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întrecerile grandioasei competiții 
Spartachiada Internațională a Armatelor Frățești 

sfîrșit mîine searăiau
Mîine, pe marele stadion central din 

Leipzig, are loc închiderea festivă a 
Spartachiadei Internaționale a Arma
telor Frățești din țările socialismului.

Competiție de vaste proporții, închi
nată strîngerii legăturilor intre arma
tele frățești din lagărul socialismului, 
Spartachiada internațională de la Leip-

D. ȚINTEA

zig a prilejuit o puternică demonstra
ție a unității armatelor socialiste, în
temeiată pe principiile internaționalis
mului 
comun 
voința

Sub 
de la 
menea, 
mii de spectatori urmărind zi de 
variatele concursuri, la care au 
să-și măsoare forțele mulți dintre cei 
mai ‘ 
nici 
tor.

proletar, pe devotamentul lor 
pentru cauza socialismului, pe 
lor hotărîtă de a apăra pacea, 
raport sportiv, marile întreceri 
Leipzig au înregistrat, de asc- 

o frumoasă reușită, zeci de 
zi 

venit

buni sportivi ai lumii, ostași vred- 
în armatele populare ale țărilor

Rezultate bune la atlethra

LEIPZIG (prin telefon de la trimi
și 1 nostru special).

Localitatea Erfurt a găzduit preli
minariile întrecerilor de atletism. In 
finala cursei de 5.000 m — desfășu
rată joi — campionul european Krysz- 
kowiak (R. P. Polonă) a reușit un 
excelent rezultat: 13:52,2 (mai bun 
cu 1,2 sec. decît performanța cu care 
a cîștigat la Stockholm). Pe locul doi 
s-a clasat maghiarul Iharos cu 13:57,2 
(cel mai bun rezultat al său din acest 
sezon), iar locul trei a fost ocupat de

pentru buna pregătire și Desjășurare 
a învă|ămîntu1ui politic de masă aw r»în ILC.f.S.

Munca pentru educația cetățenească 
și patriotică a sportivilor este o 
sarcină de mare importanță ce 

revine tuturor activiștilor U.C.F.S. A- 
cest lucru a fost subliniat în mod deo
sebit în ilotărîrea Partidului și Gu
vernului din 2 iulie 1957 cu privire la 
reorganizarea mișcării de cultură fizică 
și sport, care a arătat că: „Munca de 
ridicare a nivelului ideologic, politic și 
cultural a! sportivilor, educarea lor in 
spiritul internaționalismului proletar și 
patriotismului socialist sînt încă slabe".

Plenarele care s-au ținut în cadrul 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport au 
dezbătut, in lumina Hotărîrilor Plena
rei C.C. al P.M.R. din 9—13 iunie a.c„ 
activitatea sportivă, au scos în eviden
ță necesitatea imperioasă a asigurării 
desfășurării unei munci susținute de 
educație și propagandă ta rîndul tu
turor membrilor U.C.F.S. Participanții 
la discuții au criticat cu severitate lip
surile care au existat în această direc
ție și au luat hotărîri prin care se sta
bilesc sarcini 
rea rămineriî 
tant domeniu

In scopul 
racter permanent și organizat mun
cii de educație 
rout Consiliului 
a elaborat o 
vire la rolul și sarcinile 
educație și propagandă în cadrul or
ganizațiilor U.C.F.S. Printre măsurile 
menite să ducă la îmbunătățirea aces
tei munci s-a stabilit, prin această Ilo- 
tărire, ca începind cu data de 1 oc
tombrie a.c. să se deschidă cursuri a- 
rmale de învățămînt politic de masă 
U.C.F.S. cu toți activiștii sportivi (a- 
parat U.C.F.S., antrenori, activiști sa- 
lariați ai cluburilor și colectivelor 
sportive) precum și cu toți membrii 
U.C.F.S. din cadrul cluburilor sportive.

Pentru buna desfășurare a acestei 
activități, in zilele de 23 și 24 septem
brie a.c. a avut loc o ședință de in
structaj, la care au participat toți res
ponsabilii cu educația și propaganda 
din comitetele de organizare regionale 
U.C.F.S. și secretarii cluburilor spor
tive din întreaga țară. In cadrul aces
tei ședințe au fost dezbătute pe larg 
sarcinile ce revin tuturor organizațiilor

din
muncii de educație și propagandă și 
s-au precizat măsurile organizatorice 
ce trebuie luate pentru deschiderea și 
buna funcționare a cursurilor U.C.F.S. 
In tematica acestor cursuri, pe lingă 
temele cu conținut sportiv, sînt prevă
zute expuneri menite să contribuie la 
educarea sportivilor și activiștilor spor
tivi în

al

mișcarea sportivă în domeniul

Și
spiritul patriotismului socialist 

internaționalismului proletar, in

V. VOIC H IȚA
Șeful Secției Propagandă și 

Agitație din Consiliul General 
U.C.F.S.

(Continuare in pag. 6)

concrete pentru lichida
ta urmă ta acest impor- 
de activitate.

imprimării unui ca-

a sportivilor, 
General 

Hotărîre

Bi-
U.C.F.S. 
cu pri- 

miincii de

Jancke (R. D. Germană) cu 14:02,0.
Dintre rezultatele calificărilor și ale 

seriilor notăm: disc: Buhanțcv (URSS) 
MIRCEA COSTEA

(Continuarg în pag. 8)

de motosr
Mîine dimineață, 

mai buni motocicliști 
țară se 
startul 
motoc ros 
clubul sportiv 
torul", 
deschide oficial se 
de toamnă. In vederi 
ceste! întreceri orga 
lorii au amenajat Sf 
—i traseu în spate’e 
dioiuihii din șoseaua 
teniței. care va pe; 
snectatorilor o bună 
bilitate. Concursul 
desfășoară la cla- 'le 
cmc, 175 cmc, 250 
350 cmc, 500 cmc ș 
cmc ataș. Printre cei 
vor lua s'artul se al 
St. Iancovici, C. Raț 
(Metalul M.I.G.), C. 
nani, Gh. Bănică, Al. 
rescit
Gh.
Huhn (C.C.A.), I. S 
M. Pop, V. Szabb, C 
delcu, Tr. Macarie (I 
mo).

vor prezent, 
concursului 

organizat 
„Cons 

competiție 
oficial

(Rap'd), Gh. 
loniță, Dănesc

Colectivele sportive au învățat să-și gospoăăreas 
echipamentul și materialul sportiv

Cu numai doi-trei ani în urmă, un raid-anchetă pe tema : „Cum osie gospoda
rul materialul și echipamentul sportiv**, con stituia cel mai sigur prilej de a scrie un 
material critic. Din cauza neglijenței, a lin ssi de spirit gospodăresc și, deseori, a ati
tudinii de gură-cască a consiliilor unor co lective sportive, se iroseau cantități însem
nate de material și echipament sportiv. Abia cumpărat, echipamentul sportiv ajun
gea uneori veșminte de plimbare sau haine de protecție în timpul lucrului și, prost 
îngrijit, el se deteriora rapid.

Vizitînd azi șase colective sportive buc ureștene - care în trecut cădeau deseori în 
greșelile amintite - am avut o reală bucurie. Locul neglijenței și al dezinteresului a fost 
luat peste tot de un sănătos spirit gospqdă resc, iar rezultatele 
cele mai bune.

sînt, în ganeral, dintra

O2D!N' Șl CURĂȚENIE

mai frecvent motiv invocat

găsesc în incinta 
la baza sportivă, 
clădire-anexă, ele 
ră o oglindă a spiritului

întreprinderilor sau 
la club 
sînt în

LA SPORTIVI, SAU IN

sau în vreo 
egală măsu- 
gospodăresc.

MAGAZII ?

frumos e la 
fost invitați 
s-au arătat 
întotdeauna

noi!“. De astă 
imediat la ma- 
încăperi uneori 
curate, ordonat

In unele colective, o parte din in
ventarul sportiv se află în posesia 
sportivilor. La Abator, de pildă, în 
timp ce echipamentul de competiție

0UIH-.INCHETA

Cel
înainte vreme de activiștii sportivi de.- 
lăsători era : „nu avem o magazie co
respunzătoare, din cauza... etc... etc.". 
Cei mai „dibaci1* se prefăceau foarte 
arnărîți : „Acum trei minute a plecat 
magazinerul, așa că... nu vă putem 
arăta ce 
dată, am 
gazii, ni 
mici dar
aranjate, cu rafturi în care echipamen
tul și materialul sportiv stătea rînduit 
de mai mare dragul. La colectivul 
Abator (președinte P. Chintescu, ma
gaziner voluntar I. Turcu), la colec
tivul „Sirena“-uzinele Vasile Roaită 
(președinte St. Petrachc, magaziner 
N. Constantinescu), Bela Brainer 
(președinte Al. Leontescu, magaziner 
voluntar M. Drăniceanu), Victoria 
(președinte Tr. Mihăescu, magaziner 
Al. Betume), Flacăra roșie (președinte 
M. Georgescu), Metalul Obor-Uz. 21 
Decembrie (președinte P. Ionescu, ma
gaziner V. Tufă) — cu alte cuvinte la 
toate colectivele vizitate am rămas 
impresionați de curățenia și ordinea 
din magazii. Fie că aceste magazii se

este în permanență în grija magazine
rului, echipamentul de antrenament se 
află în posesia și grija sportivilor. 
Consiliul colectivului acceptă acest 
lucru pentru că atît fotbaliștii cît și 
handbalistele își îngrijesc de minune 
echipamentul. In plus se consideră că 
acest mod de utilizare a echipamen
tului este mai igienic. La „Sirena" în 
schimb, majoritatea echipamentului nu 
ie.se din magazie decît cu prilejul com
petițiilor sau antrenamentelor și, de 
asemenea, este bine îngrijit. In clipa 
în care vizitam magazia acestui co
lectiv sportiv, sacii de echipament ai 
fotbaliștilor erau gata pregătiți pen
tru uu meci de antrenament. Am ră
mas plăcut impresionați văzînd cură-

țenia strălucitoare a fiecărei piese 
echipament.

In ambele cazuri — celelalte c 
five intră de asemenea ori într 
ori în celălalt — echipamentul ar 
cîștigat. La Abatorul, sportivi ca 
baliștii P. Burtea, I. Sterian sa 
Cotrocota și handbaliste ca FI 
Protopopescu, Elvira Ciutaru sau 
Stoica își îngrijesc echipamcntu 
antrenament ca pe propria garde 
La Sirena, oricînd intri în maț 
colectivului, echipamentul c pros 
spălat și călcat.

Cu totul specială este însă siti 
colectivului Metalul Obor (Uzinei 
Decembrie), unde magazia e apr 
goală. Echipamentul este la spo 
dar aceștia nu au grijă față de b 

■ rile aflate în păstrare. Totul a p< 
- de la falsa economie, realizata 

renunțarea la spălătoreasă colec 
lui sportiv. In acest fel, se econ 
sesc 200 lei pe lună, dar se pierd 
de lei prin rapida uzare a echipai 
tului insuficient îngrijit. Ca dov. 
anul acesta s-a cumpărat echipai 
de aproape 10.000 lei, 
mare

dar cea
parte este de acum deferi

V. ARNÂUTU
CALIN ANTONESC

(Continuare în pag. 2)
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Oaspeții au sosii ieri dimineață in

1

■ WV i|a»ML X L f.1 ■ -" l’wăă 's’

Sosiți abia de cîleva minute
tivului fotografic

.1
Capitală, boxerii iugoslavi pozează obieo» 

chiar in fața dării de Nord...
—-— jjoto t, M1HA1CAȚ 

in

Capitală
Anul trecut, cam prin vremea aceas

ta, reprezentativele de box ale R. P. 
Romine și R. P. F. Iugoslavia s-au 
înfruntat' la Belgrad, terminînd la 
egalitate (10—10) după o dispută pli
nă de dîrzenie. Și iată că acum, la 
distanță de aproape un an, se oferă 
ocazia reeditării acestei întreceri. Eve- 
nimeC.il a fost așteptat cu interes de 
o parte și de cealaltă. Ieri dimineață, 
la sosirea în Gara de Nord, oaspeții 
iugoslavi ne-au declarat că s-au .pre
gătit în mod temeinic pentru gala 
internațională de astă-seară. Este 
semnificativ în această privință fap
tul că lotul iugoslav s-a antrenat 
timp de o lună într-o localitate de 
lîngă Belgrad.

Oaspeții — după cum ne-a decla
rat antrenorul Stevan Jakșici — re
gretă absența din echipă a d?i dintre 
cei mai buni pugiliști : Tomislav Ke- 
lava și Menad Măriei. Primul s-a ră
nit la antrenament și are mîna în 
ghips, iar cel de al doilea se află îti-

(Contu mare. in pag. 4)

• Au fost definitivate da 
meciurilor Rominia—Ti

din „Cupa Europei"

Propunerea federației turce de fc 
ca partidele Rominia—Turcia din 
drul „Cupei Europei" să se dispu1 
după cum am anunțat — la 2 no 
bric la București și la 26 april h 
Turcia, a fost acceptată de forul 
tra de specialitate. Astrel că pr > 
mul nostru internațional 1.958—5 
inclus două noi intilniri.

9 Dubla
Solia

întîin re Rapid—Le

pentru perfectarea 
Rap'd București—Le 
încheiate. Prima iutii

Tratativele
duble partide
Sofia au fost -------- --------- .-
va avea loc la 8 octombrie la S< 
iar revanșa la 19 noiembrie la Bi 
reșli

o Arbitri romîni peste hoți

Zer»
în R.
și P.
de jun'ori R.P.U.—U.R.S.S., 
loc ași^ —.-----------------

dimineață au plecat la Mis 
P. Ungară, arbitrii T. Aszt 
Badea pentru a conduce i< 

care

nimeC.il


leclivele sportive au învățat să-și gospodărească
echipamentul și materialul sportiv

CE-AR FI DACA?».
r

'(urmare din pag. I)

ma prezintă și un alt aspect, 
oare activiștii colectivului nu se 
esc să-și educe sportivii în spi- 
rijii față de bunul obștesc ? Este 
■a un sportiv să îngrijească e- 
lentul pe care l-a primit com- 
atuit și pe carc-1 folosește în 
pliate ? In plus, fiecare din co- 
c vizitate și-a 
ități problema 
1 Obor nu se
(ie ?

rezolvat după 
spălatului. La 

poate găsi oare

„UITUCII" -t

i 
,Sirena* există sportivi care au 
de multă vreme echipament, 

ite insistențele magazinerului și 
viștilor din consiliu, ei îl fac 
. Le este probabil rușine spor- 
Tr. Dobre, Ioan Radu, Florica 
I, Constantin Horea și altora, 
poieze echipamentul și materia- 
pid deteriorate din cauza neîn- 
1 Dar de ce oare colectivul nu 
îază la imputarea materialelor 
ipamentelor astfel irosite, dacă 
în cauză nu-și dau scama că a- 
lunuri sînt obștești și nu perso-

Sînt dese cazurile în care, întrînd 
într-o magazie, zărești puse într-un 
colț materiale pe care colectivul nu le 
folosește aproape deloc. ~ 
unor materiale atletice 
nade, sulițe, ștachete și 
de metal), de schi sau 
nepracticate în colectiv.
vechiului sistem de dotare a colective
lor sportive, aceste materiale ocupă 
locul degeaba în magaziile respective 
și nu rareori o grenadă servește la... 
bătut cuie, discurile ca prespapiruri 
etc. Nu-i păcat ? N-ar fi oare mai bine 
dacă s-ar iniția o acțiune generală, 
condusă de consiliile raionale U.C.F.S., 
prin care colectivele respective să fie 
descărcate de balastul magaziilor iar 
materialele respective să ia drumul 
colectivelor sătești sau nou înființate, 
cu posibilități financiare mai modeste?

statarc că și în activitatea sportivă 
bunul obștesc începe să capete prețui
rea firească.

Unele metode bune, ca de pildă fo-

de dezvoltare a
Activiștii

Corabia și

CONCLUZII

măsura juniorilor.

La 
re- 
a-

La 
în-

păcat că se mai ivesc astfel de 
atunci cind în alte colective se 

rioase eforturi pentru prelungi- 
feții inventarului sportiv, 
ui, cizmarul întreprinderii 
onează încălțămintea uzată, 
-o pe
Jraincr și la Flacăra roșie 
aceeași grijă ncniru păstrarea 

ii îndelungată în uz a echipa- 
Ui, prin repararea și rec„adițio- 
făcută la timp. Cum se simt ac- 
colcctivului Metalul Obor cînd 

spre aceste inițiative ?

Prima și cea mai îmbucurătoare 
concluzie este că, în timp ce altădată, 
un raid în șase colective se solda de 
obicei cu... un singur exemplu pozitiv, 
am întilnit acum deficiențe niai se
rioase doar în colectivul sportiv al în
treprinderii „21 Decembrie“-Metalul 
Obor. Pretutindeni ni s-a subliniat că 
această masivă pătrundere a spiritu
lui gospodăresc în consiliile colective
lor și în rîndul maselor de sportivi 
este o consecință a reorganizării, a' 
însușirii sarcinilor trasate în acest do
meniu prin Hotărîrea din 2 iulie 1957 
a partidului și guvernului. Grija pen
tru economii prin : achiziționarea de 
material numai în raport cu necesită
țile, preocuparea față de recondiționa- 
rea și folosirea materialului uzat, edu
carea sportivilor în această direcție 
etc. indica drumul bun pe care s-a 
pornit și ne prilejuiește plăcuta con-

O'
Este cazul 

(discuri, gre- 
chiar prăjini 
alte sporturi 
Rămășițe ale

șl curățenie îmi sea- 
fiecare dimineață ia 

frumușel echipamentul, de la colectiv 
și cu el curăță praful 
pereți și parchet...

Ieșirea de magazineri 
grenarea sportivilor în 
terialului și echipamentului, trebuie 
generalizate. In acest fel, tot mai mulți 
sportivi vor putea beneficia de inven
tarul sportiv pe care, în zilele noastre, 
îl au în mod gratuit la dispoziție.-------- —------------------------------- 1---------

— La ordine 
mână mie... In

de pe mobilă,

voluntari, an- 
îngrijirea ma-

consiliului raional U.C.F.S. 
_ .___  T. membrii consiliilor colec
tivelor sportive din acest raion au dus 
o intensă muncă de angrenare a oa
menilor muncii în practicarea sportu
lui. Organizînd interesante competiții 
și concursuri sportive de masă, colec
tivele sportive din acest raion au atras 
peste 7.000 de membri în U.C.F.S. 
Printre colectivele care s-au evidențiat 
în aceasta acțiune sînt și Dunărea 
Corabia, Celei și Orlea. Pentru angre
narea membrilor U.C.F.S. într-o sus
ținută activitate sportivă au luat ființă 
129 secții pe ramură de sport, afiliate 
la federațiile de specialitate.

Cu sprijinul activ al organelor de 
partid s-a format consiliul orășenesc 
voluntar U.C.F.S. Corabia, 
fac parte numeroși iubitori ai spor
tului. Acest organ obștesc și-a dat 
un important aport la obținerea unor 
însemnate succese.

Consiliul raional U.C.F.S. a ajutat 
unele colective cu material sportiv și a 
îndrumat toate consiliile colectivelor 
sportive spre construirea de baze sim
ple în incinta întreprinderilor.

Membrii U.C.F.S. și alți numeroși 
oameni ai muncii din raionul Corabia 
au participat anul acesta la multe 
competiții : Spartachiadele de iarnă și 
de vară, crosul de primăvară, 10 cam
pionate republicane și de calificare, 3 
competiții desfășurate în cinstea ma
rilor sărbători ale poporului nostru 
și numeroase competiții interraionale. 
La aceste întreceri au luat parte peste 
18.000 de oameni ai muncii. De un 
remarcabil succes s-au bucurat o serie 
de concursuri care vor deveni tradi
ționale. Printre acestea se află „tri-

din care

activității sportive
unghiularul* 
atletism, tir 
fost cucerit 
lui. Corabia.

