „Cursa Victoriei" • Rezultatele ultimei reuniuni 

pe velodrom
29 sept, va începe a XIII-a 
competiției cicliste „Cursa

® l.a 29 sept, va începe 
ediție a .
Victoriei", organizată de C.C.Ă.. în
trecerea se va desfășura de-a lungul 
a 6 etape după următorul itinerar :
29 septembrie, etapa I: București — 
Alexandria — București (160 km);
30 septembrie, etapa a Il-a: Bucu
rești — Giurgiu — București, contra- 
cronometru pe echipe (100 km) ; 1 
octombrie, etapa a IlI-a: București
— Găești — București (132 km) ; 
2 octombrie, etapa a IV-a: București
— Urziceni — București, individual 
confra-cronomeirti (60 km) ; 3 octom
brie, zi de odihnă ■: 4. octombrie, clapa 
a V-a: București — Orașul Stalul 
(166 km) ; 5 octombrie, etapa a Vi-a:

Orașul Stalin — București (172 km), 
Organizatorii scontează pe participa
rea a 9 formații din țara noastră și 
3 din străinătate (cărora li s-au trimis 
invitații) și anume Ț.D.N.A. (Sofia); 
I.egia (Varșovia) și Dukla (Praga).: 
Echipele vor fi formate din cîte 6 aler-i 
gatori.

• Zlele acestea a avut loc pe velo
dromul Dinamâ un concurs de pistă. 
Proba de viteză a revenit ciclistului 
St. Lemîndrom (Dinamo), urmat de 
Petre Tache șî M. Voinescu. Cursa 
italiană a fost cîștigată de echipa 
clubului Dinamo, iar în proba de se- 
mifond învingător a ieșit Constantin 
Baciu (C.C.A ), urmat de V. lorda- 
che și A. Tăliase.

■'i;

Noile norme de clasificare sportivă la schi (II)
C. COMBINATA NORDICA

MAESTRU

— Să obțină punctele prevăzut» 
în tabelul ce urmează în cadrul unui 
concurs deschis, organizat pe pîrtii 
și trambuline omologate cu condiția 
ca la probele de fond să participe 
minimum 3 sportivi categoria I, din 
cel puțin 3 colective sau cluburi spor
tive (concursul va trebui să fie ar
bitrat de arbitri numiți de Federația 
Romînă de Schi) și să îndeplinească 
una dintre normele prevăzute pentru 

.obținerea titlului de maestru la tbnd 
sau sărituri.

— Să se fi clasat în primele trei 
locuri la un concurs internațional. 
Ia care participă cel puțin trei țări. 
CATEGORIA I

— Să obțină punctele prevăzut» 
în tabelul ce urmează în cadrul unul

concurs deschis, organizat pe pîrtii 
și trambuline omologate (cu condiția 
ca arbitrul principal să fie numit de 
către Federația Romînă de 
să aibă cel puțin categoria 
fond.

CATEGORIA a II-a

Să obțină punctele

ECHIPE FEMEI

rogresui Clu| 
Constructorul București
C.S.U. Bucu-ești 
etrolul Chimie București 
'oința București 
LS. Oradea 
rogresul București 

. T. Oradea 
:hipa i.T. Oradea are
deoarece nu s-a prezentat

14 septembrie cu formația 
București.

itîlnirile progresul București 
j. Progresul București ~ ' 

fi reprogramate.

4
4
4
5
6
4

o
1
1
3
5
2

doar

4
3
3
2
1
2

2 2 0
5 0 5

Schi) șl 
a Il-a la

prevăzut» 
în tabelul ce urmează în cadrul unui 
concurs și să aibă cel puțin catep<- 
ria a IH-a la fond.

CATEGORIA a III-a

— Să obțină punctele prevăzute 
în tabelul ce urmează.

CATEGORIA JUNIORI

— Să obțină punctele prevăzut» 
în tabelul ce urmează.

8
7
7
7
7
6
4
4

patru punc
ta înttlnirea 
Petrolul Chi-

Progresul
C.S.U. București

In Capitală
Azi

IAND3AL: Stadionul Tineretului,
.U București-Olimpia București (tem. 

Ă)
UGBI; Stadionul Dinamo, ora 16,30: Di
no Miliția-W.K.S. Lotnik (R.P. Polonă).

DE MASA: Sala Progresul, ora 17: 
iqresul Bucureșfi-Petrol-Chimie București, 
n. cat. A); ora 18: Progresul Buc.-Spar- 

Buc. (mase cat. A).
EMIS DE C1MP: Teren Dinamo, de la 
i 15: Dinamo-C.C.A. (cat. A); teren Pro- 
sul, de la ora 15: Progresul București- 

I U. București.
îASCHET; Sala_ Dinamo, 
pa „Tînărul

, de la
Dinamovist”.

Mîine
Giulești, de la 

campionatului de

A sau B. Cîștigind campiona- 
anul 1957—1958 jucătorii Pe- 
au îndeplinit, cum s-ar spune, 
sută din această normă. Mai 
cealaltă jumătate 1 2. Pereț e

Conferință 1
sala 

... Go
ra tonal 

U.C.F S.-..G11. Gheorghiu-Uej” or
ganizează o conferință pentru spor
tivi și activiști sportivi. Va confe
renția tovarășul Carol Stănesc1. ac
tivist al U.C.F.S.-raion „Gh Gheor- 
phiu-De,j“, despre „Grija Partidului 
si Guvernului pentru dezvoltarea ac
tivității sportive din țara noastră”. 
Va urma un program artistic susți
nut de echipele artistice din raion-

Azi 
„Th. 
lescu

dup-ă-amiază. la ora 18, în 
N-ecaluță4* din str. Dinicu 

nr. 43 consiliu!
Gheorghiu-nej”

D. PROBELE ALPINE

COMBINATA NORDICA

21—30 31—40 41—50 51—60 61--70 Fond

Maestru 423 p. 420 p. 415 P- 15 km.
I 410 p. 400 p. 395 p. 390 P- 15 km.

11 375 p. 365 p. 355 p. 340 p.
III 346 p. 340 p.

MAESTRU

se claseze în primele 5 locuri în cel 
puțin 2 concursuri internaționale 
care participă minimum trei țari.

la

— Să se claseze în primele două 
locuri doi ani consecutiv sau de trei 
ori alternativ la finalele campionatu 
lui R.P.R. Ia aceeași probă ; sau să 
fi ocupat locul I și II sau III în ace 
iași an în probe diferite ale fjnale» 
Campionatului R.P.R.; sau să fi ocu 
pat de două ori locul I și de două 
ori locul II Ia probe diferite, în doi 
ani la finalele Campionatului R.P.R. 
sau să fi ocupat locul I înlr-o întîl- 
nire internațională bilaterală; și să

CATEGORIA I

ora 17:

ora 10, 
calificare

ora 10,

-UJ’TE; Sala 
ni-finalele

echipe).
IASCHET; Sala Dinamo, de la 
>a „Tînărul Dinamovist1'.
'JATATIE: Lacurile Floreasca și Herăstrău, 

la ora 10, „Traversarea Lacurilor”, 
andui TCH (lacul Floreasca) ora 12: 
’.H.-C.F.R. Arad (polo cat. B). 
IAOTOCICU5M; In împrejurimile stadio*

nuiui „23 August", cupa
„Armând Munteanu și Dumitru Dumifrache” 
(plecarea din str. Maior Coravuj.

