
după amiază a revenit în Capitală o parte din delegația sportivilor militari 
romîni cave a participat la Spar tachiadia internațională de la Leipzig

•Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd
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^semnări pe marginea primei Spartachiade 
iternaționale
.EIPZIG 29 (prin telefon de la tri
bul nostru special).
)upă o săptămînă de întreceri ține
ți, a luat sfîrșit unul din cele mai 
seamă evenimente sportive ale a- 

ui: prima Spartachiadă Internațio- 
ă de vară a Armatelor Frățești, 
fine organizată pînă în cele mai 
:i amănunte și călduros găzduită de 
«rul frate al R. D. Germane, aceas- 
minunată întrecere sportivă și-a a- 
j în întregime scopul. Ea a c'ns- 
lit o dovadă grăitoare a uni*ății 
dine și a dragostei frățești care lea- 

indestructibil pe miliarii țărilor 
arului socialismului și 
ute cu U.R.S.S., 
ul 
ile
țf

în 
ni-
în 

ne-

păcii, 
a demonstrat 

ridicat de care s-1 bucea 
noastre sportul, tovarăș de 
‘it al ostașului de tip nou. 
..tartul întrecerilor au fost pre- 
mulți sportivi bine cunoscuți în 

nea întreagă, ceea ce a făcut ca 
artachiada să se ridice la un înalt 
ml tehnic. S-a remarcat îndeosebi 
ia pregătire sub toate aspectele a 
artivilor armatei sovietice, care, cîș- 
înd majoritatea probelor si prin a- 
ista un impresionant număr de me- 
lii, au situat Uniunea Sovietică pe 
mul loc în clasamentul general pe 
i.
In ceea ce privește delegația 

noastre populare, se poate 
ea s-a prezentat la un nivel 

nzător și. așa cum declară 
■nii delegației, prevederile prelimi- 
re făcute la plecarea 
.t atinse. E locul 
jocurile sportive, — e

et, handbal, fotbal, — 
irte mult echipele. Turneul a fost 
ositor, jucătorii trebuind să susțină 

meciuri fără obișnuitul timp 
odihnă. Aceasta este una din ex- 

cațiile comportării fotbaliștilor noș-

iți

armor
's pu ne 
cores- 
tehni

din țară au 
să spunem 

vorba de bas- 
- au solicitat

eprezentativele de volei și lupte 

ale Chișinăului evoluează miine 

in Capitală
După intilnirile susținute simbătă 

duminică la Cluj, reprezentativele 
• volei și lupte ale orașului Chiși- 
iu vor apare miine in fața publicu- 
ti bucureștean. Astfel, in sala t'lo- 
•asca, incepind de la ora 16,30 se 
z disputa intilnirea de lupte „Ceta- 
a lui Bucur"—Chișinău și, in conti- 
tare meciurile de volei Progresul 
ucurești — Chișinău (feminin) și 
Cetatea lui Bucur" — Chișinău 
nasculin).

'OTBAL
• Al treilea joc Petrolul — 

Wismut

lot de jucători ai echipei 
Capitala ieri după- 
pleacă in dimineața

Primul
'ismut a părăsii 
miază, al doilea 
Hei de azi,
Discuțiile cu privire la locul de dis- 

utare al celui de al treilea meci Pe- 
■olul — Wismut de la 12 octombrie 
u au dus ieri la un rezultat. Conduce- 
ea clubului Wismut va comunica te- 
ifdpic răspunsul la propunerea Petro- 
ului, imediat după sosirea sa in R.D.Ci. 
Irașele rămase in discuție slnt Kiev 
au Sofia (propuse de Petrolul) și 
hidapesta (propus de Wisrrud).^ ,

de vară a Armatelor Frățești
tri. Bineînțeles fără să trecem cu vede
rea asupra lipsurilor serioase pe care 
le-a avut echipa. De altfel, pentru 
cititorii noștri ca și pentru cei prezenți 
aci. rezultatele de la fotbal au con
stituit cele mai mari surprize. Așa s? 
face că. din cauza eforturilor cerute 
de acest turneu, echipe consacrate cu 
o ridicată valoare tehnică, printre care 
cele ale Uniunii Sovietice, R. D. Ger
mane ș. a. au pierdut în fața echipe
lor de elan. Fără să scădem nimic 
din meritele echipei albaneze, trebuie 
să recunoaștem că ea a ajuns în fi
nală îndeosebi datorită elanului de 
care a dat dovadă.

Principalul învățămînt pe care îl 
reținem și de la Spartachiadă în legă
tură cu acest sport atît de popular 
pretutindeni, este acela că buna pregă
tire tehnico-tactică trebuie însoțită ne
apărat și de o bună pregătire fizică. 
Problema împrospătării continue a e- 
chipelor cu elemente tinere trebuie să 
fie întotdeauna la ordinea zilei. t

O mențiune specială pentru atleții 
noștri militari: echipa de atletism s-a I 
clasat destul de bine datorită faptului 
că alături de atleți cu experiență ca

•<-------------------------------------------------------

Campionilor Europeni60

Aioanei, Coveianu, loan Paul au con
curat elemente tinere cu multă voință 
de luptă, ca Spălățelu, Vintilescu și 
Poslașu. Aceasta a contribuit la acu
mularea de puncte prețioase.

★
Feudale vor rămîne pentru sportivii 

noștri militari zil»le petrecute în R. D. 
Germană. A impresionat perfecta or
ganizare a concursurilor ca și spiritul 
de ospitalitate al gazdelor, care au 
manifestat o grijă deosebită față de 
folosirea timpului liber de către oaspeți. 
Astfel, sportivilor noștri li s-a dat 
prilejul de a face vizite prietenești 
tu fabrici și uzine, vizitînd printre al
tele fabrica de motoare electrice „Kar! 
Liebknecht" din Berlin, fabrica de te
lefoane din Leipzig ș. a. De asemenea, 
sportivii noștri militari au vizitat gos
podăria agricolă de stat din Merko- 
witz, orașul Weimar, poarta Bran
denburg, fostul lagăr de exterminare 
de la Buchenwald, precum și monu-1 

jmentul „Treptower Denkmal" ridicat j

MIRCEA COSTE A

(Continuare in pag. 8)

Petrol ul putea șî merita să se ca

La sfârșitul partidei Petrolul—Wis
mut, miile de spectatori părăseau fru
mosul stadion din Ploești într-o stare 
sufletească cu totul specială: erau sa- 
tisfăcuți de victoria internațională re
purtata de echipa lor, dar — în același 
timp — erau șl dezamăgiți că Petrolul 
nu s-a calificat, cum au dorit și cum, 
de altfel, justllicau și desfășurarea jo
cului și ocaziile de gol ivite la poarta 
lui Ncupert. Petrolul — cu mici excep
ții — a dominat jocul și ar fi putut, 
cu un atac mai sigur, mai calm și 
mai decis, să-și creeze un avantaj în 
goluri suficient pentru calificare.

In acest sens era comentat meciul. 
In loja oficială, delegatul U.E.F.A., 
RILSKY (R. P. Polonă) a declarat 
unui corespondent al nostru următoa
rele: „Petrolul — față de ocaziile ce 
și le-a creat și după jocul bun prestat 
atît în cîmp, cit și în fața porții — tre
buia să cîștige cu 4—1. Cred că echi
pa dvs se va califica după al treilea 
meci. Terenul moale a împiedicat ambe
le echipe să desfășoare un joc mai 
eficace în fața porții. Aveți um public 
obiectiv".

Probleme ale activității sportive de masă 
în orașul și raionul Hunedoara

Oricit ai fi de obișnuit cu faptele ce schimbă de la o zi la alta fața lo
cal ităliler patriei noastre, nit poți să nu fii impresionai de imaginea 
mereu nouă a Hunedoarei de azi. Oțelăria nouă și cocseria, noile 

furnale de mare capacitate și laminorul bluming, constituie pentru 
cineva care n-a mai fost de cițioa ani prin orașul siderurgiștilor un motiv 
să nu mai recunoască locurile văzute odinioară, tar blocurile moderne de 
locuințe muncitorești, noile școli, magazine, așezăminte culturale, mărtu
risesc că, paralel cu dezvoltarea industrială, crește necontenit nivelul de 
trai material și cultural al vrednicilor siderurgiști hunedoreni
Fără discuție că sportul nu putea 

nici el rămîne în afara acestui proces i 
firesc de evoluție spre mai bine. Spor
tivii hunedoreni au la dispoziție noi 
terenuri iar gindurile lor se îndreaptă 
cu drag spre ziua în care noul sta- < 
dion, în construcție, își va deschide 
porțile, ca prim element al unui mare ' 
complex sportiv. Numărul sportivilor i 
crește fără încetare, fotbalul, boxul, 
atletismul fac mereu noi pași înainte, 
•Școala profesională furnizează elemen. < 
te tinere nu numai industriei ci și ac
tivității sportive locale. „Se cunoaște, 1 
spun hunedorenii cînd vine vorba des
pre succesele lor sportive, că organele 
de partid din orașul nostru se ocupă 
activ de problemele sportive lu Multe 1 
lucruri de laudă se pot înscrie ast- 1 
fel și pe răbojul realizărilor sportive 1 
din raionul Hunedoara, raion în care, I 
alături de sate mari și bogate, există ' 
numeroase localități industriale șj 1 
miniere. *

existent de membri U.C.F.S. silit 
cotizația la zi, face situația și mai 
grijorătoare. De ce oare colective 
C.F.R. Simeria, Șantierul Călan, Tînă- 
rul Miner Ghelar au putut realiza suc-

Sigur că dezvoltarea sportivă a unui 
oraș și raion de importanța Hunedoa.. 
rei se exprimă în primul rînd prin nu
mărul membrilor U.C.F.S. adică prin 
amploarea masei dp oameni ai muncii 
care activează îrr colectivele sportive. 
Acest număr este azi mult mai mare ca 
cifra de membri ai colectivelor sportive 
de dinainte de reorganizare, dar, tre
buie să o spunem, încă mic față de 
posibilități, de condițiile existente și 
de necesități. Intr-un oraș ca Hune
doara, unde vin să lucreze oameni di
feriți, din toate colțurile țării, cerin
țele educative stat mult mai mari, iar 
sportul are sarcini mai importante ca 
element al educației comuniste. Cu. 
toate acestea, nici colectivul Corvinul 
Hunedoara, nici Minerul Gftelar, Te- 
liuc, l.C.S.H. Hunedoara și alte colec
tive nu se străduiesc să mărească nu
mărul de membri în U.C.F.S. pînă la 
nivelul posibilităților și necesităților. 
Iar faptul că o mică parte din numărul

(Continuare in pag. 2)
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Mai tîrziu. în cabină, arbitrul VAO’ 
LAV KORELUS a comentat laconic/, 
dar concludent, rezultatul: „O victorie: 
normală", adăugind, însă,cîteva scurte! 
observații: „Joc greu, mai ales din cau
za terenului moale, și un public foarte 
obiectiv, care a știut să-și ducă echipa 
la victorie".

Alături, în cabina Petrolului, ca după 
victorie, dar și după ratarea calificării. 
Antrenorul Oană și jucătorul Marines
cu și-au spus pe scurt părerea lor/ 
care corespunde tonului general al 
comentariilor:

OANA: „Sîntem mulțumiți de rezul
tat, pe care cred că l-am meritat din 
plin. Dar sîntem nemulțumiți pentru că 
nu am reușit să ne calificăm totuși. 
Sper să reușim la al treilea meci."

MARINESCU: „Am ratat calificarea 
într-un joc care a fost în mare part» 
la discreția noastră. Asta înseamnă să 
ne dublăm eforturile la at treilea meet 
Ceea ce ne vom strădui să realizăm".

La acestea însă, sînt de adăugat cîte- 
va lucruri, care — în bună măsură — 
explică unele scăderi în jocul Petrolu
lui ca și lipsa de putere de concretizare 
a liniei de înaintare. In primul rînd, 
comportarea sub așteptări a lui Neacșa 
și Marinescu a influențat destul de 
mult ansamblul apărării. Primul a în-' 
cetinit ritmul acțiunilor ofensive, con
ducted prea mult balonul. Intîrzierea 
In pase a avut un dublu efect: adver-l 
Barul a avut răgaz să se replieze Iă 
timp în apărare, iar atacul Petrolului a 
fost lipsit de posibilitatea de a surprins

(p- g) 1
(Continuare in pag. 5) (

„Cursa Vi eforie itf

Alergătorul cehoslovac EL Rendl 
a cîștigat prima etapă

cicliștii de la Dinamo, Voința, Dukla 
Brno, C.C.A șt Victoria. Prima ac
țiune care a agitat cel mai mult plu
tonul a fost aceea întreprinsă — îna
inte de Drăgănești — do L. Zanoni. 
N. Pelcaru. S. Duță și polonezul 
Prygiel (Flota Gdynia). Cu 8 km. 
înainte de Alexandria acești alergă
tori își creează un avans de cîteva 
sute de metri. Drumul accidentat de 
la ieșirea din oraș face însă ca la 
reîntoarcere plutonul să se regrupe
ze. Cu cîțiva kilometri înainte de co
muna Asan Aga se produce evada
rea decisivă. I. Vasile, A. Șelaru, R. 
Klein. G. Moiceanu și încă alți 8 a- 
lergători, printre care și polonezul 
Gronau, se desprind de pluton și-și 
creează un avans de aproape 500 me
tri. In urma lot sprintează Pancek. 
Afarzsalkowski (Flota) și Rendl 
(Dukla). Cu 40 kilometri înainte de 
sosire, grupul polonezului Pancek îi 
ajunge pe fugari iar pînă la Bucu
rești la acesta se’ adaugă și Mareș. 
Karșek (Dukla), Ștefu și Matei ple-. 
câți din grosul plutonului. Astfel că 
19 cicliști iau parte Iă’ sprintul fi
nal, cîștigat de cehoslovacul R. RENDL' 
cu timpuil de 4 h. 15’02 (4 la. 14’32 
cu bonificație); A Șelaru, Karașek, 
Pancek, V. Dobrescu, G. Moiceanu 
și alți 13 alergători au sosit în ace
lași timp cu învingătorul.

In clasamentul pe echipe conduce 
DINAMO cu 12 h. 45’06, urmată de 
Dukla Brno, Flota Gdynia, C.C.A. și 
Victoria în același timp cu Dinamo. 
Azi, în jurul orei 13, din fața C.C.A.; 
se dă plecarea în cea de a Il-a eta
pă : București—Giurgiu — București 
(120 km.).

Ca și în anii trecuți, iubitorii ci
clismului cărora li s-au alăturat sute 
și sute de cetățeni ai Capitalei, au 
venit ieri la prînz în fața Casei Cen
trale a Armatei să ureze „drum bun 
și succes" participanților la cea de a 
XIII-a ediție a „Cursei Victoriei".

După ce caravana multicoloră a 
străbătut străzile Capitalei, cei 59 de 
alergători au luat startul oficial, de 
la kilometrul 7, în prima etapă: Bu
curești—Alexandria—București (162
km). S-a plecat tare, cu peste 40 
km. la oră și în curînd am’fost mar- 
torîî unor repetate și interesante ten
tative de evadare, inițiate pe rînd de

. dat startul festiv, din [ața Cased Centrale a Armatei, în cea de a XIIl-a- ediție a „Cursei Victoriei" 
' (Foto: TH, RO1BU)
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Probleme ale activității sportive de masă 
în orașul și raionul Hunedoara

întreceri însuflețite 
în cadrul „Cupei Moldove

f (Urmare din pagina 1.)
cese Irumoase în acest domeniu, în 
timp ce Corvinul, I.C.S.H., C.F.R. Si- 
meria etc. dau dovadă de o condamna
bilă delăsare? Oare să fie reală afirma
ția tov. Gh. Zudor, președintele colec
tivului C.F.R. Simeria, cum . că înscrie
rea de noi membri și încasarea cotiza, 
țiilor ar depinde de... rezultatele echi
pei locale de fotbal? Nu, aci este vorba 
de comoditatea consiliilor colectivelor 
care, în locul unei temeinice munci cu 
conținut politic, încrucișează brațele. 
.Uneori, ca în cazul colectivului Cor
vinul, ele recurg la metode nepotrivite, 
cum ar fi completarea de adeziuni Ia», 
stadion, printre spectatorii meciurilor 
de fotbal. De altfel, o afirmație a tov. 
,Gh. Rain, președintele colectivului Mi
nerul Teliuc, este concludentă: „Cu 
cit vom avea mai puțini membri în 
U.C.F.S., ca atît vom avea mai puțin 
de lucra cu strîngerea cotizațiilor!', 
Iată mentalități nesănătoase la care 
trebuie să se renunțe de îndată. Prima 
îndatorire a unui colectiv sportiv este 
consolidarea bazei sale de masă, 
prin angrenarea unui număr cit 
mai mare de membri U.C.F.S., iar 
acest lucru atît de evident trebuie să 
devină clar și pentru consiliile colec
tivelor sportive din orașul și raionul 
Hunedoara.

Cîteva cuvinte acum, despre activi
tatea sportivă de masă, lntr.adevăr, 
numărul participanților la Spartachiada 
de vară este de ordinul zecilor de mii 
iar festivalurile raionale cultural-spot, 
tive organizate în acest an au prile- 
Ijuit atragerea în spat a multa mii de 
oameni ai muncii din orașele și satele 
raionului. Dar ce posibilități au aceștia 
ca să-și continue activitatea începută? 
Foarte redusei In afara colectivului 
Corvinul, unde campionatul intern de 
fotbal angrenează zeci de echipe de 
secții, ateliere, uzine etc., în majorita
tea colectivelor hunedorene întrecerile 
de casă nu constituie obiectivul preocu
părilor consiliilor. Chiar și Ia Corvinul, 
fotbalul este singurul spat ta care se 
organizează competiții de casă. De ce 
nu și la atletism, tir, volei etc? Iar 
dacă alte colective nu au, cum are Cor. 
vinul, un teren de fotbal la dispoziție, 
ce Ie împiedică să organizeze întreceri 
interne de volei, tenis de masă, șah, 
handbal redus etc.? Se plîng activiștii 
colectivelor C.F.R. Simeria, Minerul 
Ghclar, I.C.S.H. și altele că merge greu 
acțiunea de strîngere
Dar ce posibilități oferă ei 
cotizanți să facă sport ?

