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* Simbătă 4 octombrie 1958 ★ 8 pagini 25 bani

că a treia ediție a 
Petrolul-W ismut va 

la 12 octombrie la.

în vederea întîlnirilor cu reprezen
tativele A. și B ale R.D. Germane,, 
de la 25 octombrie, federajia noas
tră a alcătuit urmăloarelo loturi 
LOTUL A : Mircea Dobrescu, N. Mîn— 
dreanu, I. Mîhalic, Șt. Văcaru - M., 
Trancă, C. Dumitrescu, Nicolae No-, 
grea - Stroo Trifan, Șcrbu ITeacșu, t 
D. Gheorghiu — Petre Deca, Gh. Ne-' 
grea, V. Mariuțan. LOTUL B : Puiu i 
Nicolae, Const. Gheorghiu - Puveli 
Pavel, Andrei Farkaș, Vasile Szogeli,, 
Fr. Pazmani, Mihai Stoian, Șt. Cojan,;

Cio-.-Tr. Stuparu, Gheju VoJicu, 
botaru, M. Gheorghioni.

FOTBAL

• Loturile R. P. R. pentru) 
întîlnirile cu R. D. G.

Echipa de volei a Bucureștiului 
autoritate turneul de la Paris

loc vizitat înalea Runcului din Munții Apuseni este un
’are an de mii de turiști care vin să admire neasemuita 
nusețe a acestei regiuni alpine.

(Foto: Prof. V. Orza)

I
|

„Primul turneu al capitalelor 
— dotat cu Trofeul Martini — 
a înscris în istoricul său un 
mare învingător: echipa Bucu
reștiului. In cursul celor 3 zile 
în care s-a desfășurat turneul, 
romîmi : i au arătat marele lor 
talent, fiind superiori cu o clasă 
echipelor rivale din Varșovia. 
Paris și Moscova" — a scris 
ziarul „l’lnforination", din Pa-

. ris, în introducerea articolului 
.? care sc ocupa de această mâni 
ț festație sportivă.

Intr-adevăr. în turneul recent 
X încheiat de la Paris, jucătorii 
5 noștri au făcut din plin dovada 
» calităților și pregătirii lor, eîș 

tigînd detașat turneul și — tot- 
J odată — „Trofeul Martini" care

reprezintă celebra statuie „Vic
toria de la Samotrace". In plus, 
dl. Jean-Loius Vigier, pre
ședintele consiliului municipal 
al Parisului, le-a înmînat o 
cupă transmisibilă a acestui 
turneu care se va organiza, 
probabil, în fiecare an.

„Interesul pentru aceste jocuri 
a fost foarte mare — ne spunea 
tov. 1. Takacs care, a însoțit e- 
chipa noastră în calitate de an 
trenor federal. In fiecare zi, 
eîte 4000 de spectatori asistau

la meciuri în sala „Pierre de 
Coubertin". Jocurile au fost de
osebit de pasionante și palpitan
te, aceasta din două motive: 
mai întîi componența echipelor 
a fost foarte apropiată de aceea 
a reprezentativelor naționale, 
(în afară de Varșovia) : în al 
doilea rînd datorită arbitrajului 
care a fost foarte larg, cu ten
dință vădită de a încuraja spec
taculozitatea — ceea ce într-a-

© Petrolul 
Kiev

Petrolul și Wismut au 
cheiat tratativele privind stabi
lirea locului de disputare a. 
celui de al treilea meci din 
„Cupa Campionilor Europeni". 
Clubul Wismut a anunțat prin, 
federația de fotbal din R.D.G., 
că este de acord cu orașul 
Kiev.

Astfel 
partidei 
avea loc 
Kiev.

Cum merge sportul de mase în uzină?

Rafinăria 1 Ploești
n bazm de înot!., .inch 
. Trei / Pentru o clipă ră
sar prins. Toate sînt cons- 

ții vechi Cum de s-au in- 
biicit stăpi.nii de atunci ai 
trei Romlne" să cheltuiască 
a bani pentru baze sportive? 
vărul îl afli însă repede. Ți-l 
i m lucitorii, petroliștii mat 
tiv. 11 afli pe îndelete din 
i celor ce cunosc „sportul" 
vremea aceea. E drept, au 

t pe aici patronii de la Astra 
ană > bazine, dar nu pentru 
citori. Numai inginerii și 
Itul • personal administrativ 
iu acces. Celorlalți le era in
is. Și cei vlrstnici iși a- 
'esc de multe dispoziții în 

se specifica : „muncitorii 
să se apropie devoie 

Jrz".
★

mare sărbătoare:

in rlndurue harnicilor muncitori. 
Peste 900 dintre aceștia au de
venit membri ai U.C.B.S. șt ac
tivează cu dragoste și entuziasm 
în secțiile de handbal, fotbal, ci
clism, natație, tenis de masă, 
șah, popice sau volei. S-a întă
rit baza materială a colectivu
lui, s-a dezvoltat activitatea 
sportivă de masă. Campionatele 
de casă organizate în tot timpul 
anului la diferite disc pline 
sportive (șah, tenis de cîmp, 
tenis de masă, fotbal etc.) an
grenează numeroși participanți 
și sute de... spectatori. Bine
înțeles cele mai pasionante ră- 
mîn jocurile de fotbal intre ,,ti
neri" și „bătrîni" dar nici dis
putele popicarilor nu sînt 
puțin spectaculoase.

In bazinul de înot, în 
de sport, pe stadion vine 
muncitorul Ion Andrei de i

mai

rag de
a Petrolistului” / Pe terenu- 
de tenis se întrec muncito- 
lin cele mai diferite secții, 
dimineață pînă seara. Nu le 

spune nimeni că „sportul 
pentru ei". Dimpotrivă. Pînă 

■urînd, cit a fost cald, în cele 
nine ale Rafinăriei 1 Ploești 
intîlneau suie de petroliști, 
dispărut și ulucile prin care 
citorii îi priveau altădată pe 
mni". Vin aici și sportivi din 
rafinării, din alte întreprin- 

. Vin și copii. Iși trec nor- 
’ G.M.A. la înot și-i auzi a- 
•a spunînd: „Vezi ce frumos 

bazinul nostru"? In locul 
dor pe care scria: „Inter- 
pentru muncitori" sau „In
ia muncitorilor nu este per- 
i”. te intîmpină astăzi pa- 
•i- și lozinci prin care mun- 
-ii sînt chemați, sînt îndeni- 
să participe în număr 
mare la concursurile

iție, să-și
eperea...

cit 
de 

măsoare forțele și

★
sportiv PetrolulColectivul

năria 1 Ploești nu are nici o 
pă in categoria A sau B... 
rtul s-a dezvoltat însă mult

’0RTIV1 Șl SPORTIVE!
Fiți in primele rinduri 
ale intrecerii socialiste! 
Luptați neîncetat pentru
ridicarea calificării
profesionale!

. sălile 
astăzi 

la ate
lierul mecanic, maestrul N. Ti
hnea de la secția distilație pri
mară, mecanicul Ion Boboc și 
electricianul Marin Marin, fre
zorul M. Chiriță de la atelierul 
mecanic, cazangiul Vasile Filip 
de la secția conducte, lăcătușul 
țeoar Gh. Cristache, zeci și sute 
de muncitori.

★
In întreaga rafinărie se simte 

apropierea sărbătorii petroliști
lor. 'Muncitorii o intîmpină lup- 
iind pentru ieftinirea prețului

de cost, pentru realizarea de e- 
conomii, pentru creșterea pro
ductivității,. Sportivii rafinăriei 
au răspuns și ei cu entuziasm 
chemării de a intîmpină ziua de 
12 octombrie cu cit mat multe 
succese in producție. Mulți spor
tivi sînt și în secțiile fruntașe 
ale rafinăriei: secția distilație 
primară și cea de dezbenzinare.

Nu lipsesc nici proiectele.... 
sportive. In cinstea Zilei Petro
listului, sportivii Rafinăriei 1 
Ploești s-au angașat să orga
nizeze numeroase întreceri de 
cros, campionate de casă la po
pice și tenis de masă. Un nu
măr mare de tineri muncitori iși 
trec cu entuziasm normele la 
complexul G.M.A., alții se pre
gătesc pentru viitoarele compe
tiții.,

...O construcție nouă, frumoa
să, in imediata apropiere a rafi
năriei 1 Aici s-a ridicat 
nouă bază sportivă : 
popice a colectivului. Este

o
arena de 

o 
construcție modernă, o arenă a- 
coperită, ca două piste, cu toate 
instalațiile necesare,cu o... tribună 
frumoasă Acum se fac ultimele 
lucrări, Cînd va fi complet ter
minată ?

— La 12 octombrie I De ziua 
noastră — ni se răspunde.

Atunci se va face și inaugura
rea...

DAN GÎRLEȘTEANU

Creație a regimului nostru democrat-popular, uzina „Tudor 
Vl’adimirescu" din Capitală se dezvoltă neîncetat. Hale 
noi, mașini tot mai perfecționate, dar mai ales oamenii 

cu tot mai bună calificare și o minunată dragoste de muncă, 
fac din uzinele „Tudor Vladimirescu" o unitate puternică a in
dustriei noastre socialiste.

In această uzină, în care rea
lizările prezente sînt privite 
doar ca o treaptă spre vii

tor, era firesc ca și discuțiile 
pe teme sportive, pe care le-am 
avut cu o serie de tovarăși, să 
poarte aceeași amprentă. Intr-a
devăr, în cele cîteva interviuri 
„în' miniatură" pe care le-am 
cules, ne-am referit și la 
activitatea actuală a celor pes
te 700 membri în UCFS, a ce
lor 7 secții pe ramură de sport, 
la realizările frumoase obținute 
pînă în prezent în activitatea 
sportivă de mase, cu prilejul 
Spartachiadei de iarnă și de va
ră, al crosurilor și al concursu
rilor de casă. împreună cu in
terlocutorii noștri ne-am în
dreptat însă privirea și spre 
viitor, căutînd soluții pentru în
tărirea activității sportive de 
masă.

Există un interes pentru 
sport în masele de munci
tori ai uzinei ? Mai semni

ficativ încă decît un răspuns 
bazat pe cifre ni s-a părut fap
tul că toți, absolut toți cei cu 
care am stat de vorbă, nu nu
mai
rîre, dar s-au dovedit ei înșiși 
buni cunoscători ai problemelor 
sportive. „Uneori chiar, a su
bliniat tov. DUMITRU LAM
BRU, din comitetul de partid

Raid — anchetă 
Ia uziueîo 

„Tudor Vladimirescu"

al uzinei, acest interes «ste 
foarte semnificativ. De exem
plu, cînd s-au desfășurat cam
pionatele de casă la fotbal, s-au

„Anul viitor însă, ne-a promis 
tov. Lambru, comitetul de par
tid va sprijini colectivul sportiv 
In organizarea campionatelor de 
casă pe alte principii: un cam
pionat continuu, care să angre
neze pe componenții celor 14 
echipe de secții într-o activitate 
regulată, duminicală, de-a lun
gul întregului an. Atunci, înfo- 
cații susținători ai diferitelor- 
formații vor putea să-și satis
facă pasiunea pentru aceste 
campionate".

ca au confirmat cu hotă-

Etapă „plină**  in categoria A la fotbal
• Noutăți în formațiile echipelor care se întîlnesc mîine ® Liderul Dinamo București 
se deplasează la Arad o La București, cuplaj pe „25 August" : C.C.A. — Petrolul și Pro

gresul — Farul • Intîlniri importante pentru clasament și selecție

Poligonul de tir al colectivului „Autobuzul" — Tudor Vid— 
dimirescu găzduiește cu regularitate interesante competiții, cu 
numeroși participanți. Iată echipa de tir a uzinelor cercetind, 
țintele, după un concurs disputat săptămîna aceasta.

(Foto: Th. Rolbu)

Dar activitatea de mase esta 
ca satisfăcătoare în mo
mentul de față? Răspun

sul tov. LAZAR GHEORGHE, 
mecanic, membru în consiliul 
colectivului sportiv, ni s-a părut 
edificator: „S-au făcut lucruri 
frumoase însă realizările de 
pînă acum nu trebuie să ne 
mulțumească. Cred că princi-»-

V. ARNAUTU 
CALIN ANTONESCU | 

(Continuare in pag. 2) 1

găsit mulți tineri care, lucrînd 
în schimbul II, au regretat că 
nu pot veni pe... -terenul de sport 
pentru a-și încuraja echipa sec
ției". Tocmai de aceea ni s-a 
părut foarte binevenită și sem
nificativă pentru a proba pasi
unea deșteptată de... competițiile 
de mase, originala idee a trans
miterii de pe stadion, prin sta
ția de amplificare, a fazelor din 
meciurile campionatului de casă.

Campionatul ca
tegoriei A de fotbal 
programează mîine 
o etapă completă, 
cu jocuri echilibrate 
care stîrnesc un 
viu interes. In ve
derea acestor intil
niri, echipele s-au 
pregătit cu multă 
atenție 
aceasta 
fixat asupra forma
țiilor (citiți 
nunte în 
a V-a).

In fotografie: o 
fază din meciul 
Dinamo București- 
Progresul Bucu
rești, care a plăcut 
prin dinamismul 
său.

săptămîna 
și s-au

amă- 
Pag.

(Foto: I. Mihăică)

Intîlniri internaționaleJ>

ale sportivilor romîni
• La 15 și 16 noiembrie va 

avea loc la Budapesta o serie 
de intilniri de tenis de masă 
(seniori, senioare, juniori și ju
nioare) între 
masculine și 
Romine și R.

Baschet studiază în 
ceasta propunere.

prezent ă*

reprezentativele 
feminine ale R.P- 

P. Ungare.

și 16 octombrie, 
noastră de bas- 
susțină unul sau 
Turcia, la Istan-

a Selecționata de 
sice a țării noastre 
între 24 și 30 octombrie în Sue
dia și Finlanda. La 24 octom
brie va întîlni echipa Suediei, 
iar la 24 sau 25 și 28 octom
brie reprezentativa Finlandei- 
La înapoiere, echipa noastră vai 
inai susține o întîlnire în Sue-r 
dia.

lupte cla- 
va evolua

• Combinata București

® între 10 
reprezentativa 
chef urmă să 
două jocuri în
bul și Ankara. Recent, federația 
iureș de specialitate a propus Cluj la lupte libere se va depla4 
forului nostru amînarea turneu- sa la Chișinău în cursul lunii 
lui pentru Ifflia deașnbrie. F.R, noiembrie sau decembrie, "*



In ajutorul consiliilor colectivelor sportive

îă ssign fii ■ snnl noilw nriii taă Muncitori de nădejde ai uzineio
Nu o dată am avut prilejul să vor

bim în coloanele ziarului despre 
■apropiata instituire a unui nou sis
tem competițional de masă cu ca- 
Tacter permanent, pentru colectivele 
sportive. Precizam și atunci că acest 
nou sistem nu are menirea de a în
locui formele existente actualmente 
(Spartachiada, crosurile de mase de 
primăvară și toamnă, complexul 
G.M.A., competițiile de casă) ci de 
a le completa, constituind un gen de 
legătură între ele și un factor de 
asigurare a continuității activității 
sportive de mase. Mai mult decît 
atît, noul sistem competițional, care 
urmărește dezvoltarea armonioasă a 
tuturor calităților fizice de bază, 
suplinește în bună măsură unilatera
litatea celorlalte forme ale activi
tății sportive de masă (excepție fă- 
cînd doar complexul G.M.A.). Iar prin
cipala calitate a noului sistem com
petițional de mase este faptul că, 
deși regulamentul prevede o mul
țime de probe, alegerea lor este în
credințată colectivelor sportive care, 
în funcție de specific, condiții ma
teriale și posibilități locale, au lati
tudinea să hotărască ce anume probe 
vor organiza (singura obligativitate 
fiind organizarea de probe din toate 
cele patru categorii). Un element 
care nu poate fi neglijat este carac
terul stimulativ al noului sistem. 
Atît în cazul concursului pentru in
digna Cel mai bun sportiv din 10 
cit și în întrecerea pentru insigna 
campion al colectivului sportiv, fie
care participant este stimulat de fap
tul că evoluția sa îl poate desemna 
drept cel mai bun, mai bine pregă
tit, dintr-o grupă de 10 tovarăși de 
muncă sau, în cazul campionatului 
colectivului, din colectivul sportiv.

Bin activitatea colectivului
In anul 1950, a luat ființă colec

tivul sportiv Recolta din comuna Să- 
cuieni reg. Ploești. La început colec
tivul avea o echipă de fotbal și atîta 
tot. Dar, treptat, sportul și-a făcut 
prieteni de nădejde în comună. Cu 
sprijinul organizației de partid și al 
organizației U.T.M., tinerii din comună 
și-au înființat echipe de fotbal, seniori 
și juniori, popice, handbal fete, oină, 
șah etc., care, în prezent activează 
în campionatul raional și regional. 
Luptătorii, cicliștii și trăgătorii au ob
ținut de asemenea succese frumoase 
în cadrul Spartachiadei de vară a ti
neretului.

In prezent colectivul sportiv se 
străduiește să atragă un cît mai mare 
număr de țărani muncitori în activi
tatea de cultură fizică și sport. Pînă 
£cum s-a reușit să fie înscriși în 

(Urmare din pag. 1)

pala lipsă a colectivului a fost fap
tul că s-a mulțumit să asigure con
diții de practicare a sportului doar 
celor care au solicitat acest lucru, 
fără a se preocupa insă de atra
gerea de noi oameni ai mun
cii in sport. Trebuie muncit mai mult 
pentru lămurirea celor încă neîămu- 
riți"... Tov. ing. GH. TODEA, activist 
obștesc al colectivului sportiv, a 
completat aceasta idee: „Secția 4 
auto, in care lucrez și a! cărei orga
nizator sportiv sînt, poate fi consi
derată drept una din cele mai... spor
tive din uzină. 60 la sută din munci
torii și tehnicienii secției sînt mem
bri ai colectivului sportiv și ne stră
duim ca în cinstea lui 7 Noiembrie 
să fie toți cu cotizația la zi. Ca su
gestie : organizarea unei mai bune 
agitații vizuale ar contribui la atra
gerea mai multor oameni ai muncii 
în UCf’S și, implicit, in sport".

na din cele inai frumoase reali
zări actuale aîc colectivului 
„Autobuzul" al acestei uzine,

este introducerea gimnasticii de pro
ducție în două din cele tnai impor
tante secții. Peste 400 muncitori e- 
fcctucază zilnic gimnastica de învi
orare și pauza de. cultură fizică. „In
teresant este fantul că și cei mai 
neîncrezători, care la început rîdcau 
de entuziaști, fac astăzi gimnastică, 
cu toată convingerea, ne-a spus tov. 
TRAIAN BODEA, șeful secției me
canice. Oameni ca Tudor Constantin 
și Mauriciu Sabetay, care au luat în 
glumă introducerea gimnasticii de

Și iată că a sosit momentul de a 
se începe pregătirile în vederea in
troducerii noului sistem competițional 
în colectivele sportive. Regulamen
tele sînt gata tipărite și ele vor 
ajunge curînd în colective. Taloa
nele și insignele nu vor întîrzia nici 
ele prea mult. Iar vremea favorabilă 
permite începerea organizării pri

Pe malurile lacului Tei s-a disputat de curînd un reușit concurs de 
cras. In curînd, mii și mii de tineri care azi participă la crosul „Să întîm- 
pinăm 7 Noiembrie" vor lua startul în noile competiții de masă.