TENIS DE MASA; Sala Constructorul, de 
la ora 9,30: C S.U. București-C.S. Oradea 
(fem. cat. A), ora 11; C.S.U. București- 
C.S. Someșul Sata Mare (mase. cat. A)

TENIS DE CIMP: Pe terenurile Dinamo și 
Progresul, de <□ ora 8 dimineață și 15, 
continuarea jocurilor de categoria A în
cepute sîmbătă.

HOCHEI PE IARBA: Stadionul „23 Au
gust”, teren lli, de la ora 8: Constructo
rul București-Fulgerul Oltenița, Victoria 
București—Voința Ploești, Acvila București- 
C.S.U. București (masculin, campionatul re
publican).

RUGBI; Stadionul Giulești, ora 11,30: Ra- 
pid-Progresul (cat. A), stadionul Tineretu
lui, teren IV, ora 16: C.S.U. București- 
C.C.A. (cat. A), stadio.iul Constructorul, 
ora 16: Constructorii'-Știința Timișoara
(cat. A).

HANDBAL; Stadionul „23 August” II, ora 
12: Steag' ■' Roșu-Tractorui Orașul Stalin 
(tem. cat. A), stadionul Tineretului, ora "’6,45; 
C.S.U. Bucureș!i-l,C. Arad (mase*  cat. Bj.

FOTBAL; Stadionul Republicii, ora 14,45: 
Recolta Căzânești-S.N. Oltenița_ (finala 
campionatului de copii al regiunii7 Bucu
rești; ora 16,30.- Progresul—Dinamo Bucu
rești (cat. A). Stadionul Giuiești, ora 10: 
Rapid II—Dinamo Biriad (cat. B). Stadionul 
„23 August' II. ora 10: I.T.B.-C.S.U. Bucu
rești (cat. Bl

In țara
Azi

La Ploești, concurs cu caracterCALARIE:
republican.

TENIS DE C1MP: Campionatul categoriei 
A: J'iul Petroșani-T.C.H. București, 
Roșu Orașul Sta li n-Știința Cluj, U.T. 
Rapid Cluj.

Mîine
RUGBI: Camț. .onaiul categoriei A: 

Ploești-Dinamo București.
TENIS DE CIMP: La Petroșani,

Stalin și Arad, continuarea jocurilor 
tegoria A începute duminică.

TENIS DE MASA: Campionaful categoriei 
Ae masculin: C.F.R, Roșiorii de Vede-Voința

Steagul
Arad-

C.S A.

Orașul 
do ca-

— Să obțină 106% la un concurs 
la care participă cel puțin 5 sportivi 
de categoria 1 (pentru fete 3 spor
tive) din colective sau cluburi sporti
ve diferite

— Să obțină 104% la orice alt 
concurs la care participă cel puțin 
3 sportivi de categoria 1 (pentru 
fete 2 sportive categoria I).

Nota: Concursurile vor fi organi
zate pe pîrtii omologate, avînd carac
teristicile prevăzute pentru campiona
tul R.P.R., juriul probelor alcătuiri-' 
du-se in conformitate cu prevederile 
regulamentului.
CATEGORIA a 11-a

— Să realizeze 125% față de tim
pul cîștigătbrului în cadrul unui con
curs, la care participa cel puțin 5 
concurenți 
fernei 3).

— Să realizeze 115% față de tim
pul cîștigătorului în cadrul unui con
curs, la care participă cel puțin 5 
concurenți de categoria a 11-a (pentru 
femei 3).
CATEGORIA a IU-a

— Să se claseze în primele 3/4 
ale clasamentului într-o probă a 
campionatului regional.

— Să se claseze în primele 2/3 ale 
clasamentului campionatului raional.

— Să se claseze în prima jumătate 
a clasamentului în cadrul unui con
curs deschis.

CONFIRMAREA CATEGORIEI
— Pentru confirmarea categoriei se 

cere ca în umil din cei doi ani ur
mători obținerii normei, sportivul să 
realizeze integral una din normele 
prevăzute la categoria respectivă.

— La combinata nordică să obțină
res-

de categoria I (pentru

— Să se claseze în primele 10 
fete) locuri la finala Campionatului 
R.P.R. sau în primele 5 tocuri (3 
fele) la un concurs deschis la cmc punctele prevăzute la categoria 
participă cel puțin 5 concurenți de vicctivă.
categoria I (pentru fete 3 sportive)i-. -.-4-L- .......... " 1 1 . ... —.....   ■■ --- ---- --- —-- -

(5

dm coMiveisportive diferite.
— Să obțină 108"; din timpul • 

tigătorului la finalele campionatului 
R.P.R.

Cluj-Constructorul Bucu-
feminin: Progresul Cluj-Construcforul

Campionatul republi-

Arad, Progresul 
rești;
București.

HOCHEI PE IARBA; ... . . 
can masculin: Electrica Oradea—Dinamo O- 
radea. Constructorul Cluj—Recolta Marghita, 
Dinamo Craiova-C.S.A. 
șoara—Meteor Timișoara, 
Penicilna lași, Tîrnava 
Miercurea-Ciuc.

HANDBAL: Campionatul _ w 
masculin; Voința Sibiu-Dinamo Orașul Sta
lin, Știința lași—Dinamo București,
metal Timișoara—Metalul Reșița,
Ploești—Știința Timișoara, Victoria Jimbolia- 
Chimia Făgăraș; feminin: Flamura roșie Si- 
biu-Rcip-id București, Gloria Sighișoara- 
Constructarul iimișoara, ILEFOR Tg. Mureș— 
Măgura Codlei; categoria B: Știința Galați- 
Voința Sighișoara, Știința Cluj-Recolta Hăl- 
chiu, Victoria Bacău-C.S, Marina 
Textila Cisnădie-Balanța Sibiu, 
Odorhei-Dinamo Ig. Mureș.

BA5CH:fh: Categoria B, seria
Crqiova-C.S,M.S. 
Stalin^C.S.M. 
Stalin-Aurul f 
ța—Voința Rm. 
Oradea—Rapid Cluj, 
Progresul București, 
Constructorul Cluj, ___
gul Arad, Mureșul Deva-Voința Satu Mare. 
Meciul • C.S.A. Bacău-C.F.R. Roșiorii de
Vede (seria I) a fosf amînaL

6, Victoria Sighi-
C.S.M. Rădăuti- 
Odorhei-Progresul

categoriei A,

Tehno- 
Petrolul

Constania, 
Stăruința

Șțiinfa
Orașul 
Orașul

1:
lași, Steagul Roșu

Rădăuți, Politehnica
Negru Pioești, Farul Constan- 
. Vîlcea; seria a ll-a; Voința 

Voința Tg. Mureș- 
Medicina Timișoara— 

Luceafărul Sibiu-Strun-

ÎNTRECERI de lupte

întrecerile semifinale ale campionatu
lui de calificare pe echipe la lupte cla- 
f>lce, au loc mîine duminică în orașele 
Arad și București. La .Arad participă 
echipele Amefa Arad, Voința Lugoj, 
Stăruința Baia Mare și Voința Cluj. La 
București, în sala Giulești se vor întrece 
echipele C.S. Marina Constanța, Tracto
rul Galați, Rapid București și Voința 
București.

