
IRMATA POPULARĂ— 
avăză cuceririlor noastre 

revoluționare Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romîna
..Ostaș al țării mele cu inima 

vitează 
Urmașul de nădejde al marilor 

eroi. 
Tu ții de astă dată sub vrednica 

ta pază. 
Măreața întocmire a {‘Impurilor 

noi".

ntr-adevăr, așa este ostașul patriei 
stre, pe care poetul îl cîntă în 
șurile sale: neînfricat, gata să-și 

la nevoie și viața pentru apărâ- 
păniintului țării sale, devotat cu 

) și suflet poporului lui, construc- 
socialismuiui. Manifestația spon- 

ă de bucurie, aclamațiile furtu- 
se cu care oamenii muncii pri
se defilarea militarilor armatei noa- 

populare cu prilejul marilor noa- 
sărbători naționale, exprimă dra- 

tea oamenilor muncii pentru ar
ta țării. Poporul nostru vede în 
are ostaș un patriot înflăcărat, vi- 

ca sublocotenentul Turturică 
iorghe, soldatul Eftimie Croitoru, 
itanul Romulus Petre care, săvîr- 
I mărețe fapte de arme împotriva 
triștilor, s-au acoperit de glorie 
ieritoare. Ei și-au jertfit viața, în- 
indu-se în istoria Patriei ca Eroi 
veci.
'a Poporul romîn și naționalită- 

jocuitoare iubesc fără margini 
uita patriei, deoarece militarii for- 
>r noastre armate sînt înfrățiți în 
duri și aspirații cu poporul. Lor 
sînt dragi cuceririle clasei munci- 
e dobindite în anii puterii demo- 
-populare, sînt hotărîți să stea ce
tiți de veghe pentru a apăra viața 
istră nouă, joaca și zîmbetul co- 
sr, construcția socialismului, 
irmata noastră populară, condusă 
partid, continuă cit cinste tradiți- 
glorioase de luptă revoluționară și 
iotică ale poporului romîn, ea 

■ strîns legată, prin mii de fire, 
popor, de năzuințele acestuia.

a un singur om, la 23 August 
I, armata romină a întors armele 
otriva dușmanului firesc și alături 
forțele populare patriotice, sub 
fucerea Partidului Comunist Ro- 
, a participat la doborirea dicta- 

fasciste care împinsese țara în 
uralul război antisovietic.

idrtd coaliției antihitleriste, 
i .a umăr cu minunății ostași so
ci, sol da ții și ofițerii armatei noa- 
s-au acoperit de glorie, au în- 
pagini de eroism legendar în 

ea de aur a istoriei, Pe cîmpurife 
uptă, în crîncenele bătălii de pe 

sau Mureș, în munții Tatra ca 
e malurile Moravei s-a făurit tra
de arme romino-sovietică, s-a ci
tat prietenia de nezdruncinat cu 
de popor sovietic, cu armata pri- 
li stat socialist din lume.
mata noastră este o armată a 
rului, a constructorilor socialis-

inului. Ea este apărătoarea interese
lor celor ce muncesc, interese de care 
ea este indisolubil legată. Tăria ar
matei noastre populare își are izvo
rul în forța de nebiruit a regimului 
democrat-popular.

Au apus pentru totdeauna vremu
rile cînd ostașul remin, prost echipat, 
înflăminzit și batjocorit, era trimis să 
lupte în războaie de cotropire, sau pri
mea ordin să trimită pltimbi în piep
turile muncitorilor, ala fraților lui. 
Astăzi, ostașul patriei noastre vine 
să-și îndeplinească stagiul în armată 
cu deosebită bucurie și însuflețire. In 
unități el este înconjurat cu căldură 
și atenție de superiori, nevoile sale 
materiale și culturale sînt satisfăcute 
pe deplin prin grija partidului și gu
vernului.

Spre deosebire de vechile regimuri 
de exploatare, regimul nostru demo
crat-popular nu exclude de la viața 
obștească, de la treburjle poporului 
și statului pe militarii forțelor noa
stre armate. Ei se bucură de toate 
drepturile și libertățile cetățenești a- 
cordate de Constituția țării. Azi, os
tașii și ofițerii participă la alegeri, 
unii militari au fost chiar aleși de 
oamenii muncii în Marea Adunare 
Națională și în sfaturile populare, în 
diferite funcții ale construcției econo
mice și de stat.

Poporul romîn iubește fierbinte pa
cea, el este atașat cauzei păcii, de
oarece este dornic să-și consacre efor
turile sale construcției socialismului, 
făuririi unei vieți noi. In același 
poporul, conștient de necesitatea 
rării cuceririlor sale, de faptul că for
țele imperialiste se agită din nou, 
recurgind la provocări și noi agresiuni 

— acordă atenția cuvenită forțelor noa
stre armate, înzestrării lor cu arma
ment modern. Partidul educă pe mili
tari in spiritul patriotismului înflăcă
rat și al internaționalismului proletar, 
în spiritul vigilenței față de unelti
rile ațîțătorifor la noi măceluri. Po
porul nostru consideră că alianța ță
rii noastre cu Uniunea Sovietică și 
celelalte țări europene de democrație 
populară în cadrul Tratatului de la 
Varșovia constituie o pavăză de oțel, 
o forță uriașă în lupta! pentru apăra 
rea libertăților și cuceririlor sale, pen
tru menținerea păcii în lume.

Sportivii patriei urmăresc cu legi
timă mîndrie modul cum 
militarii forțelor noastre 
cesele tot mai însemnate 
lor de luptă și politică.

Cu prilejul sărbătorii 
armatei noastre populare, gîndurile 
sportivilor se îndreaptă cu caldă dra
goste spre toți soldații, marinarii și 
sergenții, ofițerii și generalii arntalei 
noastre dragi populare, urîndu-le din 
toată inima noi și însemnate succese 

în nobila lor misiune de apărare a 
păcii și a Patriei noastre — Republica Jmulul. Se simțea nevoia reorganizării 
Populară Romină. C activității turistice pe baze noi, care

/ să permită atragerea de și mai mulți 
V. GRĂDINAREI I amatori de drumeție.

se pregătesc 
annate, suc
iți pregătirea

zilei forțelor
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• Turneu 
Mureș

internațional la Tg*

TG. MUREȘ 
Icctioul sportiv 
5, 6 și 7 octombrie, 
Prieteniei Romlno-Sovietice, un turneu 
international de baschet cu participarea 

Gwardia Gdansk (Polonia), 
Diuamo Oradea, Voința și Dinamp 
Tg. Mureș. După acest turneu, echipa 
poloneză va juca la Cluj și Oradea, 
(V. RADAR, corespondent regional).;

I (prin telefon}. — Co- 
Dinamo organizează la 
' ' , in cinstea Lunii

Dirzi, neinfricați, gata la datorie — aceștia sînt
patrii. Iată-i defilind cu pas sigur, intr-o perfectă aliniere, raporiînd 

partidului și guvernul-ui despre minunatele succese ‘înregistrate in pregăti
rea militară și politică.

tre
ostașii scumpei noas

K luaf ființă

• Arbitri sovietici la jocurile 
Polonia — Romînia și Ro- 
mînia — Ungaria

Pentru meciurile de fotbal Polonia—‘ 
Rominia (juniori) — 5 octombrie la 
Cracovia — și Rominia — Ungaria 
(A) — la 26 octombrie la București— 
au fost invitați să conducă arbitri so
vietici.

„Asociaf ia Turiștilor" din R. P. R.

Tinerii
u. obtinut un
ișa de Cultură din Pancevo a găz- 
sîmbătă și duminică competiția 

apte „Cupa speranțelor olimpice" 
ire au luat parte cei mai tineri

.’'71

/. GEANTA

luptători
frumos succes
sportivi din R.P.F. Iugoslavia și R.P. 
Romînă. Din cauză, că echipa maghia
ră nu s-a putut deplasa la această 
dată, R.P.F. Iugoslavia a prezentat în 
concurs două echipe (A și B). Tinerii 
luptători rontîni s-au dovedit mai bine 
pregătiți din punct de vedere tehnic și 
au cîștigat întîlnirea pe echipe cu 21 
puncte, față de cele 18 realizate de e- 
chipa A din R.P.F. Iugoslavia și 13 de 
echipa B. Totuși, lipsa de experiență 
s-a făcut simțită în fiecare meci. Toate 
acțiunile erau pregătite vizibil, iar ad
versarul le putea para cu ușurință sau 
putea iniția contraatacul cel mai nime
rit.

lată rezultatele întîînirilor. Catego
ria 52 kg: D. lonescu cîștigă la puncte 
în fața lui Vtikovici (Iugoslavia A) și 
Ivanov'(Iugoslavia B). Categ. 57 kg: 
I. Geantă, cel mai bun dintre luptătorii 
noștri, învinge la puncte pe Zganeț 
(Iug. A) și Pece (lug. B). Coleg. 62 
kg: Gli. Dohi face meci nul cu Simic 
(Iug. A) și cîștigă la puncte în fața 
lui Zervica (lug. B). Categ. 67 kg: 
M. Palfi, întrece la puncte pe Ilici 
(lug. B) și pierde prin tuș la Pozder 
(Iug. A), iar Gli. Șolcan cîștigă prin

Activitatea turistică cunoaște o dez
voltare tot mai mare în țara noastră. 
In fiecare duminică și zi de sărbătoare 
tot mai multi oameni ai muncii par
ticipă la excursii în cele mai fru- 
m isse locuri din țara noastră. Ca ur
mare, se amenajează, an de an, noi 
cabane: de la 88, cu aproape 4000 locuri 
de dormit cîte existau în 1949, astăzi 
mișcarea turistică din țara noastră sc 
poate mîndri cu 160 cabane care au 
10.000 locuri. La una din cabanele din 
regiunea Suceava s-au înregistrat anul 
acesta 7000 turiști față de 2800 în 1957!

Ilotărîrea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn și a Con
siliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Rom'ine din 2 iulie 1957 cu privire 
la reorganizarea mișcării de cultură fi
zică și sport din țara noastră, a pre
conizat crearea unei asociații a turiști
lor, pentru că, față de marea dezvolta
re pe care a luat-o această activitate, 
forma organizatorică existentă (aceea 
prin sindicate) nu mai corespundea, 
devenise o frină în dezvoltarea tirris-

Dezideratul turiștilor și alpiniștilor 
din țara noastră a devenit azi un fapt 
împlinit : marți a luat ființă „ASOCIA
ȚIA TURIȘTILOR" din R.P.R. La șe
dința ce a avut Ioc cu acest prilej s-a 
citit o informare asupra stadiului ac
tual al dezvoltării turismului și pers
pectivelor de viitor. Tov. I. Si- 
mion, vicepreședinte al U.C.F.S., a citit 
apoi componența Comitetului Executiv 
Provizoriu al „A. T.“, care este alcă
tuit din : Radu Mănescu — președinte, 
Nicofae Pascu și Gaston Marin — vi
cepreședinți, George Romaș — secre
tar, Costache Stoleru — secretar ad
junct, Georg Fromadka, Gheorghe Cli- 
ba, Ioana Cela Boga, Dumitru Stan — 
membri. întreaga activitate a „Asocia
ției Turiștilor" se desfășoară sub în
drumarea U.C.F.S.

