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a urmare a Hotărîrii din 2 iulie 1957 au luat ființă cluburile spor
tive. Unități noi ale mișcării noastre sportive, cluburile au ca prin- 
cipală preocupare ridicarea nivelului de pregătTfte fizică, tehnică, tac- 

ică și educativă a sportivilor noștri, adică își axează activitatea pe sportul 
le performanță. Însăși criteriile de constituire și modul de organizare a 
duhurilor sînt menite să ducă la realizarea cu succes a acestei sarcini 
le bază.
iste însă o mare greșeală să se 
isidere actualele cluburi sportive 
un fel de ,,sere“ în care se pre- 
esc echipe și sportivi, ca niște u- 
ăți aparte ce au ca sarcină doar 
primească sportivi de cît mai bună 
oare și să le cizeleze calitățile fi- 
? și tehnice. Dimpotrivă, cluburile 
irtive sînt legate prin mii de fire 
întregul complex al mișcării noas- 
de cultură fizică și sport. Chiar 

dul lor de constituire demonstrează 
st fapt: o serie de colective spor- 
î de pe același teritoriu sau din a- 
ași ramură de producție își reunesc 
î mai puternice secții, pentru a 
a un club sportiv și depun eforturi 
itru sprijinirea materială a acestu.

Cu alte cuvinte, legătura de la 
activ la club este clară și nu mai 
esită comentarii. Dar legătura chi
ui cu colectivele aderente?
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îxistă nenumărate forme de legn- 
ă între club și colectivele a- 
ente. In primul rînd, este vorba de 
ătura continuă care trebuie să e- 
te între cluburi și colective, prin 
mprospătarea permanentă a sec- 
or clubului cu noi elemente tinere 
talentate din colectivele sportive, 

ntru aceasta este necesară o vie 
ivfțate competițională cu caracter 
- " cție. Dair, inițiativa nu trebuie 

a exclusiv. în sarcina consiliilor 
ectivelor sportive. O serie de clu- 
'i au înțeles acest lucru și, dorind 
creeze adevărate secții, cu nume-

,se echipe de pitici, juniori, tine- 
sau rezerve, au inițiat acțiuni lău- 

oile printre masele de sportivi din 
ectivele sportive sau membrii lor 

familie. Un astfel de exemplu îl 

Campionatele republicane de călărie

confruntare a celor mai huni călăreți
imaturii de eohitație vor avea pri
ll să urmărească cu începere de 

dimineață, noi întreceri hipice 
. avînd în vedere că sînt în joc 

urile de campion pentru seniori și 
iori la dresaj, obstacole și proba 

‘.ă se anunță a fi deosebit de 
■. Jnte.
Organizate la scurt timp după con
sul hipic internațional, campiona- 
; republicane de călărie prilejuiesc 
fiecare an o reeditare a acestei îm- 
tante întreceri, mai puțin partici- 
■ea concurenților străini. Campio- 
:e!e republicane vor întruni la 
rt pe cei mai buni călăreți, clasați 

locurile fruntașe în concursurile 
ublicane desfășurate în cursul anu- 

Titlul de campion republican la 
isaj se va acorda în acest an Ia 
ite cele cinci categorii, juniori, iț
iră, Sf. Gheorghe, intermediară și 
rele premiu de dresaj. Dacă la 
mele două categorii pretendentii 
nt mai numeroși^ la celelalte, lupta se 

da numai între cunoscuții călăreți 
i. Teodoresctt (Dinamo) și N. Mi- 
lcea (C.C.A.). Anul trecut. Gh. 
odorescu a cîștigat proba marele 
miiu de dresaj, iar N. Mihalcea pro- 

„Sf. Gheorghe". Avem toate mo- 
ele să credem că ,,duelul" va con- 
îua cu și mai multă îndîrjire.
La obstacole, vom cunoaște anul a- 
sta un număr de opt campioni pen- 
j probele: semi-ușoară, ușoară,
mi-mi florie, mijlocie, grea, ștafetă 
teg. semi-mijlocie, juniori categ. 
oară și fete categ. ușoară. 
De remarcat faptul că în concurs 
r fi admiși călăreții și caii care 
iu clasat în concursurile republi- 
ne la probele respective pe locurile 
-V sau în concursul internațional 
n acest an pe locurile I—VII.
Desigur că mulți dintre iubitorii 
tortului călare nu vor scăpa prilejul 

urmărească și întrecerile din ca
ul campionatului republican pentru 

oferă clubul Metalul M.I.G. din Capi
tală care, în cursul verii, a organizat 
trei competiții de masă la fotbal, box 
și canotaj. Dintre acestea vom re
marca reușita concursului popular de 
canotaj, deschis tinerilor din uzinele 
metalurgice și școlilor profesionale 
metalurgice, cure au reunit la start 
217 participanți. Rezultatul concret a 
fost alcătuirea unei puternice echipe 
de juniori. La CZu/, clubul Știința, 
ținînd o strînsă și permanentă legă
tură cu comisia sportivă a UASR 
Cluj și ci Casa de cultură a studenți
lor, a organizat numeroase conioetitii 
cu caracter popular de șah, tenis de 
masă, atletism etc. Sprijinind desfă
șurarea unui campionat universitar 
de fotbal, clubul Știința a reușit să 
recruteze, elemente pentru întăjlirea 
secției. In prezent, secția de fotbal 
Știința Cluj cuprinde, în afara echi
pei divizionare, o formație de rezer
ve în campionatul orășenesc, trei e- 
chipe de juniori și trei de pitici! Or. 
ganizarea unei competit;: de tenis de 
masă de către clubul Victoria Bucu
rești, în scopul completării secției cu 
elemente tinere și talentate se înca
drează în aceleași preocupări

Sînt exemple bune, dar prea puține 
față de posibilitățile cluburilor noas
tre. Avînd achviști, antrenori, baze 
sportive, echipament, dar mai ales un 
cîmp de activitate foarte larg, clubu
rile trebuie să dea o mult mai mare 
amploare preocupării de a organiza 
competiții în cadrul colectivelor ade
rente. O problemă foarte importantă 
este orientarea acestei preocupări și

V. ARNÂUTU
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(Continuare în pag. 2)

proba completă (dresaj, fond și ob
stacole), care se vor desfășura în zi
lele de 17, 18 și 19 octombrie la baza 
hipică din Calea Plevnei (dresaj și 
obstacole) și pe Hipodromul Băneasa 
și împrejurimi 'proba de fond).

Subliniem inițiativa Federației de 
specialitate, care a prevăzut în regu
lamentele de organizare a campiona
telor republicane din acest an o pro
bă de dresaj pentru juniori și proba 
intermediară întîlnită în mai toate 
concursurile hipice internaționale. De 
asemenea, s-a hotărît acordarea titlu
lui de campioană în proba de obsta
cole fete.

De data aceasta, Mărosi intervine la timp pentru a bloca balonul Și a-l opri din cursă pe Dirudesai 
(Fază din partida Progresul — Farul Constanța 4—1). (Foto I. Mihăică)
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• Arbitrii meciului 
Romînia — Turcia

Se știe că la 2 noiembrie echipa 
noastră reprezentativă se va iniîlni 
la București cu naționala Turciei, im 
cadrul „Cupei Europei". Pentru acest: 
meci, federația noastră a propus arbi
tri din trei țări. Forul turc a ales: 
Austria. Numele arbitrilor urmează: 

să fie comunicate de federația de lai 
Viena.

•Rapid joacă mîine la Sofia
După cum am anunțat la timpi* 

Rapid joacă mîine la Sofia in compd-> 
nia echipei bulgare Levski. Intilnireai 
va avea loc in nocturnă cu începere! 
de la ora 18.30 și este așteptată cui 
viu interes de amatorii de fotbal dini 
capitala Bulgariei. In vederea acesta!) 
joc, Rapid părăsește azi. Capitala*

ii

întrecerea
E toamnă I Dar asta nu înseamnă că 

animația a dispărut cu totul. Și, ca o 
dovadă că și toamna își are tinerețea 
ei. nn grup de băieți și fete și-a făcut 
apariția pe aleia principală din par
cul Tei. Apoi alții, mereu alții...

Cine sînt acești tineri plini de viață ? 
Tov Octavian Ghenu, secretarul co
lectivului sportiv „Voința" București, 
ne lămurește că sînt unii din membrii 
celor 16 grupe sportive din ramura 
„Alimentară-Prestări Servicii".

— Așa dar, tineri cooperatori ?
— Intr-adevăr. Toți aii venit pentru 

același scop : să participe la întrecerile 
crosului „Să întîmpinăm 7 Noiembrie".

Cei peste 80 participanți — membri 
ai cooperativelor Progresul Frizeri, Hi
giena. Munca Nouă, Unirea Cofetari
lor — care vor lua startul azi — 
sînt echipați pentru alergări și așteaptă 
ca starterul să coboare fanionul. Fi 
rește, ca de obicei, cele mai mici spor
tive au avut întîietate. Acestea au fost 
junioarele care s-au întrecut în proba 
de tOQ metri. Prima probă, prima în
vingătoare : Mioara Ciobanu, coafeză 
la cooperativa Higiena. Ea ne-a de
clarat că și pentru celelalte faze ale 
crosului se va pregăti cu atenție și că 
dorește să cîștige nroba resoectivă din 
faza pe colectiv. Mai cu seamă — a 
adăugat Mioara Ciobanu — că aler
gările îmi mențin condiția fizică de 
oare am nevoie, ca jucătoare de volei 
în echipa colectivului".

Luptă pasionantă in toate cele trei campionate la fotbal!...
• Rapid și C.C.A. în urmărirea liderului Dinamo 

cupări evidente pentru o concepție de joc, dar 
un grad de responsabilitate mai

• întrecere strînsă șl în categoria B și C • Preo- 
condiția fizică lasă încă de dorit • Portarii au 

mare decît ceilalți jucători

Datorită ultimelor rezultate, campio
natul categoriei A la fotbal a devenit 
mai interesant, am putea spune chiar 
mai pasionant. Și nu numai la „A“, dar 
și în celelalte categorii ale campionatu
lui republican (B și C) întrecerea este 
palpitantă. Dinamo București — actua
lul lider, care după etapa de duminică 
și-a mărit avansul cu încă un punct 
față de a doua clasată — este totuși ur
mărită amenințător de Rapid și C.C.A.;

tinerilor cooperatori

Zilele trecute colectivul sportiv Voința București a organizat în Parcat 
Tei unul din concursurile etapei pe colectiv a crosului „Să întîmpinăm 7 No
iembrie". Fotografia noastră reprezintă un aspect din întrecerea rezervată 
seniorilor.

(Foto 1. Mihăică)

• Au urmat apoi celelalte probe (800 
m. juniori, 500 m. senioare, 1000 m. 
seniori) cîștigate de Marin Pachiței 
(coop. Higiena), Dumitra Rădulescu 
(coop. Progresul Frizeri) și, respectiv, 
D. Cocargian (coop. Progresul Frizeri), 

întrecerile de cros desfășurate zilele 
trecute pe aleile parcului Tei, la care 
au participat tineri din numeroase co
operative ale Capitalei au mai scos în 
evidență și un alt aspect îmbucurător.

Progresul și Dinamo Bacău se mențin 
în plutonul fruntaș, iar Petrolul și 
Știința Timișoara au tot timpul să re
vină cu mai multe șanse în lupta pen
tru primul loc.

In categoria B Corvinui Hunedoara 
și Rapid II București și-au consolidat 
pozițiile îri cole două serii: prima echipă 
are acum un avans de un punct, a 
doua și l-a mărit de la două la trei 
puncte. Aceasta nu înseamnă însă că 

Ele au fost privite cu seriozitate nu 
numai de sportivi dar și de conducă
torii cooperativelor respective care, eî 
înșiși, au ținut să nu lipsească de la 
întreceri. Și, fără îndoială că prezența 
tovarășilor C. Sândulescu (vicepreșe
dinte a! coop. Higiena) și Elena Radu 
(vicepreședintă a coop. Munca Nouă) 
a stimulat întrecerea sportivă a tines 
rilor cooperatori.