Cauzele acestor lipsuri în 
sportivă de masă în orașul
Hunedoara sînt multiple. Ele țin în 
primul rînd de faptul că consiliile co
lectivelor lucrează slab. In majoritatea 
cazurilor, în aceste consilii lucrează 
președintele șj secretarul, în timp ce 
restul membrilor nu aduc nici un aport 
la munca sportivă. Această situație 
este favorizată și de consiliile orășe- 
neșesc și faional U.C.F.S. care, pe

•— Ca să jiu sincer, numai cind văd ce ușor se mișcă băieții, îmi amin
tesc cit de greu se mișcă celelalte secții...

lingă o slabă muncă de teren, obișnu
iesc să „stea de vorbă" doar cu pre
ședinții sau secretarii colectivelor. In 
acest fel ceilalți membri ai consiliilor 
colectivelor sînt insuficient instruiți și 
controlații ei nu sînt ajutați să capete 
conștiința responsabilității asupra sar. 
cinilor ce le au și, firesc, își încetează 
activitatea. Apoi, preocuparea exclusivă' 
pentru fotbal a majorității consiliilor 
colectivelor sportive duce la neglijarea 
celor mai importante sarcini impuse 
de dezvoltarea sportului de masă. Ca 
urmare, numărul secțiilor în alte spor, 
tun este mic, iar baza lor de masătun este mic, iar baza lor de 
nesatisfăcătoare.

Acestor lipsuri li se poate pune 
capăt numai în momentul în care con
siliile orășenesc și raional U.C.F.S. 
vor intensifica munca de îndrumare și

control, în colectivele sportive, vor trece 
la instruirea temeinică a cadrelor din 
colective, vor iniția cursuri de instruc
tori în mai multe ramuri de sport și 
vor organiza schimburi de experiență 
menite să ducă la generalizarea me
todelor bune de muncă.

Orașul și raionul Hunedoara au vaste 
posibilități de a dezvolta în mult mai 
mare măsură activitatea sportivă în 
rîndurile maselor de oamerri ai muncii. 
Aceste posibilități pot fi valorificate în 
momentul în care activiștii aleși în 
consiliile colectivelor sport.ve își vor 
da seama că ei au fost investiți cu în
crederea maselor de membri ai U.C.F.S. 
nu pentru a se preocupa de propriile 
lor preferințe, ci pentru a munci în 
interesul dezvoltării generale a mișcă
rii noastre sportive.

a cotizațiilor, 
membrilor

activitatea 
și raionul

In aceste zile în satele și orașele regiunilor Suceava, Iași și Baci 
desfășoară întrecerile sportive din cadrul „Cupei Moldovei". In regi 
Iași — după cum ne informează corespondentul nostru P. Codrea — 
28.000 tineri (dintre care 9000 fete) au participat la concursurile organ 
în cadrul fazei pe colectiv. In raionul Murgeni, întrecerile sportive au 
pe terenurile de sport 3900 tineri, evidențiindu-se în mod deosebit corn 
Țuțcani și Fălchiu. O atenție deosebită au acordat Cupei Moldovei org 
U.C.F.S. și U.T.M din raioanele Huși, Vaslui și Murgeni. Raionul Iași 
însă printre ultimele raioane ale regiunii in ceea ce privește număr i, 
participanți. Intr-adevăr, la faza întîi a Cupei Moldovei nu au parii 
decît 813 sportivi.

...Suceava. In această regiune cu o 
de masă, întrecerile etapei raionale sînt pe 
Botoșani, un mare număr de tineri și tinere 
La aceasta a contribuit și faptul că 
fizică din raion au fost prezenti in mijlocul 
bilizare in etapa pe comune a fost la întrecerile de atletism (2488 pa 
panți) și volei (2106 participanți). Și în acest raion s-a observat o pa 
pare masivă a elementului feminin. Cel mai bun raion în ceea ce pri 
mobilizarea tineretului la întrecerile din cadrul Cupei Moldovei este 
fit raionul Trusești. In schimb raionul Șiret deține și de data aceasta ( 
în alte dăți)... lanterna roșie. Cupa Moldovei a fost folosită de tinerii 
tivi din regiunea Suceava și ca un prilej nimerit pentru înviorarea activ 
din cadrul complexului G.M.A. Cu acest prilej au fost trecute peste 
norme G.M.A.

dezvoltată activitate spc 
punctul de a se termina 
au participat la concu. 
multi profesori de edu 
tinerilor. Cea mai masivă

...Și în regiunea Bacău, întrecerile din cadrul „Cupei Moldovei 
desfășoară cu entuziasm. Dovadă este faptul că, duminică, în toate r 
nele din regiune au avut loc numeroase competiții în cadrul etapei raic 
caracterizate prin întreceri dîrze. La Tg. Ocna, Adjuid, Roman, Piatra N< 
Moinești, Zeletin, Buhuși, terenurile sportive au fost asaltate de sute de 
și tinere din aașele și satele regiunii. Comunele Răcăcumi și Itești (. 
Bacău), Buzăoani, Dragomirești (raion Piatra Neamț), Triitești (raion 
man), Rîpile (raion Tg. Ocna) etc.,au fost reprezentate cu cinste de t 
sportivi în cadrul etapei raionale. Ei așteaptă acum cu nerăbdare să s 
treacă în etapa interraională, care va avea loc duminică.

Nici un concurs de cros 
la Orașul Stalin!

In multe orașe (și chiar sate) ale 
țării mii de tineri și tinere s au ali
niat la startul primelor întreceri de 
cros ale ediției din acest an. La Ora-

învățăminte pentru viitoarele edifii

ale Spartachiadei
Zilele trecute, activiștii și tehni

cienii sportivi din Capitală și din ța
ră au discutat pe larg despre rezulta
tele celei de a treia ediții a Sparta- 
chiadei de vară a tineretului. De la 
bun început a fost subliniat faptul că 
ediția 1958 a acestei mari competiții 
de masă a impulsionat tineretul spre 
o activitate sportivă continuă, a dus 
nemijlocit la întărirea bazei materiale 
a colectivelor 
de vedere al 
concurenților, 
Spartac-hiadei
supra celorlalte ediții.
este faptul că la finalele pe țară de 
Ia București au fost întrecute 16 re-

sportive. Și din punct 
nivelului de pregătire al 
ediția din acest an a 

s-a situat cu mult dea- 
Semnificativ

Roade ale reorganizării

luni de activitate• 09In noua
Ș»

pe 
co- 

„Por- 
Inființat la

NOIEMBRIE 1957. 
La fabrica „Porțela
nul" din Cluj activi
tatea sportivă era ca 
și inexistentă. Pe lin
gă această întreprin
dere funcționa un cerc 
sportiv, al colectivu
lui sportiv Flamura 
roșie Cluj, însă inte
resul muncitorilor, 
tehnicienilor și func
ționarilor față de pro
blemele sportive nu 
trecea dincolo de cîte- 
va mărunte preocu
pări cum ar fice 
rezultate a mai obți
nut echipa de fotbal 
a colectivului, în care 
jucau și doi-trei mun
citori din fabrică ?

Numărul membrilor 
de colectiv sportiv 
abia dacă atingea ci
fra de 50, baze spor
tive simple nu exis
tau, iar despre acti
vitate... nici vorbă.

SEPTEMBRIE 1958. 
Dacă petreci doar 
citeva ore în mijlo
cul harnicilor munci
tori ai fabricii „Por
țelanul" nu se poate 
să nu afli ceva și

despre frumoasa 
rodnica activitate 
care-o desfășoară 
lectivul sportiv 
țelanul”.
jumătatea lunii de
cembrie 1957, ca ur
mare a reorganizării 
mișcării sportive din 
țara noastră, acest co
lectiv sportiv (preșe
dinte Ștefan Varga, 
secretar Mircea Că- 
dăleanu) se poate 
mîndri azi cu impor
tante realizări. Iată 
doar cîteva dintre ele: 
un loc viran din in
cinta fabricii a fost 
transformat în teren 
da fotbal (lucrările 
sînt în curs și totul 
a fost realizat din re
surse proprii și pres- 
tîndu-se aproape 8.000 
de ore de muncă vo
luntară I); 532 din
cei aproape 800 de 
salariați ai întreprin
derii sînt membri în 
U.C.F.S. cu cotizația 
la zi; colectivul are 
puternice secții pe 
ramură de sport, cum 
ar fi cele de fotbal, 
handbal, tenis de

masă; cei mai des
toinici muncitori și 
muncitoare sînt azi 
și sportivi fruntași ai 
întreprinderii: munci
toarele Florica Todu- 
ruț și Maria lucea 
de la secția glazură, 
jucătoare de handbal, 
mecanicul Ladislau 
Szailay și zidarul Lu 
dovic Szabo, fotbaliș
ti, și alții ca ei.

Toate acestea și 
alte asemenea suc
cese ale colectivului 
sportiv „Porțelanul", 
pe care nu le-am mai 
cuprins în rîndurile de 
față, sînt o mărturie 
vie, concretă, a im
portantului ajutor pe 
care mișcarea sporti
vă din țara noastră 
l-a primit prin Hotă- 
rîrea partidului și gu
vernului din 2 iulie 
1957. In numai 9 luni 
de activitate un colec
tiv sportiv nou, înfi
ințat ca urmare a re
organizării, a realizat 
lucruri atît de fru
moase.

C. A .

corduri ale Spartachiadei la juniori 
iar unul a fost egalat.

Fără îndoială că s-ar mai putea cita 
multe exemple care să demonstreze 
nivelul superior la oare s-au situat 
întrecerile Spartachiadei. Ce dovedesc 
toate acestea ? Că, în ansamblu, ma
rea competiție de masă a tineretului 
din țara noastră a fost privită cu 
mai mare atenție ca în alți ani, că e- 
forturile antrenorilor și tehnicienilor 
s-au îndreptat și spre aspectul calita
tiv nu numai cantitativ. Se cuvine a 
fi evidențiat aportul pe care l-au adus 
federațiile din cadrul U.C.F.S. la bu
na desfășurare a întrecerilor finale. 
Regretabil este totuși faptul că ele nu 
au sprijinit suficient organizarea eta
pelor „jos", în colective. Merită lau
de inițiativa multor arbitri de a-și 
oferi voluntar serviciile în întrecerea 
celor 994 finaliști.

Fără a încerca să umbrim succesul 
categoric repurtat de ediția 1958 a 
Spartachiadei de vară a tineretului, 
ne vom opri puțin și asupra unor as
pecte care au dus, pe alocuri, la în- 
greunarea muncii de organizare a a- 
cestei competiții. O seamă de comisii 
raionale și orășenești nu s-au preocu
pat decît în mică măsură de tina din
tre cele mai importante etape ale 
Spartachiadei — etapa de masă. Ele ati 
tolerat ca, în ultimele zile, să se or
ganizeze competiții de mîntuială care, 
firește, au fost departe de a-și atinge 
scopul. Așa se face că în unele re
giuni ca București, Oradea etc., nu
mărul participa nților la întreceri a 
fost mai mic în comparație cu anii 
trecuți. Pe de altă parte, este regre
tabil că și în acest an au fost regiuni 
care, în dorința de a cîștiga în fi
nală prin orice mijloace, au recurs la 
practici necinstite, introducînd în lo
turi sportivi cu clasificare superioară 
celei de categoria a IH-a. Asemenea 
exemple le-au oferit regiunile Ploeștt, 
Cluj, Craiova, Pitești, regiunea Stalin 
etc. In controalele efectuate de brigă
zile Comisiei Centrale a Spartachiadei 
în regiunile Oradea, Hunedoara și regi
unea Stalin s-au constatat și alta 
abateri Comisia regională Oradea de 
pildă a trimis la București cifre exa- 
gerate privind participările la Spar- 
tachiadă, fapt pentru care a fost eli- 

; minată din întrecerea ge regifflfe W

poate fi trecută cu vederea nici 
carea Comisiei de organizare a 
lui București de a dezinforma 
sia Centrală prin aceea că, în 
situație trimisă se raporta 
222.000 participări 
controlul efectuat de Comisia Centrală, 
să rămînă doar cu... 174.000 participări.

In sfîrșit, ediția din acest an a 
Spartachiadei a ridicat din nou o pro- 

1 nostru a mai 
problema participării ti- 

sportive. In 
de sportivi, 

de

încer- 
orașu- 
Comi- 
prima 

cifra de 
pentru ca, după

blemă pe care ziarul 
semnala t-o: 
neretului la întrecerile 
finală, în multe loturi 
prezenta unor concurenți trec.uți 
mult de vîrsta tinereții a distonat cu 
ambianța tinerească, plină de voioșie, 
care a caracterizat întrecerile. Firește, 
nu este deloc greșit că se admite 
participarea sportivilor de orice vîrstă 
in etapa de masă. Dar obiceiul de a 
folosi pe sportivii mai vîrstnici și în 
întrecerile finale, pe țară', răpește 
Spartachiadei tocmai ceea ce trebuie 
să o caracterizeze: tinerețea.

Aspectele pozitive, ca și cele nega
tive, care s-au desprins din organi
zarea Spartachiadei de vară a tinere
tului pot 
țiosse în 
de i rnă

constitui învățăminte pre- 
organizarea
a

Spartach.iadci
tineretului din acest an.

șui Stalin — oraș cu peste 20.00 
membri ai U.C.F.S. — nu s-a < 
nizat pînă acum nici măcar un 
gur concurs. Pentru organizarea 
astfel de concursuri nu pot fi in 
un caz valabile... scuzele sau jt 
cările. Nu este nevoie de falduri 
este nevoie de baze sportive etc. 
buie doar inițiativă și pricepere 
tocmai acestea lipsesc acum co 
velor sportive din Orașul Stalin.

Ce altceva decît nepăsarea j 
explica tărăgănarea organizării 
cursurilor de cros de către cole 
ca „Steagul roșu", „Tractorul", „ 
robirea," „Aripile C.F.R." sau or 
altul din cele peste 60 de cole 
sportive existente în Orașul St;

Nu este oare semnificativ și f, 
că, pînă acum, comisia regional, 
atletism nu a discutat deloc d< 
crosul de mase „Să întîmpină 
Noiembrie" ? Nici măcar munci 
pregătire a întrecerilor nu se 
șcară într-un ritm corespunzi 
excepția cîtorva colective spo 
școlare (Șc. prof, textilă, Șc. n 
nr. 5) și a colectivului sportiv „ 
grafie" celelalte nu au început pt 
firile nici pînă acum. Munca de 
tație și ptopagandă este slabă ș 
urmare a acestui lucru în cele 
multe colective nu s-au făcut nic 
scrierile pentru participarea la 
Este, o situație care trebuie rai 
schimbată. Nu este admisibil ca 
tr-un oraș cu o puternică mir 
sportivă, cum este Orașul Stalin, 
ganizarea primei etape a crpsului 
intîmpinăm 7 Noiembrie" să îni 
atît da mult.

Firește pînă la încheierea pr 
etape este încă suficient timp, 
de ce să fie lăsată organizarea t 
tor întreceri pentru ultimele zile, < 
desfășurată în grabă, ea nti-ș 
putea atinge scopul?...

CALARASANU
(d. £

întrecerile finale ale Spartachiadei de vară din acest an și-au dat, 
succesul și bunei pregătiri a concurent Hor, ca și dîrzeniei ca care ei ș. 
apărat șansele, în toate disciplinele sportive. Faza de handbal din fotogr 
noastră este concludentă in privința spiritului de luptă al finaliștilor St 
tachiadci,



De la 28 la 80 de pe an...

M îine înceoe noul an universitar. Zeci de mii de 
*-’■ 95 de facultăți din țara noastră, hotărîți să obțină

studenți și studente vor trece pragul celor 
noi succese în bătălia pentru cucerirea

acesta în momentul în care se aniversează 
își exprimă recunoștința față de partid și 
o necontenită dezvoltare în anii regimului

iinței.
Deschiderea cursurilor universitare are loc anul 

tce ani de la reforma învățământului. Profesori și studenți 
uvein, prin grija cărora învăță mîntul superior cunoaște 
emocrat-popular.

La formarea și educarea noii intelectualități a patriei, cultura fizică și sportul au o 
iportantă. Sportul este tot mai îndrăgit în institutele și facultățile noastre.

Urăm studenților iubitori de sport, catedrelor de educație fizi că din instituțiile de 
sportive universitare, 
universitar !

contribuție

iperior, comisiilor sportive ale A soc; lor Studențești, cluburilor 
in în îndeplinirea importantelor sarcini care le revin în noul an

învățămînt 
succes de-

La I.C.F., în preajma deschiderii 
noului an universitar, arn întîlnit pre
gătiri febrile pentru o expoziție cu 
tema: „Dezvoltarea institutului în cei 
zece ani de la reforma învățămîntu- 
lui“. Cifrele chemate să ilustreze tema 
atît de interesantă a expoziției sînt, 
evident, foarte multe. Din ele vom 
spicui doar cîteva. Astfel, dacă între 
anii 1922—1948, fosta Academie Na
țională de Educație Fizică a dat 693 
de absolvenți, în deceniul 1948—1958, 
numărul absolvenților I.C.F. a fost 
de 848. Așa dar, de la o medie de 
28 absolvenți pe an, înainte de 1948, 
s-a ajuns — după reformă — ia o

medie de 80 absolvenți pe an ! In 
acești zece ani s-a dezvoltat neconte
nit și baza materială a institutului. 
Suprafața laboratoarelor a sporit de 
aproape 4 ori ; cea a sălilor de sport 
de peste 7 ori, iar a terenurilor de 
sport de peste 4 ori I Biblioteca I.C.F. 
cuprindea în 1948, 6.491 volume.
Astăzi ea însumează 36,572 volume. 
Pină la reformă, studenții n-au avut 
săli afectate activităților cujfiiral-ar- 
tistice. Astăzi, aceste săli 
peste 500 m. p. De peste 
comparație cu situația de 
ard, s-a mărit și suprafața 
studenților în educație fizică.

totalizează
6 ori, în 
acum 10 

cantinelor

regătiri pentru nou
Trai o va

an
de educare a studenților va fi 
ciclu de conferințe, vor avea loc 
culturale. Se va controla, de ase-

tivitafea sportivă în rîndurile studenților 
tufului Agronomic din localitate are — 
ru noul an — perspective dintre cele mai 
oase. Cu spripnul organizațiilor de par
ii U.T.M., ca și prin ajutorul acordat de 
?rul Institutului, prof. Alexandru Buia, tim- 
liber al studenților este bine organizat, 
fui fiind la loc de cinste.
lecfivul sportiv Știința Craiova (preșe- 

asistent ing. loan Constanîinescu) con- 
ie una dintre unitățile sportive de baza 
orașului și regiunii. La fotbal, echipa a 
îovat recent în categoria B, ca și la bas- 
de altfel. Formația de handbal a con- 

t în turneul de calificare, iar concursu- 
atletice, de șah, volei sînt din ce în ce 
numeroase. Pentru viitorul apropiat (1 

mbrie-15 noiembrie) colectivul sportiv 
fa Craiova și-a propus o adevărată cam- 
e de construcții menită sâ ducă la în- 
pțp activității sportive : reamenajarea 
\u»rilor de volei și baschet, amenajarea 
noi terenuri de baschet și volei cu tri- 
: și instalație electrică pentru nocturnă, 
narea terenului de fotbal ele. Paraief, 
fi organizate competiții de casa (dotate 

' în vederea selecționării celor mai 
emente care sâ consolideze secțiile 

enie și vor fi create noi secții pe ramură 
port.

tru munca 
instituit un 
manifestări 
menea, mat atent, procesul de studii al stu
denților sportivi. Printre obiectivele principale 
ies în evidență întărirea secțiilor de atletism, 
gimnastică, volei și baschet, reactivizarea ac
tivității G.M.A. (toți studenții urmează a-și 
reconfirma calitatea de purtători ai insignei 
G.M.A. pînă la data de 7 noiembrie).