(Foto 1. Mihăică)
melor întreceri pentru insigna Cel 
mai bun sportiv din 10 ca și pen
tru insigna de Campion al colecti
vului sportiv, în jocurile sportive (la 
sporturile individuale, regulamentul 
cere ca particîpanții să fie purtători 
ai insignei Cef mai bun sportiv 
din 10).

Din momentul primirii regulamen-

sportiv Recolta Săcuieni
U.C.F.S. peste 150 de tineri și vîrst- 
nici.

Pe pieptul multor sportivi și spor
tive din comună strălucesc insignele 
F.G.M.A., G.M.A. gr. I și gr. ÎL 
La Săcuieni există o îmbucurătoare 
activitate pe linia complexului G.M.A., 
mărturie stînd numeroșii purtători de 
insignă. Colectivul sportiv este do
tat cu echipament și materiale 
sportive, precum și cu o bază bine 
amenajată, care este utilizată în per
manență de tinerii din comună. Iar 
frumoasele sttccese obținute de spor
tivii din Săcuieni se văd reflectate și 
în... vitrina colectivului sportiv unde 
cele 3 cupe, 16 medalii și 10 diplome 
dovedesc o activitate susținută pe 
terenul de sport.

MIȘU AVANU-eoresp.

Cum merge sportul de mase 
în uzină ?

producție, sini astăzi printre cei mai 
conștiincioși „gimnaști". Jar ca efect, 
îmi dau seama că oamenii sînt mai 
sprinteni, mai vioi și... mai amatori 
de sport. De cînd s-a introdus gim
nastica de producție, multi dintre cei 
mai tineri, la ieșirea din tură, se 
opresc direct la terenul de sport". 
Este și firesc să fie așa cînd șeful 
secției privește cu atîta simpatie ac
tivitatea sportivă!! Contribuția șefu
lui de secție este foarte importantă, 
fapt de care ne-am convins stînd de 
vorbă cu tov. CONSTANTIN MIL1- 
TARU, maistru al atelierului de lă- 
cătușărie și montaj-remorci. „Există 
la noi o întrecere tacită între condu
cătorii de sectoare de producție: 
care se poate mîndri cu realizări mai 
frumoase în domeniul sportului ? De 
aceea mă străduiesc ca în cel mai 
scurt timp să introducem gimnastica 
de producție și în atelierul nostru" 
In schimb, muncitorii uzinei nu sînt 

prea mulțumiți de activitatea com- 
petițională de masă.„Este prea pu

țin un singur campionat de șah pe 
an, în cadru! Spartachiadei, ne spu
nea MARIN FILIP, lăcătuș, și, după 
cum se vede, mare amator de șah. 
Avem nevoie de competiții care să-i 
angreneze în permanență pe numero
șii șahiști din uzină, iar comitetul 
U.T.M. ar putea aye? mai multă ini
țiativă in această^ privință". In ace
lași sens ne-a _vor.bit voleibalista 

tului, colectivele sportive au dato
ria de a-i asigura o largă populari
zare în rîndul maselor de membri 
ai U.C.F.S. Totodată, este necesară, 
avînd în vedere că întrecerea are un 
caracter permanent, crearea unei co
misii obștești care, sub conducerea 
consiliului colectivului, să se ocupe 
de organizarea . concursului. Comisia, 

odată constituită, trebuie să-și alcă
tuiască un plan concret de muncă, 
hotărînd ce anume probe din fie
care categorie se vor disputa în ca
drul colectivului și datele la care 
se vor organiza concursuri. Comi
siile vor trece apoi la înscrierea de 
participant și la împărțirea lor în 
grupe de cite 10, după vîrstă și sex. 
Pe cît posibil, este bine ca partici- 
panții dintr-o grupă să facă parte 
din aceeași subunitate de muncă, 
pentru ca emulația să fie mai mare.

Principalul este ca pregătirile să 
înceapă fără întîrziere, ele să fie 
bine efectuate și să fie cît mai cu
rînd urmate de primele concursuri. 
In nici un caz nu trebuie așteptată... 
primăvara, pentru că regulamentul 
prevede suficiente discipline sportive 
și probe (aruncări, gimnastică, lupte, 
haltere, șah, popice, tenis de masă 
etc.) care pot fi practicate la fel 
de bine și iarna, în săli de sport sau 
în aer liber. De aceea, colectivele 
sportive să treacă de îndată la popu
larizarea, pregătirea și organizarea 
concursurilor pentru insigna „Cel 
mai bun sportiv din 10" și a între
cerilor pentru insigna „Campion al 
colectivului sportiv” în sporturile pe 
echipe.

TUDOR1ȚA CIORAPU, muncitoare 
în secția 4 auto, care și-a exprimat 
convingerea că acest lucru va con
tribui la atragerea mai multor tinere 
în activitatea sportivă. Firește, am 
căutat să aflăm și părerea unui ac
tivist din comitetul U.T.M. „Au drep
tate oamenii, ne-a spus tov. CONS
TANTIN BUREȚEA, contabil în sec
ția mecanică, membru în comitetul 
U.T.M. Intr-adevăr jumătate din u- 
temiști sint membri ai UCFS, dar este 
foarte puțin.' Putem face mai mult și 
in ce privește activitatea competiți- 
onală și, în colaborare cu colectivul 
sportiv, ne străduim să organizăm 
campionate de casă ia tenis de masă 
și șah".

oate aceste deziderate și angaja
mente sînt realizabile, deoarece 
colectivul „Autobuzul" are o 

bază sportivă complexă chiar în in
cinta uzinei, materia! și echipament 
destul. „Ne-am străduit să realizăm 
această bază sportivă prin mijloace 
proprii, nc-a declarat tov. GHEOR- 
GIIE BERCEA, director-adjunct al 
uzinei, pentru că ne este bine cunos
cut rolul important al sportului într-o 
întreprindere ca a noastră. De aceea 
facem eforturi să dezvoltăm și pe 
viitor această bază, prin amenajarea 
unei tribune la terenul da fotbal și 
prin darea in folosință a popigăriei,

de tractoare din Orașui Stalii
Pînă nu de mult, fotbaliștii „Trac

torului" puteau fi întîlniți deseori pe 
străzile Orașului Stalin, în parcuri și 
(de ce n-am spune-o?) chiar prin... 
restaurante. Și, asta nu după-amiază 
sau seara, ci dimineața, în orele de... 
producție. Astăzi, degeaba vei încerca 
să-l găsești măcar pe vreunul singur 
în altă parte decît Ia locul său de 
muncă. Acolo i-am căutat și noi în- 
tr-una din zilele trecute.

Reportaj cu fotbaliștii, dar

nu despre», fotbal

Să ne tie scuzat faptul că în vizita 
noastră n-am respectat ordinea... for
mației pe care „Tractorul" o aliniază 
în mod obișnuit în jocurile de cate
goria B. Și, dacă începem cu sto
perul Ștefan Vlad, antrenorul Angelo 
Nicillescu nu trebuie să se creadă că 
venim cu... soluții originale 1 Repor
tajul nostru cu fotbaliștii de la „Trac
torul" nu are ca temă fotbalul, ci 
producția. Iată dar de ce în loc să 
apreciem calitățile stoperului Vlad 
vom aminti doar despre conștiincio
zitatea inginerului economist Vlad, pe 
care șeful contabil îl pregătește acum 
și pentru probleme de planificare și 
preț de cost. Prezența ? Foarte bună! 
Maistrul șef Ion Precup ne-a vorbit 
apoi în aceleași calde cuvinte despre 
talentatul înaintaș al „Tractorului" Al. 
lacob, un harnic și priceput muncitor 
la ajustaj mașini-unelte. Pe Marcel 
Buzata, mulți dintre iubitorii iotbalu- 
lui îl cunosc doar ca un bun... portar 
al echipei „Tractorul". Am petrecut 
cîtva timp în tovărășia Iui, în secția 
prese unde lucrează ca lăcătuș, i-am 
urmărit mișcările sigure, precise, am 
ascultat aprecierile tovarășilor săi de 
muncă și ne-am bucurat că un alt 
fotbalist de la „Tractorul" se bucură 
de stimă și prețuire în marea uzină. 
Juniorul Ion Chiujdea a fost ucenic 
pînă acum trei ani (de abia a împli
nit 18). Tînărul lăcătuș de întreținere 
este un • muncitor vrednic, astfel că 
inginerul Nicolas Costache îl pregă
tește acum cu dragoste pentru a-1 
face șef de lucrări.

liceeni prin alte secții, cu cuptoa
re imense, cu ciocane de 5 și 10 
tone, cu macarale de cîte 10 tone, 
care ne trec pe deasupra capetelor. 
Și mereu întîlnim alț) sportivi, aici.

momentan ocupată de un serviciu ad
ministrativ".

★
„Ei, sinteti mulțumiți de cele afla

te?" ne-a întrebat tov. CONSTAN
TIN IOANIȚESCU, din consiliu! co
lectivului sportiv, care ne condusese 
prin întreaga uzină. I-am răspuns a- 
firmativ, convinși că problemele, su
gestiile și metodele pe care le-am a 
flat în vizita noastră la uzinele „Tu- 
dor Vladimirescu" vor ajuta colecti
vului „Autobuzul" să-și consolideze 
realizările, să pășească spre noi și 
frumoase realizări în sportul de masă. 
Și, poate, vor servi și altor colective! 

D. G.

& terenurile de volei ale frupioasei baze sportipe, a înlrcprimi: ri 
„Tudor yipitinurescu" cunosc zi de zi o vie animație. In. fotografie, o jaz- 
diatr-un mgfii disputat cu ați c^pctiu sportiv. învecinai.

în inuna uzinei unde răsună puteri, 
clocotul nestăvilit al muncii. Miji 
cașul Vătafu și interul Knaip sînt 1 
câtuși de întreținere și inginerul < 
prea ne spune că este loarte nmlț 
mit de munca lor. Notăm cu bucur 
și aceste aprecieri. Întrebăm de ce 
trul înaintaș Ștefan Seleș și sînte 
conduși .la secția uzinaj motoar 
Seleș lucrează la atelierul de repara 
ca ajustor. Cum ? Foarte bme • 
sună răspunsul. Cioboată, Cicerot 

Comșa... Fotbaliști apreciați sînt 
buni muncitori. Întreaga echipă. Bin 
înțeles și... rezervele.

Exemplul antrenorului—

Mărturisim că am rămas oarect 
surprinși aflînd că majoritatea fotb 
liștilor de la Tractorul sînt... ele 
Unde ? La școala de calificare a u 
nei. Cioboată este tehnician contai 
Dar acum urmează cursurile de ca 
licăre pentru a deveni ajustor. Vata 
este rihtuitor dar vrea să învețe 
strungaria, ca și Aurel Comșa, ca 
Eugen Zăinescu. Și Seleș este caii 
cat ca tricoter, dar în curînd 
deveni și el ajustor. Masuri va deve 
electrician, iar Olteanu (care este pi 
fesor de educație fizică) învață “6 u 
seria de ajustor. Ultimul „elev i’ 
nu și la învățătură) este antreffoi 
Angelo Niculescu, care deși lucr< 
ză acum la sculărie, vrea să devi 
strungar. Frumos exemplu 1

„Secretul": munca educativă

Dacă astăzi muncitorii uzinelor 
tractoare „Ernst Thăllman" se mi 
drese cu fotbaliștii de la „Tractori 
aceasta se datorește muncii educat 
care se. desfășoară în specia!. în ul 
ma vreme în secția de fotbal. I 
fotbaliștii sînt încadrați în prodticți 
Toți muncesc cu hărnicie și dragost 
Nu mai e ca acum un an-doi, cî 
doar cîțiva (Ursu, Nagy sau Via 
munceau, iar ceilalți — aproape t
— veneau doar Ia... plata salariul 
In cadrul secției — și în alte se
— s au ținut lecții cu caracter 
cativ, majoritatea fotbaliștilor a«. 
cepul să muncească bine și in < 
ganizația U.T.M., cu ocazia diferite 
deplasări sînt vizitate locurile și a 
zările istorice, fotbaliștii sînt de: 
ori văzuți împreună cu antre.no 
lor Ia cinematograful uzinei sau 
diferite spectacole, în curînd va inc< 
invățăn’întu! politie...

★
Se întîmplă uneori (ue pare i 

că amintim acel 0—4 cu Tg. Mure 
cînd echipa părăsește terenul nu 
vingătoare, ci învinsă. Munctori 
le pare rău. Firește. Dar, unor asi 
de jocuri nu le urmează meicd. 
reproșuri, ei încurajări. Fentru 

muncitorii îi iubesc, îi stimează ș? 
prețuiesc pe fotbaliști. Șl, au încrei 
re în ei...

antre.no


Atingerea înaltelor țeluri ale miș
cării noastre de cultură fizică și 
sport constă nu numai în mări- 

a continuă a numărului celor an- 
enați în practicarea exercițiilor fi- 
ce, în preocuparea pentru creșterea 
velului performanțelor, în construi- 
■a de noi și minunate baze sportive, 

și în transformarea activității sper- 
ve într-un puternic mijloc de edu- 
ire comunistă a tineretului. Sportul 
;te chemat să contribuie la creșterea 
ier generații de tineri viguroși, oțe- 
ți, devotați cu trup și suflet patriei, 
1 o comportare demnă și o morală 
inătoasă. Noi nu avem nevoie de 
neri care și-au făcut din performan- 

sportivă unicul scop în viață, care 
■socotesc îndatoririle cetățenești, care 
anifestă tendința de a fugi de mun- 
i. Sportivul nou, sportivul zilelor 
lastre, trebuie să fie un tînăr dez- 
>ltat multilateral, un tînăr cu preo- 
ipări sănătoase și orizont cttl- 
traî, un tânăr pentru care munca 
/întată și slujirea cu abnegație a 
îtriei trebuie să fie dorința cea mai 
i seamă. Cu cită bucurie aflăm des- 
■e succesele în muncă ale unor spor
iri fruntași, ca rugbistul Nicolae Mi- 
a, sudor la atelierele „Grivița Ro- 
e“, handbalista Maria Nedelea, mtm- 
toare la secția carde a Filaturii Ro
dite dc Bumbac, 
icola, muncitor la 
uj sau trăgătorul 
iuncitor-sculer la 
Ilie Pintilie" din 
sdesc că în marea
Sștri există cu adevărat un fond de 
tir. Că nodurile sportivilor care 
îspund cu înflăcărare chemărilor 
artidul'UÎ, punîndu-și întreaga putere 
? "iitncă și capacitate creatoare în 

construcției socialiste, crește de 
i . zi la alta.
Colectivele și cluburile sportive a't 

atoria de onoare de a intensifica 
urnea educativă, de a promova pe 
rimul plan al preocupărilor lor grija 
iță de creșterea tinerelor cadre ale 
•ortului nostru în spiritul moralei 
tiruniste. Cu sprijinul antrenorilor, 
e trebuie să se îngrijească de fe
ti în care se dezvoltă -fiecare sportiv, 
S urmărească comportarea lui nu 
timai pe terenul de sport, la antre-

popicarul Francisc 
uzina electrică din 
Nicelae Cojocaru 
atelierele C.F.R. 
lași 1 Ele ne do- 
masă a sportivilor

namente și concursuri, ci și la lo
cul de muncă, în societate, în viața, 
de familie. Este îmbucurător faptul, 
că în unele colective ca Sănătatea-*  
București, Ancora-Galați, Grivița Ro- 
șie-București, Minerul-Petrila, Electra- 
București și altele, există preocuparea 
pentru educarea sportivilor, pentru i 
dezvoltarea muncii educative în lu
mina Hotărîrii din 2 iulie 1957. Ca 
urmare directă a sporirii însemnătății 
muncii de educare în cadrul mișcării, 
sportive, constatăm cu satisfacție că 
sînt tot mai rare abaterile disciplinare 
și de la morală, că există o preocu
pare mai activă pentru îndepărtarea ( 
manifestărilor cosmopolite din rîndu- 
rile sportivilor. Coiectivele și cluburile 
sportive nu trebuie să se oprească însă 
aci, socotind munca de educare o, 
„campanie". Preocuparea pentru edu
carea sportivilor trebuie să fie per
manentă, să nu slăbească nici o clipă. 
Sarcina colectivelor și cluburilor spor
tive este de a găsi forme cit mai' 
variate, cit mai atractive, pentru a-și 
îndeplini această nobilă misiune.

Astfel de forme de educație sînt: 
informarea politică a sportivilor, în-1 
scrierea sportivilor in cercurile de în- | 
vățămînt politic de masă U.C.F.S., ți
organizarea de conferințe pe terne^ 
mora l-politice etc. Trebuie manifes-Ș’
tată o grijă deosebită față de conți- | 
nutul muncii educative, legindu-se -J 
strîns problemele de viață, sprijiniri- 
du-se enunțările de principiu pe e-Y 
xemple concrete. Colaborind strîns | 
în această acțiune cu organi- 8
zațiile U. T. M. și solicited spri-i 

jinul organizațiilor de partid, colecti- 
vele și cluburile sportive trebuie să j 
se ocupe de aspectele complexe ale £ 
acestei munci, să nu neglijeze nici- 3 
una din laturile ei. Preocupîndti-se ca$® 
toți sportivii să fie înscriși în cercu- | 
rile de învățămînt politic (așa cum e 
s-a reușit, de pildă în raioanele Va- A 
tra Dornei și Gura Humorului), orga-«2 
nizîrsd manifestări cultural-artistice 
(cuin au fost cele din raioanele Tr. Jț 
Severin, Balș, Tg. Jiu și Strehaia), | 
îngrijindu-se de comportarea sportivi- S) 
lor la locurile lor de producție (cum A 
procedează unele colective sportive din $ 
raioanele Cîmpina, Satu Mare și Tir- 
goviște), colectivele și cluburile spor-fe 
tive vor putea înregistra noi și im- s 
hucurătoare succese in munca lor.

Cînd a avut loc prima Olimpiada moderna?
întrebarea aceasta ar părea fără 

rost. Intr-adevăr, cine nu știe că prima 
ediție a Jocurilor Olimpice moderne a 
avut loc în anul 1896 ? Este binecu
noscută inițiativa pedagogului francez, 
baronul Pierre de Coubertin, de a se 
convoca un congres olimpic în anul 
1894. In urma acestui congres, partici- 
panții au decis să reintroducă tradiția 
vechilor întreceri olimpice, alegînd 
drept gazdă a primei Olimpiade ora
șul Atena. Toată lumea este de acord 
să-i atribuie lui Pierre de Coubertin 
titlul de „părinte al Jocurilor Olimpice". 
Dar nimeni, absolut nimeni, nu pare 
să-și amintească despre celelalte în
cercări, întreprinse în secolul trecut, de 
a repune pe picioare strălucitoarea 
tradiție olimpică. Căci, fără a scade 
cu nimic din meritele lui Pierre de 
Coubertin, trebuie spus că nu el a avut 
primul această idee.