După constituirea asociației, tov. 
Radu Mănescu, președintele Comitetu
lui Executiv Provizoriu al „A. T.“ ne-a 
declarat*  „Scopul principal al asocia-

ției este acela de a iritări și mai mult 
caracterul de masă al turismului. Și 
cind spun aceasta, mă gindesc la fap
tul că turismul nu trebuie concentrat 
doar în cîteva centre, ci el trebuie să 
se dezvolte in toate regiunile țării, pen
tru că fiecare dintre ele are specificul 
său. De asemenea, turnează să dezvol
tăm schimbul de turiști intre București 
și celelalte regiuni ale țării. Nu va tre
bui să uităm alpinismul, sport cu un 
caracter atit de utilitar. Mă gindesc 
nu numai la alpinismul de performan
ță, accesibil fruntașilor acestui sport, ci 
și la un alpinism care să poată fi prac
ticat de cei tnuiți, mai precis la o treap
tă de trecere între turism și alpinismul 
de performanță. Ca să ne putem duce 
la bună îndeplinire aceste sarcini care 
stau în fața tinerei asociații, trebuie să 
ducem o muncă activă de popularizare 
a turismului prin U.T.M. și organiza-*  
țiife de pionieri".

După trei etape în „Cursa Victoriei* 6

romîni
în Jugoslavia

tuș întilnirea cu Ilici (lug. B) și este 
învins prin tuș de Pozder (Iug. A). 
Categ. 73 kg: Fr. Ralz face meci egal 
cil Zelic (Iug. A) și învinge prm tuș 
pe Sikic (lug. B). Ccdeg. 79 kg: I. 
Țăranii bale la puncte pe Malovici 
(Iug. A) și prin tuș pe Milinkovic 
(lug. B), C. Badea pierde la puncte 
în fața lui Milinkovic (lug. B) și prin 
tuș cu I. Țăranu. Categoria 
87 kg.: Otto Retfalvi cîștigă prin 
tuș întîlnirile cu Moiver (Iug. A) și 
Covacek (lug. B). Categoria grea: N. 
Pavel pierde prin tuș întîlnirea cu Cita- 
kovic. (Iug. A) și face meci nul cu To- 
tic (lug. B).

Clasament individual: Categ. 52 kg.: 
1. D. lortesca; 2. Vucovici; 3. Ivanov. 
Categ. 57 kg.: I. Geantă; 2. Zganet: 
3. Pece. Categ. 62 kg: 1. Simic; 2. 
G. Dohi; 3. Zervica. Categ. 67 l;g. :
1. Pozder: 2. Șolcan; 3. Palfi; 4. 
Ilici. Categ. 73 kg: 1. Fr. Ratz; 2. 
Sikic ; 3. Zelic. Categ. 79 kg. : 7. Ță
ranu : 2. Malovici ; 3. Milinkovic : 4.
C. Badea. Categ. 87 kg.: 1. O. Rcf-
falvi: 2. Mojver3. Covacek. Categ. 
grea: 1. Citakovici; 2. Totic; 3. N. 
Pavel.

V. Dobrescu și Dinamo, lideri

In urmărirea celor 3 fugari (I. Vasile, N. Pelcarit și O. Moiceanu); 
plutonul rulează „întins", condus de tinărul alergător V. Dobrescu. Imagine 
din etapa a 11-a București — Giurgiu — București. (Foto Gh. Dumitru)'

Rareori ne-a fost dat să urmărim 
o cursă atit de rapidă ca cea dfn eta
pa a Ii-a București-Giurgiu-București 
desfășurată marți de-a lungul a 121 
km. încă de la plecare au început sur
prizele. După numai cîteva sute de 
metri ,,sparge" valorosul alergător 
polonez Pietraszewski, care ntt va mai 
prinde plutonul. Imediat N. Pelcary

inițiază o evadare susținută de I. Va-- 
sile și G. Moiceami, principali animai 
tori ai etapei. Cei trei fugari înțele- 
gîndu-se la trenă se'distanțează trep
tat de grosul plutonului. In urmă ră-’ 
mîa Vîlsan, Liritis, Slobozeanu. Glo- 
dea, ■Marszalovschi care nu pol re-;

TR. 1OANIȚESCU jj 
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Sportul, prieten drag al ostașilor Olimpia Orașul Stalin-un club fără., fotbal

Pe terenul de sport al unității
[ încă de dimineață, 
Ibaza sportivă a unității 
'este deosebit de solicita
ră. La barele fixe și pa- 
țralele, pe terenul de vo- 
tlei, la porticurile de 
(gimnastică și |>e pista 
’militară cu obstacole au 
(început antrenamentele., 
(încotro să-ți îndrepți mai 
lîntîi privirea? Pe cine să 
radmiri? Pe săritorii de 
Șa groapa cu nisip sail 
/pe sportivii care execută 
leu multă măiestrie gim- 
inastica la aparate? Spor- 
Itivii care-și dovedesc în- 
l’demînarea sînt militari 
fdinir-o unitate de transmisiuni. Flăcăi 
ttineri, plini de viață, care au îndrăgit 
•și practică sportul în armată. Să fa- 
•cem cunoștință cu ei.

La startul probei — pisfa militară cu 
Obstacole — sînt prezenți militarii din 
(subunitatea comandată de locotenentul 
(major Ionică Mocanii. Mai întîi coman- 
•dantul trece pista cu obstacole urmărit 
cu atenție de subordonați. Apoi el ur
mărește primul participant. Cronome
trează timpul, notează observațiile sale 
cu privire Ia execuțiile tehnice, apoi 
trece concret la lucru. Rînd pe 
rînd soldații fruntași Drăgan Nicolae', 
B’.rcan Marin, Mihăilă Andrei și alții 
trec pe sub sîrma ghimpată, peste bîr- 
na de echilibru, asaltează’gardul de 

• doi metri, sar peste șanț, aruncă: gre- 
dnade. Toate aceste obstacole deosebit 
•de dificile tinerii noștri sportivele trec 
<cu o îndemînare demnă de admirat și 
*într-un timp mult mai scurt decît. cel 
■prevăzut de barem. Toți ati obținut ca
lificativul „.foarte bine". La fel că ei și 
«ceilalți militari din pluton se dovedesc 
Să înălțime. Palmaresul acestor sportivi 
•fete mult mai bogat. La ședința de 
.luptă corp la corp ca și la gimnastica 
la aparate ei au calificative bune și 
foarte bune. Echipa lor de volei nu are 
adversar în unitate. Iar dacă ar fi să 
vorbim despre meritele lor ca militari, 
am avea și mai multe de spus. Tot 
plutonul a obținut calificarea de clasă 
ca telegraf iști. La o aplicație desfășu
rată recent, acești iscusiți telegrafiști 
au acționat cu multă hotărîre și în
drăzneală. Comandantul subunității 

•fete unul din cei mai buni trăgători cu 
■■armamentul de infanterie pe armată.

Nu mai puțin pregătiți sînt militarii 
din subunitatea comandată de căpita
nul Năstase loan. Toți subordonații a- 
cestui ofițer se descurcă cu ușurință Îh 
lucrul la aparate. Dovedesc tehnică a- 

•vansată în executarea exercițiilor 1 și 
2 la bară fixă și paralelă. Majoritatea 
ati trecut probele G.M.A: cu 
deosebit de valoroase.

rezultate 
probele

' In fiecare an, încă din primele zile 
.-«ie lunii ianuarie și pînă tîrziu, în 
riarna următoarș. ostașii și ofițerii, e- 
'levii liceelor militare și elevii școlilor 
iși academiilor militare, își dispută în- 
■firetaiea în cadrul numeroaselor coin- liandbaliștii 
petiții sportive militare de masă. S-a 

■ statornicit în tradiția Forțelor noastre 
Armate că, an de an, sportivii mili
tari să se alinieze la startul Sparta- 

'chiadelor de iarnă și de vară. In ca
drul acestor mărețe întreceri își do
vedesc pregătirea fizică ostașii, elevii 
și ofițerii de pe întreg cuprinsul țării, 

lin întrecerile finale ale Spartachiadei 
imilitare de iarnă, care a reunit anul 
.acesta concurenți din toate armele, 
<s-au evidențiat militari ca : sold. 
<Gheorghe Serică, învingător în probele 
ide slalom și coborîre, caporal C. Larig, 
•cîștigătoru! probei de fend, sold. loan 
ÎFianu, unul din cîștirălorii probei de 
îbiatlon, sau maior I. Neamțu, unul 
• din învingătorii probei de poliatlon. 
(Nu mai puțin succes au înregistrat 
(întrecerile Spartachiadei militare de 
'vară. Cei mai buni dintre cei buni, 
‘finaliștii, au luptat cu însuflețire, cu 
o neîntrecută dîrzenie, pentru a repre
zenta cu cinste culorile unității din 
care fac p?rte. Numeroasele recorduri 

rmilitare âoborîte cu acest prilej, ca 
■și celelalte performanțe valoroase, do- 
"vedesc că în armata noastră există cele 
.-mai bune condiții pentru practicarea 
rsportului și că în rîndurile ostașilor 
jpatriei se află nenumărate talente spor- 
itive. Este un motiv de legitimă mîn- 
«Brîe faptul că în armată s-au ridicat

■ ■

la bară fixă cer multă indeminare...Exercițiile

atletice, alergări, sărituri în.lungime și 
înălțime, aruncări cu grenada și greu
tatea ei au obținut performanțe care le 
fac cinste.

Să-i urmărim o clipă și pe subordo
nații locotenentului major Vl'ăduț Mir
cea. Intr-o aliniere perfectă și discipli
nați, militarii execută ședința, de luptă 
corp la corp. Se fac fandări, întoarceri, 
împungeri. Peste tot se vede armonie, 
siguranță, vioiciune și precizie.

In fiecare dimineață militarii fac 
sport, își călesc trupul pentru a deveni 
apărători dîrzi ai patriei. Partidul le-a 
creat condiții ea, pe lîngă o .temeinică 
pregătire militară, să poată; practica 
toate disciplinele sportive cafe îi for
mează ca oameni sănătoși, ca; luptători 
acfevărali.