R. C.

sînt scutite de emoții pe viitor. C.S.M. 
Reșița, G.S. Tg. Mureș, A.M.E.F.A*  
Ind. Sîrrnei C. Turzii și C.S.A. Sibiu 
în seria întîia, Flacăra Moreni, Meta
lul Titanii București și C.S.M.S. și 
Unirea din Iași sînt în „plasa" lor.

Pasionantă este întrecerea și în cate
goria C unde lupta se menține foarte- 
strînsă. In trei serii (I, a IlI-a și a-, 
IV-a) 5, 2 și respectiv 4 echipe sînt; 
la egalitate de puncte, iar în celelalte 
trei serii liderii conduc cu un avans 
minim (unul sau două puncte),

P. GAȚU
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Este necesară o mai sfrînsâ legătură 
între cluburile și colectivele sportive

Ritmul înscrierilor de noi membr
în U. 0. F. S. trebuie accelerat

(Urmare din pag.. 1)

către școlile profesionale pe ramură 
de producție. Exemplele cluburilor 
Metalul MIO și Victoria, care au 
frumoase inițiative în această direc
ție, trebuie urmate, pentru că școlile 
profesionale pregătesc tineri ce vor 
intra în producție în ramura în care 
activează și clubul. Es-te, deci, mult 
mai normal ca preocupările cluburilor 
să se îndrepte spre aceste școli, decît 
spre școlile medii, care, în unele cen
tre, au cluburi proprii.

PENTRU ÎNTĂRIREA COLECTIVELOR 
SPORTIVE...

A limita însă sprijinul cluburilor 
la organizarea de competiții în ca
drul colectivelor, înseamnă a face 
treaba pe jumătate. De aceea soco
tim foarte bună preocuparea recent 
înființatului club Cetatea lui Bucur de 
a sprijini constituirea de colective

Din problemele voleiului brăilean
In aceste zile, în majoritatea orașe

lor din țară, încep campionatele oră
șenești sau regionale de volei. Așa ar 
trebui să fie și Ia Brăila. Dar, consta
tările pe care le putem face nu sînt de
loc îmbucurătoare în ceea ce privește 
activitatea voleibaliștilor brăileni.

De la bun început se desprinde ră- 
mîncrea în urmă a acestui frumos 
sport, mai ales în comparație cu pro
gresul celorlalte discipline sportive la 
Brăila, ilare sînt cauzele?

In general, colectivele sportive acor
dă <? slabă atenție secțiilor de volei, 
cu excepția colectivelor T.U.G. și, oa
recum, Voința. La I.M.D., echipa de 
volei este formată doar cînd trebuie să 
se dispute anumite competiții și atunci 
toată treaba este lăsată pe seama untii 
singur membru al colectivului care 
trebuie să facă rost și de echipament, 
să caute jucătorii prin oraș, să se ocu
pe de pregătirea for și de amenajarea 
terenului. La Progresul, 1 Mai, Indus
tria Sîrmei, Dunărea, fabrica de con
fecții Brăila etc., echipe de volei nu 
există decît pe jhîrtie.

O slabă preocupare pentru volei se 
vede și la școlile din oraș. De la com
petiția de volei organizată iarna tre
cută, nici un profesor de educație fi
zică din Brăila nu s-a mai ocupat 'de 
formarea unor echipe școlărești, de an
grenarea elementelor tinere în practi
carea voleiului, și aceasta deși în rîn- 
durile elevilor se numără multe ele
mente cu reale posibilități de afirma
re. Nu este de mirare deci că numărul 
elementelor tinere care s-au afirmat 
s-a micșorat simțitor. In ultimul timp 
din această cauză nu a mai

Regiunea Bacău—un concurent redutabil
Nu exagerăm citași de puțin afirmind că întrecerile din cadrul „CUPEI 

MOLDOVEi" s-au transformai intr-o mare și pasionantă competiție spor
tivă. In fiecare regiune, raion sau comună sînt urmărite cu interes deose
bit rezultatele fiecărei etape, „clasamentele"- pe raioane etc. Și marea în
trecere a sportivilor din satele moldovene se apropie de sfîrșit. Cum se 
prezintă regiunile? De data aceasta spicuim cîteva succese din activitatea 
colectivelor sătești ale regiunii Bacău, una din regiunile în Care „CUPA 

MOLDOVEI" a stîrnii un entuziasm deosebit. „Sîntem aproape de întrece
rile regionale — ne spun activiștii consiliului U.C.F.S. Ne pregătim să 
asigurăm acestor concursuri o bună organizare dar, în același timp, lu
crăm și la „bilanțul" muncii de pînă acum". Am petrecut și noi citva timp 
in tovărășia... cifrelor și a situațiilor și...

...Numărul participanților pe în
treaga regiune? Cifrele sînt precise: 
14.366 băieți — 688 fete! Unii dintre 
participant au concurat la mai multe 
probe, astfel îneît numărul total al 
celor care s-au prezentat la startul 
întrecerilor ajunge la 24.000. O mo
bilizare satisfăcătoare. Dar regiunea 
Bacău a pierdut multe... puncte din 
cauza slabei angrenări a elementului 
feminin! In schimb, Bacăul ocupă lo
cul fruntaș în ceea ce privește buna 
organizare a întrecerilor. Colective 
sportive ca : Oituzul Groteștilor, Mă
năstirea Ca.șin (raion Tg. Ocna), îna
inte—Păncești (raion Tg. Neamț), Ră- 
căciuni sau Dragomirești (raion Ba
cău) s-au evidențiat nu numai prin 
masiva mobilizare a tineretului 
sătesc ci și prin bttna organizare a 
primei etape. In „clasamentul" ra
ioanelor conduce Tg. Ocna (4235
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sportive într-o serie de întreprinderi 
mari care, înainte de formarea clu
bului, făceau parte din punct de ve
dere sportiv din colective organi
zate teritorial. După această acțiune, 
activul și tehnicienii clubului se vor 
preocupa de îndrumarea organizato
rică și tehnică a colectivelor sportive 
aderente, contribuind la întărirea lor. 
Sînt măsuri foarte juste, pentru că 
forța colectivelor sportive aderente 
este de fapt însăsi forța clubului spor
tiv!

... Șl ATRAGEREA DE MEMBRI 
SUSȚINĂTORI

Am citat pînă acum cîteva metode, 
inițiative și acțiuni care au darul de 
a populariza clubul în rîndul maselor 
de membrj ai UCFS din colective, de 
a strînge legăturile — în ambele sen
suri — între club și colectiv. Există 
însă o metodă deosebit de prețioasă 
— poate chiar cea mai importantă — 
care contribuie la realizarea acestor 

fost posibilă înlocuirea jucătorilor 
mai în vîrstă. Datorită aceluiași fapt 
unii jucători (D. Cicman) au fost 
folosiți de două colective (T.U.G. și 
Voința) în aceeași competiție (cam
pionatul de calificare). Alți jucători, 
ca de pildă Lucilius Zaharia, joacă 
volei la ttn colectiv, handbal la 
altul, iar bascliet la un al treilea. 
Astfeil că la un moment dot 
în cadrul fazelor de zonă respective 
trebuia să joace în aceeași zi volei la 
Orașul Stalin și bascliet la Iași 1...

Datorită lipsei de preocupare pen
tru formarea unor echipe proprii de 
juniori nu s-a putut disputa nici măcar 
faza orășenească a competiției rezer
vată juniorilor.

O altă problemă deficitară în voleiul 
brăilean este și aceea a angrenării 
elementului feminin. Singura echipă cu 
activitate fructuoasă este aceea de la
T.U.G. Celelalte colective ca I.M.D., 
F. C. Brăila, „7 Noiembrie" etc., au 
echipe feminine numai de formă, iar 
acolo unde, de bine de rău, există, ac
tivitatea lor e cu totul nesatisfăcătoa
re.

Toate acestea s-au petrecut sub o- 
chii îngăduitori ai comisiei locale de 
volei. Nu este mai puțin adevărat că 
și consiliul orășenesc U.C.F.S. Brăila 
nu a luat atitudine față de lipsurile 
arătate mai sus, ci s-a complăcut în
tr-o stare de tărăgănare a situației 
existente. E timpul ca cel puțin de a- 
cum înainte aceste deficiențe să fie 
curmate pentru ca voleiul brăilean să 
pornească pe calea progresului.

N. COSTIN — corespondent

participant) dar și în alte raioane 
cum ar fi Tg. Neamț, Roman sau 
Bacău s.au obținut rezultate bune. 
Numărul participanților pe întreaga 
regiune ar fi fost mult mai mare dacă 
și în raioane ca Buhuși sau Moinești 

s-ar fi acordat aceeași atenție „CU
PEI MOLDOVEI". In raionul Moi
nești, de exemplu, nu s-au înregis
trat decît... 640 de participări. Este 
o cifră cu mult sub posibilitățile co
lectivelor sătești din acest raion. De 
altfel, în raionul Moinești nu s-a or
ganizat nici etapa pe centre de co
mune care, în celelalte raioane, a cu
noscut un frumos succes, peste 3.300 
de tineri și tinere fiind angrenați în 
diferitele întreceri sportive. Adevă
rate sărbători au fost și întrecerile din 
etapa raională unde peste 1.000 de 
sportivi s-au întrecut la fotbal și vo
lei. Din numeroase întreceri disputate 
pînă acum s au remarcat în mod deo
sebit voleibaliștii din Dragomirești, 
gimnaștîi de Ja „Avințul" Rătăci iin^ 

scopuri: crearea unui mare număr de 
membri susținători ai clubului în 
rîndul muncitorilor, tehnicienilor și 
funcționarilor întreprinderilor ale că
ror colective sportive au aderat la 
club. Din păcate însă, toate cluburile 
enumerate și încă multe altele au ne
glijat această formă deosebit de e- 
ficace de atragere a sprijinului moral 
și material al maselor de oameni ai 
muncii. Această scăpare este încă o 
dovadă că activiștii cluburilor spor
tive privesc unilateral problema dez
voltării legăturilor între cluburi și 
colective. Activul cluburilor sportive 
trebuie să pornească de îndată acțiu
nile necesare realizării unui cît mai 
mare număr de membri susținători, 
oameni puternic atașați de culorile 
clubului, dintre care mulți pot contri
bui la activitatea clubului nu numai 
prin cotizații și... aplauze, dar și e- 
fectiv,’ prin muncă obștească în cadrul 
diferitelor secții.

Chiar și cluburile constituite în 
. primăvara acestui an sînt încă 
Ia început de activitate iar mun
ca activului lor se îndreaptă, așa 
cum era și firesc, spre consoli
darea lor organizatorică. Din acest 
motiv, acțiunile încă sporadice în pro
blema legăturii cu colectivele ade
rente sînt oarecum justificate. Noi 
am sezisat însă problema, în convin
gerea că consiliile cluburilor își vor 
da seama de importanța ei și vor 
păși de îndată spre rezolvarea sa în 
modul cel mai potrivit cu specificul 
și posibilitățile clubului respectiv.

Nu de mult, clubul Metalul M.I.G.\ 
a organizat o interesantă compe- 

Șiiție de box, dotată cu cupa „Me-, 
x talul". In fotografie, o fază din în- 
'('.Unirea Lucian Teodor (Titanii) — 
X Constantin Ivan (Titanii), disputa-, 
x tă în cadrul acestei întreceri la care 
>> au luat parte aproape 70 de tineri 
X boxeri.

HI „Cupa Moldovei"
fotbaliștii colectivelor din Trifești și 
Mănăstirea Cașin...