CUPA „TINARUL DINAMOVIST*  
LA BASCHET

Azi încep întrecerile din cadrul com
petiției organizate de clubul Dinamo 
București și dotată cu cupa „Tînărul 
Dinsmovist”. La aceste jocuri, oare se 
vor desfășura între 20 și 30 septembrie 
în sala Dinamo, participă echipele mas
culine Cetatea lui Bicur, Tînărul Di
namovist, ambele de juniori. Rapid șl 
Voința Metalosport, din campionatul de 
calificare.



Impresii de la campionatele internaționale de atletism
Dana este un „veritabil Zatopek"

'Atleții din R.D. Germană vin cu 
multă plăcere la București. Ei știu că 
aici, în capitala Romîniei, găsesc o at
mosferă prielnică pentru realizarea ma
rilor performanțe, că organizarea între
cerilor este totdeauna la înălțime și că 
publicul, extrem de pasionat, dar în a- 
celași timp obiectiv, contribuie la com
pletarea minunatului cadru sportiv 
care se repetă an de an la începutul 
toamnei pe Stadionul Republicii. O pri
vire succiniă asupra rezultatelor celei 
de a XI-a edilii ne va convinge asupra 
bilanțului pozitiv al campionatului: un 
record european și 18 recorduri națio
nale.

*
Să ne oprim puțin asupra unui cu

vânt, pe care atleții îl poartă in gînd 
și-l rostesc adesea : RECORD. Și vor
bind despre record trebuie să adaugi : 
ce femeie minunată este Dana Zatop- 
kova 1 Eu știu, că în general femeilor 
nu le place să li se spună vîrsta. Să 
mă ierte Dana dar în cazul ei voi de
păși anumite limite ale „discreției". Și 
ca să fiu exact vă voi spune că Dana 
Zatopkova a împlinit la 19 septembrie 
.„36 ani. Cu doi ani în urmă, la O- 
limpiada de la Melbourne, cînd Dana 
nu-și mai repetase performanța de la 
Helsinki, în lumea „specialiștilor" a- 
puseni se spunea: ,,Dana se apropie 
de sfîrșitul carierei sportive''. Doi ani 
mai tîrziu, Dana avea să infirme aceste 
păreri prin excelentele sale recorduri. 
După campionatele europene de la 
Stockholm ea mi-a spus că într-ade- 
văr avea de gînd să se retragă încet, 

t din activitatea competițională. 
ruptul că nu a făcut-o pînă acum se 
datorește excelentei forme în care se 
află. La aceasta eu nu mai am de 
adăugat decît că Dana a devenit un ă- 
devărat.... Zatopek 1

★

puțin deza- 
sub valoarea

Bucureștenii au rămas 
rnăgiți de comportarea 
normală a fostei recordmane mondiale 
la înălțime Cen Fen-iun. Lumea credea 
că ea va fi în acest concurs o verita
bilă adversară a excepționalei lolanda 
Balaș. Cu citeoa zile înainte, Fen 
participase la un concurs desfășurat la 
Dresda unde suferise o întindere mus
culară. Resimțindu-se după acest acci
dent, ea n-a mai putut face dovada 
realelor sale posibilități. Totuși, cred, 
că și în forma ei cea mai bună, ea n-ar 

utut opune rezistență /olandei. De 
aitfel, părerile unanime sînt că lolanda

In flagrantă contradicție cu spiritul olimpic
În Statele Unite ale Americii se 

lesfășoară campania de pregătire, in 
vederea Jocurilor Olimpice de la Ro
ma. In momentul de față o atenție 
teosebită se acordă, aspectului finan- 
:iar al problemei. In iulie a fost creat 
■omit et ut financiar olimpic, iar caii- 
atea de președinte i-a fost incredin- 
ată generalului Douglas Mac. Arthur.

Numele băi finului general (el a 
■mplinit 78 ani), este binecunoscut. 
Dar aceasta nu se datorează perfor
manțelor sale sportive, deși într-o ti- 
terețe îndepărtată, cu vreo 60. de ani 
n urmă, Mac Arthur a fost — după 
:um a!irmă biografii săi — an destul 
ie bun jucător de fotbal. Mai tîrziu, 
n plină maturitate, generalul a in- 
'rat in cercurile conducătoare ale 
rportului american, fiind președintele 
:omitetului olimpic al S.U.A. în preaj
ma Jocurilor Olimpice din 1928. Dar 
oaie acestea n-au fost în măsură să-i 
ulucă o mare popularitate. Nu pen- 
rn asta i-a fost încredințată lui Mac 
Arthur conducerea comitetului care ur
mează să asigure fonduri echipei o- 
impice a S.U.A. Mac Arthur este 
nuli mai bine cunoscut ca general și 
nai ales ca mare afacerist. In acest 
tomeniu el și-a cucerit faima, și de 
iceea tocmai lui i-a fost încredințată 
,pușculița olimpică" a S.U.A.

Legăturile lui Mac Arthur cu mag- 
îații industriei și finanțelor datează 
le mai multă vreme. Ele încep în 
inul 1932, cînd în S.U.A. bîntuia o 
irea criză economică. 14 milioane de 
wmeri își trăiau o jalnică existență. 
7oamea și mizeria domneau in rîridu- 
ile oamenilor muncii. De-a lungul în- 
regii țări se rostogolea valul grevei.

împotriva muncitorilor au fost tri- 
nise trupe, Baionete și gloanțe au fost 
șpuse greviștilor. Conducătorul acestor 
.operații" era generalul Mac Arthur, șe- 
hl statului major al armatei ameri- 
■ane._ Și nu numai șef al statului ma

de MANFRED SEIFERT 
redactor Io ziarul ,, Deutsches 

Sport Echo"- din Berlin.

nu se va opri la 7,67 in. Ea poate sări 
mai mult și cu performanțele ei ex
cepționale să uimească lumea. Cam
pioana vest-germană Inge Kilian mi-a 
spus după concurs: „Sînt convinsă că 
Joii va sări 1,85 m.“. Ce păcat că se
zonul atletic de vară se apropie de 
sfirșit. Nu știu dacă această perfor
manță o va reuși încă in acest an, 
dar sini convins că in primăvara a- 
nului viitor ea va fi capabilă de noi și 
valoroase recorduri. Era foarte posibil 

ca loli să bată recordul lumii chiar și 
luni după-amiază, dacă ștacheta ar fi 
fost ridicată de la 1,74 m. direct la 
1,82 m. Atunci (poate) recordul — 
mult așteptat de însuflețiții spectatori 
și simpatizau ți ai I olandei — ar 
jest realizai. ti

★
au concurat pînă 
în R.D. Germană.

a-
De

Atleții chinezi 
cum de patru ori 
fiecare dată ei au corectat recordurile 
țării. La București ei au confirmat din 
nou marele lor progres, realizînd două 
noi recorduri ale R. P. Chineze și e- 
galînd alte trei. Nici nu poate exista 
comparație între rezultatele lor de a- 
etnn 2—3 ani cu cele de astăzi. Pro
gresul pe care Lau făcut este extraor
dinar ! Nu încape îndoială că viitorul 

jor. In martie 1932 el a comandat per
sonal trupele care au tras in 
muncitorii greviști de la u- 
zinele ,,Ford“ din Detroit. Iar in iu
lie, Mac Arthur a comandat „foc" 
împotriva participanților la „Marșul 
Foamei" cînd veteranii primului răz
boi mondial porniseră din diferitele 
orașe spre Capitală cerind mărirea 
pensiilor.