încă din primii ani ai secolului tre
cut. s-au făcut încercări de a se scoale 
la lumină ruinele străvechei cetăți O-' 
lympia. Lucrările au început efectiv 
în anul 1829 și s-au terminat în anul 
1881. Savanții arheologi au rămas u- 
luiți de mulțimea datelor pe care au

avut posibilitatea să le strîngă despre 
localitatea Olympia și trecuta ei splen
doare. Ziarele vremii au făcut încă de 
prin 1830 multă zarvă despre cercetă
rile arheologice care urmăreau disco 
perirea ruinelor Olynipiei. Și iată că 
un caii-care Evanghelica Zappas, care 
locuia în Romînia, și-a pus în gînd să 
organizeze din nou acele mari sărbă
tori ale păcii și tinereii care erau 4- 
limpiadele. El a murit înainte de a-șt 
fi putut pune în aplicare intențiile, dar 
a lăsat prin testament o sumă de bani 
pentru organizarea unei Olimpiade mo
derne. Cu banii Iui Zappas și cu în- 
cuviințatea guvernului grec, s a orga 
nizat — în 1859 — prima Olimpiadă 
modernă. De fapt, atunci a fost vorba 
de prima încercare de a se organiza 
o Olimpiadă modernă. încercarea s-a 
soldat cu un eșec total. Competiția a 
avut loc la Atena. Intrucît construirea 
unui stadion ar fi necesitat fonduri a- 
preciabile și oficialitățile vremii nu 
gedeau „rentabilitatea" unei astfel de 
construcții, întrecerile s-au ținut într-o 
piață din Atena — piața Louis. Spec
tatorii, nedisciplinați, au invadat locul 
de concurs, poliția călare a intervenit

cu brutalitate, rănind grav numeroși 
spectatori, iar mai muiți 
fiind luați drept spectatori turbulența 
au fost arestați. Confuzia și haosul 
astfel stîrnit au împiedicat ținerea în 
bune condițiuni a competiției caic —- 
interesant de știut — cuprindea probele 
de 200 metri, două mile, triplu salt șf 
aruncarea discului. Spre regretul en-= 
tuziaștilor inițiatori, tradiția olimpică 
nu izbutise a fi reînviată 1 11 ani mai 
tîrziu, în 1879, un grup de înflăcărați 
adepți ai lui Zappas au hotărât să or
ganizeze o nouă întrecere olimpică, tot 
la Atena. In programul întrecerilor a 
fost adăugat concursul de lupte, sport 
foarte popular în vremea aceea, dar, 
nici de data aceasta nu s-a obținut 
«uccesul scontat. Ceea ce — cum era 
și normal — a dus la descurajarea disi 
cipolilor lui Zappas. Un sfert de vead 
mai tîrziu, ideea aceasta avea să-și afle 
o fniinoasâ împl.nire. j

O. A.-

concurenți.

Expozifia de caricatură sportivă
la

des-

esta

® Zilele trecute s-a constituit pri- 
;ul club sportiv sindical în orașul 
ostru: este vorba de. Clubul sportiv 
F.R. Timișoara. La adunarea decon- 
biire au fost prezenți delegații ce

ntru colective sportive dm com- 
r .ul de transport C.F.R. Timișoa- 
i (eu secțiile de atletism, box, rugbi 

fotbal), Feroviarul (cu secțiile de 
ipte, sporturi nautice, handbal, polo, 
•nis, volei juniori, popice), Locomo- 
va P.T.T. (cp secțiile de volei le- 
inin) și IRTA (cu secția de fotbal), 
stfel, orașul Timișoara va avea un 
ub sportiv ceferist puternic, cu 11 
îcții pe ramură de sport: atletism, 
>x. rugbi, fotbal, lupte, sporturi na
nce, handbal, naiație, tenis, volei și 
xpice. Clubul C.F.R. Timișoara va 
zea culorile alb-vișiuiti.

AL. GROSS 
corespondent regional

xistă acum uit gard din plăci prefa
bricate. La hrcriirile de reamenajare 
a bazei sportive, numeroși muncitori • 
de la uzinele Oțelul Roșu au prestate- 
peste 1000 ore muncă voluntară. E-y 
fectuarea lucrărilor a fost posibilă și ? 
datorită înțelegerii conducerii uzinei S 
(director tov. Fr. Maiorovici) și a Co- 
miletului de întreprindere (președintei? 
tov. Ștefan Vozari). sȘtefan Vozari).

ROMULUS ȘI ZENO RADU 
cores))oiidenti

Pe marele șantier al

• La școala profesională siderur- 
ică din Oțelul Roșu organizația de 
Jză U.T.M. și profesorul de educație 
zică P. Săvulescu acordă o deosebi- 
I atenție organizării crosului „Să în- 
mpinăm 7 Noiembrie". Astfel, pînă 
-tun s-au înscris pentru a participa 
i întreceri 270 elevi. De cîteva zile 
u început întrecerile pe clase (cite 
—4 echipe de fiecare clasă), după 
ire se va desemna echipa cîștigătoa- 
? pe școală. Totodată elevii școlii, 
tb îndrumarea Direcțiunii și a organi- 
ației U.T.M., desfășoară o muncă in- 
■nsu pentru amenajarea unei frumoase 
aze sportive. Amenajarea viitoarei 
az*  sportive necesită o muncă sus- 
nută deoarece, pe locul ei, pînă nu 
e mult era o mlaștină. Pentru asa- 
area acesteia s-au descărcat peste 
00 vagoane de balast. Pînă acum, 
evii au prestat aci aproape 5 000 ore 
luncă voluntară. Baza sportivă 
i va avea un teren de fotbal, 
tă de atletism precum și un 
e volei și unul de baschet.
• De curând s-a inaugurat 

il Roșu terenul de fotbal al 
ului sportiv Metalul Oțelul 
omplet reamenajat. Terenul
;azonat. Lucrările de gazonare s-au 
Scut sub conducerea antrenorului 
ludolf Kotormany. In locul gardului 
e scânduri care înconjura terenul, e-

•
lui sportiv 23 August din 
lucrează de zor numeroși
Complexul cuprinde uu stadion, sală 
de gimnastică, bazin de înot, pati
noar. In prezent se lucrează la finisa
rea casei de filtre de la bazinul de 
înot, se instalează calorifere și ven
tilatoare la sala de gimnastică. La 
stadion au fost confecționate tabela 
de marcaj și un mare ceas crono
metru. La bazinul de înot au mai 
fost montate încă două trambuline de 
3 ut.

complexu- 
Baia Mare 
muncitori.

V. SASARANU
corespondent

a șco- 
o pi
te ren

la Oțe- 
colecti-

Roșu. 
a fost

® La Buzău, deși nu a trecut < 
decît un an de li terminarea repara-y 
ției stadionului din C'rîng, care a * 
costat 140.000 lei, acesta se află în- * 
tr-o !
brăzdat de crăpături, . _ _ ____
In jurul gurilor de apă care se află | 
la marginea gazonului s-au format g 
două gropi mari în care apa zace per-J 
manent. Furtunul este aruncat ttnde-Ș 
va pe pistă. Și, pentru că veni vorba j 
de furtun, trebuie amintită „inova- g 
ția“ îngrijitorului care, ca să-și ușu- 
reze munca, l-a găurit în mai multeS 
locuri transformîndu-1 într-un fel de > 
injector. Pe pistă zac grămezi de pie- j 
triș, pămînt, iarbă și ciment. Nu pn- a 
tem încheia fără a aminti de pasiunea S 
îngrijitorului pentru... avicultura. Da- j 
că de buna întreținere a stadionului, 1 
îngrijitorul /. Apostol nu se ocupă de- î 
loc, în schimb el se dovedește a fi xg 
un „părinte" desăvîrșit pentru orătă- ț 
utile pe care le crește plin de... afec- t 
țiuue. Ce are de zis colectivul sportiv î 
C.F.R. în administrația căruia se a-C 
flă stadionul ? S

Nu de mult, la Budapesta s-a 
chis o expoziție de' caricaturi spor
tive. Frumoasa inițiativă a forurilor 
sportive din R. P. Ungară se bucu
ră de un remarcabil succes, cu atlt 
mai mult, cu cit nu este vorba de o 
expoziție oarecare, ci de o retrospec
tivă a caricaturii sportive. Vizitato
rul rămine plăcut impresionat de 
fantezia și creația plină de talent a 
unor desenatori de mare valoare, 
multi dintre ei și pictori cu renume 
mondiăl.

Caricatura sportivă are o veche tra
diție. Încă cu 5000 de ani in urmă, 
caricatura a fost folosită de egipteni, 
asirieni, chaldeeni ca mijloc de sati
ră împotriva moravurilor societății. 
Vînătorii bețivi, mincinoși și super
stițioși au constituit temele principale 
ale caricaturiștilor antici. Caricatura 
sportivă a luat o mare amploare în 
sec. XlX-lea, o dată cu dezvoltarea 
diferitelor discipline sportive. Honore 
Daumier (1808—1879) a satirizai 
boxul cu picioarele (socotindu-l pe 
bună dreptate inuman), Gustave Dore 
(1833—1883) și multi alții au avut 
o contribuție importantă în crearea 
caricaturii sportive. Această ramură a 
caricaturii a luai un avint apreciabil 
deoarece sportul, prin complexitatea 
lui, oferă nenumărate 
rație. „Este suficient 
observație — spune 
caturist francez lan
talent pșnlrtt a scoate în evidență re
alitatea— și caricatura sportivă își va 
atinge scopul".

In secolul al XlX-lea, în Anglia, 
Franța și Germania, ziarele și revis
tele publicau numeroase caricaturi u- 
tile, ca de pildă satire împotriva ma
nifestărilor brutale ale jucătorilor, 
(boxul fără mănuși, luptele libere care 
întreceau limitele sportivității) etc. In 
1850 revista pariziană „Illustration"

publică o caricatură in care se ridi
culizează prețul fantastic (1 liră ster
lină) cerut ■ de organizatorii meciului 
de box dintre scoțianul Bendigo și en
glezul Tom Paddock. Desigur, datorită 
mentalității retrograde a societății se- 
coluLui trecut au existat și caricaturi 
negativiste. Așa de pildă se ironiza 
prin nenumărate caricaturi practica
rea sportului de către femei. Sportul 
in general dar înotul sau atletismul 
— în special —erau considerate... drept 
indecente pentru femei... 1

In secolul nostru și in special după 
al doilea război, o contribuție de sea
mă în dezvoltarea caricaturii sportive 
au avut-o desenatorii sovietici. Expo
ziția de caricaturi sportive din Buda
pesta prezintă nenumărate caricaturi 
executate de Jeliseev, Vasiliev, Uzbia- 
kov (U.R.S.S.), Lengren (R. P. Polonă) 
Riengenring (R.D. Germană), Hof- 
gelt (Suedia), Reynolds (Anglia), Ef- 
fel (Franța) ele.

Utilă sub aspect educativ, 
nutului și al valorii artistice, 
de caricaturi sportive din 
R. P. Ungare constituie o
realizare, un îndemn dc a se orgadlza 
și la noi o asemenea expoziție care 
să expună realizările talenlațiior cari- 
caturiști romini in domeniul sportiv.

al conți- 
expoziția 
capitala 

frumoasă
surse de inspi- 
să ai spirit de 
cunoscutul cari-
Effel — puțin

t lav.oAi iei, aeesia se ana in- « „ „
stare de paragină Terenul este 3 Primele „DOCtUTn© 
lat de crăpături, iarba s-a uscat. v' 11

la noi în țară

N. STANESCU JLla o r 
corespondent W (Din

Primele întreceri în nocturnă au 
avut loc cit mai bine de șase decenii 
în urmă, pe velodromul de la șosea. 
Astfel, la 21 septembrie 1897, cu pri
lejul disputării Marelui Premiu al O- 
rașului București, un numeros public 
a asistat la primele curse la lumina 
reflectoarelor. La aceste întreceri fes
tive au participat campionii mondiali 
Pasini și Totnniaseii, 
europeni Max Heller, 
și alții.

Marele premiu al 
rești a fost cîștigat 
mat de Tommaseli, Nițuiescu și Mi
chelet.

In finala campionatului Romîniei 
pe locul I s-a c-lasat Nițuiescu, urmat 
la o roată de Const. Cantilli.

i „Revista Modernă" .1897)

renutniții cicliști 
Lurion, Michelet

Orașului Buctt- 
de Pasini, ttr-

i. o

IUI ..y 

Armstrong.
alți mari 

care și-att

După 
Ezzard 
campioni ai lumii la box 
terminat cariera sportivă fără să aibă 
asigurată existența, iată că un nume 
nou se adaugă pe lista celebrilor 
pugiliști exploatați fără milă de nia-‘ 
nagerii americani. Este vorba de’ 
fostul c-ampion mondial al categoriei 
semimijlocie, cubanul Kid Gavilan, 
acum în vîrstă de 33 ani. Sfătuit dc 
medici, el a renunțat la box pentru 
a evita un traumatism fatal. Este 
știut că în ultimele întâlniri disputate 
în Europa, Kid Gavilan a pierdut o 
serie de meciuri înainte de limită.

Ca și ceilalți mari campioni, Kid 
Gavilan pune mănușile în cui pentru 
totdeauna, neavînd nici un ban ago
nisit. Pentru a-și asigura existența, 
Gavilan a fost obligat să accepte 
oferta milionarului argentinian Jorge 

a

Joe Louis, Bob 
Charles și atîția

Antonio de 
acestuia...

îngriji de cei 4 fii ai

■Ar
profesionist a făcut o 
O știre sosită din Aus-

Ciclismul 
nouă victimă, 
traiia ne anunță că fostul campion 
olimpic dc ciclism Russel Mockridge „ «—j.-_ ..-..o ---- unui

pro- 
Fau- 
con- 
au«- 
1952

a încetat diu viață în urma 
accident care a avut loc în cursa 
fesionistă recent disputată între 
bourg și Melbourne. Tentat de 
trac.tele oferite de organizatorii 
tralieni, Mockridge a trecut în 
la profesionism, devenind în scurtă 
vreme campion de fond al Australiei. 
Accidentul care i-a răpit viața lui 
Mockridge se datorește lipsei de in
teres 
cliste 
lovit 
sens 
selei, 
minute.

pentru organizarea curselor oi- 
îti Australia. Mockridge a fost 
de un autobuz care venea din 
invers și azvîrlit pe asfaltul șo- 
tinde a decedat după cîteva

ȘTIAȚI CA
...patinajul cu rotile își are campio

natul său mondial ? Anul trecut, cu 
prilejul întrecerilor de la Palermo, cele 
trei probe ale campionatului mondial 
au fost cîștigate de francezul Marc și 
italienii Rossi și Faggioli.

...vestitul pictor german Duhrer a 
fost un entuziast practicant al lupte
lor.? De la el a rămas o carte despre 
tehnica acestui sport, valoroasă nu nu
mai prin conținutul său, ci și prin 
numeroasele desene care suit, bine în
țeles, opera autorului.

...distanța probei de maraton este de 
42,195 km. ? La această probă nu exis
tă record mondial.

...jiu-jits-ul a apărut în Japonia in 
epoca feudală ? El stă la origina judo- 
ului, sport care a început să-și câș
tige tot mai mitlți prieteni.

...prima ediție a crosului „l'Humani- 
te“ a avut loc în anul 1934 ? In anul 
următor la startul acestei mari între
ceri atletice s-au aflat și sportivii so
vietici, care aveau să-și înscrie de 
multe ori numele pe lista învingăto
rilor.

...Ilie Dragtiea, cel mai „bătrân" bo
xer al nostru, in activitate, a început 
practicarea boxului la vârsta de 21 de 
ani? Aceasta nu l-a împiedicat să a-

• •
jiuigă la performanțe deosebit de va
loroase.

...un halterofil de categorie semigrea 
sau grea ridică, in total, în cursul u- 
nui an, o greutate de aproximativ 2 
milioane kilograme ? Intr-adevăr, de 
trei ori pe săptămână, la antrenament, 
un astfel de halterofil ridică 12-15.O0D 
kilograme.

...parașuta a fost inventată în anul 
1911 de ofițerul rus Gieb Evghenievici 
Kotelnikov ? In anul 1912, Kotelnikov 
a executat personal primul salt cu pa
rașuta, încercare încununată de succes.

...în programul întrecerilor de gim
nastică ale Jocurilor Olimpice de la 
Paris (1900) au fost prevăzute și pro
bele de... săfitură in înălțime, săritu
ră cu prăjina, săritura in lungime și 
tracțiune cu fringhia ?

...Federația Romînă de Sporturi Nau
tice a fost înființată în anul 1931 ? 
Un an mai tîrziu a avut loc prima 
participare a unei selecționate romîne 
la o întrecere internațională: campio
natele orașului Belgrad.



Actuaiitâp clin, hand£>al
W la 19 octombrie, la Magdeburg, dubla întîlnlre R. D. Germană — R. P. Romînă ® Cele trei campio- 
hate republicane se întrerup • Programarea jocurilor restante. • Noutăți privind activitatea internațională

Pază 'din jocul Rapid București — Petrolul Ploești. Martini II (Rapid 
’București) este in poziție favorabilă și va înscrie încă un gol pentru formația 
bucureșteană, învingătoare în acest meci.

(Foto: Gh. Dumitru)

o La 19 octombrie, în orașul Mag
deburg (R.D. Germană)) se vor în- 
tîlni echipele masculine și feminine 
de handbal ale R.P. Romine și R.D. 
Germane. In vederea acestui dublu 
meci internațional, campionatele re
publicane vot fi întrerupte pe pe*  
lioada 5—26 Dctombrie.

Valoarea apropiaților adversari ai 
(reprezentativelor noastre a determi
nat ca pregătirile să înceapă din 
.vreme. (Biroul federației de handbal 
a aprobat, recent, lucrările colegiului 
de antrenori privind selecționarea 
ținui lot cuprinzător de jțjcătorlAȘi

Penultima etapă a campionatului 
republican de tenis de masă

_ Penultima etapă a campionatului 
masculin categoria A programează azi 
și mîiriei cinci meciuri dintre care trei 
sînt destul de echilibrate. Intr-adevăr, 
au loc partidele: Voința Arad-Pro- 
gresul București, G. S. Someșul Satu 
Mare-Spartac București, Tehnornetal 
Timișoara-O.S.U. București, Construc
torul București-Voința L. M. Bucu
rești și G.F.R. Roșiori de Vede-Pro 
greșul Cluj, primele trei întîiniri antin’ 
țînd dispute între echipe de forțe oa
recum egale. Luni se va desfășura la 
Timișoara meciul restant Tehnornetal 
Timișoara-Piegresul Cluj. In întîlrîi- 
rea contînd tot în cadrul acestui cam
pionat, Voința L. M. București (Na- 
zarbeghian 3 v., Bottner 2 v., Rotea)— 
Tehnornetal Timișoara (Bodea i-j.