Activitatea desfășurată pentru or
ganizarea concursurilor din cadrul 
„CUPEI MOLDOVEI" a fost, firește, 
marcată și de o serie de lipsuri. Dar, 
nici succesele nu sînt mimai cele enu
merate aici. S-au făcut multe lucruri 
pentru înscrierea de noi membri în 
U.C.F.S., pentru formarea de noi sec

ții pe ramură de sport. Iată de ce 
regiunea Bacău continuă să rămînă 
un redutabil concurent în marea com
petiție a sportivilor din satele mol
dovene.

Cu mai bine de o lună în urmă au 
fost elaborate diferite instrucțiuni cu 
privire la organizarea și funcționarea 
școlilor sportive U.C.F.S. Măsură de
osebit de necesară, menită să consti
tuie un sprijin prețios în munca orga
nelor sportive regionale și orășenești. 
Ce se întîmplă însă cu aceste instruc
țiuni ? In mod normal ele trebuie a- 
duse la cunoștință antrenorilor res
pectivi și aplicate de îndată.

Așa se și face în general. Dar, nu pre
tutindeni. In uncie regiuni, această 
importantă problemă este privită cu 
nepăsare, activiștii sportivi dînd do
vadă de birocratism și lipsă de răs
pundere. Așa s-a întîmplat de exemplu 
la Orașul Sialin, unde Instrucțiunile 
pentru deschidarea’ anului școlar 1958- 
1959 ÎS SțoUlc sportivg U.C.F.S. și

Ca ultimă lună a trimestrului III, 
septembrie a marcat un plus de efort 
din partea întregului activ al mișcă
rii sportive pentru realizarea uneia 
dintre îndatoririle sale de bază : în
scrierea de noi membri în U.C.F.S. 
și strtogerea cotizațiilor.

Și pentru că ne aflăm în primele 
zile ale celui din urmă trimestru al 
anului, se cuvine să cercetăm în ce 
măsură am înaintat în realizarea a- 
cestui important obiectiv. In linii ge
nerale, actualul număr de peste un 
milion și jumătate de membri în 
UJC.F.S. este destul de masiv, iar 
creșterea de aproape 70.000 membri 
marcată în luna Septembrie destul de 
importantă. In unele regiuni, efortu
rile depuse în scopul creșterii numă
rului de membri în UCFS, metodele 
folosite, au dat roade bune, iar spo
riri ca acelea înregistrate în regiu
nea Ploești (7000), Galați (6365), 
Craiova (4615) etc. dovedesc că ac
tivul mișcării sportive din aceste re
giuni înțelege importanța atragerii de 
noi membri în U.C.F.S.

Este foarte regretabil însă faptul că 
nu în toate regiunile se constată aceeași 
preocupare. Activiștii colectivelor, clu
burilor și consiliilor U.C.F.S. din re
giunea Oradea, mulțumiți probabil de 
faptul că își realizează angajamentul

A fost aprobată instituirea insignele 
„Cel mai bun sportiv din 10“ și „Can J 

al colectivului sportiv"
Nu ne mai despart multe zile de 

data cînd în diferite centre din țară 
se vor desfășura primele concursuri 
din cadrul noului sistem competițional 
de mase, care cuprinde — după cum 
sc știe — concursuri pentru insignele 
„Cel mai bun sportiv din 10” și 
„Campion a! colectivului sportiv”.

Recent. Biroul Comitetului de orga
nizare al Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport din R.P.R. a aprobat, prin hotă- 
rirea nr. 231, regulamentul noului sis
tem competitivi tal și, prin aceasta in
stituirea insignelor „Cel mai bun spor
tiv din 10“ și „Campion al colectivului 
sportiv”. De asemenea, 30.000 de e- 
xemplarc din regulament au și lost 
difuzate în țară, ttrmînd ca în scurt 
timp să sosească în regiuni taloanele, 
insignele și o serie de materiale pro
pagandistice.

Aprobarea regulamentului și insti

Neglijențe...
Instrucțiunile pentru aplicarea Hotărîrii 
Nr. 211 din 9. VIII, cu privire la a- 
tribuirea școlilor sportive U.C.F.S. 
marilor întreprinderi industriale cu 
școli profesionale, zăceau în sertarele 
unui activist al consiliului regional 
U.C.F.S. Dacă aceste instrucțiuni 
n-au fost aduse la cunoștința antreno
rilor din Orașul Stalin, ele au rămas 
și mai necunoscute pentru cei din 
orașul Sibiu, de exemplu, tinde dc ase
menea există școli sportive’U.C.F.S.

Cam la fel se prezintă lucrurile și 
în regiunea Ploești, unde aceleași ne
glijențe au făcut ca o serie de instruc
țiuni șă, rămînă timp îndelungat în.- 
âoșarejg consiliului regional^’ 

anual în proporție de 86 la sul; 
găsit de cuviință să... decreteze 
septembrie drept... lună de „odi 
Altfel nu se explică cum de-au 
șit" să înscrie în total, timp de î 
zile, în întreaga regiune, exact... 
membri! In Regiunea Autonomă 
ghiară, ca și în regiunile Sin 
sau București, cu toate că an 
mentul anual este departe de a 1 
depîinit, creșterea numărului de i 
bri U.C.F.S. în luna septembrie a 
foarte moderată. Și aceasta, în 
gul trimestrului fV, ultimul tr 
tril a! anului I

O situație inadmisibilă conținu 
dăinuie în legătură cu strîngerer 
tizațiilor. Despărțitul în mod £ 
cial munca pentru înscrierea 
membri în U.C.F.S. de cea a inc; 
cotizațiilor, activiștii sportivi din 
ioritatea regiunilor se văd astă; 
fața unei stări de fapt care-i în; 
rează pe bună dreptate. Intr-ad 
chiar dintr-o regiune fruntașă în 
gerea de noi membri în U.t 
— Craiova — suma încasată dii 
tizații depășește cu puțin... nur 
carnetelor de membru al Ut 
distribuite cofectiveSor sportive, 
mai este necesar să comentăm s 
ția existentă în regiunea Iași, 
s-au distribuit 56.538 carnete, iar i 
realizată pînă în prezent din cot 
este de... 53.752 lei, adică mai 
decît cotizația minimă lunară < 
leu pe fiecare carnet!

Reamintim: am intrat in ut 
trimestru al anului, trimestru! 
rîtor pentru traducerea în fapte a 
gajamentelor luate de fiecare -ol 
și club sportiv, de fiecare cc a 
ional, orășenesc și regional U.C’.F. 
privința numărului de membri
U.C.F.S. și a cotizațiilor. Au mai 
mas trei luni, în care fiecare aci 
sportiv trebuie să depună toate 
turtle pentru îndeplinirea celui 
important obiectiv al mișcării spoi 
în acest an de consolidare orgai 
torică; înscrierea de membrj 
U.C.F.S. și încasarea cotizațiilot 
zi. îndrumate concret de cons 
U.C.F.S., colectivele și cluburile i 
tive să treacă de îndată la folo 
celor mai bune metode pentru rea 
rea acestui obiectiv I 

tuirea insignelor constituie de 
„actul de naștere” al acestui im 
tant sistem competițional de tr 
Este de datoria consiliilor regioi 
raionale și orășenești U.C.F.S. 
treacă de îndată la organizarea 
puternice acțiuni de popularizare 
acestor întreceri. In primul rînd tre 
să se facă o prelucrare a regulame 
lui, acțiune la care să fie mobili 
pe plan loca!, președinții de colec 
sportive și tehnicienii care activeaz 
secți’le acestor colective. Astlcl 
ședințe de prelucrare a regulame 
lui se pot organiza chiar în aceste 
Important este ca, o dată cu prelti 
rea regulamentului, să se studieze 
posibilitatea organizării primelor < 
cursuri, în funcție de calendarul s 
tiv din regiunea, raionul san or 
respectiv.

Este inadmisibil ca instrucțiuni 
portante ale organelor superioare, i 
cu atîta timp în tirmă, să fie zvî 
cu nepăsare într-un serîar sau... 
tate într-un dosar. Din această ca 
s-a întîrziat acțiunea de recrutare 
selecționare a elevilor, s-a întîr 
deschiderea școlilor sportive, ex 
încă multe confuzii în rîndul elev 
și antrenorilor, nu s-au popular 
școlile sportive U.C.F.S. Intr-un 
vînt, birocratismul unor activiști s] 
tivi frînează o acțiune a cărei iniț 
tanță este unanim recunoscută.

Firește, pentru evitarea unor ase 
nea cazuri se impun măsuri seven 
cît mai grabnice.

(d- g-



portul— prieten bun al eievilor grupului 
școlar 99Iosif Ranghe^66

tu cunoscut recent în două rînduri 
>ul școlar de energie electrică și 
rotehnică „losif Rangheț". Ai ce 
:a la această școală I Dai aci de 
liții materiale dintre cele mai bune, 
un reușit cîmp de experiență, te 
npină o febrilă activitate a viito- 

tneșteri și muncitori de înaltă ca- 
sre, multă dragoste pentru sport.

totuși, într-o dimineață, la prima 
>tră vizită, frumosul stadion era 

nici urmă de activitate sportivă, 
î-soara Vinicia Cristea tocmai își 
linase ora de curs și se pregătea 
plecare ia „Kirov" pentru a preda 
nastica de producție. Mi-am îndrep- 
privirea spre terenurile goale. ,,C.um 
■xplică?" (îmi ghicise mai dinainte 
imerirea). „£ un lucru firesc. Ele- 
celor două școli ale grupului —- 
.ică de doi ani și profesională de 

ani — fac practică trei zile pe 
amină la diferite întreprinderi dat 
ita!ă. Ați nimerii într-o asemenea 
Dar nu vă speriați. Avem ore de 
; și colectiv bine frecventate, echi- 
puternice de baschet, handbal re- 

. volei, atletism, gimnastică. Dacă 
iți dtipă-amiază, le puteți vedea la 
i. Țin să vă spun că pe lingă 
area" de dimineață efectuăm 
ptellerul-școa'ă" și pauza de 

i fizică prin care căutăm să 
procesul de producție".

revenit dtipă-amiază, așa
recomandase. De dat.i aceasta

„ip
ac.', 
Cld- 
aju-

c-uni

terenurile erau populate, mingile aler
gau de colo-colo lovite cu înaemînare. 
Toată activitatea era supravegheată, 
dirijată, de prof. Marius Bărbulescu, 
cunoscut jucător de baschet.

— Am o ech'pă strașnică. Ce ziceți? 
Nu-i așa că împreună cu Udrea, Re- 
deieanu sau Comănescu și cei doi co
reeni Pak și Kim putem îndrăzni să 
intrăm in campionatul orășenesc ? Am 
să aduc neapărat echipa Metalului pen
tru o demonstrație. Dar să nu credeți 
că ne reducem numai la baschet. In 
curind, de exemplu, se va deschide in 
sala noastră de gimnastică, ceți'rul de 
tineret la lupte, unde unul dintre vi;- 
torii absolvenți ai I.C.F. va lucra cu o 
serie de elevi pentru lucrarea sa de 
diplomă. Și apoi, mai sînt și celelalte 
sporturi ■ handbalul redus, care este 
mult indrăgit, voleiu', gimnastica ș.a., 
la c~re școala a avut dese întilniri cu 
formațiile de la liceul Șincai. De altfel, 
ne înțelegem de minune cu tov, prof. Ti
ll a și cu ce'lalți colegi ai să1 de la 
școa'a medie nr. 19. De pildă, pentru 
amenajarea acestui stadion am prim t 
un sprijin prețios, cedindu-ni-se aproape 
jumătate din terenul necesar. In 
schimb, or ici nd elevii de la Șincai 
sînt bineveniți la noi pentru cursuri 
și antrenamente.

Proiecte ? O pârtiei par e-record la 
crosul in cinstea zilei de 7 Noiembrie, 
rezultate cit mai bune la camp ona- 
tele școlare, dezvoltarea cu precădere 
a atletismului și gimnasticii in rindu-

rile elevilor. Am și o dorință ceoa mai 
personala: să realizăm acoperirea cu 
asfalt a terenului central de baschet."