Căpitan GH. BARBĂNȚAN

La clubul sportiv Marina
Despre rodnica activitate a Clubului 

Sportiv Marina din Constanța iți poți da 
seama încă -de-la intrarea în sediu. O 
sală frumos pavoazată, împodobită cu 
cupe, plachete și diplome, cucerite de 
marinarii sportivi, te întîmpină încă de 
la început. Apoi, în sălile de sport, 
mari și luminoase, poți face cunoștință 
cu sportivii clubului. Sînt soldați, ma
trozi, cartnici, ofițeri ai marinei noas
tre militare. Tov. căpitan Mihai Bol- 
deanu, secretarul clubului, ne-a dat cî- 
teva interesante lămuriri asupra activi
tății sportive care pulsează aci. Intr-a
devăr, în cadrul Clubului Sportiv Ma
rina ființează nu mai puțin de 14 sec
ții pe ramură de sport, fiecare avînd o 
bogată activitate. Cît despre nivelul ca
litativ al acestor secții, este suficient să 
ne amintim că C.S. Marina are o echi
pă de volei și una de handbal în cam
pionatul categoriei B, că posedă pu
ternice loturi de boxeri și luptători, că 
la sporturile cu vele deține rezultate 
valoroase. Unii dintre realizatorii per
formanțelor de frunte sînt marinari 
care aii făcut cunoștință cu sportul în 
armată: Augustin Poenaru (volei). 
Dumitru Bocanu (fotbal'), Samuel Sza- 
kacs (fotbal) și alții. Dar aci actfc'ează 
și sportivi fruntași cum sînt campionul 
balcanic de lupte libere Dumitru Cră- 

sportivi ca atieții sold, fruntaș 7.. G':er- 
gheli, sold, fruntaș Emilian Zah, îno
tătorii caporal I. Pitarlu, so'd. hunt ș 
7. Berstein, sold. V. Pascal.’ fotb I ș- 
tii St. Renci și c-apora! Gr'gore Cuca, 

sold. 7. Ciuțac ș' serg.
T. Bucuroiu și mulți alții. Cu un deo
sebit interes a fost urmărită la fina
lele Spartachiadei proba de polia
tlon, o probă specifică sport vTor 
m litari. Această întrecere, con- 
stînd din probele: tir, cros, înot 50 
metri cu echipament, pista cu obsta
cole și aruncarea grenadei, a arătat 
buna pregătire fizică a ostașilor noștri 
sportivi și mai cu seamă a cîștigăfo- 
rilor — It. major loan Doicaru și 
caporal Gh. Mohaci.

Școlile militare, liceele militare, a- 
cademiile militare își au și ele — în 
fiecare an — Spartachiadele lor, prilej 
de verificare a gradului de pregătire 
fizică atins de ofițeri și viitori ofițeri. 
O altă competiție tradițională mili
tară este campionatul de șah pe ar
mată. Anul acesta, titlul de campion 
i-a revenit lt. maj. Macarie Emil, dar 
întrecerile au evidențiat și calitățile 
celorlalți finaliști printre care lt. maj. 
Rugină Ion, caporal Tolocică Florin, 
lt. maj. Teodoresca C. ș. a. Deosebit 
de aceste întreceri, de-a lungul anului 
se mai dispută nenumăr.t? concursuri 
sportive intercluburi de regiuni mili
tare, pe comandamente de armă și pe 
Casele ofițerilor.

...Sînt de fel din comuna Topolog, 
raionul Hîrșova. Munceam pe tarlalele 
înfrățite ale gospodăriei noastre agri
cole colective „23 August" cînd am ple
cat să-mi fac datoria către țară. Cite 
lucruri minunate am învățat în armată! 
Dacă ar fi să socotesc, mi-ar trebui 
multă vreme să le înșir. Aci m-am îm
prietenit și cu sportul. La noi, la Topo
log, în gospodărie, băieții făceau spori, 
bateau mingea, alergau, jucau volei. Eu 
mă țineam deoparte. Parcă nu-mi ve
nea să mă amestec în joaca lor. In ar
mată însă, am învățat să prețuiesc spor
tul. De unde, la început nu mă price
peam în nici un sport, am ajuns acum 
să obțin rezultate bune la gimnastică, 
la înot, la schi și la jocuri sportive. 
Pregătirea fizică pe care am căpătat-o 
la antrenamente mi-a ajutat să-mi per
fecționez pregătirea de luptă. Și dacă 
astăzi, port pe pieptul meu insigna „Mi
litar de frunte", acordată fruntașilor în 
pregătirea de luptă și politică, trebuie 
să spun că datorez în bună măsură și 
sportului această înaltă cinstire.

In activitatea mea, mă străduiesc zi 
de zi să contribui la îmbunătățirea pre
gătirii fizice a ostașilor din grupa mea, 
să popularizez acțiunile sportive în uni
tatea noastră. Participarea la competi
țiile sportive militare de masă, re
prezintă pentru mine, ca și pentru osta
șii din grupa mea, un minunat prilej 
de a răspunde — prin rezultatele noas
tre — grijii partidului și guvernului. 
Ca ostaș al scumpei noastre patrii 
mă angajez să stau neclintit "de stra
jă cuceririlor revoluționare ale poporu
lui nostru muncitor, să apăr cu cre
dință viața noastră fericită.

Serg. OLTEANU VASILE 

ciun, boxerul Vasile Vintilă, sau velis- 
iul Nicolae Calcan.

Cu astfel de sportivi marina noastră 
militară arc tot 'dreptul să se mîi’- 
drească 1

PETRE ENACHE 
corespondent regional
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Soldatul fruntaș Giiergheii loan 
y Anul trecut, cînd s-au disputat 
(finalele Spartachadei m litare de 
/ vară, printre fina iști se afla și un 
( "tinăr soldat, originar din Cluj. 
/Numele lui: Ghergheli loan. As- 
\tăz:, cl este trecut pe lista celor 
/mai buni alergători de viteză din 
\țara noastră. Performanța realizată 
f de el — 10" 9 pe 100 m. — i-a 
\ adus aca t loc fruntaș. Curios este 
C faptul că ostașul care venise 
Sânul trecut la finalele Spartachia- 
(dei, in caliiate de... portar al e- 
f chipei de fotbal a C.A.A.T., avea 
\să ajungă... atlet fruntaș. De fapt, 
f lucrul acesta nu era chiar atit de 
\greu de prevăzut. Intr-adevăr, la 
/acele finale, soldatul Ghergheli 
\ loan s-a gindit să ia startul și 
f în probele de 100 șt 200 m. Piuă 
\ atunci, in ' ' 
C unității se dovedise cel mai rap'd 
^alergător. încercarea a fost încu- 
(minată de un deplin succes: Gher-' 
f gheli Ioan a ocupat locul întîi in 
\ambele probe, dobortnd și recordu- 
frile Spartachiadei. Anul acesta, el 
(a repetat performanța. Cu deose- 
/b're că de data aceasta, soldatul 
\ fruntaș Ghergheli loan a făcut 
f parte și din echipa victorioasă in 
\ proba de ștafetă 4 X 100 metri. 
C Pentru rezultatele obținute, pen- 
\tru seriozitatea dovedită la antre- 
(namente, soldatului fruntaș Gher- 
f gheli loan i s-a făcut cinstea de a 
\fi selecționat in lotul nostru mi- 
/ litar care a participat la Spirta- 
ț clvada de la Leipz'g.

întrecerile din cadrul

Pînă acum acest club nu numără 
mai mult de 2U0.de sportivi. Sînt mun
citori și —■ spre bucuria noastră — 
multe muncitoare din întreprinderile 
producătoare de bunuri de consum și 
din instituțiile administrative de stat 
din Orașul Stalin.

Cei mai buni sportivi din întreprin
deri ca Partizanul roșu, Republica-Dîr- 
ste, Aurora, Drapelul roșu, Dezrobi
rea, Textila roșie, Cauciuc, Timpuri 
noi sau Nivea activează acum (n 
clubul Olimpia. Nu întîlnești în acest 
club prea multe echipe divizionare 
dar mîine, poate, se va vorbi mult 
despre clubul Olimpia. Deocamdată 
însă organizarea clubului se face 
destul de.., discret. Mulți nici nu 
știu de înființarea clubului Olimpia. 
Să fie oare pentru că aici nu există 
și o secție de fotbal? Se pare că da. 
Deci fotbal nu există la Olimpia. 
Dar ce altceva? lată: ciclism, schi, 
gimnastică, haltere, rugbi, handbal, 
volei, tenis de ■ cîmp și popice. Să 
recunoaștem că există o serioasă 
preocupare pentru dezvoltarea muil- 
tor ramuri de sport. Trebuie de ase
menea semnalată o bună inițiativă: 
organizarea Centrelor de copii. La 
tenis de exemplu vin zilnic mai bine 
de 40 de copii. Cîți nu vor veni și la 
centrele de schi, patinai sau înot?
ÎNAINTE: doar cîțiva sportivi de 

vaiocre
ACUM: echipe puternice...

Clubul sportiv Olimpia numără 
mulți sportivi 'fruntași de valoare. 
Înainte, ei nu formau însă echipe 
puternice ci activau — care cum pu
ica — în numeroase colective sportive. 
Acum cei mai valoroși sportivi fac 
parte dintr-o singură secție. Astfel 
sub culorile clubului Olimpia concu
rează acum cicliștii: N. Aldulea, M. 
Kammer, Ingeborg Schmidt Și Erica 
Schmidt (de la Partizanul roșu), 
Herta Schuster (de la Cauciucul), 
Maria Csedo (Dezrobirea), și alții. Un 
alt exemplu îl oferă echipa de handbal 
din care fac parte printre alții Wagner 
(Abator), Waldemar (Școala Profe
sională Ind. Ușoară), Zahari și Rișcu 
(Partizanul roșu), R. Wagner (Coop. 
7 Noiembrie), M. Binder (I.R.P.) etc. 
Aceeași situație există și la celelalte 
secții. Firește, rezultatele realizării 
unor echipe alcătuite din cei mai 
buni sportivi din 30 de colective nu 
vor întîrzia să se arate

In acțiunea de recrutare a celor 
mai valoroase' elemente s-a ținut sea
ma nu numai de performanțele spor
tive ci și de întreaga activitate a 
sportivilor. Așa șe face că toți mem
brii clubului sînt încadrați în produc
ție și că dintrfe ci, mulți sînt frun
tași în muncă. 'Vopsitorul M. Kam
mer de la Partizanul roșu, muncitoa
rea Maria Csedo din secția amba
laj a întreprinderii Dezrobirea, țesă- 
toarea lulia Cotfas de la Partizanul 
roșu sau repansatoarea Emilia Scor- 
țea de la aceeași fabrică sînt numai 
cîteva din exemplele demne de urmat 
pe care le oferă sportivii clubului O 
limpia. .

Există aMran«rl, există ți b«ze 
spertlve

l'e-.tru viitoarea activitate a ciu- 
bt’.h’i era nevoie și de rezolvarea 
im r a't impș,i,;ta'.'te probleme: an- 
tre ori, baze sportive etc. Problema 
antrenorilor a'ț constituit o atentă 
preocupare pențru, conducerea clubu

AZI ÎNCEPE CUPA DE TOAMNA 
LA TENIS

Incepind de astăzi și pînă la stîrșitul 
săptămânii, tenismenii noștri fruntași 
sînt chemați la o nouă întrecere im- 
poitantă. care va constitui un ultim 
■criteiiu de clasiiicare pe anul în curs.

Este vorba de „Cupa de toamnă", com
petiție individuală deschisă priml-lor 1-6 
jucători și 3 jucătoare aie țării. Intaece- 
i ite se desfășoară de joi și pînă dumini
că începînd de la orele 9 și 14, pe tere
nurile centrului de antrenament din ca
pitală.-

CAMPIONATUL DE FOND LA CA- 
IACCANOE VA AVEA LOC PE 

LACUL HERĂSTRĂU

Finala caimpionatuiuî republican de 
fond la caiac-canoe se va disputa în 
; ilaie de 17-19 octombrie a.c. în Capi- 
«rlă, pe lacul Herăstrău, în Ioc de lacul 
Snagov, așa cum inițial fusese progra
mată.