Tg. Mureș
primul rînd, haina noua bazelor spor- 
Rectorul Institutului Medico-Farmaceu- 

prof. dr. Tiberiu Andrassofski și pro-

Timișoara
desfă-egățirile pentru o cît mai bună 

re a activității de educație fizică și sport 
oul an de studii, preocupă întreaga masă 
ludenților din orașul de pe malurile 
ii. La Institutul Politehnic, da pildă se 
ifesta o grijă deosebită pentru bazele 
îhMi. Astfel ta sala de gimnastică, cu 
iovi rectorului Institutului, prof. Em. Ra

se efectuează amenajări radicale : ins- 
ie de calorifer și venlîicție, oglinzi pen- 
gimnastică, cameră cu dușuri etc. De 

tenea, la Institutul Madico-Farmaceutic, 
de gimnastică va fi reparehotată.
măsură lăudabilă a consiliului orășe- 
U.C.F.S. este punerea ia dispoziție — 

nea fa - a stadionului „23 August1’ pen
arele de educație fizică ale studenților, 
.facerea Uniunii Asociațiilor Studențești 
□cest centru universitar și-a propus pen- 
noui an școlar o serie de măsuri care 
^medieze unele aspecte negative. Pen-

In 
five, 
tic, , - . .
decanul luliu Pali urmăresc direct aceasta 
acțiune. O sală de sport a fost mărită cu 
6 m, la a doua sală sînt în curs de termi
nare reparațiile ■ instalațiilor sanitare, inven
tarul sportiv a fost completat, sporit. Co
lectivul sportiv al I.M.F. Tg. Mureș va func
ționa cu secjiile de fotbal, atletism, baschet, 
scrimă, șah, tenis de masa și tir cu arcul 
Demn de relevat este faptul câ numeroși din
tre foștii studenți ai Institutului continuă sâ 
aibă un aport substantial în dirijarea unor 
seefii : dr. Andrei Zolfan la atletism, dr. 
Eugen Modi la tenis de masă, dr. Medar 
Kereke$ ia șah, dr. Ludovic Fiillop la fotbal 
etc. Astfel se realizează o tradiție a conti
nuității în munca sportivă, în dragostea 
pentru colectivul sportiv universitar.

Catedra de educație fizică condusă de 
prof. Andrei Kakucs, alături de care acti
vează asistenții Georgeta Fiillop și Alexan
dru Pap și-a întocmit un minuțios plan de 
muncă. Uniu.vea Asociațiilor Studențești din 
oraș în colaboraro cu comitetul U.T.M. al 
institutului, 
octombrie, 
concursuri 
niu de la

organizează in zilele de 11 »i 12 
la toafe cele 7 seefii existente, 
in cadrul sărbătoririi unui 
reforma învâfâmintului.

București

deco-

sportivă a U.A.S. BucureștiComisia .
Clubul sportiv universitar, în colaborare 
catedrele de educație fizică de la institu- 
lole de învăfămîut superior, au luat din 
timp măsuri pentru buna desfășurare a ac
tivității sportive studențești - de masă și de 
performanță - în noul an universitar. A 
fost întocmit un vast calendar competiționai 
pe centru universitar care, respectat de fie
care institut, va duce la asigurarea unei ac
tivități continui în principalele ramuri spor
tive. Forurile conducătoare ale sportului u- 
njverssiar din București și-au propus să ur
mărească cu deosebită aton'ie, :n noul an,

cu

angrenarea elementului feminin în sport pro- 
aim și trecerea de către masa studenților a 
turmelor complexului G.M.A. Pentru prima 
perioadă de activitate sînt prevăzute nume
roase competiții rezervate studenților anilor 
I, urmărindu-se descoporirea elementelor do
tat© și atragerea studenților î.i viațq spor
tivă în practicarea exercițiilor fizice. Lăudabi
lă este și inițiativa organizării în București a 
cîtorva ~ mari competiții studențești închinate 
aniversării unui deceniu de la reforma în- 
vățămîntului. Este vorba de concursurile 
volei (8-15 X), șah (11-12 X) și tenis 
masă (12 X). In ceea ce privește C.S.U., 
cadrul căruia ființează nu mai puțin de 
secții pe ramură de sport, s-au luat măsuri 
pentru întărirea muncii educative în rîndu- 
rile membrilor și s-a preconizat îndepărta
rea elementelor caro nu au o situație cores
punzătoare la învățătură.

Numeroase trofee sporttoe au fost cucerite in ultimul deceniu de studenții 
de la f. G. F.

O mai bună organizare a educației fizice 
în învățămîntul superior

O dată cu începerea noului an uni
versitar s-a trecut și la o mai bună 
organizare a educației fizice ta învă
țămîntul superior.

In legătură cu această problemă 
deosebit de importantă, ne-am adresat 
tovarășului Mihail Ionescu, șeful Ser
viciului de Educație Fizică din Depar
tamentul Invătămîntului Superior 
M. I. C.

— Care este scopul educației 
.zice în învățămîntul superior 
în ce mod se îmbunătățește 
vitatea de educație fizică 
an universitar?

în

să 
de

al

fi-
Și 

acti- 
noul

con- 
pre- 

ca

lă din finala Cupei R.P.R. pe anul 
sul București, Șt iu ița Timișoara

1957158. Int'ingind cu 1—0 pe 
a obținut un binemeritat succes.

Progre-

1959

—^3
LnJarul competițional universitar 

anu! 1958PC
Pentru anul universitar 1958/59, Serviciul de Educație Fizică din De- 

artamentul Invățămîntului Superior al M.I.C., în colaborare cu U.A.S.R., a 
labili*, calendarul competițional central. Centrul de greutate al noului ca- 
endar îl constituie, fără îndoială, campionatele republicane universitare 
are vor cuprinde 5 discipline sportive și anume: atletism, gimnastică, bas- 
het, volei și șah. In afara acestor campionate, calendarul mai cuprinde și 
> serie de concursuri universitare republicane la schi, tir și natație. Iată 
i etapele calendaristice ale acestor competiții. ATLETISM: etapa 1 (pe 
nstitute) 1 X—26 III ; etapa a ll-a (pe centru universitar) 2—3 V ; etapa 
i IH-a (finală) 9—10 V. GIMNASTICA: etapa I: pînă Ia 29 III; etapa a 
!-a : 12—13 IV; etapa a IH-a : 25—26 IV. VOLEI. Etapa I : pînă la 29 III;
tapa a Il-a: 1—26 IV; etapa III: 6—10 V. BASCHET: aceleași date ca
i la volei. ȘAH : etapa I (pe grupe, ani, facultăți) pînă la 17 XI; etapa
l-a : 18 XI — 30 XII ; etapa a IH-a, linala, va avea loc in vacanța de iarnă
ntr-o tabără studențească.

Concursurile universitare republicane. SCHI : 25 I—8 II în masivul 
’arîng. TIR: 9—10 V; NATAȚIE—POLO 1—5 VII.

— Eduoația fizică trebuie 
tribuie la ridicarea nivelului 
gătire fizică a studenților astfel 
ei să devină mai apți pentru muncă 
și apărare. Caracterul educației fizice 
rămîne facultativ, fiecare student ur
mînd să-și aleagă după dorință disci
plina sportivă și anul de studii în 
care va îndeplini norma de educație 
fizică.

— Ce reprezintă această normă?
— Norma de educație fizică se in

troduce cu începere de la 1 octom
brie 1958 și constă din participarea 
efectivă a studentului la 20 de an
trenamente în ramura de sport aleasă, 

‘în amil în care își îndeplinește nor
ma, însușirea deprinderilor motrice 
de bază și participarea la 2—4 în
treceri sportive în cadrul echipelor 
facultății sau institutului.

— Considerați că prin aceasta 
se va întări caracterul de masă 

sportului universitar?
Evident, întrucît obținerea nor- 

de educație fizică privește pe 
studenții aflați la 1 octombrie 
în anii I, II și HI. Catedrele 

de educație fizică nu trebuie să-și re
zume activitatea la echipele de per
formanță ci trebuie să cuprindă în
activitatea sportivă marea masă a
studenților. Acest lucru va fi asigu- 

■rat și prin aceea că organizarea sis
temului competițional — mă refer la 
calendarul sportiv intern al fiecărei 
instituții de învățămînt superior — 
va porni de jos, din grupe, ani, tre- 
cîndu-se apoi la facultăți, institute. 
La alcătuirea acestui calendar se va 
ține seama și de datele și discipll- 
nile prevăzute în regulamentul cam
pionatelor republicane 
precum și 
universitar 
îmbine în

Activitatea 
învățămîntul 
un caracter 
organizată.

Studenții bolnavi vor fi scutiți de 
norma de educație fizică. Pentru stu
denții sănătoși îndeplinirea normei de 
educație fizică 
patriotică.

— La ce 
poate obține

— Ramurile de sport din 
denții vor alege pe aceea în

★
Interviu cu tovarășul MIHAIL 

IONESCU, șeful Serviciului 
de Educație Fizică din Departamen

tul Invățămîntului Superior

★
trece norma de educație fizică sînt 
următoarele: atletism, gimnastică, vo
lei, baschet, handbal, fotbal, oină, 
rugbi, înot, canotaj, schi, tir, scrimă, 
box, lupte, haltere.

— Ce măsuri organizatorice 
s-au luat în legătură cu introduce
rea normei de educație fizică ,ta 
învățămîntul superior ?

— Ministerul a difuzat în institu
tele de învățămînt superior instruc
țiuni în care se dau o serie de lă
muriri. Astfel, o dată cu înscrierea în 
facultate, studentul completează și o 
fișe-tip pentru educație fizică, în 
care facultativ va preciza ramura de 
sport la care dorește să obțină norma

Acolo

fi an- 
anilor 
obțină

ți anul în care urmează să desfă
șoare această activitate. Fișele rămân 
la catedrele de educație fizică și vor 
servi pentru înregistrarea întregii ac
tivități sportive a studenților. Pe 
baza înscrierilor, catedrele organizea
ză grupele de studenți pe ramurile 
de sport respective, separat fete, bă
ieți, începători și avansați.
unde numărul de studenți depășește 
posibilitățile de cuprindere, vor 
grenafi cu prioritate studenții 
I și III, urmînd ca ceilalți să 
norma în viitorii ani de studii.

Prin înfăptuirea acestor importante 
măsuri, sintem încredințați că se va 
da un puternic impuls activității 
sportive de masă în rindurile studen
ților. Avem de asemenea convingerea 
că toate cadrele didactice de educa
ție fizică nu vor precupeți nici un e- 
fort pentru a face ca această activi
tate să fie îndrăgită de studenți și să 
ajute la pregătirea lor multilaterală.

tară

universitare, 
de calendarul pe centru 
astfel încît acestea să se 

mod armonios.
de educație fizică 

superior trebuie să aibă 
de activitate recreativă

tn

constituie o datorie

ramuri de 
norma ?

sport se

care stu- 
oare vor

Poate fi . coasidenat clubul sportiv 
„Știința* Cfâj drept unul din cele 

țtnai puternice din țară, așa cum pre
tind statornicii săi susținători?

Vom încerca să dăm un răspuns... 
Cifric, „Știința* Cluj ar putea fi pre
zentată astfel: 12 secții, dintre care 
10 activează în diferite campionate 
republicane de categoria A sau B. 
Să le enumerăm pe acestea din urmă 
pentru a vă putea face o idee cu
prinzătoare despre clubuil clujean : at
letism, baschet, volei, scrimă, rugbi, 
fotbal, polo, liochei pe gheață, hand
bal și tenis de cîmp. Deci 10 echipe 
care, la fiecare sfîrșit de săptămînă, 
se întrec în cele mai importante com
petiții ale calendarului sportiv in
tern. Nu înseamnă însă că activita
tea clubului „Știința* Cluj se limi
tează numai la aceste 10 echipe 1 In 
cadrul celor 12 secții sint organizate 
nu mai puțin de 25 de echipe (se
niori, juniori, pitici") de a căror bună 
pregătire se ocupa 17 antrenori. De 
exemplu, secția de fotbal, în afara 
echipei care participă la campiona
tul categoriei A, mai are încă 3 e- 
chipe de juniori, 3 de pitici și una 
de rezerve care participă la campio
natul orășenesc.

Luînd cunoștință de larga activitate 
a clubului sportiv al studenților clu
jeni am fost oarecum surprinși de 
numărul relativ mic de activiști sa- 
lariați pe umerii cărora cade impor
tanta sarcină de a coordona și în
druma această muncă. Cum reușesc 
ei acest lucru? Avînd ajutorul unui 
larg activ obștesc, a cărui dragoste

față de club 
constituie un 
conferențiari 
cultură, cercetători științifici, în ge
neral oameni al căror timp este dră
muit, găsesc totuși vreme pentru ac
tivitatea obștească în cadrul diferi
telor secții ale clubului. Ce altceva 
decât dragostea față de club și pa
siunea pentru sport l-au putut deter
mina, de pildă, pe tovarășul profesor 
universitar Ștefan Lanczoș, prodecan 
al Facultății de Științe juridice și 
președinte al olubuiui să fie la orice 
sfîrșit de săptămînă nelipsit din mij
locii sportivilor ? Și apoi nu tot un 
puternic atașament față de club i-a 
îndemnat și pe dr. Ion Geleriu. conf. 
univ. Ludovic Biro, prof. univ. dr. 
Livizi Comes, conf. univ. Grațian Po
rumb să se ocupe cu atenție și simț 
pedagogic de educația sportivilor din 
diferite secții ale clubului ? Ca ur
mare a activității lor, sportivi ca 
fotbalistul Viorel Costin sau basciiet- 
balistul Mihai Albu și-au remediat 
unde lipsuri disciplinare.

In încheiere să mai amintim un 
lucra. Poate cel mai semnificativ. In 
ciuda faptului că desfășoară o acti
vitate atît de vastă în ce privește 
sportul de performanță, clubul „Știin
ța* Cluj nu neglijează nici activita
tea sportivă de mase. Astfel, în co
laborare cu Oasa de Cultură a Stu
denților și cu comisia sportivă a 
U.A.S. Cluj au fost organizate multe 
întreceri sportive de masă, concursuri 
de șah, tenis de masă,

CALIN ANTONESCU

și pasiune pentru sport 
sprijin real. Profesori și 
universitari, oameni de



După prirrin dS victorie ta Viteză, Leon Rotman il felicită pe Valentin 
tjAzizoaie, un adoefsâf neașteptat dc puternic.

■î

La finalele de
<• Disputa. Dinamo — C.C.A. 
man • „Ancora" ji -„Tractorul'
• Din nou cea mai de. seamă,con

fruntare internmHa'caiac-cănoe s-a în
cheiat cu victoriâțnetă a canotorilor” dc 
la Dinamo și .C.C.’A. care au „monopo
lizat" toate’ tit-lașile de campionii Din 
nou acest duel sportiv a fost tranșat 
în favoarea primilor (11—6)Fiîn4irma 
unor dispute de toată frumusețea, 
care au ridicat “nivelul întrecerilor. 
Pe lîngă consacrații Simion Ismail- 
ciuc, Dumitru Aîexe, Ichim Sidorov, 
Lavrenti Ca Ii nov4 Mircea Anasta- 
scscu, Stavru_ Teodorov, Maria Na- 
vasart etc. nume noi pe tabloul de 
onoare. In rîndurife campionilor »se 
numără pentru prima oară țînăruî și 
talentatul Igor Lipalit care- și-a luat 
revanșa asupra lui Nichffor Tarara 
(ce-i drept, nti în cele mai bune con* 
diții de concurs), Mercuriț Ivanoo 

.(care a schimbat canoea pe caiac de 
abia în primăvara acestui an), Elena 
Lipalit și lori Sideri, toți component! 
ai lotului dinamovist.

e O îndoită ■surpriză ne-a ofe'rîSJJ 
Albiul campion olimpic Leon Rotrnan, 
prin reintrarea j>a yictorioaAîfc- Uf» Q

Concursurile internaționale de la București 
și. Cluj, o eiqpe-rieaața folositoare atletismului nostru

Cele două,competiții^atletice ■ interna
ționale desfășurate Iar sfârșitul’ săptămî- 
hii trecute la București și-Cluj "mar
chează un moment semnificativ în atle
tismul nostru. Două secții dc atletism 
fruntașe au organizat în același timp 
întreceri cu echipe atletice de peste ho
tare. Este o inițiativă pentru care clu
bul Rapid și comisia sportivă a 
U.A.S.R.* merită felicitări.

Rezultatele tehnice ale celor două con
cursuri nu depășesc valoarea medie. 
Lucrul parc explicabil, acum, aproape 
de sfîrșitul unui sezon atît de încărcat. 
Pe acest plan, al performanțelor, con
cursul de la Cluj a fost, indiscutabil, 
superior celui de la București. Iubitorii

caiac - canoe
a ridicat valoarea întrecerilor • Noi campioni printre care șl... leon Rot- 

Galați pe locuri fruntașe • Un capi toi excedentar : disciplina.
probă de viteză. După premiere, va
lorosul nostru» canoist se odihnea în 
tribuna de la- „malul tăiat" și fața 
îi radia de fericire-, „Să nu vi se pară 
curios că sînt atît de inulțumit — 
ne-a ‘. spus el. Mi-anij. făcut o rein
trare bună .'după» inde^u^da mea 
„convalescență^ 'AziKafh'- adăugat la 
cd&p-Ș HtlurL^dp fetid), ^Guce rite din 
1954 pînă acffni și pf-mtil titlu la 
viteză, probă căreia -jnarwi dedica in 
viitor. Dacă ați urmărit cursa, v-ați 
putut da seama că am avut de luptat 
cuț,adversari puternici ca Serghei Fi
lip. (6.G. A), în evident progres, sau 
colegii, mei de club lehim Lipalit și 
Valentin Azizoaie, ultimul o frumoasă 
surpriză. Spre finiș am fost în difi
cultate, dar m-am concentrat, am făcut 
urtffefort de voință și am învins. M-am 
învins totodată pe mine însumi, lată 
ce mă bucură mai mult".
~ • „Ancora" (antrenor Gh. Băli- 
neanu) și „Tractorul" Galați (antrenor 
Matei Virgil) „au salvat" (alături de 
;,Recolta", în mai mică măsură) o- 
nbarea celorlalți participanți. Și nu

din întîmplare. Cele două colective 
s-au situat pe locuri fruntașe în cla
samentul probelor, s-au bătut uneori 
de la egal la ’egal cu adversari mai 
experimentați și aceasta datorită bunei 
lor. pregătiri, tinereții lor. Căci, Gh. 
Antonin, D. Arhire, V. Rășcanu, E. 
Ionesco, I. Ganea, V. Tim'ofan, M. 
Husarenco, Gh. Vorobiev muncitori 
la S.N.G. sau Uzinele „Cristea Ni- 
colae" deși se află în general la pri
mul lor sezon „oficial" de canotaj, se 
dovedesc elemente de nădejde, de vii
tor. Dar restul centrelor noastre nau
tice din țară, cum au fost reprezen
tate ? Slab, foarte slab. Unde s-au a- 
flaf de exemplu numeroasele echipaje 
calificate în finală ale „Victoriei" 
.Arad, pentru că la start nu am vă
zut decît 2 din ele ? Cîți canotori au 
venit din Brăila, Timișoara, Reghin 
sau Tîrgu Mureș, orașe cu tradiție în 
canotaj ? Faptul trebuie să dea de 
gîndit. Un campionat republican nu 
se poate reduce la o simplă întrec-ere 
între 2—3 colective sau cluburi.