In munca
Tacal mai dăinuie însă o scrie de lipM 
suri. Ele frînează dezvoltarea activi-» 
tații sportive. Astfel, slaba preocupară 
pentru încasarea cotizațiilor a făcut 

■ca pînă acum să fie strînse doar 10 
la sută (!) din cotizațiile membrilor 
U.C.F.S. Firește acest lucru are urJ 
mări negative și asupra intensificării 
activității competiționale.

In raionul Corabia au fost create 
mari posibilități pentru obținerea unor 
noi și înseninate victorii. Organele de 
partid și U.T.M. ajută în mod concret 
colectivele sportive și acest lucru cre
ează premisele unei rodnice activității- 
Și, nu ne îndoim că munca entuzia-* 
stă a activiștilor obștești, bine diri-> 
fată de organele U.C.F.S., va duce: 
ia realizarea unor succese de seamă 
în activitatea sportivă.

MIHAI COATU, corespondent

■ ■

C.orabia-Caracal-Balș la 
și volei. Primul loc ă 
de reprezentanții raionii-

sportivă din raionul Ca-»

Sportivii dinamoviștî, 
in mijlocul întovărășiților 

din comuna Fundeni

>

„Bună mingeI", pare a spune St. Pelrache președintele colectivului 
tiv „Sirena" — uzinele Vasile Roaită. Obiectivul aparatului de foto- 
•ai a prins numai o parte din magazia de echipament a acestui co
ti, magazie in care domnește ordinea și curățenia.

(Foto I. MIHAICA)

Ne scriu corespondenții despre...
b..CURSURI DE INSTRUIRE A ACTIVULUI 

OBȘTESC

In întreaga țară s-au desfășurat, din ini
țiativa consiliilor raionale și orășenești 
U.C.F.S., acțiuni de instruire a activuiui din 
colectivele sportive. Ele sînt o urmare a ac
țiunii inițiate pe plan central, prin instruirea 
activului consiliilor regionale, raionale și o- 
rășenești U.C.F.S.

La TURNU SEVERIN, peste 60 de activiști 
ai consiliilor colectivelor sportive din raioa
nele Tr. Severin, Baia de Aramă și Vînju 
Ma re ou asistat timp de trei zile la cursuri, 
avînd ca tematică cele mai actuale probleme 
ale reorganizării mișcării sportive. Cu ocazia 
ședinței de încheiere a cursurilor, partici- 
panții au discutat pe marginea muncii for, 
efectuînd astfel și un prețios schimb de ex
periența.

La PAȘCANI au participat la cursurile de 
instruire președinții, responsabilii cu propa
ganda și agitația și cei administrativ-finan- 
ciari din colectivele sportive sătești.

La GALAȚI, comitetul raional de partid a 
dat un prețios sprijin organizatorilor cursu
lui de instruire, 
viști sportivi din colective sătești ca Pechea, 
Independența, Tufucești, 
etc. In total, prima ser 
urmată 
sportive

Cu sprijinul directorului întreprinderii 
„Steaua roșie”, fov, G. Moînar, președintele 
colectivului sportiv, tov. Moise Domnaru, a 
reușit sâ atragă zilnic la muncă voluntară, 
pe terenul de sport, cîte 100 de tineri din 
întreprindere. Au mai prestat muncă volun
tară echipa de handbal Balanța Sibiu și ele
vii ȘcoKi medii nr. 4.

Prin așezarea sa centrală și condițiile pe 
care le oferă handbafiștilor și voleibaliștilor, 
beza sportivă „Steaua roșie** va contribui 
la dezvoltarea activității din cele două spor
turi, în orașul Sibiu.

I. IONESCU

RAIONAL

reușit festival 
desfășurat pe

La curs au luat parte acti-

, , Slobozia Conache 
. . serie a cursului a fost

de 40 de activiști din colectivele 
ale raionului.
GH. MANAFU, C. F-NEA și GEO 

ȘTEFAN ESCU

FRUMOASA BAZA SPORTIVA: 
STEAUA ROȘIE SIBIU

Acum cîteva luni, colectivul sportiv Steaua 
roșie Sibiu, cu sprijinul direcțiunii întreprin
derii, a pornit la reamenajarea bazei spor
tive. A fost construită o tribună cu 1000 
locuri, din prefabricate de beton, rîul ce 
trecea prin apropiere a tost canalizat, tere
nul a fost drenat, gazonat și împrejmuit cu 
gard de sîrmă. La intrare a fost amenajat un 
teren de volei, în jurul căruia s-au plantat 
plopi.

Pentru amenajarea acestei frumoase baze 
sportive, care va permite desfășurarea acti
vității handbalistice în condiții optime, au 
fost prestate 13.400 ore de munca voluntară.

...UN REUȘIT FESTIVAL

De curînd, în cadrul unui 
cultural-sportiv raional s-au 
stadionul „Progresul** Vălenii de Munte - 
raionul Teleajen, numeroase competiții spor
tive. Au ieșit în evidența, prin buna organi
zare și desfășurarea interesanta, întrecerile 
de fotbal, la care au participat, echipele 
Progresul Văleni, Avântul Măneciu-Ungureni, 
Recolta Drapa de jos, G.A.S. Măgurele, Re
colta Scăioși, Recolta Vîlsăneșîi. Finala, 
disputată între Progresul Văleni și G.A.S. 
Măgurele, a revenit echipei locale Progresul, 
cu scorul de 3-0 (1-0). Colectivul Progresul 
Văleni a primit și „Cupa Festivalului**.

M. ISTRATESCU

In dorința de a contribui la popa-» 
larizarea sportului în mediul sătesc. 
Clubul sportiv Dinamo a organizat 
duminică 21 septembrie o inimoasă 
demonstrație sportivă la întovărăși
rea agricolă .A'asile Roată" din co
muna Fundeni, regiunea București. 
In cadrul demonstrației au evoluat 
echipele de tineret de fotbal și volei 
precum și mai mulți sportivi fruntași • 
din secțiile de gimnastică, printre care 
Ileana Petroșeanu, Emilia lean, L.- 
l.akaioș, Maria Olteana, 
Fr. Horvath, Mihai Solcz 
peste 1000 spectatori prezenți la de
monstrat» au admirat măiestria gim- 
naștilor și au ascultat cu interes 
scurta expunere a antrenorului Fran- 
cisc Cocoș — despre regulamentul 
luptelor și despre dezvoltarea acestei 
discipline în țara noastră.

Clubul sportiv Dinamo a avut lăiu 
dabila inițiativă de a oferi colectivu
lui sportiv din comună numeroase 
materiale sportive, printre care ghele 
de fotbal, mingi, tricouri, pantofi de 
tenis etc. Clubul sportiv Dmanio a 
luat sub patronajul său tînărul colec
tiv sportiv al întovărășiților din co
muna Fundeni. , >

In încheierea demonstrației spor-' 
tive, grupul artistic, al Direcției Mi
liției Capitalei a prezentat un bogat 
program de cîntece și dansuri popu
lare.

Itan, L.- 
luptătorii 
etc. Cei

i

însemnări

>
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le de muncitori practică gimnastica de producție 
la fabrica de confecții „Flacăra** din Cluj

lectivul sportiv al fabricii de confecții ..Flacăra" din 
nu are prea multe secții. Mai mult decît atît. ac- 
tea în cadrul lor nu este de „ordinul” diviziilor 
ai campionatelor republicane. Aceasta însă nu în- 
nă că cercel n d activitatea colectivului sportiv al 
Si „Flacăra", concluzia va fi că ea merită califica- 
„nesatisfăcător".
tărîți să angreneze itn număr cît mai mare de mtin- 

și mai ales muncitoare în practicarea diferitelor 
uri, activiștii consiliului colectivului sportiv „Fla- 

și-au orientat preocupările spre dezvoltarea și 
irea activității sportive de mase. Așa se explică de 
hipele acestui colectiv nu se pot lăuda (încă..-) cu 
ciparea la mari competiții și lot așa se explică 
isul de mase înregistrat în majoritatea acțiunilor, 

exemplu concludent în această privință il consti- 
introducerea gimnasticii de producție in aproape 

; sectoarele fabricii Discutind cu tov. luliu Horo- 
(președintele colectivului sportiv) am aflat că suc- 

I înregistrat în această acțiune se datorește în pri- 
rind sprijinului primit de colectivul sportiv din par- 
organizației de partid a fabricii (secretar Ștefan 
țeth), precum și din partea direcțiunii (director Geza 
>k, inginer șef Alexe Davidovki)-
. în timp ce stăteam de vorbă cu președintele con
tai colectivului sportiv, prin difuzoarele instalate 
>ate camerele și sălile fabricii, s-a răspîndit melodia 
cască a marșului sportiv, în timp ce crainicul a- 
a: „Tovarăși 1 Deschideți ferestrele și pregătiți-vă 
ru gimnastica de prodfltție P

Nu mult după aceea asistam în sala „B“ cum mun
citorii și muncitoarele executau cu plăcere exercițiile 
de gimnastică. Prin difuzoare era transmis un vals, în 
ritmul căruia muncitoarea Gizela Keresteny executa miș
cările, iar ceilalți muncitori și muncitoare o urmăreau 
și efectuau întocmai exercițiile pe care le arăta instruc- 
toarea. Interesant de subliniat ni se pare faptul că 
acesta era cel de al treilea ciclu (ca grad de dificultate) 
de exerciții de gimnastică de producție pe care îl execută 
muncitorii și muncitoarele de Ia fabrica „Flacăra". 
Aceasta pentru că ei au început practicarea gimnasticii 
de producție la 1 ianuarie!

Urmăream cu cîtă plăcere și cu cită atenție executau 
mișcările chiar muncitorii mai vîrstnici. De altfel la ter
minarea celor 10 minute de gimnastică am stat de vorbă 
cu cițiva dintre ei. Spre exemplu muncitorul Samuilă 
Gros. în vîrstă de 51 de ani, ne spunea că se simte foarte 
bine și că randamentul său în muncă este mai mare 
de cind face gimnastica de producție- El a ținut să pre
cizeze că se simte chiar.„ obosit în ziua în care nu face 
gimnastică de producție. De asemenea muncitoarea Liza 
Elias, in vîrstă de 39 ani. ne declara că s-a simțit atit 
de bine, incit a rugat instructorul să o învețe și un 
program de gimnastică de înviorare pe care îl execută 
cu plăcere acasă, în fiecare dimineață, imediat după ce 
s-a sculat-

Acestea sînt părerile celor mai vârstnici. Tinerii însă 
au răspuns intr-altfel : atrași prin practicarea zilnică a 
gimnasticii de producție, au venit în număr din ce in 
ce mai mare să se înscrie intr-una sau in alta din cele 

_ jatțc secții ale coteciivukti sportiv. " >

SEMNATURI...
Sfidind parcă... înaintarea toamnei spre celălalt hotar al ei, tinerii 

sportivi ai țării, zeci, sute de mii, aduc cotidianul lor salut marilor 
stadioane, nenumăratelor terenuri de sport. Programul duminical con
tinuă să. dea mult de „furcă" spectatorilor. Este, desigur, greu să te 
notărăști. Fiecare competiție te atrage. Și, nu puțini sînt cei care, 
într-o astfel de zi aplaudă din tribunele diferitelor stadioane și măies- ; 
tria handbcdiștilor, și a fotbaliștilor, și pasionantele dispute ale \ 
cicliștilor, călăreților... Iar seara, îi regăsești — spectatori fideli —- ' 
la- un joc de baschet în nocturnă sau urmărind desfășurarea unei 
interesante gate de box. Sportul este o pasiune. Dar, nu numai atit. , 
F.ste o necesitate! Spectatorul nu se mai mulțumește cu orele plăcute ;■ 
petrecute in tribună. Vrea (și cîfi n-au făcut-o) să coboare și el pe , 
gazonul verde al terenului, să-și măsoare și el forțele și indemi- 
narea, să respire aerul curat al stadioanelor... <<

Undeva, intr-un sat din cîmpia Dobrogei noi, un flăcău s-a oprit 
pentru cîteva minute la sediul colectivului sportiv. „Tovarășe, vreau 
să fac sport. Inscrieți-mă și pe mine în U.C.F.S. 1“ Doar atit a spus. ' 
A semnat o adeziune și a plecat vesel. Duminica viitoare în satul 
acela va fi un spectator mai puțin la obișnuite întreceri sportive. Pe ,1 
teren, va fi insă unul mai mult. In altă parte a tării, in neasemuit .
de frumoasele așezări ale Băii Mari, sute de harnici mineri și-au •
așternut — într-o singură zi — semnăturile lor pe adeziunile de inscri- ,'
ere in U.C.F.S. Acolo, ca și în Valea Jiului și i i alte colțuri ale țârii...
Cu același entuziasm tineresc a semnat fila aceea și elevul unei școli, 
din București și bătrînul muncitor metalurgist din marea cetate a 
fontei și a oțelului. Răsfoiești adeziunile de înscriere în U.C.F.S. Te ‘< 
impresionează marele număr de semnături. Dar și varietatea lor. Faci,, 
astfel cunoștință cu muncitori ceferiști sau metalurgiști, ru p'ofesori 
sau medici, cu elevi sau directori de întreprindere, cu suie de mii . 
de oameni ai muncii care au devenit cu entuziasm membri ai Uniunii ( 
de Cultură Fizică și Sport. Sînt printre ei maeștri sau maeștri emenți j 
ai sportului, tineri care reprezintă sportul nostru pe marile stadioane • 
din toate țările lumii. Sînt și tineri care au făcut primii pași spre , 
măiestria sportivă. Alții, se pregătesc cu emoție pentru prima între-- 
cere sportivă din viața lor. Semnăturile lor suit alături. Multe. Peste '' 
1A00.0001 Și. în fiecare zi, activiști din toate colectivele sportive suit <■ 
intimpinați cu aceleași cuvinte: reau să mă înscriu în U.C.Î .S.-‘. AHe '■
semnături. Alți prieteni ai sportului. Da, sportul nu este numai o pa
siune I

Oamenii doresc să practice sportul. Doresc să devină membri ai ’ 
U.C.F.S. Și, prin semnăturile lor își manifestă și dorința de a con- .1 
iribui la întărirea Uniunii de Cultură Fizică și Sport, la dezt'ollorta \ 
necontenită a mișcării noastre sportive. Este și aceasta o reo'itate 
a vieții noastre noi în care saortul cunoaște o luminoasă înflorire. 1

Este o realitate cu care ne putem mtndri. ;
DAN GIRLEȘTEANU 1



Sport în Bucureșfiul de altădată
Apropierea sărbătoririi celor 

500 de ani de cînd ciobanul 
Bucur s-a statornicit pe melea
gurile care-i poartă astăzi nu
mele, întemeind așezarea ce a- 
yea să devină peste ani și ani 
capitala țârii, ne îndeamnă să 
răsfoim cu atenție. paginile de 
istorie bucureșteană. Și iată că 
găsim aci amănunte interesante 
despre începuturile vieții spor
tive din cel mai mare oraș al 
patriei. Aflăm, de pildă, că pro
fesorii greci veniți la București 
în secolul al XVIII-lea pentru a 
organiza școlile, an introdus la 
noi tradițiile sportive . ale Gre
ciei antice (un document datînd 
din amil 1776, Regulamentul de 
funcționare al școlii „Sf. Saca", 
vorbește pentru prima oară de 
„exerciții fizice"). Cîteva dece
nii mai tirziu, în jurul anului 
1834, funcționează la București 
o ,,școală de gimnastică, scrimă 
și dans". Dar adevărata „naș
tere" a sportului bucureștean 
s-a petrecut în timpul domniei 
lui Alexandru Ioan Cuza. Atunci 
a fost introdusă gimnastica în 
școli și și-a început activitatea 
unul din sporturile în care păs
trăm și astăzi o bună tradiție : 
tirul. Era epoca avorturilor gene
roase care nu urmat istoricului 
act al Unirii Principatelor.

Și io! în timpul domniei lui 
'Alexandru Ioan Cuza s-au ame
najat primele terenuri de sport 
în București. Cea dintîi bază 
sportivă a Capitalei a fost poli
gonul de tir al primului nostru

club sportiv : „Societatea de da
re la semn”. Cum poligonul, 
achiziționat prin modestele mij
loace bănești ale entuziaștilor 
pionieri ai sportului din acea 
vreme, era foarte mic și neîndes
tulător, „Societatea de dare la 
semn” a cerut sprijinul domni
torului Cuza. Acesta a răspuns 
favorabil cererii, dăruind „So
cietății de dare la semn" un te
ren de 13.211 „stinjeni pătrați", 
situat în apropiere de bariera 
Spirea, sub dealul de lingă fosta 
fabrică de bere a lui Op pier. Pe 
acest teren, trecut în proprieta
tea „Societății de dare la semn' 
prin .piciul de danie din 1 de
cembrie 1965”, cu mențiunea 
„să servească pentru așezarea 
semnelor și ținerea solemnităților 
generale de dare la semn", s-au 
organizat primele concursuri de 
tir. Astăzi, pe locul unde era așe
zat poligonul, se întinde frumoa
sa bază sportivă a clubului Pro
gresul din str. dr. Staicovici...

Interesul pentru tir. stimulat 
de activitatea „Societății de dare 
la semn”, a dus la fondarea ți
nui alt c'ub: „Societatea romî- 
nă de arme, gimnastică, tir șt 
înot „Tirul". Aproape cinci de- 
denii, micul bazin de înot al 
„Tirului" a fost singura piscină 
din București. Și tot în jurul a- 
celor ani se organizează la Bucu
rești cele dintîi întreceri de ci
clism. Primul velodrom, construit 
din lemn „după planurile velo
dromului din Milano" a fost 
inaugurat în 1894. Cel care a

militat foarte zelos pentru ridi
carea acestui velodrom a fost 
I.uigi Cazzavillan, directorul 
ziarului ,JUdiversul". Ii vom în
țelege limpede zelul „sportiv" 
dacă vom menționa că Luigi 
Cazzavillan era și reprezentantul 
la București al casei italiene de 
biciclete „Prinetti și Stucchi"... 
Și el cu afacerile nu se pirea 
încurca.

Atletismul bucureștean și-a a’ 
vut „leagănul* pe aleea princi
pală a... grădinii Cișmigiu, unde 
s-au organizat primele întreceri 
de „fugă", avînd drept protago
niști elevii liceelor „Sf. Sava“ 
și „Matei Basarab". Fotbalul 
care și-a făcut loc mult mai tîr- 
ziu în gusturile bucureștenilor, 
tocmai prin anul 1908, a avut

deprimul său „teren" pe cîmpul 
la „Bolta rece", așezat pe locul 
unde se află astăzi Muzeul de 
istorie naturală „Grigore Anti- 
pa“. Tot atunci, din inițiativa a- 
ristocraticelor cluburi „Doherthy" 
și „Tenis Club" s-au amenajat 
primele terenuri de tenis, sport 
importat din apus pentru alun
garea plictiselii celor înstăriți și 
unde cei mulți — oamenii mun
cii, nu aveau deloc acces. A 
urmat apoi, în 1912, amenajarea 
terenului care a devenit în zilele 
noastre Stadionul Tineretului.

Sportul bucureștean, făcîndu-și 
loc cu greu în prețmrea bucureș- 
tenilor, ieșiți duminică la „pro
menadă" pe șoseaua Kiseleff, în
cepuse totuși să trăiască. Și a- 
cea-sta era principalul!

