
Fiecare sportiv-un tînăr 
cu larg orizont cultural!

Cu greu vor uita sportivii bucu- 
reșteni seara aceea de primăvară, 
cînd în mijlocul lor au venit scriitori 
de frunte ai țării, academicianul Mi
hai Beniuc, Victor Tulbure, Mihu 
Dragoinir, Nicolae Tăutu și alți is
cusiți mînuitori ai condeiului, pentru 
a te citi din cărțile lor de versuri. 
O sală întreagă, plină cu tineri spor
tivi, de la maeștri ai sportului și 
pină la cei ce abia acum bat la por
țile afirmării, a ascultat atunci, cu 
răsti'I crea tăiată, cu o emoție puter
nică întipărită pe chipurile tinere, 
versurile inaripate ce vorbeau în mi
nunate imagini artistice despre mun
ca de construire a socialismului, des
pre mîndrele plaiuri ale țării. Accen
tele vibrante ale versurilor au făcut 
să tresalte inimile tinerilor spec
tatori. Și de fiecare dată aplau
zele au izbucnit spontan, cu căldură, 
indemnîndu-î pe oaspeți să mai recite 
încă o dată și încă o dată. Iar cînd 
minunata seară literară a luat sfirșit, 
spre regretul tuturor celor prezenți, 
oaspeții sportivilor au declarat că 
rareori au întîlnit un public atit de 
receptiv la emoțiile artistice, atit de 
entuziast, cum fusese cel din seara 
aceea...

Inițiativa de a organiza astfel de 
reuniuni literare, în care scriitori cu- 
ooscuți vin să se întîlnească cu spor
tivii, ca și altfel de manifestări cul- 
tural-artistice, ar trebui să-și găsească 
un cîmp mai larg de desfășurare. In
tr-adevăr, în ansamblul muncii edu
cative, ridicarea nivelului cultural al 
sportivilor nu trebuie privită cu nepă
sare. Nu este suficient să avem spor
tivi disciplinați, cu o comportare dem
nă la locurile de producție și pe 
terenul de sport, cu o viață familiară 
ănătoasă. Conducerile colectivelor și 

cluburilor sportive trebuie să fie a- 
nimate și de dorința de a răspîndi 
cit mai larg printre sportivi lumina 
culturii, de a le face educația este
tică. Am lizînd mai temeinic un. le 
abateri de la morală, ca și unele 
acte de indisciplină, putem ajunge 
ușor la concluzia că ele au fost po
sibile și din cauza subestimării mun
cii culturale. Dacă unui colectiv sau 
club sportiv îi este indiferent ce fel

de cărți citește un sportiv, dacă a- 
cesta frecventează sau nu specta
colele, atunci puteți fi siguri că 
munca de educație — în totalitatea 
ei — nu va fi aci satisfăcătoare, nu 
își va îndeplini menirea.

Procedînd cu atenție, cu o grijă 
deosebită pentru dezvoltarea aptitu
dinilor artistice ale unora dintre 
sportivi, trebuie să ne preocupăm 
îndeaproape de educarea culturală a 
acestora. Există printre unii „tehni
cieni" părerea că sportivii trebuie să 
aibă „lecturi ușoare", pentru a nu-i 
obosi, lucru absolut fals, nejust. Citi
rea clasicilor literaturii universale, 
aprofundarea celor mai bune opere 
ale scriitorilor contemporani, departe 
de a însemna un prilej de „oboseală", 
reprezintă o contribuție la formarea 
caracterului, ca și audierea concertelor 
simfonice, vizitarea expozițiilor de 
artă plastică sau vizionarea specta
colelor teatrale cu o înaltă ținută 
artistică. Așa cum sportivii nu tre
buie să tolereze in mijlocul lor pe 
acei care încearcă să fugă de muncă, 
pe chiulangiii și codașii în producție, 
așa cum marea masă de sportivi se 
scutură de cei care comit abateri de 
la morală și disciplină, tot astfel nu 
poate să privească cu indiferență 
nici pe acei sportivi care nu sînt în 
stare să vorbească decît despre per
formanțele lor și ale adversarilor lor 
sau despre ultimele amănunte ale 
unei noi mode vestimentare. Orizon
tul cultural al sportivilor trebuie să 
fie cit mai larg, preocupările lor cul- 
tural-artistice cît mai multilaterale. 
Integrînd latura cultural artistică în 
ansamblu! muncii educative, colecti
vele și cluburile sportive vor putea 
crește sportivi care să însemne pentru 
ele o adevărată mîndrie nu numai 
prin performanțele obținute pe pista 
de atletism, pe terenui de fotbal sau 
în bazinul de înot, ci prin întreaga 
lor participare la viața social-cultu- 
rală, la marele proces de culturali
zare a maselor ce se înfăptuiește din 
îndemnul și sub conducerea partidu
lui. Sportivii fruntași, maeștrii și 
maeștrii emeriți ai sportului, cam
pionii și recordmenii țării, au datoria 
de onoare de a fi în fruntea acestei 
importante acțiuni !
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Festivaluri raionale 
ale tineretului 

In Capitală
Frumoasa tradiție a festivalurilor 

raionale ale tineretului este urmată și 
in Capitală. Astfel, săptămină trecută 
a avut loc cel de al doilea festival al 
tineretului din raionul „Gh. Gheorghiu- 
Dej". In organizarea comitetului raio
nal U.T.M. și a consiliului raional 
U.C.F.S., s-au desfășurat, printre al
tele, numeroase întreceri sportive, iar 
una din zilele festivalului a fost con
sacrată în întregime culturii fizice și 
sportului, disputlndu-se cu acest pri
lej ințilniri de fotbal și volei cu par
ticiparea sportivilor din colectivele 
Confecția, I.C.A.B., Icechim, Radio
difuziunea și Abatorul.

Sîmbătă, pe Stadionul Tineretului, a 
avut loc deschiderea unui nou festival: 
cel al tineretului din raionul „I. V. 
Stalin". Sportivi și sportive din colec
tivele Sănătatea, Centrocoop, C.S.A. 
Fulger, Geologia, Combinatul Poligra
fic, Navrom și P.T.T., precum și din. 
clubul Metalul M.I.G., au luat startul 
în întreceri de atletism, volei, fotbal 
și ciclism.

N. TOKACEK 
corespondent

Intr-o atmosferă de mare însuflețire

Ieri au continuat întrecerile primei Spsrtachiade

Internaționale a Armatelor Frățești
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Să se treacă de îndată la organizare; 
întrecerilor crosului de masă

„Să întîmpinăm 7 Noiembrie'

Ca în fiecare an la început de toamnă, au început și anul <j c.s 
întrecerile primei etape a crosului de masă „Să întînipinăm 7 Noienibri; 
competiție tradițională care, la fiecare ediție, atrage sule și sute de ’■ 
de tineri la startul unor concursuri via disputate. Este o competiție i 
drăgită de tineret, așteptată cu nerăbdare, pentru că ea prilejuiește,
afara interesantelor alergări pe teren variat atit de apreciate de tiher 
un bun mijloc de manifestare a caldelor sentimente cu care masele 
sportivi ai patriei noastre intîmpină aniversarea Marii Revoluții Sociali: 
din Octombrie.

LEIPZIG, 22 (prin telefon de. la trimisul nostru special). — Luni a 
fost cea de a treia zi de desfășurare a întrecerilor din cadrul primei 
Spartachiade Internaționale a Armatelor Frățești. In localitate, ca și in 
alte orașe din Republica Democrată Germană domnește o atmosferă de 
entuziasm, de prietenie. Zeci de mii de spectatori au umplut pină la refuz tri
bunele stadioanelor și sălilor sau s-au înșiruit de-a lungul parcursului de 
călărie din

trîndu-și nota pasionantă piuă la slîr- 
șit. Dramatice au fost ultimele minute, 
pîrră cînd scorul s-a fixat la 88-87 
pentru chinezi, rezultat care este totuși 
toarte bun pentru echipa noastră

cadrul pentatlonului modern. 
cu totul deosebit stîr- 

de baschet. Astă seară, 
a Institutului de Cultură

★

IJu interes 
nește turneul 
moderna sală 
Fizică din Leipzig a fost arhiplină. Se 
disputa meciul dintre echipa selec- 
țioiv*’ a Armatei populare dill R. R.

BULGARU 
unul din cei mai buni jucători 
handbal ai echipei C.C.A.

def, Niculescu, Nedelea, Pușcaș, Di- 
nescu, Testiban și Cinipoiaș a depus 
în cursul jocului eforturi deosebite și 
cu mai multă precizie în aruncările 
la coș în prima repriză și cu mai mult 
calm în a doua, cu siguranță că ar 
fi realizat un rezultat și mai bun. Ju
cătorii militari romîrri au condus la 
început, chinezii au egalat și au pre
luat ei conducerea ; apoi scorul a de
venit 18-10 și 20-11 pentru noi, pen
tru ca mai tîrziu jucătorii chinezi să 
ia avans cu 32-30. In sfîrșit, oscila
țiile scorului au continuat, jocul păs

In cursul după amiezii, tot la Leip. 
zig, la bazinul de la Stadionul Cen
tral, s-au desfășurat calificările la 
probele de înot. Reprezentanții romîni 
au obținut rezultate bune la proba de 
1500 m. liber, tinde Ștefan Ionescu 
și Iulian Naghi s-au calificat pentru 
finală. De remarcat buna pregătire a 
lui Ștefan Ionescu, care a cîștigat de
tașat seria sa cu timpul de 19'38” 1,

Anul acesta, prima etapă a cro
sului de masă „Să intlmpinăm 7 No
iembrie" a început la 21 septembrie, 
adică acum doua zile. Dar, cu toate 
că vremea a fost deosebit de favo
rabilă, cu toate că fiecare colectiv 
sportiv ar fi putut organiza întreceri 
foarte populate, în puține colective 
sportive a existat această preocupare. 
Și, cu toate că, la început de com
petiție, s-ar fi cuvenit mai repede 
cuvinte de laudă la adresa activiști
lor care au înțeles să organizeze încă 
din prima zi marea întrecere, sîntem 
nevoiți să insistăm asupra unei te
me pe care nu o dezbatem pentru 
prima dată : tendința nesănătoasă a 
unor colective sportive de a aniîna 
organizarea 
pînă în 
colectiv, 
„asalt", 
în pripă,

MIRCEA COSTF.A

(Continuare în pag. 8)

i unei competiții 
ultimele zile ale 

Apoi, urmează 
concursurile se < 

,,, ,HQ, în orice condiții, numai .... 
fie organizate. Este un mod formal, 
dăunător, de a privi organizarea mi'i 
competiții de masă, cu atît mai mult/ 
cînd este vorba de o întrecere spor-,) 
tivă cum este crosul „Să întîmpinăiu 
7 Noiembrie".

de masă 
etapei pe 
obișnuitul 

organizează 
, numai să

Activiștii din consiliile colective 
sportive trebuie să pornească de 
dată la muncă. Cu toate, că prii 
etapă este eșalonată pe o perioa 
de timp destul de mare, acesta 
este un motiv de a se întirzia 
ganizarea întrecerilor de cros. Mii 
mii de tineri și vîrstrtici așteartă i 
partea colectivelor lor sportive o 
zia de a participa la întreceri b< 
organizate, desfășurate intr-un ca: 
sărbătoresc, potrivit cu semnifica 
competiției. Sute de mii de mem 
ai U.C.F.S., oameni care și-au . co 
pletat adeziunile in scopul de a p 
ticipa la activitatea sportivă, aștea 
ocazia de a face primii pași în sv 
Activiștii colectivelor sportive au , 
(oria de a le oferi acest prile/, p 
nind de îndată la organizarea în! 
cerilor primei etape a crosului 
masă „Să intlmpinăm 7 Noienibri

KOTB4L

a fost 
de

Romîuă și echipa reprezentativă a Ar
matei chineze de eliberare. Formația 
chineză este de fapt echipa reprezen
tativă a R. P. Chineze. Cuprinde ma
joritatea jucătorilor 
Basche.tbaliștii chinezi 
rapid, au o mobilitate excepțională și 
multă varietate în acțiuni, pătrunderi 
fulgerătoare sub coș și o precizie u- 
luitoare în aruncări Tehnica lor este 
excelentă.

tu țața unei reprezentative înzes
trată cu asemenea cal tați, echipa mi
litară romînă a făcut o partidă ex
cepțională și nu a cedat decît la. mare 
luptă și ia o diferență minimă: 88-87 
(4b.44). Formația Folbert, Fodor, Me

internaționali, 
joacă foarte

Mai multa grija în
bănești în

folosirea fondurilor • Echipa Wismut sosește ic 
și vineri

colective și cluburi sportive
sportive, ca și în

I plenarele consiliilor U.C.F.S., una dintre problemele amplu dezbă
tute a fost cea a dezvoltării bazei materiale a mișcării de cultură 

fizică și sport, a gospodăririi cu grijă și chibzuință a bunului obștesc 
Așa cum in toate domeniile de activitate gospodărirea chibzuit i a fondu
rilor bănești constituie un obiectiv de frunte, este firesc ca și în cadrul 
mișcării sportive, îndeosebi al colectivelor și cluburilor sportive, această 
preocupare să capete în cel mai scurt timp locul pe care-l merită.

In adunările generale semestriale ale colectivelor 
plenarele consiliilor U.C.F.S., 
tute a fost cea a dezvoltării

Ctini luptă colectivele și cluburile 
sportive pentru a-și mări veniturile, 
a trăi pe propriile lor picioare, pentru 
a reduce cheltuielile necesitate de ac
tivitatea secțiilor lor? In numeroase 
colective și cluburi din țară se face 
remarcată’ o sănătoasă tendință către 
justa folosire a fondurilor, realizarea 
de venituri prin posibilități locale, 
economii, buna gospodărire a inven
tarului sportiv. Pentru a vedea în ce 
măsură unitățile sportive din Canitală 
— unde există colective și cluburi

mari, puternice, cu o intensă activi
tate și o bogată tradiție — răspund 
cerințelor act' ' le în do'ivni- > admi- 
nistrativ-financiar, am întreprins un 

în rîndtil cîtorva cluburi 
sportive bucureștene.
POATE ECONOMISI
de a reduce cheltuielile 

lipsesc în cadrul colecti- 
’ Bu-

raid-anchetă 
și colective

CUM SE
încercările 

sportive nu 
velor și cluburilor sportive din 
curești. O măsură foarte eficace este 
cea luată de clubul Metalul M. I. G.

L Campioana R. D. Germane, echi 
S Wismut Rari Marx-Stadt va sosi 
f Capitală in două grupuri: primul 

după-anuază, al doilea vineri duf 
di-* amiază. Din București, oaspeții t 
ba-* pleca la Ploeș.t unde va avea lot .

' turul meciului cu Petrolul din caai 
„Cupei Campionilor Europeni".

care, pentru a evita manipularea 
niîor lichizi de către conducătorii 
feritelor '• i de sportivi, virează 
nii comitetelor de î . 
unor mari unități metalurgice din țară/ 
iar acestea se îngrijesc de cazarea J w-ș np
și masa sportivilor în deplasare, achi-| MM li S
tind totul prin virament. în acest fel' 
se realizează importante economii, de
oarece la Cluj sau Orașul Stalin de 
pildă, masa sportivilor a fost furniza-1 
tă chiar de cantinele întreprinderilor, 
la un preț mult mai scăzut, cazarea

j, tivi, vuca/u v
întreprindere alei 
Uaiurorice din tară./

9 Selecționata Voința a plec 
în R. P. Polonă

_  ___  ___ __ Duminică a părăsit Capitala seh 
a fost asigurată pe alocuri la cămine-? ționata feminină de baschet Vo:n 
le școlilor profesionale. De asemenea,’^ care va efectua un turneu în cite 
folosirea autobusului propriu pentru/ orașe din R. P. 
deplasarea loturilor mai numeroasei sat este alcătuit 
(atletism) și a foilor de drum colec-s Rodica Pop. i 
five, a adus mari economii clubului, Ș Cucuruz, Herta 
la capitolul

. Polonă. Lotul depi 
din : Hanelore Krat 

Elena Roșu, Octal 
___  ____ __  ___ . Antosch. Hortem 

„participări la competi- C Magdin. Ana Starck, Mirela Buce 
\schi. Agneta Arbore, Elena Gorsc 
C Iulia Antal și Eva Demeter.(Continuare in pag. 2-a)



4ai multă grijă în folosirea fondurilor 

lăneșfi în colective și cioburi sportive

(Urmare din pag. I)
'. La colectivul Mao Țzc-dun 
►rtivii au prestat sute de ore 

muncă voluntară pentru rea- 
najarea bazelor sportive, tot munca 
'i'-rtară economisește clubului Rc- 
t;i multi bani care altfel ar fi fost 
d nati amenajărilor de terenuri 
r’.ive. La clubul Progresul, ecliipa- 
■ntilil deteriorat nu este scos din uz, 

recondiționat, el folosește la an- 
namentele echipelor clubului.
fu alte cuvinte, inițiative pentru re
ferea cheltuielilor, pentru „ieltini- 

activității sportive, există. Fireș- 
că, generalizate, aceste inițiative 

t contribui la economisirea unor im- 
rtante fonduri bănești. Dar nu a- 
ista este totul. Să nu uităm că la 
poziția cluburilor și colectivelor 
vrtive stau diferite mijloace pentru 
ilizarca de fonduri proprii. Sînt 
e aceste mijloace folosite așa cum 
puie ?
„’ȚiNS MEMBRI, Și MAI PUȚINE 

COTIZAȚII...
Mumărul membrilor unei organizații 
istituie principala sa forță. De 
tea întregul activ al mișcării spor- 
6 se străduiește să mărească nc- 
îtcnit numărul membrilor U.C.F.S. 
litru colectivele sportive, cotizația 
mbrilor U.G.F.S. reprezintă in a- 
ași timp un important izvor de 
iduri necesare activității sportive de 
isă și de performanță. In cazul du
rilor sportive, unde numărul mein- 
lor U.C.F.S. este limitat, există —• 
schimb — posibilitatea creării de 

mbri susținători, care își dau apor- 
material și moral la dezvoltarea 

ivilății clubului.

— Ne-ați criticai, tovarăși, că n-am avut nici o activitate practică 
i care să realizăm fonduri... Dar permanentele noastre sprinturi, aler- 
ri, marșuri, ștafete și treceri peste obstacole in vederea obținerii de sub- 
rtții, e drept să na le amintim, tovarăși ?! ?...
Situația existentă în acest domeniu 

colectivele sportive și cluburile 
irtive vizitate este însă complet ne- 
lătoasă. La colectivul M.T.D., din 
l lei prevăzuți în buget la capito- 

„taxe de înscriere" (foarte puțin 
ă de posibilități) s-au realizat... 
> iar la cotizații, din 4472 s-au re
sat... 8<j0 lei. Aceasta, în timp ce 
u efectuat cheltuieli de peste 100.000 
I La colectivul uzinelor Clement 
ttwald. din totalul de 4200 lei pre- 
tuți ca taxe de înscriere și cotiza 

s-au realizat... 438 lei. La colecti- 
l „Start" încasările la acest capitol 
•rezintă cam 50 la sută din preve- 
i, iar la „Confecția" s-a realizat a 
itea parte din prevederi. In schimb, 
toate aceste colective, numărul dc 

eziuni depuse este foarte mare. Iar 
tisiliile se autoliniștcsc, socotind că 
est succes, plir scriptic, le justifică 
tivilatea 1
Nesatisfăcătoare este situația crea
și la cluburile Metalul M.I.G., Ra- 

i, Recolta și Progresul. Dacă spor
ii pe care-i numără fiecare dintre 
este cluburi sint membri ai U.C.F.S. 

de bine de rău, cu cotizația la zi, în 
hîmb n-a existat nici o prcocimare 
ntru atragerea de membri susțină-
i. Din toate întreprinderile mctalur- 

:e ale Capitalei, au fost atrași... 
4 membri susținători ai clubului 
etalul M.I.G. Din rîndul ceferiștilor, 
sținatori înflăcărați ai sportivilor lor, 
1 rîndul zecilor de mii de oameni 
re vin pe stadionul Ciulești să-și 
curajeze echipa sau care pleacă în 
cursii special pentru a-șî urmări 
Ibaliștii în deplasare, consiliul du
bii Rapid a „reușit" să atragă... 