TURNEU PENTRU CALIFICAREA 
ECHIPELOR FEA4ININE

DE BASCHET IN CATEGORIA A

Federația romînă de baschet va orga
niza în zilele de 10, 11 și 12 octombrie 
la Sibiu, un turneu care -are dirept scop 
c esemnarea celor două echipe feminine 
r e ” ” , uca în categoria A, alături de 
lorma'/iic : Rapid, progresul, const»uc- 
toruj, olimpia, C.C.A., (toate din Bucu

lui iar astăzi au și început să mun 
ceașcă în cadrul secțiilor respectivi 
antrenori ca Martie Ștefănescu (ci 
dlism) Alecu Ștefănescu (rugbi) 
Metta Popescu, Alexandru Lup ș 
Andrei Elekes (gimnastică), I. Ra 
covită, (tenis)', Pecsi Zoltan (halte 
re), Tartler Dieter (handbal) și Fr 
Pali (volei). Cît despre bazele spor 
tive trebuie spus că în puține locur 
găsești terenuri de tenis (5) atît di 
frumoase și bine îngrijite ca acele; 
ale clubului Olimpia. La fel sînt în 
treținute și cele 4 terenuri de volei 
terenul de antrenament pentru rug 
bi, bazinul de la ștrandul Tineretulu 
(clubul va mai avea încă un ștrani 
cu 4 bazine).

Sînt totuși baze sportive care ni 
prea aduc venituri. Așa ești tenta 
să crezi la început. Activiștii dubii 
lui Olimpia sînt însă de altă părere 
Terenurile de tenis și volei (care ai 
fost deficitare ani de zile) pot aduc 
un venit de... 60.000 lei anual. Ex 
plicația: întreținerea lor cu sprijnv 
întreprinderilor și prin muncă vc 
luntară. Economii importante se rea 
lizează și prin organizarea atelieru 
lui mecanic (pentru secția de ci 
clism) unde mulți dintre cicliști mun 
cesc voluntar. Alte surse de venitiir 
festivaluri (în iarnă se vor organiz 
carnavaluri pe gheată), reuniuni i 
chiar o... agenție Pronosport car 
aduce un venit lunar de 2—3.000 le

Proiecte...

Este desigur un capitol indisper 
săbii, atunci cînd vorbim despre u 
club care pornește la drum cu mulj< 
foarte multe speranțe justificate, țf 
clubul Olimpia și-a propus multe c 
biective. Este necesară întărirea mur 
cii de organizare și evidență. '6^'’^: 
începută acțiunea pentru rccn .> 
membrilor susținători (se sconteăz 

realizarea a cel puțin 500 membri) 
trebuie intensificată munca de sele< 
ționare a elementelor pentru centre 
de copii. întărirea secțiilor (în c< 
lective mai există jucători de popic 
valoroși, voleibaliști de performant 
etc.), a bazei materiale a secțiile 
sînt de asemenea obiective importat 
te ale' clubului. O atenție specia 
va fi acordată învățămîntului polii 
ce va începe peste cîteva zile. Sîi 
sarcini pentru realizarea cărora mm 
cose '— alături, de sportivi — meu 
brii consiliului de conducere al cli 
bului: I. Fekete, Mihai Nif, I. Vel 
can, I. Piesa, Tr. Busuioc, L. Ba 
tiș etc. DAN GIRLEȘTEANU

Primul concurs republicai 
de aruncări cu lanset;

Sîmbătă și duminică vor avea 
în Capitală pe stadionul citibid: 
Progresul (str. dr. Staicovici No. 41 
întrecerile primului concurs repub 
can de aruncări cu lanseta. La acea 
tă competiție vor lua parte cei m. 
buni specialiști în materie, selecții 
nați din rîndurile pescarilor sporti 
din București și din principalele ora 
.".■le. țării.

Iii cadrul concursului se vor de 
fășura următoarele probe: aruncări < 
precizie la ținta Arenberg și b lin 
Skis.h, precum și aruncări dr fl:‘<->n 
cu greutățile de 7,5 gr. și 15 <> 
Concursul este dotat cu muperoa 
premii și diplome. întrecerile se v 
disș’juta între orele’ 8 și 14

..•ști;, A'.imcti^ura și .. 1 .
reș, C.S. Oradea, Voința Oracvca ș 'V 
ința Orașul Stailin. La turneul de rr! 
blu participă echipele : Ciubu; j.co
Timișoara, Di.namo Sibiu, I.C.F. Buc 
rc^ti și știința Cluj. Campionatul iep 
b'.ican femi in va începe la 13 ecto: 
brie, odată cu campionatul masculin.

AZI PE STADIONUL REPUBLIC 
UN MECI DE RUGBI

Dupci cum s-a mai cnuruat, la 12 oclo 
brie selecționata de rugbi a țârii noastre 
înrîlni, la Berlin, reprezenfativa R. D. G 
mane. Astăzi după amiază, la ora 16, în 
drul pregătirilor în vederea acestei parti, 
selectionabilii vor întîlni, pe stadionul Reț 
blicii, într-un meci de antrenament, echi 
de categorie B Metalul II M.I.G.

INTRECERI CICLISTE
<9 Ultimul concurs pe velodrom dotat 

„Cupa Federației" s-a încheiaf cu următe 
rele rezultate : viteză seniori : Constan 
Voicu (C.C.A.); viteză juniori : D. Rob 
(C.C.A.); 400 m. seniori lansat : M. Voin 
cu (Din.); Semifond : C. Baciu (C.C.A.). 
echipe concursul a fost cîștigat de C.C 
urmată de Dinarno.

@ Duminică s-a desfășuraf pe sos. Tîrț 
vișie o cursă de fond {pe distanța de 64 I 
rezervată alergătorilor de categoria lll-a 
juniori. Victoria a revenit la categoria II 
lui Alex. Aramă (Constr.), iar la juniori 
E. Bărbulescu (Școala U.C.F.S.).

V. IOaESCL 
corespondent
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Cîteva aspecte de la etapa a ll-a 
a Cupei R. P. R. la tenis de masă

Pregătirile fotbaliștilor noștri 
pentru jocwpitâe cu Ungaria

Prezența fruntașilor și a speranțe
lor tenisului nostru de masă la star
tul întrecerilor celei de a doua etape 
a Cupei R.P.R. a constituit o bună 
propagandă pentru acest sport în Iași, 
chiar dacă nivelul tehnic al întrece
rilor nu a fost întotdeauna cel aștep
tat. Spectatorii ieșeni au putut vizio
na multe partide interesante, mai ales 
prin evoluția scorului cît și a dîrze- 
niei cu care și-au apărat șansele unii 
concurenți.

Cel care și-a dozat cel mai bine 
'eforturile de-a lungul întregii compe
tiții și a avut o orientare tactică ju
dicioasă precum și o pregătire gene
rală satisfăcătoare a fost desigur 
Reiter, cîștigător de altfel în toate 
cele trei probe la care a participat. 
O bună impresie sub aspectul tehnic 
a lăsat și tînărul jucător clujean 
Gheorghe Cobîrzan, care deși stînje- 
nit vădit de accidentul suferit (o în-

0 REUȘITĂ ÎNTRECERE ATLETICĂ 
ÎN CINSTEA ANIVERSĂRII 
REFORMEI ÎNVĂTĂMINTULOI

Duminica dimineață, stadionul Republicii a 
găzduit o competiție atletică inedită și deo
sebit de interesantă : primul triunghiular in
tre echipele de juniori ale cluburilor Dinamo, 
Progresul și reprezentativa clubului sportiv 
5 -\r ,,Iureș". Această întîlnire, organized

-.3. Iureș, a făcut parte din șirul mani- 
K ..arilor sportive prin care elevii Capitalei 
aniversează zece ani do la reforma învăță- 
mînlului.

Așteptările legate de prima ediție a aces
tui triunghiular nu au fost dezmințite. S-au 
obținut rezultate bune - în fruntea cărora se 
situează cele două noi recorduri de juniori 
cat. a ll-a, - disputele au fost echilibrate 
și atrăgătoare.

Realizalorii celor Couă noi recorduri sînt : 
Petre Astafei (Iureș) cu 3,52 m la prăjină și 
Mircec Axente (Dinamo) cu 1642 p. (12,0 la 
100 m, 12,08 m la greutate și 1,60 m la înăl
țime) la triatlon. Dintre celelalte rezuliale, 
notăm : 100 m F. I.: Karin Artz (P) 13,1 ;109 
m F. II. Olivia Carabela (P) 13,4; disc F I: 
Eugenia Veligia (P) 32,13 m; disc F II: Anca 
Gurău; (P) 32,73 m; înălțime B I: Gr. Mari
nescu (P) 1,86 m; înălțime B II: Eugen Ducu 
(P) 1,83 m; ciocan B I: D. Filer (D) 35,6? m; 
ciocan B II: S. Vasile (I) 45,57 m; 99 m g: 
M. Axenle (D) 12,7; 110 m g: Z. Snabel (Dl 
16,9; 100 m. B I: S. Nițu (D) 11,4; 500 F I: 
Smaranda Gheorghe (D) 1:25,4; 300 F II: Ro- 
dica Manda (P) 467; greutate B I: Dan Se
rafim (P) 12,99 m; 300 m. B II: Bălănescu (I) 
39,0; 80 m g F I: Artz (P) 12,7: Păduraru (D) 
12,7; 80 m g F II: Poenăreanu (P) 13,3; pra
lină B I: Snabel (D) 3,52 m; lungime B !!• 
Samungi (I) 6,22 m.

Rezultatul final: Dinamo 295 - Iureș 267 - 
Progresul 244 p.

iminică 5 ociombrie va avea loc pe sta
nul Tineretului un nou concurs școlar în 

cinstea aniversării reformei învățămîntului. 
Vor lua parte cei mai buni atleți din școlile 
Capitalei. 

IHIII IP*  II Ml
- bimbăiă 4 octombrie, reuniune de trap la 

oro 14,30. Alergarea principală este pre
miul GHIOCtL - pentru cai cu record 1.26-
1.24 - în care concurează : Tarcău 1700 
(Szabo A.), Hoîușor 1700 (Bonjoi Gh.); Hi- 
ronda 1720 (Vasile Gh.>, Nărăvaș 1720 
(lehim €.), Lustragiu 1720 (AAihăilescu S.), 
Zăvoi 1740 (Szabo I.), Bahlui 1760 (Tănase 
Gh.). Celelalte 6 alergări întrunesc plutoa
ne numeroase, de cîte 8 și 9 concurenți.

- Duminică 5 octombrie se va organiza 
o reuniune de galop, la ora 10. Programul 
cuprinde 8 alergări cu 69 concurenți. Inte
resul sportiv se sprijină, în principal, pe 
primele întîlniri între caii do doi ani cu cei 
mai în vîrsfă. De remarcat de asemenea rein
trarea lui Stoc, Pardubice, Leandru și a ie- 
per Norocoasa, care au participat La mitin
gul internațional de la Budapesta.
- Miercuri 8 octombrie în centrul progra

mului reuniunii de trap va sta premiu! Ar- 
hsteîor. In această alergare vor conduce

• In urma omologării concursului 
nr. 39 din 28 septembrie au fost sta
bilite următoarele premii:

Premiul 1 : 169,85 variante cu 12 
rezultate exacte a cîte 1.478 lei fie
care. Premiul II: 3.021,96 variante cu 
11 rezultate exacte a cîte 91 iei fie
care. Deoarece suma cuvenită fiecărei 
variante cu 10 rezultate exacte este 
sub 15 lei, conform regulamentului, 
fondul afectat premiului III a fost 
împărțit în părți egale premiului I 
și II.