• O constatare îmbucurătoare, 
curajatoare. Disciplina a figurat 
loc de cinste în cadrul celei mai
portante competiții interne de caiac, 
canoe. O singură contestație, nici o 
eliminare, atitudini exemplare. Toate 
acestea s-au adăugat la bilanțul 
general reușit al ediției pe 1958 
campionatelor.

In
to 

ini-

'e rt1 'ism din Cluj au putut aplauda 
rezultatul de 71)37 m. a lui Bizim, care 
confirmă forma bună în care se afla 
campionul balcanic; au fost martorii 
unei întreceri în care 5 săritori cu pră
jina au trecut peste 4 m; au trăit clipele 
unei pasionante ștafete de 4 X 100 m, 
în care echipa noastră studențească a 
terminat — cu iin timp bun : 42,3 — la 
numai o zecime de redutabila ștafetă 
AZS.

Desfășurat sub formă de meci, cu cîte 
2 concurenti de fiecare echipă, concursul 
de la București a cunoscut un ritm 
ceva mai lent. Avantajul consistent a- 
cumu'at de Lokomotiv Leipzig în pro
bele masculine a redus la jumătate in
teresul în jurul evoluției scorului, doar 
meciul feminin, rămînînd deschis pînă 
la ultima probă. Rapid 
întrecută la o diferență

★
Duminică dimineață 

în organizarea clubului Rapid și a co
lectivului sportiv PI i, cea de a 5-a edi
ție a „Circuitului gărilor" la marș. Tra
seul a măsurat 30 km și a fost împărțit 
în trei schimburi a cîte 10 km. Întrece
rea a reunit la start o serie de mărșă
luitori consacrați, precum și elemente 
tinere și a fost urmărită cu interes.

Totuși, competiția nu și-a atins întru 
totul scopul. Față de alte ediții, parti
ciparea a fost de data această mai sla
bă: doar 8 echipe. Multi concurenti, 
chiar dintre cei cu experiență, au ma
nifestat greșeli de ordin tehnic. Mai 
grav este însă faptul că s-au produs și 
manifestări incompatibile cu o întrecere 
sportivă, cu ținuta pe care trebuie s-o 
aibă sportivii fruntași. Antrenorul echi
pei Spartac, maestrul sportului D. Pa- 
raschivescu, a găsit de cuviință să co
coloșească și să apere atitudinea hu
liganică a elevului său Theodor Anghel, 
care adusese injurii unor trecători. Mai

București a fost 
destul de mare,

s-a desfășurat,

față de așteptări: 13,5 puncte. S-a, vă
zut încă o dată cît de important eăte ca 

i o echipă să dispună nu numai de'cîte
va individualități, ci de un lot omogen. 
S-a mai văzut și faptul că o pflrte din
tre atleții noștri nu au încă acel'simț 
a! întrecerii pe echipe. Iată un exem
plu.: la 80 ni. garduri Antoaneta Dra- 
gomirescu, favorita cursei, s-a împie
dicat la primele garduri și, dintr-o dată 
a abandonat. Astfel, în mod conștient, 
ea a privat echipa de punctul pe care 
l-ar fi obținut chiar dacă termina cursa 
în 15 secunde 1

Dar, așa cum arătam la începui, as
pectul esențial al manifestărilor atleti
ce de la Cluj și București rămînc a- 

' cela că aproape 100 de atleți diii țara 
noastră au avut posibilitatea să ia star
tul într-o înirecere internațională. Și să 
învețe, totodată, (i. m.).

★ ★
mult, cînd arbitrul Dinu hotărise să-I 
excludă din concurs pe Anghel, Paras
chivescu era gata-gata să-l lovească pe 
arbitru. Doar intervenția unor cetățeni 
l-a împiedicat pe Paraschivescu să-și 
înfăptuiască intenția. Cum este permis 
unui antrenor, unui educator, să aibă 
asemenea atitudini? Ce fel de exemplu 
oferă Dumitru Paraschivescu tinerilor 
sportivi? Nu crede că prin asemenea 
acte huliganice umbrește tot ceea ce a 
realizai în atîția ani de activitate spor
tivă?

lată acum clasamentele finale ale 
trecerii desfășurată pe traseul Gara 
Nord-Gara Obor-Gara Băneasa:

AVANSAȚI. 1. Spartac 2 h 40:03; 2. 
P.T.T. 2 h 40:30; 3. Armătura 2 h 53:03.

ÎNCEPĂTORI. 1. P1T.T. 3 h 02:32; 2. 
Victoria 3 h 02:35; Vulcan 3 h 14:04.

N. TOKACEK
corespondent

Traseele alpin®^®ri.-iflaslviiFrBucc'pî 
— cele din peretefe^ăiijAlbe/'celf'dnj 
peretele Policandrtihiî -și 4Cel -din Bli
dul Uriașului, brîhele și I^bintenii^ din 
apropiere — ait-rcunoscut Săptâmîrră 
trecută o animației deosebită'țaveajloc 
prima etapă a concursului de^țpinfeiit 

întrecerea a fosfefoarte disputată, iar 
alpiniștii, în marea’Tbr majoritate, âru 
dovedit multă siguranță în mișcări și, 
mai cu seamă, multă cutezanță. Ast
fel, escaladele capilor de coardă Ion 

Ba.lt eș (Progresul), Alexandrii F l art
ei oi ti (Dinamo) .Aurel Irimia (OCA.) 
ți Alexandru Stătescu (Metalul), att 
fost spectaculoase și foarte interesante 
din punct de vedere, tehnic. Spectatori 
care au avut curajul să sc cațere pe 
brînele și pintenii din imediata apre- 
oiere a traseelor pe care se desfășura 
întrecerea, au putut urmări astfel ade
vărate demonstrații făcute de aproape 
toate echipele participante. Ei au ad
mirat nu numai pe cei remarcați mai 
stis, ci și o serie de tineri alpiniști 
care, cu această ocazie, și-au dovedit 
buna pregătire ca- și aptitudinile lor 
pentru acest frumos sport. Să notăm 
printre ei pe Stan Florin (Progresul), 
Valentin Garner (Torpedo), ii. Breit 
(Steaua Roșie Sibiu), Mihai Focșa. 
(Metalul).

Cele 4 trasee pe care s-a desfășurat 
întrecerea și anume fisura „Soldat E- 
rou Eftimie Croitoru" (gradul V B), 
fisura Lespezilor (gradul V A), fisura* 
Suspendată (gradul V A) și traseul: 
Dinamo (gradul V A), au cerut din 
partea sportivilor multă energie și o. 
variată tehnică de cățărare.

Timpul nu a ajutat pe alpiniști la- 
realizarea unor performanțe și mai 
bune. De obicei, cei care intrau în tra
seu mai de dimineață trebuiau să se 
„descurce" pe o stîncă- acoperită de 
brumă. Iar toți concurență, dar mai 
ales arbitrii și spectatorii au fost mult 
împiedicați în vizionarea întrecerilor 
de ceața care s-a menținut aproape o» 
jumătate din durata concursului.

Să ne
cum s-a
la acest concurs. Noul regulament^ 
care a exclus folosirea cronomctruluif 
în concursurile de alpinism, a îndepăr-î 
lat însă și posibilitatea întocmirii unui* 
clasament clar al echipelor. Astlel, da-+ 
țorită valorilor apropiate ale alpiniști^ 
lor și timpului-^standard, oarecum ușori

tulul că nici etapa de iarnă nu inclu
de indici care să permită efectuarea 
unei reale ierarhizări a echipelor și a 
valorii alpiniștilor, nu se poate alcătui 
un "veritabil clasament al formațiilor 
participante. Ideea de a introduce un 
timp standard este binevenită. Totu
și^ comisia de organizare a concursu
rilor de alpinism, trebuie să se gîndeas- 
că :1a un criteriu după care, cel puțin 
în a Il-a etapă să se poată crea o rea
lă ierarhizare a echipelor, care acum 
s-au arătat de puteri foarte apropiate. 
Astfel, după întrecerea recent termi
nată, CCA, Dinamo, Metalul, ITB, 
Torpedo și Voința au cite 560 puncte 
fiecare, iar Steaua roșie Sibiu 555,50.

CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE MOTOCROS

MARIUS MATEI

Duminica, pe un teren accidentat din ime
diata apropiere a stadionului clubului spor
tiv Constructorul, vor începe întrecerile cam
pionatului republican de motocros. Anul a- 
cesta campionatul de motocros se va des
fășură de-a lungul a cinci probe (5 și 12 oc
tombrie, 9, 16 și 23 noiembrie). In cadrul 
fiecăreia dintre aceste probe se va acorda 
concurentilor un punctaj dupâ situația pe 
care alergătorii o vor avea în clasamentul 
alergărilor respective. Punctajul, totalizat du
pă cele 5 probe va desemna campionii re
publicani pentru alergările de motocros, pre
cum și clasamentul general al campionatu
lui.

N. MA RD AN

Mircea Pop (tir. 926) termină învingător cursa de 200 m din cadrul 
meciului de atletism Rapid București — Lokomotiv Leipzig.

& simte lipsa tinerelor cadre
în echipele noastre reprezentative de volei

ce am trecut în revistă unele 
de la campionatele europene

oprim puțin asupra felului; 
făcut departajarea echipelor ■■

După 
aspecte 
de volei de la Praga și după analiza 
succintă a lipsurilor observate în pre
gătirea loturilor noastre reprezenta
tive, este necesar să arătăm cîteva 
probleme ce se ridică în fața activită
ții viitoare.

O primă problemă o constituie fap- 
,tul că loturile noastre reprezentative 
și în special cel feminin, duc o lipsii 
acută de noi elemente. In mo
mentul de față există o foarte mare 
diferență de valoare între jucătoarele 
ce formează echipa națională și cele
ilalte, ceea ce face ca promovarea să 
fie dificilă. Sub acest aspect nu gre
șim dacă afirmăm că, cel puțin în 

.privința echipei feminine, locul fruntaș 
ocupat în ierarhia internațională nu 
oglindește atît creșterea cantitativă 
și calitativă a voleiului nostru femi
nin, pe plan intern, cit e o consecință 
a ridicării valorii unui număr res- 

’-trins de jucătoare.
îngrijorător este nivelul din ce în 

ce mai scăzut al ultimelor competiții 
^interne care, cel puțin sub aspect ca
litativ, au fost sub valoarea celor dis- 
șputate în anii» trecuți.

Pentru curmarea acestor stări de 
jfapte, socotim».că trebuie să se dea o

Competițiile interne, chiar dacă cu
prind un număr din ce in ce mai 
mare de sportivi se desfășoară — a- 
proape toate — de-a lungul a numai 
3—4 luni din an. In special pentru 
echipele de categorii inferioare care 
nu ajung în faze finale ale campio
natului de calificare, activitatea înce
tează complet după desfășurarea pri
melor întreceri. Dar chiar și pentru 
echipele de categoria A activitatea 
competițională propriu-zisă durează a- 
proximativ 4 luni, după care jucătorii 
și jucătoarele care nu fac parte din 
echipele reprezentative nu mai au a- 
proape nici un fel de activitate.

In ceea ce privește loturile de tine
ret, acestea sînt ca și inexistente, a- 
vînd o activitate 
lipsita cu totul de 
de posibilități de

sezonieră 
continuitate 
progres.
★
o deosebită

(vara), 
și deci

impor-

<• i < .1 Vr ovAjO'.ITviDirie S<1 Sc uCd O
fie realizat la aceasta etapa, cat și fap-ț -maj mare’atenție competițiilor interne

'de toate categoriile și că o activitate 
reală, continuă, trebuie să caracter i- 

.zeze munca . loturile de tineret.

O problemă de 
tanță este, de asemenea, pregătirea 
pe care o primesc voleibaliștii în co
lectivele sportive. Activitatea compe- 
tițională redusă înseamnă și un timp 
de pregătire mai redus, care se con
fundă la majoritatea echipelor cu în
săși perioada competițională. Din con
statările făcute, multe echipe (chiar 
de categ. A) au o perioadă pregăti

toare insuficientă ca durată și neco
respunzătoare în ceea ce privește con
ținutul. De cele mai multe ori perioa
da pregătitoare șe rezumă la 2—3

săptămîni de 
făcute înainte 
cu prezențe mai mult sau mai puțin 
regulate. Se poate vorbi în această 
situație de o pregătire metodică, ști
ințifică, de natură să asigure un pro
gres continuu jucătorilor noștri frun
tași? Din această cauză jucătorii și 
jucătoarele selecționați în loturile re
prezentative au de multe ori o pre
gătire fizică cu totul nesatisfăcătoare 
și lipsuri tehnice ce 
an Ia an.

Pentru curmarea 
lucruri socotim că, Colegiul Central 
de Antrenori va trebui să elaboreze 
directive precise și 
urmat pentru 
echipe.

jocuri de omogenizare 
de începerea activității,

nesatisfăcătoare 
dăiinuiesc de la

acestei stări de

toate
obligatorii de 

categoriile de

★
Efectivele echipelor 

zentative nu sînt suficiente pentru 
competițiile importante de durată sis
tem turneu. In campionatele europene 
de la Praga echipa masculină s-a 
prezentat cu 11 jucători iar cea femi
nină cu 10 jucătoare 1 In fiecare echi
pă, 2—3 sportivi se prezentau sub va
loarea celorlalți și au fost întrebuin
țați mai mult ca jucători de schimb. 
In această situație, formațiile noastre 
au fost dezavantajate față de adver
sarii lor care prezentau loturi com
plete, de valori apropiate. Această si
tuație le dădea acestora posibilități 
mult mai mari de odihnire a jucăto-

noastre repre-

rilor și de înlocuiri tactice mai va
riate.

Credem că a fost o greșeală că în 
întâlnirile pe care le-au avut echipele 
noastre la Belgrad, Lodz, Moscova și 
care aveau caracterul de verificare a 
posibilităților unui număr mai mare 
de jucători și de omogenizase a for
mațiilor de bază, s-au deplasat efec
tive reduse (între 8 și 11 compo-' 
nenți). In această situație antrenorii 
nu au avut posibilitatea de a-și da 
seama de valoarea și posibilitățile 
unui număr mai mare de jucători. 
Spre deosebire de noi, sovieticii au 
folosit în jocurile de la Moscova 12 
jucători și 14 jucătoare, meciurile sus
ținute căpătînd astfel cu 
rectorul unei verificări 
efectiv.

adevărat ea- 
a întregului

Planificarea întîlnirilor 
le și — implicit — a perioadelor de 
pregătire în comun nu este judicios 
respectată, ceea ce duce la improves 
zații și lipsă de continuitate în pro
cesul de pregătire. De asemenea există 
fluctuații prea mari în efectivele lo
turilor, ceea ce duce pe de o parte 
la greutăți în munca 
iar pe de altă parte la 
tinuitate în menținerea 
omogenizarea lor.

★
Socotim că rezolvarea dezideratelor 

și lipsurilor arătate mai stis va con
tribui la progresul continuu al vo
leiului din țara noastră și la păstra
rea prestigiului căpătat în înfîlnirîle 
internaționale și campionatele dispu
tate

internaționa

de pregătire, 
lipsa de con
formațiilor și

pînă acum.
GH. CONSTANȚINESCU 

Prof. NECULAI MURALA
antrenorii echipelor repre-1
_  zentative dc volei —J



Rezultate di» Cupa R. P. R.
Hîrtia Piatra Neamț — Textila Bu- 

huși 1—2 (0—1), Dinamo Iași —
Știința I.M.F. Iași 5—0 (3—0), Fila
tura Fălticeni — Gloria Dorohoi 4—2 
(1 — 1, 2—2), Ideal Cernavodă — 
IMUM Medgidia 2—4 (1—2), C.S. 
Marina Constanța — S.N.C. Constanța 
2—1 (0—0, 1—1), Dinamo II Galați— 
Știința Galați 1—4 (1—1), Progresul 
Brăila — Dinamo 9 Miliția Buc. 3—2 
(0—2), Turnătorul Fero Ploești — Ra
finăria Cîmpina, 1—2 (0—1), Dinamo 
iT, Severin, — Drubeta Turnu Severin 
5—1 (2—0), C.S. Armata Craiova — 
C.F.R. Rovine Craiova_ 1—3 (1—0,
1—1), Metalul 7 Nov. Craiova — Du
nărea Corabia 4—0 (3—0), Stăruința 
Salonta — Rapid Oradea 3—1 (1—1), 
Mureșul Toplița — Partizan Reghin 
1—3 (0—2), Constructorul B. Mare —: 
Dinamo Baia Mare 1-—2 (1—1), Ali
mentara Tg. Mureș — Gloria Tg. Mu
reș 2—2 (2—1, 2—2); Chimia Făgă
raș— Textila Sf. Gheorghe 0—1 (0—1), 
Carpați Sinaia — Combinatul Poligra
fic București 8—0 (2—0), I.C.A.R. 
Buc. — Confecția Buc. 1—3 (1—1, 
1—1), Locomotiva Filaret — Oltul Tur
nu Măgurele 3—0 (1—0), Recolta Că
rei — Someșul Satu Mare 4—1 (2—0). 
Sportul Muncitoresc Rădăuți — C.F.R. 
Pașcani 1—2 (0—0), Dinamo Pitești 
— C.S.U. București 5—2 (2—1), Fla
căra Tg. Jiu — Unirea Rîmnicu Vîl- 
cea 4-2 (3—1).