15 membri susținători ! Știți care 
te motivul pentru care nu s-au rea- 
at la Recolta membri susținători ? 
mplu: clubul nu arc carnetele ne- 
sarc!?! „Recordul" în materie îl 
te însă clubul Progresul, unul din- 
! cele mai puternice cluburi din 
ipitală. Deși criticat în repetate 
iduri, clubul numără încă sportivi 

care nu și-au plătit cotizația de mem
bru în U.C.F.S., iar ca membri sus
ținători au fost atrași aproape... 50 
de persoane.
...IN SCHIMB. CHELTUIELI NEPER- 

MSS DE MARI...
Oricine va citi aceste rinduri se 

poate întreba : nu cumva lipsa de 
preocupare față de membrii susțină
tori se datorește faptului că balanța 
bugetară a cluburilor respective este 
echilibrată ? Poate că veniturile rea
lizate de cluburi sint atit de impor
tante, incit contribuția materială a 
membrilor susținători este de prisos!

Nici vorbă de așa ceva ! Dimpotri
vă, bugetele cluburilor respective, și 
mai ales felul în care ele au fost 
realizate pînă in prezent, dovedesc to
tala lipsă de preocupare față de crea
rea de venituri proprii. La clubul Pro
gresul, veniturile realizate din mani
festații sportive, chirii etc. ating cam 
20 la' sută din cheltuieli iar la clubul 
Rapid, procentajul este de 36 la sută. 
In schimb, la Metalul M.I.G. și la 
Recolta realizarea veniturilor proprii 
este neglijabilă în raport cu cheltuie
lile efectuate. Dar simplele procente 
nu reprezintă oglinda reală a situa
ției, pentru că — de fapt — este vor
ba despre sume mari, provenite în 
general din subvenții de la forurile 
tutelare. Pentru exemplificare, vom a- 
răta că în contul clubului Metalul 
M.I.G., s-au cheltuit de la I ianuarie 
1958 si pînă la sfîrșitul lui august 
peste i.100.000 lei, iar veniturile s-au 
„ridicat" la... aproape 9000 lei! La 
Recolta, situația este foarte asemănă
toare. La Rapid și la Progresul, unde 
existența unor baze sportive mari și 

bine utilate, ca și a unor echipe de 
fotbal de cat. A, au favorizat obține
rea unor venituri chiar fără contribu
ția conducerii cluburilor, diferențele 
dintre venituri și cheltuieli se cifrează 
totuși la sute de mii de lei.

Este firesc ca, la început de activi
tate, cluburile sportive să fie spriji
nite material. Principalul este însă ca 
subvențiile acordate să fie privite ca 
un ajutor și nu ca un drept ciștigat 
prin nu știm ce merite. Există nenu
mărate posibilități pentru ca aceste 
subvenții să fie fotosite în tot mai 
mică măsură, preponderența revenind 
asupra fondurilor din venituri proprii. 
Consiliile cluburilor amintite n-au fo
losit însă nici unul dintre aceste mij
loace (atragerea de membri susțină
tori, organizarea de competiții în pau
zele calendarului sportiv, de festiva
luri cultural-sportive etc.). Mai mult 
decît atit, fondurile — provenite, după 
cum am văzut, n«ai mult din subven
ții — sînt cheltuite deseori fără pic 
de spirit de răspundere. Un exemplu 
concludent îl reprezintă clubul Rapid. 
Ascunzîndu-se în dosul interpretării 
unor dispoziții, bazîndu-se pe apro
bări verbale, consiliul clubului Ra
pid a cheltuit în citeva luni peste 
80.000 lei pentru echipa de fotbal de 
categorie A, în afara deplasărilor și 
a participării la campionat 1 Este clar 
că mare parte din acești bani au fost 
chcltuiți, mergindu-se pe linia folo
sirii la maximum a prevederilor le
gale, pentru a se crea jucătorilor con
diții „speciale", neprincipiale. Să ne 
mai mirăm, în aceste condiții, că e- 
ducația cetățenească a fotbaliștilor de 
la Rapid lasă încă mult de dorit ?

Cheltuieli la fel de nesăbuite fac 
și unele colective sportive, deși fon
durile dc care dispun nu sint un pro
dus al activității lor. La colectivul 
..Start", unde cheltuielile s-au ridicat 
la importanta sumă de 186.000 tei 
față de un venit de 6904 lei, există 
la capitolul „sport de masă" o sumă 
de 5228 tei. S-ar putea crede că a- 
ce.astă sumă a fost folosită pentru a

chiziționarea de echipament, de mate
riale sau amenajarea unor terenuri. 
In realitate însă, acest colectiv atit 
de deficitar și-a permis să plătească 
peste 5000 tei pentru... chiria unui te
ren de volei necesar campionatelor de 
casă. Și cind te gîndești că colectivul
l.S.P.E.  a cheltuit -2000 tei pentru a- 
menajarea urmi nou teren de volei, cu 
nimic inferior celui închiriat la preț 
aproape triplu de colectivul „Start" 1 
încă un exemplu : activitatea echipei 
de polo pe apă a colectivului Start, 
doar 3—4 etape a costat colectivul, 
într-un răstimp de trei luni, 20.000 
tei. Oare nu existau posibilități ca 
această cheltuială să fie mai mică ?

...Șt SCHEME UMFLATE!

In condițiile în care unele cluburi 
sportive sînt atit de deficitare din 
punct de vedere financiar, era dc aș
teptat să se încerce o economisire a 
banilor și printr-un aparat adminis
trativ, tehnic și de conducere mai 
restrîns, mai rațional, lata insa că 
la clubul Rapid există nici mai mult 
nici mai puțin decît un activist sala
riat la... 6 sportivi 1 Metalul M.I.G. 
are o schemă mai modestă, dar to
tuși revine un salariat cam la 8 spor
tivi 1 La Progresul, fondul de salarii 
pe 8 luni reprezintă 33 la sută din 
totalul cheltuielilor clubului. Și tre
buie avut în vedere faptul ca, în ciuda 
acestui aparat umflat, inițiativele pen
tru obținerea de fonduri prin forțe 
proprii sînt 4oartc reduse. Atunci ?

CA4 DE REZOLVARE

Căite pentru remedierea acestei si
tuații, care tinde să creeze o stare de 
lucruri nesănătoasă și care grevează 
progresul activității sportive din co
lective și din cluburile nou constitu
ite, sînt multiple. In general însă, 
trebuie urmărite două scopuri :

1. Reducerea judicioasă a cheltuie
li lor.

2. Creșterea veniturilor.
Reducerea cheltuielilor se poate e- 

fecttsa în foarte multe direcții și cele 
cîteva inițiative enumerate ia începu
tul acestui articol sînt concludente în 
această privință. Dar este necesar în 
primul rînd un control și o îndrumare 
efectivă din partea organelor superi
oare. Nu ne putem explica de ce Co
mitetele centrate sindicate care fi
nanțează cluburile cu subvențiile a- 
miniite, nu se străduiesc să găsească 
mijloacele pentru ca aceste subvenții 
să scadă treptat, lăsînd locul fondu
rilor provenite din veniturile cluburi
lor. Cum se face că nimeni din în
treprinderile pe lingă care funcțio
nează colectivele Confecția, Start, 
Clement Gottwald și altele nu s-a se- 
zisat de faptul că consiliile acestor 
colective așteaptă totul „de sus", fără 
a mișca un deget cel puțin pentru 
îndeplinirea sarcinilor elementare: a- 
tragerea de membri și încasarea de 
cotizații ? Ministerele de resort nu 
s-a« mirat de faptul că cluburile Ra
pid, Metalul M.I.G., Recolta sau Pro
gresul umblă mai mult după sub
venții și de loc după membri susți
nători ? In plus, colectivele și clubu
rile amintite funcționează pe un teri
toriu ale cărui treburi sportive sînt 
conduse de consiliul orășenesc UCFS 
București. Ce a făcut acest organ 
sportiv pentru a pune capăt risipei 
banului public în unitățile sportive 
pe care le conduce, coordonează, în
drumă și controlează ?

Intr-adevăr, există haremuri care 
fixează un maxim de cheltuială pen
tru diverse nevoi ale unor secții sau 
echipe, cum sînt cete de fotbal de 
exemplu. Linde scrie însă, că, atita 
vreme cit clubul este deficitar, tre
buie să se cheltuiască maximumul nor
mei, fără nici o preocupare pentru 
economii ?

Cit privește creșterea procentului de 
fonduri din venituri proprii, aci se 
prezintă cîteva noi aspecte. Pe de o 
parte, reducerea cheltuielilor de orga
nizare va duce la creșterea venituri
lor din manifestații sportive. Pe de 
altă parte, trebuie făcute eforturi pen
tru consolidarea bazei materiale a u- 
nor cclactive sau cluburi (Start, Me
talul M.I.G.) care în momentul de 
față nu au suficiente baze sportive. 
Bineînțeles, consiliile colectivelor și 
ale cluburilor sportive trebuie să-și 
pună în valoare întreaga putere de 
muncă, întregul spirit de inițiativă, 
pentru a găsi forme și metode de pro
curare a noi fonduri prin forțe pro
prii. întregul efort trebuie să se în
drepte către o echilibrare a balanței 
bugetare, fără a se recurge la sub
venții sau... reduceri ale volumului 
activității. Numai atunci, baza materială 
a activității cluburilor și colectivelor 
sportive se va putea dezvolta neînce
tat, determinând progresul continuu a> 
activității sportive de masă și de per
formanță.

I.a volei sau la fotbal, la tenis de masă sau la șah, concursurile dd 
casă ale colectivelor sportive atrag întotdeauna aceeași entuziastă pârtiei* 

pare. De aceea ele trebuie organizate pc scară cit mai largă.

Peuirtfi busi& organizare 
a competițiilor de casa

—■ ★

Există în țara noastră foarte puține 
colective în calendarul cărora să nu fie 
prevăzute competiții de casă, în mai 
multe sau mai puține sporturi. Ba, în 
unele întreprinderi ca Tudor Vladimi- 
rescu și Combinatul poligrafic „Casa 
Scânteii" București, Combinatul side
rurgic Hunedoara, Combinatul Meta
lurgic Reșița etc. competițiile de casă 
cuprind sute și sute de salariați, im- 
punîndu-se ca cea mai importantă 
formă locală de cuprindere a maselor 
în activitatea sportivă. In aceste în
treprinderi și în multe altele, întrece
rile sportive de casă la atletism, șah, 
tenis de masă, dar mai ales la volei 
și — firește — la fotbal adună pe 
stadion, deopotrivă, sportivi entu
ziaști și suporteri pasionați. Meciu
rile de fotbal dintre reprezentativele 
diferitelor subunități de muncă ale 
întreprinderii se bucură de o popu
laritate cu totul deosebită și trezesc 
adevărate... pasiuni. Aceasta, chiar 
dacă protagoniștii sînt deseori lipsiți 
de cunoștințe tehnice sau tactice prea 
aprofundate, iar uneori se încadrează, 
ca vîrstă, în categoria „oldboys". Dim
potrivă, aspectele oarecum... comice 
furnizate de o astfel de întrecere con
tribuie la atractivitatea ei. Iar colec
tivele sportive fac totul — și bine 
fac — pentru reușita competițiilor de 
casă.

Știri din colectivele sportive
Zilnic ne sosesc Ia redacție nume

roase scrisori prin care ni se fac cu
noscute succesele obținute de colecti
vele sportive de pe întreg cuprinsul 
țării in munca de organizare a acti
vității sportive. Dintre aceste vești, 
vă vom face astăzi cunoscute citeva.

9 10 colective sportive sătești din 
raionul Tg. Mureș („Viața Nouă" — 
din comuna Ciba-Nicolești, „înțelege
rea1' -Gălățeni, „Voința"-Troița, „Pro
gresul"-Dumbrăoioara, „Cimpia"-Band, 
„Stăruința"-Găiești, „Prietenia"-Gh. 
Doja, „Mirajul"-Miercurea Niraj, „îna
inte" -Satul nou și „Mureșul" -Nazna) 
participă la un campionat organizat 
la 3 . discipline: fotbal, atletism și volei.

1OAN PAUȘ 
corespondent

• Colectivul sportiv „Recolta" din 
Jimbolia a lansat o chemare la între
cere tuturor colectivelor sportive din

Activiști sportivi
Folosiți vremea priel

nică a acestor zile de in- ; 
ceput de toamnă pentru 
organizarea cit mai m«d- 
tor întreceri sportive de 
masă. Atrageți masele de . 
membri ai U.C.F.S. intr-o : 
activitate sp&rtivă con
tinuă, m cadrtri concswsn- 
rîior de casă ale colectă- J 
veior sportive. Organizați î 
o largă activitate in ve- ; 
derea trecerii normelor } 
G.M.A.! !

Există însă un aspect cu care fie? 
care colectiv sportiv organizator s-ai 
întifnit desigur, dar care n-a format 
încă obiectul unor preocupări serioasa 
Majoritatea celor ce vin să participe 
la campionatele de casă dispun do 
mai mult elan decît de... condiție fi- 
zică sau cunoștințe tehnice. Uneori^ 
un șut formidabil, care ar putea face 
mingea să explodeze se oprește... îtl 
pămînt. Efectul asupra articulației pfi 
eforului poate fi lesne imaginat. AlieB 
ori, un om de 45—50 dc ani, cu o 
greutate... dublă față de numărul anft 
lor, vine pe teren, aleargă 90 de mjț 
mite iar a doua zi se adrdsează me
dicului pentru a-și vindeca febra 
musculară. Și să nu vă închipuiți că 
astfel de cazuri sînt chiar izolate...

...lată de ce colectivele sportive oțu 
ganizatoare ale competițiilor de casă 
trebuie să țină seama de un străvechi 
dicton medical latin: „Primmn, non 
nocere" (în primul rînd, să nu dău
nezi). Cum ? Supunînd pe toți partf' 
cipanții vizitei medicale, organizînîl 
ușoare antrenamente prealabile iar de 
la caz la caz, în special în meciurifo 
dc oldboys, scurtînd durata reprizei 
la 35, 30 sau chiar 25 de minute. Sînt 
precauțiuni elementare, dar cu atît 
mai necesare cu cît pot evita neplă-l 
ceri și chiar accidente.

regiunea Timișoara. Printre punctețA 
incluse in întrecere se află: inscriefâi 
cît mai multor salariați in U.C.Fjfy 
desfășurarea miei intense munci peii- 
tru stringerea cotizațiilor, atragerea 
tuturor membrilor U.C.F.S. în activ*- 
taiea sportivă de masă, educarea 
litică și cetățenească a sport‘.'dor, ct- 
tragerea unui număr cit mai mare dă 
fem'ei în activitatea sportivă etc.Pepp 
tru a oferi un prim exemplu poziliîțți 
membrii consiliului colectivului sporim 
„Recolta"-Jimbolia și membrii U.C.Ib.Sp 
din această unitate sportivă au și 
pornit la treabă, obținind primele sud* 
cese in acțiunea de înscriere a solation 
iilor in U.G.F.S. și în munca de ariț- 
grenare a celor mai mulți dintre ei 
in activitatea competițională.

AL. GROSS 1 
corespondent regional

• Membrii consiliilor colectivelor 
sportive din raionul Pitești au i»n^ 
ticipat timp de trei zile la cursuri 
instruire. Peste 46 de activiști obștești 
au ascultat cu atenție referatele diri 
al căror conținut au învățat multe lu
cruri. Ei le vor folosi in activitate^, 
practică pe care o desfășoară in fa- 
lectivele sportive.

ST. IAWOROWSKI i 
corespondent |

• De curind a fost inaugurată Iii 
Giurgiu o nouă bază sportivă. Meni* 
brii colectivului sportiv „Dunărea 
A.R.N;F.“ vor beneficia acum de ufi 
teren de volei, un teren de baschet, 
un teren de tenis, un poligon de tir 
și o arenă de popice. Baza este în
zestrată cu dușuri și vestiare. Dc ap 
sernenea, s-a terminat și instalația dS 
nocturnă. Tribunele noii baze sportiv# 
pot adăposti peste 500 spectatori.

G. și C. BUCUR 
®KgâBondenti
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10 anî de la reforma învățainîiiiiihii

Un deceniu de importante 
realizări în sportul școlar

Să nu vă surprindă titlul. Nu e vorba 
..d.e vreun reportaj uitat de luni de zile 
în sertare și nici de o ciudată eroare ca
lendaristică. Adevărul esfe că, în fiecare 
toamnă, Stadionul Tineretului trăiește o 
nouă... primăvară. Redeschiderea cursurilor 
laciuce, an de an, un aflux de tinerețe, de 
3/oioșie pe numeroasele terenuri răspîndife 
Jfjjî suprafața de multe hectare a acestui 
^complex sportiv.

In școlile din întreaga țară se 
sărbătorește între 15 septembrie și 
15 octombrie aniversare» a 10 ani 
de la Reforma învățămîntului. Cu 
acest prilej sînt trecute Trt revistă 
importantele realizări pe 
obținut în 
mintul din patria 
sa misiune de creștere și educare a 
tinerei generații.

Educația fizică școlară și sportul 
școlar erau considerate și tratate îna
inte de 1948 ca dexterități. Activi
tatea sportivă, în general, se desfă
șura după programe sumare, care 
oficializau sistemul perimat al edu
cației fizice suedeze. Pentru schim
barea conținutului educației fizice 
școlare și realizarea sajcipilor noi 
ale acesteia au fost necesare o serie 
ide măsuri, care, în acești 10 ani, 
au dat educației fizice școlare utl 
conținut nou, și au prilejuit rezultate 
<je neimaginat odinioară. In elabo
rarea acestor măsuri, un rol hotă- 
rîtor l-a avut folosirea creatoare a 
bogaiei experiențe a mișcării de cul
tură fizică și sport din C.R.S.S.

Organizarea pe lingă I.C.F. și 
în toate centrele regionale a cursu
rilor de inițiere, îndrumare și perfec
ționare a cadrelor, reprofilarea J.C.F.- 
ului (introdueîndu-se s pecia fixări Ie
pe ramuri de sport), înființarea șco
lilor medii tehnice de cultură fizică 
iar mai tîrziu a școlilor medii cu 
program special de educație fizică, 
înființarea școlilor sportive de elevi, 
Ș cluburilor sportive școlare, asigu
rarea treptată și continuă a bazei 
Uiateriale (echipament și materiale

care le-a 
ultimul deceniu învăță- 

noastră, în nobila

fîzîce

ACTUALITATEA
In 51 de școli medii mixte din Capi- 

^Cllâ și wnv avnorimankt in
jpeesl an 
fâșurarea 
parat cm

• I" 
fului Școlar din M.I.C. se elaborează regu
lamentul campionatelor școlilor profesiona
le pe anul 1958-59, care se vor desfășura 
la următoarele discipline sportive: atletism, 
gimnastică, volei, fotbal și trînlă.

g După modelul „Insignei de atlet șco- 
se va introduce în noul an și O f,ln- 

Acoastă măsură 
de notație 
fi susținută 
înot pentru

provincie le vor experimenta în 
școlar două variante privind des- 

orelor de educație fizică se- 
boiefii și fetele.

cadrul Direcției Educației Tinere-

sportive) necesare activității sportive- 
școlare etc., iată o parte din acțiunile 
care au contribuit lă traducerea îiț 
fapt a Reformei, în domeniul edif* 
cației fizice șc’olare.

Campipnatele republicane școlare 
începute în anul 1956 se afla fa 
preajma celei de a X-ă edîțji. De
venite tradiționale, acesffe campionate 
răscrtlesc în fiecare aTl filase tot mai 
largi de elevi și se desfășoară înfr-6 
atmosferă de nestăvilit elan și entu
ziasm tineresc. Peste un milion de 
elevi au participat, în acest interval 
de timp, la campionatele republicane 
școlare.

Dacă I» înființarea lor în 1951-52, 
școlile sportive de elevi ale M.Î.C. 
eTău doar în număr de 5, ctt 25 sec
ții și 50 de grupe ce cuprindeau 
circa 1250 de elevi, în anul școlar 
1958-59, numărul acestor școli a 
crescut Ia 43, Cu 158 secții șl 671 
grupe, înglobînd aproape 13.500 de 
elevi! Activitatea sportivă școlară 
s-a dezvoltat șt continuă Să se dez
volte cu pași repezi, nivelul perfor
manțelor școlare a crescut în fiecare 
an, iar reprezentativele elevilor aS 
susținut primele întreceri interna
ționale cu selecționate din țările ve
cine și prietene.