Echipa de volei a Bucureștiului 
a dominat cu autoritate turneul 

de la Paris
(urmare din pag. 1)

devăr s-a reușit. Felul de a conduce 
jocurile de către arbitri ca Gomez și 
Vacher (Franța), Menel (Polonia) și 
Cinilin (U.R.S.S.) este foarte diferit 
de cel al arbitrilor noștri care 
țin jocul în frîu. Cred că va 
trebui ca și noi să introducem o linie 
mai largă în arbitraj (acest lucru ca
racterizează ia ora actuală arbitrajul 
în toate țările) în favoarea spectaco
lului voleibalistic, începînd chiar cu 
acest campionat. Echipa noastră a 
cîștigat pe merit turneul. Este părerea 
generală exprimată și de presa, fran
ceză care, subliniind strălucita noastră 
comportare, a relevat și excelenta im
presie produsă de echipa Franței, 
într-o alcătuire nouă, cu Dujardin 
— reintrat — și cu internaționalul iu
goslav Popovici care studiază la Pa
ris. Din echipa noastră vreau să re
marc dragostea față de echipă a lui 
.Roman, care deși bolnav a intrat în 
echipă aducînd formației noastre un a- 
•port deosebit. Ceva mai slab s-a com- 
.portat în acest turneu formația Mos
covei. care deși alcătuită din jucători 
de clasă (Smoleaninov, Litiaghin, Ces- 

mokov, Mondzelevski, Fasahov, Scer- 
bakov, Burobin etc) ea nu a avut o 
comportare la adevărata sa valoare 
decît în meciul împotriva noastră".

Despre frumoasa comportare a vo
leibaliștilor noștri ne-a vorbit și prof- 
Neculai Murata, antrenorul echipei: 
„Turneul a confirmat ultimele rezultate 
obținute de voleibaliștii noștri anul a- 
cesta. Jocurile au fost foarte grele, 
fiecare adversar dorind să aibă o com
portare cît mai bună, pentru a infirma 
unele rezultate slabe realizate la Praga.
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jucătoare, care va participa dumi
nică 12 octombrie la jocuri de trial. 
După aceste partide se vor forma 
echipele care vor face deplasarea în 
R.D. Germană.

Reamintim cititorilor noștri că ul
tima oară cînd echipele noastre s-au 
întîlnit cu cele ale R.D. Germane a 
fost anul trecut cu ocazia Festiva
lului de la Moscova. Atunci, victoria 
a revenit în ambele jocuri adversa
rilor noștri: feminin : R.D. Germană— 
R.P. Romînă 7—6 (4—3), masculin: 
R.D. Germană—R.P. Romînă 15—14 
(6-9).

Suba 1 v., Schle) jucată săptămîna a 
ceasta în Capitală, victoria a revenit 
primei formații cu scorul de 5—2-

In întrecerea feminină, aflată și ea 
în penultima fază, se dispută sîmbătă 
și duminică trei partide : C.S. Oradea 
cu Progresul București și cu Petrolul 
București, Constructorul București- 
Voința București.

Iată clasamentul campionatului mas
culin înaintea etapei de mîine:
1. Constr. București
2. Progr. București
3. Voința L.M.București
4. Spartac București
5. C.S. Someșul S. Mare
6. Voința Arad
7. Pro-gresul Cluj
8 C.S.U. București
9. Tehnornetal Tim.

10. C.F.R. Roșiori de Vede

7 7 0 35: 5 14
7 4 3 27:23 11
7 4 3 2(8:27 11.
7 4 3 26:26 11
8 3 5 23:35 11
7 3 4 24:31 10
5 4 1 21:12 9
7 2 5 24:31 9
6 2 4 20:23 8
7 1 6 15:32 8

Echipa noastră și-a impus superiori
tatea. Foarte mult s-a ocupat de acest 
turneu televiziunea franceză care a in
vitat cîțiva membri ai delegației noas
tre să răspundă la cîteva întrebări le
gate de competiție.

CAMPIONATUL REPUBLICAN PE 
ECHIPE

In cele trei luni care an mai rămas 
pînă la sfîrșitul anului, atleții noștri 
vor mai participa la o serie de con
cursuri cu caracter intern, printre care 
la cele patru’ etape ale returului cam
pionatului republican pe echipe. Astfel, 
astăzi și mîine, pe Stadionul Republicii, 
vor avea loc întrecerile etapei a V-a. 
Cu acest prilej se vor disputa următoa
rele întîiniri: 1 — Progresul — Rapid 
— U.A.S.R.; II — Recolta — Con
structorul ■— Voința; III — Metalul — 
Dinamo — C.C.A

înaintea acestei etape clasamentul 
general se prezintă astfel:

1. Dinam o 8 8 0 0 1647 : 938 16
2. U.A.S.R. 0 7 0 1 1531 :100l 14
3. Rapicî 8 6 0 2 1514,5:1087,5 12
4. Metalul 8 5 0 3 1347,5:1222,5 10
5. Progresul 8 4 0 4 12'2)6,5:1332,5 8
6. Constructorul 8 3 0 5 1208 :1307 6
7. Recolta 8 2 0 6 1087 :1386 4
a. Voința 810 7 774,5:1549,5 2
fi. C.C.A. a 0. 0 8 70S :1554 0

întrecerile încep azi ‘ de la ora 14,30
Și mîjne de la ora 8.30.C

BILANȚURI DE SHRȘțȚ DE SEZON

Din calendarul activității competițio- 
nale internaționale pe acest an au mai

Tn sîîirșif, un ultim amănunt legat 
de aceste jocuri: partidele vor fi 
conduse de doi arbitri austrieci: 
Alfred Schwab și /. Brunner.

© De fapt, pe perioada 5—26 oc
tombrie, campionatele nu vor fi în
trerupte complet. Tn timpul acestei 
pauze, federația de handbal a ho- 
tărît (în mod just) să se dispute 
o serie din meciurile amînate din 
primele etape. Astfel, duminică 12 
octombrie vor avea loc două partide: 
la Tg. Mureș se vor întîlni echipele 
feminine de categoria A Ilefor Tg. 
Mureș și Record Mediaș, iar la Cluj 
echipele masculine de categoria B 
Știința Cluj și Balanța Sibiu. Du
minica următoare (19 octombrie) la 
Codlea se va disputa meciul restanță 
dintre echipele feminine de catego
ria A Măgura Codlei și Record Me
diaș.

® Cîteva precizări în legătură cu 
activitatea internațională. Este pro
babil ca la viitoarea ediție a „Cupei 
campionilor europeni" la handbal în 
7, Dinamo București (echipa dâre va 
reprezenta țara noastră)) să întîl- 
nească clubul campion al Iugoslaviei.

— După cum se știe, cu cîteva zile 
in urmă s-au încheiat la Garmisch 
(R.F. Germană) lucrările Congresu
lui Federației Internaționale de Hand
bal. Cu acest prilej a fost stabilit 
Jn mod definitiv că viitoarea ediție 
a Campionatelor mondiale masculine 
de handbal în 11 va avea loc anul 
viitor în Austria, între 13 și 21 iu
nie. S-a hotărît, de asemenea, ca în 
1960, Campionatele mondiale femi
nine de handbal în 11 să aibă loc 
în R.F. Germană. Cît privește cam
pionatele mondiale masculine de hand
bal în 7 (1961) două țări s-au oferit 
să le organizeze: R.F. Germană și 
R. Cehoslovacă.

© Etapa de mîine programează 
cîteva jocuri importante din cam
pionatul masculin de categoria A. 
Astfel, pe primul plan se situează 
întîlnirea de la Reșița, dintre echi
pele clasate pe primele două locuri 
ale clasamentului: Victoria Jimbolia 
și C.S.M. Reșița. De asemenea, no
tăm faptul că, tot mîine, va avea loc 
și un joc devenit tradițional pentru 
handbalul masculin din țara noas
tră : Voința Sibiu - C.C.A.

O Joi s-au disputat două partide res
tante: la Mediaș echipele feminine 
de categoria A Record Mediaș și Ști
ința Timișoara au făcut meci egal: 
5-5 (2-2), prin punctele marcate de 
Juga, Szanto, Krauss (Record), Oster 
(2) și Bucur (Știința); la Cisnădie 
fruntașa clasamentului campionatului 
masculin de categoria B Recolta Hăl- 
chiu a suferit prima înfrîngere: Textila 
Cisnădie — Recolta Ilălchiu 8-7 (5-2).

rămas de realizat doar puține con
cursuri. Peste puțin timp se va trage 
deci cortina, peste sezonul anului 1958, 
atît de bogat în competiții și rezultate 
de răsunet. Și iată că, încă de pe 
acum, statisticienii atletismului au și 
început să-si intensifice activitatea 
pregătind obișnuitele bilanțuri și sta
tistici comparative.

Pînă acum, in probele feminine, pe 
listele celor mai bune performere ale 
Europei figurează și numele a două re 
prezentante aie țării noastre: lolanda 
Balaș la înălțime șl Maria Diți ia a- 
runcarea suliței. Dar iată cum se pre
zintă tabelul performerelor în aceste 
probe-

SĂRITURĂ IN ÎNĂLȚIME

1,81 lolanda Balaș (R. P. Romînă)
1.76 Taisia Cencik (U.R.S.S.)
1,70 Maria Pisareva (IJ.R.SiS.)
1.68 Doris Card (M Britanic)
1.68 I'nge Killian (R. F. Geriiiană)
1,67 Dorothy Shirley (M. Britanic) 
1,67; Olga Davidova (CehosfcHtbeia) 
1,62 Mary Bignal (M. Brităriie)

Cum va funcționa
Crearea „‘Asociației turiștilor" care 

reunește pe toți cei ce practică turismul 
și alpinismul, reprezintă o treaptă im
portantă în dezvoltarea acestor dis
cipline în țara noastră. De altfel, unul 
din scopurile asociației este atrage
rea maselor de oameni ai muncii în 
practicarea turismului și alpinismului, 
prin stimularea și organizarea acestor 
activități, prin lărgirea bazei mate
riale.

Membru al A.T. poate fi orice ce
tățean al R.P.R. care a împlinit vîrsta 
de 14 ani și acceptă prevederile sta
tutului asociației. Admiterea membri
lor se face de cercul de turism și 
excursii sau, în lipsa acestuia, de 
consiliul organizației turistice locale.

Vom stărui mai mult asupra drep
turilor și îndatoririlor pe care le au 
membrii. Astfel, ei pot să participe 
la excursiile sau turele alpine inițiate 
de organizațiile asociației, au prio
ritate la cazarea în cabane, la care 
beneficiază și de un tarif redus. In 
general, ei au dreptul la orice re
duceri care decurg din convențiile 
asociației privitoare la transportul 
turiștilor. Ei participă cu drept de vot 
deliberativ la toate adunările cercu
lui și organizațiilor locale, pot discuta 
chestiunile ce se referă la activitatea 
organizației din care fac parte si, 
bineînțeles, pot să aleagă și să fie 
aleși în organele de conducere.

Membrii asociației au datoria de a 
respecta cu grijă avutul obștesc, ba
zele și amenajările turistice ca și re
gulamentul de ordine interioară al 
cabanelor. Un obicei prost, care tre
buie să dispară, este scrierea sau 
cioplirea numelui cu briceagul pe pe
reții cabanei sau pe arbori. Socotim 
că ar fi bine ca în statut — aflat 
deocamdată în stare de proiect — să 
fie trecută ca o datorie de cinste a 
turiștilor și alpiniștilor, apărarea

99Cupa orașelor44 
la lupte liberezi n erei

De curînd, orașele București, Satu 
Mare, Tg. Mureș și Petroșani au 
găzduit etapa a doua din cadrul 
competiției de lupte libere — rezer
vată tineretului — „Cupa Orașelor". 
O remarcă deosebită se cuvine com
portării reprezentativei orașului Ti
mișoara (clasată pe primul loc în 
grupa de Ia Petroșani), care în ul
tima vreme a împrospătat echipa 
cu multe elemente talentate de la 
școala de tineret. Cuvinte de laudă 
se cuvine să adresăm și echipei din 
Petroșani, ca și componențelor ei, 
tinerilor mineri tonică, Vladislav 
și Sîrbu. Mai slab pregătite din 
punct de vedere tehnic s-au dovedit 
a fi echipele reprezentative ale ora
șelor Sf. Gheorghe, Sighet, Craiova 
și Tulcea care au și ieșit din con
curs.

Iată rezultatele întîlnirilor:
BUCUREȘTI : București cu Ga

MARIA DIȚI
1,66 Reinalde Knapp (Austria)

1.66 Luiz'a Slobozanina (U.R.S.S.)

ARUNCAREA SULIȚEI

56.67 Dana Zatoukova (Cehoslovacia)
54,98 Galina Zîbina (U.R.S.S.)
54.66 Iutta Neumann (R. F. Germană)
54.10 Almut Brommel (R.F. Germană)
53,97 Biruie Zalogaitite (U.R.S.S.)
53.68 Ursula Figwer (Polonia)
52,59 Maria Diți (R. P. Romînă)
52,31 Maia Makarova (U.R.S.S.)
52,25 Eleonora Bogun (U.R.S.S.)
52.11 Tamara Tvetkova (U.R.S.S.)

CONGRESE

In luna noiembrie se va desfășura Ip, 
Barcelona congresul anual al Comisiei 
europene d,e atletism din I.A.A.F. Cu 
.acest prilej vor Ii luate în discuție ace-, 
le recorduri; nioudir.le și europene care 
n-au lost'/J omologate la Qcngrestjl

„Asociația turiștilor"
plantelor și animalelor ocrotite prin 
lege și demascarea celor ce încalcă 
aceste legi elementare.

Evidențierea, acordarea de reduceri 
sau gratuitate la unele excursii orga
nizate de asociație, premierea, decer
narea insignei „Turist fruntaș" sau 
„Alpinist fruntaș" — sînt formele prin 
care vor fi stimulați cei ce se evi
dențiază în activitate.

Să ne oprim, în încheiere, asupra 
structurii organizatorice a asociației. 
Organul superior de conducere este 
conferința pe țară. Ea este convo
cată o dată la 4 ani, dezbate raportul 
de activitate al consiliului central 
al „A.T." și al comisiei de revizie, 
poate modifica statutul, trasează sar
cini generale pentru activitatea de 
viitor etc. întreaga activitate a aso
ciației între conferințele pe țară este 
condusă de consiliul central, care se 
întrunește cel puțin de 2 ori pe an. 
Printre alte atribuții, consiliul cen
tral alege comitetul executiv care 
conduce operativ întreaga activitate a 
asociației între două ședințe ale con
siliului central și se întrunește cel 
puțin o dată pe lună pentru rezolva
rea problemelor curente.

Conducerea și coordonarea pe plan 
local a activității cercurilor de turism 
și excursii este asigurată de organi
zația turistică locală a „Asociației Tu
riștilor". Organizația turistică locală 
se creează în orice localitate în care se 
află un număr mai mare de membri 
organizați în cercuri. Veriga de bază 
a „A. T.“ este cercul de turism și ex
cursii care se poate organiza în în
treprinderi, instituții, școli, cooperati
ve meșteșugărești,’sate etc. La rîndul 
său, cercul este condus de un corni*,  
tet ales pe 2 ani în adunarea gene
rală a cercului. In întreprinderile unde 
există mai puțin de 10 membri se 
alege un organizator de turism.

lați 14—2, cu Tulcea 16—0 și cu 
Craiova 14—2; Galați cu Tulcea 
12—4 și cu Craiova 10—6; Craiova— 
Tulcea 12—2.

PETROȘANI : Timișoara cu Pe
troșani 12—4, cu Arad 14—2 și cu 
Hunedoara 10—6; Arad — Petroșani 
8—8 și cu Hunedoara 10—6; Hune
doara — Petroșani 12—4.

TG. MUREȘ : Orașul Stalin cu 
Cluj 8—6, cu Tg. Mureș 10—6 și 
cu Sf. . Gheorghe 12—2; Tg. Mureș 
cu Sf. Gheorghe 13—3 și cu Cluj 
10—6; Cluj—Sf. Gheorghe 10—6.

SATU MARE: Satu Mare cu 
Sighet 16—0, cu Oradea 12—4 și 
cu Marghita 16—0; Oradea cu Mar- 
ghita 14—0 și cu Sighet 11—5. Mar 
ghita—Sighet 10—6.

S-au calificat pentru etapa a 11. j 
reprezentativele orașelor: București, 
Galați, Timișoara, Arad, Orașul Sta
lin, Tg. Mureș, Satu Mare și Ora
dea.

I.A.A.F.  de la Stockholm, va li stabi
lit calendarul pentru anul 1959 și ora
șul care va găzdui în 1962 a Vl-a 
ediție a campionatelor europene de 
atletism.

In prima lună a anului viitor se vor 
desfășura la Belgrad lucrările congre
sului extraordinar balcanic. Printre 
alte probleme va Ii discutată cererea 
de afiliere a Albaniei Ia congresul 
balcanic. In acest fel, la ediția a 
XVIII-a a J.B. pe care o va găzdui 
Bucureștiul în septembrie 1959 vor par
ticipa echipele reprezentative ale tutu
ror țărilor balcanice. De asemenea, pe 
ordinea de zi este revanșa întîlnirii 
„Balcăni — Scandinavia" care va avea 
loc la Helsinki. După ;ctim anunță zia
rul „Przeglad sportowy" din Varșovia, 
Federația de atletism? a Poloniei a pro
pus ca în 1959 să fie organizată și c 
întîlnire între echipa „Balcanilor" și 
cea a Poloniei. Este probabil ca și a- 
ceasta propunere să ( fie discutată la 
congresul de la Belgrad.



Etapă ,,plină“ In categoria A
la fotbal

Axi încep
întrecerile concursului republican 

de aruncări
Mîine, campionatul categoriei A la 

fotbal oferă o etapă plină:
C.C.A. BUCUREȘTI - PETROLUL PLOEȘli

7. C.C.A. 2-1-1-0-3:1 3
3. Petrolul 3-2-0-1-6:2 4

PROGRESUL BUCUREȘTI-FARUL CONSTANȚA

3
0

8. Progresul 3-1-1—1-6: 4
12. Farul 3-0-0—3-0:10

DINAMO BACĂU-RAPID BUCUREȘTI

Dinamo 4-2—1—1—7:5
Răpiși 3—2-0-1—9:4

U.T.

2.
4.

5
4

ARAD-DINAMO BUCUREȘTI

5.
1.

4-1-2-1- 6 A 4
4-3-1-0-12:4 7

U.TiA.
Dinamo

STEAGUL ROȘU OR. STALIN-JIUL PETROȘANI

2
3

11. St. roșu
9. Jiul

4-1-0-3-3:12
4-1-1-2-ă: 9

ȘTIINȚA TIM1ȘOARA-ȘTIINȚA CLUJ

6. Știinfa Tim.
10. Știința Cluj

4-1-2—1-4:4
4-0-3-1-4 7

4
3

Dintre aceste întîlniri interesante, 
două au loc la București, pe stadio
nul 23 August:

Ora 14.15: Progresul — Farul și
Ora 16: C.C.A. — Petrolul
Dacă un spectator frecvent al jocu

rilor de fotbal ar fi pus în situația 
de a alege meciul la care să asiste, 
i-ar fi greu să se decidă, pentru că 
în ciuda aparențelor, întîlnirile de 
mîine sînt destul de echilibrate. Chiar 
' irtida Progresul — Farul se anun
ța disputată, mai ales că Farul 
alinia o formație remaniată.

perspective și prin prisma clasamen
tului. Cum liderul Dinamo București, 
joacă la Arad, Dinamo Bacău 
are 
din 
teza 
eșec 
te celelalte 
Iul, Rapid, 
Progresul) 
apropie de 
mică (în prezent se află la 3 și 4 
puncte).