Tabăra tinerilor halterofili 
și-a atins scopul

r
Pe tinerii halterofili, schimbul de 

mîine al halterofililor fruntași, i-am 
urmărit duminică ta sala Floreasca, 
în cadrul unui concurs desfășurat cu 
prilejul închiderii taberei la care au 
participat timp de o lună de zile. Din 
cei 25 de tineri, am remarcat pe 
Alexandru Toma (18 ani) din Galați, 
care la categoria cea mai ușoară a 
aruncat 95 kg., pe semi-ușorul N. Gos
podinov (un alt fiu al fostului record
man Pavel Gospodinov), pe „ușorul" 
Gh; Moldoveana, Fr. Wagner ș. a.

Conducătorul taberei, Gh. Apostol, 
ne-a declarat că tabăra tinerilor, hal
terofili și-a atins pe deplin scopul. 
Tinerii au progresat mult și, firește, 
ei pot obține rezultate din ce în ce 
mai bune, îndată ce se vor întoarce 
la colectivele lor. Pentru aceasta însă, 
-ei vor trebui să muncească cu aceeași 

țnă cu antrenorii lor, ca și sub con
ducerea antrenorilor lor din tabără 
(P. Gospodinov, G. Piticaru, Al. Cos- 
ma, G. Purcărea).

Iu cadrul concursului au paiticipat 
și cîțiva halterofili fruntași. Cea mai 
mnă performanță a obținut Ion Birău 
a categoria semi-ușoară. El a egalat 
ecordul categoriei care-i aparținea 
cu 312,5 kg.) și a doborît recordul

B In urma trierii variantelor depuse la 
rncursul Pronosport nr. 39 din 28 septembrie 
u fost găsite: 166,35 variante cu 12 rezultate; 
114,08 variante cu 11 rezultate și 19.39508 
rriante cu 10 rezultate.

Variante depuse : 556.437.

Concursul Pronosport nr. 40 din 5 octom- 
.*ie programează întîlniri din cadrul com
unalului republican de categoria A și B 
3 care le analizăm pe scurt în rîndurile de 
oi jos.

I. C.C.A. - PETROLUL : C.C.A. are prima 
insă, însă nici pentru Petrolul terenul din 
icurești nu constituie un handicap greu de 
scut. Pronostic : 1, 2.

II. U.T.A. - DINAMO BUCUREȘTI : Ținînd 
amă de faptul că U.T.Ai nu se acomodca- 
i cu jocul plin de elan al dinamovișfiior 
onosticul nostru este X, 2.

III. PROGRESUL - FARUL : Bucureștenii 
acă cu formația de bază astfel că vor cău-

să objină o victorie la un scor cît mai 
ficat. Pronostic : 1.

IV. DINAMO BACAU - RAPID : Dinamo a 
ivedit că este în formă bună și va ști să 
otite din plin de avantajul terenului. Fero- 
□rii. după victoria la scor în fața Jiului 
r căuta să-și organizeze apărarea pentru 
scoate un meci nul. Pronostic : 1 și X.

/. ȘTIINȚA TIMIȘOARA - ȘTIINȚA CLUJ: 
întîlnesc două formații a căror armă prin- 

rală este elanul. Timișorenii beneficiază 
avontojul terenului însă nu este .exclus

Seredai (Rapid) ciștigă un „duel aerian" cu Panait (Jiul). Pază din 
meciul Rapid — Jiul 5—0.

(FOTO: B. CIOBANU)

Atenție la regularitatea și caracterul 
de întrecere al campionatului de fotbal

— Mîine au loc pe Stadionul Republicii jocurile de trial 
afe loturilor reprezentativa —

între două etape de campionat, un 
antrenament comun al loturilor repre
zentative ale R.P.R. După cum am 
anunțat , acest antrenament se va deșt 
fășura mîine după amiază pe Stadio
nul Republicii sub forma unor meciuri 
publice de trial, al căror program este 
următorul:

Ora 14: Lotul de tineret—Lotul B II 
Ora 16: Lotul A—Lotul B I
Asemenea antrenamente comune ale 

loturilor vor mai avea loc conform pla-' 
nului de pregătire în vederea întâlnirilor 
internaționale cu Ungaria de la 26 oc
tombrie. Jucătorii vor fi urmăriți însă, 
în continuare, în partidele de campionat 
care se vor desfășura pînă la 12 oc
tombrie inclusiv.

Cu alte cuvinte, pînă la meciurile cu 
Ungaria se vor mai disputa doar două 
etape de campionat. Se cuvine să ne 
oprim puțin asupra acestui fapt. Pînă 
acum, campionatul a fost întrerupt o da
tă, după primele două etape; a doua oa
ră se va produce după 12 octombrie, 
adică după alte patru etape. In plus, 
etapele de la 21 și 28 septembrie au fost 
incomplete: în prima s-au disputat
cinci jocuri, în a doua patru. Deci — 
trei restanțe. Nici etapa de la 12 octom
brie însă, nu va fi completă, deoarece 
la această dată Petrolul va juca al trei
lea meci cu Wismut și, în consecință, 
partida sa de campionat cu Știința 
Cluj va trebui să fie amînată. Etapa 
de la 2 noiembrie va fi neapărat amî
nată deoarece se dispută întîlnirea Ro- 
mînia—Turcia pentru „Cupa Europei". 
In sfîrșit dacă va fi perfectat și turneul 
în Anglia, din luna noiembrie, al unei 
echipe romînești (ca urmare a invitației 
clubului Newcastle) înseamnă că toate 
jocurile de campionat ale acestei echipe 
— indiferent dacă va fi Rapid, Progre
sul sau alta — nu se vor mi disputa 
la datele de 9 și 16 noiembrie (turneul 

Oonosport
ca oaspeții sâ obțină, un meci nul. Pronos
tic 1 X. '

VI. ’ȘTEAGUL ROȘU OR. STALIN - JIUL : 
Gazdele încd nu și-au găsit cadenja. Minerii, 
dupâ înfrîngerea la scor de la București vor 
căuta să remedieze lipsurile și nu este ex
clus ca să obțină un meci nul cu toate că 
prima șansă este de partea gazdelor. Pro
nostic 1 și X.

VII. GAZ METAN MEDIAȘ - C. S. TG. MU- 
deș (cat. BJ: Pînă în prezent Gaz Metan nu a 
cîșrigat nici un meci. Mureșenii, cu toate că 
au pierdut la Reșița rămîn și mai departe 
prerendenji la titlu și au șanse în această 
întîlnire. Nu este exclusă totuși nici victoria 
echipei gazdă. Pronostic 1 și 2.

VIII. MINERUL B. BARE - CORVINUI. HU
NEDOARA (cat. B): Minerii întîlnesc pe lide
rul seriei care se află în formă foarte bună. 
Jocul se anunță deschis, victoria puiînd reveni 
oricărei din cele două formații. Pronostic 
1 și 2.

IX. UNIREA IAȘI - POIANA CIMPINA (cat. 
B): Se pare că ieșenii au început să aibă 
coeziune. Poiana se atlă de asemeni în formă 
bună deci, în perspectivă un meci deschis. 
Pronostic 1 și 2.

X. PRAHOVA PLOEȘTI - METALUL M.I.G. 
BUCUREȘTI (cat. B): Gazdele n-au cîștigat 
nici un meci pînă acum. Melalurgișiii au cea

urmează să dureze aproximativ 20 de 
zile).

Cu alte cuvinte, o serie de întreru
peri și amînări care pot influența în 
mod evident desfășurarea campionatu
lui, care-i pot răpi și regularitatea și 
caracterul de întrecere. Evident, sînt și 
motive obiective care determină amînări 
sau întreruperi (Petrolul în Cupa Cam
pionilor și Romînia în Cupa Europei). 
Totuși, campionatul trebuie respectat și 
întreruperi ca aceea de după 12 octom
brie trebuie evitate. Restanțele trebuie 
programate și disputate în cursul 
săptămînii (și se puteau disputa 
chiar săptămîna aceasta), iar e- 
chipele care pentru un motiv 
sau altul intenționează să ceară 
amînări de jocuri să fie obligate 
să le dispute înainte. Nu trebuie uitat 
că. întreruperi le și amînările influențea- 
ză-munca de antrenament a echipelor 
și împing campionatul prea mult spre 
iarnă, pe timp și pe terenuri cu totul 
improprii. Părerea ncastră este că jocu
rile de campionat trebuie continuate pî
nă ÎS 19 octombrie și că restanțele — 
prezente și viitoare — disputate ne
condiționat, în timp util, în cursul săp
tămînii. Altfel, turul se va termina 
prin preajma sărbătorilor de iarnă...

Pregătirea fizică, un capitol la care majoritatea echipelor noastre 
de handbal sint deficitare

Nu punem la îndoiala faptul că în- 
trebînd pe brice jucător de handbal — 
cît durează uu îneci, ți-ar răspunde 
fără ezitare : 60 de minute. Același lu
cru și cu jucătoarele, al căror răspuns' 
va fi desigur diferit (40 de minute). 
Din păcate, deși știu bine acest luerii, 
handbaliștii și handbalistele din majo
ritatea echipelor participante la cele 
trei campionate republicane dovedesc

mai eficace linie de afac. în consecință nu 
este exclus ca și de data aceasta oaspeții să 
obțină victoria. Pronostic : 2.

XI. FORESTA FĂLTICENI - DINAMO GA
LAȚI (cat. B): In meciurile susținute pînă a- 
cum, gazdele au dovedit că au specialitatea 
meciurilor nule, însă nu este exclus ca în în
tîlnirea de duminică să obțină victoria. Pre»- 
nostic 1 și X.

XII. UNIREA FOCȘANI - GLORIA BISTRIȚA 
(cat. B): După eșecurile de pînă acum, gaz
dele ar trebui să cîștige întîlnirea de față. 
Oaspeții, pot obține însă un meci egal. Pro
nostic 1, X.

367.288 LEI REPORT LA PRONOEXPRES

Concursul Pronoexpres nr. 37 cu tragerea 
din urnă miercuri 1 octombrie pornește cu 
un report de 367.288 lei repartizat astfel : 
250.000 lei la categoria I și 117.288 Ici la ca
tegoria ll-c.

NU UITAȚI !

Astăzi este ultima zi cînd vă mai putoți 
depune buletinele la acest concurs. Agențiilo 
Loto-Pronosport din Capitală sînt deschis? 
pînă la ora 24.

înainte de a completa buletinele Dvs. con
sultați broșura : ,,Scheme reduse la Prono
expres".

Jucînd mai multe numere vă măriți șansele 
de a obține premii mari în bani.

Tragerea concursului Pronoexpres nr. 37 
Va avea loc mîine miercuri 1 octombrie ora 
19 în sala din str. Ing. A. Saligny nr. 2.

Rubrică redactată de I. S. Loto-Pronosport.

Competiția europeană de motomodele 
un succes al acestui sport

Sîmbătă, în timpul desfășurării
Coin petiției europene de motomodele" 

unul dintre concurenții străini afirma că 
întrecerile de la Clihc.eni se ridică cu 
mult peste valoarea Criteriului mondial 
care a avut loc anul acesta la Crem- 
field (Anglia). Acolo — spunea el — 
nici un aeromodelist nu a realizat 
punctajul maxim. Acum, cînd cunoaștem 
rezultatele, putem aprecia că întrecerea 
aeromodeliștilor la Clinceni s-a ridicat 
intr-adevăr la un bun nivel și că, în 
condiții atmosferice mai „liniștite", 
desigur că rezultatele ar fi fost mult 
mai valoroase.

Meritul principal în realizarea unui 
spectacol de calitate revine în primul 
rînd aeromodeliștilor sovietici. Lotul 
sovietic a fost deosebit de omogen (în 
turul I toți cei 4 concurenți au realizat 
maximum de punctaj: 180 p.) și bine 
pregătit tehnic. El a demonstrat înalta 
valoare a aeromodelismului care se 
practica ta U.R.S.S.

Echipa care a reprezentat țara noas
tră în acest concurs a avut, ta an
samblu, o comportare bună. Locul 11 
pe care l-a ocupat în clasamentul pe 
țări este valoros. Dacă modelul lui 
Anania Moldoveana nu suferea acciden
tul de care vorbeam ieri, este foarte 
probabil că valorosul nostru concurent 
ar fi luptat cu mari șanse pentru locul 
I. Oscilația manifestată de unii dintre

Petrolul putea și merita să se caiiiice.<.<
(Urmare din pag. 1)

de apărarea echipei Wismut desfăcută. 
De altfel, în general, mijlocașii Petro
lului și în unele situații și fundașii, 
au pasat cu întîrzicre tocmai atunci 
cînd se impunea mai mult ca oricînd 
viteză în execuție, adversarii fiind după 
contraatacuri, deci scoși din dis
pozitivul de apărare sistem „beton". Și 
în atac s-a greșit în această privință. 
In plus, ezitările au dus la ratarea mul
tor situații favorabile de tras la poar
tă, după cum lipsa de hotărîre sau de 
calm a făcut să fie irosite multe ocazii 
clare de gol.

De altfel, înșiși oaspeții recunosc că 
Petrolul putea să obțină duminică la 
Ploești, această calificare.

Antrenorul echipei Wismut, Gerhardt 
Hofmann, a spus după meci: „Petrolul 
a meritat fiele două goluri marcate, deși 

că, în practică, nu pot juca într-un ritm 
susținut de-a lungul unei partide. Lip
siți de o pregătire fizică corespunză
toare, bună parte din jucătorii și jucă
toarele de handbal nu pot face față e- 
fortului cerut de un meci de campionat.

Ani făcut din nou această remarcă, 
după jocurile de handbal disputate du
minică în cadrul campionatelor republi
cane, cînd în 13 din cele 16 partide, 
deși la pauză scorurile erau foarte 
strînse (egalitate sau diferență de unul 
—două goluri) au fost înregistrate o 
serie de victorii la diferențe de scor 
neobișnuit de mari. Se poate spune 
deci, că după disputarea doar a cîtorva 
etape, bună parte din formații au înce
put să manifeste serioase lipsuri în ce 
privește pregătirea fizică. Observația 
trebuie să constituie un „semnal de 
alarmă" pentru antrenorii unor for
mații ca Știința Timișoara, Petrolul 
Ploești (masculin categoria A), Flamu
ra roșie Sibiu, Constructorul Timișoara, 
Record Mediaș, Gloria Sighișoara, 
Tractorul Orașul Stall n (feminin cate
goria A), Știința Cluj, C.S. Marina 
Constanța (masculin categoria B) la 
care lipsa unei pregătiri fizice cores
punzătoare este mai evidentă.

După etapa viitoare (5 octombrie) 
cele trei campionate se vor întrerupe 
pînă la 26 octombrie. Deci timp ar li 
suficient pentru îndreptarea situației. 
Nu rămîne decît ca antrenorii să nu 
privească această întrerupere ca pe o 
vacanță plăcută ci să folosească răga
zul acordat de programul de desfășu
rare al competițiilor pentru a corecta 

componenții echipei noastre A, a ir 
fluențat, firește, rezultatul final. lom 
Georgescu ca și Petre Siegel au avi 
în primele starturi comportări inegal 
care ne-au privat de puncte prețioase 
In ultimul start însă, puternica reven r 
a lui 1. Georgescu a saltat echipa d 
la locul IV pe locul II în clasariienit 
general. De-a lungul celor 5 tururi, îi 
care unii dintre sportivii noștri era 
vizibil nervoși, s-a văzut clar că cee 
ce lipsește în primul rînd aeromodeliș 
tilor romîni este experiența concursuri 
lor internaționale. Degeaba avem cons 
tructori talentați dacă nu le valorificai) 
posibilitățile în cît mai multe confrun 
tari cu adversari de valoare.

Dintre oaspeți, o impresie frumoas. 
au lăsat și sportivii iugoslavi (mai ci 
seamă Babic Slobodan — câmpiei 
mondial de aeroniodele planoare), h 
schimb, aeromodeliștii polonezi au cori 
curat sub așteptări și nu au reușr. : 
demonstreze valoarea reală a aeroni > 
delismului lor (-e știe, că la Cremfie.u 
echipa R.P. Polone a ocupat locul 11)

Se cuvine, în încheiere, să sublinien 
organizarea ireproșabilă a concursulii 
de la Clinceni și, în special, serviciu 
de motociclete care a deservit ci 
promptitudine pe concurenți în ceea c< 
privește readucerea modelelor la locu 
rile de start.

R, CALÂRÂȘANU

după părerea mea — al doilea gol a ve. 
nit după o greșeală de arbitraj. Dai 
după lelul cum a jucat Petrolul, puteau 
pierde la un scor mai mare. Jocul a fost 
rapid. In repriza a doua, echipa noas
tră a vrut să joace în ritmul adversa
rului dar terenul moale a împiedicat-o. 
De altfel, jucătorii noștri n-au respectai 
după pauză indicațiile date: ati jucat 
pe centru și deloc pe aripi.

Cîteva cuvinte se cuvin publicului : 
foarte entuziast și susținător înflăcărat 
al echipei sale, s-a comportat însă ex
celent, în limitele sportivității".

Să adăugăm și noi o observație la 
cele făcute de antrenorul Hofmann: oas
peții, preocupați să se apere, nu au in
sistat suficient în atac și — mai ales — 
nu au sezisat slăbiciunea slopertijii 
Marinescu, pe unde au trecut și mai 
puteau trece ușor. Să sperăm că Mari
nescu nu le va mai da ocazia la al 
treilea meci...,

principalele lipsuri manifestate de echi
pe le lor.

Și acum, vom scoate în evidența im 
fapt deosebit de semnificativ. I mu.- 
ream jocul dintre echipele feminine 
Steagul roșu București și Flamura ro- 
șie Sibiu și admiram duelul corect, re
gulamentar disputat între Victori'.a 
Dumitrescu (St. roșu) și Soția Schen
ker (FI. roșie). Merită a fi remarcată 
în special Sofia Schenker care, in cali
tate de apărătoare, a marcat foarte bine 
pe valoroasa sa adversară, f„ră su Iacă 
faulturi, fără brutalități. Concluzia : 
cînd ești bine pregătit poți juca corect !