Marius Bărbulescu se află în primul 
lui an de profesorat. Totuși, el a tre
cut ușor peste inerentele emoții ale 
începutului, privește cu încredere mun
ca viitoare. Este firesc: activitatea 
sportivă de la grupul școlar „losif 
Rangheț" se bucură de condiții din 
cele mai bune și de tot sprijinul di
recțiunii.

N. MARDAN
Lecțiile de baschet sini urmărite cu interes de elevii școlii. De aceed 

prof. Marius Bărbulescu trece din ce In ce mai greu de zona... adversă.

iii

se

ediția 1958 a campionatelor republicane școlare de atletism s-a bu- 
urul de an frumos succes, lată uit aspect din timpul finalelor desfășurate 
a Ploești. Pe primul plan al cursei de 100 m. elevele fruntașe la învățătură 
hrisla Maksai (Bistrița) șl Emese Kineses (Tg. Mures).

(foto R. Vilara)
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In centrul atenției, 
campionatele școlare! 
Campionatele republicane școlare 
it principalele puncte din calendarul 
mpetițional al fiecărui colectiv spor- 
■ școlar. Programul lor este asiftl 
iătuit incit, pe de o parte să existe 
repartizare judicioasă de-a lungul 

tregului an școlar, iar pe de altă 
rte să nu afecteze perioadele de vîrî 
.' activității școlare (teze, examene

Din păcate, regulamentele cam- 
onatelor nu ati ajuns încă la școli, 
it-uși, în precedenta noastră pagină 
: sport școlar am publicat lista com
etă a disciplinelor sportive cuprinse 

program și datele desfășurării tu- 
tror etapelor. Considerăm că nu exis- 

nici un motiv pentru a se mai amî- 
j deschiderea întrecerilor la acele dis- 
pline ta care prima etapă este pro- 
rarnată 
icepția
11 este 
jucație
ra exercițiitor cerute în concurs, ia 
elelalte ramuri se poate trece fără în- 
îrziere la acțiuni. Reamintim compe- 
ițiile la care etapa I (pe școală) 
rebuie să se desfășoare in primul tri- 
nestru: SAH : 1—19 octombrie;
1ANDBAL (în 11): pînă la 2 noiem-

bric; 01NA: 5—12 octombrie: VO
CE! : pină la 30 noiembrie ; GIMNAS
TICA : pînă !a 9 noiembrie.

pentru această perioadă. Cu 
gimnasticii, unde regulamen- 
indispensabif profesorilor de 

fizică pentru a se ghida asu-

UN STADION Al ELEVILOR LA TIMIȘOARA

După cum ne informează corespondentul 
nostru regional Ai. Gross, sîmbăfă a avui 
ioc Io Timișoara inaugurarea siadionuiui Ti
neretului. Aceas'□ fremoasă bază sportivă, 
construită cu sprijinul U.C.F.S., va constitui 
un factor important în dezvoltarea sportului 
școlar tirn'șoroan. Pe Stadionul Tinoretuiui iși 
vor desfășura o bună parte din activitatea 
lor practică elevii și elevele școlii medii nr. 
10 cu program special de educație fizică.

In același ioc vor fi organizate competi
țiile atletice școlare, antrenamentele mem
brilor secției de atletism a Clubului Sportiv 
Școlar din localitate.

Inaugurarea stadionului a coincis și cu 
deschiderea unoi importante competiții șco
lara : campionate! da atletism pe echipe al 
școlilor din Timișoara, caro se desfășoară 
după un sistem asemănător c«j cel folosit n 
„divizia" ce'or mai bune formații aîe țării. 
Iau parte la întrecerea at’ețiior școlari timi
șoreni 12 echipe da băieți și 19 da fete, faîă 
o inițiativă demnă de toată lauda, care tre
buie urmată și în alte orașe, pentru a asi
gura atlejilor din școli o activitate continuă 
și o bună pregătire în voderea campionate
lor școtare.

O CONSFATUIRE DESPRE ACTIVITATEA 
„LICEELOR SPORTIVE"

Ministerul învățămîntului și Culturii a 
loc o consfătuire cu directorii și pro-

La 
avut _ _____ , .
fesorii șco’.ifcr medii cu program special de 
educația fizică din întreaga țară. Cu acest 
prilej au fest analizate aspecte ale activi
tății acestor școli care, după cum se știe, 
funcționează la București, Orașul Stalin și 
Timișoara (din anul 1957) și Tg. Mureș,
Galați, Rm. Vîlcea (de la 15 septembrie 
a. c.). Programa analitică a ce'or 7 școli 
medii este aceeași cu a celorlalte ia

In primele două săptămîni...
O Ce poți afla ?ntr-o. vizită la școa la medie nr. 2 din Sibiu • O serba re la care au luat parte toți elevii 

școlii o Directorul școlii este și președintele colectivului sportiv ,
și profesorilor. Succesul a întrecut 
orice așteptări. Demonstrația celor 
200 de elevi — majoritatea elevilor 
școlii, de la cei din clasa a II La pină 
fa ultima clasă — a fost urmărită 
cu inare interes de peste 600 de spec
tatori. Cu acest prilej, colectivul spor
tiv a realizat ■

Dar unde a 
rectorul ni-a 
spatele școlii, 
proaspete urmele de var ale liniilor 
care au ajutat elevilor în ti-mpui 
monstrației.

— Acum două săptămâni curtea 
ceasta avea cu totul alt aspect, 
trebuit să astupăm gropi, să

Iu dimineața cînd am sosit la școala 
medie mixtă nr. 2 din Sibiu se îm
plineau exact două săptămîni de la 
deschiderea anului școlar. De aceea, 
prezentîndu-mă directorului școlii, 
prof. Herman Schmidt, și intrebîndu-l 
despre problemele activității sportive 
din școală, eram convins că mă va 
pofti să iau loc și, acolo, în cabine - 
tul sau, îmi voi însemna tot ce are 
de ghid să întreprindă școala în a- 
ce-astă direcție. Dar, replica directoru
lui a fost cu totul alta decît cea la 
care mă așteptam:

— Bine, să mergetn !
— Unde ?
— In școală, bineînțeles. Vei ve

dea ce am făcut pînă acuni.
Primul popas din raidul în care am 

pornit a fost făcut în fața unei vitri
ne în care se aflau cupe, plachete, 
medalii, diplome, trofeele mai de preț 
cucerite de elevii școlii în concursu
rile sportive din ultimii ani.

— In școala aceasta sportul nu 
este atît de dezvoltat ca în alte școli 
din Sibiu, îmi explică directorul. 
Există însă cîțiva sportivi de valoare. 
Adresîndu-ne lor cu rugămintea de a 
ne da pentru această vitrină premi
ile cîștigate iii întrecerile sportive, 
am avut convingerea că în acest fel 
votn stimula interesul elevilor 
sport. Acum, vitrina are un 
ter festiv, ea este închinată 
sării reformei învățămîntului. 
veni însă o acțiune permanentă 
elevii vor rîvni la cinstea de 
vedea premiile sportive expuse

Mergem mai departe... La gazeta 
sportivă a școlii tocmai apăruse, un 
număr special dedicat marii serbări 
de gimnastică desfășurată în ziua 
28 septembrie. Alături de gazetă, 
un panou erau expuse numeroase 
tografii cu aspecte de la serbare: 
grttp de eleve executând exerciții 
cercuri: băieții înălțiiid o „piramidă"; 
cei mici. Ia jocurile cu mingea etc.

— Chiar din prima zi a noului an 
șccl ir in-ain hotărît să organizăm 
în cc! mai scurt tirnp posibil o ser
bare de gimnastică, povestea direc
torul. Scopul ei era de a deștepta 
interesul elevilor pentru sport, de a 
le arăta că sînt capabili să obțină 
rezultate dintre cele mai frumoase și 
în această activitate. Reușita serbării 
a devenit o cauză a tuturor elevilor

pentru
crac

am ver- 
Va de

și
a-și
aici.

de 
pe 
fo- 
un 
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toata obiectate cu excepția educației fizice 
unda clasele V-V5! au cîte 4 ore de curs și 
4 oro do colectiv sportiv, iar c.tesele Vil!—XI 
cu cîte â ore do curs și 4 ore de colectiv 
sportiv, in momentul de fața, 1775 de elevi 
frecventează cursurile acestor școli.

Acolo unda sfaturile populare și secțiile 
da învăiămîr.î și cultura acorda sprijinul lor 
„liceelor sportive", rezultatele se văd ime
diat, Este cazul școlii din Timișoara, care 
are local propriu, poseda numeroase și bine 
utilate baze sportive. Ca o consecință direc
ta, ia Tiiîfșoara s-au Îrtegisîrat cele mai 
multe înscrieri la începutul noului an școlar. 
O situație grea are școaîa din Galați unde 
distanța dintre sediu și sula de spori este

âCmUTâTEA

un fond de 1.500 lei. 
avut loc serbarea? Di- 
condus în curtea din 
Pe pâmînt erau încă

de

a- 
A 

cură
țim bălăriile, să tăiem cîțiva pomi. 
Toți elevii au muncit 
reamenaja-re, 
desfășurăm 
este propice 
tăți sportive.

Ultima precizare era 4*  prisos, de
oarece în fața noastră elevii unei 
clase jucau volei, baschet, handbal. 
Directorul mi-a arătat și două
chioșcuri, pînă atunci nefolosite. In

cu rîvnă la 
pentru a avea unde să 
serbarea. Acum curtea 

și pentru alte activi-

eîteva zile ele au fost reparate șB 
amenajate ca vestiare pentru elevi jil 
eleve.

Directorul se grăbea pentru a nu! 
întîrzîa la o ședință. A cui ? A con-, 
siliului colectivului sportiv al școlii 
(„Progresul școlar") al cărui preșe
dinte este. Pe drum mi-a mai relatat 
despre activitatea turistică a elevilor 
școlii. De la începutul anului școlar 
și pînă atunci, elevii a șase clase 
participaseră 1a excursii de sfîrșît de 
săptămînă: clasele a Xl-a bi Surii, 
clasele a X-a la Rășinari, clasele a: 
VlII-a ia Hamba.

Și toate acestea s-au înfă|>tui.t în 
numai două săptămâni, în primele două 
săptămîni de școală, cînd în atîtea 
alte locuri se fac interminabilele pre- 

ete.
Cînd

TWO' 
f f • fi? 

de' 
i rv-e-

gățiri ,tatonări, „acomodări" 
Sîrrt cele două săptămîni de 
profesorul Herman Schmidt, un 
și constant iubitor al sportului 
și președinte al conțișiei locale 
handbal! a oreluat direcția școli' 
dii nr. 2 Sibiu.

raștl

I. MANOLH.l
.1

i

mure, trosîndu-se mult timp cu deplasările. 
Este necesară reamenajarea sălii de gim
nastică dn localul liceului.

In ceoa ce privește disciplinele sportive 
care se predau la cele șapte școli medii, 
accentul principal este pus pe atletism și 
gimnastică, prezente în programul tuturor 
acestor școli. La alegerea celorlalte disci
pline s-a ținut seama de specificul local. 
Sînt în mod special încurajate : handbalul 
la Orașul Stalin și Timișoara, baschetul la 
București și Cluj, fotbalul la Tg. Mureș și 
Rm. Vîlcea. In acest mod, cele 9 ramuri pre
zente în programul școlilor sînt judicios dis
tribuite. Cu prilejul recentei consfătuiri s-a 
hoterît ca „liceele sportive" să-și organizeze 
tabere proprii la Păltiniș (Cioc) și Toplița.

Consfătuirea de la KI.I.C. a relevat, nece
sitatea întăririi de către șocliile de învăță-

Acum citeva zile s-a produs un e- 
ven.ment important in viața sportului 
școlar din O'așal Stalin : a luai ființă 
clubul sportiv școlar din localitate. 
Noul club pornește la drum cu șapte 
secții: atletism, baschet, gimnastică, 
handbal, șah, tir, volei.