Fond de premii : 528.727 lei.
® Plata premiilor la concursu-1 Pro

nosport nr. 39 din 28 septembrie a.c. 
se va face în Capitală vineri 3 octom
brie începînd de la ora 17 la agențiile 
proprii raionale Loto-Pronosport în 
raza cărora premiații și-au depus 
buletinele.

AUTOMOBILUL „WARTBURG" 
VA PLECA LA BACĂU

După cum se știe, la Concursul spe- 
<*' ’ Pronosport nr. 37 din 14 sep
tembrie în afara premiilor obișnuite

tindere de ligament dfa un picior) a 
reușit în cele din urmă să-I elimine 
din competiție pe Gardner., Cobîrzan 
a respins cu brio atacurile lui Gant- 
ner și a contrat eficace mai ales cu 
lovitura din stingă, 'acumulînd puncte 
prețioase. Dacă din punct de vedere 
tehnic Cobîrzan a corespuns, nu ace
lași lucru se poate spune însă des
pre comportarea lui sportivă. îm
preună cu colegul său de echipă Radu 
Negulescu, ambii campioni europeni 
de juniori, a vociferat și gesticulat 
de nenumărate ori la deciziile arbi- 
trilof. Fără îndoială că asemenea ati
tudini — și ele se repetă de un timp 
Ia cei doi sportivi — trebuie reme
diate, iar în caz contrar sancționate.

Antrenorul Naumescu, ca jucător, 
a fost tm exemplu de voință de luptă 
și tenacitate, califipîndu-se îri finala 
de dublu (alături de: Mircea Popescu) 
și în semifinala de ‘Simplu. In meciul 
cu Nazarbeghian însă, el a furnizat 
o „țăcăneală" plictisitoare, este drept 
cu largul concurs afrădversarului său. 
l'ără discuție că interesează și rezul
tatul final, dar nu prin or:ce căi și 
mai ales în detrimentul calității par
tidei. Tot la ceas, s-a terminat și fi
nala feminină de simplu Ella Con- 
stantinescu—Angelica Rozeanu, dar 
în nici un caz în această partidă nu 
s-au făcut schimburi de mingi trimi
se Ia înălțimea de 2—3 m ca în în- 
tîlnirea Naumescu—Nazarbeghian (ul
timul a încercat fără a reuși ca prin 
baloane, să-l forțeze pe Naumescu să 
atace).

Finala de simplu feminin, deși ca
racterizată mai mult prin defensivă, 
a oferit schimburi de mingi mai ra
pide, cu atacuri prin surprindere. An
gelica Rozeanu, care a acționat mai 
des în ofensivă, nu și-a ales întot
deauna mingile cele mai nimerite și 
momentele cele maț favorabile de atac.

Maria Biro și Marta Tompa au 
rămas aceleași jucătoare dîrze dar 
exclusiv defensive, Maria Golopența- 
Alexandru inegală, iar Geta Pitică 
prea emotivă, s-a cpmportat slab.

întâlnirile de dublu, au plăcut mult 
publicului prin dinamismul lor. Un 
cuvînt bun pentru organizatori, atit 
pentru cei veniți din București cît și 
>entru membrii comisiei locale din 
lași.

C. COMARNISCHI

artiste de la Teatrele Armatei, C.F.R. Gi«’- 
lești, Circul de Stat, Nz>ttara, Municipal, Ti
neretului.

- REUNIUNEA de ieri de la Bănoasa Trap 
a dat rezultatele :

I. Călin 1’38 ii, Casanova, Condor; cota : 
2,40 - 87,88 le..

II. Fulviu î\j4, Harbuz, Orient II ; cota : 
3,20 - 15,1B - 8,63 lei;^

III. Japoneza 134,3, Vinovata, Fostă var u; 
cota : 3,30 - 1S,GO - 7,80 lei.

IV. Dărămjs 1'2^9, Novac, Vinovat; colo:
2.80 - 5,40 - 10.40 lei.

V. Amica 1’26,8, Ojoî, Eronin; cota : 5,30- 
62,70 - 57,33 lei.

VI. Jucăria T30, Teofana, Morala; cota :
11.80 - 69,20 - 121,93 'lei.

VIL Eian 1’36,6, Soraia, Sena II; cota : 
5,10 - 48,10 - 3ț90 Jei.

Toți câștigătorii zilei — minus Arnica și 
Elan și-au îmbunătățit recordul carierii.

O'onosport
în bani, I. S. Loto-Pronosport a oferit 
în mod gratuit numeroase premii de 
valoare în obiecte printre care și un 
automobil „Wartburg". La tragerea 
din urnă a premiilor în obiecte s-a 
stabilit că automobilul „Wartburg" a 
revenit posesorului cuponului nr. 
1.720.227

Zilele trecute. Comisia de omolo
gare a premiilor a primit o scrisoare 
din partea posesorului cuponului nr. 
1.720.227. El este hmcțioiișrul Bîscă 
Ion din Bacău care., a jucat 32 va
riante.

Deci, automobilul „Wartburg" va 
lua drumul Bacăului.

Cele 2 motociclete „Simson" au re
venit participanților : Popelea Ion 
din Ghimbav Raionul Stalin și Bule
tinului Agenției 2—6 reg. 17.

• Concursul Pronosport nr. 40 din 5 
octombrie, progrjuneazji întîlniri din

Meciurile de trial ale loturilor re
prezentative de fotbal, desfășurate ieri 
pe Stadionul Republicii, au oglindit 
în mare măsură forma manifestată de 
jucători în ultimele partide de campio
nat sau amicale. Selecționabilii s-au 
prezentat cu aceleași calități sau lip
suri constatate cu prilejul evoluțiilor 
în cadrul echipelor lor, fie din punct 
de vedere tehnic, fie fizic sau tactic. 
Un motiv în plus pentru colegiul de 
antrenori de a atrage atenția antreno
rilor echipelor de club asupra sarcini
lor ce le revin în privința pregătirii 
viitoare, pînă la jocurile cu Ungaria, 
a jucătorilor selecționabili. Ceea ce a 
și făcut la slîrșitul trialurilor, într-o 
ședință specială.

Mai interesante au lost, însă, aceste 
triaturi din punct de vedere al formu
lelor de echipe încercate la cele trei 
loturi. La „A" de pildă, din echipa 
care a jucat contra selecționatei R.D.G. 
au fost folosiți doar Toma, Oaidă, Con
stantin și Tătaru. Formația de ieri: 
Toma (Dungu) — Pahonțu, I. Lazăr, 
Macri — Al. Vasile. Nunveiller — 
Oaidă, Constantin, Eftimie, Meszaros 
II, Tătaru. Din lotul B au fost formate 
două echipe, care au jucat pe rînd:

/. Lazăr (dreapta) respinge balonul printr-o săritură pe sie Pahonțu. 
(Pază din jocul de ieri Lotul A — Lotul B I)

(Foto; T. ROIBU)

PUNCTE DE VEDERE...
GREȘEALA RECUNOSCUTA E PE 

JUMĂTATE IERTATA...

Meciul Rapid-Jiul a decurs într-o 
notă de perfectă sportivitate. Nici jucă
torii bucUreștcni nu pot reproșa ceva 
celor de la Petroșani nici aceștia nu 
au motive să.fie supărați pe cei de la 
Rapid, decît — eventual 1 —. pentru fap
tul că le-au marcat prea multe goluri...

Totuși, în repriza a doua s-a produs 
o mică ciocnire, lri urma unui duel 
aerian, Seredai șl Deleanu au căzut la 
pămînt, fiecăruia dinei părîndu-i-se că... 
celălalt „intraf-c" mpi tare. .Nestăpînin- 
dir-și nervi?'■'Seredai, pe jos fiind, l-a 
bruscat oarecum pe Deleanu.- Obser
ving • gestul, arbitru! 1-ă chemat 
pe Seredai pentru, a-1 avertiza. 
Unii suporteri care nu văzuseră, pro
babil. cee.a ce-făcuse Seredai, au înce
put atunci să huiduiască pe arbitru. 
Seredai s-a apropiat însă de arbitrul 
Zaharia Drăghici și înainte ca acesta 
să-i facă observație, ca un copil care 
făcuse o poznă, a plecat capul în semn 
dc recunoaștere, a greșelii pe care o 
săvîrșise. Protestele suporterilor au în
cetat imediat...

Seredai n-a făcut un gest deosebit. 
Am ținut, totuși să-l subliniem, să-l 

cadrul campionatului republican dc 
fotbal categoria A și B. Fără îndoi’lă 
că. acest fapt nu poate decît să bu
cure pe participant, care au posibili 
tați mari de documentare.

Apoi, să nu uităm că cele nul mari 
surprize au fost înregistrate pînă a- 
cum tocmai la întâlnirile dintre eoh:- 
pele noastre. Nu este exclus ca și 
duminica aceasta să se întîmple la 
fel și în consecință să înregistrăm din 
nou premii mari.

înainte de a completa buletinele 
dv. nn uitați să consultați Progra
mul Loto-Pronosport nr. 233 în care 
găsiți un bogat material documentar.

CONCURSUL PRONOEXPRES

© La tragerea din urnă a concursu
lui Pronoexpres nr. 37 din 1 octombrie 
au fost extrase următoarele numere: 

34 36 8 47 18 25
Numere de rezervă: 20 37
Fond de premii: 976.606 lei.

Rubrică' redactată de I. S. Loto- 
Pronosport .

B II ^CU LOTUL DE TINERET): 
Cozma ^Mîndru) — Szabo (Dinamo 
Obor), rJagy (C.C.A.), Cojocarii — 
Szekely (Ditiamo Obor), Szigeti — 
Gacov^ni, Neagu, Asan, Campo, Da-

B I ,fcu LOTUL A): Voinescu — 
Nagy Cgractorul), Capaș, Soare — Ne- 
dejeu (Știința Cluj), Neacșu I — Za
haria (tlașoti), Seredai, Leahevici 
(Zahariâ‘), Leretcr, Vasilescti

Și la „A“ și la „b“ s-a resimțit fap
tul că formațiile erau alcătuite din ju
cători din mai multe echipe: acțiuni 
lipsite de coeziunea necesară sau de 
claritate. Mai mult la „B“ și mai puțin 
la „A“fepare în repriza a doua a des
fășurat'tin joc combinativ satisfăcător. 
Mai ot&genă ni s-a părut echipa de 
tineret-șFllții — Greavu, Motroc (Pa- 
nait 11^ Szakacs If (Panait II, Staicu)
— Jeneț, Stancu — Drăgoi, Petru Emil 
(Raab),'Ene II, Mihăilescu (Munteanu
— Știința Cluj), Văcarii, — avînd la 
bază o ‘combinată Rapid — Dinamo
— C.C.A.