Boxul aristocraților
Știați că la Londra există un 

tlub de box al aristocraților? 
Sâ nu vă închipuiți însă că este 
vorba despre o sală tinde vin să 
se antreneze lorzii, ducii și ba
ronii britanici. „National Spor
ting Club”, clubul de box al a- 
ristocratiei londoneze, este cit 
totul altceva. Dar să-i dăm mai 
bine cuvîntul 
la londra 
„Pugilato", 
tiv cele ce

tre Piccaaily Circus Regent

corespondentului 
al revistei italiene 
care descrie suges- 
se petrec aci:

„Aproape de încrucișarea din
tre Piccaaily Circus și Regent 
Street, î:i cartierul londonez 
West End, între orele 19 și 
19.39, în fiecare luni, luxoase 
Rolls-Royce, Bentley sau Daim
ler se opresc în țața vechiului 
și faimosului Cafe Royal... Pro
prietarii mașinilor, în impecabile 
costume de seară, sînt primiți 
de portari ga'onați și, reunin- 
du-se într-un mare salon numit 
„Sala Pompadour", iau cina. Ei 
discută aproape în șoaptă despre 
cai de curse, despre ma
rile afaceri, despre politica mereu 
in declin a Imperiului... Exact la 
ora 21. ca acea punctiialitale ri
guroasă englezească, întreaga a- 
dunăre se îndreaptă spre o imen
să sală dreptunghiulară în stil 
Ludovic ai 
închise cu

XVI-lea. Ușile sînt 
grijă și gentlemenii.

în sjirșit singuri, căci femeile 
nu smt admise la astfel de ma
nifestații, se pregătesc să „gus
te" seara consacrată nobilei 
arte..."

Ce se întîmplă în continuare? 
Pe ringul instalat în mijlocul 
sălii se urcă prima pereche de 
boxeri. Aceștia nu sînt — cum 
ați fi dispuși să credeți — recru
tați dintre „onorabilii" gentle
meni ta smochinguri și fracuri 
impecabile, ci pugiliști aduși spe
cial pentru a-i distra pe aceștia. 
Liniștea în timpul meciului este 
deplină. Regulamentul, care in
terzice intrarea în sală a femei
lor, interzice la fel de categoric 
și aplauzele. Cel mult, poți sur
prinde cîle un baron șoptind l.a 
urechea vecinului: „Pariez 10 
lire sterline că negrul nu ține 
pină la sfîrșitul reprizei". La 
terminarea meciului, distanții și 
glacialii gentlemeni aruncă pe 
ring bilete de 10 șilingi sau de 
1 liră menite să „răsplătească" 
efortul boxerilor. Vă închipuiți 
spectacolul penibil al boxerilor, 
dintre care mttlțî au un renume 

deosebit, culegînd de pe po
deaua ringului monedele, aseme
nea unor salt’mbanci de rînd.

Dar pentru aristocrația londo
neză aceasta se cheamă că„. 
lace box l

TEATRU ȘT... SPO
Au rămas încă proaspete în 

amintirea spectatorilor stră
lucitele spectacole prezentate 
nu de mult pe scenele din țara 
noastră de vestiții actori ai 
teatrului sovietic M.H.A.T. Cu 
nespusă îneîntare am urmărit 
atunci marea artă a unor ac
tori de talia lui Igor Ilinski, E. 
Gogoleva sau M. Jarov, artiști 
ai poporului din U.R.S.S., crea
torii unor neuitate tipuri și ca
ractere din repertoriul clasic și 
contemporan. Prilejul acesta a 
folosit atunci fiecăruia dintre 
artiștii noștri pentru a se a- 
propia de flacăra vie a artei 
teatrale sovietice, pentru a în
văța din meșteșugul fără sea
măn al glorioșilor slujitori ai 
teatrului sovietic.

In ceasurile de prietenească 
discuție în jurul compunerii 
cutărui sau cutărui personaj, 
în jurul elementelor folosite 
pentru îmbogățirea cutărui sau 
cutărui rol, convorbirea a alu
necat probabil și în alte do
menii. In sport, de pildă. Și 
dacă s-a întîmplat astfel, atunci

De cînd să dateze oare ar
bitrii și arbitrajele ? Iată o în
trebare la care răspunsul nu-i 
ușor de aflat I Oricum, se poate 
afirma fără teama de a greși, 
că arbitrul și-a făcut apariția la 
foarte scurtă vreme după ivirea 
pe lume a întrecerii sportive. In. 
tr-adevăr, chiar dacă ne lipsesc, 
datele precise, nu este greu, să 
deducem că încă de pe atunci 
s-a simfit nevoia unei persoane 
care să-și asume rolul unui îm- 
părților de dreptate între cei 
ce-și dispută întlietatea pe fere-

fry

Prcgăliri pentru meci....
(Desen de GEO BASARAB)

D-ale fotbalului
meciul amical de fotbal dintre echipele de categoria A, 

Farul Constanța și Dinamo BzcXu, desfășurat Ia Brăila 
cu prilejul inaugurâ rit bazei sportive a Șantierelor Navale 
„1 WBaî*‘, parte din jucători au urmărit mai mult picioarele 
ad versat Hor decît balonul—

Unii sportivi și unele 
sportive au manilestări de 
cosmopolitism, incercînd 
să atragă atenția printr-o 
ținută vestimentară extra
vagantă.

Se remarcă fiecare 
După sport si după gen: 
Unii, numai pe teren. 
Alții, numai la... plimbare t

MIRCEA CODRcSCU
Fotbalistului Zavoda

Trage unul: goli Colegii 
II sărută toți, ștrengarii...
Doar pe Zavoda cînd trage, 
Vin și-l pupă... ad:nrsarti 1

Ing. MIRCEA POPESCU
— Constanța —•

I

nu! de sport. Unele documente 
păstrate din cele mai îndepăr
tate timpuri, inscripții și desene 
de pe vasele scoase la lumină 
de arheologi, ca și cele mai vechi 
opere literare, ne vorbesc des
pre cei care supravegheau între
cerile sportive. Desenul care în
soțește aceste rinduri vă înfăți
șează 6 scenă sugestivă din 
sportul grecilor antici. Este 
vorba de un desen descoperit pe 
un vas și care reprezintă o în
trecere de pugilat intre Epeos și 
Evrial. Interesantă este aci nu 
atit faza de luptă, care a mai fost 
reprezentată șt cu alte ocazii, ct 
prezența celor doi arbitri, care 
— după cum se vede — supra
veghează cu o deosebită atenție 
întrecerea. Un amănunt cu
rios : cei doi arbitri au in miini 
niște... nuiele, cu care îi chea
mă „la ordine" pe pugiliști. 
Existența acestui „atribut”, cu 
totul neobișnuit pentru arbitrii 
din zilele noastre, era necesară 
din cauză că, uneori, în fierbin
țeala luptei, sportivii mai uita» 
de regulile întrecerii...

Se pare că în vremtirite de 
demult, rolul de arbitru revenea 
unei persoane respectabile, ca
pabilă să se impună, să-și dove
dească autoritatea față de spor 
tivi. Uomer, care descrie între
cerea ca caii dintre Menelau, 11-

dide, Antlkolus, Eumelos și Me 
rione, arată că disputa era su 
praueghiată de băirtnul Felix, 
scuturul tatălui lui Achite, care 
avea — prin comparație cu con
cursurile de azi — rolul unul... 
arbitru de parcurs. Cîteodată 
sarcina aceasta revenea chiat 
regilor. O statuetă aflată la
„British Museum" din Londra îl 
înfățișează pe regele persan Af- 
rasiab arbitrîrtd un foc de ,.șo 
gan" (strămoșul actualului polii 
călare). In vremurile mai apro
piate, cînd „il calcio", vestitu’ 
joc florentin, foarte apropia*
fotbalului din zilele noastre, era 
în plină înflorire, arbitrul nti 
putea fi decît una din notabil', 
tățile orașului sau cetății. Apari
ția ulterioară a regulamentelor 
diferitelor discipline sportive a 
făcut ordine și în acest dome
niu. Dacă, pină atunci, în pos
tura de arbitru nu puteau apare 
decît cei care se „distingeau” 
prin!r-o funcție înaltă, un titlu 
de noblețe sau o avere respecta
bilă, acum arbitri pot fi numai 
acei care și-au însușit bine regu
lamentul, fiind deci in măsură 
să asigure o conducere compe
tentă a întrecerii sportive.

actorii noștri au putut 
în viața actorilor sovi 
mod tradițional, cultur 
și sportul, obișnuința dt 
tica exercițiile fizice, o 
Ioc de seamă. In instil 
teatru și cinematograi 
Uniunea Sovietică spor 
un prieten drag tuturor 
ți'or. Gimnastica, scrii 
tul, atletismul și multe a 
turi îi ajută pe tinerii , 
scenei sovietice să cap 
Etate, să-și perfecționez, 
să-și însușească o deose 
bilitate.

Să nu credeți însă c 
zentanții generațiilor ni 
de actori se lasă mai 
Nemțind că Prov Mi 
Sadovschi, una dintre < 
mari glorii aie teatrulu 
sovietic a fost un emine 
tiv, cîstigător a nmnero 
cursuri 
vietici 
sportul, 
porului 
sionată 
în tinerețe chiar și al| 
artista poporului V. Pa 
fost o mare amatoare 
ta-ție, iar artistul [ 
Igor Ilinski este și a' 
mare amator de patina 
nis. Ca să nu mai vo 
Nicolai Ozerov, artist 
teului Mic, care deveni; 
vreme campion de 
Uniunii Sovietice !

îmi aduc aminte de 
gitroasă de decembrie 
acum eîțiva ani lgor 
Mă -întorceam acasă a 
lungă repetiție cu „Rt 
de Gogol. Pentru a ere 
lui lllestaco-o depusese 
efort des! ui de mare ț 
după atitea ceasuri de î 
nervoasă, mă simțeam 
Peste cîteva ore trebuii 
întorc la teatru și — 
complet pe Illestacov — 
prezint un cu tottd a'i 
naf. Oboseala pe care • 
țeam mă făcea să mă 
de forțele mele. Trecim 
spre casă, am zărit deo 
tinoarul „D'.namo" de p 
Petrooca. O forță nea 
mă atrase intr-acolo: 
nerețe și voie bună, 
oră, cînd am părăsit 
rid, eram cu totul alt 
boseala, tensiunea nerve 
dispăruseră cu desăvirș 
simțeam într-o dispoz'ț, 
lentă pentru a apare p 
teatrului".

Da, Igor I'.inski și 
săi în arta teatrului sîi 
devărat prieteni credin 
sportului..;

de patinaj, ac-l 
practică la rî 
De pildă, ari 

E. Gogoleva es 
a turismului, p

On mire stlet $i m sprig du 
al rizMiui

Prin intermediul antrenorului 
Ewald Mertens care a însoțit 
lotul R. D. Germane la „inter
naționalele** de atletism de la 
București, l-aui cunoscut mai bi
ne pe acela care timp de 16 ani 
a deținut recordul lumii la 800 
tn. și mai mult de un deceniu 
recordul mondial *a 400 m și 
1000 m. Acesta a tost sportivul 
Rudolf Harbig. Dar bunul său 
prieten, Ewald Mertens, cu care 
a alergat împreună timp de șap
te ani (atit de scurtă a fost 
cariera lui Harbig) l-a cunoscut 
mai intim, ca prieten în viața

• V
'''l l

& Știati că...
chiu'ui Helespont, în dorința de 
a repeta drumul parcurs de le
gendarul Leandru.

...prima ediție a campionatu
lui mondial de fotbal a avut 
loc în anul 1930? l.a startul 
competiției, cîștigată de echipa 
Uruguayului, s-au aliniat atunci 
13 echipe.

...Leonid Meșkov, celebrul îno
tător sovietic, sportivul care s-a 
acoperit de glorie iii Marele 
Război pentru Apărarea Palriei, 
este astăzi antrenorul de îiătația 
al studenților de la universita
tea „Lomonosov" din Moscova?

...cele dintîi patine âu fost 
confecționate din oase de ren 
sau de cal ? Ele erau tăiate în 

:zintă trecerea. înot ve- lungime și apoi găurite la cape-

...primul atlet care a izbutit 
să arunce ciocanul peste gra
nița celor 60 de metri a lost 
maghiarul loszef Csermak (60,34 

,m.) ? Aceasta s-a întîmplat la 
J. O. de la 1 lelsinki și de atunci 
peste 30 da atleți au reușit să 
depășească granița celor 60 de 
Ifaetri...
I ...Siberia este socot’tă — pe 
drept cuvî-nt — patria schiului?

, iDe la siberieni, schiul a fast 
/împrumutat de laponi, care l-au 

l jtransmis apoi celorlalte popoare 
/nordice.

■J ...țara noastră se află printre 
^membrii fondatori ai Federației 

i ^Internaționale; de Volei ? Niur.ă- 
Crul țărilor care au creat, în 
11947. această federație, a fost 
(de 14.-
R ...marele poet englez Byron a 
Tfost un pasionat înotător? Una 
zdin marile sale performanțe o

te, pentru a permite fixarea lor 
de picior cu ajutorul unor cu
rele.

...Laszlo Papp, boxerul ma
ghiar care a cucerit mede Ea 
de aur la trei ediții consecutive 
ale Jocurdar Olimpice, a deve
nit actor de cinema ? El a tur
nat de curînd un film în care 
este vorba, bineînțeles de box I

...înainte de 2.3 August 1944, 
Romînia a avut în total 3 emi
siuni de timbre sportive ? As
tăzi, într-un clasament filatelic 
alcătuit de revista engleză 
„World Sports", țara noastră 
figurează pe tocul al treilea 
din lume 1

...datele de desfășurare ale 
Jocurilor Olimpice de la Rcrtia 
sînt 25 august — 11 septembrie 
1969? Principalele întreceri vor 
avea loc pe Stadionul Olimpic 
care are o capacitate de 100.009 
locuri, .

de toate zilele. „Rudi — 
nea Mertens — a fost 
mare sportiv pe care 1 
noscut vreodată. A tos 
năr extrem de talenta, 
voință de tier. La 15 a 
ceput atletismul, iar la 
era cel mai tînăr comp 
echipei olimpice ger mat 
ga 10,6 pe 109 m, 21,5 
tn, sărea 1.75 m la în3 
peste 7,40 la lungime I 
trena eu o conștiincioz* 
marcabilă sub conduct 
Gerschier. Harbig a 
exemplu de moralitate, 
el, viața era dedicată s 
slujbei pe care o deții 
Societatea de Gaz Ale 
Dresda și familiei. Rnd< 
big era un aprig duș 
nazismului și al război 
a refuzat să participe 
boiul de cotropire dus 
mania fascistă".

înrolat în armată tt 
voinței sale, Rudolf lla 
pierde viața la fel c;t a 
de renume mondial (c 
Long de pildă), care ; 
aceeași soartă tragică în 
matul război al lui Hit 
fia hii llarbig este es 
cretara Comitetului oliir; 
R. D. Germană, iar fiica 
numără acum 18 ani s 
dește a fi un real talen 
îergările de semifond.

In amintirea acestui ti 
let, se organizează an 
în orașul rău natal, Dre 
tradițional concurs atlet 
țuorialul Rudolf Harbigi



)upă o ă agitată în campionatele 
tide echilibrate, spectacole sportive dinamice • Surpriza etapei : Constructorul Timișoara —« 

Steagul roșu București 3—5 ! • Tot se mai joacă brutal.
depășit cu regularitate greoaia apărare 
sibiană. După pauză, și mai ales în 
ultimele 15 minute (în min. 45 scorul 
era de 9—9), jucătorii de la Sibiu au 
forțat alura și au reușit să termine în
vingători. La fel s-au petrecut lucrurile 
și la Orașul Stalin, unde atît echipa 
masculină Dinarno, cît și cea feminină 
Tractorul au obținut victorii la limită, 
neconcludente. Ambele formații gazdă 
au fost conduse la pauză de oaspeți

de handbal

i echilibrate, cîteva rezultate și masculin categoria B), au folosit 
toare și — din păcate tre- 
«mnalăm din nou acest lucru 
ocuri, accente de duritate în 
ată principalele caracteristici 
■i de handbal disputată joi. 
irile au fost echilibrate și, ca 

acestui lucru, o bună parte 
de au oferit spectatorilor în- 
lamice și de un nivel tehnic 
:ător, sînt fapte de natură să 
e. Înseamnă că echipele de 
participante la cele trei com- 
ampionatele republicane mas- 
,‘goria A, feminin categoria A

și mîino în saîa Dinamo

concurs de scrimă 
al sezonului: 

ipa de toamnă”
întrecerile importante care se 

1 calendarul scrimerilor noștri 
la loc de cinste și „Cupa de 
competiție care se desfășoară 
line in sala „Dinarno", fiind 
tuturor probelor clasice. Vor 
două semifinale și o finală la 

■ 4 probe. Programul se pre
iei: a ' "
11-: 
fina 
mei 
îrba

16 :
finală sabie.

■st 
erația

care au obținut rezultate re- 
> pe plan intern și interna- 
cmarcăm dintre ci ne Con- 
Siocîrlie, Răsvan Dobrescu, 
lalinevner, Tiberiu C.sillag

D. Mustață, I. Szantho, E- 
. us, Tiberiu Bartoș (sabie), 
Aureșan, losif Zilahi, Sorin
Zoltan Uray, Ștefan Haukler 
Dintre floretiste amintim pe 

ban, Elena Samșudeanti-Fe- 
alcria Luttman, Eugenia Tă- 
Glicheria Ștefănescu etc.

zi ora 8: semifinale spa- 
semifinale floretă femei ;

spadă ; ora 18 : finală 
mîine ora 8: semifinale 

i ; ora 11 : semifinale sa- 
finală floretă bărbați ;

important concurs indivi
de scrimă a invitat pe

schide un nou curs
bălărie pentru tineret
epere de 
î e'.evi la

de antrenament al U.C.F.S. 
iscrie copii (fete și băieți) în- 

ani, elevi ai școlilor de toate 
Informații asupra condițiilor 
ere se pot lua de Ia sediul 
de antrenament din str. Ște- 

nâ 116 (baza hipică din parcul 
iorghiu-Dej“).

azi se primesc In- 
secția de călărie a

din plin experiența acumulată în pri
mele jocuri și că antrenamentele din 
ultima vreme au fost orientate spre 
corectarea lipsurilor constatate, spre 
omogenizarea formațiilor, spre dinami
zarea jocului.

Ceea ce nu ne poate bucura însă 
este faptul că mai există echipe cu 
tendințe de a juca brutal. Și faptele 
petrecute, spre exemplu, la meciul mas
culin Voința Sibiu — C.S.M.S. Iași, 
ne fac să întrevedem că nu există 
preocupare pentru corectarea jocului, 
pentru apropierea Iui de litera regula
mentului. Este o constatare îngrijoră
toare, cu atît mai mult cu cît cele două 
formații sînt echipe fruntașe. Oare ju
cătorii Schulder, Roth, Bota (Voința) 
și Wagner (C.S.M.S.) care au fost eli
minați de pe teren pentru joc brutal, 
nu au ajuns să înțeleagă că prima 
datorie a unui sportiv este aceea de 
a-și respecta adversarul?

Revenind la rezultatele înregistrate 
în această etapă, să ne ocupăm în pri
mul rînd ceva mai pe larg de „sur
priza zilei" : Constructorul Timișoara 
— Steagul roșu București 3—3 (2—1). 
Nimic nu lăsa să se întrevadă cii toc
mai acest joc ne va oferi un asemenea 
rezultat. Steagul roșu, echipa campioa
nă a țării, a început campionatul bine, 
în timp ce Constructorul Timișoara s-a 
comportat modest în primele etape, ca 
orice echipă debutantă într-o compe
tiție superioară. Și iată că tinerele ju
cătoare de la Constructorul au reușit 
să smulgă un punct echipei campioa
ne. Din informațiile pe care ni lc-a 
furnizat corespondentul nostru Cornel 
Popa, rezultă că suplinind diferența 
de valoare tehnică față de adversarele 
lor printr-o mare putere de luptă, prin- 
tr-o puternică dorință de a învinge, 
timișorencele au ținut în „șah" în pri
ma repriză echipa bucureșteană. După 
pauză Steagul roșu nu a mai putut be
neficia de aportul a două, din atacan
tele de bază ale formației: Victorița 
Dumitrescu și Mariana Jipa. Ambele 
au fost accidentate (prima nu a jucat 
deloc în cea de a doua repriză). In a- 
cestc condiții, forța de atac a echipei 
a fost serios diminuată și, în cele din 
urmă, campioanele au trebuit să 
mulțumească doar cu un rezultat 
egalitate.