MASCULIN, CATEGORIA A

1. Victoria Jimbolia 5311 52:49 7
2. C.S.MW Reșița 4301 55:40 6
3. Rapid București 4301 50:39 6
4. Dinamo Bucuiești 4301 59:51 6
5. Voința Sibiu 5302 52:62 6
6. Chimia Făgăraș 5 203 60:5*0 4
7. Știința Timișoara 4202 48:46 4
8. Dinamo Or. Stai in 5122 54:57 4
9. C.S.M.S lași 5113 51:61 3

10. C. C. A, 1100 12:1’ 2
11. Tehnomeral Timișoara 5 1 0 4 6j:76 2
12. Petrolul Ploești 5104 37:57 2

FEMININ CATEGORIA A

1. Steagul roșu București 5 3 2 0 32:12 «
2. Flamura roșie Sibiu 5311 35:21 7
3. Olimpia •3u ,,,resti 5 3 1 1 24:17 7
4. C.S.U București 5302 33:23 6
5. llefor Tg Mureș 4211 20:14 5
6. Rapid București 1211 25:20 5
7. Construe. Timișoara i 2 1 2 17:27 5
8. Tractorul Or. Stalin 5203 29:32 4
9. Știința Timișoara 4112 16:20 3

10. Gloria Sighișoara 5104 17:31 2
11. Măgura Codi ci 4004 10:36 0
12. Record Mediaș 10 0 1 1:6 0

Rezultatul exact al meciului de Dunii-
nică, de la Ploești Petrolul Ploești — 
C.S.Mu Reșița este 6—9 (5--4).
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regramui campionatului 
republican de 

pe echipe
box

SERIA I
i (5 octombrie):

- C.C.A. București; 
lui Bucur - C.F.R.

Constanța: 
București: 

— Metalo-

:TAPA 
trina
alea ._. -------

)rt Galați; București; Spartac — Di- 
mo Orașul Stalin.
:TAPA A ll-A (19 octombrie): ETucu- 
;ti; Cetatea lui Bucur — C.F-R- — Ma- 
a Constanța; Galați: Metalosport — 
□ rtac București; București-, C.C.A. - 
îamo Orașul Statin.
:TAPA A III-A (2 noiembrie): Con- 
nța: Marina - Metalosport Galați; 
așul Stalin: Dinamo - Cetatea lui 
cur - C.F.R. București; București: 
3.A. - Spartac București.
•TAPA A IV-A (16 noiembrie): Bucu- 
•îi: Spartac - Marina Constanța;
ilați: Metalosport - Dinamo Orașul 
ilin; București: C.C.A. — Cetatea lui 
cur - C.F.R. București.
.TAPA A V-A (30 noiembrie): Orașul 
ilin; Dinamo — Marina Constanța; 
ilați; Metalosport - C.C.A. București; 
curești: Spartac - Cetatea lui Bucur - 
-.R. București.

SERIA A H-A
I (12 
i.m.b.

.... Voinfa 
Dinamo -

Timișoara: 
București; 

Cluj; Cra- 
' ~ Bucu-

octombrie):
- Dinamo
- Voința 
Metalul MJ.G.

(26 octombrie): Bucu-

i - Dinamo Craiova; 
Metalul MJ.G.

Timi-
Vointa Cluj; 

Voința 
Dinamo

■TAPA 
ergic 
curești z 
fa: ~‘
;ti.
..APA A ll-A (__ ________
pi: Voința - Energia I.M.B. Timișoa- 
; Cluj: Voința - r" 
curești: Dinamo
curești.
ETAPA A III-A (9 noiembrie): 
ara: Energia I.M.B.
icurești: Metalul M.I.G,
curești; București: Dinamo
cit ova.
ETAPA A IV-A (23 noiembrie): Craio- 
: Dinamo - Energia I.M.B. Timișoara; 
uj: Voința - Metalul MJ.G. 
ști; București: Dinamo - Voința 
ști.
ETAPA A V-A (7 decembrie): 
ști: Metalul MJ.G. — Energia 
mișoara; Chjj: Voința — Dinamo 
Ști; Craiova: JJinamo — Voința 
ști.

ouru;
Bucu- 
Bucu-

Bucu- 
I M.B.
Bucu- 
Bucu-

Cîteva constatări pe marginea campionatului republican 
de junioare la baschet

— Voința Gheorghieni, o învingătoare
La Gheorghieni baschetul feminin 

se află pe mîini bune. Finalele cam
pionatului republican pentru echipele 
de junioare, încheiate duminică în 
localitate, au prilejuit o serie de as
pecte care ne îndreptățesc să afir
măm că inițiativa Federației romîne 
de baschet de a acorda încredere 
comisiei locale pentru organizarea 

întrecerii celor mai tinere baschetba
liste ale țării a fost binevenită și a 
dat un imbold muncii de ridicare a 
baschetului în acest centru. Ediția 
din acest an a campionatelor republi
cane pentru junioare a fost excelent 
organizată, și acest lucru a reliefat 
puterea de muncă și priceperea co
misiei locale, sprijinită de U.C.F.S. 
din raionul Gheorghieni. Grija purtată 
tuturor echipelor oaspe, propaganda 
făcută în jurul competiției și însăși 
asigurarea celor mai 
disputare a jocurilor, 
fără rezerve.

Ca o frumoasă 
parcă pentru toată
echipa de junioare Voința Gheorghieni 
a cucerit pentru a doua oară con
secutiv titlul de campioană republi
cană. Fără îndoială, o performanță 
care vorbește prin ea însăși despre a- 
tenția acordata rezolvării celei mai im
portante probleme a baschetului nostru 
în momentul de față: problema ele
mentelor feminine tinere.

De altfel, întreg campionatul a fost 
urmărit în primul rînd prin prisma 
posibilității de observare a muncii de 
antrenanieiit-instruire din colectivele

bune condiții de 
merită subliniată

răsplată adusă 
această muncă,

și cluburile sportive. Această muncă 
e determinantă în activitatea ce se 
duce în momentul de față pentru ri
dicarea calitativă a baschetului femi
nin. Și, ca primă observație se poate 
afirma că, în general, antrenorii au 
desfășurat o activitate rodnică, ilustrată 
de talentul și pregătirea arătată de 
numeroase elemente. Este vorba prin
tre altele de junioare ea : M.Selyem, I. 
Romfeld (Voința Gheorghieni), M. 
Vigh (C. S. Oradea), E. Kerciov 
(Clubul Școlar Timișoara), G. Antal, 
E. Fogarasi (Lemnarul Tg. Mureș), 
Anca și Sanda Dumitrescu, Cornelia 
Gheorghe (Rapid București), L. Do
roftei, Aurica Tecleanu (C. S. M. Ră
dăuți).

Desfășurarea propriu-zisă a campio
natului a fost foarte interesantă Prin
cipalele protagoniste. Voința Gheor
ghieni, Lemnarul Tg. Mureș și. Clu
bul Școlar Timișoara au luptat din 
răsputeri pentru a avea o comportare 
cît mai frumoasă și pentru a realiza 
victoria finală. Acest lucru l-a obți
nut formația care a avut elemente 
mai bine puse la punct și
știut să lupte mai organizat și cu 
mai multă dîrzenie. Cucerind pentru 
a doua oară titlul de campioană a 
țării, Voința Gheorghieni a demon
strat că atunci cînd există dragoste, 
putere de muncă și disciplină, se 
poate birui chiar și într-un domeniu 
lipsit de tradiție, cum este baschetul 
feminin la Gheorghieni.

Locurile următoare au fost ocupate 
de Lemnarul Tg. Mureș (1 înfrân
gere), Clubul Școlar Timișoara (două 
înfrângeri), Rapid București (trei în
frângeri), C. S. Oradea (4) și C.S.M. 
Rădăuți. O mențiune se cuvine echi-

merituoasă

La 5 octombrie 

nouă etapă 
turneul final

care a

pei din Rădăuți, care, deși de curînd 
alcătuită, a avut o comportare meri
torie și a căutat să învețe cît mai 
mult din fiecare meci.

Și acum, iată rezultatele înre
gistrate în ultimele două zile: Voința 
Gheorghieni — Rapid București 46— 
36, Lemnarul Tg. Mureș — C. S. 
Oradea 63—21, Clubul Școlar Timi
șoara — C.S.M. Rădăuți 65—25, 
Voința Gheorghieni — C.S.M. Rădăuți 
66—20, Rapid București —• C. S. 
Oradea 46—26, Lemnarul Tg. Mureș— 
Clubul Școlar Timișoara 42—28.

In clasamentul coșgeterilor locul 
întîi a fost ocupat de Ecaterina Ker- 
ciov (Clubul Școlar Timișoara) cu 
120 pt., urmată de M. Selyem (Voința 
Gheorghieni) cu 92 pt., G. Antal 
(Lemnarul Tg. Mureș) 91 pt., Sanda 
Dumitrescu (Rapid București) 69 pt.. 
Cornelia Gheorghe (Rapid) 64 pt., 
Fogarasi (Lemnarul Tg. Mureș) 
pt., Anca Dumitrescu (Rapid) și 
Vigh (C. S. Oradea) 54 pt.,
Tecleanu (C.S.M. Rădăuți) 52 pt., și 
L. Doroftei (C.S.M. Rădăuți) 47 pt.

E. 
58 
M.
A.

D. STANCULESCU

Campionatul republican 
de tenis pe echipe

m
ai campionatului 
republican de oină

Jocurile din prima etapă a turneului 
final al campionatului republican de 
oină, desfășurate la Oltenița și Bucu
rești, s-act asemănat în mare măsură: 
întreceri aprig disputate, presărate cu 
numeroase faze spectaculoase. O sin
gură excepție: la București, unde zona 
a programat echipe mai valoroase s-au 
înregistrat surprinzător de tuulți jucă
tori „loviți". Este suficient să arătăm 
că două dintre protagonistele campio
natului, Dinamo București și Avîntul 
Frasin, au avut 11 și respectiv 12 
oameni „loviți". In mod firesc se naște 
întrebarea : au dovedit adversarii o 
mare precizie în „ochire" sau jucăto
rii echipelor de mai sus au manifestat 
slăbiciuni în apărare ? Răspunsul este 
următorul: sărăcia de scheme tactice 
în jocul la „bătaie" unde am văzut 
prea puține intrări coordonate și gru
pe mobile.

Ne-a surprins, de asemenea, lipsa 
bătăilor peste bară. Pot fi numărați 
pe degete jucătorii care au realizat 
puncte din loviturile peste linia de 60 
m. ceea ce denotă o insuficientă pre
gătire a sportivilor noștri fruntași la 
acest important compartiment. Nu pu
tem încheia fără a arăta că tînăra for
mație C.F.R. Sibiu nu are antrenor. 
După cum ne-au declarat jucătorii ce
feriști, nimeni nu se interesează — cu 
toată insistența lor pe lingă organele 
respective — de soarta echipei.

onditii de antrenament în sălile de box bucurestene9 3

damna și-a făcut o bruscă apariție 
meleagurile nQastre. Boxerii bucu- 

teni, care și-au desfășurat pînă acum 
gătirile în aer liber, vor reintra 
■I, cttrînd în sălile de antrenament. 
■ie prezintă oare aceste săli în cele 
i bune condițiuni? Sînt ele în mă- 

■ă să satisfacă exigențele unui an- 
nament modern? In bună parte, 
ipunsul la aceste întrebări poate fi 
rmativ. intr-adevăr, în București 
stă cîteva săli propice unei pregă- 
i temeinice. Ne gîndirn în primul 
d la vechea sală din str. Claudiu, 
care se antrenează pugiliștii clubu- 
„Metalul M.I.G.". Sala aceasta, 

nplet renovată și îmbunătățită în 
imii ani, oferă condiții optime de 
îgătire. Aci se află o aparatură rpo- 
rnă, instalațiile sanitare sînt exce- 
ite, iar pentru desăvîrșrta ■ curățenie 
re domnește în sală, secția de box 
clubului Metalul merită toate laudele, 
sală centrală și foarte populată este 

a a colectivului „Gospodării". Spa- 
•asă. avînd o bună aerisire, cu in
flații de încălzire care funcționează 
:ie, sala aceasta și-ar îndeplini per- 
•t menirea dacă n-ar exista și unele 
gretabile deficiențe. Astfel, sala co- 
:tivului Gospodării este foarte aglo- 
erată. Aci se antrenează și alți spor
ii, iar uneori ea este desemnată 
i găzduiască și concursuri în diferite 
scipline sportive. Problema s-ar pil
ei rezolva prin mutarea școlii de anto
nio care funcționează într-o sală 
ăturată (folosită și ea pentru antre- 
tnientul sportiv'or). Descongestiona
ră sălii ar crea condiții mai bune 
5 pregătire pentru boxerii colectivului,

ca și pentru ceilalți sportivi. De ase
menea, din pricina neglijenței cu care 
au fost reparate cele 7 dușuri ale sălii, 
în momentul de față funcționează nu
mai două, ceea ce stînjenește desigur 
activitatea.

Săli bune de antrenament pentru 
pugiliștii bucureșteni se mai găsesc, la 
colectivele „C.F.R" (sală curată, bine 
întreținută, cu aparatură corespunză
toare); ..Vw&an" (cam joasă, ifar bifie 
amenajată); „Ștunia." (la facultatea 
de științe juridice, o sală situată la 
subsol, bine utilată): „Metalosport" 
(sală nou înființată, cu aparatură su
ficientă, bine întreținută); „Semănă
toarea" (sală mică, insuficientă ca 
spațiu, dar amenajată bine). Sala în 
care se antrenează boxerii colectivului 
„Confecția" ar fi și ea demnă de men
ționat printre bunele săli ale Capita
lei, dacă în luni le de iarnă n-ar 
exista aci o aglomerație care pericli
tează desfășurarea normală ’ a 'antre
namentelor de box.

Clubul Sportiv Goiistructorul are și 
el o sală de box. Din păcate, slabul 
interes magiestat față de bunul mers 
al „sportului cu mănuși" în cadrul 
clubului' se vădește prin starea destul 
de precară a aparaturii, ca și prin 
faptul că sala n-a fost cît de cît re
novată, deși acest lucru ar fi foarte 
necesar. O secție pare își duce cu greu 
activitatea este cea a colectivului 
„Electromagnetica". Deși doîectiviii a 
mai fost criticat pentru dezinteresul 
său față de box, mi s-ati înregistrat 
deocamdată îmbunătățirile așteptate. 
Nu este oare păcat de munca antre
norului Mihai Voinea care a ridicat în

decursul anilor cîteva elemente talen
tate din rândurile muncitorilor din fa
brică? Colectivul „Electro* și-a 
desființat secția de box. Chiar dacă 
unii dintre boxerii săi au trecut să se 
antreneze la colectivul „Confecția", nu 
este de loc lăudabil faptul ca un co
lectiv sportiv în care exista într-o 
vreme o tradiție pugilistieă șr care 
se remarcase pentru numeroasele galfe 
de box organizate în sala de festi
vități a întreprinderii, renunță acutri Ia 
secția care i-a adus cîndva succese...

Colectivele și cluburile sportive bu- 
cureștene cu secții de box, unele dintre 
ele avînd loturi participante în cam
pionatul pe echipe, trebuie să se în
grijească de buna întreținere a săli
lor de box, de asigurarea celor mai 
bune condițiuni pentru practicarea 
acestui sport. Comisia orășenească de 
box are, la rândul său, datoria de a 
interveni cu. hatărîre, acolo unde se 
observă dezinteres, neglijență sau pur 
și simplu rea voință, imptinîud grab
nica remediere a lipsurilor.

Meciul restanță 
natului republican 
desfășurat la Arad între U.T.A. și Di
namo București a dat cîștig de cauză 
oaspeților cu scorul de 11—4. De re
marcat că toate victoriile tenismenilor 
locali au fost realizate în probele femi
nine de Glad și Bauer (două simpluri 
și două dubluri). In urma acestui re
zultat, Dinamo se situează pe locul 2 
în clasamentul general.

din cadrul campio- 
de tenis, pe echipe,

prima etapă:
4 4 0 0 57:19 12
4 3 0 1 45:25
4 3 0 1 51:29
4 1 0 3 28:29
4 1 0 3 11:48
4 0 0 4 12:57

Iată clasamentul după
1. Curcanii G.A.S. Oltenița
2. Dinamo București
3. Avîntul Frasin
4. Energia Obidiți
5. Avîntul Băduleasa
6. C.F.R. Sibiu
7. C.S.U. București a stat.

Etapa de duminică 5 
gramează următoarele meciuri: Ener
gia Obidiți—C.F.R. Sibiu—C.S.U. Bu
curești ; Avîntul Băduleasa—Dinamo 
București; Avîntul Frasin—Curcanii. 
Primele echipe sînt organizatoare.

Calificativul zzLine Z------- — zz
din acest sezon

După o vacanță 
(aproximativ 
la scrimă a 
rarea „Cupei

Competiție 
din acest sezon, 
rezervată sportivilor fruntași invitați 
de federația de specialitate, a consti
tuit un prilej foarte bun de vcriiicare 
a pregătirii acestora, fapt recunoscut 
de fiecare dintre cei peste 50 spoCivi 
prezenți în întreceri.

destul de scurtă 
luni), activitateadouă

reînceput prin desfășu- 
de toamnă".
inagurală a activității 

„Cupa de toamnă",

în-

CAMPIONATULUI 
RLGBI

Concursul de motocros organizat 
de „Constructorul"

am avut satisfacția să 
,__un concurs motociclist

elicit E vorba de competiția de mo- 
ocros organizală de clubul sportiv 
Constructorul, în cadrul căreia aler
gătorii au avut posibilitatea să facă 
) ultimă verificare a stadiului lor 
Ie pregătire înaintea deschiderii 
■ampionatului republican pentru în
trecerile pe teren variat.

Dintre toate probele acestui con- 
■urs cel mai mult au plăcut disputele 
le la clasa 175 cmc la care, de 
altfel, au participat și cei mai va< 
loroși concurenți. La această clasă, 
victoria a revenit pe merit tînărulm 
și talentatului motociclist St. lance- 
viei (Metalul). EI a reușit să întreacă 
eu acest prilej (nu fără emoții) pe 
L. Szabo, B. Predescu și alți nume
roși alergători de certă valoare.

La clasa 125 cmc. Pop Mihai, iar 
a clasele 250 și 3S0 cmc Gh. loniță

Duminică 
sistăm la

au condus autoritar de la primul pînă 
ia ultimul tur, depășindu-și în mod 
categoric adversarii.