Președintele clubului, tovarășul Sever 
Pădureanu, secretar al comitetului re
gional II.T.M. Stalin, ne-a împăr
tășit citeva din proiectele acestei noi 
unități sportive școlare.

„Clubul sportiv școlar ttniple un 
mare gol în activitatea sportivă a ele
vilor din Orașul Statin, ne a declarat 
iov. Pădureanu. In momentul de față, 
activitatea sportivă exira-școlară se 
desfășoară in mod necorespumător in 
orașul nostru. O bună parte din elevii 
fruntași in sport sini membri ai dife
ritelor colective sportive, unde preo
cuparea față de educarea lor este de
seori neglijată. Clubul sportiv școlar 
va trebui să devină locul de activitate 
al celor mai b:ml e'.evi la învățătură

alin are un cluL sportivșco^
și sport. Conducerea clubului va a- 
corda toată atenția educării membrilor, 
clubului. Vom organiza excursii, reu
niuni, manifestări cultural-artist'ce. 
Vom ține o permanentă legătură cu 
părinții elevilor, atrăgindu-i și pe ei 
in acțiunile clubului. Clubul nostru 
trebuie să devină in scurt timp frun
taș al activității competiționale de ju
niori, nu numai în regiunea Stalul ai 
pe întreaga țară. Totodată, clubul «Ml 
fi un motor al activității sportive șco
lare din Orașul Stalin, stimuliiul co
lectivele sportive ale școldor să ob
țină rezultate cit mai bune, să pro
moveze cit mai multe elemente in e-< 
chipele reprezentative ale clubului.*

mint ;i cultură a îndrumării ,i controlului 
procesului cÎ3 învățămînt. Se cere o QXigonjă 
djosebiiă fnță de pregătirea do culturii ge
nerală a elevilor acestor școli și muita a- 
tenție pentru îmbinarea armonioasă a învă
țăturii cu sportul.

BOGAT PROGRAM COMPETiTiONAL 
ÎN CAPITALA

Activitatea sportivă școlară din Capitală 
se intensifică pe zi co trece. Astfel, sub aus
piciile clubului sportiv școlar „îureș", colec
tivul sportiv al școlii medii ,,l. L. Caragiale" 
a organizat duminică dimineață o interesan
tă competiție ia volei, baschet și handbal. 
A’> participat echipele școlilor mediî^ nr. 35 
(liceul sportiv), nr. 1 „N. Bălcescu",
„Spiru Hareî" și ,,D. Cantemir". Cîștj- 
gătourea trofeului pus în pc în cinstea celei 
da a X-a aniversări a reformei învățămîntu
lui a fost școala medie „I. L. Caragiale", 
care a ocupat locul 1 în toate întrecerile^fe- 
minine și la volei băieți. Pe locul armator 
s-a clasat $c. medie 35, cîștigătoare a tur
neului de handbal și baschet băieți.

Sute de elevi și eleve au luat parte du
minică dimineață pe stadionul Tinereîutei la 
un concurs ‘ *1*“î —
atlet școlar, 
nestu ($c.
performanță 
cord personal).

Pentru amatori: de baschet, o veste bună: 
duminică 12 octombrie începe pe stadion»! 
Tineretului campionatul școlar de baschet, al 
Capitalei care se va desfășura sistem turneu 
(numai tur) și va dura pînă la 16 noiembrie. 
Tot duminică 12 octombrie va avea loc pe 
stadionul Tineretului un nou concurs atletic 
pentru elevi (ol treilea din noul an școlar

pentru obținerea insignei do 
Cu acest prilej Grîgoru Mari- 

M. 35) a obținut o excelenta 
sărind 1,91 m fa înălțime (re-

a?

0 stare de lucruri 
de neadmis

t a ctteva zH« după deschiderea uoi-1 
lui an școlar am făcut o vizită ta 
.școala medie ..Aurel Vlaicu" din Orăș- 
tie, pentru a vedea in ce măsiT'i s-a 
îngrijit conducerea școlii să asigure 
eievilor condiții cit mai bune pentru 
învățătură și pentru activitatea de e- 
ducație fizică. Cele constatate u-au a-, 
vut darul să ne bucure. In spațioasă 
curte a școlii, cîțiva porci se plimbau 
uastingherlți pe locurile unde se aflam 
înainte terenurile de volei și fotbal.-. 
Tot felul de orătănii se plimbau priit] 
groapa de sărituri. Peste tot năpădHj 
seră buruienile. Această situație iltts-ii 
trează lipsa de preocupare pentru bunai 
gospodărire a bazelor sportive apar-, 
ținînd școlii. Ne-am Ii așteptat ca pro-., 
fesorul de educație fizică, Ion Ciolna,-, 
să nu rămîriă nepăsător față de pro-ț 
blema terenurilor sportive, să ceară: 
conducerii școlii să ia încă din timpul, 
vacanței măsurile corespunzătoare, să< 
solicite sprijinul elevilor pentru rea*  
menajarea terenurilor prin muncă voi 
luntară.

Acum', dttpă reînceperea cursurilor, e*  
îevii nu pot folosi în condiții normalei 
bazele sportive. C.ît va mai dăinui a-i 
ceastă situație ? Răspunsul nu-i poate: 
da decît conducerea școlii medii „Aud- 
ret Vlaicu".

GH. BALOGH 
ceres pondetrt
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mondial în acest anrfecord
irr Excelenta atletă lolanda Balaș și-a 

^aniversat" sîmbătă cel de al 20-lea 
concurs oficial la care a participat 
în decursul acestui sezon. Douăzeci 
de concursuri, toate încheiate cu vic
toria netă a excepționalei noastre atle
te I Trebuie să recunoaștem că este un 
bilanț strălucit, cu care nu se pot 
mîndri decât foarte puțini atleți din 
întrega lume. Intr-adevăr anul atletic 
1958 a fost pentru lolanda Balaș cel 
mai bun de pînă acum, în decursul 
acestuia realizînd rezultate, recorduri 
și victorii dintre cele mai frumoase, 
care cinstesc eforturile ei și ale an
trenorului, maestrul sportului Ion S6- 
ter. IN ACEST SEZON IOLANDA 
A DOBOR IT DE PATRU ORI RE
CORDUL LUMII ȘI A CIȘTIGAT 
TOATE CELE NOUA CONCURSURI 
INTERNATIONALE LA GARE A LUAT 
PARTE, DEVENIND ȘI CAMPIOANA 
A EUROPEI.

lată-i seria rezultatelor obținute în 
cele 20 de concursuri: aprilie: 1,70 
m; mai: 1,70 m, 1,74 m, 1,70 m, 1,75
m; iunie: 1,78 m, 1,70 m, 1,75 m, 1,80,
m; iulie: 1,77 m, 1,77 m, 1,75 m, 1,81
m; august: 1,75 m, 1,77 m; septem-l
brie: 1,80 m, 1,78 m, 1,75 m: octom-j 
brie: 1,70 m, 1,82 m... Media acestor 
20 de concursuri este de 1,754 m șl) 
reprezintă un rezultat fără precedent'

De asemenea, numai excepțional poa-1 
te fi considerat și' bilanțul celor 36 de 
rezultate de peste 1,70 înregistrate de| 
lolanda Balaș. Ea a obținut pînă a- 
cum: 1x1,82 m; 1x1,81 m; 2x1,80 m;l 
2x1,78 mț 4x1,77 m (atît a măsurat 
vechiul record mondial al lui Cen Fen-( 
iun); 1x1,76 m; 5x1,75 m; 1x1,74 m L 
2x1,73 tn; 1x1,71 m; 16x1,70 m. Ol 
eșalonare pe ani a acestor rezultate,| 
de peste 1,70 m, oferă următoarea sta-i 
tistică: 1955 —• o dată; 1956 — de. 
nonă ori; 1957 — de șase ori; 1958’ 
— de douăzeci de ori. 1

lolanda Balaș este singura atletă a 
lumii care a reușit să corecteze de cinci) 
ori recordul lumii, ridicîndu-1 la o va
loare de-a dreptul excepțională: 1,751
m în 1956; 1,76 m în 1957 (record/ Elena Drăghici, una din cele mai active atacante ale echipei Rapid,
mondial egalat); 1,78 m, 1,80 m, 1.811 încearcă să pătrundă in dribling printre două apărătoare ale formației Mă- 
m și 1,82 m în 1958. Este interesant/ gura Codlei. Tentativa ei nu va fi insă încununată de succes, pentru că, 
de arătat că acest ultim record ob-l așa după cum se vede, ea va fi oprită prin fault. 
ținut sîntbătă pe stadionul Republicii,! 
este" superior chiar recordurilor... mas-

lumjjcuhne dintr-o serie de țări ale 
(Luxemburg — 1,80 m; Borneo — i 
1,81 tn î Bolivia — 1,76 m.„).

Duminică seara, numeroși cititori 
ne-au întrebat telefonic dacă ultimul 
record de 1,82 m al Iolandei Balaș, 
îndeplinește cerințele regulamentului 
internațional de atletism și dacă 
va fi omologat de LA.A.F. Folosim 
acest prilej pentru a publica cîteva 
extrase din regulamentul în ceea ce 
privește omologarea recordurilor mon
diale de atletism :

„1 — recordul trebuie să fie aprobat 
de federația națională a țării unde a 
fost stabilit recordul; 2 — toate re
cordurile trebuie să fie stabilite în 
aer liber; 3 — recordul trebuie sta
bilit într-un concurs de la egal (fără 
handicap) care a fost stabilit și anun
țat înaintea zilei cînd se ține concursul 
și este cuprins în programul tipărit 
ai concursului, cu numele concurenți- 
lor înscriși".

In privința probei de sărituri în înăl-

Modificări importante în ciasamentu 
^campionatului masculin de handba

time, consiliul l.Aa\.F. a mai făcut 5 priUliii
in acest an următoarele precizări: A Campionatele republicane de 
„Concurenților le este interzis sa Poar"/bal se vor întrerupe pînă la 
te pantofi cu arcuri sau vreun dispo-V^„/„.L î.. .......
zitiv oarecare, sau tălpi a căror gr°‘Cveie țării noastre vor întilni la Mag- 
sime, ctiprinzind toate straturile Jdeburg (R.D. Germană) echipele mas- 
talpă sau ieșituri (canale sau pro u- c Culină și feminină ale R. D. Germane, 
beranțe) sa depașeasca 13 mm. Groși-lEt dunlinică a însemnat deci,
mea tocului nu trebuie sa depașeasca <țn prjmu[ rjnfji un bun prilej pentru 
pe cea a tălpii cu mai mult de 6 nlin'/antrenorii echipelor reprezentative ale 
Numărul de cuie este limitat la 6 Pen"Tțgrii de a verifica forma jucătoarelor 
tru fiecare talpă și 2 la toc. Concu-/șj jucătorilor selecționați în cele două 
renții nu pot utiliza nici un dispozitiv,\loturi, și în al doilea rînd, o nouă o- 
atît în interiorul cît și în exteriorul /cazie pentru antrenorii echipelor par- 
pantofului, al cărui efect ar fi mări- Vicipante la campionatele republicane 
rea grosimii tălpii la mai mult de 13(de a face constatări privind lipsurile 
rum sau să asigure vreun avantaj față ^formațiilor respective, lipsuri care pot

Cfi corectate în perioada de întrerupere 
Sa întrecerilor.
C Mai este însă și un aspect legat de 
/meciurile disputate duminică și anume 
V acela că rezultatele înregistrate, în 
/întrecerea echipelor masculine de cate- 
igoria A, au venit să confirme răstur- 
/ narea valorică intervenită în acest 

ROMEO V1LARA jcampioflat. Cei care au urmărit în ul- 
timii ani această competiție au fost 
obișnuiți ca lupta pentru titlu să se 
rezume la duelul dintre C.C.A Bucu
rești și Dinamo Or Stalin. Este drept 
că în disputa acestor două echipe mai 
interveneau uneori Voința Sibiu sau 
Știința Timișoara. Iată însă că încă de 
la începutul actualei ediții a. campiona
tului, rezultatele înregistrate au răstur
nat vechile tradiții ale întrecerii. Acum 
alte formații își dispută întîietatea și 
chiar dacă C.C.A. București și Dinamo 
Or. Stalin vor reveni pe poziții frun
tașe, ele vor trebui să înfrunte și asal
tul altor fornrații : C.S.M. Reșița, Vic
toria Jimbclia, Rapid București, Di
namo București. Demn de subliniat 
este faptul că ultimele două echipe

lOC :
hand-

26 oc
tombrie, . interval în care, reprezentati-

câmpie

cviden 
s-a îi

C. 5. M. Reșița
au promovat anul acesta din 
natul categoriei B 1

Ca încheiere este de scos în 
faptul că rezultatele cu care
cheiat a Vl-a etapă a campionatul 
masculin de categoria A au prodi 
serioase schimbări în clasament. Ii 
frîngerea liderului (Victoria Jimbolia 
la Reșița a făcut ca pe primul loc î 
se afle formația metalurgiștilor r, 
șițeni, în tunp ce echipa din Jinibol 
a ajuns tocmai pe locul 5. De asem 
nea, surprinzătoarea victorie a echip . . ----- . . ,

pe timiș
de tipul tălpii descris mai sus".