Pe de altă parte, aceste întîlniri 
interesează și lucrările de selecție în 
vederea partidelor cu Ungaria. O se
rie de jucători au ocazia, în meciuri 
echilibrate și cu adversari care-i vor 
solicita din plin, să confirme forma 
lor bună, alții să se impună selecțio
nerilor. Din acest punct de vedere un 
interes special prezintă partidele: 
C.C.A. — Petrolul, U.T.A. — Dinamo 
București, Știința Timișoara —Știința 
Cluj și Dinamo Bacău — Rapid.

La Arad ți București

— care 
ajungă 
în ipo- 
a unui

joc acasă — speră să-l 
urmă, egalînd punctajul, 
unui succes al său și 
al bucureștenilor. După cum toa- 

echipe cu pretenții (Petro- 
Știința Timișoara, C.C.A., 
nutresc speranța să se 
lider la o diferență mai

mîine, mai ales că C.C.A. se află 
după un turneu obositor la Spartachi- 
ada internațională militară și unii ju
cători sînt loviți. Totuși, acest meci 
C.C.A. — Petrolul ca și precedentele, 
rămîne deschis oricărui rezultat. Foș
tii campioni naționali au nevoie de 
reabilitare și chiar în fața actualilor 
campioni. Formații probabile:

U.T.A.:
Farmati
Jurcă, Mețcaș, Szolier, Țîrlca, Gal.

DINAMO : Uțu — Popa, Motroc, 
Panait II — Al. Vasile, Nunveiller — 
Biikossy, Szakacs I, Ene I, Dragomir, 
Suru.

C.C.A.: Toma — Zavoda II, Nagy, 
Staicu — Jenei, Bone — Cacoveanu, 
Constantin, Alexandrescu, Zavoda I, 
Tătaru.

PETROLUL:
Marinescu, Topșa
I — Zaharia, Tabarcea, 
bone, Bădulescu.

Coman — Sereș, Capaș, 
Petschovski, Koczka —

Sfetcu — Pahonțu,
— Fronea, Neacșu 

Dridea, Ba-

Pregătiri, formații

Clasament, selecție...

va

Desigur că, în primul rînd, 
de mîine interesează foarte mult din 
junct de vedere al clasamentului, deși 
latorită jocurilor nedisputate situația 
iste greu de apreciat. Nu toate echi- 
iele au același număr de meciuri ju- 
:ate. Totuși, etapa de mîine oferă

etapa

N O TE,

cu lanseta

— Petrolul. Intîlnirea cu 
constituie un examen serios

Din această etapă două partide pre
zintă un plus de interes față de cele
lalte: U.T.A. — Dinamo București și 
C.C.A.
U.T.A.
pentru dinamoviști, care pînă acum 
s-au arătat într-o formă destul de 
bună și cu o mare putere de luptă. 
Indisponibilitățile din echipă (Koszegy 
și Szakacs II accidentați, pe lîngă 
jucătorii suspendați Nicușor, V. An
gliei și Călinoiu) creează dificultăți di- 
namoviștilor. Nici arădenii însă, nu 
stau mai bine: Szucs s-a accidentat 
la antrenament, iar Igna este plecat 
din localitate, astfel că participarea 
lor la joc este problematică.

Petrolul, după buna comportare din 
partida cu Wismiit, se anunță favorit

ȘTIRI
Mîine la Cracovia : Polonia — Romînia (Juniori)

Echipa noastră reprezentativă de juniori susține mîine la Cracovia 
al optulea joc din acest an, de astă dată în compania selecționatei Polo
niei. Meciul acesta constituie revanșa celui disputat în toamna anului trecut, 

București (unde juniorii noștri au cîștigat cu scorul de 4—1) și face 
.rte din pregătirile în vederea participării la Turneul International U.E.F.A. 

1959.
Partida se anunță destul de grea pentru tinerii noștri reprezentanți 

(dintre care mulți se află la începutul activității internaționale, deci nu au 
experiența necesară). Echipa poloneză a jucat la 14 septembrie cu Ungaria 
și a terminat la egalitate (1 — 1), după ce cu două luni în urmă dispusese 
cu 5—2 de echipa R.D.G., în fața căreia la 14 .septembrie selecționata noastră 
a pierdut cu 2—0 1a Franckfurt.

Lotul reprezentativ de juniori a părăsit Capitala ieri pe calea aerului. 
Au făcut deplasarea, sub conducerea tov. F. Szilcsak, următorii fotbaliști: 
Ghiță și Andrei (portari), Oșan, Țițeica, Zancă și Nicoară (fundași). Che
lan, Mureșan și Cobori (halfi), Igna, Varga, Surdan, Stoicescu, Dadeș, Matei 
și Popa (înaintași). Antrenor : N. Gorgorin. Juniorii noștri vor alinia mîine această formație. ----- - ........ . ..............
ȘAN—IGNA, VARGA, DADEȘ, 
și Popa sînt cei mai tineri: nu

• Progresul s-a antre
nat joi jucînd 100 de mi
nute cu juniorii săi (40’) 
și ICSIM (60’), în 
fața cărora a încercat 
formația cu care intențio
nează să joace dumini
că : Birtașu (Mîndru) — 
Dobrescu, Cojocaru (Ca- 
ricaș este ușor acciden
tat). Soare — Ciocea, 
Știrbei — Oaidă, Srnă- 
răndescu, Dintilescu, Nea- 
gu, Blujdea. Farul Con
stanța și-a întărit echipa 
cu Toma Gb.', Marosi și 
Corneanu.

• Nici o modlîicare nu 
se anunță la Știința Timi
șoara : Enăchescu — Fi
lip, Codreanu, Florescu
— Cojereanu, Tănase — 
Gîrleanu, Zaharia, Cioses- 
cu, Ler.gtețt Boroș. Cioses- 
cu și-a, dat examenul de 
stat și „ayum speră să re
intre pi formă. Știința 
Cluj a jucat joi cu Auto 
Cluj (6—3) și antreno
rul Șt. Covaci s-a fixat a- 
supra formației: Nicoară
— Roman, Mureșan, Costin 
gescu, Nedelcu I. — Marcu,
mii, Suciu, Crișan, H. Moldovan.

Toate cele trei probe (distanță,—și 
precizie la țintele Arenberg și Skish) 
cuprinse în cadrul primului concurs 
republican de aruncări cu lanseta care 
se va desfășura azi și mîine pe stadi
onul clubului Progresul (str, dr. Stai- 
covici) au o însemnătate practică deo
sebită. Pregătirea, îndemînarea, preci
zia și distanța și în general rezultatele 
pe care le vor obține conciirenții vor 
arăta desigur posibilitățile viitoare ale 
participanților ia pescuitul 
zis.

Întrecerile în concursul de 
mîine se vor disputa la probele 
tanță și de precizie Ia țintele Arenberg 
și Skish. In toate cele trei probe, arun
cările se vor face cu două feluri de 
greutăți: de 7,5 gr. și de 15 gr. La 
proba de distanță fiecare '‘concurent 
are dreptul la trei aruncări cu fiecare 
greutate. Participanții aruncă din ca
drul unui semicerc, în linie dreaptă, în 
incinta unui culuoar marcat de niște 
stegulețe. Depășirea marginilor cu
loarului atrage anularea aruncării. In 
totalizarea punctajului contează din 
cele trei aruncări cu greutate i de

propriu

azi și 
de dis-

In ultimele meciuri, golurile au fost mar
cate de... apărători III

— Mă gindesc

7,5 gr. numai primele două aruncări 
mai bune. La aruncarea cu greutatea 
de 15 gr. contează doar aruncarea 
cea mai lungă.

Ținta Arenberg cuprinde 5 inele, 
fiecare inel fiind marcat de la mijloc 
spre margine cu 10,8,6,4,2 puncte. 
Concurenții aruncă din cinci starturi 
diferite de la distanțe variind între 
10—16 ni. (pentru greutatea de 7,5 
gr.) și înlre 10—20 in. (pentru greu
tatea de 15 gr.). In primul start se 
fac 2 aruncări denumite pe sub mînă, 
în startul 11:2 aruncări din dreapta, 
în startul III : 2 aruncări peste cap, 
în startul IV : 2 aruncări din stînga, 
iar în startul V: 2 aruncări în stil 
liber, la alegere. Toate cele 10 arun
cări din cele 5 starturi au ca timp 
maxim de executare 5 minute, putînd 
însuma — ‘-1-’ -----
puncte, 
lui, se 
pînă în

Ținta 
discuri cu diametrul de 75—80 
De la fiecare start (5) se fac cîte 3 
aruncări în stil liber. Menționăm că 
și la ținta Skish și la ținta Arenberg 
sînt interzise aruncările catapultate. 
La ținta Skish punctajul se face ast
fel : prima aruncare lovită pe țintă 
contează 8 puncte, iar aruncările Nr. 
2 și 3 lovite pe țintă contează cîte 6 
puncte fiecare.

întrecerile vor avea loc azi (nu
mai cu greutatea de 7,5 gr.) între 
orele 9,30—15 și mîine (numai cu 
greutatea de 15 gr ) între orele 
10—16.

un total maxim de 100 
In caz de depășirea timpu- 
va totaliza punctajul adunat 
acel moment.'
Skish este formată din 5

cm.

Prima fază a campionatului

să încerc și așa...
(Desen de MATTY)

— Geor- 
Petru E-

In sfîrșit, antrenorul Ploeșteanu 
informat că împotriva Jiului va

C La Bacău, Rapid va alinia for
mația cu care a obținut victoria — 
concludentă - 
asupra Jiului, 
cău urmează 
remaniată, cu 
narii mijlocaș

de duminica trecută 
schimb, Dinamo Ba- 
alinieze o formație 

Lazăr, stoper, cu Cîr- 
Țîrcovnicu inter.

ne-a
folosi o nouă pereche de fundași: 
Zbîrcea — Tîrnoveanu (cu Zaharia 
stoper) și mijlocași Hidișan — Szi- 
geti. Aticul rămîne cel obișnuit.

• U.T.A. s-a antrenat joi o repriză 
cu juniorii (3—0, Petschovski 2 și Bal) 
și o repriză cu Strungul (5—1, Szo- 
her 3, Țîrlea, Mețcas).

...Și acum să așteptăm jocurile...

republican de motocros
Motocicliștii fruntași din întreaga 

țară se vor alinia mîine la startul pri
mei faze a campionatului republican 
de motocros. întrecerile se anunță cu 
atît mai interesante cu cît traseul pe 
care se vor desfășura probele de cam
pionat prezintă pentru concurenți avan
tajul de a-și putea demonstra întreaga 
gamă a cunoștințelor. In plus, datorită 
unor coline care mărginesc parcursul, 
publicul venit să asiste la alergări are 
posibilitatea să urmărească, ca de pe 
niște tribune, întreaga desfășurare a 
întrecerilor. Traseul la care ne referim 
este situat în spatele Stadionului Con
structorul din cartierul Belu și a fost 
amenajat în mod special pentru cursele 
pe teren variat, prin munca voluntară 
a motocicliștilor.

Regulamentul actualului campionat 
republican de motocros a fost întoc
mit conform dispozițiilor F.LM. care 
prevăd sistemul de desfășurare a cam
pionatului european. Campionatul va 
avea 5 faze (5 și 12 octombrie, 9, 16 
și 23 noiembrie), iar clasamentul fina! 
și deci campionii republicani vor fî 
hotărîți de' punctajul pe care-1 vor to
taliza concurenții în cadrul acestor 5 
faze.

categoria IV-: 46 variante
2.649 lei fiecare :

categoria V: 448 variante
272 lei fiecare :

categoria V! : 1.660 variante
114 lei fiecare.

Fond de premii : 976.606 lei.
• Plata premiilor la concursul 

Pronoexpres nr. 37 din 1 octombrie 
a.c. se va face luni 6 octombrie cu

a cîte© Ultimul concurs Pronosport, 
„zgîrcit" în ceea ce privește surpri
zele, a fost în schimb foarte darnic în 
privința numărului cîștigătorilor. De 
asemenea au fost foarte mulți partici
panții care au avut satisfacția morală 
de a indica 10 rezultate exacte, chiar 
dacă — datorită numărului mare de 
variante cîștigătoare la premiul III, 
conform regulamentului nu s-a plătit 
nimic.

• Concursul Pronosport nr. 40 din 
5 octombrie a. c. care se închide mîi
ne la ora 12 în Capitală și astă seară 
în restul țării, cuprinde meciuri din 
cadrul campionatului republican de 
categoria A și B.

S-ar părea că echipele gazdă au o 
sarcină foarte ușoară și jocul în sine 
nu constituie decît o simplă forma
litate. Totuși, să nu uităm 
atunci cînd gazdele par la 
dere favorite sigure, se 
surprizele.

Echipe ca Jiul și Farul ■ 
toate eforturile 
rezultat cît mai 
situația lor din

Nici întîlnirile
B nu sînt lipsite de interes, mai ales 
dacă ținem seama de valoarea apro
piată a echipelor. Și aici orice rezul
tat este posibil. In orice caz, credem 
că sînteți de acord că orice surpriză 
nu poate,,decît să se soldeze cp pre
miile mari pe care fiecare participant 
și le lioroște. M :

Nu uitați! Numai mîine pînă la ora

GUIȚA—OȘAN, ȚIȚEICA. ZANCA-CHEȚAN, MURE- 
POPA, MATEI, Dintre aceștia, Mureșan 

au împlinit încă 17 ani.

II, (azi pe îerenul Dinamo—Obor), 
Flacăra Moreni — CSMS Iași, CSA 
Sibiu—Anîefa, Minerul B. Mare—Cor
vinul și Gaz Metan Mediaș—C.S Tg. 
Mureș. Reamintim clasamentele pe pri
mele locuri :

SERIA

(a 
B 

si-

Se reia campionatul la „R"

Caracteristic etapei de mîine 
l-a) , a campionatului categoriei 
ite faptul că majoritatea echipelor
late în prima parle a clasamentelor 
iacă în deplasare, mîriintîiid forma 
i clasate pe ultimele locuri : Corvinul 
i Baia Mare, C.S. Tg. Mureș la Me- 
aș, AMEFA la Sibiu, CSMS lași la 
.oreni, Metalul Titanii București la 
loești, Poiana Cîmpina la lași etc.
In ciuda acestei diferențe de pozi- 

i ale echipelor în clasamente, întîlni- 
le de mîine se anunță foarte intere- 
inte și pline de promisiuni mai 
întru ....pronosportiști". Ca să
m în limbajul acestora, e foarte 
: indicat numai 2 la jocul de la
.are, numai 1 la Moroni sau numai X 

București. Cit alte cuvinte, mecuri 
'.schise. Ca interes spectacular se de- 
șează partidele

1. Corvinul
2. —a. c.s. Tg. M.
2.-3. A.M.E.F.A.

SERIA

i

5
5
5

3
3
3

1
1
1

1
1
1

7
7
7

II

Ițs'.onosport a

a

cîte

cîte
12 mai puteți depune buletinele la 
concursul Pronosport nr. 40.

Pentru a vă documenta cît mai 
bine, înainte de completarea buletine
lor consultați Programul Loto-Prono- 
sport nr. 233 care cuprinde tot mate
rialul documentar în legătură cu me- începere de la ora 17 Ia agențiile 
citirile programate la acest concurs. ■

489.151 LF.I REPORT
EXPRES

LA PRONO-
proprii raionale Loto-Pronosport în 
raza cărora premiații și-au depus 
buletinele.

ales 
vor- 
greu 
Baia

1. Rapid 11
2. Flacăra Moroni
3. C.SiM.S, Iași

Scurte

5
5
5

5
3
3

0
2
1

22:70
0 7: 3
1 7: 5

C. S.N.C.
Poligrafic

anterior, și la 
nr. 37 opera-

Di name Obor—Rapid

știri
• Intîlnirea de categorie 

Constanța — Combinatul 
București, programată mîine, a fost a-
mînată, deoarece echipa blfcureșteană 
a dat jucători lotului național de ju
niori.

e Viitoarea etapă a Cupei R.P.R. se 
va disputa la 26 octombrie. Cu acest 
prilej, alături de ceie 52 de echipe ca
lificate din etapa de la 28 s septembrie, 
vor intra în joc și formațiile de cate
gorie B (28 la număr).

• Partida dintre IMUM Medgidia și 
Cimentul Medgidia se dispută astăzi, 
sîmbătă, la Constanța (echipei IMUM 
i s-a rid'îci.t dreptul de organizare pe 
teren propriu pe timp de două etape).

că tocmai 
i prima ve- 

produc și 

vor depune 
obține unpentru a

bun, ținînd seama de 
clasament.
din cadrul categoriei

o 
a
1

• Ca și la concursul 
concursul Pronoexpres 
țiile de omologare au stabilit că nici

variantă nu a întrunit condițiile de 
obține premiile atribuite categoriei 

sau a Il-a.
Aceasta înseamnă că la concursul

Pronoexpres nr. 38 se reportează suma 
de 489.151 lei repartizată astfel: 
250.000 lei la categoria I și 239.151 
lei la categoria 11-a.

Un motiv în plus ca și dumnea
voastră să completați cît mai multe 
variante, ținînd 'spania de șansele pe 
care le aveți de..a obține premii mari.

• In urma omologării variantelor 
depuse la concursul Pronoexpres 
37 din 1 octonftfre, s-au stabilit 
mătoarele premii; :v

categoria Ilb> 7< variante a 
17.409 lei fiecare ;

nr. 
ur-

cite

PROGRAMUL CONCURSULUI PRO
NOSPORT NR. 41 DIN

BP'E 1958

I. Petrolul Ploești —
Marx-Stadt (C.C.E.)

12 OCTOM-

Wismut Karl

II. R. Ceh. (A) — R. P. B. (A)
III. R. P. B. (B) - R. Ceh. (B)
IV. Rapid Buc. — Progr. Buc.
V. C.C.A. — Dinamo Buc.
VI. U.T.A. — St. r. Or. Stalin
VII. Farul — Știința Tim.
VIII. Jiul — Dinamo Bacău
IX. Dinamo Galați — Rapid 2 Buc.
X. C.F.R. Tim. — C.F.R. Arad
XI. Progr. Suceava—Flacăra Morenî
XII. Tractorul Or. Stalin — Min. B.

Mare.