Hotărîrea G.C. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri cu privire la re
organizarea mișcării de cultură 
fizică și sport din R.P.R., din 2 iulie 
1957, a deschis un drum nou eda- 
cației fizice și sportului școlar. In 
lumina sarcinilor acestei Hotărîri, 
sportul școlar trebuie să cuprindă 
mase tot mai largi de elevi și să 
devină un izvor nesecat de cadre 
pentru sportul nostru de performan
ță. In același timp, sportul școlar 
reprezintă un important mijloc de 
întărire a sănătății noii generații, 
de educare a tineretuhii în spiritul 
moralei comuniste.

In acțiunile pentru sărbătorirea 
celor 10 ani de la Reforma învăță- 
mintulUî, competițiile sportive ocupă 
un loc important. Profesorii de edu
cație fizică, colectivele și cluburile 
sportive școlare, școlile sportive de 
elevi, au datoria sâ asigure un bo
gat program de întreceri sportive, 
menit să întregească — și pe această 
cale — caracterul sărbătoresc al 
aniversării pe care o trăiește în a- 
cesfe zile școala noastră.

Pp covorul verde al stadionului, 
'prima oră de gimnastică... Profe
soara Julie ta Cintoiu arată elevelor 
dp la liceul sportiv iîtedti 'ele- 
ni&ntg dă gimnastică artistică.

BATRÎNUL STADION ÎNTINEREȘTE

Așa cum școlile și-au înnoit haina pentru 
revederea cu elevii, la fel și Stadionul Ti
neretului s-a pregătir în acest an pentru 
sărbătoarea reîntîlnirii cu cei cărora le este 
destinat. Parcurgi aleile și îți dai lesne 
seama de acest lucru. Tribunele de beton 
Sînt proaspăt văruite. Se repară de zor și 
celelalte instalații, *
nele, vestiarele. Se simte mîna unui 
podar destoinic. Aflăm că de puțină 
stadionul a trecut sub îngrijirea noii 
nistrații a bazelor sportive Școlare 
gripează și poligonul fie tir „Gh. 
limbi’*, noua sqț& de sport din cal. 
bânți și complexul de la Toplița). Pe șe-

ful administrației, tov. Albon, l-am 
tocmai în capătul dinspre Arcul de 
al stadionului, confrolînd lucrările d 

■formare a unei cabane.
- Ce destinație vreți să dați aces 

strucții?
- Aici va funcționa centrul de 

pentru elevi. Va avea cîte două 
pe fiecare din cele două laturi, un: 
rn, cealaltă de 16' m.

— Alte proiecte?
- Vrem să amenajăm un patinoar 

renurile de zgură. Dar, mai e fin 
la iarnă...

UNDE E ANTRENORUL?

, se reamenajează caba- 
Se simte mîna unui gos- 

vreme 
Admi- 
(care 
Vasi- 

Doro-

A X-a ediție a campionatelor 
republicane școlare

In program figurează
Campionatele republicane rezervate 

elevilor vor sărbători 
sportiv jubileul a zece 
competiții de masă au 
lungul desfășurării lor,
nenumărate talenfe și au cunoscut 
Ia an la an o amploare crescîndă.

Iată programul complet al ediției

în noul sezon 
ediții. Acesle 
prilejuit, de-a 
afirmarea a

de

a
X-a a campionatelor republicane școla
re: ATLETISM,, etapa pe școală 3. V.; 
raion 10.
finalei se 
etapa pe 
22 II —

V.; regiune 15—16. VI; data 
va fixa ulterior; BASCHET, 

școală 18 I — 15 IIJ raion 
26 IV J regiune 8 — 10 V J 

zonă 15 — 17 V,’ finala 17 — 21 VI >
GIMNASTICA, etapa pe scoală pînă la 
9 XI; raion :a. 16 XI,’30 XI și 28 
XII.,' b. 8 II j regiune 28 II — 1' III ;

Bjgnâ da înotător școlar' 
tyrmăreșta stimularea activității 
în rîndurile elevilor și ea va

numeroase concursuri 
îcolari.

• Cu 
Ojplîcare 
fală o 
fazei pe 
țțolare : 
fntr-o 
laminai.

Au apărut instrucțiunile privind des
fășurarea orelor de educație fizică în 
Șgbli.. Ele cuprind, printre altele, capitole 
ample în legătură cu documentele de pla- 
Wîficar? a lecțiilor, caracterul lecției de 
6^luca|ie fizică, conținutul normelor de 
jgbniroH, activitatea de educație fizică în 
fclaselie mixte efe»

de

va pune în 
în Capi- 

formulă de desfășurare a 
oraș a campionatelor republicane
sistem turneu, cu cîte 8-10 echipe 

serie și cu etape programate săp-

titlu experimental 
în anul 1958-59 
nouă

se 
numai

La 
mentele 
găsește

unele școli, ea de pildă

Prof. TRAIAN PREDEȚEANU 
inspector în Direcția Educației 
Tineretului Școlar din M.I.G.

De ce atîta
Am relevat în dese rinduri faptul 

că unele conduceri de școli au avut o 
preocupare majoră pentru a asigura e- 
levilor odată cu redeschiderea cursuri
lor — condiții optime pentru învăță
tură, dar și pentru desfășurarea activi
tății lor sportive. La exemplele pozitive 
amintite pină acum, adăugăm pe ace
lea ale școlilor medii nr. 20, 28 și 29, 
unde s-au luat măsuri privind amena
jarea sălilor de gimnastică, a terenuri
lor de sport, pentru completarea e-

"r " ’ " *1 Șc. medie 2 din Capitală, amplasa*
pentru sărituri nu pot fi folosite de elevi pentru că nu se 
modalitatea de a transporta cantitățile necesare de nisip.

— Să. șliji, tovarășit că glevii, au dreptate.» Trebuie numpțdepțț, 
lSișipiil»i

pus

încetineală ?
chipamentului sportiv etc. Ne surprin
de insă că intr-o serie de alte școli — 
printre care unele ca frumoase tradiții 
sportive— această preocupare a fost 
privită cu mai puțină atenție. Așa s-a 
înlimplat la școala medie nr. 22, unde 
începutul anului școlar a găsit curtea 
interioară (pe care elevii o folosesc a- 
tit timp cit vremea este frumoasă 
pentru desfășurarea orelor de educație 
fizică) plină de moloz; la șc. medie 
nr, 12 a cărei sală de gimnastică pre
zintă un aspect de proastă gospodărire; 
la șc. medie nr. 1, cu sala de sport 
încă nereparată. Intr-o situație și mai 
tristă se prezintă șc, medie nr, 2 -
Militari unde terenul de sport este in
vadat de bălării, iar groapa de sări
turi (fără nisip) există numai cu nu
mele. In plus, cei 201)0 de elevi ai șco
lii n-au nici pină acum o sală de gim
nastică...

Ne întrebăm: oare de ce în proble
mele asigurării condițiilor pentru des
fășurarea activității sportive a elevilor, 
unele conduceri de școli au acționat cu 
alila încetineală?

Și noua sală de sport din cal. Do
robanți (de lingă școala medie I. L. 
Caragiale), despre care ziarul nostru 
s-a ocupat și în alte rînduri, așteaptă 
de prea mult timp să fie pusă în func
țiune. f.D.G.B. tergiversează aproba
rea reparli-ției cotei de ga2e, fără de 
care noul local nu poate fi pus la dis
poziția elevilor.

’Așteptăm măsuri grabnice pentru 
țemedicreq, lipsurilor. semnalate.

9 discipline sportive
finala 3—4 IV J HANDBAL', etapa pe 
școală 28 IX— 2 XI1 raion 5 — 12 IV; 
regiune 17 — 19 IV ; zonă 2 — 4 V; 
finala 18 — 21 VI; NATAȚ1E, etapa 
pg localitate sau raion pînă la 14 VI ! 
regiune 21 — 28 VI ; finala 12 — 13 
IX; OINĂ, etapa pe școală 5 — 12 X; 
raion 19 — 26 X î regiune 25 — 26 IV 
(pentru această ediție desfășurarea 
campionatelor se oprește Ia etapa re
gională) ’ ȘAH, etapa pe clasă 1 — 19 
X ; școală 1 — 16 XI ; raion 18 I— I 
II (pentru ediția din acest an etapa ra
ională sau pe localitate este ultima); 
SCHI, etapa pe școală 11 I — 1 II; 
raion 8 — 22 II ; regiune 1 — 3 III ; 
finala 23 — 25 III ; VOLEI, etapa pe. 
școală 28 IX — 30 XI ; raion 111 — 
22 II | regiune 10— 12 IV ; zonă 24 — 
26 IV; finala 6 — 10 V.

Profesori de educație fizică, elevi 1 
Notați-vă acesle date și începeți neîn- 
tîrziat pregătirile pentru ,,examenele" 
pe care le reprezintă, de fiecare dată, 
campionatele școlare 1

In dimineața vizitei noastre, într 
primele zile ale noului an școlar, $ 
îșî recăpătase aspectul obișnuit în 
dele de febrilă activitate. Peste toi 
de elevi conduse de 
Doar într-un colț al 
zărit trei băieți care 
comanda clasică a 
reciproc mișcările.

3» Fără profesor?
» Da, mai bine zis 

răspuns cel interpelat, 
cîteva zile, plecînd la

-e Nu cumva sînfeți la școala spo 
elevi, la profesorul Gîrleanu?

— Ba da. In lipsa lui nu ne-ar 
rupt antrenamentul. Profesorul ne-a 
de multe ori, cît de scump îl costă 
atlet orice absență de la progra 
pregătire. Și noi avem gînduri mc 
tru noul on școlar. Eu, de pildă, 
las fără 3,80 la prăjină,

— 3,80? Nu e cam mult?
— Nu cred! Tovarășul Gîrleanu n 

că va trebui să mă „joc" 
trenamente. Asta 
reușesc din cînd

„Ambițiosul” 
cîteva 
său personal 
Nicolescu și 
Școlii medii 
și de sport, 
lescu au și 
bele lor:

In fața unor asemenea planuri 
gătiri febrile, nu ești îndreptățit să 
în plină primăvară, la început d 
sportiv?

profesori și a 
pistei de alici 
își dădeau uni 
startului, își

tara antrenc 
Ne-a părăsii 
Balcaniadă.

" I 
înseamnă 
în cînd și 

care dorește 
luni să adauge 50 

de astăzi se 
este elev în 
nr. 1. Colegii 
Cornel Bîrsan , 

ei intenții îndrăznețe 
garduri și sprint

ca în 
cm. re 
numește 
cl. a
săi d 

și Sorî

Ș CO Al. A IN AER LIBER

Pe covorul verde al unuia din 
j rugbi se desfășoară o vie 
... gimnastică. Profesorii 

Niculae Vieru conduceau 
masive 
program special de educație fizică 
Prilejul era

►prima oră < 
Mișcările 

son".
— Sîntpm 

eleve noi 
„Cintoiu. Dar nu sînt îngrijorată. 1 
fele noastre au, evident, aptifudin 
sport și nu va trece mult timp pi 
și cele mai slabe azi vor ajunge 
Iul fruntașelor: Ioana Ghițulescu 
Tutan, Sanda Iordan...

Pe aceasta din urmă o și recui 
printre cele care participau la oră 
Iordan, de două ori campioană a 
15 anî, la 100 și 200 m bras SEI 
este o „personalitate" în sportul 
școlar. Ea practică cu succes și 
tica sportivă, fapt care o ajută în 
rea performanțelor de la notație.

Ora băieților începuse cam ne 
profesorul Vieru îi mușfruluise pe c 
întîrziați care își 
sură „încălzirea" 
Deh, ce j “ ’ 
îmbie în 
trebuie să 
de fapt e 
acest mic 
La școala 
au pierdut 
gător pe 
părți și 
batice, uu (uuyii 
gustate de elevi.

...Și marea „uzină" iși continuă 
tatea. Stadionul nu are acum odih 
după oră se perindă pe aici sute 
de elevi, pasionaji sau doar pri< 
sportului. Pe programul „Stadionul 
retului", complexă rețea de linii o 
și verticale, nici o căsuță nu mai 
beră...

t
<

Juîîefa 
doue 

de elevi de la Școala m

i oarecum... solemn: asi 
de gimnastică din noul 
elevilor nu prea erou

la început de an ș.i ave 
înscrise, ne explica pr

prelungiseră pe 
pe terenul de 

să-i faci, cînd aîîtea ten 
stînga și-n dreapta, mai 
ajungi la timp și în cla 
tot... un teren. Odată 
incident, lecția a mers 
medie 35 orele de gi 
cu totul caracterul arid, 

care îl mai păstrează 
presărate cu multe elemen 

cu jocuri, sînt din ce în

Corijent !a educație fizic
— Ia spune, Cornele, cum a fost?
— Ușor. Am dat înălțimea, greu

tatea și suta de metri.
— Si cit ai sărit la înălțime ?
— 1,40 I
— Prea te lauzi. Cum o să sări 

tu ațît?
Chiar: cum o să sară 1,40 la înăl

țime tocmai el, Cornel Rădulescu. 
singurul elev din clasă care rămăsese 
corijent la educație fizică? Da, ați 
citit bine: co-ri-jent la educație fi
zică.

Vă veți închipui poate că „eroul" 
nostru o fi inapt pentru exercițiile 
fizice și, uitind să-și scoată la timp 
scutirea medicală, a trebuit să ră- 
mînă corijent. Nici vorbă de așa ceva ! 
Cornel e un băiat vioi și destul de 
bine făcut. Numai că în anul șco
lar trecut, elev fiind în d. a X-a B 
a școlii medii 12, a greșit-o rău de 
tot Itiîndu-și cu de la sine putere... 
scutire de educație fizică.

— Două trimestre nici n-a călcat 
pe la ore, relatează profesorul de 
educație fizică.

— Ba am fost de vreo două ori, 
ține să-l corecteze Cornel (care acum 
se simte tare pe situație).

—; Și de ce ai lipsit atît î îl în
trebăm noi.

— îmi uitam acasă echipamentul... 
Intr-adevăr, serios motiv pentru

a-ți justifica zeci de absențe, 
Cornel uita de fapt nu echipa 
ci alt lucru: că astăzi educ, 
zică nu mai e o dexteritate, ci 
terie ca toate celelalte, la c 
poate promova sau, dacă e ca 
poate rămîne corijent. Și la 
fost cazul. In concluzie, la s 
anului școlar 1957—58, pe lis 
rijenților apăruse — exemplai 
pe școală — și Cornel Răd 
Corijent la educație fizică, el 
cu note bune și foarte bune k 
celelalte obiecte (media general 
te 8) I

-Partea bună e că în vacanț 
noi s-a hotărît să termine „< 
cu educația fizică și s-a dus 
zi la ștrandul „Dante Ghcrm 
la stadionul Tineretului. A învă 
înoate, să alerge, să sară, l'.xs 
de corijență a fost pentru el 
de ușor.

...Și astfel s-a lecuit Cornel 
lescu de a mai chiuli la or. 
educație fizică. Poate că aflindi 
țania, vor lua aminte și acei 
care mai desconsideră încă
ore.



Expoziție Je motociclete Jawâ

Ieri s-a deschis în Capitală o expoziție de motociclete a fabricii 
iwa (R. Cehoslovacă). In standuri se află ultimele realizări în do- 
eniul construcției de motociclete: mașini de motocros, dirt-track, mașini 
3 serie, atașe ș. a. Exponatele fabricii lawa (care și-a cucerit un bine 
eritat prestigiu pe piața mondială) stirnesc un interes deosebit în rin- 
il iubitorilor sportului cu motor. Expoziția se află în str. Oțetari 3 

este deschisă zilnic.

Campionatul de oină al R.P.R.

receri disputate în prima etapă 
a turneului final

linică s-au desfășurat la Olte- 
și București întrecerile primei 
a turneului final al campionâ- 

republican dc oină. Iată citeva 
aprecieri asupra primelor în- 

irile zonei de la Oltenița, la 
iti luat parte echipele „Curcanii 

Oltenița", Eneroia umdiți și 
il Băduieasa au corespuns, în 
11, așteptărilor. îndeosebi întîl- 
dintre campioana țării „Curcanii 

. Oltenița" și tinăra formație

tzultate din returul 
ipionatului republican 
i hochei pe iarbă
ipionatul republican de hochei pe 
este în plină desfășurare. Dumi- 
-a disputat o nouă etapă, soldată 
nătoârele rezultate.
structorul București-Fulgerul Ol- 
1-1 (0-1).

oria București—Voința Ploești
(3-0).
ila București — C.S.U. Bucu- 
1—3 (0—lj.
jmo Craiova — C.S.A. 6 3—0 

eria a doua a campionatului, re
le au fost următoarele :
trica Oradea — Dinamo Oradea 

structorul Cluj — Recolta Mar- 
4—0 (3—0).
oria Sighișoara — Meteor Timi- 
3—0 (neprezentare).

XVII-a edifie a Jocurilor Balcanice 

a confirmat superioritatea atletelor romince 
și a relevat progresul atleților bulgari

• Și totuși, a „plouat" la Sofia • Ce arată statisticile • Performerul echipei romine, llie Sa- 
vel, sărbătorit de atleji și de spectatori • Succesul nostru în probele feminine

din comuna Obidiți regiunea Ploești 
au furnizat dispute spectaculoase, vic
toria fiind decisă .în ultimele minute 
ale meciurilor (11—6; 13—7 pentru
Curcanii). Succesul campionilor se 
datorește în mare măsură formei bune 
a jucătorilor Ivan Voicu, Eugen Co
coț și Gh. Petrescu, buni la „prin
dere" ca și la „bătaie", care au su
plinit, unele deficiențe de ordin tactic 
manifestate de echipa Curcanii în jo
cul la „prindere". De la formația din 
Obidiți au avut o bună comportare 
Niculae Titu, Ion Anton, Ion Aurel și 
Ivan Grigore. Cea de a treia echipă 
din grupă, Avîntul Băduieasa, lipsită 
de aportul a 7 titulari, a reușit să 
cîștige în retur 2 puncte prețioase în 
meciul cu Energia Obidiți de care a 
dispus la limită: 5—4. Iată rezultatele. 
FUR: Curcanii — Energia Obidiți 
11—6, Energ. Obidiți — Av. Bădu
ieasa 11—0, Curcanii — Av. Bădu
ieasa 18—4. RETUR: Av. Băduieasa 
T- Curcanii 2—15, Energ. > ...iți — 
Curcanii 7—13, Av. Băduieasa — 
Energ. Obidiți 5—4.

Și la București partidele lintre 
formațiile Dinamo Buc., Avîntul Fra
sin și C.F.R. Sibiu au fost viu dis
putate. lata rezultatele um tur: Di
namo — C.F.R. Sibiu 18—0, Av. Fra
sin — C.F.R. Sibiu 18—6, Av. Frasin
— Dinamo 13—9. Retur: Dinamo — 
Av. Frasin 14—6, C.F.R. Sibiu — Av. 
Frasin 0—14, C.F.u.. Sibiu — Dina
mo 6—7. Etapa a doua se desfășoară 
la 5 octombrie după următorul pro
gram: Energ. Obidiți — C.F.R. Sibiu
— C.S.U. Buc; Av. ^aduleasa — 
Dinamo Buc.; Av. Frasin — Curcanii. 
Primele echipe sînt organizatoare.

După concursul de câiârie de la Ploești

Un început bun...
'<5 un concurs cu nu mai puțin 

probe și aproape 100 de pâr
lii, se pot face, desigur, multe 
tarii. Ceea ce ni se pare insă 
cel mai important, este modul 

ire concluziile ședinței plenare 
grației de călărie au început să 
■ilicate, chiar de la acest prim 
's republican. La Ploești, par- 
ile n-au mai fost alcătuite. în 

e de pregătirea unor cai (fapt 
t in plenară), ci în spiritul re- 
lentului și al necesităților de 
fire a călăreților în perioada ac-

Probele, in marea lor niajori- 
s-au desfășurat pe parcursuri cu 
multe combinații, cu mai multe 
mie de conducere a calului etc.

de parcursuri au însemnat și 
doarie in plus pentru îmbnnătă- 
muncii de dresaj.

e drept, la început, călăreții au 
surprinși de aceste parcursuri, 
înregistrat numeroase dărimări 

bstacole, derobări și eliminări, 
inului concursului ne-a arătat că

fruntașii echitației noastre pot trece 
cu succes și acest examen.