Atunci s-au convins stăpinii Ameri
cii de astăzi, marii magnați ai dola
rului, de totalul atașament al lui Mac 
Arthur. Și convingindu-se, au stabilit 
cu el. un durabil contract comercial, 
încă in 1934 a produs Penzație aface
rea scandaloasă întreprinsă de Mac 
Arthur, care prinir-o serie de mașina
ții de culise a creat beneficii grase 
unor firme aviatice. Pentru a se mu- 
șamediza afacerea, generalul a fost 
muiat în Filipine, iar scurt timp după 
aceea trecut in rezervă.

Mac Arthur insă nu pierdea timpul: 
el a devenit asociatul a două mari 
firme comerciale Jilipineze, a cumpă
rat acțiuni ale minelor de crom și aur 
din Akohe și Antamoc, și-a procurat 
mari domenii agricole, și-a încercat no
rocul intr-un comerț foarte avantajos cu 
bere, într-o mare întreprindere de ho
teluri.

Cînd a început cel de al doilea răz
boi mondial, Douglas Mac Arthur a 
fost chemat din nou sub arme. Dar 
nici de data aceasta nu i-a fost sortit 
să cucerească laurii marelui conducă
tor de oști. Mai mult chiar, coman- 
dind armatele americane în Orientul 
îndepărtat, el a înregistrat un total 
faliment militar. Armatele americane 
au suferit în bazinul Oceanului Paci
fic înfrîngere după înjrîngere în pe
rioada anilor 1941—1942. Abia in 1943 
—1944, cînd datorită victoriilor gran
dioase ale Armatei Sovietice, a fost 
hotărită definitiv soarta războiului, os
tile americane au putut trece la cp 
[enșigă împotriva Japoniei,. 

apropiat le va rezerva noi succese. Noi 
le dorim din toată inima noi izbînzi.

★
Ca ziarist din R.D. Germană mă 

bucură, firește, bilanțul rodnic al atle- 
țildr noștri la aceste campionate. Și 
sintern mindri că nuca noastră delega
ție, alcătuită din 15 atleți, a cucerit 
cele mai multe medalii de aur. Acest 
succes a coincis cu victoriile obținute 
de reprezentativele țării noastre în 
jocurile de fotbal de la București și 
Ploești. Despre toate acestea vor vorbi 
încă multă vreme sportivii noștri, care 
nu vor putea uita nici excelenta orga
nizare a întrecerilor și nici minunata 
ospitalitate a prietenilor romîni

Intre 12 și 14 septembrie a. c. a 
avut loc la - Praga Congresul interna
țional al educației fizice a tineretu
lui, organizat de Consiliul științific 
de pe lingă Uniunea de Cultură Fi
zică și Sport din Republica Ceho
slovacă.

In cele șase secții ale Congresului 
au fost dezbătute pe baze științifice 
cele mai importante probleme privind 
educația fizică a preșcolarilor, educa
ția fizică a școlarilor, pregătirea spor
tivă a tineretului, educația fizică a 
tinerilor muncitori din industrie și agri-

in septembrie 1945 generalul Muc 
Arthur a devenit comandantul arma
telor americane de ocupație în la- 
ponia. După cum scria ziarul austra
lian „Sunday Telegraph" cercurile 
conducătoare ale S.UA. i-au permis 
lui Mac Arthur să „guverneze Japo
nia ca pe o colonie". Și aici obiceiu
rile jandarmo-coloniale ale acestui ge
neral s-au desfășurat din plin. Unul 
din primele sa’e acte, în calitate de 
comandant suprem, a fost ordinul „de 
a se folosi forța armată împotriva de
monstrațiilor oamenilor muncii". Ge
neralul Mac Arthur adusese pe pă- 
mînt japonez vasta sa experiență în 
domeniul oprimării oamenilor muncii 
și asigurării posibilității capitaliștilor 
de a exploata feroce pe cei ce mun
cesc. „Consider — declară el — că 
sarcina mea principală este lupta cu 
roșiii". Sub denumirea de „roșii", ge
neralul cuprindea pe toți cei care lup
tau împotriva politicii imperialiste a 
SU.A., împotriva politicii ei de pre
gătire a războiului, pentru pace, li
bertate și democrație.

Astăzi cînd armatele americane, 
călcind grosolan principiile dreptului 
internațional, au invadat teritoriul Li
banului, iar vasele militare ale flotei 
a VlI-a și aviația S.U.A. desfășoară 
acțiuni provocatoare in Orientul în
depărtat, la țărmurile Republicii Popu
lare Chineze, generalul Mac . A.rthur 
zîmbește. El se bucură de două ori: 
și ca politician, care a adus o serioasă 
contribuție la înrăutățirea relațiilor in
ternaționale, la declanșarea „războiu
lui rece", și ca afacerist, căruia „fe
bra războinică" îi aduce mari bene
ficii iar războiul i-ar vărsa sume fa
buloase în buzunare. Tocmai de aceea 
el sprijină cu toată puterea politica 
agresivă a cercurilor conducătoare 
din S.U.A., politica de provocări, d- 
menințări și șantaj.

Uguj t&Ițl de <yț» £-« l°sL lucre-

ASTĂZI LA LEIPZIG

începe marea Spartachiadă 
a Armatelor Prietene

In aceste zile viața Leipzigului — 
orașul renumitelor tirguri internațio
nale — pulsează mai puternic parcă 
sub semnul unui mare eveniment spor
tiv : Prima Spartachiadă a Armatelor 
Prietene.