Rubrică redactată de 1. S. Loto- 
Pronosport. -



Noile norme de clasificare sportivă la tir
Ts — Pentru obținerea categoriei 

clasificare sportivă, normele pre- 
izute trebuie realizate de 2 ori în 
elași an (de la prima și pînă la a 
>ua normă). Gele două norme tre- 
lie luate la aceeași categorie de 
mă: armă liberă calibru mare, ar- 
a militară, armă liberă calibru re- 
is, armă sport, pistol liber, pistol 
teză, pistol calibru mare, pistol 
ort, talere și skeet, cerb. La pistol 
librti mare și pistol sport se mai 
,ate obține a doua normă și Ia pis- 
I precizie sau pistol viteză.
Realizarea de două ori a normelor 

face în două concursuri.
2. — In normele de clasificare, 
umărătorul reprezintă haremurile 
■.ntru seniori, iar numitorul cele pen- 
.1 senioare și juniori. Pentru juni- 
ire sînt valabile normele de la se- 
oare reduse cu 10 puncte la proba 
<30 f., 7 puncte la 3X20 f., 3 pct.
3X10 și 5 pct. la combinată.

Juniorii (junioarele) nu pot deveni 
aeștri ai sportului decît dacă înde- 
inesc normele prevăzute pentru se- 
ori (senioare).
3. •— Normele de clasificare spor

Probe Pozi/ii
/

, focuri
P/m/d

IVor me

2eg/aj Efec/ M. _z //. iii.

/If firma //berâ 
ca/, mane

300 m. Tt

caica/.gen.j 
pte/oare 
ta orice 

succesiune

10 de
P°3

fiOde

P°3-

G'ăore 
c=i05' 
0-120' 
mus'

1115
C 190 
9-080 
P-360

1060 
c580 
1365 
P3U0

fiâff

Az Idem 60 f. - ft — 6 de
P°3

20 de
P°3-

5 ore - 530
620

590
U80

firmă mi!i/ano
300m. Ti 60f.

- // - • //- — tr— 3 ore
510 

‘iSO

585
955

520

335

360

390

■p.' idem
3x10 f.

— //— J de
P°3-

W de 
pot-

1/zore 290
Z.Z5

210

190

180

170

7L- Idem
3 10 f. c. culcai 3 10 5‘reg.

25-eE
, — — — 65

fi. firmă lib. ca! 
red.50m.Tz. 
120 f. (5^0)

culca/, ger, 
picioare 
în orice 
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10 de

P°3-

fiOde

P°3-
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C.--105' 
g.--120' 
ps/35'
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C.390
Wi
P50Z
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c.385

P-350
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i Ol Idem 
b^Ofi

eu!c. 
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10 dc

P°3
30de 
p°3
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c.~-80

P---100

S38 
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P-Z66
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~730 —

03 /dem •^ft — 6 de 20de
P°3
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500

485
—

Țif. Idem combinați
(30i-3dȚ.)

c.5âmJ2
C. H/OroT/t

10
10 00

30'
60'

591
5M

578
575

—
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€ 6 diopOra

3*20 f Tz
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U70
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960 800
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fi de
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P°3
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fi/M
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P03
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Pot-
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C1o Idem 10f.er3 cu/c. 3 10 20' — — 80
77

CLASAMENTELE CAMPIONATELOR 
DE POLO PE APA

După desfășurarea a douâ etape în cadrul 
reruruîui campionatului categoriei A, c!aso- 
n.entul este următorul : 

t. Dinamo București
2. IleFor Tg. Mureș
3. C.C.A.
4. Știința Cluj
5. C.S.U. București
6. Start București

7 7 0 0 57-15 14 
6402 26-24 8
5 3 0 2 31-17 6
6204 15-28 4
7205 15-33 4
5 0 0 5 9-36 0

in categoria B, clasamentele înaintea ulti
mei etape a returului au următoarea alcă
tuire :

SERIA I 

1. Ind. Linei Timiș.
2. Cetatea Bucur
3. Metalul Cluj
4. C.S.M. Lugoj
5. Voința Timișoara
6. Voința Oradea
7. Feroviarul Timiș.

11 10 0 1 104-24 20
11 8 0 3 67-37 16
11 7 1 3 63-26 15
11 4 2 5 38-45 10
11 4 1 6 65-64 9
12 3 2 7 42-52 8

11 0 0 11 13-144 0

tivă se consideră valabil luate numai 
în concursuri oficiale, în'ale căror re
gulamente se prevede că se fac cla
sificări sportive. Pentru obținerea nor
melor de maestru, este necesar ca la 
concursul respectiv să fie cel puțin un 
arbitru de categ. I.

4. — Deciziile de clasificare se dau 
de 2 ori pe an (luna august și de
cembrie). In decizii și în carnetele de 
clasificare, se va trece categoria de 
armă pentru care s-a obținut clasifi
carea și proba respectivă.

5. — Categoriile de clasificare spor
tivă de la maestru în jos, trebuie 
confirmate din 2 în 2 ani, prin obți
nerea unei norme la arma și categoria 
respectivă.

Trăgătorii care nu-și confirmă ca
tegoria sînt retrogradați la o cate
gorie imediat inferioară.

6. — Recordurile republicane se 
omologhează numai dacă au fost ob
ținute în concursurile în ale căror re
gulamente se prevede acest lucru ; se 
exceptează concursurile internaționale.

7. — Prezentele norme de clasifi
care sportivă intră în vigoare cu în
cepere de la 1 ianuarie 1958.

SERIA A U-A

1. C.S. Oradea 11 11 0 0 127-15 22
2. C.F.R. Clui 11 8 0 3 65-42 16
3. C.F.R. Arad 11 7 1 3 38-40 15
4. Voința Tg. /Mureș 10 5 1 4 39-42 11
5. T.C.H. București 10 1 3 6 26-62 5
6. Progresul C!ui 12 2 0 10 29-76 4
7. Rapid Cluj 11 1 1 9 16—63 3

ULTIMA ETAPĂ A 
CONCURSURILOR DOTATE CU 

„INSIGNA PATINATORULUI"
Azi și mîine se disputâ pe stadionul Dina

mo din Capitală ultima etapă a concursu
rilor dotate cu „INSIGNA PATINATORULUI'. 
Concursul de azi începe la ora 16, iar cel 
de mîine la ora 8. Participă top patinatorii 
din Capitală.

LOCAȚIUNE DE BILETE
Biletele pentru cuplajul de mîine de la ,,23 

August" (Progresul-Farul și C.C.A.-Petrolui) se 
găsesc în vînzare la : agenția Pronosport 
(Cai. Victoriei 9), agenția C.C.A. (Bd. 6 Mar
tie), chioșcul din str. I. Vidu, la casele sta
dionului „23 August" și Republicii, unde se 
vînd și bilete cu preț redus pentru elevi și 
studenți. Sînt valabile bilețele cu seria nr. 9 
„Stadionul 23 August*.  , ?v
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In Capitală
Azi

TENIS DE CIMP. - Teren Centrul de An- 
trencment Nr. 2, de la ora 14, Cupa de 
toamnă.

FOTBAL. - Teren Dinamo Obor, de la ora 
14: Dinamo 9 Miliția—Industria Sîrmei Brăila 
(cat. C), Dinamo Obor-Rapid II București 
(cat. B).

RUGBI. - Teren „Republica", de la ora 16, 
Metalul I—Știința Arhitectura (cai. 8).

ATLETISM. - Stadionul Republicii, de la 
ora 14,30, a V-a etapă a campionatului re
publican pe echipe.

BOX. - Stadionul Ciulești, ora 19: Cetatea 
Bucur, C.F.R. -Metalosporî Galați (campiona
tul republican pe echipe).

TENIS f)E MASA. - Campionatul repu
blican pe echipe : sala Constructorul (str. 
Aurora Nr. I), ora 16/30: Constructorul-Voin- 
ța București (fem.), ora 17,30 .- Constructorul- 
Voinîa L. M. București (masei.

MIINE
RUGBI. - Teren Progresul ora 16: Progre- 

sul-C.F.R. Grivița Roșie (cat. A), teren C.C.A., 
ora 10: C.C.A.-Rapid 8ucurești (cat. A), te
ren Dtnamo, ora 10 : Dinamo—C.S.U. Bucu
rești (cat. A), Stadionul Tineretului, teren II 
ora 16 : Cetatea Bucur-Petrolul Pitești (cat. 
B), teren III, ora 10: Sirena București-Olim- 
pia Orașul Stalin (cat. B), teren III, ora 16: 
Dinamo Militia—Știința Agronomia (car’. B), 
teren IV, ora 10: Metalul II—Petrolul Bucu
rești (cat. B).

POLO. - Ștrandul „Dante Gherman", de 
la ora 10 : TCH București-Rapid Cluj (cat

B), Cetatea Bucur-C.S.M. Lugoj (cat. B), Start 
București-Dinamo București (cat. A), C.C.A - 
C.S.U. București (cat. A).

HANDBAL - Stadionul Giulești, de la ora 
10,30 : Rapid București—Mugura Codlei (fem. 
cat. A), Rapid București—Chimia Făgăraș 
(mase. cat. A); stadionul Dinamo, ora 12 : 
Dinamo Bucureșri-Petrolul Piocști (mase. cat. 
A), Stadionul tineretului, teren I, ora 16,30: 
Olimpia-Știința Timișoara (fem. cat. A).

HOCHEI PE IARBA. - Stadionul „23 Au
gust” teren III, de la ora 9 : Constructorul 
București-C.S.U., Victoria Bucureșfi-C.S.A. 6.

TENIS DE CIMP. - Centrul de Antrenament 
Nr. 2, de fa ora 14 : Cupa de toamnă.

TIR. - Poligonul Tunari, ora 9 : Campione- 
tul individual ai R.P.R.

BOX. — Circul de Stat, ora 10: Spartac- 
Dinamo Orașul Stalin (campionatul republican 
pe echipe).

ATLETISM. - Stadionul Republicii, de la 
ora 8,30 : Campionatul republican pe echipe.

MOTOC1CLISM. — Terenul din spatele sta
dionului clubului Constructorul (cartierul Belu, 
tramvaiele 12, 21, 22): prima fază a cam
pionatului republican de moro-cro»

FOTBAL. — Stadionul „23 August", de la 
ora 14.15: Progresul—Farul Constanța și C.C.A. 
-Petrolul Pîoeșfi (cat. A); teren C.A.M., ora 
10,30: Confecția—I.T.B. (cat. C).

CAIAC-CANOE. - Lacul Herăstrău, de la 
ora 9, faza de zonă a campionatului repu
blican ds fond.

POSTA 
REDACȚIEI

ȘERBAN CORAȘANU, BUCUREȘTI. - 1) A*  
fieful Walter Meyer (R.D.GJ e noul record
man al Germaniei la decatlon : 7.389 punc
te (vechiul record : 7-201 puncte, M. Lauer — 
R.F.G.). In ce privește recordul lui Sievert 
(7.824,5 puncte), acesta a fost calcular după 
vechea tabelă internațională care era mult 
mai... generoasă. Recalculată după noua ta
belă, performanța din 1934 a lui Sievert co
respunde unui număr de 7.136 puncte. Spe
răm că nu mai aveți nici o nedumerire. - 21 
Printre performanțele omologate ale lui Tos- 
nar la 110 m. garduri, nu există nici un 
„14,4". - 3) Sprinterul Agostini din Trinidad 
s-a stabilit la Ottava și a devenit astfal 
„canadianul" Agostini despre care ati citit 
Dv. în ziare.

IOAN CAPRESCU, ARAD. - 1) Anul trecut, 
conform regulamentului, au retrogradat din 

'^campionatul categoriei A la rugbi ultimele 
două echipe bucureștene și ultima clasată 
dintre echipele provinciale. Anul acesta re
trogradează automat ultimele 3 echipe și pro
movează fruntașele celor 3 serii ole catego
riei 8. - 2) Echipa de fotbal a S.U.A. n-a 
jucat niciodată în Europa. De-altfel, ocupă 
un loc foarte modest în arena internațională 
a fotbalului. In preliminariile. campionatului 
mondial a fost învinsă de Canada cu 5-1 șî 
3-2 și de Mexic cu 6-0 și 7-2.

TRAIAN ALMASAN, SIBIU. - 1) Willi Tro- 
ger, centrul înaintaș al echipei Wisnwt Karf- 
marxstadt, are 30 ani. - 2) După păreri!» 
specialiștilor, tînărul atlet sovietic Igor Tar 
Ovanesian are perspective de a depăși fai
mosul record al lui Jessie Ovens !a săritura 
în lungime : 8,13 m. Deocamdată, cea mai 
bună performanță a lui Ovanesian este 7,9’1 
m. Dar să nu uităm ca el n-are decît 20 ani. 
l-a împlinit în mai.

ION PAPOVAȚ și COSTEL BLENOEA, 
BUCUREȘTI. — 1) Atletul polonez Joseph 
Schmidt, campion european la triplu salt, 
are 23 cni. lată evoluția sa la această proba: 
1955 .- 14,40 m., 1956: 15,10 m., 1957: 15,61 m. 
și 1958: 16,43 m. Un amănunt în plus : recor
dul lui la 100 metri: 10,7 sec. - 2) Viorel 
Mateianu intenționează să se stabilească la 
Cluj, unde se și afla în momentul de fața. 
Celălalt jucător al Progresului, lon«țâ, fiind 
militar, a trecut la C.S.A. Sibiu. - 3) Spațiul 
nu ne permite o discuție atît de larga. Co- 
municați-ne adresa și va vom răspunde pr»'» 
poștă.

ALEXANDRU ȘCHIOPU, ORADEA. - 1) Und« 
a jucat Gută Tănase ? Mai ușor ne-ar veni 
să vă răspundem unde... n-a jucat I In ca
tegoria A. a jucat la C.S.M.M. (actualul 
Gaz Metan Mediaș), Jiul și I.C.O. Actual
mente joacă, din nou, la Mediaș. - 2) Fot
balistul iugoslav Vucas activează la echipa 
italiană Bologna. - 3) Cepulski a jucat ta 
Fălticeni, iar Constaniinescu la Moren:. - 
4) Real Madrid a cucerit de doua ori la 
rînd Cupa Campionilor Europeni. Pîna la... 
proba contrarie - care poate fi ediția de 
anul acesta a C.C.E. - poate fi conr/derată 
cea mai bună echipă de club din Europa.

IANCU IZU, FOCSANI. - Retrogradează 
ultimele 3 clasate din cele două serii ale 
categoriei 8 la fotbal și promovează prima 
clasată d>n fiecare din cele 6 serii ale ca
tegoriei C.

PREDA IONEL, ELEV, BUCUREȘTI. - Vă 
place ciclismul și ati vrea să practicați acest 
sport ? Nimic mai simplu : adresați-va di
recțiunii Școlii sportive de tinerel, care ara 
o secție de ciclism. Această școala funcțio
nează pe lîngă Școala Medie de băieți nr. 
17 din Capitală.

ION POȘTAȘUL

DINAMO MILITIA A CÎSTIGÂi 
„CUPA METALUL” LA RUGBI

După trei săptâmîni de întreceri, „Cupa 
Metalul a luat sfîrșit cu victoria
formației Dinamo Miliția, care a învins în 
finală echipa petroliștilor din Plooști cu sco
rul de 6-5 (3-0). Pentru dinamoviști este un 
rezultat frumos, mai ales dacă ținem seama 
că Petrolul PIoeșîâ este o echipă fruntașă în 
categoria B.

lată clasamentul final : 1. Dinamo Miliția; 
2. Petrolul Piocști ; 3. Metalul II; 4. Dinamo 
(tineret); 5. Metalul I; 6. Știința București ; 
7-3. Petrolul București, C.S.A. Piocști.

V. HOSSU-corespondent

In țară
AZI

TENIS DE MASA. - Campionatul republi
can pe echipe : C.S. Orodea-Progresul Bucu
rești (fem.).

M 91 N E
RUGBI. - Campionatul categoriei A : Ști’ 

ința Timișoarc-C.S.A. Ploeșri, C.S.M. lași- 
Constru clorul Bucureșii.

HANDBAL. — Categoria A, masculin : Di 
namo Orașul Stalin-Șființa Timișoara, C.S.M 
Reșița-Victoria Jîmbolia, Voința Sibiu-C.C.A. 
C.S.M.S. lași—Tehnometal Timișoara ; femi 
nin : Tractorul Orașul Stalin—Record Mediaș- 
Constructorul Timișoara-llefor Tg. Mureș 
Flamura roșie Sibiu—C.S.U. București, Glorie 
Sighișoara-Sieagui Roșu București.

POLO PE APĂ. - Categoria A : Ilefor fg 
Mureș-Știința Cluj.

BASCHET. - La Constanța, finalele cam 
pionatului republican pentru juniori.

VOLEI. - Campionatul categoriei 8 : seric 
I : Voința Suceava-Voința Bacău, Auru 
Negru Ploeșfi—Știința Galați, Marina Cons 
tanța-Feroviarul Constanța, C.F.R. Rovirv 
Craiova—Politehnica Orașul Stalin; seria a Ila 
Utilajul Petroșani-Dinamo Tg. Mureș, C.S 
Rm. Vîlcea-I.C.A. Arad, Casa Ofițerilor Ti 
mișoara—Știința Timișoara, Șoimii Orașul Dt 
Petru Groza-Dinamo Oradea.

TENIS DE MASA. - Campionatul republi 
can pe echipe : Voința Arad-Progresul Bucu 
rești, C.S. Someșul Satu Mare-Spartac Bucu 
rești, Tehnometal Timișoara-C.S.U. București 
C.F.R. Roșiori de Vede—Progresul Cluj (mase.) 
C.S. Oradea-Pefrolu! București (fem.).



O reprezentativă mult întinerită se pregătește 
de rugbi cu O. fi.

pentru meciul

te Mîine în campionat, meciul Progresul — C.F.R. GriviȘa Roșie «

Drăcea (Select. R.P.R.), deși jenai de un adversar, pasează corect 
lui Nagel care vine in iniimpinarea balonului. In spate se mai vede Cordoș. 

(Fază din jocul Selecționata R.P.R. — Metalul II).
(Foto : Gh. Dumitru)

Pregătindu-se sub îndrumarea antre
norului D. Manoileanti în vederea jo
cului cu selecționata R. D. Germane, 
reprezentativa noastră de rugbi — 
mult întinerită — a susținut joi după 
amiază pe Stadionul Republicii un 
meci de antrenament în compania e- 
chipei de categorie B Metalul II. Par
tida care s-a terminat cu victoria se
lecționatei la scorul de 28—0, a vă
dit o bună pregătire a selecționabiliior 

realele lor perspective de îmbună- 
țire a jocului. Trebuie ținut cont de 

.aptul că selecționata noastră cuprin

De ce fără
Desfășurarea recentelor întîlniri cu 

reprezentativa de box a R. P. F. Iu
goslavia a reactualizat cîteva proble
me care merită o atenție deosebită. 
Ne gîndirn — de pildă — Ia situațiile 
regretabile ce se ivesc din pricina 
absenței din protocolul întîlnirilor in
ternaționale a deciziei de „meci nul". 
Simt desigur, unele competiții pugi- 
îistiee în care eliminarea acestui fel 
de decizie se impune de la sine: cam
pionate europene sau naționale. Jocuri 
Olimpice etc. Deci, numai atunci cînd 
întrecerea este ELIMINATORIE și 
prin urmare, este necesar să se de
semneze un învingător care să se ca
lifice în turul următor sau căruia să-i 
*’e atribuit titlul de campion. Cîte o

-ită în asemenea situații se produc ne- 
mulțumiri. Gîndiți-vă, spre exemplu, 
la finalele de campionat Gh. f iat — 
Luca Romano sau E. Mărgărit—Luca 
Romano, disputate acum cîțiva ani. 
Nu-i așa că sarcina judecătorilor-ar- 
bitri n-a fost de loc ușoară în aceste 
meciuri ? La fel se petrec lucrurile, 
aproape invariabil, la campionatele 
europene, unde la ultimul sunet de 
gong boxerii se găsesc de multe ori 
la egalitate de puncte. Și atunci, ră- 
mîne la latitudinea judecătorilor-ar- 
bitri de a face departajarea. Dar și în 
această situație, chiar avînd la mese 
judecători-arbitri foarte buni, nu sint 
înlăturate toate obstacolele.