Îndelung s-a vorbit la plenară și 
despre lipsurile manifestate in angre
narea elementului feminin și tocmai 
de aceea consemnăm cu bucurie or
ganizarea probei de fete in care Maria 
Pîrvu, Adoriair Dina, Elena Lbv, Ma
ria Bărbulescu și Doina Dumitrașcu 
au evoluat mai mult decît mulțumitor. 
Mai puține ca altădată, discuțiile din
tre sportivi sau antrenori și membrii 
juriului de arbitraj au continuat încă 
din cauza unor conducători de loturi 
care nu cunosc temeinic prevederile 
regulamentului. In sfîrșit, semnalăm 
ca pozitivă participarea „record" la 
unele probe de dresaj (ex. dresaj 
categoria A—17 concurenți).

★

La Ploești, călăreții de la G.C.A. au 
cîștigat toate probele concursului. Este 
o frumoasă performanță pentru - care 
echipa C.C.A. merită toate laudele. 
Cum s-au comportat, însă, ceilalți că
lăreți? Pentru majoritatea, explicația 
situării pe locuri medii în clasamen
tele probclpț const q in faptul că an- 

SOFIA 22 (prin telefon de la co
respondentul nostru). — Deși între 
cerile din cadrul celei de a XVII-a 
ediții a Jocurilor Balcanice de atle
tism s-au desfășurat pe un timp foarte 
frumos, totuși în cele trei zile de 
concursuri pe stadionul VasiJ Lewski 
a... plouat torențial. A fost o „ploaie 
de recorduri" (balcanice și naționale) 
cum încă n-a cunoscut nici una din 
edițiile anterioare ale acestor tradi
ționale și atît de frumoase concursuri 
balcanice.

Jocurile recent încheiate la Sofia 
vor rămîne mult timp în amintirea 
tuturor prin impresionantul număr 
al recordurilor întrecute. O mai atentă 
cercetare a rezultatelor tehnice -arată 
că, de fapt, în cadrul concursurilor 
de la Sofia au fost întrecute 26. de 
recorduri balcanice, unul egalat și 
25 de recorduri naționale, 5 egalate. 
Cele mai importante probe, în a- 
ceasta privință, rămîn cursele de
I. 500 m, 110 m garduri și ștafeta 
de 4 X 100 m femei în care crono- 
metrorii au înregistrat 4 și respectiv 
cite 3 noi recorduri naționale.

Dar nu numai prin marele număr 
al recordurilor ediția a XVII-a a
J. B. s-a ridicat, valoric, deasupra 
celorlalte concursuri, ci și prin lupta 
extrem de îndîrjită care s-a dat la fie
care probă.

CUM S-AU PREZENTAT ECHIPELE?

Din cercetarea tabelului de rezul
tate reiese clar saltul valoric înre
gistrat acum la Sofia de atleții țării 
gazda. Aceștia au privit întrecerile 
cn toată seriozitatea și s-an și pregă
tit în consecință. Cu acest prilej au 
apărut cit se poate de limpede roa«- 
dele laborioasei activități a atleților 
bulgari care s-au pregătit sub atenta 
îndrumare a antrenorilor sovietici Fro
lov și Sehtel.

Echipa Iugoslaviei era considerată 
și acum ca principala favorită - a în
trecerilor. Dar faptul că n-au înscris 
în timp util 4 atleți de valoare, 
abandonul echipei de 4 X 100 m și 
forma slabă a cîtorva dintre compe
titori i-a scos pe iugoslavi din lupta 
pentru primul loc..

Echipa Greciei, cîștigătoarea tutu
ror edițiilor dinaintea războiului, cu
prinde astăzi o serie de individuali
tăți de certă valoare, dar în ansam
blu nu reprezintă încă o forță.

Echipa Turciei a veriit cu dorința 
de a cîștiga măcar un titlu... și l-a 
cîștigat prin Sahiner la înălțime.

Echipa masculină a Romîniei, deși 
a luptat din răsputeri, nu a putut 
realiza mai mult. Poate că totuși, cu 
ceva mai multă atenție, ar fi putut 
ocupa locul doi la băieți.

In ceea ce privește titlurile indi

Ploești ascendența sa de formă.
(Foto I. MIHA1CA)

V. Bărbuceanu a dovedit șl la 

irenamentele au fost întrerupte după 
„internaționale". E vorba, deci, de 
aceeași practică nesănătoasă, aspru 
criticată și cu prilejul plenarei fede
rației. Singurii călăreți cate n-au... 
uitat că după „internaționale" urmează 
concursul de la Ploești, au fost călă
reții de la C.C.A. Și au cîștigat... O 
altă remarcă cu caracter general: se 
continuă lucrul cailor mai mult pentru 
viteză, in dauna preciziei. Consecința? 
Prea multe dărimări, „parcursuri" ne
terminate și chiar unele mici acci
dente. Antrenorii noștri ar trebui Să 
se ocupe mai serios de această pro
blemă. Concursul de la Ploești ne-a 
mai oferit și alte aspecte negative 
(„bârâitul" cailor cu mijloace neper- 
mise, ținuta pestriță a unor călăreți, 
înjurături pe parcurs și chiar lovirea 
exagerată a calului atunci cind de-: 

viduale de campioni balcanici la bă« 
ieți, ele au fost împărțite astfel:

1956 1957 1958

Bulgaria 4 5 9
Grecia 1 6 3
Iugoslavia II 7 5
Romînia 5 4 4
Turcia 1

Dintre atleții participant, cea mai 
bună impresie a produs-o alergătorul 
romîn llie Savel, care a triat startul 
în patru probe, cîștigînd 2 medalii

Echipa feminină a Romîniei din nou învingătoare
La Sofia s-a desfășurat cea de a 

ll-a ediție a întrecerilor feminine din 
cadrul Jocurilor Balcanice. Și de 
data aceasta victoria a revenit echi
pei Romîniei, ale cărei reprezentante 
au cucerit cinci din cele 11 titluri 
pu-se în joc. Spre deosebire de ediția 
anterioară, de data aceasta adversa
rele principale ale atletelor noastre 
au fost sportivele bulgare, care au 
trecut pe locul doi în ierarhia atletis- 
mitlui feminin balcanic, înaintea atle
telor iugoslave. De altfel, ținînd cont 
de faptul că Turcia, a fost reprezen
tată doar de două atlete, iar Grecia 
nu a înscris nici o concurentă, se 
poate afirma că întrecerea feminină 
a fost, întocmai ca la Atena, un ve
ritabil meci triunghiular: Romînia— 
Bulgaria—Iugoslavia. Pe baza rezul
tatelor obținute de atletele acestor 
trei țări în cele 11 probe, și folo-

începe sezonul de toanioă 
la motociclism

Cu concursul de viteză desfășurat 
duminică în Capitală s-a încheiat de 
fapt activitatea de vară la motoci- 
clism. Incepînd de duminică, iubitorii 
sportului cu motor vor asista la în
trecerile de toamnă, motocrosuri, tria- 
ltiri etc.

Mult mai dificile pentru concurenți 
și la fel de spectaculoase, concursurile 
de motocros au cucerit de mult sim
patia spectatorilor. Anul acesta, în 
mod firesc, față de progresul înregis
trat în această ramură a motociclis- 
mului, forurile de conducere ale spor
tului cu motor au dat o atenție deo
sebită creării de condiții pentru pre
gătirea concurenților și desfășurarea 
întrecerilor. Astfel, primir/du-se un a- 
jutor eficace din partea clubului spor
tiv „Constructorul", a fost amenajată 
o pistă de motocros în împrejurimile 

ro&c), aspecte care trebuie să fie dis
cutate în cadrul secțiilor.

O serioasă cotitură s-a făcut și in 
organizarea propriu-zisă a concursu
rilor. La Ploești, colectivul sportiv 
„Stejarul" a depus eforturi susținute 
și a reușit să organizeze un concurs 
republican de toată frumusețea. Ace
eași grijă a existat și pentru partea 
tehnică a concursului. Nu s-au mai 
semnalat diferite derogări de la regu
lament, arbitrajele an fost mai exi
gente, programul probelor a fost res
pectai întocmai, liste un început buri 
care ne îndreptățește să credem că 
viitoarea confruntare a călăreților noș
tri (concursul republican de la lași) 
va cunoaște un și mm frumos suc
ces.

DAN GÎRLEȘIEANU 

de aur și alte două de argint. In 
total, el a participat la 7 curse (se
rii și finale) care au însumat 2400 
m de sprint și a adus echipei Ro
mîniei nu mai puțin de 17,5 puncte. 
Duminică, Savel ă împlinit 31 de ani. 
Evenimentul a fost anunțat prin me
gafon și publicul sofiot, ca și toți 
participanta la J. B., i-au făcut o 
călduroasă manifestație de simpatie.

llie Savel, iugoslavul Lorger și 
grecul Papavasiliu sînt singurii atleți 
care au rfeușit să cucerească de trei 
ori consecutiv titlurile de campioni 
balcanici în probele respective.

sind sistemul de punctaj 5, 3, 2, 1 p, 
se poate constata că „triunghiularul" 
s-ar fi soldat cu următoarele scoruri 
parțiale: Romînia—Bulgaria 62 : 55; 
Romînia—Iugoslavia 69:48; Bulga
ria—Iugoslavia 66:51. Firește, acestea 
sînt punctaje neoficiale. Cele pe care 
le va consemna istoria J.B. sînt con
cretizate, în clasamentul final al con
cursului, pe care îl reamintim : 1. 
Romînia 89 p; 2. Bulgaria 81 p; 3. Iu
goslavia 64 p; 4. Turcia 6 p.

Dintre atletele care au contribuit la 
această frumoasă victorie a echipei 
noastre se cuvin a fi evidențiate în 
primul rînd campioanele balcanice: 
lolanda Balaș, Ana Coman, Maria 
Diți, Lia Manoliu și componentele șta
fetei de 4x100 m (Letiția Bendm, 
Crista Maksay, Ioana Luță, Emese 
Kineses).

TOMA HRISTOV

stadionului dur șoseaua Olteni
ței. Noua pistă are o lungime 
de 2.500 ni, prezentînd numeroase 
pante și obstacole naturale și artSfi- 
ciale de mare dificultate. In plus, în
tregul traseu al pistei poate ii urmă
rit de către spectatori de pe colinele 
din spatele stadionului „Constructo
rul". Pe acest traseu au și început 
antrenamentele în vederea conctirsu-i 
lui de motocros care va avea loc du4 
minică dimineață la ora 9, in orga
nizarea clubului sportiv „Constrticioi 
rul".

l’ață de nivelul dovedit de alergă
torii rroștri în competițiile internațio
nale, crearea unei astfel de. baze era 
neapărat necesară. Ea umple un gol 
de mult resimțit atît de motocicliști 
(care nu aveau un traseu dificil), cit 
și de spectatori (deoarece vechile tra
see nu ofereau condiții pentru buna 
vizibilitate a întrecerilor).

La startul concursului de duminică 
se vor prezenta toți concurență în
scriși la campionatul republican de 
motocros, inclusiv membrii lotului re
publican. Iată deci că deschiderea se
zonului de toamnă coincide — în 
mod fericit — cu inaugurarea unei 
baze sportive utile și cu o întrecere 
de amploare.

Actualitafi din ciclism
Duminica, ciciiștii care vor iuj star

tul în „Cursa Victoriei", au participat 
la un concurs de verificare desfășurat 
pe șoseaua UrziCeni, pe distanța de 120 
km. Pe primul loc s-a clasat V. Do- 
brescu (C.C.A.), care în final s-a do
vedit a fi cel mai bun sprinter. El a 
parcurs distanța în 3 li 13:01. (media 
orară: 37,260 km). In același timp cu 
învingătorul au sosit în ordine : C. 
Moiceanu (Dinamo), D. Munteanu 
(Victoria) și R. Klein (C.C.A.).

In proba juniorilor, victoria a reve
nit lui T. Ohanesian (C.C.A.) care, 
după 70 km, a înregistrat timpul de
1 h -5&.15.

La categoria a treia și neclasiiicați 
primul loc a fost ocupat de D. Tătaru 
(Dinamo) cu timpul de 2 li 01:35.'

★

Ziarul „înainte" din Brăila a organi
zat recent, cil prilejul împlinirii a 14 
ani de la apariția sa, o cursă în două 
etape. Prima etapă s-a desfășurat pe 
ruta Brăila — Făurei — Brăila (120 
km), iar etapa, a doua a avut lac pe 
circuit închis (60 km). Primul k’-c în 
clasamentul general a fost ocnm.1 de 
alergătorul brâf'ean Silviu Det.i cu 
timpul de 5 h 00:20, urmat de Sm ion 
Ariton (Voința București) și Etifțen 
Mihăi'.ă (Prcv •• u* 1 Biv’iireșți) —ambii 
cu timpul dc 5 h 00:21.



Buletinul campionatului categoriei A la fotbal
laintea unei alte etape incomplete • Steagul roșu și Progresul au pierdut în prima repriză • Pen

tru joc direct, rapid și în adîncime • Forma selecțicnabililor • Rapid invitat la Sofia.
Deocamdată, nu se poate vorbi de o ierarhizare a echipelor în cam- 

uiatui categoriei A la fotbal, în sensul unei grupări a lor după san
ie pe care le au fie la pri.r ul loc, fie la locurile următoare. Și nici după 
pa de duminică nu se va ajunge la o asemenea grupare. In primul 
id, echipele încă nu sînt rodate și nu au atins o formă stabilă. De aici 
fluctuațiile de la etapă la etapă, în comportare și rezultate. In al doi- 
rînd, etapa de duminică a fost incompletă, iar următoarea va pro- 

iiua doar patru meciuri din șase. Ceea ce dă clasamentului o confi- 
rație provizorie pînă la disputarea restanțelor.

ntru moment, însă, se poate 
e că dinamoviștii bucureșteni, 
lipsiți de cîțiva titulari, se anun- 
rept un pretendent foarte serios 
tiu ; că Petrolul și-a înscris și el 
de pe lista echipelor cu pretenții 
fie ; că Dinamo Bacău se nien- 
în plutonul fruntașilor, ca și Jiul 
T.A. ; că, îri fine, celelalte echipe 

primul rînd Știința Timișoara, 
resul și Steagul roșu dezamă- 

Nu mai vorbim de Farul care 
mdițiile în care a început cara
tul — spre deosebire de cealaltă 
ovată, Știința Cluj — s-a înscris 
e acum la ultimul loc, spre de- 
i susținătorilor constănțeni.

jatul federal despre singura 
victorie în deplasare

racteristica generală a etapei de 
nică a constituit-o nota ei de 

Rezultatele au fost, în general, 
așteptate. Singur cel de la Ora- 
Jtalin poate fi considerat oare- 
surprinzător. Dar Petrolul n-a 
altceva decît să repete perfor- 

a din campionatul trecut, cînd 
tigat cu 3—0 (dar a pierdut cu 

la Ploești, în retur...), confir- 
poate un început de tradiție.

spre meciul de la Orașul Stalin 
-bit ieri delegatul federal, V. 
secretarul, general adjunct al 

ației; „Steagul roșu a dominat 
orie în prima repriză și a ra- 
lulte ocazii, dar a comis o mare 
ală, înghesuind jocul pe centru, 
a văzut că atunci cînd a atacat 
«treme, și-a creat situații favo- 

de gol. Petrolul a avut iniția- 
după pauză, cînd a și ratat cîteva 
, dar a manifestat nesiguranță 
lărare. Victoria a obținut-o prin 

șuturi prin surprindere, de la 
iță".

„neutru" despre Dinamo — 
Progresul

excepție a etapei a constituit-o 
1 Dinamo București — Progre- 
espre a cărui desfășurare foarte

iamsntele categoriei C
SEHIA I

SERIA A III-a

;.A. Bacău 3 3 0 0 14: 1 6
<tila Buhuși 3 3 0 0 6: 1 6
'.R. Pașcani 3 2 0 1 4: 2 4
ostriictorul Iași 3 2 0 1 7: 4 4
aerul C. Lung. Mold.3201 4: 3 4
>ria Dorohoi 3102 3: 4 2

Muncit. Rădăuți 3 1 0 2 4: 6 2
<tila Botoșani 3102 2: 8 2
ința I.M.F. Iași 3 0 0 3 2: 7 0
;rolul Moinești 3003 0:10 0

SERIA A 11-a

•toria Buzău 3 3 0 0 8:1 6
.U.M. Medgidia 3 2 1 0 4:2 5
Yib. polig. Buc. 3 2 0 1 7:3 4
•ria C.F.R. Galați 3 2 0 1 5:4 4
r.C. Constanța 3 1 1 1 5:2 3
1. Sîrmei Brăila 3 0 3 0 1:1 3
cor a Galați 3 1 0 2 4:3 2
lamo Brăila 3 1 0 2 4:6 2
ința Galați 3 0 1 2 1:6 1
aentul Medgidia 3003 1:12 0

amentele au fost întocmite în baza 
ațelor — neomologate — de du- 
5.

S.U. București 3 3 0 0 6:2 6
etalul Tîrgoviște 3 3 0 0 8:4 6
ipid reg. Ploești 3 2 0 1 6:4 4
jnlecția București 3 2 0 1 5:4 4
r.B. București 3 1 0 2 4:6 g
tul T. Măgurele 3-10 2 4:6 2
mărea Corabia 3 1 0 2 1:2 2
unarno Craiova 3 1 0 2 1:3 2
F.R. Rovine Craiova 3 0 1 2 1:3 1
irea Pitești 3 0 1 2 0:2 1

SERIA A IV-a

imia Făgăraș 3 3 0 0 9: 1 6
ința Tg. Mureș 3210 2: 0 5
mentara Tg. Mureș 3 2 1 0 11: 7 5
Cinăriia Cîmpina 3201 9: 4 4
păți Sinaia 3 2 0 1 6: 3 4

,’pedo 3 1 0 2 6: 8 2
trtizan Reghin 3102 5: 6 2
talul Aiud 3012 4:10 1
re-șul Toplița 3 0 12 1: 3 1
xtiia Sf. Gheorghe 3003 0: 9 0

SERIA A V-a

ipid Cluj 3 2 1 0 7:2 5
ipid Oradea 321 0 4:2 5
sa Sighet 3 2 0 1 4:3 4
F.R. Cluj 3 1 1 1 5:2 3
jința Oradea 3 I 1 1 4:4 3
maeș ji Satu Mare 3 1 1 1 7:7 3
rteșul Turda 3 1 1 1 6:8 3
ecolta Cărei 3 0 2 1 4:6 2
ăruința Satu Mare 3 0 2 1 3:5 2
hnamo Baia Miare 3 0 0 3 0:5 0

SERIA A Vl-a
mp ia Reșița 3 3 0 0 8:1 6
ubeta Tr. Severin 3 3 0 0 7:2 6
p.R. Simeria 3 2 0 1 7:1 4
r.. Cugir 3 2 0 1 7:3 4
tcăra Tg. Jiu 3 2 0 1 4:2 4
t dul Bocșa Romînă’ 3 1 0 2 5:6 2
rul Brad 3 1 0 2 3:4 2
talul Oțelul Roșu 31 0 2 3:9 2
lagrara Arad 3 0 0 3 3:11 0
irea Rm. Vîlcea 3 0 0 3 0:8 0

agitată antrenorul B. Marian ne spu
nea ieri: „A fost o luptă mare pen
tru cele două puncte. Le-a cîștigat 
Dinamo, care a fost mai decis în 
fața porții. Progresul a pierdut la 
începutul primei reprize, cînd a ratat 
ocazii clare. Apoi a cedat treptat".

întîlnirea a fost dinamică și pe 
alocuri jocul a luat o notă de duri
tate la care a contribuit și atitudi
nea tolerantă a arbitrului C. Mitran.