In ceea ce privește recordurile It>- 
landei Balaș, toate aceste prevederi re
gulamentare au fost respectate. Ope
rațiunea propriu-zisă a omologării re
cordurilor se face în cadrul congre
selor I.A.A.F.

a

(Foto Th. Roibu)

Mai multă atenție campionatului republican be box pe echipe!
Noua ediție a campionatului repu

blican de box pe echipe n-a debutat 
în cele mai fericite condițiuni. Intr- 
adevăr, prima etapă a competiției nu 
s-a bucurați de succesul așteptat. Din 
cele trei întîlniri programate, s-au dis
putat doar două, una (cea de ia Con
stanța) fiind amînată pentru o dată 
ulterioară, la cererea boxerilor de la 
C.C.A. care se resimțeau de pe urma 
întrecerilor desfășurate la Leipzig. 
Chiar și în această formă restrîrisă, 
etapa se anunța destul de interesantă. 
Faptul că pe ringurile de la Stadio
nul Giulești și de la Circul de Stat 
urmau să evolueze pugiliști ca Puiu 
Nicolae, Ion Turca, Mihai Stoian, Ște
fan Cojan, Iosif Demeter și mulți al
ții, era în măsură să justifice intere
sul amatorilor de box. De asemenea, 
echilibrul de îrAțe dintre formațiile 
care urmau să se întreacă, lăsau 
să se întrevadă’j— atît la Giulești, cît 
și la Circul de’stat — întreceri spor
tive pline de dîrzenie și de bun nivel 
calitativ.

Ce s-a întîmplat însă ? Stibapreciind 
în mod nejustificat și surprinzător im
portanța competiției, echipele care s-au 
Înfruntat în prima etapă s-au prezen
tat (cu mici excepții) sub nivelul aș
teptărilor. La Giulești a lăsat în spe
cial de dorit pregătirea fizică a boxe
rilor, patru din cele zece meciuri ter- 
minîndti-se înainte de limită si TOA- 
jTE IN PRIMA REPRIZA. Ne-a sur
prins ușurința cu care unii boxeri au 
■renunțat la luptă chiar după primul

■m"' - c-

schimb de lovituri. Mai ales echipa 
din Galați a dovedit că nu a acordat 
importanța cuvenită acestei întîlniri. 
La întîlnirea dintre Spartac București 
și Dinamo Orașul Stalin am asistat 
la nepermis de multe momente de box 
confuz, dezordonat, abundînd în ob
strucții. Este de datoria colectivelor 
și cluburilor care au secții de box par
ticipante la campionatul republican pe 
echipe să-și revizuiască atitudinea fa
ță de această importantă competiție 
a boxului nostru. Antrenorii au dato
ria să vegheze la buna pregătire a 
boxerilor, să alcătuiască echipe cores
punzătoare, dînd posibilitate elemen
telor tinere, cu perspective, să se afir
me. La rîndul său, Federația de spe
cialitate, care a depus reale eforturi 
pentru organizarea în cele mai bune 
condițiuni a acestei competiții, trebuie 
să dea dovadă de exigență, nepermi- 
țînd ca întrecerea abia începută să 
fie privită cu indiferență sau neserio
zitate.

Și totuși, la cele două reuniuni au 
existat și unele aspecte îmbucurătoa
re. Astfel, ne-a bucurat marele număr 
de tineri pugiliști care au urcat trep
tele celor două ringuri: Victor Mi
hail, Petre Chițu, Mihalache Novac, 
Cezar Popoacă, Ștefan Mascovescu 
etc. Am remarcat de asemenea calită
țile lui Ion Rodicenco, indiscutabil ți
nui dintre cei mai buni „ușori" din 
țară, ca și forma bună în care se a- 
flă Alexandru Bar ici u.

Un capitol pozitiv ai celor două reu
niuni îl constituie cel al arbitrajelor 
și deciziilor. De data aceasta, decizii
le au fost fără cusur, reflectînd ctt 
exactitate cele petrecute în ring. Ar
bitrajele au fost în general competen
te, cele cîteva greșeli neinfluențînd 
buna desfășurare a meciurilor. Se cu
vine a evidenția în mod deosebit) pen
tru aceasta pe arbitrii-judecători N. Al
ba, C. lorgulescu,- D. Dimulescu, C. 
Chir iac si Marin Stâne seu.

. G. C.

Campionatul masculin
de hochei pe iarbă
In etapa desfășurată duminică s-au 

Înregistrat următoarele rezultate: victo
ria București—C.S.A. VI 1-0 (1-0): C.S.U.— 
.Constructorul București 2-0 (0-0); Dinamo 
■Craiova—Acvila București 0-1 (0-1); 
'Constructorul Cluj—Victoria Sighișoara 
3-0 (neprezantare); Dinamo Oradea—Me
teor Timișoara 3-0 (neprezentare); Elec
trica Oradea—'Recolta Marghita 0-0; Pe- 
nicUlina Iași—Politehnica Orașul Stalln 
O-3 (00); C.S.M. Rădăuți—Progresul 
Miercurea Ciuc 3-0 (neprezentare).

MIINE LA CLUJ, ST11NTA— C.C.A. 
LA POLO PE APA

Miercuri se dispută la Cluj Intllnlirea 
de pol» pe apă dintre echipa locală 
știința și C.C.A. Partida se dispută 
în cndruil «tapei a Il-a a returului cam
pionatului categoriei A.
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De. cîteva zile cel mai vechi re
cord al tării ■— cel de la 100 m li
ber (H. Bock 59,1 — 4 august 1955) 
— a fost șters de pe tabelă. O sin
gură 
mare înfr-o nrobă de sprint 
însă suficientă pentru ca performan
ța înotătorului Găurii Blajec să de
vină un nou record fe-ruibVcan.

zecime de secundă, atît de 
a fost

17 SECUNDE IN 34 DE ANI...

...atît a trecut de cînd Ladislau 
Gustav, unul din pionierii natației 
romînești, stabilea (cu timpul de 
1:16,0) recordul tării în cea mai ra
pidă probă de înot. O cifră destul 
de modestă astăzi chiar și pentru 
înotătoare, dar destul de valoroasă, 
se pare, în acele vremuri de pionierat. 
Altfel, nu se explică de ce acest re
cord „de plecare" a stat neclintit 
timp de 4 ani pînă în ziua în care 
orădeanul Adalbert Felicides a reu
șit să-l corecteze cu o secundă. A 
urmat o perioadă înșiruită de-a lun
gul unei decade, în care recordul a 
trecut, rînd pe rînd, în posesia îno
tătorilor Tr. Petruț, Gh. Henselman, 
Pasca Rusu, Titus Berta, Ladislau 
Bohunitski și Eugen Pullock. E drept, 
numai disiputa ultimilor doi a pri- 
..lejiiît rezultate ceva mai apropiate

Tehnometal Timișoara în meciul 
C.S.M.S. Iași i-a .«Map*  * 
reni de pe locul 11 pe locul 8 în ci 
sament.

Iată, de 
natelor de categoria A:

MASCULIN, CATEGORIA A

4 0 
4 0
4 0
4 0 
3 1
2 2 
2 0

„săltat'

altfel, clasamentele campi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

C.S.M. Reșița
Rapid București
Dinamo București
Voința Sibiu
Victoria Jimbolia 
Dinamo Or. Stalin 
Chimia Făgâraș 

8. Tehnometal Timișoara
Știința Timișoara
C.S.M.S. lași
C.C.A. București
Petrolul Ploești

FEMININ, CATEGORIA A

2
1
1 
1 
1 
0 
0 
1 
2

- . 0
3 0 1 
5 0 0 5

9. 
10. 
11. 
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Steagul roșu București 
Olimpia București 
Flamura roșie Sibiu 
Rapid București 
Constructorul Timișoara 
C.S.U. București 
Tractorul Or. Stalin 
llefor Tg. Mureș

9. Știința Timișoara
10. Gloria Sighișoara
11. Record Mediaș
12. Mâgura Codlei

5
5
5
6
6
6
6
6 2 0
5 2 0
6 1 1
2 1 0
6 1 0

69:50
65:50 
75:60 
62:71
62:63 
75:68
71:65
83:89
59:67
64:75 
21:21
46:73

6 4 
6 4
6 4
5 3
6 3
6 3
6 3
5 2
6 1
6 1
3 0

41:13 
27:17 
44:23
29:22

o
1
1
1
2 23:32
3
3
2
3
5

1 2

40:32
40:33
23.20 
19:26 
18:40 
10:20
12:40

„Cupa de toamnă" la

Sezonul competițional la tenis a luat 
sfîrșit. Ultimele trei meciuri din „Cupa 
de toamnă" (Cobzuc-Slapciu 7—5, 
6—0, 7—5, 
6-0, ‘
6—2, 4—6, 5—7, 6—0, 7—5), au pus 
capăt 
nice.

(Cobzuc-Slapciu 7—5,
Cristea-Georgescu 4—6,

6—3, 6-—4, Gh, Viziru-Țiriac

unei activități destul de rod- 
care a marcat, în principal, a- 

saltul unei pleiade de 
stinremației campionului nostru 
Viziru. De altfel, luni 
pe Centrul de antrenament No. 2 au 
fost multi cei care s-au îndoit de vic
toria lui Viziru asupra unui Țiriac 
mai decis ca oricînd, mai aproape ca 
niciodată de victorie. Este remarcabil 
faptul că acest reprezentant al tinerei 
generalii de tenis de la noi, Ion Ti
riac. a reușit printr-o pregătire din 
ee 1n ce mai bună, printr-o voință din 
ce în ce mai accentuată să acționeze 
cu mult curaj în întî'nirile cu redu
tabilul său adversar, să scape de a- 
ce’ complex de inferioritate, obișnuit 
multora dintre t'nerii
Deși venea după două 
ratoane" (pierdute) în 
doi tineri (cu Cristea 
joc sîmbătă după-amiază, iar cu Geor

gescu peste 3 ore duminică dimineața),, 
Țiriac a găsit resurse fizice și morale

tineri asupra 
Gh. 

diipă-amiază

noștri jucători, 
adevărate „ma- 
compania altor 
peste 4 ore de

Drumul unui record
pasionat pe amatorii concursurilor 
de natație, dinaintea celui de al doi
lea război mondial. In acest interval, 
doar cîteva rezultate au făcut vîlvă. 
Așa s-a întîmplat de pildă cu Bo
hunitski, care la 20 august 
reușea să coboare sub limita 
70 de secunde. Doj ani mai 
timișoreaimi Eugen Ptillock 
recordul țării la timpul de 
pentru ca o singură lună de 
ceasta ispravă, la 27 august 1935 să-l 
ajusteze simțitor pînă la respecta
bila cifră pe aoea vreme de 1:03,6. 
Cu Pullock și cu... recordul său 
(1:02,8 la 20 august 1939) se în
cheie o primă etapă de 
sprintului romînesc.