Făceam la început constatarea 
multe din jocurile disputate joi au fost 
echilibrate. Cîteva cuvinte despre a- 
ceste partide. La Sibiu, meciul Voința 
Sibiu — C.S.M.S. Iași a prilejuit o 
astfel de luptă sportivă, presărată din 
păcate cu multe durități. In prima re
priză, ieșenii beneficiind de forma 
bună în care se află principalul lor 
realizator, loan Țipu (care a înscris 
8 din cele 9 goluri ale echipei! 1), au

Și acum, iată rezultatele tehnice în
registrate: MASCULIN, CAT. A: Di
namo București — Tehnoinetal Timi
șoara 17—13 (10—8); Rapid Bucu
rești — Petrolul Ploești 15—9 (9—4); 
Voința Sibiu — C.S.M.S. Iași 11—9 
(5—7); Dinarno Orașul Stalin — Chi
mia Făgăraș 10—9 (4—0); Știința Ti
misoara — Victoria Jimbolia 17—10 
(7—6); FEMININ, CATEGORIA A: 
Olimpia București — Hefor Tg. Mureș 
9—4 (4—3); Rapid București — Știin
ța Timișoara 5—2 (2—1); Flamura 
roșie Sibiu — Gloria Sighișoara 9—1

Mi ne, in campionatul de rugbi

Dinamo întîlnește Progresul 
intr-un meci foarte echilibrat

se 
de

că

x-

trebuie să se Joace handbal. Pătrunsă spre semicerc și 
poarta prin șutul ei, jucătoarea Drăghici (Rapid București) 
oprită din acțiune de una dintre apărătoarele echipei Știința 

Timișoara. (foto GH. DUMITRU)

(la băieți Chimia Făgăraș. și la fete 
C.S.U. București) și au reușit în ulti
mele minute sâ smulgă victoria.

In Capitală, dintre cele patru jocuri 
programate, cel mai puțin echilibrat 
părea acela dintre formațiile mascu
line de categoria A Rapid București și 
Petrolul Ploești. Ziarul nostru semna
lase într-un articol situația în care se 
află formația ploeșteană și era de aș
teptat ca feroviarii să obțină o victorie 
comodă. Articolul apărut în coloanele 
ziarului nostru și-a făcut însă efectul 
și ploeștenii au apărut pe teren cu o 
formație nouă, în care au fost promo
vați talentații juniori din echipa colec
tivului sportiv Petrolul de la Rafinăria 
Teleajen. Victoria a revenit bucurește- 
nilor, dar comportarea echipei Petrolul 
a fost promițătoare.

Iată cum 
amenințind 
este brutal

' (foto GH. DUMITRU)

Constructorul Timișoara —(4—i);
Steagul roșu București 3—3 (2—1); 
Tractorul ~ ‘ -• -•
București 10—9 (2—4); MASCULIN, 
CAT. B: ’ ' ‘ '
Arad 15-
Stăruința ______ .. __ ,.
Dinamo Tg. Mures — C.S.U. București 
13—10 (4—7); Știința Galați — Știin
ța Cluj 20—10 (11—7); Recolta Hăl- 
chiu — Victoria Bacău 14—12 (7—5); 
C. S. Marina Constanta — Textila 
Cisnădie 10—13 (7—8).'

Mîine se va disputa o nouă etapă, 
în cadrul căreia sînt programate o se
rie de partide interesante, dintre care 
se detașează derbiul campionatului fe
minin: Steagul roșu București — Fla
mura roșie Sibiu.

Orașul Stalin — C.S.U.

Voința Sighișoara — I.C.A. 
■4 (9—4); Batanta Sibiu — 

Odorhei 17—13 (7—10):

O dată cu partidele etapei a XI a 
(a doua a returului) reîncep în cam
pionatul de rugbi jocurile ,,tari“.-1 
Intr-adevăr, mîine vom asista la trei 
meciuri echilibrate : (Dinamo — Pro- | 
greșul; C.C.A. — Constructorul; ! 
C.S.U.B. — Rapid) ale căror rezul- i 
tate vor avea o iirfluență hotăriloare 1 
asupra viitoarei coufigurații a clasa-, ' 
meritului.

In special, prima partidă prezintă 
urr interes niajor, fiindcă pune țață ; 
în față cele mai în formă echipe ale 
acestui început de sezon. Spre deose
bire de tur, cîrtd Dinamo a învins 
detașat (21—3), de data aceasta me
ciul apare foarte echilibrat. Ambele 
formații au nevoie de victorii, dar în 
special Dinamo dacă dorește să se 
mențină în lupta pentru titlu, în ime
diata apropiere a liderului, fu întîl- 
uirile lor de săptămîna trecută ambele 
echipe au arătat o Inimoasă concepție 
de joc. Noi sperăm că și în meciul 
de mîine (stadion Dinamo, ora 14,30) 
ele nu vor desmlnțj impresia lăsată, 
jucîml deschis, așa cum trebuie să 
evolueze două formații care emit pre
tenții — justificate, de altfel — fa 
supremație în rugbiul nostru.

Celălalt meci C.C.A. — Construc
torul (teren C.C.A., ora 10,30) constituie 
o pasionantă revanșă (în tur 6—0 
pentru Constructorul), în timp ce par
tida. GS.U.B. — Rapid (în tur 3—3) 
își are importanța ei în lupta pentru 
evitarea retrogradării.

Stiinta Cluj—C.S.U. București 
3-0 (1-0), în campionatul 

de polo
CLUJ 26 (prin telefon). — Joi după, 

amiază s-a disputat în localitate me
ciul de polo pe apă (restanță din pri
ma etapă) care a.opus echipele de ca
tegoria A, Știința Cluj și C.S.U. Bucu
rești. lir formă bună studenții 
și-au dominat adversarul, au 
multe ocazii de gol, dar n-au fructi
ficat decît 3 dintre ele deoarece 
rea oaspeților a funcționat destul de 
bine. Punctele învingătorilor au fost 
înscrise de Danciu, Szabo și Doleanu.

ȘTIINȚA CLUJ: Mayer-Bogdan, 
Danciu-Szabo-Doleami, Maxim. Coz- 
ma ;

C.S.U. BUCUREȘTI : M. Ș.tefănescu- 
Zane, Chiriac-Varlaam-Vasiliu, Chir- 
văsuță, V. Ștefănescu.

(R. FISCH-coresp regional), 
înaintea etapei a doua a 

clasamentul categoriei 
astfel :
1. Dinarno București G
2. llefor Tg. Mureș
3. C. C. A.
4. Știința Cluj
5. C.S.U. București
6. Start București

Etapa a doua programează mîine ur
mătoarele jocuri: București: (ștrandul 
Dante Gherman ora 12) : C.S.U. Bucu
rești — Dinarno București ; în deschi
dere de la ora 11 meciul de categoria 
B : Cetatea Bucur — Voința Oradea.

clujeni 
avut

apara-

A se
returului, 
prezintă

52:12 12
26:24 8
31:17 6
15:28 4
12:28 4
9:36 0

Tntrucît arbitrul-judecător Gualti- 
ero Checci (Italia) s-a declarat indis- 

con- 
Ma- 

Mta- 
(Itl-

(Urmare din pag. I) 
tr-un turneu în Suedia cu echipa sa 
„Steaua Roșie". Oricum însă, lotul 
deplasat la București este foarte pu
ternic și prezența în rîndurile lui a 
unor pugiliști de talia lui Dragoslav 
Jakovlevici, socotit la ora actuală bo
xerul nr. 1 al Iugoslaviei (finalist al 
campionatelor europene de la Praga 
unde i-a întrecut succesiv pe scoția
nul Calderwood, campionul olimpic 
Satkov și pugilistul vest-german 
Schonberg) ; llija Lukici, semifinalist 
al campionatelor europene de la Ber
lin și Praga ; Ștefan Palici, Bronis
lav Davidovici, Miodrag Mitrovici, 
Radoslav Radanov și Miroslav Pauno- 
vici, participanți la numeroase între
ceri internaționale — este în măsură 
să „susțină" optimismul oaspeților. De 
altfel, nu este lipsit de interes să 
arătăm că, în urmă cu două săptă- 
mîni, reprezentativa R. P. F. Iugo
slavia a realizat o remarcabilă victo
rie în fața selecționatei Italiei.

Ce echipă va alinia R. P. F. Iu
goslavia în întîlnirea de astă-seară ? 
La această întrebare, antrenorul Jak- 
sici ne-a răspuns cu un zîmbet... enig
matic : „Va fi alcătuită definitiv la 
cîntarul oficial". Și cum această tra
dițională formalitate va avea loc azi 
dimineață, potrivit regulamentului, nu 
vă putem anunța decît componența 
lotului iugoslav : Stevan Palici, Ste- 
van Liubomirovici, Radoslav Radanov, 
.Miodrag Mitrovici, Miroslav Paimo- 
vici, Miodrag Lazarevici, Eraldo Pa- 
novac, llija Lukici, Stevan Laskovici, 
Dragoslav Jakovlevici, Bronislav Da
vidovici și Dragan Sojici. După toate 
probabilitățile, cei doi boxeri care vor 
rămîne pe banca rezervelor — și care 
încă n-au fost desemnați — vor fi 
utilizați în întîlnirea de la Timișoara;

in „tabăra" noastră pregătirile atl 
fost încheiate încă de joi seară. Echi
pa care va urca astă-seară treptele 
?*hgiihii este astfel alcătuită (în or
dinea categoriilor) : Puiu Nicolae, Con
stantin Gheorghiu, Iosif Mihalic, Ște
fan Bogdan, Constantin Dumitrescu, 
Nicolae Linca, Mircea Balaș, Ghețu 
Velîcu, Petre Zaharia. Vasile Ma- 
riuțan. Singura modificare posibilă 
ar fi la categoria mijlocie-Ușoară. 
unde antrenorii n-au izbutit încă să 
se fixeze definitiv asupra unuia din 
cei doi „pretendenți"; Mlircea Balaș 
sau Ștefan Cojan

o
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2
4
4
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0
0
0
0 
o 
o
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ponibil, întîlnirea va fi 
dusă de: Mihai Ghinescti, 
rin Stănescu (Romînia), Mladen 
denovici și Bronislav Milkovici 
goslavia). Și un ultim amănunt:' în
tîlnirea internațională dintre cele două 
reprezentative are loc astă-seară, cu 
începere de la ora 19,30, pe Stadionul 
Republicii.

desfășoară
/

alele campionatelor republicane 
'e caiac-canoe se

lamîine

ipulat start la ccuac dublu, intr-una din precedentele 
campionatelor

)e azi dimineață și pînă mîine la prînz zeci de caiaeiști și canoiști 
onstanța, Brăila, Galați, Timișoara, Arad, București- și alte centre 
e ale țării își vor disputa îniîietatea — pe jacul Snagov — într-o 
ediție a campionatelor republicane.
i ceea ce privește întrecerile la canoe, prezența unor sportivi re- 
ca Sirnion tsmuilciuc și Dumitru Alexe, campioni olimpici, 

mi și mondiali, frații lehim și 7gor Lipalit, Calinov, Sidoroo, Ta- 
Serghei lilip ele. ne scutesc de comentarii, performanțele lor fiind 
nosciițe. Sîiilem însă nerăbdători să constatăm tm reviriment din 

specialiștilor noștri de caiac, ramași datori sub aspectul compor- 
tehnice la campionatele mondiale de la Praga. Și mai așteptăm 

all“ sau măcar afirmarea mai puternică a elementelor tinere.
lai de seamă competiție internă de specialitate oferă un ultim și 
ilej în acest sens.

Cu ocazia congresului balcanic care 
a ayut loc recent la Sofia, secretaria
tul permanent al J.B. a prezentat cla
samentele generale ale întrecerilor c- 
diției a Il-a a Cupei balcanice — prin 
corespondență — pentru juniori și ju
nioare pe anul 1958.

După cum vă amintiți, această largă 
competiție de mase s-a desfășurat între 
1 și 31 mai. Participarea la întreceri 
a fost nelimitată, singura condiție care 
trebuia îndeplinită, era legată de vîrsta

Juniori

* f o
maximă a. concurenților: 19 ani la bă
ieți și 17 ani la fete.

S-a făcut media rezultatelor celor 
mai buni 20 de ațleți la fiecare probă. 
La stabilirea ierarhiei, probă cu probă 
au fost nuse față în față mediile rezul
tatelor fiecărei națiuni. Țara cu cea 
mai bună performanță medie a primit 
5 p., următoarea 4 p., apoi 3 p., 2 p. 
și 1 p. S-a calculat numărul total de 
puncte obținute la toate probele, se
parat la băieți și la fete, și s-a ajuns 
astfel la următoarele clasamente:

P. P, rnigeria P. P. F. Iugoslavia F. F. E amina

100 m 11,345 5 11,430 4 11,450 3
200 m 53,325 5 54,020 3 53 >80 4

1500 m 4:23,0 3 4:21,08 5 4 21,35 4
3000 rn — 10:22,8 4 9 41,42 5
înâlf. 1,747 5 1,737 4 1,727 3
lung. 6,401 3 6,460 5 6,439 4
prâjinâ 3,215 5 3,103 3 3,113 4
greut. 13,154 4 '13,480 5 12,400 3
disc 36,852 3 41,150 5 40,960 4
sulițâ. 48,935 5 46,880 4 44,840 3

1. Iugoslavia 42 p ; 2. Buigoria 38 p.; 3. Romînia 37 p.

J un' oare
P.P.Pu’garia F.P.F. Iugoslavia F. F. E omîr,0(

60 m 8,44 3 8, 35 5 8, 39 4
100 n> 13,04 5 13, 50 3 13, 31 4
îndlț. 1,381 3 1,383 4 1,427 5
lung. 4,955 5 4,725 3 4 849 4
greut. 10,071 3 11,910 5 10,310 4

1. Romînia 21 p.; 2. Iugoslavia 20 p.; 3. Buigaria 19 p.



onatele individuale 
tir ale R. P. R.

octombrie, la poligonul 
cea mai mare competi- 
tir a anului: campiona-

LA PLOEȘTI, 0 REVANȘĂ PASIONANTA IN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI":
Petrolul- II i s m u t

■ă 5
iccpe
1 de
ividuale ale R.P.R. pe anul

Vor reuși ploețtenii

iele condiții pe care le oferă 
>r poligonul de la Tunari 
un argument care ne îndrep- 
credem că multe din vechile 
ale R.P.R. vor fi lăsate în 

;rn suficiente clemente tinere 
ite capabile de performanțe 
uărească prestigiul tirului 
ste hotare. Trebuie însă ca 
ortiv să luntc din răsputeri, 
ârît de a obține un rezultat 
îloros.
jgramul celor 5 zile de con- 
linică 5 octombrie: armă li- 
ru redus 3x40 focuri seniori, 
:ză manșa I și talere arun- 
;anț 200 (prima zi 100 buc.); 
tombrie: meci englez seniori, 
ză manșa a 11-a, talere arun- 
șanț (ziua a 2-a, 100 buc..), 
ez senioare; marți 7 octom- 
:ol liber, cerb alergător 50 
iple, 3x30 senioare; miercuri 
ie: armă liberă calibru marc, 
uri, sheet (prima zi 100 ta
ri englez junioare, meci en- 
ri; joi 9 octombrie: armă mi-
20 focuri, 3 x 30 junioare și 

rt 30 + 30 juniori.

ULTATELE PRIMULUI
> OFICIAL MOTONAUTIC

-.curs oficial moton-autic, 
.cent pe Herăstrău, a cu 

frumos succes propagandistic 
ă a ilustrat pregătirea avan- 
roaspețilcr noștri specl-a-liștl. 
între ce'.e 5 glisoare la cate- 
(350 cmc. curse) desfășurată 

anșe a revenit cu 1000 p. co-n-
Gli. Cristescu. Pe loc. rile 

s-au clasat M. Untaru 893 
piță 750 p., A. Dandescu 338 
hifelea 320 p. D» remarcat că 

ul, Gh. Cristescu, a stabilit 
la Snagov un nou record pe 

1-a-nsat la clasa B. cu 
. oră.

califlce pentru turul următor? • Oaspeții 
este completat
special : un joc

Cupei Campionilor Europeni", patru meciuri în campionatul ca-

să refacă handicapul șl să se 
lutul • Programul duminical
duminică de fotbal cu programDe data aceasta, o

... cadrul ----- , ...
tegoriei A și 50 de întîlniri în Cupa R.P.R. — cu participarea echipelor de 
categorie C (cel? din categoria B au... zi liberă).

I ără îndoială că marea majoritate a spectatorilor își îndreaptă aten- 
să obțină calificarea, în dauna 
al „Cupei Campionilor Euro-

in

ția spre Ploești, unde Petrolul va încerca 
echipei germane Wismut, în turul următor 
peni".

Ultimele pregătiri ale Petrolului

La Ploești, mare fierbere în- ajunul 
mult așteptatei revanșe Petrolul — 
W ismut. Pînă ieri se vînduseră 16.000 

bilete din totalul de 20.000, Cereride

Constantinescii și Pahonțu (dinlescu,
11 m). A jucat formația: Roman-Pa- 
honțu, Marinescu, Topșa-Fronea, Neac- 
șu—Zaharia, Tabarcea, Dridea, Con- 
stantinescu (Botescu), Radulescu, dar 
duminică va intra pe teren echipa care

sînt optimiști • Ultimele pregătiri ale Petro- 
de patru jocuri campionat și 50
la fel de bine, nu putem pierde cali
ficarea. Noi am deplasat același lot 
care a figurat pentru primul meci, mai 
puțin mijlocașul S. Wolf care este ac
cidentat".

Iată de altfel echipa probabilă: 
Neubert (Thiele)—Gross, B. Miiller, 
Wagner—K. Wolf, Seifert—Kilbrmrnn 
(Zink), M. Kaiser (Viertel), Will Trb- 
ger, S. Kaiserohr.

Etapă redusă la A

In vederea jocului cu Jiul, Rapid s-a antrenat joi cu echipa Combinata: 
Poligrafic București. In fotografie un aspect de ia acest antrenament: 

Olarii traoe la poartă, cu toată opoziția fundașului advers.
a cîștigat la Orașul Stalin, cu Sfetcu 
în poartă și Babone 
mîndoi au fost scutiți 
joi).

Petroliștii așteaptă 
partida de duminică. sg [..-x. ,1:„ -x--- 1.

noi vin mereu, din întreaga regiune 
și chiar din 
timp, 
nu at
s-au
reg.
7—3

alte regiuni. In acest 
fotbaliștii ploeșteni și-ati conti- 
pregătiri'.e pentru revanșă. Joi 

antrenat la două porți cu Rapid 
Ploești, de care au dispus cu 
(5—2) prin punctele marcate 

de Dridea (2), Tabarcea (2), Bădu-

inter stingă fa
de antrenament

campionatul categoriei A au loc, 
cum se- știe, patru întîlniri '•— 
la București și două în țară:

Rapid București — Jiul Petroșani, 
stadionul Giulsști, ora 16.

Dinamo București — 
u, stadionul Dinamo, 
Știința Timișoara —

Orașul- Stalin
Știința Cluj — U.T.
Partidele se anunță destul de echi

librate pentru a considera pe vreuna 
din ecliipe favorită sigură.