Dinamo a dovedit cu adevărat mai 
multă combativitate, a jucat mai or
ganizat și a avut o pregătire fizică 
superioară. Progresul a pierdut par
tida în primele 20 de minute cînd a 

Alexe (in tricou alb) de la Rapid 11 București in. luptă pentru balon 
cu Pontici (Dinamo Birlad). Fază din meciul Rapid II București — Dinamo 
Birlad 6—1 (2—1).

(Foto B. CIOBANU)

ratat nu mai puțin de 6 ocazii de 
gol și cînd ar fi putut, mareînd unul 
sau două goluri, să schimbe aspectul 
jocului. Linia de atac însă, a fost 
lipsită fie de precizie în șut, fie de 
calmul necesar. Au fost în acest joc, 
cîteva acțiuni ofensive din păcate 
foarte rare, inteligent construite și 
desfășurate, care au făcut șah-mat 
apărările. Mingea s-a plimbat din 
pase directe și rapide de la om la 
om pînă în fața porții unde s-au de
clanșat șuturi puternice. Dinulescu a 
ratat o asemenea ocazie creată ; Al. 
Vasile a transformat-o în gol. Am 
ținut să reamintim aceste acțiuni pen
tru a sublinia necesitatea ca jucătorii 
să-și dezvolte cît mai mult jocul în

• In urma trierii variantelor depuse 
la concursul Pronosport nr. 38 din 21 
septembrie au fost găsite 7 variante cu 
12 rezultate; 213,60 variante cu 11 re
zultate și 2260,1 variante cu 10 rezul
tate.

Variante depuse : 545.819.
• Concursul Pronosport nr. 39 cu

prinde pe lîngă Tntilnirile de fotbal 
din cadrul categoriei A, trei meciuri 
internaționale și cinci întîlniri din ca
drul campionatului italian de fotbal. 
Și acum, cîteva cuvinte despre întîlni- 
rile incluse în program:

I. U.R.S.S. (A) — R. P. Ungară (A) 
Un meci în care gazdele au . prima 
șansă, dacă ținem seama de rezultatul 
întîlnirii cu R. Cehoslovacă (2—1) și 
a avantajului terenului. Pronostic: 1.

II. R. P. Ungară (B) — U.R.S.S. (B) 
Un joc deschis în care orice rezultat 
este posibil. Gazdele au pierdut de 
curînd la Budapesta în fața reprezen
tativei secunde a R. P. Polone, în timp 
ce oaspeții au terminat la egalitate 
la Moscova cu echipa B a R. Ceho
slovace. Pronostic: 1, 2.

III. Petrolul Ploești — Wismut Karl 
Marx Stadt (C.C.E.) Ploeștenii sînt 
favoriții acestei întîlniri. Pronostic : 1.

IV. Știința Timișoara t- St. roșu 
Or. Stalin (cat. A) După meciul egal 
de la Arad, studenții timișoreni an 
prima șansă. Pronostic: 1.

V. Dinamo București — Dinamo 
Bacău (cat. A) Dinamoviștii bucurește
ni vor căuta să-și adjudece victoria și 
au prima șansă pe baza ultimelor re
zultate. Pronostic : 1.

VI. Știința Cluj — U.T.A. (cat. A) 

pase imediate, rapide și în adîncime, 
ca și mișcarea tactică pe teren (de- 
rnarcaj).

Ceva despre seiecjionabili

Și pentru că ne aflăm înaintea me
ciurilor cu Ungaria de la 26 octom
brie, să ne oprim puțin asupra for
mei unor selecționabili. Dintre cei 
care au făcut parte din loturile pen
tru partidele cu R. D. Germană, Uțu, 
Popa, Motroc, Zaharia, Sfetcu și mai 
ales Al. Vasile au confirmat forma 
lor bună. In schimb, Dumitrescu, Nun- 
weiller, Dobrescu, Soare, Cojocarii, 
Neacșu și Tabarcea nu au corespuns, 
iar Panait II nu a justificat selecțio
narea sa. S-au evidențiat însă alți 
jucători: Surii, Koszegy, Szigeti, Fu- 
stilan și Știrbei.

De asemenea, Varga (Dinamo Bucu
rești) s-a impus și el, dar pentru 
echipa de juniori a R.P.R. Cum se 
știe, la 5 octombrie juniorii noștri 
vor întîlni Polonia în deplasare. 1 re- 
gătirile în vederea acestei întîlniri 
încep săptămîna aceasta.

Cîteva noutăți

Acum, echipele se pregătesc pentru 
jocurile de duminică. Progresul va 
beneficia de serviciile unui jucător a 
cărui lipsă a resimțit-o: Oaidă, care 
a mai avut o etapă de suspendare 
de efectuat. In schimb, Rapid are 
probleme de rezolvat. La antrena
mentul de duminică Georgescu s-a 
accidentat și e probabil să nu joace 
duminica aceasta. Pe de altă parte, 
Rapid se află în posesia unei invitații 
din partea clubului Levski Sofia. A- 
cesta a invitat pe ceferiști Ia Sofia 
pentru un meci la 8 octombrie și s-a 
declarat de acord să dispute revanșa 
la București la 19 noiembrie. Trata
tivele sînt în curs.

(P. G.)

pronosport

Ținînd seama de rezultatele de dumi
nică ale celor două echipe, întîlnirea 
de față este deschisă oricărui rezultat.

Dacă oaspeții se apără organizat not 
obține un meci nul sau chiar o victo
rie. Pronostic: X, 2.

VII. Rapid București — Jiul Petro
șani (cat. A) Feroviarii au avut du
minică pauză forțată, în timp ce mi
nerii vin . după o victorie la scor. 
Dacă oaspeții vor ști să-și organizeze 
apărarea, pot realiza chiar și un meci 
nul. Pronostic: 1 și X.

VIII. Alessandria — Fiorentina 
(camp, italian) Diferența de valoare a 
celor două formații înclină spre vic
toria oaspeților sau spre un meci nul. 
Pronostic: 2 și X.

IX. Napoli — Milan (camp, italian) 
Napolitană sînt recunoscuți prin ambi
ția cu care joacă în întîlnirii» de cam
pionat. Milan poate reuși totuși, un 
meci nul. Pronostic : 1 și X.

X. Sampdoria — Torino (camp, ita
lian) Gazdele au prima șansă mai ales 
că și-au remaniat simțitor echipa. Nu 
este exclus si un meci egal. Pronostic : 
1 și X.

XI. Internazionale — Padova (camp, 
italian) Avînd o echipă mai bună, In
ternazionale are prima șansă în aceas
tă întîlnire. Pronostic: 1.

XII. Lanerossi — Lazio (camp, ita
lian). Excelînd în jocurile pe teren pro-

Actualitâfi
Deschis cu promițătoarea deslușii 

lare a „Turneului celor 4", continuat 
cu nu mai puțin interesanta dispută 
dintre echipele de tineret ale /?. P 
Romine și Republicii Arabe Unite, se
zonul pugilistic va Ii marcat săptă
mîna aceasta de un nou eveniment 
deosebit. Intr-adevăr, sîmbătă seara, 
pe Stadionul Republicii, prima echipă 
reprezentativă a țării noastre va în
tîlni redutabila selecționată a R.P.F. 
Iugoslavia. Este o confruntare interna
țională așteptată cu un mare interes, 
pentru că pugiliștii iugoslavi se bucu
ră de un bun renume în arena boxu
lui internațional.

Pregătirile pentru această întîlnire 
internațională au început de mai multe 
zile. Astfel, pe terenul din spatele sălii 
Floreasca pot fi îritîlniți zilnic la an
trenament pugiliștii din lotul reprezen
tativ. Din lot lipsesc boxerii de la 
C.C.A. care participă în aceste zile la 
marile întreceri de Ia Leipzig. Puia 
Nicolae, C. Gheorghiu, 1. Mihalic, V. 
Stoianovici, C. Dumitrescu, N. Linca, 
M. Stoian, St. Cojan, Ghețu Velicu, 
P. Zaharia, V. Mariuțan și ceilalți 
„selecționabili" vor face însă tot ce 
Ie stă în putință pentru ca lipsa „mi. 
litarilor" să nu fie resimțită. Intere
sant este faptul că federația romînă 
de box a introdus în lot o serie de 
elemente tinere, care s-au remarcat 
în ultima vreme: Paul Pavel (Plo
ești), Ion Turcii (Brăila), Petre Zăi- 
nescu (Cîmpina), Stroe Tri/an (Ora
șul Stalin) etc. Cei mai mulți dintre 
acești tineri boxeri vor evolua — 
după toate probabilitățile — în cadrul 
celei de a doua întîlniri, pe care re
prezentativa R.P.F. Iugoslavia -urmează 
să o susțină la 30 septembrie la. Ti
mișoara.

puailistic®
Calendarul internațional al ooxen- 

lor noștri fruntași nu se va termina 
însă aci. La 25 Octombrie, deci peste 
aproximativ o lună, spectatori bucu
reșteni vor avea prilejul de a asista 
la o altă pasiopanță revanșă. Din nou 
prima echipă reprezentativă a tării 
noastre va avea de susținut un difi
cil examen jntîlnind prima selecțio
nată a R. D. Germane. In aceeași zi, 
Ia Berlin, reprezentativele secunde ale 
celor două țări se vor întîlni și ele 
în meci-revanșă. In cursul luni no
iembrie, lotul reprezentativ va efec
tua un turneu în R.S'.S. Ucraineană^ 
eu două întîlniri, la Kiev și Harkov. 
In sfîrșit, la 13 decembrie este nro- 
gramată, la Roma, întîlnirea dintre 
echipele /?. P. Rorfiîne și Italiei. După 
cum se vede, un calendar internațio
nal. mai „plin" ca orfeînd...

lot în acest sezon, în cursul luni 
lor octombrie, noiembrie: și prima ’ ju
mătate a lunii decembrie, se va dis
puta o nouă ediție a .campin' -tullii 
republican de box pe echipe. Formula 
de disputare este mult tiiodi i -ată. 
Astfel, echipele (12 la număr) au tost 
împărțite în două serii, etapele urmînd 
să se desfășoare în fiecare serie al
ternativ, în așa fel îneît jn fiecare 
săptămînă să fie programate întîlniri 
oficiale (în prima serie, etapa 1 este 
programată la 5 octombrie, iar în se
ria a doua la 12 octombrie), lată 
acum și echipele înscrise în compe
tiție : SERIA I : C. S. Marina-Con- 
stanța, Casa Centrală a Armatei-Bucti- 
rești, Cetatea lui Bucur-C.F R Bucu
rești, Metalosport-Galați, Spartac- 
București, Dinamo Orașul Stalin. SE
RIA A II-A: Energia I.M.B.-Timișoara, 
Dinamo București, Voința București, 
Voința Cluj, Dinamo Craiova, Metalul 
M.I.G. București.

Farul Constanta și Progresul București 
singurele echipe neinvinse in categoria 

B la baschet
Marin (C.S. Bacău — CSMS Iași) 
sau D. Stroe (Voința Oradea — Voin
ța Tg. Mureș).

Un alt aspect negativ l-a constituit 
o serie de - comportări nesportive ale 
unor jucători care au și fost sancționați 
de F. R. Baschet. Este vorba de G. 
Opran și R. Moldovan (Știința Craio- 
va), suspendați pe cîte două etape pen
tru atitudine necuviincioasă față de ar
bitri, și de C. Ciugureanu ( C. S. 
Bacău), suspendat pe o etapă pentru 
joc brutal. In plus, F. R. Baschet a 
a dat avertisment lui M. Popa și I. 
Stoica, conducătorul și respectiv antre/ 
norul echipei Știința Craiova, pentru 
comportarea nesportivă a jucătorilor 
de mai sus. Totodată, s-a dat avertis
ment colectivului Politehnica Orașul 
Stalin pentru lipsuri în organizarea 
meciului cu Știința Craiova. Sperăm 
că măsurile luate de F. R. Baschet vor 
contribui la eliminarea acestor cazuri, 
ce e drept rare, de indisciplină și ne
glijență.

Iată acum rezultatele și clasamen
tele după etapa a IV-a :

SERIA I : Știința Craiova—CSMS 
Iași 58—37 (33—19), St. roșu
Orașul Stalin—CSM Rădăuți 106—42 
(40—18), Politehnica Orașul Stalin— 
Aurul Negru Ploești 71—50 (39—18), 
Farul Constanța—Voința Rm. Vîlcea 
115—25 (78—14).

CLASAMENTUL

1. Farul Constanța
2. St. roșu Or. Stalin

4 4
4 3

0 0 311-182 12 
0 1 297:150 10

3. Polit. Or. Stalin 4 3 0 1 238-202 10
4. Știința Craiova 4 3 0 1 229-207 10
5. Aurul Negru Ploești 4 3 0 1 198-189 10
6. C.S. Bacău 3 1 0 2 175-173 5
7. C.S.M. Rădăuți 3 1 0 2 177-236 5
8. C.S.M.S. Iași 4 0 0 4 178-224 4
4. Voința Rm. Vîlcea 0 0 0 4 152-352

10. C.F.R. Roșiorii de V. 2 0 0 2 83-123 4

SERIA a I l-a : Voința Tg. Mureș-— 
Progresul București 53—54 ( 26—-25), 
Voința Oradea—Rapid Cluj 53—51 
(23—19), Medicina Timișoara—Con
structorul Cluj 64—66 (18—38), Lu
ceafărul Sibiu—Strungul Arad 65—63 
(28—33), Mureșul Deva—Voința Satji 
Mare 47—42 (21—28).

CLASAMENTUL

1. Piogresul București
2. Constructorul Cluj
3. Voința Oradea ,
4. Voința Tg. M.ureș
5. Mureșul Deva

6. Voința Satu Mare
7. Medicina Timișoara
8. Rapid Cluj
». Strungul Arad

10 Luce fărul Sibiu

4 4 0 0 266-207 12
4 3 0 1 255-217 10
4 2 1 1 227-226 9
4 2 0 2 258-2:15 8
4 2 0 2 207-227 8
4 2 0 2 213-234 8
4 1 1 2 211-214 7
4 1 0 3 204-219 6
4 1 0 3 215-238 6
4 1 0 3 229-270 6

Desfășurarea primelor patru etape 
ale campionatului categoriei B la bas
chet a reflectat dorința majorității e- 
chipelor de a practica un joc din ce 
în ce mai bun, de a corecta și elimi
na deficiențele tehnice sau tactice ob
servate la fiecare meci. Unele echipe 
au introdus cit curaj în prima forma
ție elemente tinere, juniori, căutînd să 
le ridice valoarea, să-i stimuleze pentru 
a progresa necontenit (Rapid și Con
structorul Cluj, C.F.R. Roșiorii de Vede, 
Știința Craiova etc.). Se poate spune 
chiar că unele formații, care în prime
le meciuri avuseseră o comportare foar
te slabă, au căutat și au reușit ca 
după fiecare meci să joace mai bine, 
să realizeze rezultate frumoase (cazul 
echipelor proaspăt promovate. Lucea
fărul Sibiu și Strungul Arad).

Pînă acum organizarea a fost bună, 
toate orașele gazdă arătînd Interes pen
tru asigurarea celor mai bune condiții 
de desfășurare a jocurilor. Disputarea 
partidelor nu a fost privită însă de 
toți cu aceeași seriozitate. Unii arbi
tri, de pildă, au absentat fără să fi avut 
vreun motiv serios. Este cazul lui 
M. Penculescu (meciul Farul Constan
ța — C.F.R. Roșiorii de Vede), Petre 

priu, gazdele nu pot pierde această 
întîlnire. Pronostic : 1.

PREMII PRONOEXPRES
o In urma omologării definitive la 

concursul Pronoexpres nr. 35 s-au sta
bilit următoarele premii:

Categoria II: 5 variante a cîte 
50.000 lei fiecare. Categoria III: 7 
variante a cîte 22.047 lei fiecare. 
Categoria IV : 59 variante a cîte 2.615 
lei fiecare. Categoria V : 424,5 varian
te a cite 363 lei fiecare. Categoria VI: 
1.402 variante ă cîte 110 lei fiecare.

Fond de premii: 1.117.335 lei.
o Cei 5 cîștigători sînt: Andrei Ion 

și Popescu Emil, ambii din Orașul Sta
lin, Sandovici Petru din Piatra Neamț, 
Constantin Ion din Pitești și buletinul 
nr. 6.137.169 din București.

250.000 LEI REPORT LA PRONO
EXPRES

• Concursul Pronoexpres nr. 36 cu 
tragerea din urmă miercuri 24 septem
brie are un report de 250.000 lei la 
categoria L

Nu uitați I
Astăzi este ultima zi cînd vă mai 

puteți depune buletinele la acest con
curs.

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

• Tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 36 va avea loc mîine miercuri 24 
septembrie ora 19 în sala din str. 
Ing. A. Saligny nr. 2.

Rubrică redactată de 1. S. Loto- 
Pronosport.



Campionatul de tenis de masn
e Constructorul București (băieți) virtual campion 

t feminină lupta pentru

1 Until dintre cele mai importante me
ciuri ale campionatului feminin de 
tenis de masă, Progresul Cluj—Con
structorul București, desfășurat dumi
nică, a luat sfirșit- cu victoria la limi
tă a formației clujene cu 3—2. Cu acest 
nou succes, jucătoarele clujene își păs
trează în continuare șansele în lupta 
pentru titlul de campioane ale R.P.R., 
luptă care va fi încheiată o dată cu 
disputarea întîlnirii cti Progresul Bucu
rești. Această echipă se află pe pen
ultimul loc în clasament, dar are 
două partide mai puțin jucate. Rezul
tate înregistrate : Progresul Cluj—Con
structorul București 3—2: Maria Biro

Geta Pitică 0—2, Mărta Tompa— 
■jCatrinel Folea 2—0, M. Tompa, M. 
iBiro—G. Pitică, G. Folea 2=—1, M. 

. jSompa—G. Pitică 1—2, AL Biro—@. 
’’Folea 2—0. Progresul București (An
gelica Rozeanu, Maria Golopen.ța-A- 
îexandru) •—• Petrolul, Chimie Bucu
rești (Luci Slăvescii, Aida Silberman) 
3—0, C.S.U. București (C ariana Ba- 
rasch, Livia Moarcăș) — C.S. Ora
dea (Doina Vușcan, Elena Răduică) 
■3—1

® In întrecerea 
titlu este încă deschisă

CLASAMENT
îl. Progresul Cluj

r-----y:î
*3. Constructorul București
2. G.S.U. București
*3. Constructorul București
4. Petrolul Chimie București 
c Oradea

Voința București 
Progresul București 
I. T. Oradea

5.5 0 15: 2
514 1 12: 6
5/3 -2 11: 7

io
9
8

5 C.S.
6*. ” 
7. 
SL

• Echipa masculină Constructorul 
București (Popescu 2 v., Naumescu 
2v., Gantner 1 v.) a obținut cea de a 
șaptea victorie consecutivă, de data a- 
ceastă împotriva Progresului Cluj (Co- 
bîrzan 1 v., Negulescu, Rethi) cu 5—1. 
De remarcat succesul lui Cobîrzan la 
Gantner cu 2—1. Alte rezultate: Spar- 
tac București (Reiter 2 v., Hosu 2 v., 
lonescu Soare 1 v.) — Progresul Bu
curești (Harasztosi 3 v., Angelica Ro- 
zeanu 1 v., Ella Constantinescu) 5—4, 
C.S.U. București (Zaharia Bujor 2 v., 
Andronache 2 v., Segal) — C. S. So
meșul Satu Mare (Leker 2 v., Grtin- 
feld 2 v., Jeney 1

Formația C.F.R. 
prima victorie în 
învingînd cu 5—2 
rad. Rezultate tehnice: Marinescu — 
Procopeț 2—0, Andonie — Covaci 
0—2, Dinu Grigore — Guttman 2—0, 
Marinescu — Covaci 1—2, Dinu Gri
gore — Procopeț 2—-1, Andonie — 
Guttman 2—0, Dinu Grigore — Co
vaci 2—1.