In geheral, triaturile au folosit an
trenorilor mai mult ca o indicație asu
pra celor ce trebuie făcute în următoa
rele două săptămîni: accent pe pregă- 

dăm ca, exemplu. Chiar dacă în .focul 
luptei sportive se poate produce une
ori o mică ciocnire, aceasta trebuie să 
fie atitudinea unui sportiv corect, a 
itnui sportiv de tip nou* * (i. m.)
MIJLOCAȘI MAI EFICACI DECIT 

ATACANțlI ..

Duminică, în patru meciuri de cate
gorie A și în partida Petrolul-Wisinut 
s-au marcat 16 goluri. O caracteristică 
interesantă: 25% din totalul golurilor 
marcate sînt opera apărătorilor !, Intr- 
adevăr, la jocul Dinamo București-Di- 
namo Bacău două din golurile bucu- 
reștenilor au Tost înscrise de mijloca
șul Nunveiller, iar punctele victoriei 
ploeștenilor se datoresc, de asemenea, 
mijlocașilor Fronca Și AVarinescit.

Deci-,' -patru goluri marcate de apă
rători. Ceea ce constituie o notă proas
tă pentru colegii lor din linia de atac, 
pentru slaba lor putere dc concretiza
re. In același timp însă, faptul prezin
tă și un aspect pozitiv, caracteristic 
jocului modern : participarea mijloca
șilor la acțiunile de atac și la finali
zarea lor. Așa au procedat duminică 
Fronea și Neacșu, Nimveiller si Al. 
Vasile (acesta a marcat și golul vic
toriei în meciul Dinamo-Progrcsiil), 
așa au procedat în întîlnirea U.R.S.S. 
— Ungaria, mijlocașii Voinov și Ta- 
rev, Bundzsak și Berendi, așa joacă 
toți mijlocașii în fotbalul modern. 

Pretutindeni rolul mijlocașilor este lăr
git. Jocul modern mărește importanța, 
lor și, în același timp, atrage atenția 
asupra pregătirii multilaterale pe care 
trebuie să o aibă.

AL IHea FESTIVAL AL ORAȘULUI $1 RAIONULUI BUZĂU
Buzău (prin telefon).' Peste 2000 

uteiniști și pionieri din Buzău și din 
raionul Buzău au participat la sfîr- 
șitul săptămînii trcoute la cel de al 
doilea festival al orașului și raionu
lui Buzău.

întrecerile sportive organizate cu 
acest prilej au adunat la start a- 
proape 400 concurenți care și-ati 
disputat întîietatea la mai multe dis
cipline sportive; Iată cîștigătorii: 
1 ‘r'''’‘BAL, pitici: Școala de 7 ani 
Nr. 7 Buzău; juniori: Școala Medie 

tirea fizică specială și pe îmbunătăți
rea pregătirii tehnice, pe dezvoltarea 
spiritului de luptă, cu deosebire la 
echipa A, care în linii mari urmează 
să fie aceea dc mai sus. Pînă la 12 
octombrie, pregătirile selecționabililor 
vor fi urmărite la colective șj cluburi.

(P- g )
★

Rezultatele tehnice de ieri :
Lotul B 11 — Lotul de tineret 3—3 

(2—2). Au marcat: Neagu, David și 
Campo, Mihăilescu, Jenei și Ene ÎL

Lotul A — Lotul B 1 6—2 (2—0).
Au marcat: Al. Vasile, Tătaru, Con
stantin (3) și Meszaros II, respectiv 
Zaharia (2).

Note, știri, rezultate 
la fotbal

o La jocurile U.R.S.S. — Ungaria, 
disputate sîmbătă și duminică, au fosl 
trei observatori rontfni: la Moscova 
antrenorul A. Botescu, la Budmesta 
antrenorul I. Lupaș și 1a Mișcolț arbi
trul T. Asztalas, care a și condu*  me
ciul ajutat de P. Badea și St. Matai- 
zer. Cu acest prilej au fost notate 
cîteva constatări pre'ioase privind pe 
viitorii noștri adversari, fotbaliștii ma
ghiari.

LA MOSCOVA (echipele A) : un 
meci în care sovieticii au dominat nrin 
t’hnică și putere de luptă, mai ales 
în prima repriză. Echipa maghiară a 
avut o apărare mas v"*,  dar lipsită de 
mobilitate și vulnerabilă la jocul oe 
jos. Atacul cu centrul Csordas rr as 
și interul Tichy vîrf de atac, a '•nat 
lateral și a fost imprecis în șut.

LA BUDAPESTA (echipele B) : 
joc modest, în care sovieticii au 'ost 
superiori prin tehnică și viteză. Echi
pa maghiară a jucat și ea cu centrul 
Monostori retras. Atacul pătrunzător, 
dar ineficace ; a ratat multe ocazii.

LA MIȘCOLȚ ( juniorii) : joc f ar
te frumos, între două echipe bune; 
echipa sovietică, mai bine dotată fizi
cește, a dominat 60 minute. Ungurii 
au o echipă tehnică, cit o apărare foar
te bună, dar cu un atac (tot cu cen
tru retras) care combină mult lateral 
și trage puțin la poartă. O excepție : 
interul Albert.

• Duminică s-au disputat cîteva 
întîlniri amicale: Progresul — I.T.B. 
2—1 (1—1). Au marcat;: Blujdca și 
Soare, respectiv Pantelimon. Farid 
Constanța — Rapid II București 5—I 
(3—0). Au marcat: Corneanu (2), 
Niculescu, Ispas, Sever, respectiv l.ea- 
hevici. Gazdele au avtit o bună com
portare. C.S.A. Sibiu — Metalul Ti
tanii București 3—1 (1—0). Minerul
B. Mare — Dinamo B. Mare 4—1 
(3—0). Au marcat: Sulyok (2), Dorz- 
sanski, Szabo (autogol) și respectiv 
Vicki. C. S. Oradea — Rapid Oradea 
6—0 (2—0).

• Lotul de juniori al R.P.R. a jucat 
duminică la Ploești cu Poiana Cîmni- 
na, cu care a terminat la epa’ita'a: 
1 — 1 (0—0). Au marcat: Dumitru (P) 
și Stoicescu (lot). Ieri, juniorii au 
făcut un nou antrenament în wdc a 
jocului de duminică cu Poloni’. A- 
CEST MECI SE VA DISPUT \ IN 
ORAȘUL POLONEZ CRACOVIA.

• Duminică, cuplăj pe stadion " .23 
August": Progresul — Farul (’ ns- 
tanța (ora 14) și C.C.A. — Pel olul 
(ora 16).
• Un cuplai va avea loc si sîmL tă 

la „Dinamo" : Dinamo 9 Miliție — 
Ind. Sîrmei Brăila (cat C) la ora 14 
și Dinamo Obor.— Rapid II București 
(cat. B) la ora 16.

• Conducerea colectivului Flacăra 
Moreni a luat măsuri Împotriva spor
tivilor săi care au comis aba’eri pe 
terenurile de sport. Astfel, fotb.n,:’M
C. Nica a fost suspendat pînă la sîîr- 
situl anului pentru lovirea intenționată 
a adversarului, iar V. Ștefănescu și 
C. Patru au pr'”’i' avertisment pentru 
atitudine nesport ■ “

lată o r*ă:  •• " justă d: 1 ‘ arte*
...conducerii unui c ectiv sportiv.

• Jocul Confecția — I.T.B. (cat C) 
se va disputa duminică la o_a 10.30 
pc terenul C.A.AL

Nr. 1 Buzău; junioare: Școala Medie 
Nr. 3 Buzău. VOLEI, junioare: 
Școala de Cooperație Buzău; juniori: 
Școala de Cooperație Buzău; seniori: 
reprezentativa comunei Berea. BAS
CHET, juniori: Școala Medie Nr. 1 
Buzău. FOTBAL: Voința Buzău. 
ATLETISM- (pe echipe), pionieri: 
Școala d» 7 ani Nr. 11 Buzău; 

pioniere: Școala Pedagogică Buzău.

C. CÂPÂȚ1NA 
corespondent



Semifinalele campionatului 8e șah 
al 1 p. 1 <

Boxdoghină învingător ia Tg. I^Sureș
Miercuri a luat sfîrșit semifinala de 

i Tg. Mureș, în care —■ după retra- 
erea lui Weissman — rămăseseră 9 
icători. Cu un finiș foarte puternic 
1'/2 p. în ultimele 3 runde) Bozdo- 
hină, revelația finalei de anul trecut, 
ocupat locul I cucerind dreptul de a 

ia parte pentru a doua oară la între
cea celor mai buni șahiști ai țării, 
îștigătorui a terminat neînvins tnrne- 
. lot fără să piardă vreo partidă a 
ic.heiat semifinala și Bela Soos. Pen
ii locurile următoare s-a dat o luptă 
itrem de strînsă, provocată mai cu 
iarnă' de revenirea lui Mititelu care a 
știgat consecutiv 4 partide. Iată cla- 
imentul final :
1. Bozdoghină 6 p.; 2. Soos 5‘/2 p. 
Negrea 5 p.; 4—5 Szabo, Mititelu 

/, p. 6. Nagy 3 p.; 7—9 Bondoc, 
ieger, Fisher 2'/2 p. (la egalitate de 
incte ordinea este cea de pe tabelul 
agerii la sorți).

★
In celelalte trei semifinale, lupta 

intinuă să fie extrem de interesantă, 
stfel, la Arad, Radovici a cîștigat 4 
irtide la rînd (printre care și la 
reazu) trccînd pe primul loc. Breazu, 
,m,i o suită de 3 victorii a înregistrat 
ima înfrîngere la Radovici. Seria

Halterofilul chinez 
Ciao Ciu-kuî a stabilit 

un nou record mondial
PEKIN (Agerpres). —
In cadruT unui concurs de haltere re
in: desfășurat la Pekin, halterofilul 
linez Ciao Ciu-kui a stabilit în ca
ii! categoriei semigrea un nou re- 
ird mondial la stilul „aruncat" rea- 
lînd 176,5 kg- Vechiul record mon- 
al era de 176 kg. și aparținea ame- 
•aiuilui George.
Ciao-Ciu-kui este în vîrstă de 22 ani 

este student la Universitatea din 
ensin.

ntrecerile internaționale de ieri din sala Floreasca
Echipele bucureștene de volei Progresul și ..Cetatea Bucur” au cîștigat 

meciurile cu reprezentativele orașului Chișinâu
Sala Floreasca din Capitală a gâz-

lit ieri dupa-amiază întîlnirea inter- 
ițională de volei dintre echipele fa
mine Progresul București și Selec- 
mata orașului Chișinău. In primul 
:t sportivele sovietice au avut ini- 
ativa, dcstășurînd un joc variat și 
«ctaculos. După ce au fost conduse 
1 8—1, jucătoarele sovietice au e- 
îlat la 9 și au cîștigat setul cu 
:—10. In seturile următoare, însă, ju- 
itoarele bticureștence folosesc cu mult 
tcces serviciile puternice și, practic 
nd un joc de calitate, își impun 
loerioritatea.
Rezultatul final : Progresul—Sche
mata Chișinău 3—I (10—15. 15—8. 
1-4, 15—4).
Au jucat formațiile: SEL. CH1ȘI- 
AU: Ivanova, Kuznețova, Maștaler, 
îzdîgă, Țurcan, Medvedeva, Pisceno- 
i, Șova, Gavrilan; PROGRESUL: 
icoiescu, Ardeleanu, Radu, Bunescu, 
.etopadov, Popa, Clcici, Enescu, Flo- 
■a, Pandelică

★
în continuare s-au întîlnit echipele 

asculine „Cetatea Bucur" și selec- 
inata orașului Chișinău. Meciul s-a 
rrninat cu rezultatul de 3-1 (15-4, 
5 11. 8 15, t5-9) în favoarea bilcti- 
■ștcnilor.
Jocul a avut multe puncte comune 

i cel feminin. Mai precis, echipa 
in Chișinău a arătat mobilitate în 
iren și o tehnică destul de bună, 
ar aceasta nu este suficient pentru 

cîștigă tin meci. Intr-adevăr, echi- 
ei masculine sovietice, ca și celei fe- 
îinine, i-a lipsit lovitura decisivă, 
.a aceasta mai trebuie să adăugăm 
i numeroasele greșeli făcute la pri- 
îirea balonului, care i-au costat pe 
aspeți puncte prețioase. Bucureștenii, 
rai deciși în atac și cu o apărare 
eva mai bine pusă la punct, au cîș- 
gat pe merit. Tn vederea campiona- 
.dui ce va începe în ctirînd vor (re
ții să se pregătească însă cu și mai 
îultă grijă.