• Dinamoviștii bucureșteni 
pregătit cu grijă pentru confruntarea 
cu colegii lor din Bacău. Joi ei s-au 
antrenat la două porți „în familie", 
folosind aceeași echipă de duminica 
trecută, mai puțin Dumitrescu (care 
este accidentat) și Varga (aflat în 
lotul reprezentativ de juniori). De 
altfel, prezența, acestor doi jucători 
constituie singurele probleme înainte 
de meciul cu băcăoanii. Contînd totuși 
pe participarea lui Varga, Dinamo va 
avea de găsit un înlocuitor pentru 
Dumitrescu, dintre Biikossy, Szakacs 1 
și Szdko, (acesta din urmă a jucat 
înaintaș joi și după părerea antreno
rului, a satisfăcut).

• Dinamo Bacău, de asemenea, s-a 
antrenat intens pentru debutul său

In 
după 
două

Dinamo Ba- 
om 16.
Steagul roșu

Arad

s-an

în Cupa R.P.R.
la București, tinde ține să lase o im
presie bună. De data aceasta oaspeții 
anunță o formație completă, cu I. 
l.azăr, stoper.

• Rapid și-a încheiat preparativele 
joi prin partida amicală cu Combina
tul Poligrafic București, de care a dis
pus cu 9—0 (6—0). Ceferiștii au fo
losit formația : Todor (Dungu)-Greavu, 
Vărzan (Dodeanu), Macri-Bodo, Stân
cii (Langa)-Copil, Seredai (Raab), 
Ene II, Olarii (Crișan), Văcaru. E- 
chipa din prima repriză s-a mișcat 
mai bine, mai ales în linia de atac.

• La Timișoara, studenții — în 
așteptarea Steagului roșu, pe care 
speră să-l întreacă de data aceasta — 
s-au pregăft, tot joi, în compania 
formației locale Voința. Scor fim! : 
7—0 (2—0). Au marcat: Zaharia (2), 
Ciosescu, Gîrleanu, Mițarti, Mazăre și ’ 
Boroș. Cădaritl, accidentat în partida 
cu R.D.G., este indisponibil timp de
3 săptămîni. Duminică. Știința va 
alinia formația care a jucat la Arad, 
probabil însă cu Mițaru extrem stin
gă în locul lui Boroș.

• U.T.A. jucat joi la Oradea, re
vanșa cu C.S.O., de care a dispus tot . 
cil 1—0 (1—0). Duminică, la Cluj, 
textiliștii vor alinia aceeași echipă 
care a jucat cu Știința Timișoara. 
Este probabil ca Szekely să nu joace 
și în acest caz Țîrlea va trece ex
trem stînga, iar Szoher îi va lua locul 
pe postul de centru înaintaș.

• Studenții clujeni au disputat 3 
reprize a 30 minute cu Metalul Cluj 
(8—1), în compania căruia au făcut 
un joc bun. Contra arădenilor vor 
alinia formația de duminica trecută.

Știri de fotbal
adrul pregăt’rilor pentru me. 
3olonia de la 5 octombrie, 
îzentativ de juniori va sus- 
nică la Ploești un meci de 
în compania echipei Poiana 
Întîlnirea are loc la ora 14, 
Icre la Petrolul—Wismut.
'esui joacă duminică amical 

’ n categoria C. Jocul este 
; stadionul F. B. (str. dr.

, la ora 10,30.
s-au disputat cîteva întîlniri 

anume :
Oțelul Roșu — C.S AL 

•3). Au marcat: V.
Plavusteac și Chirilă 

u gazde, Mateon (3)
>c frumos, care a plăcut ce- 
spectatori. (R. și Z. Racla, 
•nți).
Cimpina—Metalul II Tirgo- 
(2-1)
I Tirgoviste—Flacăra Alo-

Reșița
Birău 
(auto- 
pentru

• Jocul de categorie C, Voința Ora
dea — Stăruința S. Atare, disputat la 
14 septembrie și terminat cu victoria 
orădenilor cu 2—0, a fost omologat cu 
rezultatul de 3—0 în favoarea Stăru
inței, deoarece Voința a folosit jucători 
fără drept de joc.

• Jocul Petrolul — Wismut va fi 
condus de arbitrii cehoslovaci V. Ko- 
relus, K. Pacovski și A. Vrbovec.
• Timp de 4 zile la Odorhei s-a desfă

șurat finâla pe țară a campionatului 
de fotbal dintre echipele cooperației 
meșteșugărești. S-au înregistrat urmă
toarele rezultate : voința Odorhei cu Vo
ința Călărași 3-0, cu Voință Tășnăd 2-0, 
cu Voința Vatra Dornei 6-0; Voința Că
lărași cu Voința Tășnad 4-1, cu Voința 
Vatră Dornei 9-0; Voința Tășnad-Vcința 
Vatra Dornei 5-3. Clasamentul final are 
următorul aspect: 
Voința Călărași,
Voința Vatra Dornei.

I. Păuș-corcspocident

1. Voința Odorhei, 2.
3. Voința Tășnad, 4.

cu încredere 
Ei sînt hotărîți 

lupte din răsputeri pentru califi
care sau măcar pentru a reedita per
formanța echipei C.C.A. din ediția -tre
cută a competiției: aceea de a cîștiga 
la două puncte diferență și a face 
necesar Un al treilea joc.

Fotbaliștii de la Wismut 
în două... rate, joi și vineri 
nul. Primul grup de jucători 
ieri Bucureștiul, 
după sosirea celui de al doilea 
caravana oaspeților s-a îndreptat 
Ploești.

Optimism și bună dispoziție — 
ce caracterizează atmosfera din 
dtil jucătorilor echipei oaspe. 
a-1 întreba, președintele clubului S. C. 
Wismut Karl Marx Stadt, 11 Scherm 
ne-a 
este 
lăsat 
dăm 
juca 
chipa noastră s-a comportat foarte 
bine. Pot spune că a fost cel mai 
bun joc pe care l-am văzut anul a- 
cesta la Aue. Așa se explică rezulta
tul de 4—2. Dacă duminică vom juca

au sosit 
cu avio- 
a vizitat 

iar după-amiază, 
lot, 

spre

iată 
rîn- 

Fără

spus : „Firește, meciul cu Petrolul 
foarte greu. Echipa romînă a 
o impresie bună la Ane, și ne 
seama că pe teren propriu va 
și mai bine. In primul meci e-

d Pronosport nr. 39 din 28 
a. c. care se închide astă- 

aată țara și mîine la ora 12 
ii, cuprinde trei întîlniri iil- 
e, meciuri din cadrul cam
republican de categoria A 
din campionatul italian.
dreptate, întîlnirea LLR.S.S. 

. P. Ungară (A) constituie 
afiș" al Programului Prono- 
9. Aîecitil de duminică dintre 
reprezentative se desfășoară 
competiției „Cupa Europei", 
meci deosebit de important 

: dintre Petrolul Ploești și 
Germane Wismut 

Această întîlnire

i

concurs. Noi le do-

R. D. 
< Stadt. 
revanșa meciului disputat la 
va timp în urmă î:i cadrul 
npionilor europeni".
obișnuitelor meciuri de ca- 
din cadrul campionatului 
participant». la acest 

■cazia să reîntîlneaseă 
'chi“, echipele italiene 
cpi.it de campionat,
eastă sumară trecere în re- 
ogramului concursului 
. 39, credem că veți 
ici, că el este cît se 
; iar surprizele (în
i) pot face să înregistrăm 
-emii mari. In încheiere nu 
imine decît să reamintim 
lor din Capitală că numai 

la ora 12 iși pot depune

buletinele la acest 
rim mult succes.

Înainte de a 
dumneavoastră nu 
Programul 
care cuprinde un bogat material 
ciimentar în legătură cu meciurile 
gramate.

367.288 LEI REPORT LA 
PRONOEXPRES

o Plata premiilor la concursul Pro
noexpres nr. 36 din 24 septembrie a.c. 
se va face luni 29 septembrie cu în
cepere de la ora 17 la agențiile pro
prii raionale Loto-Pronosport în raza 
cărora premiații și-au depus buleti
nele.

completa buletinele 
uitați să consultați 

Loto-Pronosport nr. 232
do-

pro-

PROGRAiMI ’L CONCl IRSl ’Ll ’I
PRONOSPORT Nr. 40 DIN 5 

OCTOMBRIE 1958

Petrolul PloeștiC. C. A.
A).
U. T. A. — Dinamo București 
A).

omologarea concursului Prono-

con-
„cu-
carc

Pro- 
fi de 
poate 
cazul

La
expres nr. 36,s-a constatat că iu există 
variante premiate ia categoriile l’sau 
a Il-a.

Aceasta înseamnă că viitorul con
curs Pronoexpres arc un report de 
367.288 lei repartizat astfel : 250.000 
lei la categoria I și 117.288 lei la ca
tegoria a Il-a.

• In urma 
depuse la concursul 
36 din 24 septembrie, 
măioarele premii:

Categoria III : 7
16.755 lei fiecare ;

Categoria IV : 
1.563 lei fiecare ;

Categoria V : 
286 lei fiecare ;

Categoria VI :
60 lei fiecare.

Fond dc pronii : 836.444 lei. igțg

omologării variantelor 
Pronoexpres nr. 
s-au stabilit ur-

variante zi eîte

75

409

variante

variante

a

a

a

cite

eîte

eîte

I.
(cat.

II.
(cat.

III. Progresul București 
Constanța (cat. A).

IV. Dinamo Bacău —- Rapid Bucu
rești (cat. A).

V. Știința Timișoara — Știința Cilii 
(cat. Ă).

VI. St. roșu Orașul Stalin — Jiul 
Petroșani (cat. A).

VII. Gaz Metan Mediaș — 
Mureș (cat. B).

VIII. Minerul B. Măre — 
Hunedoara (cat. B).

IX. Unirea Iași — Poiana 
(cat. B).

X. Prahova Ploești — Metalul MIG. 
București (cat. B).

XL Foresia Fălticeni •— Dinamo 
Galați (cat. B).

XII. Unirea Focșani — Gloria Bis
trița (cat. B).

Farul

C.S. Tg.

Corvinul

Cîmpina

Rubrică redactată de 1. S. Loto-Pro
nosport .-*■

săpiămînă

GF.ORGFTA DUMITRF.SCU

la sfîrșii de
La București : Rapid — Lokomotiv 
Leipzig, iar la Cluj un concurs in

ternațional studențesc

• Pe agenda manifestărilor atletice 
de la sfîrșitul acestei săptămîni, din țara 
noastră, 'figurează două competiții in
ternaționale. La București, pe stadionul 
Dinamo, se vor întrece într-un meci 
direct echipele Rapid București și Lo
komotiv Leipzig, iar la Cluj va avea 
loc un concurs studențesc internațio 
nai cu participarea atleților romîni 
și polonezi.

întîlnirea de la București va cuprin
de. toate probele clasice, cu excepția 
celor de mars și 10.000 m. Echipa 
oaspe, una dintre echipele puternice 
din R.D.G. urmează să sosească în 
Capitală azi dimineață, cu un lot de 
45 atleți. Din echipa Rapid vor face 
parte, printre alții, campioanele bal
canice Ioana Luță și Letiția Bendiu, 
Dumitru Constantin, Gh. Stanei, Mir
cea Pop.

Cei 26 de atleți și 4 atlete repre- 
zentînd asociația sportivă a studen
ților polonezi (A.Z.S.) au sosit ieri 
dimineață la Cluj. Printre ei: Ursula 
Figwer (53,65 ni la suliță), Maria 
Kusion-Bibro (11,9 la 100 m, 24,4 la. 
200 m, 11,4 la 80 m g), Kazimierz Fa- 
brikoivski (2.07 la înălțime), Janusz 
Skupny (2,03 m), săritorii cu prăjina 
Kielșzevski, Bednawski, Miazga (toii 
4,20 ni), Eugeniiisz W'achowski (51,70 
ni la disc), Tadeusz Paprocki (70,35 
m la suliță), Z. Sczepanski (10,7 la 
100 m).

Dintre atleții noștri universitari vor 
concura campionii balcanici Alexandru 
Bizim și Traian Sudrigean, Tiberiu 
Ardelean», Gh. Popescu, Paraschiva 
Simiones.cu. Alexandra Sicoe, Marilis 
Cu'țui și alții. /

„Memorialul Rudolf Harbig”

.Mîine se va desfășura, la Dresda cea 
de a \T-a ediție a marelui concurs atle
tic internațional „memorialul Rudolf 
Hering". La întrecerile din acest an 
ș?-au anunțat participarea atleți din : 
Cehoslovacia (12), Finlanda (3), O- 
landa (3), Irlanda (3), Islanda (3), 
Polonia (10). Suedia (3), Elveția (3), 
R. F. Germană și R. D. Germană. Or
ganizatorii acestui concurs contează 
pe participarea a peste 200 de atleți 
și atlete. Cele» mai multe înscrieri sînt 
la proba de L00 ni bărbați, cursa 
memorials.

La aceste 
lot de irei 
Este vorba 
geta Dumitrescu și Zoltan Vamoș. 
Recordmana Jumlf, lolanda Balaș, a 
participat de mai multe ori la aceste 
întreceri, ocupînd de fiecare dală pri
mul loc, --

întreceri participă și un 
atleți du țara noastră, 

de lolanda Balaș, Geor-

Ștafeta de marș „Circuitul gărilor"'
Clubul Rapid,- în colaborare eu co-i 

lectivnl ’sportiv P.T.T., organizează 
niîiiie cea de a V-a ediție a ștaletef 
de marș „Circuitul gărilor". Pleca
rea se- va da la. ora 9 diu fața Gării' 
de Nord. Traseul, lung de 30 km, 
este împărțit în trei schimburi care 
trec pe la gările Obor și Baneasa, 
Echipele sînt formate din șase mărșă-* 
luitori, cite doi pentru f ecar.e schimb,, 
Concursul este deschis tujuror atles 
ților legitimați.' Vor. ti alcătuite claw 
samente pentru avansați și 
începători.
Campionatul republican pe

La 4 Și 5 octombrie este, 
mată prima etapă a returului 
natului republican de 
echipe. La această dată vor avea loo 
următoarele întîlnri: București: Pros 
greșul — Rapid — U.A.S.R. și Re
colta — T.C.H. — Voința ; Orașul 
Sialin: Metalul — Dinamo — C.C.A.-

pentru

echipe 
progra-ț 
campto- 

atietișm pe



Pentru buna pregătire și desfășurare 
a învățămîntului politic de masă în U. 0. F. S.

(Urmare din pag. 1)

spiritul tradițiilor progresiste ale spor
tului nostru, să cultive în rîndul aces
tora dorința de a-si da contribuția la 
ridicarea gloriei sportive a patriei noa
stre.

I Este necesar ca de la început comi
tetele regionale, raionale și orășenești 
U.C.F.S., precum și consiliile colecti
velor și cioburilor sportive, sub con
ducerea și îndrumarea organelor și or
ganizațiilor de partid, să privească cu 
toată răspunderea buna organizare și 
desfășurare a acestor cursuri. Ele tre
buie să-și aducă contribuția la forma
rea sportivului de tip nou, care, prin în
treaga lui comportare, trebuie să. dea 
dovadă de o înaltă ținută morală. In 
cadrul lecțiilor ce urmează a se preda 
la cursurile U.C.F.S. este necesar, de 
asemenea, să se pitiră accent pe edu
carea sportivilor în spiritul dragostei 
față de colectiv, în spiritul disciplinei 
sportive și de organizație, în spiritul 
atașamentului față de locul de pro
ducție. Lecțiile nu trebuie să aibă un 
caracter scolastic, de catedră, ci tre
buie să ridice probleme strîns legate 
de viața și activitatea cursanțifor, să 
le dea acestora posibilitatea ca la dis
cuțiile ce se organizează pe marginea 
fiecărei teme să ia atitudine față de 
lipsuri, să-și clarifice problemele poli- 
itico-ideologice. Dezbătînd problemele

1 DUMITRU MIHU, BICAZ. — După 
rum văd, în materie de recorduri și 
performanțe atletice, mulți statisticieni 
ar putea... invidia memoria și cunoș
tințele Dv.l Dar de ce nu v-ați adre
sat publicației respective? In orice 
caz e bine să punem lucrurile la punct: 
cea mai bună performanță a sezonului 
la săritura în lungime (femei) a fost 
obținută, recent, de atleta sovietică 
Ludmila Radcenko: 6,28 m. La 7 cen
timetri de recordul mondial al polo
nezei Els. Dunska-Kreszinska! Alte re
zultate remarcabile: Fisch (R.F.G.): 
6.21 m. și Nina Prodcenko (U.R.S.S.): 
6,16 m.

r MARCEL HALAS, PETROȘANI. — 
1) Recordul R. Cehoslovace la proba 
de 110 m. garduri este: 14,4 sec. (Ve- 
solskî). — 2) Recordul mondial la 
proba de ștafetă 4 x 100 m. (feminin) 
este deținut numai de echipa Australiei: 
■4 1,5 sec. La Melbourne, echipa Angliei 
B acoperit această distanță în 44,7 sec.

ANDREI ZALEA, MEDGIDIA. — 1) 
Fotbalistul Gh. Cacoveami are 23 ani. 
S-a- remarcat în echipa Metalul Cîm- 
pia Turzii. Apoi a jucat la Progresul- 
București. Adevăratul salt valoric l-a 
făcut însă la C.C.A., ajungînd să fie 
selecționat — la 21 ani — în prima

. AH
A In Capitală
F BASCHET: Sala Floreasca, de la 
pra 16: „Cupa Tînărul Dinaniovist" 

• HOCHEI PE IARBA : stadionul 23 
August, terenul III, de la ora 17: 
.U.S.A. 6 — Constructorul București. 

> BOX: stadionul Republicii, de la 
pra 19,30: meciul internațional R.P.R. 
r— iugoslavia.

u ATLEIISM: stad ontil Dinamo, de 
Ia ora 15,45: meciul internațional Ra. 
pid — Lokomotiv (R. D. Germană).

SCRIMA: Sala Dinamo, de la ora 
P și de la ora 16,00: „Cupa de toamnă" 
U In Jară
f ATLEIISM : Cluj: concursul inter- 
pațional studențesc

i CĂLĂRIE: lași: întreceri în cadrul 
Concursului republican
P M 11 N E
L In Capitală
1 FOTBAL. — Stadionul Dinamo, ora 
jl6: Dinamo — Dinamo Bacău; Stadio
nul Ciulești ora 16: Rapid — Jiul Pe
troșani;-ora 9: Locom. Filaret — Ollttl 
fir. Măgurele (Cupa R.P.R.); Teren 
G.A.M., ora 15:30: 1CAR — Confecția 
[(Cupa R.P.R ).

BASCHET: sala Floreasca, de la 
ora 15,30: „Clipa Tînărtd Dinaniovist"; 
teren Progresul (str. dr. Staicovici), 
de la ora 10,30: Progresul București 
r— Rapid Cluj (Categ. B).

i MOTO: stad.onul Constructorul 
'(șes. Olteniței), de la ora 9: primul 
concurs de motocros de toamnă.

HOCHEI PE IARBA: stadionul 23 
August, terenul 111, de la ora 17: 
C.S.U. — Dinamo Craiova 

de pe poziții de clasă, conducătorii și 
lectorii acestor cursuri vor asigura 
combaterea cu fermitate a influențelor 
ideologiei burgheze. In combaterea a- 
cestor influențe, a cosmopolitismului, 
a revizionismului, a vedetismului, a 
tendințelor de căpătuială, a fugii după 
o viață ușoară, nu este bine să se vor
bească numai in principiu, ci pe baza 
faptelor petrecute în viața unor spor
tivi.

Fără îndoială, o astfel de muncă 
cere multă strădanie și perseverență. 
Pentru aceasta este bine ca organiza
țiile U.C.F.S. să se sprijine în-activi
tatea lor pe ajutorul prețios pe care-l 
pot da organizațiile de partid și orga
nizațiile de masă — U.T.M., indicatele, 
S.R.S.C., A.V.S.A.P. ele — cărora să 
le solicite lectori pentru a expune lecții 
în cadrul cursurilor U.C.F.S.