Străzile, piețele publice, marile clă
diri s:nt împodobite cu afișe mxJli- 
colore, pancarte și inscripții închi
nate reuniunii internaționale care în
cepe astăzi. Cel mai des se poate 
vedea lozinca: „SALUT IRAiLSC 
SPARTACH1ADE1 DE VARA A AR
MATELOR PRIETENE!" Ea oglin
dește cel mai viu spiritul co., p tiției 
— unitatea de monolit a ar., ațelor 
și popoarelor lagărului democrației 
și socialismului. In această or
dine de idei nu-i întîmplă- 
tor faptul că delegațiile R. P. Chi
neze, R.P.D. Coreene și R. D. Viet
nam sînt de două săptămîni oaspeți 
ai populației orașelor Rari Marx-Stadt, 
Gera și Erfurt, iar biroul de orga
nizare a și început să se îngrijească 
de modul cum vor putea fi transpor
tate în patrie darurile oferite acestor 
delegații. Muncitorii combinatului car
bonifer „Otto Grotewohl" au oferit 
vietnamezilor un camion, alte între
prinderi au ținut să le dăruiască, bi
ciclete, binocluri, aparate de foto
grafiat, echipament sportiv de fotbal, 
baschet, volei etc. Aceasta dovedește 
o dată în plus dragostea de care sînt 
înconjurați oaspeții. Dragoste care 
s-a vădit cel mai mult în uriașul mi
ting- de solidaritate cu poporul ctjinez, 
desfășurat la Karl Marx-Stadt cu 
participarea a zeci și zeci de mii de 
locuitori ai orașului.

întrecerile Spartachiadei se anunță 
pasionante. In cele 12 discipline vor 
concura peste 1100 de sportivi. 
U.R.S.S., R. P. Polonă, R. Ceho
slovacă și R. D. Germană vor pre
zenta echipe complete în toate cele 

cultură, educația fizică a studenților 
și cultura fizică medicală.

La lucrările Congresului au parti
cipat numeroși profesori, pedagogi și 
medici care și-au consacrat în ultima 
vreme activitatea problemelor educa
ției fizice a tineretului.

Printre aceștia am remarcat pe Dr. 
B. Janev (R. P. Bulgaria), M. Wesier- 
lain (Belgia), R. Lebrun (Franța), 
prof. G. Kovacs (R. P. Ungară), Dr. 
N. Kurelik (R. P. F. Iugoslavia). prof. 
Dr. Gilevicz (R. P. Polonă), R. Frent- 
zel (R. D. Germană), P. Karlberg

< mtdui pentrți pregătirea fizică a tine- 
' riior, permițînd celor mai bine daz- 
C voltați din punct de vedere fizic însu- 
Iștrea cunoștințelor tehnice și tactice 

oe-Cîn sportul preferat; neadmiterea sur- 
/menajului și a goanei după recorduri, 

in-1specializarea sportivă trebuind să fie 
'legată de dezvoltarea multilaterală a 

tinerilor ; în sfirșit, acordarea unei a- 
tenții deosebite problemelor de me
dicină și igienă spor* ’ ă și aprofunda
rea cercetărilor științifice în domeniul

dințată iu S.U.A. pregătirea în 
derea Jocuri or Olimpice din 1960 
cea mai mare competiție sportivă 
ternațională, la temelia căreia stă spi
ritul Măririi relațiiilor de prietenie 
șl înțelegere între popoarele diferite
lor țări. Greu de găsit ceva care să 
contrasteze mai flagrant cu spintuiy^^ri fizice a tineretului. 
luminos al jocurilor olimpice deal fi- J . iioam

gura sumbra a generalulm-calau, Dou- 1 din tehnjc5
glas Mac Arthur. < a U C F S.

(După „SOV IF.ȚKI SPORT")

Inventarul său „sportiv".
(Deseji de D. Ț2NOVȘK.1, din .țȘoyiejki Sgcrt'X

12 sporturi. Cel mai mare număr de 
participanți, aproape 200, se înregis
trează la tir. La Leipzig se vor i, ai 
întrece peste 180 fotbaliști și atleți, 
peste 150 de ju-ători de baschet, nu
meroși înotători, halterofili, gimnaști, 
luptători.

In rîndul participanților se numără 
maeștri vestiți în sportul internatio
nal. Din lotul U.R.S.S., care se află 
dc două zile la Leipzig, fac parte 
recordmanii mondiali de atletism 
Stepanov și Lobastov, trăgătorii Bog
danov, Itkis, Umarov, lasinski, pen- 
tatlonișiii Tatarinov, Salnikov, Deriu- 
ghin, înotătorii Nikolov ți Kolesnikov. 
Cei mai buni halterofili Stogov, Mi
naev, Lomakin, Bogdanovski, Voro- 
biov, vor veni la Spartachiadă după 
încheiere;', campionatelor mondiale de 
la Stockholm la care iau parte.

Din lotul polonez se remarcă atle’ii 
Foik (IU,3 sec pe 100 m), dublul 
c tipion european Krzsiszkowiak, hal
terofilii Zielinski, Rogulski și Bek, 
fotbaliștii Zientara, Wozniak și Bri- 
chczi, din cel cehoslovac atleții 
Skobla și Jungwirth, trăgătorii Kudrna 
și Macha, fotbaliștii Novak, Pliskal, 
Masopnst, din cel al R. D. Germane 
atleții Janke, Valentin, Niebisch și 
alții.

Consemnînd faptul că la turneul 
de fotbal vor participa echipe atît de 
puternice ca T.S.K. — M.O. (Mos
cova), Ț.D.N.A. (Sofia), Ilonved (Bu
dapesta), C.C.A. (București), Legia 
(Varșovia), că la baschet vor fi pre
zente colective binecunoscute, în frun
te cu deținătorii „Cupei campionilor 
europeni", că la toate celelalte spor

turi lista înscrierilor cuprinde nu e 
consacrate în arena internaționala, se 
poate prevedea o luptă extrem de in
teresantă și rezultate foarte valo
roase la marea competiție a Anuale
lor Prietene.

(Suedia), Z: G. Romanova (U.R.S.S.) 
ș. a.

In total, în cele șase secții ale Con
gresului au fost susținute 98 de ref~ ‘ 
rate. Organizatorii Congresului au co
municat că în cursul lunii noiembrie 
a ,c. textul comunicărilor, discuțiilor 
și concluziilor generale va apare în- 
tr-un volum dedicat problemei educa
ției fizice a tineretului.

Concluziile generale, extrase din co
municările și discuțiile Congresului, 
au precizat calea de urmat în : uti
lizarea mai intensă a aspectului emo
tiv al educației fizice și folosirea gim- 

‘ nasticii, jocurilor, sportului și turis-

S.UA


j»Luna Prieteniei Romino-Sovietice"
Afară cu agresorii americani din Taivan!

Și anul acesta, oa și în alți ani. poporul nostru muncitor va săr
bători tradiționala „Lună a Prieteniei Romino-Sovietice". Printre cei care 
se pregătesc să participe cu însuflețire la numeroasele manifestații or
ganizate cu acest prilej se află și masele de sportivi de pe întreg cu
prinsul țării. In cadrul „Lunii Prieteniei Romino-Sovietice" vor avea loc 
nenumărate competiții, vor fi organizate conferințe despre grandioasa 
dezvoltare a mișcării sportive din U.R.S.S., se vor amenaja panouri, se 
vor scoate ediții speciale ale gazetelor de perete, vor apare fotomontaje cu 
aspecte din sportul sovietic.