Ati evoluat formațiile : CETATEA 
1UCUR (fost I.T.B.) : Wolf, loniță, 
iosenberg, Pădurețu, Pelin, Patade, 

victoriilor a continuat-o și Tocăniță. 
Un număr de 5 jucători urmăresc pe 
acești fruntași. Iată clasamentul după 
9 runde : 1. Radovici 7‘/2 p.; 2. Breazu 
6 p.; 3. Tocăniță 6 p. (2) ; 4—8 De- 
tnian, Gali, lanosi, Halic, Boilă, 5 p.

In grupa I la București continuă să 
conducă Bălănel cil 6'/2 p. deși a fost 
învins de Ungureanu. Voiculescu are 
6 p. La !/2 punct în urmă (dar avînd o 
partidă întreruptă) se află Moisini. In 
rest, marele număr de partide netermi
nate nu permite alcătuirea unui clasa
ment. In seria a Il-a conduce după 9 
runde Reicher cu 6’/2 p- urmat de Cio- 
cîltea, Gavrilă și Alexandrescu cu 5% 
p., Drimer și Pavlov 5 p. și o partidă 
întreruptă.

In pragul campionatului 
republican de box pe echipe

La sfîrșitul acestei săptămîni — 
la București și Constanța — va în
cepe o nouă ediție a campionatului 
republican de box pe echipe. Compe
tiția se prezintă într-o formulă nouă. 
Astfel, în această întrecere vor fi an
grenate 12 echipe în 2 serii. Etapele 
nu se vor disputa simultan în ambe
le serii, ci alternativ, pentru a per
mite o continuitate în activitatea pu- 
gilistică și pentru a da posibilitate 
colectivelor și cluburilor sportive în 
cauză să asjgure reuniunilor o cit 
mai bună organizare. In felul acesta, 
Ia 5 octombrie vor intra în competi 
ție echipele din seria I • (C.S. Ma
rina Constanța. C.C.A. Riicurești. Com
binata Cetatea lui Bucur — C.F.R 
București, Metalosport Galați, Spar- 
tac București și Dinamo Orașul Sta
lin), urmînd ca echipele din seria a 
Il-a (Energia l.M.B. Timișoara, Di
namo București, Voința București, 
Voința Cluj, Dinamo Craiova, Meta-

C. Nicolau. CHIȘINĂU : V, Sobolev, 
I. Sobolev, Tîșe, Tertiak, Bierdnik, 
Stalița, Ceredoik, Kolosov.

— rn. t. —

Reprezentativa orașului Chișinău 
învingătoare ia lupte

Reprezentativa orașului Chișinău, a 
susținut aseară în sala Floreasca din 
Capitală în compania echipei clubului 
sportiv „Cetatea lui Bucur", cel de 
al 3-lea meci al turneului pe care l-a 
întreprins în țara npastră. Sportivii 
din R.S.S. Moldovenească au învins 
cu scorul de 10—6.

Clubul bucureștean a prezentat, spre 
surprinderea spectatorilor, o echipă 
slabă, improvizată, cu oameni nean
trenați, care nu au putut face față rit
mului de luptă și nici tehnicii adver-

GRIGALKA — 56,94 m LA RISC

ATLETISM namo" din Harkov 
s-au desfășurat timp 

de 3 zile campionatele școlilor spor 
tive pentru tineret din Uniunea So
vietica. Participând în afară de con
curs Otto Grigalka a aruncat discul 
la 56,94 m stabilind un nou record 
unional. Vechiul record aparținea ltd 
A. Baitușnikas și era egal cu 56,58 m. 
Alte rezultate: înălțime — V. Rtilirr 
2,00 m; triplusalt — E. Mihailov 
15,99 m: lungime bărbați — O. Fe 
doseev 7,51 m; prăjină — I. Krasov
ski 4,30 m.

ECOURI DUPĂ MECIUL 
DE LA MOSCOVA

Primul meci inter
FOTBAL național din cadrul

„Cupei Europei'' des
fășurat duminică la Moscova între 
echipele U.R.S.S. și R.P. Ungare a 
fost pe larg comentat de ziare, spe
cialiști și jucători. Ziarul „Vecernala 
Moskva" scrie printre altele: „Desfă

V. Dobrescu
(Urmare din pag. 1)

zista alurei imprimată în urmărirea 
evadaților. Pînă la Giurgiu, unde 1. 
Vasile, N. PeJcaru și O. Moiceanu își 
creează un avans de 1 minut și 15 
sec. acul indicator al kilometrajului 
mașinii noastre nu a coborît mai jos 
de 42 km. la ora. La întoarcere, ci
cliștii au vîntul în față. In niutoniil 
mare purtătorul tricoului galben, R. 

Rendl (Dukla) secondat de coechipie
rii lui și alergătorii polonezi se agită, 
trag puternic și la intrarea în comuna 
Căitigăreni fugarii care alergaseră 
singuri aproape 90 de km. sînt ajunși. 
Cu 30 km. înainte de sosire asistăm 
la repetate tentative de evadare între
prinse de cicliști de la Victoria. Di
namo, Flota și C.C.A. In acest joc ai

Iul M.t.G. București.) să înceapă în
trecerea la 12 octombrie.

Primul sunet de gong al campio
natului va răsuna sîmbălă seara, ne 
stadionul Giulești, cînd se vor afla 
față în față echipele Cetatea lui Bu
cur — C.F.R. și Metalosport Galați. 
Vom putea asista cu acest prilej la 
cîteva meciuri deosebit de interesan
te: Al. Bariciu — I. Turca, A- Mo- 
răruș — V. Filiații, I. Boceanu — D. 
Boiangiu. V. Vlădescu — St. Cojan 
etc. A doua zi, duminică dimineață, 
în arena Circului de Stat, se vor în
frunta echipele Spartac și Dinamo 
Orașul Stalin. De astă dată vor urca 
treptele ringului Puiu Nicolae. V. 
Mahu. I. Păiran. E. Fiiresz, Mircea 
Mihai. D'. Fierarii, I. Demeter, Bătri- 
nu Tunase și alți pugiliști de valoare. 
La Constanța, pugiliștii echipei C.C.A. 
— proaspăt întorși de ta Leipzig — 
vor servi replica formației locale C.S. 
Marzzw.

sărilor. V. Toții, P. Vatrici, Gh. Suteu, 
Gh. Ștefănică și antrenorul V. Con- 
stantincscu nu erau cei mai potriviți 
de a face parte din echipă. Clubul dis
pune de suficiente elemente tinere ta
lentate și bine pregătite, capabile să 
obțină rezultate bune, chiar în com
pania unor luptători de valoare ca 
sportivii din Cnișinău, care și dc data 
aceasta au confirmat buna impresia 
lăsată în reuniunile precedente.

Iată rezultatele întîlniriior dc aseară : 
cat. 52 kg: V. Toth pierde la tuș în 
fața lui Kazacikov; cat. 57 kg: 1. 
Tobă pierde la puncte în fața lui Si- 
nițki; cat. 62 kg: P. Vatrici este în
vins la puncte de Polunin ; cat. 67 kg: 
Gh. Șuten învinge la puncte pe Pa- 
nasiuk ; cat. 73 kg: Gh. Ștefănică 
este învins la puncte de Dobrovolski ; 
cat. 79 kg: St. Simionescu învinge 
prin tuș pe Zaburanîi; cat. 87 kg : 
1. Țăranii cîștigă la puncte întîlnirea 
cu Cetverikov ; cat. grea : V. Constan- 
tinescu este învins la puncte de Sa- 
poval.

șurarea jocului a fost influențată de 
terenul desfundat. Echipa sovietică a 
luptat cu mult elan, reușind să des
chidă scorul la începutul meciului 
(min. 4)“. Ziarul „Soviețki sport" 
subliniază tactica utilizată de echipa 
sovietică, arătînd că fotbaliștii ma
ghiari n-au găsit „antidotul" acestei 
tactici decît spre sfîrșitul jocului, cînd 
era prea tîrziu.

După terminarea meciului antreno 
rul de stat al U.R.S.S. Kacialin a 
subliniat faptul că reprezentativa
U.R.S.S. a meritat victoria și că tac
tica folosită de fotbaliștii unguri a 
fost greșită: ei s-au bazat pe jocul 
închis, în apărare. Președintele fede
rației maghiare de fotbal Bares San
dor a spus printre altele: „Au existat 
două reprize diametral opuse. In pri
ma, sovieticii au fost superiori, în a 
doua, ai noștri au dominat mai mult. 
Dacă jucătorii noștri ar fi sezisat mai
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(C. C. A.) și Dinamo, lideri
evadărilor trei tineri, V. Dobrescu, 
C. Moiceanu și M. Voinea cărora li se 
adaugă și I. Hota se desprind de 
pluton rulează într-un ritm epuizant 
și reușesc să ajungă Fi București ou 
un avans de 45 secunde. Sprintul dă 
cîștig de cauză rutinatului I. Hora cu 
timpul de 3 h. 06*41  (3 h.06’11 cu bo
nificație) urmat de V. Dobrescu, C. 
Moiceanu și M. Voința în același 
timp. Tricoul galben a (ost preluat de
V. Dobrescu, urmat la 10 sec. de C. 
Moiceanu și la 20 sec. de M. Voinea.