In întîlnirea disputată ieri între 
Progresul București și C. S. Someșul 
Satu Mare, prima echipă a cîștigat 
cu 5—3: Angelica Rozeanti — Griin- 
feld 2—0, Ella Constantinescu — Le
ker 0—2, Harasztosi — jeney 2—0, 
Angelica Rozeanu — Leker 1—2, Ha
rasztosi — Grîinfeld 2—0, Ella Con- 
stantinescu —; Jeney 0—2, Harasz- 
tcsi — Leker 2—0, Angelica Rozeanu 

Jeney 2—0.

In campionatele de polo 

Dinamo București a întrecut 
ia scor pe llefor Tg. Mureș
Industria Sîrmei Timișoara și 
Oradea

C. S. 
șefiadețin cu autoritate 

în categoria B
de polo pe apă disputate du- 

cadrul campionatului categoriei B 
următoarele rezultate :

Meciurile 
m’rnică în 
s-au soldat cu 
ria I : Voința Oradea—Feroviarul 
13-1 (5-0); —
Voința Timișoara-lndustria Lrnei 
4-8 (2-4).

G.S.M. Lugoj-Metalul

se- 
Timișoara 
Cluj 1-5; 
Timișoara

V.) 4—5.
Roșiori a realizat 
acest campionat, 

echipa Voința A-

CLASAMENTUL :

1. Ind. Linei Timișoara 11 10 0 1 104: 24 20
2. Cetatea Bucur 10 70 3 61: 36 14
3. Metalul Cluj 10 6 1 3 58; 25 13
4. Voința Timișoara 10 4 1 5 64: 59 9
5. G.S.M. Lugoj 10 3 2 5 34: 42 8
6. Voința Oradea 11 3 2 6 41: 46 8
7. Ferov. Timișoara 10 00 10 10:140 0

Seria a II- a t

(2-3);
Cluj 14-6

Mureș
C.S. 

greșul 
T.C.H.

Oradea—C.F.R. 
Cluj-Voința Tg.

București-C.F.R. Arad 3-3.

CLASAMENTUL :

(7-2); Pro-
5-7 “ “•

DINAMO

1. C.S. Oradea 10 10 0 0 114:14 20
2. C.F.R. Cluj 71 8 0 3 65=42 16
3. C.F.R Arad 10 7 1 2 37:27 15
4. Voința Tg. Mureș 10 5 1 4 39:42 11
5. T.C.H. București 10 1 3 6 26:62 5
6. Progresul Cluj 11 2 0 9 28:73 4
7. Rapid Cluj 10 0 1 9 13:62 7

NECONTESTATBUCUREȘTI

Singura f 
a returului , _w. ,
între echipa locala llefor și Dinamo Bucu
rești. Intîlnirea .. _ , * -Z __
unui derbi oșa cum lăsau să Se întrevadă 
locurile ocupate de aceste două echipe îr» 
clasament la încheierea turului. Deși în 
deplasare, dinamoviștii bucureșteni au avut 
meciul la discreție. Scor final 1,0-3 ! Punc
tele învingătorilor au fost înscrise de Kro
ner (6), Al, Popescu (3) și Zahan. Pentru 
învinși au marcat Simon, Szarvadi și Both. 
Clasamentul

. I prîmeî etape
S-a desfășurat la Tg. Mureș 

n-a purtat însă specificul

LIDER
IN CAT. A

partidă din codrul

• Vineri, sîriibătă și duminică va 
avea loc la Iași cea de a doua etapă 
a, Cupei R.P.R. întrecerile sînt des
chise tuturor jucătorilor și jucătoare
lor avînd clasificarea de 1a cat. a IlI-a 
și pînă la maeștri ai sportului inclu
siv.

se prezintă

BUCUREȘTI 
Mureș

București
5. Știința Cluj
6. Start București

Meciul Știința Cluj—G.S.U. , ,
din cele două jocuri aminate ale etapei, 
este programat pentru joi la Cluj.

1. DINAMO
2. llefor Tg.
3. C.G.A.
4. G.S.U

astfel t

6'6-0 0 52:12
6 4-0 2 26:24
5 3 0 2 31:17
5 2 0 3 12:25
5 10 4 12:28
5 0 0 5 9:36 
bucurești, unul

12
8
6
4
2 
o

Echipa de tenis
lnlrecerile pentru desemnarea celei 

mai bune echipe de tenis a țării s-ati 
încheiat. Singurul meci restant (U.T. 
Arad — Diilamo București) nu mai 
poate influența cu nimic poziția în 
clasament a formației fruntașe, astfel 
că echipa C.C.A. cucerește titlul re
publican și pe acest an. Pentru a 11-a 
oară jucătorii militari își înscriu nu
mele pe tabloul de onoare al tenisului 
romînesc. Performanța lor este bine 
meritată. Ea reflectă valoarea acestei 
echipe și răsplătește străduințele com- 
ponenților ei. Merită felicitări deopo
trivă Gheorghe Vizirii, Marin Vizirii, 
Constantin Năstase, . Ernest Takacs, 
Ecaterina Roșianu și Eleonora Roșia
tic elementele de bază ale, secției de 
tenis C.C.A., jucători situați în vîr- 
fui ierarhiei acestui sport.

Căror factori Ii se daiorește perfor
manța de mai sus? Bineînțeles că în 
primul rînd prezenței în formație a 
multiplului nostru campion Gheorghe 
iViziru (neînvins în acest sezon) care 
a fost secondat cu succes de coechipieri 
constanți ca valoare. Dar principala ex
plicație a reușitei echipei Casei Cen
trale a Armatei, trebuie căutată în 
puternicul spirit colectiv și combativi
tatea dovedită de sportivii militari pe 
întreg parcursul campionatului. In a- 

■ ceasta direcție, campionii noștri pot 
servi de model majorității formațiilor 
de tenis de la noi. Această caracteris
tică a fost vizibilă și la jucătorii mai 
tineri sau de rezervă ca Ion Burcescu, 
Iulian Kiselef, Vasile Popescu, Corne
lia Năstase, Ilie Năstase și Constan
tin Chivaru.

C.C.A.,
Nu putem încheia scurtele noastre 

rînduri fără a arăta că pe lîngă a- 
ceste calități tehnice, omogenitate sau 
putere de luptă, mai este necesară și 
o ținută ireproșabilă pe teren, o disci
plină exemplară, lucruri care •— din 
păcate — nu au fost întotdeauna pre
zente în trecut în comportarea tenis- 
nianilor de la C.G.A. De aceea ne 
bucură revirimentul care s-a produs și 
în această direcție și sîntem siguri că 
adăugind un nou titlu de campioni Ia 
șirul lor impresionant de victorii, 
Gheorghe sau Marin Vizirii ca și cei
lalți vor situa printre preocupările lor 
principale și pe aceea de a avea o com
portare sportivă perfectă. Numele lor 
sînt prea binecunoscute, calitățile lor

o campioană merituoasă
sînt apreciate, activitatea lor este le
gată de dezvoltarea tenisului de la noi. 
De aceea răspunderea lor este și mai 
mare, cu fiecare titlu nou obținut, cu 
fiecare victorie.

G. COMARNISCHl
N. MARDAN

Maestrul sportului GHEORGHE VI
ZIRI/, căpitanul echipei campioane.

I. — CATEGORIA MAESTRU AL 
SPORTULUI

1. Să obțină de două ori consecu
tiv sau de trei ori alternativ în 5 arii 
titlul de campion R.P.R. individual Ia 
aceeași armă.

2. Să cîștige în același an titlul de 
campion R.P.R. individual și un con- 
tyirs internațional la care au partici
pat cel puțin trei țări străine.

3. Să se claseze de 5 ori consecu
tiv pe. locurile I—IV în finala 8am- 
jgionatului R.P.R. individual.

4. Să se claseze pe focurile 1—III 
într-un concurs internațional Ia care 
participă minimum 5 țări cu cel puțin 
2 trăgători de fiecare țară.

5. Să fie finalist la Jocurile Olim
pice sau la Campionatele Mondiale 
-în concursul individual sau compo- 
iijnt at echipei care se clasează în 
finala Jocurilor Olimpice sau a Cam
pionatelor Mondiale, participînd la

Tineretul cîștigat pentru rugi 
trebuie orientat către jocul mod

— Nu le-am mai văzut jucînd de 
multă vreme; oare ai renunțat defi
nitiv la rugbi ?...

Cu aceste cuvinte ne-am adresat, 
duminică după-amiază pe stadionul 
Tineretului, vechiului nostru interna
țional feroviar 0. Cocor, spectator — 
ca și noi — la jocttl G.S.U.B. — 
G.G.A.

— Cum să mai joc, cînd văd atîta 
■mîndrețe de tineri care îmbrățișează 
cu așa de mult entuziasm sportul 
nostru drag! Și apoi Vasile (n. r. 
este vorba de ing. V. Mlădiu) a 
reintrat și este într-o formă excelen
tă...

Iată cuvinte care ne arată că la 
colectivul Sportiv G.F.R. Grivița Ro
șie există o mentalitate sănătoasă, 
de promovare curajoasă a elemente
lor tinere și talentate, confirmată și 
de debutul în prima categorie a unor 
tineri valoroși ca Doru Pavel, N. 
Milea, Pilă, Oblemenco etc. îmbucu
rător este faptul că acest exeniplh nit 
este izolat. Iată, de pildă, iaca ne 
întoarcem privirile asuprit celor care 
„tatonează" îndeaproape G.F.R.-iil în 
cursa pentru titlu, vom găsi alte nu
meroase talente tinere da Griin, Anas- 
tase Toma (Dinamo), Climovschi, Na- 
ge! (Progresul), Gafdea, Cheosea, 
Cioară (Constructorul), Rusenescu, 
Mocanu și Isac (G.S.U.T..)^ Bacă, 
Ghită, Dădulescu, Tenenbaum, Cîuliiani 
(G.S.U.B.) etc.

KTu aceeași situație există și în alte 
colectiva &âil cluburi sportive, ea de 
pildă G.G.A., tinde tinereftrf nu este 
promovat cti destul curaj. Și astfel, 
tineri ca Vizitiu Și Nica nu au ju
cat în tur niciodată în prima forma
ție, deși talentul ntt le lipsește. So
cotim, în această ordine de idei, că 
riigbitil nostru nil poate progresa, 
dacă antrenorii ntt se vor orienta 
spre depistarea și apoi promovarea 
într-o măsură din ee îh ce rrțai mare 
a tinerilor bine pregătiți îri prealabil.

Gălăuzindu-se după asemenea prin
cipii, federația noastră de specialitate 
a și luat frumoasa inițiativă de a 
constitui o reprezentativă de tineret 
a țării, în care elementul preponde
rent îl formează riigbiștii din forma
țiile provinciale care ri-au depășjt 
vrrsta de 23 ani. Inițiativa reprezintă 
în același timp și un stimulent pen
tru cei care, departe de Capitală, țin 
sus steagul rtigbitilui.

Ar fi de dorit, însă, ca acești tineri,, 
o dată câștigați pentru cauza sportului 
cti batonul oval, să fie orientați de 
la început către un joc modern. Ge

înțelegem prin aceasta ? Evi 
circulație permanentă a balonu 
chiderea cil maximum de r? 
către linia de treisferturi a 
mingilor cîștigate de înaintar 
„la mînă“, purtarea balonului 
mul cel mai scurt către ten 
țintă advers, fără curse latera 
lovituri „a suivre" fără șuturi 
gine (decit dacă, bineînțeles, 
tactică impune acest lucru). 1 
de înțeles că tineretul, o dată 
cti aceste elemente ale tehnicii 
ticii moderne, va înnoi spiritul 
învechit, care — în mod regre

Q fază 
șnrat duminică 

și

dinamică din meciul 
intre formațiile 
e.s.u.B. '

mai persistă în 
cfîfcpe.

Prima etapă 
relevat această 
â majorității

mentalitate/» i

a rg&fniîti. i 
tendință spre 

,___ . echipelor
((SS'.tJjT., Progresul, Di name 
structorul), tendință care trebti 
tinuată și acceptată de toate 
țiîle noastre din gampionateli 
B și chiar dacă rezultatele nu 
vedea totdeatfiTa după ccjo 80 
mite de țws roadele unui as 
sistem de joc vor fi culese 1 
indiscutabil în cele din urmă 

Așteptăm ca cea da a dom 
— a Xl-a (C.C.A. — Constr 
Dinamo — Progresul, CiS.U 
C.S.M.S. Iași, C.S.A. Ploești — 
Gr. Roșie, C.S.U.B. — Rapid) - 
și mai valoroasă sub acest ai

C. DUMI 
T. ST

Cmirsul remite ne Mism il școlilor 
sporlive ate U.C.F.S.

m g; Cor.șafca (J'.L.) 56,8; 1.500 m 
obst.: Sercdenciuc (Roman) 4:41,5,’ 
lungime: Viscopoieanu (T.L.) 6,62;
triplu ; Viscopoieanu 13,86 ; înălțime: 
L Moroiu (Brăila) 1,65; prăjină: 
Tihon (T.L.) 3,10 î greutate (6 kg): 
Filler (T.D.) 13,23; disc (1,5 kg):... ... —. . .

j .■ killer
km marș: I. Popa (T.D~y

Cojocarii

CONSTANȚA 22 (prin telefon). Sta
dionul „I Mai" din localitate a găzduit 
sîmbătă și duminică, întrecerile din 
cadrul celei de a V-a ediții a concursu
lui republican de atletism al școlilor 
sportive ale U.C.F.S. La întreceri au 
participat reprezentanții a 12 școli din 
întreaga țară. Concursul a avut o or
ganizare foarte bună, un arbitraj com
petent și s-a bucurat de excelente con
diții atmosferice.

De la aceste tradiționale concursuri 
au lipsit însă, în mod nejustificat, at- 
leții și atletele școlilor U.C.F.S. din 
Tg. Mureș, Iași, Deva și Ploești, fapt 
care a avut desigur o influență nega
tivă asupra nivelului tehnic general 
al întrecerilor, fiind absente o serie 
de elemente talentate.

Iată acuni cîștigătorii întrecerilor 
din acest an: BĂIEȚI: 100 m: A. 
Diaconii (T.D.) Tt,7) 200 m: S. Nitu 
(T.D.) 23,1 ! 4oo m: Nițu (T.D.) 51,4; 
8,00 m: S. Nilesctt (Bacău) 2:02,7; 
1.500 m: Btiiac (T.D.) 4:18,2; 3000m: 
Sereden iuc (Roman) 9:41,2* 110 m g 
(91,4 cm): Axente (T.D.) 15,3; 400

Gh. Petrescu (Giurgiu) 41,84? suliT 
A.brudati (T.D.) 45,22* ciocan: Fill 
37(601 5 :.......f’’r . 
23:46,8; FETE: 100 m: C. Pavelitte 
(Bacău) 13,7; 200 m: B. Cojocarii 
(C-ta) 28,1 > 400 m: N. Eana (T.U.) 
62,0; 800 m: N. Eana 2:24,8; 80 m 
g: M. Pădurarii (T.D.) 12,4’ lungi
me: A. Mihăilescu (Arad) 5.19; înăl
țime: R. Voroneanu (Roman) 1,50 J 
greutate: Ol. Colan (C-ta) 9,24; disc: 
P. Constantin (DL.) 30,26; suliță;
J. Zbîrcea (Orașul Stalin) 30,33. In 
clasamentul pe ’ echipe primele trei 
locuri au fost ocupate de; 1. Tînărul 
dinamovist București 338 p; 2. Tînă- 
rul loconiotivist București 262,5 p! 
3. Sc. sp. U.G.F.S. Roman 235 p.

DECI:BAL toca 
corespondent

^■wgwwm.ai-....n,r--- ---

Normele de clasificare 
sportivă ia scrimă
ia sută din întîlniri și 

puțin 50 la sută din vic- 
finală.

CATEGORIA I.

minimum 50 
realizând cel 
torii pîrră la

II. ......
1. Să se califice în finala campio

natului R.P.R. individual sau în semi
finală, cu condiția să fi trecut două 
tururi.

2. Să realizeze 60 Ia sută victorii 
în cadrul campionatului R.P.R. pe e- 
chipe categoria A, cu condiția să 
tragă 50 la sută din asalturi.

3. Să se califice jn finala unui 
concurs Ia câre au participat minimum 
16 concurenți, dintre care 80 la sută 
de categoria I și maeștri.

4. Să se califice 
curs internațional 
■fhinimum trei țări,

. trecut un tur.
5. Șă se claseze

în finala udul c.on- 
la care participă 
cu condiția să 11

pe locul I—II în

clasamentul individual al campionatu
lui R.P.R. pe echipe, categoria B a 
fiecărei serii,

IU. — CATEGORIA a il-a
1. Să se claseze pentru faza finală 

a campionatului R.P.R. individual.
2. Să realizeze 30 la sută victorii 

în campionatul R.P.R. pe echipe cate
goria A, cu condiția să fi tras în cel 
puțin 50 Ia sută din întâlniri.

3. Sa realizeze 60 Ia sulă victorii 
în campionatul R.P.R. pe echipe ca
tegoria B, cu condiția să ii tras în 
cel puțin 50 Ia sulă din întâlniri.

4. Să se claseze în lir/aia unui con
curs la care au participai minimum 
12 concurenți, cu condiția ca cel puțin 
60 la sută dintre aceștia să fie de 
categoria a Il-a.

5. Să se califice în finala campio
natului R.P.R, de jiiiiwi.

6. Să se claseze pe locul I în fi
nala unui concurs de categoria a I1I-3, 
cu minimum 16 concurenți clasificați.

IV — CATEGORIA a lll-a
1. Să participe Ia un număr de 5 

concursuri individuale sau pe echipe, 
într-un an, indiferent

V. — CATEGORIA
1. Să participe Ia 

concursuri într-un an 
tegorie.

CONFIRMAREA CATEGORIEI
a. Pentru reconfirmarea categoriei l 

este necesar ea în următorii doi am 
de Ia obținere, sportivul să repete o 
singură dată norma, la una din con
dițiile prevăzute pentru categoria res
pectivă.

b. Pentru reconfirmarea eategoriei 
a 11-a și a IH-a este necesar ca spor
tivul să repete norma categoriei res
pective în fiecare an.

NOTA'; Victoriile obținute prin ne- 
prezerrtarea adversarului nu vor fi 
calculate, deci sportivul nu va bene
ficia de ele.

de categorie.
JUNIORI
cei puțin două 
indiferent de ca-

CAMPIONATUL REPUBLICA 
BASCHETBALISTELOR JUb 
Mîine încep la GheorghienI 

campionatului republican de 
pentru junioare, la care participi 
toarele șase echipe •. Sportul 1 
rese Rădăuți, Clubul Școlar Ti' 
Rapid București, Voința Gheo 
Lemnarul Tg. Mureș și C S. Ora, 
trecerile, care se vor desfășura 
turneu, se vor încheia duminică 

ȘTIRI DE FOTBAL
A Duminică, jocurile de ca 

vor începe la ora 16, iar cele c 
R.P.R. la ora 15.30.
• Echipa Dinamo Brăila s-a 

rat la BiucureștI și va activa, î 
gdria C, sub numele de Dinatru 
liția.
• Pină la io octombrie. Iede:

fotbal nu primește nici o cerere 
gitimare sau de viză anuală'. 
STARUINTA tg. mures a 
GAT „CUPA - ' - - ‘

TARE
Zilele aioestea, 

avut loc ultima ------ — ------------
orientare turistică dotat cu 
R.A.M.“. Trofeul a revenit pe 
doua oară consecutiv echipei S 
Tg. Mureș alcătuită din muncitor 
fabfiea „Pettjfi Sandor“ din Tg.

Iată cum arată clasamentul 
1. Stăruința Tg. Mureș 4141 p. ; 
ința I.M.F. I Tg. Mureș ÎMI P-; 3. 
M,ureș I 1S41 p; 4. Textila Mureț 
p. • S. Fabrica de zahăr 1829 p. ; 
ința I.M.F. TI 1779 P. I 7. Avîn 
«hm i«M p. etc. (I.PAUȘ- — <

ACTIVITATEA LA BOX
• Joi seara, în organizarea co

lui sportiv „TManii", va avea 
reuniune amicală de box pe 
„Metalul din cal. Du®
cadrul acestei reuniuni, la cai 
participa boxeri din colectivele 
Dinamo București, și Energia C 
se vor disputa, printre altele, u> 
rele meciuri : D. Rizea — M, I 
M. Vișoiu — At. Călărașu, Fr. I 
— Gh. Dumitru, I. Pătrau — 
Gheorghe, I. sort — Dănilă Enu(

© Tinerii pugiiiști de la „Ir 
Stanei”-Cjjmpia Turzii, antrenați 
moșul instructor voluntar vasile 
desfășoară' o frumoasă activital 
curînd, el au întîlnit echipa co 
lui „Simo Gezia“ dri|n Tg. Mureș 
nirea a fost oîștlgată d.e boxe 
Tg. Mureș, d'ar tinerii pugiliști 
djn rindurile cărșra s-au rem'airca 
Podar, Anton P'pppșcu și S. Paje 
Jăsșt o bună impresie. (P. ȚOI 
corespondent,).