Urmează cîliva ani de 
căutări febrile, după care 
man nu se lasă prea mult așteptat. 
Titu Groza, un înotător pe cît de tî- 
năr pe atît de talentat, pleacă la 
Budapesta unde dorește să studieze 
filologia. Contactul cu valoroșii îno
tători maghiari precum și cu meto
dele lor avansate de pregătire se 
dovedește rodnic pentru tînărul stu
dent romîn. Ceea ce a ur-

1933 
celor 

tîrziu, 
aduce 
1:06,0 
la a-

dezvoltare a

tatonări, de 
noul record-

la 15 iunie 1949 în bazinul de 50 m.. 
de pe insula Margareta, recordul lui 
Pullock a fost întrecut. Marea spe
ranță a sprintului romînesc parcur
sese distanța în timpul de 1:01,8, 
demonstrînd specialiștilor că mai 
posedă resurse suficiente. Intr-ade
văr, i 

ȘÎ T.
1:01,2 

1:00,9. 
cordul 
biu 30
3 septembrie 1950), 
lin 5 august 1951).

nici două săptămîni 
cronometrat 

cîteva luni

nu trec
Groza este
iar după
In anii imediat următori 
evoluează astfel: 1:00,7

I iulie 1950), 1:00,0 (Budapesta 
1:00,0 (Ber-

In 
în 

re. 
(Si-

1952, ANUL DE GRATIE, CTND 
MINUTUL ESTE DEPĂȘIT

Constant la un minut pe ,100 in 
liber, după cum s-a văzut, TitU' Ciro
za este conștient de resursele sale și 
în aprilie 1’952 evoluează în j fața 
spectatorilor bucureștenî la , bazinul 
acoperit ele, la Floreasca. Tentativa 
sa este încununată de succes. Snec- 
tatorii aplaudă emoționați perfprpian- 

. Minutul
. ........ W

Iffl Ș^ard irjtergaîțațal și a maț a fost cît se poate & țiresc: ța lui Țitțț jgroza (59,2).

suficiente pentru a lupta de la egal 1 
egail cu prima „rachetă" a țării și a 
pune deseori în dificultate. Ne gîndit 
la finalul setului III, cînd Țiriac a ii 
butit să obțină trei ghemuri impot 
fante la rînd, prin acțiuni ofensiv 
bine dirijate, sau de egalarea la 

pentrdin ultimul set, revelatoare 
posibilitățile sale tactice.

„Mă bucură mult rezultatul 
Dar tmi dau seama Că trebuie 
muncesc pentru a-mi desăvîrși călite 
Ide. Este necesar să-mi pun la pune 
lovitura de pe stingă, lobul, pregătire 
atacului la fileu, dar mai cu seam 
condiția fizică. Și acum am simți 
cum mă lasă picioarele in ceea c 
privește învingătorul meu este pr 
de la care am încă de înv 
ne spunea Țiriac după meci.

Pe de altă parte, Gheorghe Vizir 
apreciază rezistența care i s-a opn 
și se bucură de 
trate nu numai de 
Cristea, Georgescu 
care s-au afirmat 
„Aș dori din tot sufletul ca succesel 
lor să fie trainice, să se dezvolte, s 
știu că... las in mtini bune titlul d 
campion republican".

de az 
să mc

progresele înregis 
Țiriac, dar și d 

și ceilalți jucătoi 
cu prilejul Cupe

consacrării fusese depășit! 
grea avea să pună capăt 
rierei unui mare sportiv.

La 21 noiembrie 1953 
recordmanilor probei de 100 m li 
ber apare un nume nou: /osi/ Novac 
El reușește să corecteze recordtd 1: 
59,1 și după 2 ani la 30 aprilie 195E 
la 59 de secunde. Amîndotlă perfor 
manțele au fost realizate 
de 33,33 m. In sfîrșit, tot 
este acela care la 20 

1955 înotînd într-un bazin 
stabilește recordul la 58,3

pe tabel

în ba zii 
I. Nov 3' 
noiembrg 
de 25 n
sec

FEDERATIA DE NATAT1E FACE 
ORDINE PE TABELA 

RECORDURILOR

La începutul anului 1957 Federații 
Romînă de Natație 
forului ei superior, F.I.N.A. 
mai admite 
republicane 
50 m. Ca

tirmînd lini: 
nt 

omologarea recordtirilo 
în bazine mai mici d< 
record de plecare est, 

luat timpul juniorului Hubert Bock 
59,1 sec., în bazin de 50 m., o per 
formailță superioară tuturor recordu 
rilor anterioare realizate de Titi 
Groza și Iosif Novac în bazine di 
33,33 m sau 25 m, dar inferioară ct 
o zecime de secundă, noului recorc 
republican realizat zilele trecut" h 
Leipzig de G.avril Blajec.

G. NICOLAESCU.



Clasamentele
categoriei C la fotbal

SERIA I

1, C.S.A. Bacău 4 3 0 1 14: 2 6
2. C.F.R. Pașcani 4 3 0 1 7: 2 6
3. C.S.M.S. II lași 4 3 0 1 9: 5 6
4. Minerul C. Lung Mold. 4 3 0 1 5: 3 6
5. Textila Buhuși 4 3 0 1 6: 4 6
6. Sp. Muncitoresc Rădăuți 4 2 0 2 10: 6 4
7. Textila Botoșani 4 10 3 5:12 2
8. Petrolul Moinești 4 10 3 4:13 2
9. Gloria Dorohoi 4 10 3 3:10 2

10. Unirea II lași 4 0 0 4 3: 9 0

SERIA A ll-a

1. Victoria Buzău 4 3 10 8: 1 7
2. I.M.U.M. Medgidia 4 2 11 4: 3 5
3. Comb. Polig. Buc. 3 2 0 1 7: 3 4
4. Dinamo IX Buc. 4 2 0 2 7: 7 4
5. Gloria C.F.R. Galați 4 2 0 2 5: 6 4
6. S.N.C. Constanța 3 111 5: 2 3
7. Ancora Galați 4 112 4: 3 3
8—-9. Ind. Sîrmei Brăila 4 0 3 1 2: 4 3
8-9. Știința Galați 4 112 3: 6 3

10. Cimentul Medgidia 4 10 3 2:12 2

SERIA A lll-o

1. C.S.U. București 4400 8:2 8
2. Metalul Tîrgoviște 4 4 0 0 12:5 8
3. Confecția București 4 2 11 5:4 5
4. Rapid reg. PIoești 4 2 0 2 7:8 4
5. Dinamo Craiova 4 2 0 2 2:3 4
6. I.T.B. București 4 112 4:6 3
7. Unirea Pitești 4 112 1:2 3
8. Oltul T. Măgurele 4 1 0 3 4:7 2
9. Dunărea Corabia 4 1 0 3 1:4 2-

10. C.F.R. Rovine Craiova 4 0 13 1:4 1

SERIA A !V-a

1. Voința Tg. Mureș
2. Carpați Sinaia

4 2 2 0 2: 0 4
4 3 0 1 11: 4 6

3-4. Chimia Făgăraș 4301 11: 7 8
3-4. Alimentarei Tg. Mureș
5. Rafinăria Cîmpina

4 2 2 0 11: 7 6
4 2 0 2 10: 7 4

6. Partizan Reghin
7. Mureșul Toplița

4 2 0 2 6:7 4
4 112 4:3 3

8. Metalul Aiud 4 112 10:12 3
9. Torpedo 4 1 0 3 7:13 2

10. Textila Sf. Gheorghe 4 0 0 4 0:12 0
Torpedo-Carpați Sinaia 1-5 (0-1).

SERIA A V-a

1. Rapid Oradea 4 3 1 0 7: 3 7
2. Rapid Cluj 4 2 2 0 7: 2 6
3. Someșul Satu Mare 4 2 1 1 10: 8 5

. C.F.R. Cluj 4 12 1 5: 2 4
>. Stăruința Satu Mare 4 12 1 7: 6 4
6. Recolta Cărei 4 12 1 7: 7 4
7. Tisa Sighet 4 2 0 2 5: 6 4
8. Arieșul Turda 4 112 8:11 3
9. Voința Oradea 4 112 5: 13

10. Dinamo Baia Mare 4 0 0 4 1: 8 0

SERIA A Vl-a
1. Drubeta Tr. Severin 4 4 0 0 10: 2 8
2. Olimpia Reșița 4 3 0 1 10: 6 6
3. C.F.R. Simeria 4 2 11 8: 2 5
4. U.M. Cugir 4 2 11 7: 3 5
5-6. Metalul Bocșa Romînă 4 2 0 2 8: 6 4
5—6. Aurul Brad 4 2 0 2 8: 6 4
7. Flacăra Tg. Jiu 4 2 0 2 4: 5 4
8. Metalul Oțelul Roșu 4 112 3: 9 3
9. Indagrara Arad 4 0 1 3 4:12 1

10. Unirea Rm. Vîlcea 4 0 0 4 0:11 0
U.M. Cugir-Metalul Oțelul Roșu 0-0.
Metalul Bocșa Romînâ-Unirea Rm. Vîlcea

8-0 (neprezentare).

★

Clasamentele sînf întocmite în urma ulti
melor rezultate înregistrate pe teren, neomo- 
Vjgote.

c 
c

Luptă pasionantă in toate cele trei campionate la fotbal!...
(urmare din pag. 1)

Echilibrul de forțe dintre echipe duce 
la întreceri dinamice, și contribuie la 
frumusețea luptei pentru titluî.'jsau pro
movare. Totul la un loc mărește inte-1 
resul față de campionat, această com
petiție de bază a fotbalului nostru

CUM STĂM CU PREGĂTIREA 
FIZICA ?

Etapa de duminică, de altfel ca și 
cele precedente, au prilejuit cîteva ob 
servații interesante privind unele as
pecte din jocul echipelor noastre.

Se observă, de pildă, o măi mare 
preocupare față de modul de organi
zare a jocului, majoritatea echipelor 
punînd accent pe o concepție de joc 
avînj la bază principiile sistemului

Leahevici. autorul celor două goluri ale victoriei echipei Rapid II 
asupra formației Dinamo Obor, a scăpat din nou de sub supravegherea 
apărătorilor dinamoviști. Barca (Dinamo Obor) il urmărește, dar ceferistul 
va incheia acțiunea cu un șut la poartă (Rapid II — Dinamo Obor 2—1 
in categoria Ii).

(Foto Th. Roibtt)

Note, știri
• Mulți dintre jucătorii selecționați în 

loturile reprezentative (și prinfre ei se 
află Meszaroș II, Voinescu, Oaidă, 
Neamju—Rapid, Petca—Dinamo Ba
cău etc.) au prostul obicei de a „uita" 
șă restituie echipamentul ridicat de 
la federație pentru antrenamentele co
mune. Tuturor acestor jucători restan- 
țieri federația le-a pus în vedere că 
dacă nu restituie echipamentul pînă 
la data de 11 octombrie, vor fi sus
pendați în mod automat și nu vor 
mai avea drept de joc la partidele de 
campionat. Poate că în felul acesta 
se vor sezisa și echipele lor și vor 
determina pe fotbaliști să-și îndepli
nească această datorie elementară.

• Duminică din nou cuplaj pe sta
dionul „23 August": ora 14 Rapid— 
Progresul și ora 15,45 CC.A.—Dina
mo București. Un cuplaj al „derbiu- 
rilor" bucureștene.