Ceea ce va trebui să dea de gîndit 
cluburilor și colectivelor sportive este 
faptul că mașinile multor alergători 
s-att dovedit încă insuficient pregă
tite pentru întrecerile campionatului 
care începe duminică. Iu probele con
cursului organizat de Constructorul 
s-au înregistrat numeroase abando
nuri în urma defecțiunilor mecanice 
(M. Szabo, Pop Mihai — la clasa 
350 cmc — Al. Lăzăreseu etc.). 
Motocicliștii vor trebui să folosească 
timpul scurt care le-a mai rămas pînă 
la campionat, muncind susținut în ve
derea verificării și punerii la punct 
a mașinilor, lată acum câștigătorii 
concursului organizat de clubul Con
structorul: 125 cmc: Mihai Pop (Di
namo), 175 cmc: St. lancovici (Me
talul), c/nc: Gh. loniță (CCA), 
350 cmc: Gh. Ioi"tă (CCAl. 5nn cmc: 
R. Temistocle (Dinamo)

— G. ȘT. —

10
10

6
6
4

octombrie pro-

primei întreceri

a scrimeritor

in urma disputării 
clasamentul 
rugbi are următoarea înfățișare :

jocurilor etapei a Xl--ci, 
campionatului categoriei A de

pe 
la

1. Dinamo (1) 11 K) 0 1 117; 17 31
2. C.F.R. Gr. Roșie (2) 10 10 0 0 126; 15 30
3. C.C.A. (d) 11 7 1 3 133; 55 26
4. Constructorul (4) 11 5 0 6 114: 55 21
5. C.S.U. timișoara (5) li 5 0 6 64; 87 21
6. Progresul (6) 11 4 1 6 88: 94 20
7. C.S.M.S. lași (7) 10 3 2 5 48:118 18
8. Rapid (10) 11 2 2 7 29: 87 17
9. C.S.U. Buc. (8) 11 l 3 7 27: 85 16

10. C.S.A. Ploești (?) 11 2 1 8 37:167 16

REUNIUNE AMICALA DE BOX
Aproape 1000 spectotori au fost prezenți 

terenul din Calea Dudești pentru a asista 
reuniunea amicaiă de box la care au parti
cipat pugiliști din București și Cîmprna.

lată cîteva rezultate tehnice : V. Bîrsan 
(Cîmpina) meci nul cu Lucian Duțu (TDj; 
1. Crîmpiță (Cîmpina) b.p. St. Panait (T. Noi); 
I. Popescu (Cîmpina) b. ab. 1. Gh. Potea 
(TD); D. Bălăci (Semănătoarea) b. KO I V. 
Pătran (Cîmpinaj; D. Dumitrescu (Titanii) 
b. p. D. Șerban (Cîmpina); M. Vișoiu (Cîm
pina) b. p. Al. Câiărașu (Titanii); I. Surd 
(Cîmpina) meci nul cu Dănilă Enuț (Titanii); 
M. Nicolau (Cîmpina) b. dese. III Gh. Simion 
(Titanii).

(N. T.)

CAMPIONATUL CATEGORIEI B
LA BASCHET MASCULIN

CAMPIONII CEFERIADEI 
DE BOX — EDIȚIA 1958

Zilele trecute au luat sfîrșit la Brăila 
trecerile de box clin cadrul Ceferiadei-ediția
1958, Au participat 50 boxeri reprezentînd 12 
cluburi și colective din cadrul C.F.R.

lată noii campioni ai Ceferiadei : muscă : 
M. Marinescu (Craiova); cocoș : C. Ca cnciuc 
(lași); pană : Ion Boceanu (București); s. u- 
șoara ; M. Mușat (Brăila); ușoară: V. Să- 
șeanu (lași); s. miji.: I. CorTiatis (Brăila); 
miji, ușoară : I. Botezan (Cluj); mijlocie ; V. 
Viădeșcu (Ploești); s. grea : D. Trandafir
(București); grea : D. Țăranu (Brăila).

CAMPIONATUL CATEGORIEI B 
LA VOLEI MASCULIN

Duminică s-a desfășura» prima etapă din 
a ll-a ediție a campionatului de volei al e- 
chipelor masculine din categoria B. lată cî
teva rezultate înregistrate : C.F.R. Rovine Cra
iova - Voința Suceava 3-0 (5,10.10), Politeh
nica Orașul Staiin - Marina Constanța 2-3 
(15-7, 18-15, 15-5, 13—15. 12-15), Feroviarul 
Constanța - Aurul Negru Ploești 3-1 (16—14, 
12-15, 15-13, 15-11), Ștmtța Galați - Voința 
Bacău 3-2 (15-7, 13-15, 15-11, 16-18, 15-6), 
Dinamo Oradea - Casa Ofițerilor Timișoara 
3-2 (15-8, 8-15, 15-9 12-15, 15-8), I.C.A. 
(fost A.M.E.F.A.) Arad - Dinamo Tg. Mureș 
3-1 (15-7, 12-15, 15-9, 15-6).

Mai mult decît un simplu concurs 
de verificare, competiția desfășurata 
s>ml’ăi* și duminică în sala Dinamo, 
a pasionat pe cei prezenți prin nota 
ei de dîrzenie întîlnită de obicei in- 
trun campionat, sau într-o competi
ție internațională. Pentru fiecare asalt, 
pentru fiecare tușă, trăgătorii noștri 
l.-uniași au depus e axinium de efort 
și de ambiție. Așa s-au petrecut lu
crurile la toate cele patru arme, dar 
parcă mâi îndîrjită a fost lupta pen
tru întîietate la floretă băieți, unde 
finala a durai mai mult de 4 ore.

„Cupa de toamnă* poate fi numita 
și „Cupa tinereții". De ce? Pentruci 
marea majoritate a celor ce s-au în
trecut sînt t-r.crl. Nu necunosiuți, du' 
nsil',1 dintre ei nil pLleau fi văztiți d“- 
cît în cadru! campionatelor în care 
activează echipele d n pare fac parte. 
Pe aceea, pa ’.icipna lor la „Cupa 
<io toamnă" a ccns*i u't și un stimu 
lent spre o pregătire mai perseverentă 
în viitor. Apreciem astfel, ca pozitivă 
orientarea federației de scrimă, cate 
a invitat atît de mulți tineri.

Se cuvin și cîteva evidențieri. Dar 
cu cine să începem, atîta vreme cît 
toii participanții le merită? Ș; totuși 
ne-a plăcut mai mult — în afa
ră de cîșfigători Mircea Baia, Ol
ga Orban, Dumitru Mustață ■ și Ati- 
la Csipler — evoluția trăgătorilor 
Constantin Stelian, Iosif Zilahi, Cor
nel Pclmuș, Constantin Ciocîrlie (GCA), 
Maria Vico', Tănase Mureșanu (Pro
gresul București), Oscar Thalmrner 
și Emeric Aruș (CSO), Elena Ferenczi 
(Stăruința Satu Mare) și Valeria Lut- 
man (Șc. sp. UCFS București).

(e. rn.)

In cadru! ultimei etape a campionatului 
categoriei B la baschet s-au înregistrat cîteva 
rezultate nescontaîe. Fără îndoială cel mai 
surprinzător este cel de la Constanța, unde 
Știința 
78-67. 
Negru 
C.S.M. 
Farul 
(31-50), 
biu 65—49 (24—17), Strungul Arad — 
Timișoara 65-40 (23-25), Constructor.}! Ciuj - 
Voința Tg. Mureș 60-43 (24-21), Progresul
București - Rapid Cluj 91-36 (43-12).

Craiova a întrecut Farul Constanța cu 
iaîă rezultatele înregistrate : Aurul 

Ploești - C.S.A. Bacău 63-59 (21-23', 
Rădăuți - C.S.M.S. lași 51-55 (28-321. 
Constanța - Știința Craiova 67-?8 

Voința Satu Mare — Luceafcru" Si-

Activitatea la hochei po iarbă
IN CAMPIONATUL MASCULIN s-au înre

gistrai, în etapa de duminică, următoarele 
rezultate :

C.S.U. București — Dinamo Craiova 0-1 (0-0), 
după un joc de slabă factură tehnică în care 
unicul punct al partidei a fost înscris de E. 
Popescu. C.S.A. 6 - Constructorul București 
1-0 (0-0). A înscris Teodorescu. Fulgerul Ol
tenița — Victoria București 0-0. Voința Plo
ești - Acvila București 0-2 (0-0). Politehnica 
Orașul Stalin — Tîrnava Odorhei 1-0 (1-0). 
Un meci foarte disputat, în care ambele e- 
chipe au ratat însă numeroase ocazii de a 
înscrie. A marcat Pahonțu.

IN CAMPIONATUL FEMININ, în fiecare 
dintre cele două serii s-au prezentaf doar 
cîte trei echipe pentru a participa la returul 
competiției. La Oradea, rezultatele au fost: 
Voința Gheorghieni — Voința Cluj 1-0; Voin
ța Ghsorghieni - Eledrica Oradea 1-0; E- 
lecfrica Oradea — Voința Cluj 3-0. In urma 
acestor rezultate, s-au calificat pentru finală: 
Voința Gheorghieni și Electrica Oradea. La 
Rădăuți, în seria a doua s-au calificat Ac
vila București și Penicilina lași. (Rezultate : 
Acvila B. - C.S.M. Rădăuți 1-0; Acvila B. — 
Penicilina lași 3-0; Penicilina lași - C.S.M. 
Rădăuți 3-0). Finala va avea loc la Cluj, în
tre 9 și 12 octombrie.



ia «Bio voma
n programul marilor competiții internaționale, pe 
listele campionilor și recordmenilor, pe tot mai 
multe stadioane ale lumii, apar mereu sportivi și 

sportixg din Republica Populară Chineză. Forțele de 
nebănuit ale unui popor minunat, ținut timp de mi
lenii in întuneric, s-au trezit, pornind în ritm verti
ginos la cucerirea prestigiului la care ii dau dreptul 
talentul și aptitudinile sale.

Poporul celor 600 de milioane ne-a obișnuit cu re- 
alizări uimitoare. Cu veacuri în urmă el a clădit un 

-- zid nemaivăzut, care se înscrie în rîndul „minunilor 
omenirii". Mai acum un deceniu Armata sa Populară 
de Eliberare a întreprins un marș epocal, străbătînd în 
timp record mii și mii de kilometri, zdrobind și izgo
nind pe dușmanii dc moarte ai poporului, ciar.kaișiștii,

• vînduți imperialismului american.
După proclamarea R. P. Chineze, realizările obți

nute de marele popor chinez sînt în măsură să ui
mească și mai mult. Ca peste noapte au fost ridicate 
pe întinsurile Chinei Noi, întreprinderi industriale, fa
brici, uzine la care nici nu putea visa China dinainte ; 
au fost așternute autostrăzi, șosele, căi ferate pe dru
muri de mii de kilometri, tăind munți, sărindu-se pes
te văi și ape. Intr-adevăr, poporului chinez îi sînt 
caracteristice acțiuni de mare anvergură.

In această atmosferă generală de entuziasm cons
tructiv s-a integrat și mișcarea de cultură fizică. De 
prisos să vorbim despre ce a însemnat sportul în ve
chea orînduire a Chinei. Pentru popor, pentru cei 
multi, el era o noțiune cu totul necunoscută. Astăzi ?

...leșiți la ora 10 pe străzile unui oraș din R. P. 
Chineză și vă veți mira văzând că pentru un sfert 
de oră viața trepidantă și tumultuoasă se oprește pen
tru a face loc— gimnasticii în producție. Pretutindeni 
unde se află cei ce muncesc cu brațele sau cu min
tea se fac exerciții fizice, apoi orașul își reia ritmul 
dinainte.

Lozinca dezvoltării pe bază de masă a culturii fi
zice a fost lansată de Partidul Comunist, răspîndrn- 
du-se în toate colțurile țării. La Ș animi, de pildă, 
dintr-o populație de 7 milioane, aproape un sfert este 
angrenată în practicarea sportului. In provincia Ha- 
bai peste 80 la sută din muncitorii, elevii și studenții 
orașelor practică sportul. In 20 de sate ale raionului 
Haotan peste 40.000 de oameni ai muncii duc o acti
vitate sportivă continuă în colectivele cooperativelor 
sătești de producție. Numărul celor care practică spor
tul în întreagă țară este de o sută

Statul popular manifestă o grijă

pregătirea cadrelor sportive. Pînă în anul 1957 au 
intrat în funcțiune 0 institute de cultură fizică, 11 
școli tehnice și 159 școli sportive serale pentru tine
ret. Anul acesta in 15 provincii și orașe se desfășoa
ră munca de pregătire în vederea creării a încă 11 
institute și 14 școli tehnice. Au și fost înființate peste 
8000 școli serale sportive, adică de 50 ori mai multe 
decît altul trecut

In pas cu dezvoltarea vertiginoasă a culturii fizice 
de masă merg și performanțele sportivilor fruntași. 
Ei și-au pus ca sarcină în următorii 10 ani, sau 
chiar și mai curînd, să atingă și să întreacă nivelul 
rezultatelor 
tului.

In prima 
stabilit 65 
superioare recordurilor lumii. Halterofilul Huaji Tzian- 
huei (cat. ușoară) a împins 155 kg. stabilind un nou 
record mondial. Recordul lui Ciao Tzin-cui (432,5 kg. 
la cat. mijlocie) este superior performanței cu care 
s-a ocupat locul 2 la J. O. de la Melbourne. La mare
le turneu internațional de haltere de la Moscova 
Cen Tzin-kai și Httan Tzian-huei au ocupat locul I 
iar Ciao Tzin-cui locul 2. La sfîrșitul lui iulie, la 
Pekin, halterofilii chinezi 
zentativa Republicii Arabe Unite.

Performanțe remarcabile au fost obținute la atle
tism. Săritoarea în înălțime Cen Fen-itm a deținut 
— un timp — recordul mondial. Lian Tzian-siun a a- 
lergat 100 m. în 10,6 sec. îrrtrecînd astfel ultimul re
cord care mai dăinuia dinainte de eliberare. Ma Sian- 
lun a sărit 2,01 m. în înălțime, Cian Tzi-san 7,53 m. 
în lungime iar Tzai l-șu 4,40 m. la prăjină. In a- 
tletismul feminin sportivele chineze sînt cele mai bune 
din Asia. Num eroase talente și-au făcut apariția în 
natație. Printre acestea -se numără Mu Sian-siun, Tzi 
Le-iun și Lin Tzin-ciu care obțin performanțe de va
loare internațională. Campionul Chinei la tenis de 
masă Van Ciuan-iao l-a învins de 4 ori pe carppio- 
nul Europei, maghiarul Berczik. Succese remarcabile 
obțin în arena 
liștii, fotbaliștii, 
an 107 sportivi 
sportului.

îndrumat de 
sprijinul permanent al statului democrat-popular, ins- 
pirîndu-se din experiența înaintată a sportului sovie
tic și colaborînd neîncetat cu mișcările sportive din 
țările de democrație populară, sportului din R. P. Chi
neză îi sînt hărăzite mari și minunate succese.

mondiale în ramurile principale ale spor-

jumătate a acestui an sportivii chinezi au 
noi recorduri naționale dintre care 3 sînt

au învins cu 5—2 repre-

' Fotbalul este imul dintre sportur 
cele mai populare in R. P. Chine; 
In ultimii ani fotbaliștii chinezi 
repurtat multe succese in intilnir 
internaționale. Iată o fază din m 
ciul cu echipa Albaniei, desfășor 

la Pekin.

Halterofilii chinezi s- 
impus cu multă autorii: 
ifi arena internațional 
Secretul succeselor lor t 
în sirguința și seriozit 
tea cu care se antrenea; 
lată-l pe campionul țâ 
Huang Kiang-hui, dețin 
tor al unei performan 
de 382,5 kg. la triatlc

Partidul Comunist, bucurindu-se de

internațională baschetbalist:!, voleiba- 
Numai în primele 8 luni ale acestui 
au îndeplinit norma de maestru al

de milioane, 
deosebită față de

In anii puterii populare au fost înălțate în R. P. Chineză numeroase baze sportive. In toate orașele marii 
țări au apărut stadioane moderne, palate ale sporturilor, săli de gimnastică, bazine de înot. In fotografie: vederea 

generală a marelui centru nautic din Canton.

Tinărul înotător chinez Ci Lieh-iun ! 
deține o excelentă performanță, în | 
proba de 100 m bras cu timpul | 

de 1:11 fi. ♦

Aruncarea ciocanului este o probă 
i nouă pentru atleții chinezi. Totuși 

și aici au fost înregistrate remar- 
i cabile progrese. Pi Hung-fu, deși 

practică aruncarea ciocanului de 
foarte puțină vreme, obține rezultate 

de peste 52 m.

Alergătoarele peste garduri din R. P. Chineză au făcut progrese im
presionante in ultimii ani ridicindu-se la valoarea celor mai bune specia
liste mondiale in această probă. laiă-le în cursă pe Ven Iung-cheng, 

Liu-cheng și Liu-Iu-iung, care dețin performante in jurul a 11 secunde.

Și gimnaștii chinezi se impun tot 
mai mult in arena internațională. 
Ei au fost, de altfel, revelația cam
pionatelor mondiale de la Moscova. 
Iată o spectaculoasă săritură peste 
cal executată de campionul țării 

Hiu Yen-cen.



i început o nouă competiție fotbalistică 
internațională: „CUPA EUROPEI

Sezonul internațional de fotbal 
i toamna aceasta se prezintă deo- 
>it de interesant.
Jncle meciuri au loc în cadrul unor 
npetiții oficiale, cum sînt: „Cupa 
crnațională — dr. Gero" (Italia- 
hoslovacia), campionatul interbri- 
îic (Irlanda de Nord-Anglia) și 
npionatul scandinav (Suedia-Dane- 
irca). 
aterale, 
: parte 

veche
A

Altele sînt simple întîlniri 
revanșe (Belgia-Turcia) sau 
din așa numitele partide 
tradiție (Belgia-Olanda).

ÎNCEPUT o noua 
COMPETIȚIE

Duminică, însă, s-a disputat parti- 
U.R.S.S. — Ungaria,, iar mîine 

avea loc jocul Franța — Grecia, 
■e nu se încadrează în vreuna din 
.egoriile de mai sus. Acestea sînt 
mele meciuri ale „Cupei Europei", 
ua competiție internațională orga- 
:ată de U.E.F.A. (Uniunea Euro- 
tnă de Fotbal).
Le este această „Cupă a Europei" 
j „Cupa 11. Delaunay" (astfel in- 
jlată în memoria unui membru al 
aducerii F.I.F.A.) ? De fapt, ea poa- 

fi considerată drept un veritabil 
mpionat al Europei, deși la prima 
iție nu și-au dat adeziunea unele 
Icrații ca de pildă cele din Marea 
itanie, R.F.G., Suedia sau Elveția, 
i timpul însă, „Cupa Europei" se va 
insforma în adevărat campionat 
ntru că — la fel ca în cazul Cu- 
i Campionilor Europeni, care, la in
put, a fost privită de unele federa- 

cu destule rezerve — va începe 
intereseze tot mai mult.

SISTEM DE DISPUTARE, 
PROGRAM, DATE...

Dar, iată cîteva date privind 
inismul de desfășurare a acestei 
■tiții :
• Cupa se dispută în timpul

tnc- 
com-

• Cupa se dispută în timpul celor 
mă sezoane care urmează după tur- 
mi final al campionatului mondial.
• Prima ediție se va desfășura (în- 

e septembrie 1958 și iulie 1960) în 
M'ă faze: 1. optimile de finală (sep- 
mbrie 1958 — iulie 1959) și sfer- 
irile de finală (august 1959 — mai 
>601 ; 2. turneul final — adică semi
nalele și finala (iunie sau iulie 1960) 
Ir-o singură țară (în iunie sau iu- 
: 196! dacă țările calificate nu vor 
ritca găsi termenele necesare în iu
te sau iulie 1960).
• In principiu însă, regulamentul

Cupa campionilor europeni” 
a fotbal, la ora actuală...
• Echipe oficial calificate: Real 

ladrid, Ț.D.N.A. Sofia, Pallousera 
•Ielsinki, Wolverhampton, Besigtaș 
stanbul, Young Boys Berna, Stan- 
ard Liege.