Consiliul general A.R.L.U.S. va acorda două cupe ale prieteniei 
romîno-sovietice. prima pentru regiunea care va organiza cele mai multe 
competiții sportive, iar cea de a doua pentru formația cîștigătoare a 
turneului de fotbal al echipelor noastre fruntașe, care se va desfășura 
la București între 12 și 26 octombrie, cu sprijinul Federației Romîne de 
Fotbal. Cea mai importantă manifestație va fi însă fără îndoială tra
diționala „Ștafetă a prieteniei romtno-sovietice". Ștafeta va fi purtată pe 
cinci trasee, în trei etape, urinînd ca mesajul de piietenie al sportivilor 
noștri să fie predat într-un cadru festiv, sportivilor sovietici.

Uriașe mitinguri de protest in
PEKIN 19 (Agerpres). —
Agenția China Ncuă anunță că peste 502 milioane de oameni 

au participat la manifestațiile care s-au desfășurat în R. P. Chineză, 
începînd de la 6 septembrie, împotriva provocărilor militare ale 
S.U.A.

Aceste demonstrații constituie cea mai mare campanie de protest 
din istoria omenirii.

La demonstrații au luat parte oameni de toate naționalitățile, din 
toate ramurile de activitate ți din toate colțurile Chinei.

* *
PEKIN 19 (Agerpres). —
După cum anunță agenția China 

Nouă, pînă la 16 septembrie în Re
publica Populară Chineză au luat 
parte la demonstrațiile de protest 
împotriva provocărilor războinice a-

It. S*.  Chineză

Au început Jocurile balcanice de atletism
(Urmar: din pag. I)

a cîștigat aruncarea discului cu cel 
mai buu rezultat al ei d:n acest se
zon: 46,46 in. La numai 3 cm s-a 
clasat o altă' atletă romîncă, Paras- 
chiva SinnonesciL

Extrem de disputate au tost probele 
de 800 ni, în care atleții romîni 
ocupat .......................................... ”
marele 
trecut 
să se 
la 200 
tinidis. 
cursei 
moș.
impetuos al iugoslavului Murat. La 
teniei, reprezentanta Turciei, Giray, a 
condus de la plecare dar a trebuit să 
arunce în luptă ultimele resurse pen
tru a rezista atacului fir/al al alergă
toarei romînce Georgeta Dumitrescu.

Dintre celelalte rezultate este de 
a atleților 
și temei), 
înregistrate

100 m seria l-a: 1. Bîcivarov (B) 
10,6 sec.; 2. Georgopoulos (G) 10,7 
sec.; 3. Onur (T) 10,7 sec.; 4. Stern 
(R) 10,9 sec. Seria a II-a: 1. Lorger 
(1) 10,7 sec.; 2.Kolev (B) 10,8 sec.;

>
au 

locuri de frunte. La băieți, 
favorit, campionul de anul 

Evanghelcc Depastas a trebuit 
mulțumească cu locul 5. Rină 
m de sosire a condus Constan
tin 50 m înainte de sfîrșitul 

se afla în frunte Zoltan Va- 
care n-a rezistat însă finișului

Viitoarea ediție a Jocurilor 
Balcanice de atletism, in sep

tembrie 1959, la București

victorie 
(bărbați 
tehnice

la or.a 
cunoaște

transmisiei 
clasamentul

Pînă
se

trei probe (100 m, lungime,

remarcat dubla 
bulgari la 100 m 

lată rezultatele
In prima zi :

Decatlon.
telefonice 
după
greutate): 1. Slavcov (B) 2488 p, 2. 
IurukOv (B) 2426 p; 3. Mesaroș (R) 
1935 p;... 5. Cincă (R) 1829. In
cadrul probei de lungime diu decat
lon. Slavcov a stabilit cu 7,41 rn un 
«ou record balcanic.

400 m g seria I-a: 1. Ozguden (T) 
53,6 sec. ; 2. Evanghelos (G) 54,1 
see.; 3. Stănel (R) 54,1 sec. Seria 
a Il-a: 1. Savel (R) 53,0 sec.; 2. 
Ganibadelis (G) 55,1 ; 3. Gengher
(B) 55,7 sec.

Joi după-amiază s-a desfășurat 
în sala de festivități a hotelului 
„Balkan" din Sofia Congresul Fe
derațiilor de atletism ale țărilor
balcanice. Au fost adoptate o se
rie de importante hotărîri

® S-a stabilit, ca cea de a
XVIII-a ediție a locurilor Balca
nice să se des(ășoare la București 
în zilele de 19, 20 și 21 septem
brie 1959.
• Discutarea cererii Albaniei de 

a participa la Jocurile Balcanice 
a fost amînată pentru viitorul 
Congres din ianuarie 1959.

• S a aprobat un nou sistem 
de clasament propus pentru Cro
sul Balcanic masculin de delegația 
romînă.

9 S-a aprobat în principiu pro
punerea . Federației Romîne de A- 
tletism de a se introduce la Jocu
rile Balcanice, și o probă f"minină 
de cros.

• In sfîrșit, a fost stabilit lo
cul de desfășurare a Crosului Bal
canic masculin, la Belgrad, în 
mijlocul Iui martie 1959.

3. Stoenescu (R) 10,9 sec. Finala' 
1. BICI VAROV 10,4 sec. Nou record 
balcanic; 2. Lorger 10,5 sec.; 3.
Georgopoulos 10,5 sec.; 4. Onur 10,6

CONSTANȚA 19 (prin telefon). — 
Vremea pe litoral este foarte capri
cioasă: după o primă zi de timp fa
vorabil, campionatele republicane de 
star ;>i continuat joi și vineri pe o 
vreme cu cer acoperit, vînt puternic 
și marc furtunoasă. Aceasta a făcut 
necesară mutarea traseului regatei a 
Il-a și a IlI-a în rada por
tului. pe un parcurs ferit de valuri.

Ce'e două regate disputate joi V 
vineri au confirmat sensibila diferență 
de valoare între echipajul N. Calcan- 
N. Navasart (C.C.A.-Marina) și cei
lalți participanți. Militarii au cîștigat 
detașat ambele regate, impunîndu-se 
prin bogatul lor bagaj de cunoștințe 
tehnice, printr-un dezvoltat simț al 
vîntului și o mare forță de luptă — 
element foarte important într-o între
cere atit de dură.

De aceea regatele II și III ale cam-

pionatului republican de star au in- 
. teresat mai ales prin lupta dusă pen

tru' locul 2. In ambele regate acest 
loc a fost ocupat de echipajul V. 
Geles-T. Popovici (Met. M.I.G.). O 
comportare meritorie au avut-o și co
legii lor de club M. Dumitriu — 
I. Oprea care, deși concurează prima 
oară în actuala formație într-un cam
pionat de star — au întrecut multe 

și echipaje mai rutinate.
După trei zile de întreceri, pe pri

mele trei locuri în 
ncral se situează: 
Navasart (C.C.A.
p.; 2. V. Geles — T. Popovici (Met. 
M.I.G.) 2662 p. ; 3. M. Dumitriu — I. 
Oprea (Met. M.I.G.) 2060 p.

Concursurile continuă sîmbătă și 
duminică.