Intr-adevăr, în ciuda elorturilor fă-

Astă-seară

Primele meciuri în
republican de

Incepînd de azi și pînă la 7 de
cembrie .iubitorii „sportului cu mă
nuși" din țara noastră vor fi prezenți 
Ia reuniunile programate în cadrul 
campionatului republican de box pe e- 
chipe.

' tă-seară este programată prima 
întîlnire din cadrul etapei I a campio
natului de box pe echipe — ediția 1958, 
între formațiile Cetatea lui Bucur— 
CPR și Metalosport Galați. Reuniu
nea va avea loc pe stadionul Rapid 
începînd de la ora 19. In caz de 
timp nefavorabil gala se va „muta" 
în sala de sporturi a stadionului.

In cadrul celor două formații vor.a- 
pare o seamă de ptigiliști bine cotați, 
care recent au făcut parte chiar d'n 
loturile reprezentative ce au fost o- 
pusc puternicelor echipe ale R. P. F. 
Iugoslavia. Vor încrucișa mănușile, 

de mulți jucători care și-ău făcut de
butul ca internaționali în turneul re
cent întreprins în Polonia. Tinerii rug- 
biști, selecționați în majoritatea lor 
din formațiile provinciale (C.S.M.S. 
lași, Știința Timișoara, Știința Galați, 
C.F.R. Timișoara, Știința Cluj, C.F.R. 
Buzău, Zimbrul Tecuci, Petrolul Plo- 
ești, Constructorul Bîrlad etc.) impri
mă echipei noastre un suflu nou, să
nătos. Media de vîrstă a formației 
(22 ani) este excelentă, mai ales pen- 
tru o echipă reprezentativă. Această 
cifră vine să confirme că federația

„meci nul“?
cute de forul internațional, încă nu 
s-a ajuns la o concepție unitară în 
privința acordării deciziei. Pentru bri
tanici, de pildă, căderea la podea nu 
înseamnă mare lucru, în timp ce pen
tru francezi aceasta are o semnifica
ție deosebită. De ce atunci să lăsăm 
de o parte „meciul nul" într-o întîlnire, 
chiar internațională, în care nu există 
necesitatea calificării în turul urmă
tor ? De ce să eliminăm în mod arbi
trar această decizie care este regula
mentară și mai ales perfect echitabilă 
în unele cazuri ? In box nu există 
posibilitatea fotografierii pe linia de... 
sosire, ca în atletism, și nici posibi
litatea... prelungirilor, ca ia fotbal. De 
ce să ne cramponăm în a acorda ne
apărat victoria unuia sau altuia din
tre boxeri ?

De asemenea, se impune in viitor 
desemnarea a doi arbitri-judecători 
neutri. Pe de o parte, in felul acesta 
intiliiirile sînt mai obiectiv judecate 
(cum s-a intimplat de pildă cu întil- 
nirea R. P. Bulgaria — R. D. Ger
mană, disputată recent la Sofia, unde 
au fost arbitri-judecători Gh. Dumi
trescu — R.P. Romînă șî Kobza — 
R. Cehoslovacă) Pe de altă parte, 'rtt. 
cazul indisponibilității unuia dintre 
arbitri-judecători neutri, există garan
ția imparțialității. Și trebuie să recu
noaștem că pe noi ne-a cam „costat" 
neglijarea acestui amănunt...

(m. g.)

cadrul campionatului 
box pe echipe
printre alții: lan Turcu—Al. Bariciu; 
Ion Bocianu—Nicu Popa; Petre Vi
zitiu—Nicolae Stoian; Marin Ion — 
Stan Bogoi; Mihai Stoian—Vasile 
Bogoi.

Mîine dimineață, la ora 10, va avea 
Ioc cea de a doua reuniune din ca
drul etapei I. De data aceasta gala 
va avea loc la Circul de Stat, tinde se 
vor întîlni boxerii echipelor Spartac 
București și Dinarno Orașul Stalin. 
Simpla enunțare a meciurilor: Puia 
Nicolae—Mircea Mihai ; ..Val. Mahu— 
St. Dumitrache; D. Vașile—/. Deme
ter; I. Pătran—N. Niță ; Eugen Furesz 
—N. Băirînu, este în măsură să anti
cipeze o spectaculoasă, lițtrecere pugi- 
listică.

Intîiirirea de la Constanta între 
echipele C.S. Marina șir C.C.A. Bu
curești s-a amînat.

Se reia campionatul categoriei B

noastră de specialitate merge pe un 
drum bun, realist, singurul în măsură 
să dea roade, acordînd cea mai mare 
încredere tineretului și terminînd o- 
dată pentru totdeauna cu așa-zisele 
formații alcătuite din „senatori de 
drept". Dar nu numai atît, selecționa
rea timpurie a unor tineri într-o repre
zentativă națională prezintă garanția 
unei evoluții permanente de-a lungul 
anilor, corespunzătoare însușirii unor 
elemente de tehnică și tactică din ce 
în ce mai bune.

In meciul de joi selecționabilii au 
învins detașat la capătul unor acțiuni 
ofensive bine concepute. Cei mai în 
formă s-au dovedit a fi Pensia (ine
puizabil), Cordoș (un mijloraș la des
chidere cu mari perspective), tordă- 
chescii (un excelent căpitan de echipă), 
Drăcea, Nagel și Căliman. lată de altfel 
întreaga formație folosită în meci: 
Penctu-Teodorescu, Luscal [Nagel), 
Drăcea, Nagel (Gh. Sianciu) — Cor
doș (Cioculescu), lancu (At. Stanciu) 
— Zlăioianu, Varia, Căliman — Hell, 
Melinte — lonescu, lordămescu, Arse- 
ne (Glavatschi).

Mîine selecționabilii vor juca în e- 
tapa de campionat în echipele lor, ur- 
mînd ca săptămîna Viitoare să se reîn- 
tîlnească în vederea deplasării la Ber
lin, unde la 12 octombrie vor juca cu 
reprezentativa țării gazdă.

★
Mîine, activitatea rugbistică va fi 

intensă: campionatul categoriei A va 
continua cu jocurile etapei a Xfl-a, 
iar disputa echipelor din categoria B 
se va relua cti prima etapă a retu
rului. In primul campionat al țării 
sînt programate cîteva partide deose
bit de interesante. Este vorba în pri
mul rînd de meciul de pe stadionul 
Progresul (ora 16) dintre Progresul 
și liderul campionatului, C.F.R. Gri- 
vița Roșie. Un joc echilibrat va avea 
Ioc și la Iași, unde performerii eta
pei trecute, C.S.M.S., vor primi replica 
Constructorului din București. Rămîne 
de văzut dacă echipa gazdă va con
firma forma bună de acum o săptă- 
mînă. lată și celelalte întîlniri ale 
etapei: C.C.A.-Rapid, Dinamo-C.S.U. 
București, Știința Timișoara-C.S.A. 
Ploești.

In campionatul categoriei B des
prindem jocul de la Petroșani, unde e- 
ch'ipa locală Știința va întîlni Chimica 
Tîrnăveni; apoi meciul de la Cluj din
tre echipele locale Știința și C.F.R. 
și partidele C.F.R. Buzău-I’nirea Brăi
la și Sirena Buc. (fost Minerul)-Olim- 
pia Orașul Stalin. Celelalte meciuri 
le veți afla eitind rubrica noastră 
,,Unde mergem?"

întîmplfiri extrasportive într-un turneu de rugbi 
întreprins de echipa Franței în Africa de Sud

De îndată ce au aterizat pe aero
portul Le Bourget din Paris, rugbiș- 
tii francezi, recenții eroi ai turneului 
victorios întreprins in Africa de Sud, 
au fost asaltați cu întrebări care su
nau cam așa: Cum a fost turneul ? 
Ce învățăminte ați tras ? Cum va in
fluența voiajul echipei franceze .în 

Africa de Sud evoluția jocului de riîg- 
bi în Franța ? etc.

Răspunsul la toate aceste întrebări 
avea să fie foarte laconic. El venea 
din partea celor care coborau pasare

taceriîcru! Everestuluî răspunde 
alpiniștilor sovietici

La iiitepiitul acestui an a apărut 
în U.R.S.S traducerea în lim
ba rusă a cărții „Tigrii din 

Himalaia" — biografia cunoscutului 
alpinist indian 'lensing Norking cu
ceritorul celui mai înalt pisc din lume. 
Ciomohingma (Everest). Numeroși 
cititori sovietici, iubitori ai alpinismu
lui, s au adresat prin scrisori lui len
sing exprimîndu-și admirația pentru 
curajul și bărbăția sa. Alpinistul in
dian a răspuns prietenilor săi din 
Uniunea Sovietică adresîndu-Je ur
mătoarea scrisoare, prin intermediul 
profesorului N.N. Malov de la Insti
tutul Pedagogic de Stat V. 1. Lenin : ■ 

„După publicarea in limba rusă a 
biografiei mele am primit multe scri
sori din U.R.S.S. Vă mulțumesc din 
inimă pentru toate. Din picate, p.eea- 
noscind limba rusă inii este greu să 
răspuns la toate cuvin‘ele frumoase 
pe care mi le adresează compatrioții 
dv. Vă rog să le transmiteți salu
tările mele

Doresc nespus să vizitez marea 
dv. țară. să efectuez cîteva ascen
siuni în munții Uniunii Sovietice.

Primiți salutul meu everestian. al 
dv. sincer, TENSING"

Aiacanții eu cel mai bun 
randament

Se apropie de sfîrșit campionatul 
de fotbal al U.R.S.S. Anul aces
ta, în afara obișnuitelor medalii 

și dipiome acordate echipelor clasate pe 
primele locuri, va fi atribuit premiul spe
cial al ziarului „Trud" jucătorului care 

va înscrie cele mai multe goluri. In 
momentul de față prima șansă pen
tru obținerea premiului o are A. Ihm 
de la Spartak, care a marcat 18 go
luri. 11 urmează V. Ivanov șl G. Gu
sarov de Ia Torpedo cu cîte 13 goluri 
marcate, dînamovistul Urin cu 11 

Miine va începe campionatul de hochei al U.R.S.S. pentru echipei, 
de clasa „.4". In vederea acestei importante întreceri, colectivele fruntași 
s-au pregătii intens participind la tradiționala competiție cu handicap „Cupi 
ziarului Sovietski sport".

la așezată la ușa avionului: „Nu am 
învățat nimic sub aspectul rugbi ului 
pur. Pe plan extrasportiv însă, în 
ceea ce privește bătaia pe teren, a- 
tunci lucrurile stau cu totul altfel 1“ 
Este un răspuns care vine să confir
me o dată mai mult, că sudafricanii 
(și, de ce nam spune-o, și francezii) 
denaturează de multe ori, in meciuri 
aiiciale. spiritul jocului, transformând 
întrecerea sportivă intr-o adevărată.. 
bătălie.

Poate că spre aceasta i-a împins 
(in cazul turneului de față) și presa 
capitalistă sudafricană — prea binecu
noscută pentru șovinismul de care dă 
dovadă. Astfel, un presupus ziarist, Rai/ 
Woodley, mare iubitor al spectacole
lor singeroase, a scris înaintea ultimu
lui meci de la Johannesburg in zia
rul Siinday Express: „Sîngele va
curge dacă francezii nu se comportă 
bine 1“ De-altfei însuși fostul căpi
tan al echipei Springboks — titula
tură sub care joacă XV-le Africii de 
Sud — un anume Stephan Pry, a 
lansat in presă un apel foștilor săi 
coechipieri in termeni ca aceștia: 
,,La arme, Springboks 1 Prestigiul 
nostru esie în cel mai mare pericol... 
Francezii, decimați în 5 meciuri difi
cile și de 2® de accidente (Celaya, 
Rancoule, Vaâpier etc.) sînt la capă
tul puterilor.;’,', „Nu-i lăsați să plece 
înainte de a Te 'fi arătat care este a- 
devăratul „rugbi Springbok !“. 

goluri, G. Apuhtin (T.S.K.M.t >.) 
S. lamanidze (Dinamo Tbilisi) 1 
goluri, Simonian (Spartak). M:mi 
dov (Dinamo M.) și Voroșilov (L< 
koniotiv) cu cîte 9 goluri marcate

Au început întrecerile hocfee'șSiîi

Pe gheața artificială a patinoar! 
lui din Sokolniki s-a desfăiur 

în aceste zile tradiționalul tu 
neu de tiochei dotat cu „Cupa ziar 
lui Sovietski sport". După cum ai 
mai anunțat, concursul a fost < 
handicap, juriul de arbitri stabilit 
înaintea meciului avansul de punct 
pe care-1 primește echipa mai slab 
Jucătorii, însă, aflau hotărîrea juriul 
abia după încheierea partidei. In tir 
pul turneului s-a întîmplat nu o da 
ca juriul... să „greșească". Astfel, 
întîinirea dintre formațiile Aripile 
viatelor șî Kiroveț (fostul Avangar 
Leningrad, specialiștii au consider 
că Aripile Sovietelor foști campio 
ai țării sînt cu 4 puncte mai buni d 
cît adversarii lor. Și totuși, la sfîrșit 
întîlnirii scorul fusese favorabil lin 
rilor hocheiști de la Kiroveț, care o 
țintiseră pe teren victoria cu 3— 
In acest caz. n-a mai fost nevoie de 
handicap.

In iinala cormetiției s-au cali'ie 
echipele Lokomotiv și T.S.K.M.t '. t 
roviarii au întîlnit în semifinale ee: 
pa Spartak. Ei au refăcut cu uși ■ 
ță handicapul de 2 puncte învinui: 
cu scorul de 13—6. Mai greu și-; 
făcut drum în finaiă campionii țăr 
Ei au dat un avans de 7 puncte, cee 
ce pe o gheață moale reprezintă u 
greu handicap chiar atunci cînd pr 
ma formație a țării întî.'nește ui 
clasată pe locul 13. I.S.K.M.O. 
cîștigat cu 8—1 stabilind scorul g< 
neral la 8—8. Regulamentul proved 
ca în acest caz să se califice eciiip 
care dă avantaj. In finală, militar 
au cîștigat fără emoții întîinirea, ac 
judeeîndu-și pentru a doua bară t.-t 
teul oferit de „Sovietski sport".

Edificator apel și interesantă con 
cepfie asupra întrecerii sportive 
Chiar unele ziare sudafricane s-au ară 
tat revoltate de aceste concepții ..origi 
nale", 2iarul „The Star of Johannes 
burg" apreciind „rugbiul Springbok' 
ca fiind o insultă la adresa sport ulii 
adevărat, inteligent.

Și cînd te gindești că la ultima 
congres al federației franceze di 
specialitate, ținut la Royan, dl. Cra 
bos, președintele Federației Interna 
(tonale de Rugbi îndrăznea sa acuzi 
țările din estul Europei de soirii șo
vin in sport, de vicierea adevăratu
lui rugbi etc., nesuflînd un ciivint 
despre rugbiștii sudafricani sau gale- 
zi, care la ultimul turneu de la Mos
cova — unde au intilnit echipa țării 
noastre — au oferit o mostră a posi
bilităților lor... pugilistice.

Mărturisirea rugbiștilor francezi 
asupra caracterului extrasportiv al 
turneului din Africa de Sud vine — 
fără îndoială să umbrească rezultatele 
sportive pe care le amintim totuși 
pentru cei cărora le plac statistici
le : la Capetown — Africa de Sud 
— Franța 3—3 ; la Fort Elizabeth — 
Africa de Sud B — Franța 9—5 și la 
Johannesburg — Africa de Sud —i 
Franța 5—9. (C. D.)



„CURSA VICTORIEI"

Cîștigînd etapa contra-timp, 
I. VOINEA fDinamo) a îmbrăcat 

tricoul galben

După intîlnirea internaționali de lupte (tineret) 
R. P. Romînă—Iugoslavia

Dacă în clasamentul pe echipe etapa 
joi (București-Urziceni-București, 60 

l, individual, contra-cronometru) a 
us unele clarificări, în schimb in 
isamentul general individual lupta 
rămas deschisă în continuare. Ast- 
, tricoul galben a fost preluat de 
lărul dinamovist Marcel Voinca, care 

ca și în etapele anterioare — și-a 
nfirmat valoarea arătată în Turul 
P.R. impunmdu-se ca o autentică 
cranță a curselor contratimp. El 
întrecut alergători experimentați (11 
isile, G. Moiceanu, R. Klein etc.) în 
est gen de curse, de o manieră care 

atras aprecierea generală. Deși pe 
imii 10 km. i s-a rupt furca, M. 
>inea a continuat cu mult curaj _ să 
eze pe aceeași bicicletă într-un ritm 
sținut realizînd o medie orară de 
ste 39 km. Alți doi tineri rutieri V. 
>brescu (locul 6) și N. Matei (11) au 
iat o frumoasă impresie, reușind să 
mențină și după această etapă grea 

intre fruntașii clasamentului general. 
Vasile, L. Zanoni, G. Moiceanu, E. 
ihăilă, A. Șelaru, C. Tudose și R. 
ein au „mers* * la un nivel mulțumi- 
", iar locurile ocupate de cei mai 
ni membri ai echipelor străine J. 

prilej o vizită de prietenie în R. P. 
Chineză. împreună cu Emil Zatopek 
va face deplasarea și soția sa Dana, 
campioană europeană la aruncarea 
suliței.

• în drum spre patrie, atleții chi
nezi care au întreprins un turneu în 
Europa au evoluat pe stadionul „Pah- 
takor" din Tașkent. Cu acest prilej, 
talentatul Sun Tzi-iuan a stabilit un 
nou record al R. P. Chineze la arun
carea discului cu rezultatul de 51,75 
m. Atleta Liu Sin-iui a alergat 100 m. 
în 12,2 sec. și a sărit 5,61 m. în lun
gime. Ma Sian-Iua a sărit 1,98 m 
iar Cen Fen-iun 1,65 m în înălțime.

A luat sfîrșit și a
ȘAH treia semifinală a cam

pionatului U.R.S.S., 
desfășurată la Rostov. Primele două 
locuri au fost împărțite între R. Nej- 
metdinov și B. Spasski care au acu
mulat cîte 10 puncte. Pe locul 3 s-a 
clasat tînărul maestru N. Krogius cu 
9. p.