In etapa a III a Bucureșt'—Găești 
—București (130 km.) de-abia după 
aproape 25 km. de rulai lent, R. Klein, 
S. Duță, I. Stan, 0. Istrate și Chod 
(Dukla Brno) agită plutonul care Ia 
Săleuța (46 km. de Ia plecare) se rupe 
în două. In frunte se află toți prota
goniștii cursei cu excepția cicliștilor 
de la Victoria, nevbiți acum să ducă 
o trenă intensă aproape 20 km. pen
tru a ajunge grupul din față. In mo
mentul joncțiunii, A. Șelaru, D. Glo- 
dea și A. Mimteanii sprintează lung, 
se detașează de pluton și organizînd 
o „morișcă" susținută, reușesc de-a 
lungul a 50 km. să-și mențină un a- 
vans de 500—700 m. Intre timp, în 
pluton, purtătorul tricoului galben V. 
Dobrescu este hărțuit în permanență 
de principalii lui adversari ceea ce 
face ca, cu 16 km, înainte de sosire.

(B)-R.P.F. Iugoslavia (B) 8-12
TIMIȘOARA I (prin telefon). In- 

tîlnirea internațională de box între e- 
chipele secunde ale R. P. Romine și 
R. P. F. Iugoslavia, desfășurată marți 
seara pe Stadionul C.F.R. din locali
tate, a corespuns în mare parte aștep
tărilor. Pugiliștii iugoslavi au cîștigat 
ou scorul de 12—8. Victoriile echipei 
noastre au fost realizate de Puiu Ni
colae, Miliai Sioian, Petre Deca și 
V. Mariuțan.

In prima întîlnire Puiu Nicolae l-a 
întrecut din nou la puncte pe Stevan 
Liubomirovici. Boxerii iugoslavi au 
realizat prima victorie a galei Ia ca
tegoria cocoș, prin Mitrovici. care l-a 
învins pe Paul Pavttl prin abandon în 
repriza a Il-a. O partidă foarte dîrză 
au furnizat P-aunovlci și P. Zăinescu 
în care victoria a .revenit pugilistului 

Carnet
Cu ocazia uh'tmufui congres al federației 

internaționale de aîletism care a avut loc la 
Stockholm în luna august au fost omologate 
o serie de recorduri mondiale, lată lista aces
tora : BARBA fl: T00 y : 9,3 sec. D. Sime 
(S.U.A.) la Releyth 19. 5. 1956 ; 9,3 sec. D. 
Sime (S.U.A.) la Releyth 18. 5. 1957; 100 m : 
10,1 sec. L. King (S.U.A.) la Ontario 20. 10. 
1956; 10,1 sec. L. King (S.U.A.) la Santa Anna 
la 271 10. 1956; 440 y: 45,8 sec. G. Davis 
(S.U.A.) la La Foyette 24. 5. 1958; 45,7 sec. G. 
Davis (S.U.A.) la Berkeley 14. 6. 1958; 1.500 m: 
3:40,2 O. Salsoia și O. Salonen (Finlanda) la 
Turku 11. 7. 1957 ; 3:38,1 S. Jungwirth (Ce
hoslovacia) la Stara Boleslav 12.. 7. 1957 ; 
1 mjlâ : 3:57,2 D. Ibbotson (M. Britanie) ia 
Londra 19. 7. 1957; 220 y g: 22,1 sec. E. 
Gilbert (S.U.A.) la Releyth la 17. 5. 1958 ; 
440 y g: 50,5 sec. J. Culbreath (S.U.A.) la 
Oslo 9. 8. 1957; 49,9 sec. G. Davis (S.U.A.) 
la Bakersfield 20. 6. 1958 ; 49,7 sec. G. Pof- 
gieter (Africa de Sud) la Cardif 22 . 7. 1958 ; 
înălțime : 2,16 m I. Stepanov (U.R.S.S.) la 
Leningrad 13. 7. 1957; aocan : 68,54 m H. 
Connoly (S.U.A.) la Eagle Rock 2. 11. 1956; 
68,68 m H. Connoly (S.U.A.) la Bakersfield 
20. 6. 1958 ; 4 x 110 y : 39,7 sec echipa Avi- 
lan Chrisfian College din S.U.A. (Griggs, 
Woodhouse, Segrest, Morrow) la Modesto 

31. 5. 1958 ; FEMEI 100 y : 10,4 sec. Betly

devreme greșelile pe care le-au co
mis, puteam obține și un rezultat 
egal*"  Austriacul Frantz Grill — ar
bitrul meciului — a evidențiat spor
tivitatea jucătorilor precum și forța 
de pătrundere a atacanților sovietici.

® In vederea meciului dintre repre
zentativele Iugoslaviei și Ungariei 
care va avea loc duminică la Zagreb, 
echipa gazdă va utiliza probabil ur
mătoarea formație: Beara-Belin, Trn- 
covici, Uslovici-Santek, Kaloperovici- 
Lipoșinovici, Veselinovici. Zebec, Se- 
kularat, Ogneanovici.

a Ieri în Cupa campionilor europeni, 
s-au desfășurat mai multe meciuri re
vanșă din cadrul primului tur. Echipa 
M.T.K.. Budapesta a învins echipa po
loneză Bytom cu 3—0 (I—0), același 
scor ca și în tur. La l’raga, Dukla, 
a întrecut cit 2—1 (1—1) formația 
Dinamo-Zagreb. Intriicîl în primul meci 
scorul a fost egal (2—2) formația

cei trei fugari să fie prinși. Alergă-! 
torii polonezi Pancek, PietraszewskL 
Marszalkovsclii și Prygiel cărora li se 
alătură șr L. Zanoni reușesc apoi să 
ia un avans de aproape 40 sec. Dar 
la intrare în Chitila o barieră ..dă
ruiește “ urmăritorilor satisfacția să par
ticipe împreună cu fugarii la sprintul 
final, pe care îl cîștigă cehoslovacul 
Rudolf Rendl cu timpul de 3 h. 16’53 
(3 h.16'23 cu bonificație). D, Mimtea- 
nii, N. Stepanian, Z. Karașek. G. Moi
ceanu, C. Slobozcanu, A. Șelaru, V.- 
Dobrescu și restul plutonului au sosit 
în același timp cti învingătorul. Pan
cek, Pietraszewski și Marszalkovsclii 
(Flota Gdynia) au fost descalificați 
pentru faptul că au trecut peste bari
era închisă, lată clasamentul indivi
dual general după trei etape : V. Do
brescu (CCA) 10 h. 38’16: R. Rendl 
(I)nkla) 10 h. 38’25: C. Moiceanu (D) 
10 li. 38’26: M. Voinea (D) 10 h. 
38’36: A. Șelarii (D) 10 h.39’ 05: Z. 
Karașek (Dukla) 10 h.39’15 ; N. Matei 
(Constr.) 10 h 39’23; G. Moiceanu 
(D) 10 h.39’35. Pe echipe conduce
Dinamo urmată de Victoria, C.C.A., 
la o diferență dc 53 sec.. Dukla, și 
Flota la o diferență de 1’42. Azi din 
fața C.C.A. se dă plecarea festivă (la 
ora 13) în cea de a IV-a etapă Bucu
rești—1 Jrziceni—București individual, 
contra cronometru, 60 kni.

La box

iugoslav. La categoria semiușo.iră cam
pionul iugoslav tarar evict a obțin 
decizia în fața Iui V. Stoianovici iai 
campionul iugoslav Lukici l-a întrecut 
detașat, la puncte, j»e C. Gherasim. 
Comportîndu-se excelent Mihai Stoian a 
realizat o victorie categorică în datina 
lui Panooac. La categoria mijlocic- 
ușoară, Iacovlevici l-a învins rapid, 
prin k.o. în repriza I pe Șt. Cojan. In 
schimb, Petre Deca a realizat o fru
moasă victorie la puncte în fața cu
noscutului Lascovici. Un violent schimb 
de lovituri l-a prilejuit apoi partida 
dintre semigreii Cioloca și Daoidovici. 
Juriul a acordat victoria pugilistului 
iugoslav. In sfîrșit, la categoria grea, 
V. Mariuțan l-a învins detașat pe 
Driiaan Soiici.

D. OGNEANOVICI corespondent

atletic
Cuthbert (Australia) la Sîdnei 1. 3. 1958 ; 10,3 
sec. Marlene Mathews (Australia) la Sidn^' 
20. 3. 1958 ; 22® y: 23,6 sec. Betry Cuthbe 
(Ausfralia) la Leedewille 18. I. 1958 ; 23,5 sec. 
Cuthbert (Australia) la Sidnei 8.3. 1958; 23,4 
sec. Marlene Mathews (Australia) la Sid
nei 22. 3. 1958 ; 440 y : 56,1 sec. M.
Chambarlain (N. Zeelandă) la Christ
church 8. 3. 1958 ; 55 6 sec. H. Hiscox 
(M. Britanie) la Londra '2. 8. 1958 ; înălți
me • 1,76 m lolanda Balaș (R. P. Romînă) îa 
București 13. 10. 1957 ; 1,77 m Cen Fen-iun 
(R. P. Chineză) la Pekin 17. 11. 1957 ; 1,78 
m lolanda Baiaș (R. P. Romînă) la București 
7. 6. 1958; 1,80 m lolanda Balaș (R. P. Ro
mînă) la Cluj 22. 6. 1958; 4x100 m; 45,1 sec 
echipa Germaniei (Fisch. Kohler, Stubnik, 
Mayer) la Dresda 30. 9. 1956; 4x110 y: 
45,3 sec echipa Marii Britanii (Young, Paul, 
Hyman, Weston) la Cardif 26. 7. 1958 ; 4 x 220 
y. 1:36,3 echipa Australiei (Mathev/s, Cuth
bert^ Mellor, Crocker) la Sidnei 5. 12.1956 ; 
suliță ; 55,73 m Dana Zatopkova (Cehoslo
vacia) la Praga 1. 6. 1958; 57,40 m Ana Pa- 
zera (Australia) la Cardif 24. 7. 1953.

Celelalte recorduri mondiale, printre care 
și cel de la săritura în înălțime al lolandei 
Balaș (1,81 m), vor fi luate în discuție cu 
ocazia viitorului congres al I.A.A.F.

cehoslovacă s-a calificat în optimile 
de finală. La Goteborg formația Jeu- 
nesse Esch (Luxemburg) a furnizat o 
mare surpriză întrecînd echipa l.F.K. 
Goteborg cu 1—0 (1—0). După două 
jocuri scorul fiind egal se va disputa 
un al treilea meci.

Intîlm'.rea dintre e- 
HALTERE chipele Ucrainei șt 

R.P. Bulgaria desfă 
șuraiă la Harkov a luat sfîrșit cu 
victoria gazdelor cu scorul de 5—2. 
Trei noi recorduri naționale a stabi-’ 
lit sportivul bulgar I. Veselinov (cat 
grea). El a împins 140,5 kg., a arun' 
cat 170 kg. și a realizat la cele tier 
stiluri 435 kg.

La Baku a luat sfîr-
ȘAH șiteeadea doua semi

finală a campionatului 
U.R.S.S. Pe primul loc s-a clasat ma
rele maestru M. Taimanov cu 11 p. 
din 15 posibile. Bl este urmat de tî- 
nărul maestru moscovit luhtman cu 
10'/2 p. Cei • doi șahiști au terminat 
neînvinși concursul. Dreptul de a 
participa în finală a mai obținut și 
maestrul l’olugaevski clasat pe locul 
3, cu 10 p,

tedacția și administrația: București,
LXX