P. ENACHE-coresp. regional

clasamentul ge
1. N. Calcan—N
— Marina) 374

ampionateie mondiale de haltere

In ziua a doua a campionatelor 
mondiale s-au desfășurat în
trecerile din cadrul categoriei semi- 
ușoară. Pe primul loc s-a clasat Isac 
Berger (S.U.A.) cu 372,5 kg. (nou 
record mondial). Berger a mai sta
bilit tin record mondial și la proba 
„aruncat", ridicînd 147,5 kg. 
curile următoare s-au clasat 
(U.R.S.S.) 362 kg., Manironi 
342,5 kg., Husein—Chani

In cadrul categoriei ușoară, pe pri
mul loc s-a clasat Vladimir Bușuev j 
(U.R.S.S.) cu performanța de 390 kg. . 
(nou record mondial). Italianul De 
Genova a ocupat locul 2 cu rezul to
tul de 362,5 kg, urmat de iranianul 
Tamraz.

sec. ; 5. Kolev 10,7 sec.; 6. Stoenes- 
«u 11,1 sec.

100 m femei finală: 1. KOLAROVA 
(B) 12,0 sec.; 2. Luță (R) 12,2 sec.;
3. Sikovec (1) 12,2 sec.; 4. Tomova 
(B) 12,3 sec.; 5. Makșai (R) 12,4 
sec.; 6. Babovici (I) 12,7 sec..

Aruncarea discului femei: 1. LIA 
MANOLIU (R) 46,46 iu — record 
balcanic — (37,53, 46,46, 45,29, 42.98, 
46,23, 41,79); 2. '
46,43 ; 3. .........
Borovec (I) 44,58;
43,11; 6. Kolesnik (I) 41,32 iu

800 m femei: 1. CIRAY (T) 2:10,9 
— record balcanic —; 2. Dumitrescu 
(R) 2:11,9; 3. Isaeva (B) 2:13,6;
4. Gutui (R) 2:13,9; 5. Rajkov (i) 

2:18,6; fi. Slamnik (I) 2:28,8.
Aruncarea ciocanului: I. KRUMOV 

(B) 61,63 ni — record balcanic —; 
2. Racici (I) 60,71; 3. Bezjak (1) 
60,40; 4. Dumitru
Ivanov (B) 53,12;
(G) 52,21.

800 m bărbați: .. ---------- , .
1:50,0 — record balcanic egalat —; 
2. Vamoș (R) 1:50,2; 3. Constanți, 
nidis (G) 
1:50,4 ; 5.
Vazici (t) 
1:51.7,

Aruncarea greutății bărbați: 1 
TARSKI (B) 17,16 — record halca 

—; 2, Tsakanikas (G) 15,90; 3 
Ivanov (R) 15,78;

Kaleev (B) 15,36; 6 
15,20; ... 9. Coveianu

Siinionescu (R)
Mihailova (B) 45,55 ; 4 

-----  5. Veleva (B)

3. Bezjak (1) 
(R) 53,68; ii
6. Kuvelaianis

I. MURAT (1)

1:50 3; 4. Kocak
Depastas (G) 1:50,5

1:50,8; 7. Mihăly

(T) 
; <’
(R)

AR-

4. Radoseviel

1 GRECESCU (R)

2,01 m; 2.
Knaller (R) 1,96
(1)
1,93

1,96 m ; 5. 
m; 6. Sepa

I
Belcev 

ni;
G.
(')

după desfășura-

nic
N.
(1) 15,56; 5.
Skljevici (1)
(R) 13,69 m.

10.000 m:
30:24,0; 2. Mihalicf (I) 30:25,6; 3. 
Weiss (R) 30:47,0 ; 4. Barcev (B) 
30:49,0; 5. Vucikov (B) 31:04,6; 6. 
Kokpener (T) 31:17,0.

Săritura in înălțime bărbați: 
SAH1NER (T) 
(B) 1,99 m; 3.
4. Marianovici
Dumitrescu (R)
1,93 m.

Iată clasamentele
rea probelor primei zile :

FEMEI : I. Romînia 26 p.; 2. Bul
garia 20 p.; 3. Iugoslavia 11 p.: 4. 
Turcia 6 p. BARBAȚI : 1—2. Bul
garia, Iugoslavia 34 p.; 3. Romînia 
29 p.; 4. Grecia 16 p.; 5. T urcia 
13 p.

TOMA HRISTOV

In cadrul unui con-
ATLETISM curs desfășurat la 

Kiev, atleta sovietică 
Ludmila Radcenko a obținut la Iun 
gime cea mai bună performanță eu
ropeană a anului: 6,28 m.

a La 17 septembrie au părăsit 
Moscova plecînd în R.F.Germană e- 
chipele de atletism ale Uniunii E 
vietice. Formația masculină 
U.R.S.S., alcătuită din 36 atleți, 
întîlni în orașul Augsburg la 20 
21 septembrie reprezentativa R. 
Germane. Meciul feminin dintre 
chipele U.R.S.S. și R.F.G. va 
loc la Miinchen la 23 septembrie.

9 Atletul cehoslovac Mandlik a : 
biiit un nou record al țării sale la 
m cu rezultatul de 10,4.

So- 
a 

va
' Și

F. 
e- 

avea

sta-
100

(A-

mericane la adresa Chinei peste 302 
milioane persoane. Adest val de pro
teste în masă ale poporului chinez îm
potriva acțiunilor agresive ale im
perialiștilor americani confirmă întru- 
totul cuvintele președintelui R. P. 
Chineze, Mao Țze-dun care a afir
mat că încordarea creată de Statele 
Unite ale America a mobilizat efectiv 
popoarele la luptă împotriva agreso
rilor americani. Numai în decurs de 
zece zile întregul popor chinez s-a 
ridicat împotriva provocărilor război
nice ale agresorilor. In prezent în 
China continuă pretutindeni demon
strațiile și mitingurile de protest îm
potriva acțiunilor agresive ale 
S.U.A.

In provincia Henan au luat parte 
ta demonstrații și mitinguri 33 mi
lioane de persoane.

In provincia Șandun 15 milioane de 
persoane au intrat în miliția popu
lară. Peste 30 de milioane de locuitori 
ai acestei provincii au participat la 
demonstrații și mitinguri de masă.

Poporul chinez a înțeles bine că

față de ațițătorii la război nu poate 
exista un compromis, că numai prin 
luptă poate fi cucerită pacea. In itipla 
împotriva agresorilor americani popu
lația din diferite regiuni ale Chinei a 
manifestat un mare eroism revolu
ționar.

In prezent, se spune în știre, cu 
toate că tratativele dintre China și 
S. U. A. la nivelul ambasadorilor au 
fost reluate, agresorii americani con
tinuă să trimită întăriri în Taivan 
și amenință mai departe cu războiul. 
Poporul chinez urmărește ca atenție 
acțiunile imperialiștilor americani. 
Dacă imperialismul american va în
cerca să folosească tratativele dintre 
China șl S.U.A. pentru mascarea 
comploturilor îndreptate spre conti
nuarea provocărilor războinice față 
de China el va fi fără îndoială în- 
frînt de poporul chinez care s-a ri
dicat pentru apărarea patriei sale.