® Vir.ual calificate: Atletico Madrid 
învingătoare cu 8—0 in jocul cu 
■rumcoiidra), M.T.K. Budapesta (în- 
ingăloare cu 3—0 în deplasare, cu 

’oloilia Bytom) și Reims (cîștigătoare 
u 4—1 în meciul de la Belfast).

® Mîine, miercuri, se dispută urmă- 
oarele partide: Drumcondra Dublin- 
kl'etico Madrid (retur), Wiener S.K. 
iena-Juventus Torino (1—3 în tur), 

îukla Praga-Dynamo Zagreb (2—2 în 
ur), Schalke 04 Gelsenkirchen-Bold- 
:lub Copenhaga la Hanovra (0—3 și 
>—2 în primele două jocuri), D.O.S. 
'trecht-S porting Lisabona (tur), 

d.T.K. Budapesta-Polonia Bytom (re- 
:ur).

Boxerii iugoslavi evoluează astă-seară 
ia Timișoara

Astă-seară. la Timișoara, repre
zentativa de box a R. P. F. Iugosla
via va susține cea de a doua întîi- 
nire prevăzută în programul vizitei 
sale în țara noastră. De data aceasta, 
pugiliștii oaspeți vor servi replica 
selecționatei noastre secunde. In ve
derea acestei noi întreceri internațio
nale, care a stîrnit un deosebit in
teres în orașul de pe Bcga, boxerii 
noștri au desfășurat pregătiri intense. 
Echipa a fost definitiv alcătuită în 
cursul zilei de ieri. In formație au 
fost introduși Puiu Nicolae, Ghețu 
Velieu și Vasîle Mariuțan. Anul tre
cut, în cea de a doua întîlnire susți
nută de echipa noastră la Belgrad, 
gazdele au folosit și ele boxeri care 
au evoluat în cadrul primei repre-

zentative. 
tivă a 
colae, 
Vențel 
rasim, 
Ghețu 
Mariuțan.

După toate probabilitățile, oaspeții 
vor aduce și ei modificări echipei. In 
primul rîad, este mai mult ca sigură 
folosirea celor două rezerve (Stevan 
Palici — categoria muscă și Radoslav 
Radanov — categoria cocoș). De ase
menea, antrenorul lakșici ne-a decla
rat că studiază posibilitatea trecerii 
unor boxeri de la o categorie la alta; 
(de pildă, Jakovlevici de la mijlocie- 
ttșoară la mijlocie, Lukici de la ușoară 
la semimijlocie etc.).

Iată și alcătuirea defintȘ 
formației noastre: Puiu Ni- 

Paul Pavel, Petre Zăinescu, 
Stoianovici, Constantin Ghe- 
Mihai Sfoian, Ștefan Cojan, 
Velieu, Octavian Cioloca, V.

Echipa națională a Turciei care a întrecut cu 2—1 Olanda la Amster
dam la 4 mai 1958. In picioare, de la stingă la dreapta: Metin, Turgay, 
Lefter, Hflmi, Kaya, K'adri, Saim. In genunchi, de la stingă la dreapta ' 
Naci, Ismâili, Coșkun și Ahmet. O parte din aceștia, dacă nu chiar pe toți, 

ii oom vedea evoluînd la 2 noiembrie la București, contra Rominiei, in ca
drul „Cupei Europei".

competiției prevede și o a treia fază : 
preliminariile, în cazul cînd se în
scriu mai mult de 16 țări. Anul acesta 
s-au înscris 17 țări, dar singurul meci 
preliminar a fost încadrat în terme
nele stabilite pentru optimile de fi
nală.

• Sistemul de disputare este ce! 
de cupă: jocuri tur-retur eliminatorii, 
calificîndu-se echipa care a marcat 
cel mai mare număr de goluri.

• Jocurile 
gere la sorți.

• In caz de egalitate la goluri 
marcate după al doilea meci, acesta 
sau va fi rejucat sau va fi prelungit 
cu două reprize a 15 minute. 
Dacă egalitatea se va menține și du
pă prelungiri, atunci se va acorda 
o nouă prelungire (2 reprize a 15 mi
nute), dar jocul va fi oprit la în
scrierea primului gol. Dacă și după a 
doua prelungire echipele se vor men
ține la egalitate, atunci echipa cali
ficată va fi desemnată arin tragere 
la sorți.

DEBUTAM IN NOIEMBRIE 1
Țara noastră și-a dat adeziunea și 

ia startul în prima etană, ; op im lor, 
care programează următoarele jocuri: 
U.R.S.S. — Ungaria tprimul joc s-a 
disputat duminică la Moscova); Fran
ța—Grecia (primul joc la 1 octombrie 
la Paris); ROMINIA 
(primul joc la 2 noiembrie la Bucu
rești, al doilea la 26 aprilie la Istan
bul); Polonia — Spania; R. D. Ger
mană — Portugalia; Iugoslavia — 
Bulgaria; Danemarca — Cehoslova
cia sau Irlanda de Nord; Austria — 
Norvegia.

Deci, 17 țări înscrise, ceea ce a 
necesitat un meci preliminar: Ceho
slovacia — Irlanda de Nord, care se 
va disputa la 5 aprilie 1959 la Bel
fast și Ia- 10 mai 1959 la Praga.

VIITORII NOȘTRI ADVERSARI...
...ne sînt cunoscuți din întîlnirile dis

putate anul trecut și acum doi ani de 
echipele C.C.A. (turneu la Izmir și 
Ankara) și Dinamo București (cu Ga- 
latasaray în „Cupa Campionilor Eu
ropeni"). Și ne mai sînt cunoscuți 
și din partidele internaționale dispu
tate în ultimii ani. Practică un fot
bal iute, atletic și destul de tehnic. 
Anul trecut au repurtat două victorii:

sînt stabilite prin tra-

4—0 cu Egipt și 1—0 cu Polonia 
(în Polonia); un meci nul: 1—1 cu 
Belgia la Ankara; și o înfrîngere: 
cu 3—0 la Madrid în fața Spaniei. 
Anul acesta, în mai. Turcia a jucat 
la Amsterdam cu Olanda și a reușit 
o frumoasă victorie cu 2—1 (0—1), 
mult comentată în cercurile sportive 
internaționale.

Federația turcă privește cu multă 
grijă meciul de la 2 noiembrie. Îna
intea acestei partide, naționala turcă 
va face o serioasă verificare (ca și 
noi, de altfel) într-un joc revanșă cu 
Belgia la Bruxelles, la 26 octombrie, 
deci o săptămînă înainte de confrun
tarea de la București. Tot la 26 oc
tombrie, noi întîlnim la București e- 
chipa Ungariei.

TURCIA

Cchipa regiunii timișoara a cîștigat 
concursul republican de armă sport
Finalele concursului republican de 

armă sport (3x20 focuri), desfășurate 
la poligonul Tunari, s-au“ bucurat de 
un frumos succes și s-au soldat, în 
general, cu rezultate bune. In clasa
mentul general pe echipe, primul loc 
a fost cucerit de reprezentativa regi
unii Timișoara (Gh. Pantea, Lucian 
Moldovan, Margareta Huber, Gavril 
Toth. Nicolae Balogh, Iuliana Tașcă, 
Cornelia Csunya), cu 3579 pt., ur
mată de: regiunea Iași cu 3563 pt.; 
regiunea Stalin 3549 pt; regiunea 
București 3530 pt.; reprezentativa o- 
rașului București 3522 pt.; regiunea 
Cluj 3459 pt.; Regiunea Autonomă 
Maghiară 3452 pt.; regiunea Ploești 
3416 pt.; Suceava 3404 pt.; Hunedoa-

La Miinchen începe cea de a Xlll-a ediție 
a Olimpiadei de șah

Astăzi la Munchen, o dată cu ani
versarea a 800 de ani de la înființa
rea orașului, se 
XIII- a ediție a 
De data aceasta 
lor figurează un 
prezentative : 40 
cît au luat parte la trecuta ediție a 
competiției.

în general, la Miinchen sînt pre
zente cele mai redutabile forțe șahis- 
te mondiale. La masa de joc se vor 
așeza printre alții campionul mondial 
M. Botvmik, fostul campion al lumii V. 
Smîslov, marii maeștri Keres, Bron
stein, Petrosian și Tal (în echipa 
U.R.S.S.), Gligorici, Matanovici, Tri- 
funovici, Djurasevici și Fuderer (Iu
goslavia), Szabo, Barcza,
Bilek, Konfi și Forintos (Ungaria), 
Unziker, Schmidt, Darga,
Lehman și Treuger (R.F. Germană), 
Reshewski, Fisher, Lombardi, 
guier, Ewans, Rossolimo 
Panno, Sanguinetti, Rossetto 
tina), Pachman, Filip (R. 
slovacă) etc.

O asemenea „constelație" 
șahiști va prilejui

dcschide cea de a 
Olimpiadei de șah. 
pe tabela înscrieri- 

număr record de re
de țări, față de 26

Portisch,

Pfeiffer,

Bis-
(S.U.A.) 
(Argen- 

Ceho-

de mari 
fără îndoială o 

luptă extrem de aprigă. Să amintim 
că la primele 9 ediții, la care nu au

însemnări pe marginea primei Spartachiade 
Internaționale de vară a Armatelor Frățești

(Urmare din pag. 1)

1u cinstea ostașilor sovietici, care 
si-au jertfit viața în lupta împotriva 
hitlerismului.

Dar zilele petrecute în R. D. Ger
mană au constituit pentru sportivii 
noștri militari și un minunat prilej 
de a strînge legăturile de caldă prie
tenie cu sportivii militari din celelalte 
țări frățești. Schimburile de insigne, 
oe daruri și de autografe au avut 
menirea de a întări relațiile frățești 
dintre sportivii militari, de a contri
bui la cunoașterea lor reciprocă. 
Sportivii militari din țara noastră au 
adus la marile întreceri de la Leipzig 
salutul poporului nostru, mesajul său 
de pace și prietenie.

Spartachiada Internațională a Ar
matelor Frățești a însemnat nu numai 
o grandioasă manifestație sportivă, ci 
și o măreață demonstrație a forței de 
nezdruncinat a armatelor din țările 
lagărului socialist.

Duminică, seara tîrziu, au luat sfîr- 
șit întrecerile la haltere. La categoria 
semigrea pe primul loc s-a clasat Vo- 
robiov (U.R.S.S.) cu 420 kg. urmat 
de Srstka (R. Ceh.) cu 400 kg. și 
Siebert (R.D.G.) cu 390 kg. La cate
goria grea, reprezentantul țării noas
tre Silviu Cazan a avut o comportare 
remarcabilă, ocupînd locul II cu 430 

' urma lui
totalizat

kg. (142,5, 125. 162,5) în 
Vlasov (U.R.S.S.) care a 
480 kg.

șahiștii din U.R.S.S., vic-luat 
tor ia 
tivei _
riei și cîte o dată formațiilor Poloniei, 
Germaniei și Iugoslaviei. Ultimele 3 
ediții au fost cîștigațe într-un mod 
categoric de echipa U.R.S.S.

Și de data aceasta, ținîndu-se sea
nța de compoziția extrem de puternică 
a echipei, toate pronosticurile privind 
primul loc acordă victoria formației 
U.R.S.S., de altfel singura care,este 
alcătuită numai din mari maeștri in
ternaționali.

parte
a revenit de 4 ori reprezenta- 

S.U.A., de 2 ori celei a Unga-

ra 3385 pt.; Craiova 3358 pt.; Galați 
3287 pt.; Pitești 3126 pt.; Baia Ma
re 3061 pt.; Bacău 2985 pt. și Cons
tanța 2685 pt. Regiunea Oradea nu 
a participat.

In clasamentele individuale au fost 
obținute următoarele rezultate:

SENIORI: 1. Wilhelm Roth (regi
unea Stalin) 551 pt-, (cea mai bună 
performanță din țară); 2. Eugen 
Gherman (Hunedoara) 531 pt.; D.; 
Șoricel (reg. București) 530 pt.; 4. I 
Grigoriu (Suceava) 527 pt.; 5. D 
Stancu (regiunea

SENIOARE : 1. 
(Iași) 546 pt.; 2. 
mișoara) 515 pt.; 
(regiunea Stalin) 
Stăncescu (orașul 
și Dida Damian i 
502 pt.

JUNIORI : 1.
București) 545 
performanță din 
(orașul
Toth (Timișoara) 537 pt.; 4. L. Mol
dovan (Timișoara) 536 pt.; 5. C. Ce- 
cati (lași) 532 pt.

JUNIOARE: 1. Ileana Ranca (Cluj) 
541 pt. (cea mai bună performanță 
din țara); 2. Alexandra Cleopatra 
(regiunea București) 521 pt.; 3. 
relia Cosma (R.A.M.) 516 pt.; 4. 
rina Morcov (orașul București) 
pt.; Geta Taran (Iași) 491 pt.

527 pt.; 5. 
Stalin) 523 pt.

Valeria Rotaru 
, Iuliana Tașcă (Ti- 

3. Mariane Fritz 
i 513 pt.; 4. Geta 
[ București) 507 pt. 
(regiunea București)

N. Coman (orașul 
pt. (cea mai 
țară); 2. M. Lazăr 

București) 541 pt.;

bună

3. G.

Ati- 
Co-
5

7
i
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„ASCENSIUNEA PRIETENIEI"

• Recent, un grup
ALPINISM de alpiniști sovietici șl 

chinezi au efectuat es
caladarea piscului Lenin, atingînd vîr- 
ful pe un traseu in premieră. La înăl
țimea de 6852 
comemorativă 
„Ascensiuni a

© In etapa de duminică a campio4 
natului francez Nice a întrecut Mo
naco cu 2—0, Lens pe Sedan cu 2—1, 
Racing pe Valenciennes cu 3—0, iar 
Nîmes pe Ales. In clasament con
duce Racing cu 16 p.

m. a fost pusă o placă 
în amintirea 

prieteniei”.
• Duminică 

vea loc două 
tante meciuri interna

ționale. La Zagreb, R. P. F. Iugosla
via întîlnește R. P. Ungară, iar la 
Berlin prima reprezentativă a R. D. 
Germane va primi replica puternicei 
selecționate a R. P. Bulgaria. In ve
derea acestui ultim joc forul de spe
cialitate bulgar a alcătuit lotul care 
va face deplasarea la Berlin: POR
TARI : Naidenov și Dervenski, FUN
DAȘI : Rakarov, Manolov, Kovacev, 
1. Dimitrov, MIJLOCAȘI : Boșkov, 
Stoianov, Nestorov, ÎNAINTAȘI : Diev, 
Dimitrov, Panaiotov, Kolev, Ianev, 
Debarski.

Echipa B a Bulgariei, va juca pe 
teren propriu cu aceeași selecționată 
a R.D.G. Duminică echipa secundă a 
Bulgariei a întrecut cu 2—0 (0—0) 
o selecționată divizionară maghiară.

® Mîine va avea loc la Paris me
ciul dintre reprezentativele Franței 
și Greciei. Reprezentativa franceză va 
juca duminică la Viena cu selecționata 
Austriei.

• Iată cîteva rezultate din cam
pionatul iugoslav: Haiduk Split — 
Zelezniciar 1—0, Titograd — Voivo- 
dina Novisad 2—1, Vardar Skoplje — 
Rjeka 2—1. In clasament conduce 
Cervena Zvezda (Steaua Roșie) ur
mată de Radnicki.

FOTBAL

acestei

vor a- 
impor-

• In
Bolton 
Arsenal

campionatul englez conduce 
Wanders cu 13 p. urmată de 
și Lutton Town cu cîte 12 p.

Varșovia echipa Gwardia a în.• La Varșovia echipa Gwardia a în. 
tîlniț formația cffancieză Sparta într-un 
meci disputat cu prilejul aniversării a 
10 ani de la înființarea clubului polo
nez. Gazdele au cîștigat cu scorul do 
1—0.

• La Garmisch Par-’ 
tenkirchen a luat 
sfîrșit tradiționala 
zile”. Competiția s-a 
remarcabil succes al a- 

Iergătorilor cehoslovaci care au domi
nat categoric cele două probe incluși 
în program. Ei au cîștigat atît „Tro
feul de argint" (0 penalizări 2492,E 
p.) cît și ,,1-rofeul international".

PRIMUL RECORD MONDIAL AL PA- 
RAȘUTISTELOR DIN R.P. CHINEZ/

MOTOCICLISMorașel» de pe teritoriul R. D. Germa
ne. în fabrici, instituții, școli, facul
tăți, la gospodăriile agricole colective 
etc. au avut loc 350.000 de concerte 
și 80.000 de serbări culturale organi
zate în cinstea acestui important eve
niment sportiv. La organizarea primei 
Spartachiade iril''t<,re de vară și-au dat 
concursul 1500 de activiști care s-au 
achitat cu succes de sarcinile avute".

Tov. general maior Revenko, pre
ședintele comitetului de organizare a 
Spartachiadei, a felicitat pe partici
panți pentru frumoasa lor comportare, 
evidențiind pe cea a sportivilor militari 
sovietici care au avut o strălucită com
portare și în snecial pe trăgători și 
halterofili care au obținut o serie de 
rezultate de valoare mondială.

Tn clasamentul general pe țări pe 
primul Ioc s-a clasat reprezentativa 
militară a U.R.S.S. cu un total de 
51,731 p. fiind urmată de reprezenta
tiva R. D. Germane cu 51,400 p. și R.

★
In cuvîntul de închidere 

tov. general colonel W. Stoph s-a e- 
vidențiat faptul că la grandioasa Spar- 
tachiadă Internațională a Armatelor 
Frățești au fost doborîte 2 recorduri 
mondiale și 114 recorduri naționale, 
„întrecerile primei Spartachiade de vară 
— a spus vorbitorul —au fost urmă
rite de 800.000 de spectatori. Gran
dioasa întrecere a sportivilor militari 
din lagărul păcii a fost cinstită prin 
mitinguri și concerte în comunele și P. Polone -cit 48,984 p.

de

„Cursă de 6 
încheiat cu un

• In cadrul unu 
PAP ĂQIITI^RĂ concurs desfășurat îr rAKHpUliolu apropierea orașului Pe 

kin, un grup de 3 pa 
rașutiste/ studente la universitatea dir 
localitate, au sărit de la 1000 metri a 
terizînd la o distanță de 9,817 m d; 
punctul fix. Performanța este cu mul 
superioară recordului mondial (14,9 
m de punctul fix) care aparținea tărei 
echipe sovietice.
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