Pancek — Flota (7) și R. Rendl — 
Dukla (8) au însemnat și ele o mărtu
rie a superiorității sportivilor noștri.

In schimb, 1. Hora a coborît în cla
samentul general de pe locul 18 pe 
27. C. Datcu de pe 13 pe 20, I. Nea- 
goe de pe 11 pe 46, N. Ștepanian de 
pe 19 pe 29, Z. Karașek (Dukla) de 
pe 6 pe 19.

Primele 5 locuri în clasamentul in
dividual al etapei au fost ocupate de: 
M. Voinea cu timpul de lh31 : 57, 1.
Vasile lh32: 12, L. Zanoni lh32: 25, 
G. Moiceanu 1 h 32:58, E. Mihăilă 
11133:14. Iată clasamentul individual 
după patru etape: M. VOINEA (Dina
mo) 12hl0:33, I. Vasile (C.C.A.) 
J2hll:37, V. Dobrescu (C.C.A.), 
121111 : 46, R. Rendl (Dukla) 121112:00, 
G. Moiceanu (D) 12hl2 :23, E. Mihăilă 
(Pro».) 121112:39, A. Șelaru (D)
121112 :58, N. Matei (Constr.) 12hl3: 
35. Pe echipe, Dinamo și-a consolidat 
poziția, urmată de C.C.A. la 3:55, Dukla 
la 7:04 și Victoria la 7:29. Azi, din 
fața C.C.A., se dă startul (la ora 12) 
în penultima etapă, București—Ora
șul Stalin.

TR. IOAN1ȚESCU

După înapoierea lotului nostru de 
lupte (tineret) din Iugoslavia am stat 
de vorbă cu tov. Gh. Iacobini, condu
cătorul echipei, căruia i-am adresat 
cîteva întrebări.

— Ce a urmărit federația de 
specialitate prin această întîlnire ?

— Inițial, concursul avea denumirea 
„Cupa speranțelor olimpice" și preve
dea o întîlnire triunghiulară Romînia- 
Ungaria-Iugoslavia în scopul de a ve
rifica practic posibilitățile de afirmare 
ale tinerilor speranțe din acest sport. 
Datorită absenței formației maghiare 
însă, concursul nu și-a atins în între
gime scopul. Astfel, nu ne-am putut 
edifica suficient asupra valorii tehni
ce a echipei noastre deoarece au fost 
întreceri bilaterale, puține, și — în 
plus — gazdele au prezentat echipe 
slab pregătite mai ales din punct de 
vedere fizic. Participarea sportivilor 
din R. P. Ungară, unde luptele sînt 
mai dezvoltate și au un nivel tehnic 
mai ridicat, ar fi constituit un minu
nat prilej de schimb de experiență și 
de constatări valoroase pentru luptă
torii șj specialiștii romîni.

— Ce ne puteți spune despre 
organizare ?

— Concursul s-a bucurat de o largă 
popularitate. Sala casei de cultură din 
Pancevo, a fost plină în tot timpul ce
lor două zile de întreceri. Organiza
rea tehnică a avut însă unele deficien-

Convorbire cu tov. Gh. Iaco
bini, conducătorul lotului

țe. De pildă, saltelele au fost de ca
litate proastă, prezentînd multe deni
velări, fapt care a influențat executa
rea acțiunilor.

— Lăsînd la o parte faptul că 
am cîștigat, ce părere aveți de 
comportarea echipei noastre’ din 
punct de vedere tehnic ?

— Pot afirma că avem o echipă de 
tineret omogenă, bine pregătită din 
punct de vedere fizic, care a dominat 
și tehnic meciurile susținute în compa
nia sportivilor iugoslavi, mai ales în 
lupta la parter. S-a observat cu acest 
prilej, că procedeele tehnice folosite 
de sportivii noștri sînt totuși limitate. 
Ei au executat îndeosebi șuruburi, sal
turi și treceri la spate, dovedind o 
pregătire unilaterală. De asemenea, 
viteza în executarea acțiunilor este re
dusă, iar mișcările „înșelătoare" pen
tru pregătirea executării procedeelor 
sînt folosite foarte puțin și uneori de 
loc. în ceea ce privește forța, rezis
tența și tactica în luptă, sportivii ro
mîni au dominat categoric.

Bogată activitate șahistă internă

— Care dintre luptătorii noștri 
au dat mai multă satisfacție?'

— Cei mai buni au fost Al. Geantă 
la categoria 57 kg. și I. Țăranu la ca
tegoria 79 kg. Primul s-a remarcat 
prîn folosirea celor mai variate acți
uni, prin siguranță și sezisarea părți
lor slabe ale adversarilor. Nu s-a des
curajat nici atunci cînd a fost condus 
la puncte, ci a luptat cu multă dîr- 
zenie reușind să recupereze avantajul 
obținut de adversar și chiar să învin
gă la o diferență apreciabilă de puncte. 
Este un element modest, disciplinat, 
cu multe calități care îl impun ca tin 
component de bază al lotului de lupte. 
1. Țăranu este dotat cu multe calități 
fizice și foarte combativ în luptă. El 
și-a dominat categoric adversarii și a 
oferit celor prezenți o luptă pasionantă 
și spectaculoasă. Bine s-au mai pre
zentat Otto Retfalvi (Oradea) și !o- 
nescu Dumitru (Sinaia). Aceștia nu 
sînt însă stăpîni pe executarea corectă 
a anumitor acțiuni, mai cu seamă în 
lupta de sus. în curînd însă, lotul re
publican se va putea bizui și pe apor
tul lor.

)in activitatea fotbalistică internațională
• Astăzi începe finala campionatu iui feminin al R. P. R. • Continuă 

întrecerile semifinalelor masculine

e IN CUPA CAMPIONII OR EU- 
OPENî s-au desfășurat miercuri 
ara o serie de meciuri care au ho
rit calificările în optimile de finală, 
i Hanovra, în al treilea ioc, Schal-
• 04 a întrecut formația Boldklub 
jpenhaga cu 3—1 (0—0). In primit! 
eei D.O.S. Utrecht a fost învinsă pe 
ren propriu de Sporting Lisabona 
I 4—3 (2—0). La Dublin, Atletico 
.adrid a învins în retur echipa Drum- 
mdra Dublin cu 5—1 iar la Viena, 
l în retur, Wiener S.K. a furnizat 
area surpriză dispunînd de Juventus 
arino cu 7—0 (3—0). In optimile

finală s-au calificat următoarele 
•hipe : Real Madrid, Ț.D.N.A. Sofia, 
aliotissera Helsinki, Wolwerhampton, 
eiktas Istanbul, Young Boys, Stan- 
ird Liege (calificată direct), Schal-
• 04, M.T.K., Atletico Madrid, Wie- 
•r Sportklub, Dukla Praga. Celelal-

echipe urmează să fie desemnate 
apă meciurile Jeunesse Luxemburg 
-IJ-.K. Găteborg, D.O.S. Utrecht— 
oorting Lisabona, Petrolul Ploești— 
'ismut și Reims—Newton Ards E- 
inburg. Tragerile la sorți pentru 
ptimile de finală vor avea loc as- 
izi.
o IN CUPA EUROPEI a avut loc 
iercuri seara la Paris meciul dintre 
iprezentativele Franței și Greciei. In 
lare vervă de joc fotbaliștii francezi 
i invins cu 7—1 (3—0). O formă 
uelentă au arătat înaintași' echipei 
iv ngătoare în frunte cu Fontaine, 
pp.i și Cisowski.
Colurile echipei franceze au fost 

Isctise de Fontaine (2), Vincent 
2). Clsouski (2) și Kopa. Pentru 
îspeți a marcat Randis. De mențio. 
at că echipa Greciei a jucat din 
lin. 70 cu 10 jucători; Linoxilakis 
ind accidentat, a părăsit terenul.
® IATA CÎTEVA REZULTATE ale 

nor întîlniri internaționale: la Bar- 
elona: Set. Barcelona—Angers (Fran- 
a) 3—3 (2—3); la Manchester: Man- 
hester United—Young Boys 3—0. Ia 
lewcastle: Newcastle United—Bella 
Gsta (Brazilia) 12—1.
• MÎINE se dispută două meciuri 

niportant*.

,Cupct de toamnă" la tenis
Joi au început pe terenurile Centru

lui de antrenament nr. 2 întrecerila 
le tenis ale „Cupei de toamnă". La 
simplu masculin, cu excepția lui Ra- 
kosi, au fost prezenți toți jucătorii in
citați. Pentru desemnarea participan- 
țîlor în cele patru turnee finale, s-au 
disputat două tururi eliminatorii.

Iată rezultatele: turul I : Zacopcea- 
nu — Dancea 3-6, 6-3, 6-4; Țiriac — 
Caralulis 6-1. 6-3; Marin Viziru — 
Sopa 6-1, 6-1; T. Bădin — Pusztai 
5-2, 6-1; Georgescu — Cobzuc; 6-3, 
5-4; Bardan — Bosch 3-6, 6-3, 8-6; 
Gh. Viziru — Slapciu 6-2, 6-4; turul 
II: Zacopceanu — Cristea 6-3, 3-6, 
4-3 (într.); Țiriac — M. Viziru 6-4,

Fază din meciul Petrolul Ploești — Wismut Karl Marx Stadt (2—0) 
Zaharia in luptă pentru balon cu Wagner și Miiller.

La Zagreb se întîlnesc' reprezenta
tivele R. P. F. Iugoslavia și R. P. 
Ungară. Meciul se anunță foarte e- 
chifibrat cu toate că prin prisma ulti
melor rezultate gazdele au șanse mai 
mari de victorie. (Iugoslavii au în
vins Austria cu 4—3 la Viena, iar 
fotbaliștii maghiari au fost învinși du
minică la Moscova cu 3—1.)

In lotul echipei maghiare au fost

$ început Olimpiada Be șah
Munchen 4 (Agerpres). —
Ir prima rundă a celei de-a 13-a 

Olimpiade de șah, care a început la 
Munchen, s-au înregistrat următoa
rele rezultate: grupa I. URSS-Olan- 
da 2 */ 2-l >/2: Botvinik a remizat în 
24 de mutări cu Donner, Keres a 
cîștigat la Bandenberg, iar partidele 
Smîslov-Prins și Bronstein-Kramer 
*s-au terminat remiză. Irlanda-Ita- 
lia 2 */ 2-l ’/2; Danemarca-Bulgaria
1 ‘A-! Va- (1): Austria-Porto Rico

2 ’/î-’/i- (!)• grupa a Il-a: Norvegia-

5- 7, 8-6; Georgescu — T. Bădin 6-2, 
11-9; Gh. Viziru — Bardan 6-4, 6-1; 
Caralulis — Sopa 6-4, 6-0; Pusztai — 
Cobzuc 10-8, 6-3; Bosch — Slapciu
6- 4, 8-6.

La simplu feminin, concursul nu s-a 
putut ține în condițiile preconizate ini
țial din cauza unor absențe. Astfel că 
jocurile feminine au intrat direct în fi
nală, înrepistrîndu-se următoarele re
zultate : Julieta Narnian — Rodica 
Andriescu 6-1, 6-1; Eleonora Roșianu 
— Livia Avram 1-6, 6-4, 10-8! După 
o zi de pauză forțată (vineri din cauza 
ploii) întrecerile urmează să continue 
azi și mîine după-amiază cu începere 
de la ora 14, pe aceleași terenuri. 

introduși Bozsik, Matrai și Povaz- 
sai.

La Viena, reprezentativa Franței 
susține un meci dificil cu selecționa
ta Austriei. In echipa Franței vor ju
ca Fontaine, Kopa, Kaelbel, Penver- 
ne, Jonquet, Marcel în timp ce din 
formația austriacă nu vor lipsi cu- 
no&cuții jucători. Hanappi, Koslicek 
II, Koller, Korner II etc.

Islanda 2-1 (1); Spania-Iratn 2-0
(2) ; Finlanda-R. F. Germană '/j-'.Ț
(3) ; Israel-Africa de Sud 2-1 (1), 
grupa a Ill-a: Argentina-Polonia 1 
%-*Z?  (2); Angiia-Columbia 1-1 (2); 
R. D. Germană-Liban 4-0; Filipine. 
Scoția 2-0 (2); grupa a IV-a: Iugo- 
slavia-Grecia 3 */ 2-l/2; Cehoslovacia- 
Tunis 4-0; Elvetia-Belgia 4-0; Canada- 
Suedia 1 %-'/2 (2).

★
In turul doi au fost înregistrate ur

mătoarele rezultate:
Grtina 1 : U.R.S.S.—Austria 2—0 

(2); Petrosian a cîștigat la Lockvenk 
si Tal la Beni. Botvinik a întrerupt 
în dezavantaj partida cu Dukstein și 
Smîslov în poziție aproximativ egală 
cu Prameslmber; Bulgaria—Porto Rico 
2—0 (2); Franța—Irlanda 3—0 (1); 
Italia—Danemarca 1/2—1/2 (3).

Grupa H-a : Israel—P.F. Germană 
21/,—1*/ 2; S.U. A.—Norvegia 2*/ 2—1/2 
(1).

Grupa IlI-a : Filipine—Liban 4—0; 
Argentina—Ungaria 1—0 (3);

Grupa IV-a: Iugoslavia—Portugalia 
2—0 (2); Elveția—R. Cehoslovacă 
7a—7a (3).

După disputarea unor partide între
rupte din primul tur s-au definitivat 
următoarele rezultate: Israel—Africa 
de Sud 3—1; Spania—Iran 3*/ 2—1/2; 
Islanda—Norvegia 2—2.

Bucureștiul găzduiește în acest an 
întrecerea celor mai bune șahiste ale 
țării. Incepînd de astăzi, în aula Insti
tutului de Petrol și Gaze se va desfă
șura turneul final, în care va fi de
semnată campioana de șah a Romî 
niei.

Prezența la startul turneului a celor 
mai redutabile forțe șahiste feminine 
anunță o luptă extrem de echilibrată 
și interesantă. Campioana de anul tre
cut, Rodica Manolescu, are o misiune 
dificilă apărîndu-și titlul în fața unor 
jucătoare ca maestra internațională 
Maria Pogorevici, maestra Margareta 
Teodorescu, șahistele fruntașe Lidia 
Giuroiu, Elisabeta Pelihroniade, Elena 
Sigalas ș. a.

Astăzi,' runda i programează ur
mătoarele întîlniri : Manolescu — Rei- 
cher, Filipescu — Macri, Rădăcină — 
Simu, Ududec — Tzitron, Teodorescu 
— Polihroniade, Sigalas — Giuroiu, 
Perevosnic — Mayer, Friedman — 
Zamfirescu și Pogorevici — Iliescu.

★
„Cursa" Radovici-Breaztt continuă 

în semifinala de la Arad. Ultimele 
două runde au adus ambilor fruntași 
cîte un punct. Radovici l-a realizat 
remlzînd cu Demian și l'ocăniță, 
Breazu cîștigînd la Boilă și pierzînd 
(neașteptat) la Dencș. Asftel, dife
rența minTnă dintre ei continuă să 
existe și după runda a XI-a.

Partos a întrerupt seria victoriilor 
lui Tocăniță, învingîndu-1 în partida 
ce fusese amînată în runda a Vtl-a. 
Remizînd cu Alexandrescu și cîștigînd 
apoi la Rădulescu, timișoreanul și-a 
îndreptat simțitor situația din turneu, 
participînd acum la lupta pentru cali
ficarea în finală. In aceeași situație 
se află și tînărul lanosi, care cîștigînd 
trei partide la rînd (Gall, Folert, A-

O Azi si mîine va
ATLETISM avea Ioc îa Saarbriic- 

ken intîlnirea interna
țională dintre reprezentativele R. F. 
Germane și R. P. Ungare. Lotul 
ațleților maghiari este alcătuit 
din 40 de persoane. Printre a- 
ceștia se află Rozsavblgyi, Ko
vacs, Goldovanyi, Retezar, Fol 
deși, Klics, Zsivotski etc. Din repre
zentativa R. F. Germane nu vor 
lipsi Harry, Germar, Lauer, Haas, 
Kaufman și alți atleți cunoscuți.

© Cu prilejul unui concurs, inter
național desfășurat la Wuppertal s-au 
înregistrat următoarele rezultate 
mai bune ; 100 m. Harry 10,3, 800 m. 
Schmidt 1:50,2, 110 m.g. Lauer 14,1, 
400 m. Kaufman 47,4, 5000 m. Kii- 
niche 14:12,2. Proba de 1 milă a 
fost cîștigată de suedezul Waern în 
4:06,8 iar înălțimea de compatriotul 
său Dahl cu 2,00 m.

® Zilele acestea este așteptat să 
sosească la Pekin cunoscutul atlet 
Etnii Zatopek, care va face cu acest 

lexandrescu) s-a alăturat plutonului 
Irtintaș, cu care — însă — încep să 
piardă contactul Demian și Gali. Am
bii au jucat slab în ultimele runde, 
realizînd doar cîte */ 2 punct, lată cla
samentul înaintea ultimelor doui 
runde: 1. Radovici 8l/2 p, 2. Breazu 
8 p, 3—4. Tocăn 'ță (1), lanost 7 p, 
5. Halte 6l/2 />., 6—7. Partos (1). 
Boilă 6 p, 8—9. Demian, Gali 5X!2 p, 
10. Deneș 4'/2 p, 11- R- Alexandrescu 
3'f2 p. (1), 12. Grozescu 3 p. (1), 13. 
Rădulescu 2 p, 14. Folert 1 p (1).

★
Și la București situația este încă, 

departe de a se li clarificat. In am
bele grupe, numărul celor care can
didează la primele locuri este e.xtrem 
de mare. După 10 runde, în grupa 
1 continuă să conducă Bălănel cu 
7*/ 2 p, urmat de M. Rădulescu 6‘/2 p, 
Voiculescu (1) Moisini și Varabiescu 
fi p, Botez 5'/2 (2), Gheorghiu (2), 
Seimeanu 5 p, Nacht 4‘/2 p (1), Me
nas 4 p. (1). Remarcabilă este com
bativitatea de care dau dovadă tinerii 
Moisini, Varabiescu și Gheorghiu. In 
privința celui din urmă trebuie să a- 
rătăm, însă, că spiritul său de disci 
plină și comportarea sportivă lașa 
de dorit. Se pare că cele cîteva par
tide cîștigate I au cam înfumurat pe 
Gheorghiu, altfel neexplicîndu-se ati
tudinile sale vedetiste și jocul ,,la 
galerie” pe care încearcă să-l prac
tice. Tînărul șahist ploeștean trebuie 
să-și revizuiască neapărat atitudinea.

In grupa a doua conducerea a pre
luat-o Mircea Pavlov cu 7 p. din 9 
partide. El este urmat de Gavrilă, 
Reicher și Cioclltea 6‘/2 p., O. Alexati- 
drescu 6 p., Pogorevici și Drimer 5 p 
(1), Stănculescu 4'/2 p (I).
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