★

PEKIN 19 (Agerpres). —
Agenția China Nouă relatează că 

la 18 septembrie ziarul „Jenminjibao" 
a publicat un articol al observatoru
lui său în care cere ca Statele Unite 
să înceteze imediat ațîțarea focului.

Ziarul scrie că tratativele dintre 
China și Statele Unite au fost re
luate dar, din cauză că Statele Unite 
continuă să aducă noi și noi forțe 
armate în regiunea strîmtorii Taivan, 
încercînd să-și extindă agresiunea, 
situația din această regiune a deve
nit și mai gravă.

Tinerii rugbiști romîni 
învingători la Poznan

POZNAN 19 (prin telefon). — Se
lecționata de tineret a R.P.R. a debu
tat printr-o frumoasă victorie în tur
neul de rugbi din localitate. Intîlnind 
reprezentativa orașului Poznan, rug
biștii romîni au cîștigat cu 12—3 
(3—0). Echipa noastră a fost supe
rioară adversarei sale sub aspect 
tehnic și tactic. Ea a jucat mult „la 
mînă" ; a preferat chiar să bată ast
fel și loviturile de pedeapsă de care 
a beneficiat în prima repriză (4 chiar 
pe linia de 22 m), ceea ce explică 
în parte și scorul redus din prima 
jumătate a jocului. In schimb par
tida a fost frumoasă, cu acțiuni spec
taculoase, mult aplaudate de. public.

Rugbiștii romîni s-au arătat mai 
bine pregătiți în special pe înaintare. 
Treisferturile au jucat însă, la un

Intrecînd echipa poloneză de rugbi 
W.K.S. Lotnik cu scorul de 18—12 
(13—6), tinerii rugbiști ai clubului 
Dinamo și-au înscris — o dată cu de
butul lor în arena internațională — 
o frumoasă victorie în palmares. In 
ciuda scorului care ar d'a impresia u- 
nui joc spectaculos, partida nu s-a ri
dicat însă la un înalt nivel tehnic, ci 
a fost presărată cu greșeli de ambele 
părți,

Rugbiștii polonezi s-au pus mai re
pede pe picioare inarcînd două încer
cări, față de una singură a dinamo- 
viștilor. Ei au luat conducerea scoru

P. Bulgaria cu 61—59. Locul 5 a 
fost ocupat de Olanda.

Baschetbali.știi sovietici, cîștigătorii 
competiției, nu au pierdut nici o în
tîlnire, demonstrînd o mare superio
ritate tehnică și o excelentă condiție 
fizică.

FOTBAL

nesatisfăcător, mai ales dupnivel
ce mijlocașul la deschidere, Ciocu- 
lescu, accidentat, a părăsit terenul 
(el a reintrat mai tîrziu, dar nu e, 
mai dat randamentul scontat). Spor
tivii polonezi au prezentat o echipă 
cu o bună pregătire fizică, bine or
ganizată mai ales în apărare. Ei s-au 
repliat în toate fazele foarte bine.

Punctele noastre au fost realizați 
toate prin cele 4 încercări reușite dt 
Nagel (2), Mănescu și Popescu, îi 
timp ce polonezii au redus scoru 
pri'rtr-o lovitură de pedeapsă. Jocn 
a fost condus de arbitrul rcmîn I 
Oncescti.

Următorul joc al echipei noastri 
va avea loc duminică dimineața, îr 
compania selecționatei orașului Var 
șovia.

lui, datorită în special forței superi 
oare a grămezii. In continuare însl 
tinerii dinamoviști — învingîndu-și tr? 
cui și nervozitatea — își revin și prac 
ticînd un joc mai tehnic (în care s-a 
remarcat în special Smaniotto și Rt 
dulescu, Tolu și Peța) mai înscriu îr 
că trei încercări, dintre care două a 
fost transformate.

Ultimul joc al formației polonez 
Lotnik are loc azi după-amiază, în 
cepînd de la ora 16,30, tot pe stadix 
nul Dinamo. Adversara rugbiștilor p< 
lonezi este echipa de categorie B D 
namo Miliția.

meci echipa daneză cîștigase ci
3—0 va fi nevoie' de un al treilea joc

C.S.M. LUGOJ ȘI-A 
TURNEUL ÎN R. P.

ÎNCHEIAT 
BULGARIA

Clubul 
citoresc _ 
ținut ultimele 

întîlniri în cadrul turneului din R.F 
Bulgaria. La Radomir, lugojenii a 
încheiat Ia egalitate meciul cu R< 
prezentativa regiunii Sofia (4—4) ia 
în ultima partidă au învins cu 4— 
formația „Septembri" din capital. 
Bulgariei.

Astfel, ei termină cu bilanț poziti 
(2 victorii, 2 meciuri nule, 1 
frîngere) turneul susținut. 
TOV-coresp.).

LUPTE
sportiv mur 

LugȚoj a su;
dou

In cadrul „Cupei 
campionilor europeni" 
au avut loc mai multe 

POLONIA

îr
(T. HRIt

meciuri :
M.T.K. BUDAPESTA
Golurile au fost înscrise de Palotas 
(2) și Sandor; NEWTON BELFAST- 
REIMS 1—4 (0—2). Țoale cele pa
tru goluri ale învingătorilor au fost 
marcate de Just Fontaine; ATLETICO 
MADRID — DRUMCONDRA DU
BLIN 8—0 (2—0); SCHALKE 04 GEL
SENKIRCHEN — BOLDKLUB CO
PENHAGA 5—2 (întrucât în primul

BYTUM — 
0—3 (0—0).BOLOGNA 19

BASCHET gerpres). —
Marele turneu 

ternațional de baschet dotat cu „Tro
feul Mairano" a luat sfîrșit joi seara 
la Bologna cu victoria selecționatei 
Uniunii Sovietice care în meciul de
cisiv a întrecut echipa R. P. Un
gare cu scorul de 64—46.

In meciul pentru locurile 3—4, e- 
chipa Italiei a întrecut pe cea a R.

in-
Au luat 

pionatele 
Ie ale 

proba de simplu bărbați a cîștigat pei 
tru a 6-a oară Serghei Andreev. I 
femei titlul a fost cucerit de Vaier 
Kuzmenko. Andreev și Ozerov au d 
venit campioni la dublu bărbați, Un 
trieva și Ciuvîrina la dublu femei, Ku 
menko și Moser la dublu mixt.

TENIS
sfîrșit can 
individu; 

U.R.S.S. 1

Pe lo-
Minaev 
(Italia) 
(Iran) 

312.5 kg., Miske (R.D.G.) 310 kg., 
Nikoîov (Bulgaria) 302,5 kg.
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★
Cu prilejul lucrărilor federației in

ternaționale de haltere s-a stabilit ca 
viitoarea ediție a campionatelor mon
diale din 1959 să aibă loc la Var
șovia. Concomitent se vor disputa și 
campionatele Europei.
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