Munca desfășurată în cadrul cursuri
lor U.C.F.S. nu trebuie să fie ruptă 
de celelalte forme și mijloace de edu
care- ci, dimpotrivă, ea trebuie să con
stituie o verigă din marea acțiune pe 
care o desfășoară partidul și guvernul 
nostru pentru formarea cetățeanului 
de tip nou, participant activ și con
știent la opera de construcție a socia
lismului în patria noastră.

Membrii U.C.F.S. din cadrul colecti
velor sportive, neputînd fi cuprinși în 
învățământul U.C.F.S., este necesar să 
fie îndrumați și să se asigure înscrierea 

echipă națională. — 2) lotanda Balaș 
are 22 ani. înălțimea : 1,83 m. Ne-ar 
cere prea mult spațiu toate datele pe 
care ni le cereți, dar vă putem da un 
amănunt interesant: are la acfiv, din 
1955 și pînă acum, 34 de sărituri 
peste 1,70 m. 1

VLAD LAURENȚIU, CLUJ. — Veți 
putea citi, în curînd, revista ilustrată: 
.SPORT". Va reflecta, în text și ima
gini, principalele evenimente din toate 
sporturile.

E. IACOBESCU, BUCUREȘTI. — 
1) Roy Harris nu este un boxer de 
valoare. Floyd Patterson l-a surclasat. 
Se pare însă că actualul campion 
mondial de box profesionist la țoale 
categoriile va avea, însfîrșit, un adver
sar redutabil: suedezul Ingemar lo- 
hansson, campionul Europei, care săp- 
tămîna trecută l-a învins prin K. O. în 
2 mia. și 16 sec. pe americanul Eddie 
Machen. — 2) Lituev n-a mai fost 
campion european. La ediția trecută a 
fost întrecut de compatriotul său iu- 
lin. Dar iată că, la 33 ani, valorosul 
atlet sovietic a reușit, totuși, să cu
cerească titlul de campion european 
la 400 m. garduri!

ION POȘTAȘUL

POLO PE APA: ștrandul Danie 
Gherman, de la ora 11 : Cetatea lui 
Bucur — Voința Oradea (cat. B) ; de 
la ora 12 : C.S.U. — Dinamo Bucu
rești (categ. A).

MARȘ : din piața Gării de nord, de 
Ia ora 9,30: plecarea în ștafeta de 
marș „Circuitul gărilor".

RUGBI : teren C.C.A., de Ia ora 
10,30: C.C.A. — Constructorul (categ. 
A); stadionul Dinamo, de la ora 14,30: 
Dinamo — Progresul (Categ. A); sta
dionul Tinerelului, terenul 111, de la 
ora 16,30: C.S.U. — Rapid (categ. 
A).

ATLETISM: stadionul Dintamo, de 
Ia oră 8,30: meciul internațional Ra
pid — Lokomotiv (R. D. Germană); 
Stadionul Republicii, de la ora 10: 
meciul triunghiular C. S. Școlar Iureș 
— Progresul (juniori) — Dinamo 
(juniori).

HALTERE : sala Floreasca, de Ia ora 
9,30: concursul taberei de tineret.

SCRIMA: sala Dinamo de la ora 
8 și de la ora 16: „Cupa de toamnă".

In țară
FOTBAL. — Ploești, ora 16: Pet.ro- 

lui — Wismut Karl Marx Sladt (Cu
pa Campionilor Europeni).

HANDBAL. CAMPIONATUL MAS
CULIN, CATEGORIA A : IAȘI : 
C.S.M.S. — Diuamo Or. Stalin ; TIMI
ȘOARA : Tetmoiiiefat — Voința Sibiu; 
PLOEȘTI: Petrolul — C.S.M. Reșița; 
JIMBCjLIA : Victoria —' Rapid- Bucu
rești ; FAGĂRAS: Chimia — Stiinta 
Timișoara ; CAMPIONATUL FEMININ, 
CATEGORIA A : SIGHIȘOARA: Glo
ria — Rapid București ; TG. MUREȘ: 
llcfor — Tractorul Or. Stalin; ME
DIAȘ: Record — Olimpia București; 
TIMIȘOARA: Știinta — Măgura Cod- 
lei; CAMP10 NAIUL MĂSCUL1N£ 

lor în învățămîntul de partid sati 
U.T.M., arătîndu-li-se că este o datorie 
cetățenească și patriotică a fiecărui 
sportiv de a lupta pentru ridicarea con
tinuă a cunoștințelor politico-ideolo- 
gice. Printr-o muncă susținută de pro
pagandă este necesar să se creeze o 
opinie de colectiv împotriva celor ce 
fug de învățătură, să fie mobilizați 
toți sportivii la muncă pentru termi
narea studiilor sau ridicarea calificării 
profesionale, astfel incit sportivii noștri 
să devină exemple demne de urinat 
atît pe terenurile de sport cit și in pro
ducție sau in instituțiile de invățăniint.

IUN TOATE
SPORTURILE

CONCURSUL COLECTIVELOR VO
INȚA DIN TG. MUREȘ

Intre colectivele sportive din coope
rația meșteșugărească din Tg. Mureș a 
fost organizat un mare concurs la 12 
ramuri sportive. Iată rezultatele între- 
ceiilor finale : VOLEI : Ciocanul-Metalui 
(m) 2-1, Textila Mureș-Mobila (f) 2-0; 
BASCHET : Ciocanul-Metaiul (m) 23-12; 
TIR: 1. Mobila; 2. Unitatea; 3. Metalul. 
TENIS DE MASA: Mobila-Ciocanul (f) 3-1, 
Mobâla 11-Cioeanul (m) 3-9, ATLETISM 
1. Metalul; 2. Ciocanul; 3. Textila Mureș; 
POPICE: 1. Ciocanul; 2. Textila Mureș; 
3 Metalul. FOTBAL: Unitatea (U-MC.)- 
Metalul 3-1. TRÎNTA : 1. Metalul; 2-
Ciocanul; 3. Unitatea. HANDBAL: Cio- 
canul-Metalul 6-9. CICLISM: 1. Meta
lul, 2. Textila Mureș, 3. Mobila. NATA- 
TIE: 1. Carpați; 2. Ciocanul; 3. Meta
lul. I-a șah finala se desfășoară Intre 
echipele Ciocanul și Metalul.

I. Pâuș-corespondent

UN IMPORTANT EXAMEN AL TI
NERILOR HALTEROFILI

M'îine în sala riareasca vor concura 
tinerii halterofili care au urmat cursu
rile și antrenamentele inițiate de fede
rația romînă de haltere. Un eveniment 
important pentru tinerii noștri haltero- 
iili, un prilej ele afirmare a calităților 
lor în cadrul unui co-ncutrs oficial. In 
cadrul reuniunii o serie de halterofili 
fruntași în frunte cu Ton Birău, N. Am- 
zuică, vor face tentative pentru dobo- 
rîrea recordurilor țării.

întrecerile vor începe Ia ora 9,30.

IN LEGĂTURĂ CU INTILNIREA IN
TERNAȚIONALA DE BOX R.P.R. — 

R. P. F. IUGOSLAVIA
I.E.B.S. face cunoscut că la întîln’.- 

rea internațională de box R.P.R. — 
R.P.F. Iugoslavia, care va avea Ioc 
■astă-seară, ne Stadionul Republicii, sînt 
valabile biletele tip stadion ,,23 Au- 
gust“ cu seria 3. Intrarea prin poarta 
de la tribuna a Tf-a. Au acces pe 
teren următoarele permise : albastre și 
roșii (în .piele), albastre (dermatin) ale 
membrilor federației romîne de box, 
verzi (ziariști), gri maestri ai sportu
lui la box), antrenori și arbitri de box. 
Carnetele albastre și gri (dermatin) ale 
membrilor comisiilor și colegiilor F.R. 
Box și maron (dermatin) sînt valabile 
Ia tribună.

Biletele pentru această întîlnî-e se 
găsesc de vînzare la Agenția centrală 
Pronosport (cal. Victoriei 9), casa di î 
str. Ion Vida șl casele Stadionului Re
publicii.

CATEGORIA B: CLUJ : Știința — Vo
ința Sighișoara; BACAU: Victoria — 
Știința Galați; ODORHE1: Stăruința 
— C.S. Marina Constanța ; ARAD : 
I.C.A. — Dinamo Tg. Mureș. Jocul 
Textila Cisnădie —■ Recolta Hălchiu a 
lost amînat pentru data de joi 2 oc
tombrie.

CĂLĂRIE : Iași — întreceri în ca
drul concursului republican.

POLO PE APA: Tg. Mureș: Retor 
■— Start București (categ. A), Voința 
•— T.C.H. București (categ-. B); Timi
șoara : Feroviarul — C.S.M. Lugoj 
(categ. B); Cluj: Metalul — Voința 
Timișoara și Rapid — Progresul Cluj 
(ambele cat. B) ; Oradea: C. S. Ora
dea — C.F.R. Arad (categ. B).

HOCHEI PE IARBA: Ploești: Vo
ința — Acvila București; Oltenița: 
Fulgerul — Victoria București ; Sighi
șoara: Victoria — Eternii Oradea ; Ti
mișoara: Metalul — Constructorul
Cluj; Marghlla: Recolta —• D.nanio 
Oradea; Gheorghieni: Progresul — 
C.S.M. Rădăttț.'; Orașul Statin: Poli
tehnica — Tirnava (ktorhei; M. Ciuc: 
Progresul — Penicilina lași.

BASCHET: meciuri dtn categ. B: 
Constanța: Farul- — Știința Craiova ; 
P. Vilcea: Voința — Politehnica Or. 
Statin ; Ploești: Auri:! Negru — C. Si 
Bacău; Poșiori de Vede: C.F.R. - 
Steagul roșu Or. Stalin; pSdăuți: 
C.S.M. — C.S.M.S. Iași; Deva: Mure
șul — Voința Oradea ; Satu Mare: 
Voința — Luceafărul Sibiu; Arad: 
Strungul — Medicina Timișoara; Cuiț: 
Constructorul — Voința Tg. Mureș.

ATLEIISM: Cluj: concursul inter
național studențesc.

RUGBI : Ploești: C.S.A. — C.F.R. 
Grivița Roșie (categ. A); Timișoara. 
Știința ,—; Țași (cau-g. 7-^.

Despre traseele curselor cicliste de fon

Anul acesta — mai mult decît în 
alți ani — ciclismul s-a bucurat 
de un bogat și variat program 

competition al. S-a contribuit cu acest 
prilej și la popularizarea ciclismului 
in rîndul tineretului, rezolvindu-se 
parțial una din sarcinile pe care 
F- R, C. și-a propus să o îndepli
nească : crearea unei baze de masa 
in ciclism.

De ce parțial ? Vom arăta in rîn- 
durite care urmează.

Este clar că pentru crearea unei 
baze de masă în ciclism este necesar 
ca tineretul să vadă curse, să se en
tuziasmeze de măiestria cicliștilor 
fruntași, să discute cu ei, să tălmă
cească împreună „tainele" acestui a- 
tît de frumos sport. După aceea, an
grenat treptat în întreceri, el va în
drăgi ciclismul. Dar cum poate să 
facă acest lucru un tînăr din lași sau 
din Suceava, din Timișoara sau Cra
iova căruia de ani și ani nu i-a fost 
dat să mai vadă o cursă ciclistă ? 
Toate întrecerile și-au stabilit cel mai 
facil traseu, de obicei pe ruta Bucu
rești — Oradea și retur. Pe această 
rută s-a desfășurat anul acesta „Cursa 
Scînteii" (București — Cluj și îna
poi), „Cursa Munților" (pe șosele în
scrise parțial în acest itinerar), „Tu
rul ciclist al regiunii Stalin", și cea 
mai mare parte a „Turului ciclist al

R. P. R-“. Nu mal punem la so 
faptul că și alte curse mai r 
încep sau iși termină desfășur; 
etape pe ruta București — 
Stalin — București. Este firesc 
ceste condiții, ca pe de o part, 
cerile cicliste aglomerate pe ur 
de traseu să nu se mai bucur 
ambianță deosebită, iar pe c 
parte să nu se formeze nuc'ee 
în regiunile ocolite de cursele < 
kilometraj.

Argumentul principal adus d 
nizatori este aceia că pe șos 
asfaltate nu se mai pot o 
curse. IMimeni — nici chiar cîcl 
rui-i împiedică însă ca în ci 
8—10 etape să includă 2—3 ca 
mai puțin perfecte. Și apoi, să 
tăm că acum șoseaua Bucur 
lași oferă aceleași condiții ca ș 
de pe ruta București — Oradei 
este ca organizatorii — și ah 
rația romînă de ciclism are c 
hotăritor — să încerce să 
greutățile inerente oricărui inc 
să plaseze traseul curselor lor 
mai puțin umblate, dar pe 
cărora oameni — îndrăgostiți de 
doar din ziare și reviste — a 
cu nerăbdare să-i vadă la h 
fruntașii ciclismului nostru-

H. N

Bază nautică studențească

Pe malul lacului Herăstrău există 
o foarte frumoasă bază nautică, 
cunoscută înainte sub numele de 

„cabana UCFS“. Astăzi, ea aparține 
Clubului sportiv universitar Bucu
rești. După o astfel de introducere 
v-ați aștepta, desigur, să vă vorbim 
despre vasta activitate nautică de aci, 
despre sutele de studenți care își pe
trec timpul liber în acest minunat ca
dru natural, vîslind sau jucînd tenis 
pe terenurile ce aparțin bazei.

De fapt, la astfel de aspecte ne aș
teptam și noi dar.-, socoteala de acasă 
nu s-a potrivit cu cea de la.-. Herăs
trău. Este drept că terenurile de te
nis sînt aproape în permanență popu
late cu jucători ; că atunci cînd vîntul 
este favorabil pînzele velelor se agită 
ca aripile unor mari păsări albe; că 
vine lume multă la baza nautică 
C.S.U. Dar..- cîți dintre vizitatorii ba
zei sînt studenți ? Foarte puțini. In 
orice caz. prea putini pentru ca să-i 
justifice titulatura: Baza nautică CSU. 
Și ar fi și greu să fie altfel, cînd ma
joritatea amenajărilor sportive ale bazei 
sînt-.. închiriate altor colective și clu-

sau... sursă de venii 
buri sportive- De exemplu. dî> 
tre terenurile de tenis sînt în 
Trustului 18 instalații, un 
demiei R. P. R. O jumăta 
rajul de ambarcațiuni aparțir 
contract, Clubului sportiv școl 
va din boxele pentru vele sin 
semenea cedate, contra... chiri 
cluburi și colective sportive, 
țeles că chiriașii au acces și 
tiare, cabană etc. Așa incit, c 
za „valorificării" la maximun 
stalațiilor sportive ale bazei 
accesul studenților este limit 
forța împrejurărilor, din mor 
numai... aleile și catargul au 
neînchiriate. De aceea nu este 
rare că studen(ii bucureșteni 
firmat foarte pujin în sportur 
tice, deși baza de la Herăstri 
oferit suficiente condiții pentr 
activitate nautică sttidențeasc 
de această stare de lucruri, < 
și în recenta plenară a F.R. 
impune luarea de măsuri urg

Un gest huliganic care trebuie aspru sanchi

Meciul de hochei pe iarbă dintre Ieșirea brutală, condamnab 
echipele Constructorul Cluj și cestui sportiv nit arată altce 
Recolta Marghita era viu dispu- totala lui lipsă de educație, < 

tat- Spectatorii veniți în parcul spor- în deprinderile lui a unor a 
tiv „Victor Babeș" din Cluj nu aveau specifice sportului burghez. 1 
ce regreta- Aceasta pînă nu cu mult dreptate ne întrebăm cum a p 
timp înainte de terminarea partidei, mite colectivul sportiv Cons 
cînd un fapt petrecut pe teren a stir- Cluj pătrunderea în rîndurile 
nit indignarea celor prezenți și a fă- nor asemenea elemente ? „! 
cut ca meciul să fie întrerupt mai de teapa lui Wilhelm Adlef 
multe minute. Ce s-a întîmplat ? ce căuta pe terenurile de spo

La o acțiune a hocheiștilor clujeni, talitatea lor este străină de 
jucătorul Wilhelm Adleff (Construe- ția pe care o avem noi des| 
toru-l) s-a ciocnit cu Mihai Szakacs și ca atare, așteptăm ca atît 
(Recolta) și ambii au căzut. Ridicîn- vul sportiv Constructorul Cli 
du-se mai repede, jucătorul Wilhelm federația de specialitate să 
Adleff a lovit intenționat cu crosa ad- mai drastice măsuri impotrlv 
versanti care se găsea întins pe pă- Adleff ! 
mint- A.

A fost oare un meci amical ?

Citeam pe fețele numeroșilor spec
tatori brăileni care asistaseră la 
întilnirea amicală de fotbal în

tre echipele de categorie A, Farul 
Constarea și Dinamo Bacău, o mare 
dezamăgire 1 Cele două echipe fuse
seră invita-te să joace la Brăila, cu 
prilejul festivității de inaugurare a 
bazei sportive construită de tineretul 
de la șantierele navale „1 Mai" și, 
cum *esie lesne de înțeles, toată lu
mea era dornică să asiste la un bun 
spectacol fotbalistic. In realitate însă, 
jocul și comportarea celor două echi
pe au fost departe de a îndreptăți 
speranțele celor aproape 10.003 de 
spcc'atpri brăileni. Atît Dinamo Ba
cău cit și Farul Constanța au arătat, 
de fapt, prin confuzia acțiunilor, prin 
numeroasele execuții tehnice greșite 
cum... nu se joacă fotbal. Și mai grav 
apare un alt aspect : încă de la pri
mele schimburi de mingi, ambele e- 
chipe au lăsat impresia că între ele 
există o veche răfuială, că abia au aș

teptat acest prilej pentru a- 
uncle polițe. Cert este că o 
tensiune a domnit tot timpu 
deferminînd, în cele din urn 
narea unor jucători. La atme 
cărcată ce se crease pe terț 
tribuit și arbitrul întîlnirii, 
peanu-Brăila. Dînd decizii c 
traveneau cu unele situații < 
ren, arbitrul Tîmpeanu n-a i 
ceva decît să sporească tcnsii 
tre jucători.

Pe bună dreptate, la sfîrș 
nirii am putut auzi reflecții 
fel : a fost oare un meci am

Intîmplarea de la Brăila 1 
dea de gîndit conducerii și ; 
lor celor două echipe; să-i duc 
cluzia că prin astfel de comj 
se aduce nici un serviciu 
nostru, după cum sînl puse 
mină neplăcută înseși culor 
tivelor pe care le reprezintă.