R.A.M." LA < 
TURISTICA
în munții Căi 
rază a concura 

dotat 
revenit



Numeroase absence

i semifinalele eaaționatului de șah ai R.P.R.

nesontesfat

a haitotiliior sovietici
La București, Tg. Mureș și Arad 

i început duminică semifinalele 
mpionatului individual de șah a! 
P.R. Din cauza slabei preocupări 
unor cluburi și colective față de 

Tastă importantă competiție s-au 
registrat numeroase absențe. Astfel,

Tg. Mureș și Arad în foc de 20 
irticipanți, cit fuseseră trecuți pe 
ițele de înscriere, s-au prezentat 10 
respectiv 13. La București în grupa 

joacă 14 șahiști, iar în grupa a 
a 15. Bineînțeles că această stare 

lucruri dăunează în mod serios 
nipetiției și Federația romînă de 
h are datoria să cerceteze cauzele 
participării, sancționînd cluburile,

colectivele și jucătorii care se fac vi- 
novați de 
tate și de 
celor mai

țmifinalele campionatului 
e calificare pe echipe 

la lupte clasice
Spectatorii din Arad și București au 
istat duminică la pasionantele fa
ceri din cadrul semifinalelor cam- 
matului de calificare pe echipe la 
)te clasice. Așa cum era de aștep

ta Arad s-au impus cu autoritate 
iipele Amefa și Voința Lugoj, care 
iu și calificat pentru finala compe- 
ei. Surprinzător de slab s-a pre- 
itat echipa Stăruința din liaia 
ire, care a venit, de-altfel, cu o 
mujic incompletă. La București, fa
cerile au scos în evidență buna 
•jgătire tehnică și fizică a sportivi-
■ participant!', remareîndu-se elc- 

' de tinere și în special Florin Tu
și Alexandru Radu (Rapid), Do

le și Strulovici (Tractorul Galați), 
mica și Marinache (C:S. Marina 
ta). Dintre ecliipe s-au evidențiat 
ictorul Galați și Rapid București, 
bliniem orientarea bună a clubului 
pid Bucureșt'i care a prezentat o 
lipă alcătuită în majoritate din e- 
îente tinere, bine dotate fizicește 
eu mari perspective de afirmare. Nu 
•Jași lucru se poate spune însă des-
■ Voința București, care a avut o 
mație slab pregătită, dezamăgind 
fel pe toți cei de față. E suficient
arătam că in ultimul tur doi lup- 

ori de ta Voința au abandonat 
ta, iar Urbanfii a fost descalificat 
itru faptul că a cedat vădit me- 
1 luptătorului constănțean Szabo, 
scopjil de a împiedica victoria e- 

pei Rapid.
) contribuție de seamă ta reușita 
■ecerilor au adus arbitrajele care 
fost cît se poate de corecte.

•dă rezultatele înregistrate: ARAD: 
fa cu Voința Lugoj 8—8, cu Sta

nța Baia Marc 14—2, cu Voința 
ij 12—2. Voința Lugoj cu Stăruința 

M. 10—2, cu Voința Cluj
-3. Voința Cluj cu 
M. 6—6. S-au calificat 

c Amefa Arad si Voința 
.UCUREȘTi: Tractorul
S. Marina C-ța 9—7,

11—5 și c.u Voința Buc. 13—3. 
S. Marina C-ța cu Voința B. 
-2, cu Rapid Buc. 9—7. Rapid 
•urești cu Voința B. 10—2.

această lipsă de sportivi- 
respect față de întrecerea 

buni șahiști ai tării. Fără 
îndoială că acum, revizuindu-se com
poziția seriilor, federația va trebui să 
stabilească (în funcție de coeficientul 
fiecărui turneu) numărul de șahiști 
care se vor califica în fiecare grupă 
pentru finalii.

In ciuda acestor deficiențe de or
din organizatoric semifinalele au în
ceput sub semnul unei interesante 
lupte. La București, în prima grupă, 
doar o singură partidă s-a încheiat 
remiză în runda I ( Voicnlescu-Bo- 
tcz). In celelalte, una din părți a ob
ținut punctul întreg: Gheorghîu — 
Menas 1—0, Radulescu — Malcoci 
1—0, Bucătaru — Elena 1—4), Băla
nei — Nacht 1—0, Varabiescu — 
Ungureanu 1—0.

In grupa a Il-a Drimer a cîștigat 
o foarte frumoasă partidă la Sălceanu. 
Alte rezultate: Pogorevici — Avachian 
1—0, Schlessinger — Pregerrnan >/2— 
‘/2, G. Alexandresctt — Gavriiă 
'/2—V2, Pavlov — Conert 1—0, Cio- 
cîltea — Reicher %—*/2, Stănculescu 
— Brpunstein ‘/2—%.

Iată rezultatele din prima rundă în 
grupa de la Arad (unde nu s-a pre
zentat nici un jucător de la Oradea 
și Petroșani): Tocăniță — Breaz» 
0—1, Palterer -- Boilă 0—1, Partoș— 
Halic 0—1, Ianoși — Grozescu 1—0. 
Celelalte partide s-au întrerupt.

Zilele trecute au luat 
sfîrșit campionatele mon
diale de haltere.

De Ia Stockholm ne-au 
parvenit zilnic știri cu 
privire la succesele hal
terofililor sovietici, la- 
cînd bilanțul acestor în
treceri reiese limpede su
perioritatea categorică 
pe care o dețin în a- 
ceastă disciplină spor
tivii sovietici. Din ceie 
7 titluri, reprezentanță 
U.R.S.S. au cucerit cine 
în timp ce halterofilii 
S.U.A., numai două 
la punctajul general, 
prezentativa U.R.S.S. 
ține primul loc, cu 
punvte față de 35 
au totalizat halt-ro 
americani.

incepînd din 195£, de 
la Olimpiada de ia 

Helsinki, reprezentanții 
^>.U.A. nu au reușit ni
ciodată să întreacă în 
punctajul general echipa 
U.R.S.S. Avîtjd în for
mație elemente dc o deo
sebită valoare, ca Lo
makin, Vorobiov, Medve- 
diev, Stogov etc. halte
rofilii sovietici s-au si
tuat fără discuție în vîrful piramidei 
în domeniul acestui sport. Rezulta
tele din ultimii ani în lupta pentru

6 ani semigreul Ar cădii Vorobiov define ti-De
tlul de campion al lumii. In fotografie, haltero
filul sovietic ridică bara in stilul smuls.

(Foto N. A. Volkov)

supreniația mondială dintre reprezen
tativele l i.R.S.S. și S.U.A. sint con
cludente :

In 1953 la campionatele mondiale 
de la Stockholm reprezentativele am
belor țări au cucerit cîte trei medalii 
de aur iar echipa U.R.S.S. s-a clasat 
prima cu 25 p. Un an mai tîrziu, la 
Vietia, halterofilii sovietici cuceresc 4 
titluri mondiale din 7 și totalizează 29

CONSOLARE...

mai
ur-

Stăruința 
pentru fi- 

Lugoj. 
Galați cu 
cu Rapid

Ce tactică au folosit jucătorii maghiari la Chorzow ?
Doar cinci săptămîni ne mai des

part de meciul de la București, cu 
prima reprezentativă a R. P. Ungare. 
Partida aceasta — cu prietenii 
și vecinii noștri — constituie un eveni
ment de seama în fotbalul romînesc. 
De aceea, în perioada care ne 
desparte de 26 octombrie, vom
mări și relata cititorilor noștri pre
gătirile echipelor maghiare. Firește, 
după meciurile pe care reprezentati
va maghiară le va susține cu 
U.R.S.S. la Aîoscova (duminică) și 
cu Iugoslavia la Belgrad (5 octom
brie), ne vom putea face o imagine 
mai clară asupra valorii și formei 
echipei R. P. Ungare. Dar deocam
dată să ne oprim la primul meci 
din această suită de îniîlniri a echi
pei Ungariei, cel cu Polonia pe care 
viitorii noștri adversari l-au cîștigat 
la Chorzow cu 3—1.

Ce tactică au utilizat învingătorii ? 
Iată o problemă importantă la care 
răspunde ziaristul maghiar Tari Ist
van :

„Centrul înaintaș Csordas a jucat 
retras, de unde a dirijat foarte bine 
întreaga linie de atac, dar în spe
cial extremele (cu alte cuvinte Csor
das avea rolul pe care-l deținuse 
mai demult Hidegkuti). Cind se i- 
veau ocazii, el venea înainte împre
ună cu ceitalți atacanți. (într-o a- 
semenea acțiune, Csordas a marcat 
un gol de toată frumusețea). Ex-

tremele, bine lansate, trebuiau să u- 
tilizeze schimbul de locuri apropiin- 
du-se spre poartă pe centrul 
nului, derufiud în acest fel 
rea adversă.

Apărarea avea misiunea de 
cetini atacul polonez prin 
mingii, prin pase precise la 
pier. Această tactică a fost 
tată întocmai. Polonezii au

tere- 
apă ra-

a în
tinerea 
coechi- 
respec- 
început

foarte puternic, au alergat mult după 
balon, epuizîndu-se repede. Fotba
liștii maghiari au jucat calm, au 
desfășurat un joc omogen, colectiv, 
siâpfaind din ce in ce mai mult terenul. 
N-aș putea evidenția în mod spe
cial pe nimeni. Trebuie să ne 
bucure faptul că jocul de echipă a 
început să se contureze, că soarta 
meciului nu a fost hotărîtă de aiiu- 
miți jucători ci de întreaga echipă"...

Ziarele poloneze au elogiat jocul 
echipei oaspe, evidențiind în primul 
riad pe Csordas, Bencsics, Berendi 
și Sipos. Ziarul „Spori" din Kato
wice scrie : „Csordas și Bencsics au 
jucat după rețete sud-americane: ei 
au fost plini de imaginație, au pres
tat un joc variat și prin vitalitatea 
lor au produs panică în careul po
lonez. Tehnic și tactic, ungurii au 
fost superiori. Ei au avut iirtotdcc- 
ima 
«ea. Berendi a siăpînit tot terenul, 
iar Sipoș nu i-a dat... cuvîntul ni
ciodată centrului atacant polonez".

un om liber care primea min-

i preajma campionatelor mondiale 
haltere, revista americană ,,Muscle 
>er" a publicat o fotografie a lui 
rles Vinci, finind intr-o mină me- 
a olimpică de. aur. iar in cealaltă 
> biblie. Explicația glăsuia semnifi- 
v:
Biblia îi va ajuta Iui Vinci să a- 
ge medaliei olimpice și pe cea de 
pion al lumii..."
Sfînta scriptură" l-a însoțit pe Vin
ii la întrecerile 
hiea probei, și
petiției, americanul 
r, implorind cerul 
oria in lupta grea 
etic Siogov. Dar...
inci nu va putea poza pentru ,,Mus- 
Power" cu medalia de campion al 
ii. Pentru a treia oară' medalia de 
a luat loc printre trofeele sportive 
lui Vladimir Stogov, mai bine an
at, mai bine pregătit și mai puter-

de la Stockholm, 
chiar in timpul 

s-a rugat înde
să-! dăruiască 
cu halterofilul

„sportivul" Batista susține cite 
o partidă, terenul este păzit de un 
detașament din garda sa personală iar 
cutiile de piele care adăpostesc de obi
cei bețele de golf, ascund... arme auto
mate și puști mitraliere. Acestea sint, 
după părerea lui Batista, „argumente
le" cele mai sigure împotriva manifes- 

. țărilor de „entuziasm" ale locuitorilor 
la adresa mitului dictator... Numai că 
mitralierele nu vor feri prea multă 
vreme 
Legile 
oprite

raftul prăfuit al cine știe cărei filmo
teci.

Afacerile sint afaceri.

O STATISTICA SINGEROASA...

Luptele de tauri, varianta modernă

pe Batista de niînia poporului, 
dezvoltării

cu nici un
societății nu pot 

fel de arme...
fi

a 
luptelor de gladiatori din antichitate, 
spectacole menite să trezească instinc
tele primare, continuă să fie în mare 
cinste în Spania, Mexic, Franța de 
sud, America latină. O statistică ne 
informează că în cursul anului 1957, 
pe arenele insingeraie ale „corridetor"

TEHNICA MODERNA...

Paris a fost prezentat, nu

E CE Jl-E FRICA NU SCAPU

atista, sinistrul dictator al Cutei, 
un mare amator al jo- 

i de golf. In tinspui -pfad

7,o
mult, filmul sportiv american intitulat 
„Tehnica modernă în baschet". Peli
cula, vîndută la un preț foarte „pipe
rat", pretindea că poate iniția pe orice 
amator de baschet nu numai in fai
nele, ci și in ultimele noutăți aduse 
tehnicii acestui sport. Dar, așa cum s-a 
aflat ulterior, „Tehnica modernă" a 

20 de ani 
că ameri-

fost filmată ,,numai" cu... 
în urină. De unde se vede 
cânii nu s-au sfiit să vîndă bunilor lor 
„aliați" francezi g vechitură scoasă din

ou căzut 20.650 tauri șt... juste 20 de 
toreadori. De altfel, reuniunile cele mut 
gustate au fost cele în-care au pierit 
toreadorii. In lumea sportului capitalist 
omul nu prezintă importanță. Princi
palul este ca afacerile organizatorilor 
lipsiți de scrupule să meargă cit mo' 
bine. Restul nu contează..,.

p. clasîndu-se pe primul loc. Exact ,i- 
cclași bilanț — în pm?:t:ij.d general, 
și iu ce pr-vește titlurile — oglindește 
succesul ecli pei I LR.S.S la campiona
tele din l',55, desfășurate fa Munehen. 
La Ol-rmiiitda ce Ia Melbourne reprezen
tativa U.R.S.S. cucerește din nou 
primul loc cti 29 p. dar obține cu o 
medalie de aur mai puțin decît re- - 
prczentaiiții S.U.A. In Schimb, în 1957, 
ta mondialele
Iii Țării Socialismului 
tare excepțională, 
categorică victorie 
natelor mondiale 
U.R.S.S, obține 6 
obținut de S.U.A. 
neral U.R.S.S. totalizează 33 p. fată 
de cele 9 puncte ale americanilor. In 
acest an,

de la Teheran, halterofi- 
ail o compor- 

obținînd cea mai 
din istoria campio- 
de haltere. Echipa 
titluri față de unul 

In punctajul ge-

la Stockholm halterofilii 
americani s-au pregătit foarte serios 
pentru a-și lua revanșa. Socotelile 
lor însă nu s-au potrivit cu cele 
din... capitala Suediei. U.R.S.S. a cîș
tigat 5 titluri mondiale în timp ce 
americanii n-au reușit să cucerească 
dccit două titluri (prin Berger și 
Kono). Cu acest prilej doctorul în 
medicină Arcadii Vorobiov a cîștigat 
pentru a 6-a oară titlul de campion' 
al lumii în timp ce compatriot» săi 
Stc.gov și Lomakin pentru a 3-a oară, 
Bușuev și Medvediev pentru a 2-a 
oară.

Trecînd în revistă rezultatele și 
performanțele halterofililor sovietici, în 
ultima vreme apare clar că suprema
ția sportivilor din Uniunea Sovietică 
fa domeniul sportului cu haltere este 
de necontestat.

A sosit toamna și o dată cu veni
rea ei sportivii se gîndesc tot mai 
mult ia sezonul de iarnă caic, se a- 
propie. Hocheiștii sovietici se pregă
tesc să iasă îii curînd pe gheață 
(bineînțeles artificială) pentru a în
cepe întrecerea în cadrul campiona
tului de hochei al U.R.S.S

Anul acesta, sezonul de hochei va 
începe mai devreme ca orîcînd. t.a* 
5 octombrie, cînd întrecerile fotbaliș
tilor și atleților vor Ii In toi, pucul 
va începe să alerge. între mantinelele 
patinoarului artificial de Ia Luji/iki.

Actualul campionat de hochei este 
al Xlll-lea ’în istoria sportului so
vietic. in cele 12 ediții anterioare cele 
mai multe victorii (6) le-a repurtat 
echipa T.S.K.M.O. De trei ori au fost 
campioni hocheiștii de la V.V.S., de 
două ori cei de la Dinamo Moscova, 
o dată titlul a revenit formației Ari
pile Sovietelor. Interesant de remar
cat că primele trei locuri au fost

%
SPORTIVII DIN SINGAPORE

fN IMPAS...

Presa din Singapore se ocupă tot, 
mai des despre situația materia-1 
lă tragică în care se zbat numeroșii 
sportivi fruntași din localitate. Astfel, 
cunoscutul halterofil Cen Hao-lîan, ; 
după ce a cucerit medalia de aur la cea 
de a Ill-a ediție a Jocurilor Asiatice del 
la Tokio, a rămas șomer și de mai 
multă vreme trăiește din mărunte cîș I 
tiguri ocazionale. După cum a declarat 
el este nevoit deseori să se mulțumeas
că cu o bucată de pline și cu o cană 
de ceai pe zi. In aceste condiții, cam
pionul Asiei a spus că se vede obliga! 
să abandoneze sportul.

Urmările politicii agresive ale S.U.A. 
în statele aservite dolarului le- simt, 
c.a și ceilalți oaameni ai muncii, 
sportivii.

RECORDUL RĂBDĂRII...

...a fost stabilit, bineînțeles, în S.U.A. 
Un „sportiv" sui generis (cum sint 
creați cu sulele peste noapte în S.U.A.), 
un oarecare Red Stewens, pentru a 
stabili un nou... record mondial, a stat 
sub apă (cu o mască de oxigen) nici 
mai mult nici mai puțin de 31 ore și 
10 minute. In loc să lie internat în 
tr-un ospiciu, Red Stewens a primii 
cununa recordurilor lumii. Nu vă mi 
rați I S-a întîmptat în S.U.A,..

Actualități sovietice

împărțite totdeauna între aceste echipe. 
Doar la primele două ediții, la lupta 
pentru supremație participase și Spar
tak Moscova.