T. 5



jpă întîlnirea internațională de lupte 
București — Chișinău

Informarea politică a sportivilor 
o sarcină de frunte

ipovici l-a adus pc 7. ab urnii intr-o poziție favorabilă de tuș. Datorită 
di de irigîmfare și de subapreciere a adversarului, Popovici nu a 

reușit să rupă „podul".
• frumoasa victorie obținută 
a Bticureștiultii în meciul cu 
tativa orașului Cliișinău, ani 
i numărul trecut al ziarului, 
aceasta vrem să scoatem în 
unele aspecte tehnice și tac- 

îutîlifrilor și să vorb'ni despre 
a sportivilor și antrenorilor

r. să spunem de la bun înce- 
,sportivii, antrenorii și condu- 

îpei R.S.S. Moldovenești 
j cu prisosință ceea ce in

disciplina în concursuri. Indi- 
; situația îir care se găseau 
sovietici pe saltea, antrenorul 

emeneev nu a intervenit de pe 
cu nici o indicație tehnică 

tică. Greșelile sportivilor alt

fost fotografiate și urmează desigur să 
lie discutate la înapoierea în țară, lată 
un exemplu care se impune a li în
sușit și de către specialiștii noștri, care 
nu vor să înțeleagă că sfaturile date 
în t'nipul luptei nu ajută pe sportivi, 
ci, din contră, îl derutează. Uneori se 
răpește din frumusețea și spectacolul 
întrecerilor, deoarece antrenorii și 
sportivii prezenți în sală îl îndeamnă 
pe luptător la pasivitate, atunci cînd 
acesta dispune de un pum't sau două 
avantaj. Așa s-au petrecut lucrurile cu 
Gli. Sabad la categoria 52 kg. Sporti
vul nostru a luptat pasiv și în primele 
6 minute a primit un avertisment. In 
repriza de parter, el executase corect 
o acțiune de centură laterală acuniit- 
lînd două puncte. In acest timp ,,st£i- 

emifinaliștii campionatului 
iblican deșah în plină întrecere
..Continuă întrecerile semifinalelor la șah.
>2 de jucători luptă pentru a desemna din rîndul lor pe cei 18, 
ipreună cu O. Troianescu și A. Giinsberger, vor face parte din rîn- 
finaliștilbr campionatului individual al R.P.R. Deși începute sub 
unor regretabile defecțiuni de participare (28 de jucători nu s-au 

r.t la întreceri) semifinalele cunosc o desfășurare foarte interesantă, 
ml valoric dintre grupe, organizarea bună și ritmul caracteristic 
>r de mai scurtă durată au făcut ca de la început întrecerile să 
em de disputate. Iată în rîndurile de mai jos cîteva însemnări asu- 
melor runde.

_ , J * 11 Cele două grupe se 
ă simultan în sala Casei de 
Armene. In prima grupă con- 
Bălănel care a cîștigat toate 
i-rtide susținute (Nacb.t, Bucă- 
iciun Elena și Mdltoci). Sută 
(dar din 3 partide) a realizat 
I Moisirti care a siiținnt insă 
nai grele decît actualul lider, 
ns pe Seimeatui, M. Rădulcs- 
alccci întrerupînd cil Menas. 
alificare în finală și-a depus 
ceput... candidatura C. Botez, 
cumulat 3 puncte din 4 post
er ii la Bucătarii și Elena, re- 
Voiculesca și Nac'tl).
itinuare clasamentul se pre- 
fel: 4. Voiculescu 2‘/z ; 5—7. 
'eseu (1), Lingureanu, Gkeor- 
>. O remarcă pentru mezinul 
loeșteanul Gheorghiu, care la 
lanifestă o deosebită maturi- 
stă. El a câștigat î)tr-un stil 
a Menas și a trecut pe lîngă 
în întîlnirea cu NatM, gre- 
păcate spre sfîrșit.
strînsă este lupta în scria a 

;, după 4 runde, conduce Gh. 
?scu cu 3 p. (victorii la Pre- 
i Auachian, remize la Gavrilă 
rvici). El este tatonat de Po-
Drimer, Ciociltea și Schles- 

iți cu cîte 2l/z p. Dar atît Păc
ii Reicher au 2 p. și cîte o 
întrerupta în poziție superica- 
înd șanse serioase de a-1 e-
AJexandrescu, Urmează Ga- 

aunsiein 2 p., Stănculescu 
eanu l*/« p.
!!
li După curii ne transmite co
ltul nostru SA Weinberger 

Breazu arată aici o tormă 
. El a acumulat în 4 partide 
ivingînd pe Tocăniță, Gall, R. 
eseu și rcniizînd cu Pollert. 
i a V-a, Breazu a întrerupt 
s. Același număr de puncte l-au 
(din 5 partide) Italic și Ra- 
rimul a cîștigat la Partos și 
eseu, remizînd cu lariosi, Gro- 
Radovlci, cel de al doilea a 
ictorii la R. Alexmdrescu și 

, remize la Partos, lanosi și 
ivins în prima rundă, Tocă- 
iștigat apoi în serie la Rădu- 
emian și Gali, In clasament

urmează 5—7. Partos, lanosi, Boilă 
2'/2 P- (1)» 8—10. Denes, Demian (1), 
Gali 2 p.

TG- M»”? Turneul a început 
sub semnul surprizelor. Unul din fa- 
voriții grupei, Gh. Mititelu, a înregis
trat un start deosebit de slab pier- 
zînd la Soos, Szabo și Bozdoghină, 
ceea ce într-un concurs de numai 9 
runde îl scoale practic din lupta pen
tru calificare. In schimb, Soos și Boz
doghină, jucînd excelent, s-au instalat 
în frunte cu cîte 3 p. Soos a mai cîș
tigat la Rieger și a remizat cu Bondoc, 
Bozdoghină și Nagy. Bozdoghină a 
obținut a doua victorie la Fischer și 
a remizat cu Soos, Bondoc și Negrea. 
Acesta din urmă este de asemenea 
neînvins. El a obținut victorii la Bon
doc și Nagy, remize la Bozdoghină și 
Rieger și a întrerupt ctt laliu Szabo. 
In clasament: 4. Szabo (1) 21/-, p., 
5—fi. Fischer, Nagy 2 p. (1), 7—8. 
Bondoc, Rieger l'/2 p., 9. Weissman 1 
p. (3), 10. 'Mititelu >/2 p. (1).

Curs experimental 
de baschet, la Pitești

La Pitești funcționează din luna au
gust un curs experimental dc baschet, 
ia care participă copii și adolescenți 
între 11 și 18 ani. Inițiativa prof. 
Cornel Corciu s-a dovedit binevenită. 
In prima zi au* fost doar 7 elevi, a 
doua zi 20 și din zi în zi numărul 
tinerilor jucători de baschet a crescut

Programul cursului cuprinde ore 
pentru pregătirea fizică generală și 
specială, lecții teoretice și practice și 
jocuri distractive. In unele zile au 
fost alcătuite echipe de începători care 
s-au antrenat și au jucat alături dc 
jucători experimentați, dovedind mult 
talent.

Cursurile continuă, iar în perioada 
activității școlare, elevii vor fi contro
lați pentru a fi bine pregătiți și în 
această direcție. Se prevede chiar că 
rămînerea în urmă la învățătură adu
ce eliminarea elevului respectiv de la 
cursul experimental.

^JACOJB MARIAN, corespondent 

tuitorii" de pe margine l-au atras 
atenția să treacă în apărare, cele două 
puncte fiind insuficiente pentru a ob
ține victoria.

Er. Horvath s-a prezentat sub posi
bilitățile lui. In primele 6. minute nu 
a încercat nici o acțiune, fapt pentru 
care a și primit două avertismente. In 
repriza Iui de parter, a acționat însă 
mai dinamic și a reușit să-și treacă 
adversarul de două ori prin pod. Ast
fel, FT. Horvath a continuat practica 
nesănătoasă a unora dintre sportivii 
noștri, aceea de a fi „specialiști" nu
mai în cele 2 minute ale reprizelor de 
luptă la parter. La categoria 62 kg., 
M. Sultz a încercat multe acțiuni, însă 
majoritatea lor au fost nereușite. <) 
centură laterală cu trecerea adversaru
lui prin pod i-a asigurat totuși victo
ria. Gli. Dumitru are un stil de luptă 
foarte frumos, lucrează mult pe brațe 
și este foarte atent la mișcările adver
sarului. Cu cele 3 acțiuni de centură 
laterală executate corect, el și-a depă
șit categoric adversarul. 1. Cliefăr a 
pierdut întrecerea la puncte în fața 
maestrului sportului Dobrovolschi. Deși 
s-a dovedit bine pregătit ditr punct de 
vedere fizic, ridieîndu-și cu ușurință 
adversarul, nu același lucru se poate 
spune însă și despre pregătiTea lui 
tehnică. M. Belușica, deși a cîștigat la 
puircte, a fost neatent. Executînd o 
acțiune de centură laterală, adversarul 
a contraatacat și l-a dus la parter. Gh: 
Popovici a furnizat cel mai frumos 
meci al reuniunii. V. Zaburnîi a fost 
contraatacat în mod corect cu salt la 
brațe și de fiecare dală dus la parter 
în poziție de tuș. In ultimele 2 minute 
ale întîlnirii însă, Gli. Popovici a fost 
nervos, a reacționat r.epermis la ad
monestarea arbitrului. In plus, a încer
cat să-și desconsidere adversarul, fapt 
care denotă tendința lui de vedetism. 
Meciul dintre Al. Suli și Șapoval a fost 
de factură tehnică mediocră. Suli a 
cîștigat la puncte numai datorită aver
tismentului pe care l-a primit Șapova! 
pentru luptă periculoasă cu capul.

O defecțiune generală a luptătorilor 
noștri este aceea că în nenumărate 
cazuri, în fața unor adversari pe care-i 
depășesc din punct de vedere tehnic, 
ci se mulțumesc cu victorii la puncte 
neinsistînd suficient pentru victoria prin 
tuș. Această lacună este mai veche Ia 
sportivii noștri și ea persistă spre sur
prinderea noastră, în timp ce antreno
rii se mulțumesc doar cu... constatările-

V. GODESCU

PALATUL SPORTURILOR DIN PEKIN
— Articol special pantru „Sportul popular** —

Cu patru ani în urmă, terenul pe 
care se ridică astăzi Palatul sporturi
lor din Pekin era un loc viran, plin 
de băltoace și ruine... Acum, el este 
unul din cele mai frumoase locuri 
ale Pekinului, unde se întîlnesc entu
ziaștii sportului. Palatul sporturilor 
se compune din trei mari corpuri de 
clădiri, acoperind o suprafață totală 
de 34.000 m.p. Pentru ridicarea clă
dirii au fost necesare în total 35 mi
lioane kg. de ciment, 700.000 kg. de 
plăci prefabricate și 342 de tone de 
oțel de construcție.

Sala centrală pentru competiții se 
întinde sub un imens acoperiș boltit. 
Aci au loc întreceri de baschet, volei, 
badminton, tenis de masă, gimnas
tică, iialtere, box, scrimă și boxul na
țional chinez „Vu-șu“. Acoperișul este 
făcut din largi plăci de sticlă,^ ceea 
ce asigură o iluminare optimă^ în 
timpul zilei. Reuniunile de seară be
neficiază de lumina reflectoarelor, sus
pendate de-a lungul arcurilor cupolei. 
Tribunele dispusa în jurul terenului 
central cuprind 7.000 de locuri con
fortabile, așezate în cerc, astfel că 
vizibilitatea ’ este asigurată din orice 
punct.

In cartea stîngă a clădirii se afla 
o sală de antrenament. Aci pulsează 
o activitate susținută, fiind locul de 
pregătire zilnică a sportivilor. Sala 
de antrenament este pusă la dispo
ziția oricărui sportiv doritor să se 
pregătească în vederea competițiilor. 
In zilele de sărbătoare și după ter
minarea cursurilor, școlarii din Pekin 
vin aci să se întreacă în sporturile 
lor preferate. Bineînțeles, nu se per
cepe nici o taxă de intrare. Sala de 
antrenament are 73 ni. lungime și 
44 m. lățime. In centru! sălii sînt 
trei terenuri de baschet și volei și 
două pentru badminton. Pe largi co
ridoare laterale sînt dispuse mesele 
de tenis și aparatele de gimnastică.

Răspunzând unor materiale pe teme 
de educație și comportare comunistă, 
publicate, nu de mult, în ziarul nostru, 
comitetul regional U.C.F.S. Iași ne se- 
zisa că în cadrul activității sale în ul
tima vreme s-au luat măsuri corespun
zătoare în direcția educării comuniste 
a sportivilor noștri. Astfel, printre alte 
măsuri, respectivul comitet U.C.F.S. ne 
încunoștiința că sportivii vor fi înca
drați în formele de învățământ politic.

Acest lucru este foarte bun. El oglin
dește spiritul de răspundere al condu
cătorilor și activiștilor sportivi, dorința 
lor de a face din sportivul zilelor noas
tre un adevărat om de tip nou, un 
constructor devotat al socialismului.

Trebuie să arătăm însă, că învăță- 
inîntil politic, citirea ziarelor, etc. — 
probleme ce interesează într-un înalt 
grad pe sportivi, nu sînt suficiente 
pentru pregătirea politică largă, cuprin
zătoare, a activiștilor U.C.F.S. și a 
maselor de sportivi. Oricît am intensi
fica munca pentru răspîndirea presei, 
sau oricit ar spori numărul de cursanți 
sportivi la diferite forme de învăiă- 
mint politic, încă răm’ne absolut nece
sară informarea politică a sportivilor 
despre tot ceea ce se întîmplă în viața 
politică.

Această informare a sportivilor des
pre toate evenimentele interne și in
ternaționale, despre problemele arză
toare ale contemporaneității, constituie, 
de altfel, un prilej minunat de educa
ție comunistă și cetățenească, are o 
însemnătate deosebită în munca de 
mobilizare a maselor de sportivi la 
construcția socialistă, la apărarea pă
cii. Ea deschide perspective largi spor
tivilor în direcția aprecierii evenimen
telor politice ce se desfășoară.

in unele regiuni, multe cluburi și co
lective sportive se preocupă, organizat 
și cu simț de răspundere, de informarea 
politică a sportivilor. Datorită acestui 
fapt, sportivii au putut urmări atent 
evenimentele, le-au înțeles semnifica
ția, au putut aprecia cum se cuvine 
pe acei care luptă cu consecvență si 
iiotărîre pentru apărarea păcii și prie
teniei între popoare, blind poziție fer
mă împotriva forțelor reacțiunii care 
pregătesc noi măceluri, care se opun 
progresului, mersului înainte al isto
riei.

Plecînd de la învățătura marxist-le- 
ninistă, că masele sînt acelea care 
participă la conducerea treburilor sta
tului, că adevăratul făuritor al isto
riei, forța hotărîtoare a dezvoltării so
cietății este poporul, sînt masele de 
oameni ai muncii, este necesar ca toc
mai aceste mase să fie apropiate de 
viața politică, să cunoască politica 
partidului, s-o înțeleagă și s-o urmeze. 
Este și firesc, de aceea, ca organiza
țiile noastre sportive să nu neglijeze 
niciodată această importantă sarcină 
politică.

In centrul preocupărilor organelor

In apropiere se află o sală de biliard, 
un solarium artificial și alte eăli 
pentru diferite sporiuri.

Bazinul de înot al Palatului spor
turilor din Pekin este vizitat de 
numeroși sportivi, chiar și în cursul 
iernii. Bazinul are dimensiunile regu
lamentare pentru competițiile inter
naționale. Tribunele care-1 străjuiesc 
cuprind 2.000 de locurL Un pereta 
al bazinului este confecționat din 

a PuMuIm sporturilor din PekinSala centrală

material transparent, astfel că antre
norul poate urmări îndeaproape miș
cările înotătorului. Alăturat bazinu
lui nriiiripal, se află un mic bazin de 
încălzire pentru înotătorii care intră 
în concurs. Aparate speciale insta
late la fundul bazinului asigură tot
deauna o apă limpede. De asemenea, 
instalația de aer condiționat «sigură 
g temperatură constantă jn încăpere, 

de conducere U.C.F.S., ale comiteteloi1 
de organizare U.C.F.S. regionale, raio
nale, orășenești, ale cluburilor și coleci 
tlvelor sportive, sarcina informării po
litice trebuie să ocupe un loc princi
pal. Astfel, se pot organiza periodic 
conferințe cu sportivii, dezvoltîndu-se 
în fața acestora principalele probi mie 
ale vieții politice interne și internațio
nale sau diverse probleme ce frămîntă 
masele populare din diferite țări ca
pitaliste. Prin asemenea conferințe ma
sele de sportivi iau cunoștință de pro
blemele epocii noastre — față de care 
nimeni nu poate sta indiferent.

Iată, nu de mult, Uniunea Sovietică 
a lansat cel de al treilea sa
telit al pămîntului, cu ajutorul căruia 
se vor putea studia razele cosmice. 
In curind, constructorii de nave sovie
tici vor experimenta primul spărgător de 
gheață atomic, iar în Polonia se va 
pune în funcțiune „creierul electronic" 
cu ajutorul căruia vor fi rezolvate grele 
probleme de știință. Oare asemenea 
importante lucruri nu trebuie cunoscute 
de sportivi ? Nu trebuie aduse în fața 
maselor ? In Franța reacțiunea mane
vrează împotriva poporului și a forțe
lor democratice, căutînd să legalizeze 
un guvern de dictatură și să deschidă 
drum liber fascismului, în Extremul 
Orient prin acțiunile militare provoca
toare din strîmtoarea Taivanului, S.U.A. 
atentează Ia liniștea popoarelor, pre
gătind un război împotriva Chinei. In 
țara noastră pe zeci de șantiere, tineri 
entuziaști muncesc avîntat la ridicarea 
unor importante obiective industriale. 
Aceste evenimente preocupă și pe spor
tivii noștri. Ele frâmîntă masele, au 
influență asupra oamenilor, asupra spi
ritului lor.

Sportivii trebuie să cunoască la vre
me cine apără pacea, cine luptă pen
tru viitorul omenirii și cine se împo
trivește acestuia. Cunoscînd ceea ce se 
petrece în viața politică, economică, 
de stat etc. a țării, sportivii noștri vor 
putea să-și dea seama mai lesne de 
ceea ce se petrece zi de zi, ce însem
nătate are fiecare eveniment.

Informarea politică este de aseme-^ 
nea un mijloc de educare comunistă a 
sportivilor, ea stimulează dezvoltarea 
unui înalt spirit patriotic și internațio
nalist. Informarea se poate face la 
sfîrșit de săptămină, fie în cadrul unor 
adunări a'.e sportivilor, fie ținîndu-se o 
conferință, fie o cronică politică in
ternă și internațională sau chiar o 
lectură din ziar a princip' lelor proble
me a'.e vieții politice.

Dînd informărilor politice un carac
ter continuu și organizat, discutîr.du-se 
pe marginea celor mai arzătoare pro
bleme politice, se va îmbogăți viața 
organizațiilor sportive, acestea vor fi 
în pas cu viața, vor sprijini cu și mai 
multă combativitate politica partidului 
nostru, politica vieții noastre noi.

V. GRĂD1NARU

cu 5 grade superioară temperaturii 
apei (22 grade iarna și 25 grade vara).

Afară de sălile de sport cuprinse 
în clădirea Palatului sporturilor, exis
tă aci numeroase terenuri în aer li
ber, terenuri gazonate de fotbal, pis
te de atletism, terenuri de baschet, 
volei, tenis etc. Instalații de reflec
toare asigură desfășurarea întrecerilor 
pînă seara tîrziu.

Palatul sporturilor din Pekin este 
una din realizările minunate obținute

în ultimii ani în R.P. Chineză în j 
domeniul construcției de săli de sport I 
și stadioane. Campania de construcții ț 
sportive se integrează în întreaga | 
dezvoltare a mișcării de cultură fizică ț 
din China Nouă. j
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Âzî,Ia Clinrem Lunt, la or

Competiția europeană de motomodele
Azi dimineață la ora 8, pc aeropor- 

' tul sportiv do la Clinceni începe 
„Competiția europeană de motomo- 
dele“.