Și totuși prima încercare a forțelor 
se va produce înainte de 5 octombrie. 
Zilele acestea, pe gheața patinoarului ar
tificial de la Sokolniki va începe tra
diționalul turneu cu handicap dotat 
cu „Cupa ziarului Sovietski sport". 
Competiția este extrem de interesantă. 
Înaintea fiecărui meci juriul de arbi
tri stabilește handicapul, care se în
scrie într-un plic. Abia după sfîrsitul 
meciului plicul este deschis și echi
pele află care a fost diferența de 
puncte hotărîtă. Handicapul se adau
gă la rezultatul de pe teren stabi- 
liudu-se astlel scorul litial

Și acum cîteva amărrunte organi
zatorice: în clasa „A" vor evolua 17 
echipe împărțite în două subgrupe. 
In prima sub-grupă se vor disputa 
locurile 1—10, iii cealaltă 11—17. In 
clasa ,,B“ participă la întreceri (il 
de echipe în loc de 30 cîte au con
curat amil trecut. Aceste colective vor 
fi împărțite în 8 zone geograhee. Pen- 
tril prima dală vor lua parte

ș rile clasei „B“ echipe din 
[ îndepărtat cuni ar 
f Cita, Vladivostok, 
Imolsk pe Amur, 
’Și încă o noutate:

două tururi ca 
far la clasa 
tururi în loc de două, 
hochei din U.R.S.S. aș-

iășura 1/u în 
ci în patru, 
avea loc trei

Iubitorii de
teaptă cu muită nerăbdare deschide
rea sezonului.

ti cele din 
Habarovsk.

la |Ocu-
Orieiihil
Irkutsk, 
Komso-

Blagovescensk șa. 
jocurile se vor deș- 

înamte,
„A" vor

SPORTUL POPULAR

Stc.gov


Mîiaie, în sala Dîțiamo

Intîlnirea București-Chișinău
clasicela lupte

Miine, începînd de la ora 19, în 
«ala Dinamo din Capitală, iubitorii 
sportului luptelor vor 
nouă și i 
!jon a 1 ă, 
upte a 

orașului 
fruntare 
foarte g
Trebuie să scoatem în evidență însă 
faptul ?ă în R.S.S. Moldovenească 
sportul luptelor cunoaște o frumoasă 
dezvoltare și că, în general, nivelul 
tehnic 1 luptătorilor este ridicat. Ei 
s-au afirmat și pe plan internațional 
cu prilejul diferitelor concursuri, ocu- 
pînd locuri fruntașe. Anul trecut, la 
Spartachiada popoarelor din U.R.S.S., 
foarte mulți dintre luptătorii din 
R.S.S. Moldovenească au avut o com
portare frumoasă, dovedind cu acest 
prilej buna lor pregătire tehnică și 
tactică. S-au remarcat îndeosebi Ka- 
lacikov, Polunin, Dobrovolski și Sa-

■ asista la o 
importantă întîlnire interna- 

care opune reprezentativei de 
orașului București pe acea a 
Chișinău. Fiind prima con- 
între aceste două echipe, este 

greu să facem un pronostic.

poval. Din lotul care a făcut 
sarea la București fac parte 
torii luptători: Kazacikov, 
Dobrovolski, Par/asiuk, • 
Sapoval, Zapornîi și Sinițki.

Reprezentativa orașului București 
s-a pregătit cu seriozitate pentru a- 
ceastă întîlnire. O parte din compo
nență ei au fost titularii categoriilor 
la recenta întîlnire internațională 
„Trofeul orașelor țărilor balcanice", 
unde au avut o comportare merito
rie. In echipă au fost introduse însă 
și elemente tinere care H fac debutul 
intr-o întîlnire internațională.

Echipa noastră are următoarea 
componență: cat. 52 kg. Gh. Szabad, 
cat. 57 kg. Fr. Horvath, cat. 62 kg. 

Sultz, cat. 67 kg. Gh. Dumitru, 
73 kg. Ion Chefăr, cat. 79 
Belușica, cat. 87 km Gh. 

povici și cat. nrea T. Tarbă 
Șuii).

M. 
cat.
M.

Cum se va desfășura tradiționala» »

Ștafetă a Prieteniei Romîno-Sovietice
depla-
urmă- 

Polunin, 
Cetverikov,

km 
Po- 
(A.

Săptămină aceasta, pasionațit fotbalului vor avea emoții, nu glumă! 
locurilor de campionat, care continuă duminică, li se va adăuga un alt 

eveniment important: returul partidei Petrolul—W i smut Karl Marx-Stadt, 
care este așteptat cu pasiune, mai ales de ploeșteni. Atențl la desfășura
rea campionatului, in care Petrolul are de apărat titlul cucerit, ploeș
tenii iși. concentrează totuși interesul spre meciul cu Wismut, 
echipa lor va căuta să obțină calificarea in turul următor.

in care

Printre manifestațiile care cinstesc 
tradiționala „Lună a prieteniei Ro- 
niîno-Sovietice", competițiile sportive 
ocupă și în acest an un loc impor
tant. Mii și mii de sportivi ai pa
triei noastre se pregătesc să sărbă
torească cea de a 41-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie prin numeroase întreceri. 
Una din manifestările așteptate cu 
nespusă dragoste de tineretul spor
tiv din țara noastră este și „Ștafe
ta Prieteniei Romîno-Sovietice", or
ganizată de către Consiliul General 

raionale, o- 
ale U.C.F.S., 
U.T.M. și al

U.C.F.S., prin consiliile 
rășenești și regionale 
cu sprijinul comitetelor 
Consiliilor A.R.L.fJ.S.

Ștafeta se desfășoară 
pe, pe cinci trasee. Etapa I, 
comune la centrul de raion, 
ștafetei în centrul de raion 
respunde cu data și ora 
ștafetei raionale spre centrul 
giitne.

Etapa a Il-a, de la centrele

în trei eta- 
de la 
Sosirea 
va co- 
plecării 
de re

de ra-

Pe-

ioane la centrul de regiune. Sosirea 
la centrul de regiune va corespunde 
cu data și ora sosirii ștafetei inter
regionale în .centrul de regiune.

Etapa a Ill-a, inter-regională, cu
prinde cinci trasee, după cum urmea
ză :

Traseul I. Baia-Mare și Oradea
— cu întîlnire comună la Cluj — 
Cluj— Tg. Mureș — Tg. Ocna — 
Bacău.

Traseul II. Timișoara — Deva — 
Sibiu — Orașul Stalin — Ploești
— București.

Traseul ~
București.

Traseul
— Galați

Traseul 
ceava —

Traseul

ilF. Graiova — Pitești

TulceaIV. Constanta -
— Focșani.
V. Vatra Dornei
Iași, 
final. București (cu ștafe-

Oradea
iu**

Sli

tele primite de la traseele II și 111 
prin Urziceni — Buzău — Focșat 
(aci se primește ștafeta traseult 
IV) - Focșani — Bacău (aci s 
primește ștafeta traseului I) — B; 
cău prin Roman — Podul Iloaiei - 
Iași (aci se primește ștafeta tras» 
ului V și a regiunii Iași). Delegi 
ția sportivă ce va purta ștafeta f 
traseul final va pleca din Bucureș 
la 4 noiembrie și va sosi la Iași 
5 noiembrie. Plecarea ștafetei d 
Iași spre punctul de frontieră Ui 
gheni se va face în ziua de 6 n< 
iembrie a. c.

In alcătuirea ștafetelor vor figui 
sportivi fruntași și evidențiați 
producție, din secțiile de atletisr 
motociclism, călărie, canotaj, ciclist 
turism etc. Ștafetele sînt mixte 
formate din 10 sportivi.

B Mare
Q txi.
il

Y^Cluj
zn-1

. «3țl£ tex * U.
VDornec z->4-.xt.

3 X1. Iași
• £ XI. ora

Ta Mureș 
“aCLs xi. ‘ Bacău

5. xi. ora «

CA Ș» C.C.A. ANUL TRECUT...
Petrolul se află exact în situația 

de anul trecut a echipei C.C.A., după 
primul joc cu Borussia Dortmund. în
vinși ,1a Aue, cu 4—2 (ca și C.C.A. 
la Dortmund), ploeștenii vor începe 
partida de duminică de fapt cu un 
scor inițial de 0—2. Deci, mai întîi 
au de recuperat această diferență și a- 
poi să lupte pentru calificare. Vor 
reuși un 2—0 sau 3—1 (ca și C.C.A. 
la București) și astfel, vor trebui să 
dispute un al treilea joc sau vor re
aliza diferența necesară pentru cali
ficare ?

Fără să afișeze un optimism exa
gerat, ploeștenii consideră că pot, re
face handicapul și chiar să-l depă
șească. La Aue, echipa Petrolului a 
resimțit faptul că n-a avut o pregă
tire de ansamblu și după 25 de mi
nute de joc bun, chiar foarte bun, ea * 
a început să slăbească treptat, ceea 
ce a permis echipei Wismut să preia 
conducerea, datorită mai ales centru
lui înaintaș Troger.

In cursul acestei săptămîni, Petrolul 
își va desăvîrși pregătirile pentru re
vanșă. Astăzi face un ușor antrena
ment, iar joi unul mai intens (Ia 
două porțî).

Să ne ocupăm acum puțin de a- 
ceastă nouă ediție a Cupei Campio
nilor Europeni.

E BINE DE ȘTIUT
Mai întîi cîteva amănunte, ca 

spunem așa. regulamentare.
« Meciurile turului preliminar, 

prezent in curs de desfășurare,
fost trase la sorți după ce echipele 
au fost împărțite în grupe geogra
fice. Programul optimilor (turul ur
mător) va fi alcătuit 
gere la sorți, dar nu 
grafice. Numele celor 
fi puse toate tntr-o

0 Turul preliminar 
'(al pină la data de 1 
Umile de finală se 
Intre 1 octombrie și

*Dacă după cele două jocuri, 
Wpele respective se vor afla la e- 
'galitate de golaveraj, ele vor dis
puta un al treilea meci pe un teren 
neutru Regulamentul competiției

prevede că „teren neutru" nu în
seamnă în mod obligatoriu „țară 
neutră", adică acest al treilea meci, 
să spunem Petrolul 
poate disputa fie 
la Ploești), fie 
la Aue sau Karl

• In caz 
treilea meci, 
2 reprize a

de 
el

15

Wismut, 
in R.P.R. (dar 

in R.D.O. (dar 
Marx-Stadt). 
egalitate și după 
va fi prelungit 
minute și se va

se 
nu 
nu

al
cu
a-

Mijlocașul K. Wolf și portarul Neubert, 
dai 'din jucătorii echipei Wismut

per

mi

să

In 
an

peta la sorți dacă egalitatea va 
sista și după prelungiri.

CE A FOST...
Pînă acum s-au disputat 10 

ciuri și anume:
Boldklub Copenhaga — Schalke 04 

Gelsenkirchen 3—0. ‘
Schalke 04 — Boldklub 5—2.
Standard Liege — Hearts of Mid

lothian Edimburg 5—1.
Hearts of Midlothian — Standard 

Liege 2—I.

tot prin tra
pe grupe geo- 
16 echipe vor 
singură urnă, 
trebuie inche- 
octombrie. Op- 
vor desfășura 
30 noiembrie.

e-

Ro-

A fost alcătuită echipa 
de box a R. P. F. Iugoslavia 

pentru înWmrea 
de la București

Pentru intîlnirea pugilistică cu
mi ui a de la București, care va avea 
loc. duoă cum se știe, la 27 septem
brie, forul de specialitate iugoslav a 
'stabilit lotul care va înfrunta repre
zentat va R P. Romine. Vor face de
tașarea următorii boxeri (în ordinea 
categoriilor); Palici, Radanov, Pali- 
tiovici, Lukici, Lazarovici, Laskovici, 
Panovac, lakovlevici, Davidovici și 
Sodici. Rezervă: Toth. Din lotul: iu
goslav linseste, după cum se vede, 
Tomisl. v l'elava.

Wismut Karl Marx-Stadt 
trolul Ploești 4—2.

Dinamo
2—2.

Jeunesse
Goteborg

Atletico
Dublin —

Newton
Reims 1—

Polonia Bytom 
pesta 0—3.

Două partide au fost anulate: Be- 
șiktaș Istanbul — Olimpiakos Pi
reu și Young Boys Berna — Man
chester United, echipele Olimpiakos 
și Manchester anunțînd că se re

Zagreb Dukla Praga

Esch (Luxemburg) — IK
1—2.

Madrid —
8—0.
Ards Belfast

4.

Drumcotidra

St. de

M.T.K. Buda-

trag.
Deci,

dard Liege,
Young Boys Berna. Alte patru sînt 
ca și calificate: Atletico Madrid,
M.T.K. Budapesta, St. de Reims și 
IK Gdtebnrg. Prima are un avantaj 
prea mare (8 goluri), iar celelalte 
trei e greu de presupus că pot pier
de pe teren propriu. Chiar și Dukla 
Praga, 
Zagreb, 
Califice,

trei echipe calificate: Stan- 
Beșiktaș Istanbul și

care a făcut 
are suficiente 
jucînd acasă.

meci nul 
șanse să

la 
se

...Șl CE VA
» 

FI

acestei săptămtni seIn mijlocul 
dispută un meci: Juventus Torino- 
Wiener S.K. Viena, miine la Torino, 
in primă ediție. Celelalte partide vor 
avea loc după cum urmează :

28 septembrie: Petrolul Ploești— 
Wismut Karl Marx-Stadt (retur).

30 septembrie: IK Gofeborg — 
Jeunesse Esch (retur).

1 octombrie: Drumcondna Dub
lin —■ Atletico Madrid (retur), Wie
ner SK. — Juventus (retur), Dukla 
Praga — Dinamo Zagreb (retur), 
Schalke 04 — Boldkluo ta Hanovra 
(al treilea meci).

„„ . Tq. OcncTCr 
Cava 30*. Sibiu 3:.x. 4.xi

Tim I s oa ra 29.x. —Cu 0 -CXw- bec(alin
Q i.xi

Pitești 
JJlZ. «I.

’loesli
'2.xi. .

Focșani
. k. xi. ora 16

Ț-sGalați 3 «i.
^*y\Tulcea

Y 2.XI.
1 i

Craiova
1M: C

3.xmQr .
București iConsf
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Ieri au continuat întrecerile

primei Spartachiade Internaționale 
a Armatelor Frățești

(Urmare din pag. 1)

să se întrebuințeze în mod spe- 
Iulian Naghi a re-ilizat timpul

fără 
cial. 
de 20’48"9.

Azi au început întrecerile la tir. 
Sportivii sovietici au dominat cu auto
ritate toate probele. La armă liberă 
— poziția culcat, trăgătorul sovietic 
Itkis a totalizat din cele 40 focuri (la 
300 m.) 
perioară 
zentantul 
totalizat 
locul VI. 
genunchi, 
a ocupat 
pășind și
picioare a fost cîștigată de Itkis 
372 p., rezultat care de asemenea este

mai bun decît recordul lumii. In c 
samentul general (3x40 focuri ari 
liberă 300 m.) pe primul loc s-a c 
sat Itkis (U.R.S.S.) cu 1152 p, iar 
echipe, reprezentativa militară 
U.R.S.S. a cucerit primul loc cu 5( 
puncte. Ambele rezultate sînt n 
bune decît recordurile lumii.

*

395 puncte, performanță su- 
recordului mondial. Repre- 
țării noastre, Cristescu, a

388 puncte, clasîndu-se pe 
La aceeași armă — poziția 
sportivul sovietic Bogdanov 
primul loc cu 388 p., de- 

el recordul mondial. Poziția 
cu

0 In împrejurimile
ATLETISM orașului Praga s-a 

disputat duminică tra
diționala competiție internațională de 
cros dotată cu premiul ziarului „Rude 
Pravo". Victoria a revenit atletului 
cehoslovac Jurek în 17:42,2 (distanța 
6 km.). Pe locul doi s-a clasat atle
tul sovietic Cerniavski iar pe locul 3 
a sosit Halberg (Noua Zeelandă). Cu
noscutul alergător polonez Chromik 
s-a clasat pe locul 17 ,cu 18:29,6. Pe 
echipe victoria a revenit formației 
U.R.S.S., urmată de echipele R. Ce
hoslovace și R. D. Germane.

0 In cadrul unui concurs desfășurat 
la Turku, atletul suedez Dan Waern 
a obținut un nou record mondial în 
proba de 1.000 m. realizînd timpul de 
2:18,1. Vechiul record (2:19,0) aparți
nea norvegianului Boysen și maghia
rului Roszavolgyi. In cadrul aceluiași 
concurs polonezul Orywal a obținut 
un rezultat 
chiul record 
tuie un nou

excelent, 2:18,8, (sub ve- 
mondial), ceea ce consti- 
record polonez.

Importante
)ei federațiilor

hotărîri ale Conferin- 
europene

Foarte interesante au fost înt 
rile din cadrul poliatlonului mill. 
Cursa cu obstacole care a figurat 
programul desfășurării primei zile 
oferit o întrecere interesantă, m 
aplaudată de spectatori. Pe primul 
s-a clasat renumitul sportiv mili 
sovietic, Kutenko, unul din cei t 
buni decatloniști ai lumii. El a p 
curs distanța în 56,3 sec. Reprez 
tânjii țării noastre Gh. Lozincă 
Marin Poștașii au ocupat locurile 
respectiv 8. După terminarea pro 
Kutenko a declarat : „Nu practic 
mult această probă, dar trebuie să 
spun sincer că e foarte interesantă 
totodată instructivă. Cursa este fos 
grea, supune organismul la mari el 
turi, dar în același timp contribui' 
o dezvoltare armonioasă a corpi 
sportivului. Personal îmi place ir 
această intrecere multilaterală și c 
că, printr-un antrenament metodic 
putea obține rezultate și mai bu 
Recomand tuturor tinerilor spor 
militari din țările armatelor priet 
practicarea acestei frumoase discipl 
sportive".

De peste hotare
pionilor europeni" la baschet se va 
desfășura între 1 noiembrie 1958 și 
30 aprilie 1959.

In primul tur se vor disputa ur
mătoarele întîlniri între echipele cam
pioane din : Franța — Portugalia, 
R.D. Germană — R. P. Romînă. Bel
gia — Finlanda, Elveția — Spania, 
Luxemburg — R. P. Polonă, R. P. 
Ungară — Suedia. Aceste meciuri vor 
fi programate tur și retur pînă la 
23 februarie 1959. U.R.S.S. cîștigătoa- 
rea primei ediții nu va participa la 
prima fază eliminatorie.

S-a aprobat organizarea a trei noi 
competiții — Cupa balcanică, Cupa 
Polară cu participarea țărilor nordice, 
și „Cupa campionilor europeni" pen
tru echipe feminine. Această din 
urmă competiție se va disputa în lu
nile martie, aprilie și mai 1959 și va 
reuni echipe din Belgia, R.D. Germa
nă, R. P. Romînă, R.P.F. Iugoslavia, 
R. Cehoslovacă, R. P. Bulgaria, R.P. 
Ungară, Franța, R. P. Polonă și 
U.R.S.S. Cea de-a 11-a ediție a cam
pionatelor europene masculine va avea 
loc la Istanbul între 10—21 mai 1959, 
iar campionatele mondiale feminine se 
vor desfășura între 11—15 octombrie 
1959 la Moscova.

In ce privește turneul olimpic de 
la Roma (26 ’ august — 8 septem
brie 1960) a rămas ca definitivă ho-, 
tărîrea prin care se califică direct 
primele 8 echipe clasate în jocurile 
de la Melbourne: S.U.A., U.R.S.S.,
Uruguay, Franța, R.P. Bulgaria, Bra
zilia, Filipine, Chile și echipa Italiei 
în calitate de țară organizatoare. Ce
lelalte 16 participante vor fi desem
nate în urma campionatelor mondiale 
de la Santiago de Chile și a turne
ului preolimpîc ce va avea loc la Bo
logna.

Cel de-al cincilea curs de arbitri 
internaționali se va ține la Beirut în; 
1959, înaintea jocurilor mediteraniene.

Viitoarea conferință va avea loc Ia 
Budapesta între 18—20 
1959. (Agerpres).

septembrie
★

ciclist i'1- 
al R. P. 

luat sfîrșit 
duminică cu victoria alergătorului po
lonez Fornalczyk, urmat de belgianul 
Goossens. Ultima etapă a turului dis
putată pe o lungime de 105 km. a 
fost cîștigată de Paradowski (R. P. 
Polonă) în 2 ore, 25 min., 03 sec.

• Cursa ciclistă profesionistă con
tra cronometru „Marele premiu al 
Națiunilor" a revenit ciclistului fran
cez Jacques Anquetil, care a realizat 
pe 100 km. timpul de 2 ore, 19 min. 
02 sec. (medie orară 43,160 km — 
noul record al traseului).

® Turul
CICLISM ternațional 

Polone a
La Crima, a început întrecerea 

cadrul pentatlonului modern. In pr 
zi, rezervată probei de călărie, pe 
mul loc s-a clasat sportivul mii 
din R. P. Ungară, Ferdinandy cai 
parcurs distanța în 8:43,0 — tc 
lizînd 1255 puncte. Reprezentanții 
rii noastre au avut o comportare 
tisfăcătoare. D. Ionescu a ocupat 
cui III cu 1192 puncte, Țintea a ct 
rit locul IV cu 1150 puncte și ‘ 
enescu locul IX cu 1040 puncte.

întrecerile continuă azi la fot 
baschet, natație, tir, box, pentatlot

prilejul confe-Cu
rinței federațiilor euro
pene de baschet ținu

tă recent la Madrid s-au luat o se
rie de hotărîri importante referitor la 
calendarul internațional și la regula
mentul diferitelor competiții.

Cea de-a doua ediție a „Cupei cam-
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