I -Deși actuala ediție a acestei compe
tiții nu întrunește un număr prea mare

■ de sportivi, totuși valoarea celor în- 
s scriși lasă să se întrevadă că între

cerile vor fi foarte disputate. Moto- 
modeliștii sovietici, polonezi și iugo-

slavi au făcut zilele acestea numeroa
se antrenamente, care au lăsat o fru
moasă impresie. Au atras atenția în
deosebi modelele prezentate de spor
tivii sovietici și iugoslavi, prin linia 
construcției lor ca și prin calitățile de 
zbor. Dintre oaspeți cei mai cunoscuți 
sînt Alexeevici Lesițchi, V. Abramov, 
B. Filimonov (Uniunea Sovietică), A- 
lexandr Scepanovic, Marko Vusic și

Selecționata de volei a orașului București
învingătoare In turneul internațional de la Paris

PARIS 26 (prin telefon). — Azi a 
început competiția de volei la care iau 
parte reprezentativele masculine a'.e 

ț orașelor Moscova, București, Varșovia 
! și Paris. Intîlnirile au loc în sala de 

sport „Pierre de Coubertin". In primul 
meci, București a învins Paris cu 3—1 

- (14—16, 15—9, 15—7, 15—11), pres- 
tîrid un joc de bun nivel tehnic. Din 
formația: Mîculescu, Nicolau, Păuno-

iu, Roman, Rusescu, Fierarti-Drăgan, 
Cherebețiu, cei mai buni au fost Nico
lau, Păunoiu și Rusescu. Din e- 
chipa pariziană s-au evidențiat Dujar
din, Popovitch și Jean Chabert. A ar
bitrat, cu scăpări, Menel (Polonia). 
3000 spectatori.

Sîmbătă : București-Varșovia și
Moscova-Paris, iar duminică : Bucu
rești—Moscova și Varșovia—Paris.

Mirco Bjelojac (R.P.F. Iugoslavia).
In tabăra sportivilor noștri ■ dom

nește o atmosferă dc incrcdcrc. Moto- 
modeliștii romîni sînt bine pregătiți, 
fapt dovedit de rezultatele deosebite 
realizate la antrenamente. Ei vor lupta 
nu numai pentru păstrarea cupei indi
viduale (deținută de campionul euro
pean Anania Moldoveanu), dar și 
pentru realizarea unui punctaj bun. 
care să le permită cucerirea „Cupei 
Cikalov" — pe echipe.

Cu prilejul desfășurării celei de a 
V-a ediții a „Competiției europene de 
motomodele" spectatorii prezenți pe 
aeroportul Clinceni vor avea posibili
tate să vizioneze și cîteva demonstrații 
de planoare și Avioane realizate de 
industria aeronautică poloneză. Vor fi 
prezentate două modele dc planoare 
Jaskolka și Bocian precum și avionul 
T. S.—Bies 8.

Start în cea de a XIII-a edi 
a „Cursei Victoriei /1

O 11 ECHIPE AU CONFIRMAT PARTICIPAREA • C. DUMITRESCI 
GH. ȘERBAN INDISPONIBILI

Zilele trecute, cînd am pășit pra
gul clubului sportiv C.C.A., l-am ză
rit pe antrenorul cicliștilor militari, 
Iulian Gociman, alergînd de zor din- 
tr un loc într-altul. Era preocupat 
de... partea organizatorică a „Cursei 
Victoriei", întrecere care va începe 
luni la ora 13.

— „Vedeți dv. la sfîrșitul fiecărei 
competiții ați consemnat în coloanele 
ziarului buna organizare a concursu
lui. Așa că...“

L-am întrerupt pe cunoscutul an
trenor, rugîndu-1 să ne vorbească des
pre ultimele pregătiri legate de 
ganizarea 
Victoriei" 
900. km.,

— De

or- 
actualei ediții a „Cursei 
care va măsura aproape 

împărțiți în 6 etape, 
la bun început vreau

• O ETAPA INEDITA

Mîine la Moscova, primul joc
din cadrul „Cupei Europei

la fotbal: U.R.S.S.—R.P. Ungară
i ' Mîine va avea loc la Moscova pri- 
, inul joc de fotbal din cadrul „Cupei

Eiiropei". Cu acest prilej se întîlnesc 
reprezentativele U.R.S.S. și R. P. 
Ungare. Aîeciurile dintre reprezentati- 
vele celor două țări s-au terminat în
totdeauna cu victorii minime, sau la 
egalitate. In 1952 echipa olimpică ma
ghiară sub denumirea de reprezenta
tiva orașului Budapesta a fost învinsă 
de selecționata Moscovei cu scorul de 
2—1. Apoi, în anii care au urmat, 
ce’.e două țări s-au întîlnit de mai 
multe ori. In 1953 la Budapesta re- 
gare au terminat la egalitate la Bu
dapesta și Moscova (1—1). Cu un an

mai tîrziu la Moscova echipa Ungariei 
obține victoria cu 1—0 pentru ca ur
mătorul meci desfășurat în 1955 la 
Moscova să ia sfîrșit tot cu un rezul
tat egal: 1—1. Uitima întîlnire care 
a avut loc anul trecut la Budapesta 
s-a terminat cu victoria fotbaliștilor 
sovietici cu scorul de 2—1.

să vă

Din ediția 195C a 
București —

î/i etapacursei. — Alergătorii participanți au luat startul
Gâeșli — București. In acest an, cicliștii se vor întrece pe 

același traseu ia etapa a 111-a.

spun că am toate motivele să c 
întrecerea din acest an se va 
la un nivel superior. Cercetînd 
trimise de cluburile Voința, M 
Constructorul, Progresul, Recolta 
toria, Dinamo, colectivul sport 
rena, precum și de Legia Varșo 
Dukla Brno, constatăm că par 
rea este midi mai bogată ca î 
cut și nu lipsesc rutierii experim 
Ținind seama că alergătorii s 
sesc în momentul de față în ma: 
de formă, cred că lupta pentru 
rirea primului loc pe echipe și 
vidual va fi deosebit de dirză.

— Dar nu ne-ați spus nimic 
cicliștii dv. ?

— Deși echipa noastră este 
de aportul lui C. Dumitrescu i 
Șerban, care sînt în tratament 
cal, ea îmi inspiră totuși mul 
credere. I. Vasile, V. Dobresc 
Klein, C. Tudose, AIîx. Mi roi 
Gri gore s-au dovedit în comp 
din acest an rutieri de vtloare

- Ce noutăți ne oferă de d. 
ceasta „Cursa Victoriei" ?

— Participanfilor li s-a rezei 
surpriză: în ultima etapă i 
Stalin — București se va plec 
Orașul Stalin individual contra- 
trtefru pînă la Predeal. De ai 
care alergător va lua startul în 
ție de avansul realizat la conți 
nometru. Motivul noii prevederi 
gulamentului : ridicarea mediei 
și verificarea reală a calităților 
viduale.

Ediția din acest an va fi 
foarte interesantă ținind seati 
etapa a IV-a București — Ui 
(60 km.) se aleargă individua 
tra-cronometru și că cea mai 
parte a traseului este plat.

IR. IOANIȚE!

întrecerile grandioasei competiții Sparhchiada Internațională 
a Armatelor Frățești iau sfîrșit mîine

(Urmare din pag. 1)

54,12

seară

Numeroase
Milniri internatonaie 
azi și mi’ne la Cluj

(prin telefon). — Sîmbătă 
în orașul Cluj vor avea

CLUJ 25 
și duminică 
loc numeroase întîlniri sportive inter
naționale. Astfel, sîmbătă după-amiază 
în sala Armatei se va desfășura dubla 
întîlnire de volei între reprezentativele 
Clujului și Chișinăului. Sportivii din 
R.S.S. Moldovenească au sosit vineri 
și vor prezenta următoarele echipe: 
Maria Țurcan, Rima Bunicinina, Elina 
Gavrilan. Sveta Kuznețova. Valea Iva
nova, lulia Medredeva, Galla Mașka- 
lev, Simba Piociunova, Vera Isac, Ani 
Bizdiga — la fete, Kostea Cierednik, 
Arcadie Kolosev, Anatol Țiș, Vladimir 
Sabolev, Igor Sobolev, Anatoli Terteak, 
Anatolic Stolița, Anatol Bernik — la 
băieți. Echipele Clujului vor fi alcă
tuite din Elena Simionescu, Maria 
Crișan, Lia Vanea, Elisabeta Ujvarosi, 
Maria Mocanu, lldiko Bznedek, Domi
nica Costic, Maria Botezau, Rodica 
Zoicaș, Meria Lucaci, Vera Pavlenko 
și Agîrbiceanu, Adamovi.i, Datu, Mu- 
reșan, Dămian, Cazacu, Căldare. Ste- 
lea, frații Szabo.

In afară de aceste întîlniri, duminică, 
tot în sala Armatei, va avea loc întîl
nirea de lupte clasice între reprezen
tativele Cluj și Chișinău, iar pe sta
dionul „Gh. Gheorghiti-Dej" se vor 
întrece atleți și atlete ai cluburilor 
un.versitare din Romînia și Polonia.

RADU FISCH — corcsp. regional

54,90; Artarski (R. P. Bulgaria) 
m — nou record bulgar; Coveianu 
și Vîlsan au aruncat 45,90 și respectiv 
44,67 m și nu s-au calificat; lungime: 
VI. Sitkin (URSS) 7,32 m; 200 m se
rii: Gr. Enache s-a clasat pe locul trei 
cu 22,5, iar Ion Gergely a obținut 
22,8; în semifinale s-au clasat pe locul 
trei (F.nache — 22,4), respectiv pe lo
cul patru (Gergely — 22,6) dar nu 
s-au calificat; 800 m serii: Aioanei lo
cul 6 cu 1:59,1, iar Gheorghe locul 7 
cu 2:03,0; prăjină: Cernobai (URSS) 
4,15; P. loan (RJ’.R.) 4,00 m; 400 m 
semifinale: Enache locul 4 cu 49.1 sec.

Romtnii pe locuri fruntașe 
la pentatlon

în cea de a treia probă a pentatlo
nului, tirul, sportivii romîni au avut 
o comportare bună, ocupînd locurile 
2 (Stoenescu), 5 (D. Țintea) și 7
(lonescu) și aducînd echipa pe locul 
doi în clasamentul general.

Joi s-a desfășurat penultima probă, 
înotul. La individual, victoria a reve
nit pentatlonistului maghiar Geza Fer-

dinandy. Dan lonescu s-a prezentat 
excelent, ocupînd locul doi, iar Stoo- 
nescu s-a clasat, al șaselea. Înaintea 
ultimei probe, echipa noastră se afla 
pe locul doi, cu 10.793,5 p. după Un
garia cu 11.249,5 p. In clasamentul 
individual după patru probe, pentatlo- 
niștii noștri ocupau următoarele locuri: 
3. D. Țintea, 6. Dan lonescu, 8. Al. 
Stoenescu și 14. îl. Lichiardopol.
R.P.R. — R.D.G în finală la handbal

în turneul de handbal s-a desfășurat 
joi meciul dintre R. D. Germană și 
R. P. Polonă. învingînd cu 20^-15 
(10—6), echipa R.D.G. s-a calificat 
pentru finala de la Colbus (27 sep
tembrie) în care va întîlni echipa noa
stră'.

U.R.S.S. prima, R.P.R. a cîncla 
la nal&ție

Amatorii întrecerilor de natație s-au 
deplasat joi pentru ulljma oară la e- 
leganta piscină de 50 m. din Leipzig. 
Reuniunea de închidere n cuprins în 
programul ei finala probelor dc 200 
m și 4<J0 m liber, precum și o ștafetă: 
4X200 m liber. La 200 rn liber pe

loc s-a clasat polonezul Ra
cii timpul dc 2:31,0, iar la 400

7 /

La Pekin a fost creat un institut 
de cercetări științifice in domeniul

cu’turii Fizice
După cum transmite agenția Sinhua, 

la Pekin, a fost creat primul institut 
pentru cercetări științifice în domeniul 
culturii fizice din R.P. Chineză. In 
cadrul institutului și-au început ac
tivitatea Secțiile de fiziologie și de 
teorie și metodică a culturii fizice.

• La Leipzig s-au 
ATLETISM desfășurat campiona

tele de decatlon ale
R. D. Germane. Cunoscutul at’et Wal
ter Meyer a reușit să întreacă pentru 
a doua oară în acest an recordul Ger
maniei, care aparținea lui M. Lauer 
(R.D.G.) cu 7201 puncte. Acumulînd 
7389 p. Meyer se situează pe locul 8 
în lista celor mai bune rezultate mon
diale din istoria probei. Iată perfor
manțele sale parțiale: 11,0 sec. 6,92 ni., 
13.96, ni., 1.80 m.. 49 3 sec.; 15,3 sec., 
44.71 m„ 3.80 m. 48,33 m., 4:19,1.

• Pe velodromul VP 
gorelli 
clista engleză

Robinson a stabilit un 
dial parcurgînd într-o oră 39,718 km. 
Vechiul i ecord ‘aparținea 
ceze Renee Bissak și 
38,586 km.

mătoarea reprezentativă : Collona — 
Kaelbel, Lerond — Penverne. Laffont, 
Marcel — Douis, Fontaine, Kopa, Ci- 
sovski, Vincent. După această partidă 
vor avea loc alte meciuri din cadru! 
aceleiași competiții: R. F. G. — Por
tugalia, R. P. R. — Turcia.

9 La Torino, în cadrul „Cupei cam
pionilor europeni" Juventus a întrecut 
Wiener S. K. cu scorul de 3—1 (2—0).

CICLISM din Milano ci-
Milly

nou record mon-

cicistei tran- 
era egal cu

9 La I octombrie
FOTBAL va avea loc la Paris 

un alt meci din ca
drul „Cupei Europei" : Franța—Grecia. 
Selecționerii francezi au alcătuit ur-

• In ultimele zile s-au desfășurat 
cîtcva meciuri internaționale : la Co
penhaga : Danemarca — R. F. Ger
mană 1 — 1 (0—1). La Kiel: R. F. G. 
(juniori) — Danemarca (juniori) 0—0. 
La Sheffield : Anglia (tineret) — R, P. 
Polonă (tineret) 4—1 (3—0). La Ber
na: Young Boys — Manchester Uni- 
ted 2—0. La Barcelona: Sel. Barce
lona — Sel. Stockholm — 3—2
(2-1).

primul 
dinski 
rn liber 'sovieticul Bovici. Reprezen
tantul țării noastre Ștefan lonescu a 
ocupat locul 4 cu timpul de 4:51,4. La 
4X200 m liber ștafeta echipei U.R.S.S. 
a cucerit locul I. iar cea a țării noas
tre, (alcătuită din Blajec, Nagy, Măn- 
doiu și Șt. lonescu) s-a clasat pe lo
cul 3 cu 9:10,3. Clasamentul final la 
sfîrșitul tuturor probelor de înot gă
sește reprezentativa militară a U.R.S.S. 
pe primul loc, cu 187 puncte și 
cea a țării noastre pe locul 5 
tOl p.

Noi succese ale trăgătorilor 
sovietici

La poligonul de tir s-au desfășurat 
joi probele de armă liberă calibru re
dus 3X40 focuri de la 50 m. Pe echi
pe clasamentul se prezintă astfel : 
U.R.S.S. 5683 p., R. Cehoslovacă și 
R. D. Germană. La individual: 1. 
Bogdanov (U.R.S.S.) 1143 p.; 2—3.
Itkis și Meitin (U.R.S.S.). La pistol 
viteză calibru mic 60 de focuri de la 
25 m primele 3 locuri au fost ocupate 
de echipele R. P. Ungare, R. P. Chi
neze și R. Cehoslovace. Clasamentul 
individual a dat următoarea ordine: 
1. Gyonyori (R.P.U.) 60 c., 2. Takacs 
(R.P.U.j, 3. Gamalov (U.R.S.S.).
Finala la fotbal : R. P. Albania —

R. P. Bulgaria
Competiția de fotbal a continuat joi. 

Tntr-una din semifinale R. P. Bulgaria 
a întrecut Uniunea Sovietică cu 4—3 
(1 — 1, 3—3). înaintașii sovietici au 
dat dovadă de o mare ineficacitate, 
ratînd foarte multe ocazii clare, în 
timp ce echipa R. P. Bulgaria a ju
cat mai legat. In cealaltă semifinală 
reprezentativa R. P. Albania a învins 
R D. Germană cu 2—1 (1—0), astfel 
că îti finală, duminică, se vor întîlni 
R. P. Albania și R. P..Bulgaria.

Tn turneul pentru locurile 5—11, 
lecționata R. P. Romîne a întîlnit 
prezontativa Armatei Populare a 
P. D. Coreene, cîștigînd cu 3—1 
(1 — 1). Golurile au fost marcate de 
Linn-Lin-Nan în proprie poartă. Bone 
și Tătarii. respectiv Cian-Sei-Dung. 
Tot în cadrul acestui turneu R. P. Un
gară 
2—1

R. P. D. Coreeană a dispus dc 
Vietnam cu 140—40 (60—17).

REZULTATELE DE IERI

pc 
cu

se- 
re-
R.

a întrecut R. Cehoslovacă cu 
(1-L 1-1).

Turneul de baschet
cadrul turneului final la baschet,Tn

reprezentativa R. P. Ungare a întrecut 
R. P. Chineză cu 102—75 ( 50—42), 
iar în turneul pentru locurile 7—12,

PENTATLON MODERN. — 
tima probă, aceea de cros, cî 
de maghiarul Bodi cu 14:48,0 ș 
puncte, urmat de Deriughin (U.I 
cu 15:13,0 ' ----- *-
romîni 
15:23,0 
15:31,0 
și 754 
nai: I. 
4666,5 
ncscu 
p. Pe 
p-: 2. 
U.R.S.S. 12.809,5 p.

BOX.— In cadrul semifinale!» 
keii, Șerbii Neacșu și Gli. Neg 
obținut victorii, ca’.ificîndu-se 
finale. Czekeli l-a învins la 
pe Smirnov (U.R.S.S.) la cat. 
ușoară ; Șerbii Neacșu — la r 
ușoară — a dispus de Ar 
(R.P.U.) prin abandon în rep 
dotia, iar Gh: Negrea — la se 
— l-a. întrecut la puncte pe I 
(U.R.S.S.)

In celelalte întîlniri, V. T:ță 
dat la puncte în fața lui I 
(U.R.S.S.) după un meci în 
decis aspectul reprizei a trei: 
sovieticul a lovit mai mult, k 
a primit un avertisment ; Dobr 
pierdut la puncte meciul cu 
(R.D.G,), iar Cișmaș a fost 
tot la puncte de, campionul < 
Safronov (U.R.S.S.)

LUPTE. — Concurenții rom 
ocupat următoarele locuri în 
montele finale (în ordinea ca' 
lor): 5. Lustig; 2. Micula; 4. P< 
5. Grozavii; 3. Marinescu; 6. Ic 
4. Vascu Popovici. Echipa R.P.I- 
pă locul 6, în clasamentul p 
după U.R.S.S. (I), R. P. Bi 
(2), R. P. Ungară (3).

TIR. — In meciul englez 
focuri de la 50 și 100 m), echip 
Romîne a ocuoat locul 6. Prin 
a revenit selecționatei U.R.S.S.

BASCHET.— In turneele fina 
mai înregistrat următoarele rezi 
R. P. Romînă — R. P. Albania 
(58-18), U.R.S.S. — R.P. Bi 
84-60, R. Cehoslovacă — R.D.G. 
(48-20), R'P. Polonă — R.P. A 
Ei 214-31 (99-18), R.P. Polonă - 
Albania 114 58 (55-30), U.R.S 
R. Cehoslovacă 111-77 ( 56-30).

și 961 puncte, c' 
ocupat locurile: .
931 p.; 4. LicluT

907 p.; 16. lonescu 
In clasamentul gene 

Deriughin 4789,5 p.; 2. 
p... 4. Țintea 4629 p...

4350 p... 14. Lichiardopo 
țări : 1. R. P. Ungară 1 
R. P. Romînă 13.412,5

au
Și 
Și 
P-

Redacția și administrația: Bucu rești, str. Vasils Conta nr 16. t«te fon 11.79.73 — 74—75. Nr. 1 — 2 STAS 3452. întreprinderea Poligrafică Nr. 2. str. Brezoianu Nr. 23—25
X X X X X Abonamentele se tac la oficiile po ștalc prin factorii poștali și difuzoriț voluntari din întreprinderi