• Echipa Petrolul va pleca joi la 
Kiev. Miercuri va susține un joc de
antrenament Lotul de jucători ur. DISTRIBUIREA BILETELOR PEN- 
mează să cuprindă pe următorii: TRU CAPITALA VA FI ANUNȚATA 
Sfetcu, Roman, Pahoniu, Marinescu, LA TIMP.

tjtonosporl
V. C.C.A. — Dinamo București 

(cat. A): Duminică, C.C.A. a demon
strat din nou că este o echipă omo
genă și rutinată. La rîndul lor, di- 
namoviștii dețin o formă bună, însă 
credem că C.C.A. are de data aceasta 
prima șansă. Pronostic 1 și X.

VI. U.T.A. — Steagul roșu Or. Sta
lin (cat A): Gazdele vor depune 
toate eforturile pentru a obține cel 
puțin acum o victorie. Oaspeții, se 
pare că s-au mai regăsit și nu este 
exclus ca să obțină un rezultat fa
vorabil la Arad. Pronostic: 1 și 2

VII. Farul Constanța — Știința Ti
mișoara (cat. A): Constănțenii au 
început să-și revină. In schimb stu
denții timișoreni, cu o echipă mai n» 
tinată pot învinge chiar și în depla
sare. Pronostic: 2.

VIII. Jiul Petroșani — Dinamo Ba
cău (cat. A): După atîtea eșecuri, 
minerii au ocazia de a se reabilita 
în fața propriilor suporteri. Pro
nostic: 1.

IX. Dinamo Galați — Rapid 2 
București (cat. B): Feroviarii bucii, 
reșteni formează o echipă bine su 
dată. Gazdele se comportă modest și 
nu vedem cum ar putea să-și depă; 
șească adversarul. Pronostic: 2.

X. C.F.R. Timișoara — C.F.R. Arad 
fesse B): Timișorenii aii un meci greu 
însă ținîrtd șegma de avantajul terea 

WM c.u preferință însă pentru varianta 
cu patru apărători pe linia de fund 
(un half — alternativ — în raport cu 
fazele de joc sau permanent, după ap
titudinile lui — dublează stoperul). In 
atac, cele mai multe echipe manifestă 
tendințe — de asemenea, conform po
sibilităților de efectiv — spre joc cu 
două vîrfuri. Paralel se observă preo
cupare și pentru bun^pregătire fizică, 
în special pentru dezvoltarea rezisten
ței și a vitezei. In general, se luptă 
mai mult și cu nerv, dar — din păcate 
— pregătirea fizică continuă să lase 
de dorit.

DOUA CAZURI

Intîlnirea C.C.A.-Petrolul sau evoluția 
echipei Progresul au fost concludente 
în această privință. Pentru C.C.A.

de fotbal
Topșa, Neacșu 11, Neacșu I, Bot eseu, 
Zahar ia, Tabarcea, Dridea, Voica, Ba
bane, Constantinescu și Bădulescu.

• PENTRU CLUBURILE ȘI CO
LECTIVELE SPORTIVE DIN PRO
VINCIE, BILETELE LA JOCUL DE 
FOTBAL R. P. ROMINA —R P. 
UNGARA DE LA 26 OCTOMBRIE 
SE VOR DISTRIBUI NUMAI PRIN 
CONSILIILE REGIONALE U.C.F.S., 
CĂRORA LI S-AU REPARTIZAT 
COTE DE BILETE. ACEASTA MĂ
SURĂ A FOST LUATA CU SCOPUL 
DE A EVITA DEPLASAREA LA 
BUCUREȘTI A DELEGAȚILOR DE 
CLUBURI ȘI COLECTIVE PENTRU 
A-ȘI PROCURA BILETE.

I.E.B.S. ANUNȚA ȘI PE ACEAS
TA CALE CONSILIILE REGIONALE 
U.C.F.S. CA BILETELE CE LI S-AU 
REPARTIZAT TREBUIE RIDICATE 
— CONTRA COST — PINA IN 
ZIUA DE 22 OCTOMBRIE a.c.

nului pot obține victoria. Pronostic: 
1 și X.

XI. Progresul Suceava — Flacăra 
Moreni (cat. B): Gazdele au o echipă; 
a cărei punct forte îl constituie linia 
de apărare. Oaspeții, după meciul nul 
realizat acasă în compania C.S.M.S. 
Iași, vor căuta și la Suceava să ob
țină cel puțin un rezultat de egali
tate. Pronostic: 1 și X.

XII. Tractorul Or. Stalin — Mine
rul B. Mare (cat. B): După înfrîn- 
gerea suferită pe teren propriu este 
foarte greu de crezut că minerii din 
Baia Mare vor reuși să obțină un 
rezultat mai bun la Orașul Stalin. 
Gazdele au prima șansă. Deci pro
nostic: I.

489.151 lei report la Pronoexpres

• Concursul Pronoexpres nr. 38 cu 
tragerea din urnă miercuri 8 octom
brie se anunță deosebit de interesant 
și atractiv datorită reportului de a- 
proape o jumătate milion de lei re
partizat astfel:

250.000 lei la categoria I și 239.151 
lei la categoria II-a.

Nu uitați 1
Astăzi este ultima zi cînd vă mai 

puteți depune buletinel;. Agențiile 
Loto-Pronosport din Capitală sînt 
deschise pînă la ora 24.

® Tragerea c-oncursului Pronexpres 
nr. 38 va avea loc mîine, miercuri 8 
octombrie, ora 19, în sala din str. 
Ing. A. Saligny nr. 2.

*) Rubrică .redactată de I, S. iLoto- 
Pronosport, 

există o explicație. Aceasta eclupă a 
fost solicitată prea mult într-o perioadă 
în care nu avea „în picioare" decit două 
jocuri de campionat. In 15 zile (de la 
20 septembrie și pînă la 5 octombrie), 
majoritatea jucătorilor au susținut cîte 
7 jocuri, ceea ce este prea mult la în
ceput de sezon. „Echipa este obosită — 
ne spunea antrenorul Gh. Popescu — 
și știind acest lucru am rămas surprinși 
de modul cum a luptat în meciul cu 
Petrolul". Echipa- a confirmat însă 
faptul că a depus prea mult efort; nu 
a rezistat decît 65-70 minute. Este pro
blema care se pune în primul rînd la 
C.C.A. Ca șl la Petrolul, de altfel, unde 
însă căderea-aceasta pare inexplicabilă 
după excelenta comportare din partida 
cu Wismut, în care a strălucit tocmai 
prin putere de lup-tă și însuflețire. Este 
drept că echipa a fost „ruptă în două" 
duminică, prin slăbiciunea liniei de mij
locași, din care a lipsit tocmai motorul 
Fronea (accidentat și acum indisponibil 
pentru aproape o lună). Duminică însă, a 
contribuit la comportarea sub așteptări 
și lipsa de vigoare și chiar de elan, fapt 
neobișnuit la ploeșteni. Se pare că 
tensiunea nervoasă la care a supus pe 
jucători meciul retur cu Wismut, s-a 
lăcut resimțită în acest joc cu C.C.A. 
In orice caz, înaintea celui de al trei
lea joc cu Wismut, care va cere multă 
risipă de efort, pentiu Petrolul se pune 
problema unei refaceri fizice și morale;

Cl ND GREȘEȘTE PORTARUL—

Faptul că este ultimul apărător al 
porții mărește gradul de responsabili
tate. a portarului. Orice greșeală a a- 
cestuia poate fi decisivă. Fotbalul nostru 
dispune, în general, <5e numeroși por
tari de valoare. Niciodată nu am dus 
lipsă de asemenea jucători. Toma, 
Dungu, Voinescu, Mîndru, Enăchescu, 
Uțu, Cozma, Crîsnic, Ghiță etc. acoperă 
oricînd nevoile echipelor naționale. Du
minică însă, am constatat din nou cît 
de important este rolul portarului, toc
mai ca ultim apărător. Toma și Mîndru, 
de pildă, au avut multă precizie și si
guranță în intervenții, salvînd echipele 
lor de goluri sigure. In schimb, am 
văzut pe Maroși și apoi pe Sfetcu nu 
numai contribuind la marcarea unor 
goluri, dar oferindu-le cum se spune 
„pe. tavă" 1 Maroși a primit un gol (al 
doilea) în mod nepermis (Banciu a tras 
în pămînt și mingea s-a rostogolit „au 
ralcnti" pe lîngă constănțeanul plonjat 
în cealaltă parte...). Sfetcu — emotiv, 
și se pare că și bolnav — a contribuit 
la marcarea primului gol, cînd în loc. 
să amortizeze cu mîinile mingea puter 
nic trasă, a încercat s-o prindă la piept 
și de aici i-a sărit tocmai la Tătara, 
care nu a mai greșit în șut. Este evi
dent că la baza acestor greșeli, în afară 
de eventuala stare sufletească sau con- 
dițiuni neprevăzute iscate din desfă
șurarea jocului și de experiență, ta 
primul rînd stă pregătirea portarilor. 
Și aceasta se capătă nu numai atunci 
cînd antrenorul se ocupă de ei, ci și 
prin stăruința însăși a portarului, ta 
ședințe suplimentare de pregătire.

Programul turului campionatului 
categoriei A la baschet masculi;

ETAPA I 19 OCTOMBRIE

C.C.A.-Vointa lași
Știința Timișoara-Metalul București
Știința Cluj- Torentul Galați
Dinamo Tg. Mureș-Olimpia București 
Cetatea Bucur-Dinamo București
Rapid București-Dinomo Oradea

ETAPA ll-a 26 OCTOMBRIE

Voința lași-Dinamo Oradea
Dinamo București-Rapid București 
Olimpia București-Cetatea Bucur 
torentul Galați-Dinamo Tg. Mureș 
Metalul Bucureșfi-Știința Cluj 
C.C.A.-Știința Timișoara

ETAPA lll-a 2 NOIEMBRIE

Știința Timișoara-Voința loși
Știința Cluj-C.C.A.
Dinamo Tg. Mureș-Metalul București
Cetatea Bucur-Torentul Galați
Rapid București-Olimpia București 
Dinamo Oradea-Dinamo București

ETAPA IV-a 9 NOIEMBRIE

Voința lași-Dinamo Bucu ști 
Olimpia București-Dinamo Oradea 
Torentul Galați-Rapid București 
Metalul București-Cetatea Bucur 
C.C.A.-Dinamo Tg. Mureș
Știința Timișoara-Știința Cluj

ETAPA V-a 16 NOIEMBRIE

Știința Cluj-Voința lași
Dinamo Tg. Mureș-Știința Timișoara 
Cetatea Bucur-C.C.A.
Rapid București-Metalul București 
Dinamo Oradea-Torentul Galați 
Dinamo București-Olimpia București

ETAPA Vl-a 23 NOIEMBRIE

Voința lași-Olimpia București 
Torentul Galați-Dinamo Btfcvrești 
Metalul București-Dinamo Oțadeg 
C.C.A.rftopid București ------ r ‘

' Tînărul Binamovist Bucure 
bui npîpană republicană 

de juniori la basche
Sala Sporturilor din Constant, 

găzduit la sfîrșitul săptămînii tr’e 
finalele campionatului republican 
baschet pentru juniori. întrecerile 
oferit iubitorilor de baschet din 1 
litate meciuri spectaculoase, pline 
dinamism. Valoarea competiției a 
subliniată și de secretarul genera 
F. R. Baschet, prof. Mircea R: 
care ne-a declarat:

— Ediția de anul acesta a catr 
natului republican pentru juniori 
ridicat din punct de vedere călit 
peste edițiile precedente, dovedind 
ocuparea din ce în ce mai mare a 
lectivelor, cluburilor și antrenoi 
pentru creșterea și formarea tine 
baschetb.aliști. Jucătorii celor șase e 
pe au arătat, îrr general, o bună 
gătire tehnică, tactică și de luptă.

In cursul celor cinci zile de dis 
s-au evidențiat numeroși juniori: 
man, Dudescu, Mișcenco (Tînărul 
namovist, București), Bîrsan, Doca, 
fănescu (Steagul roșu Orașul Stal 
Stanchievici, Vieru (Aurul Negru I 
ești), Bondașcu, Bercovici (Tînărul 
namovist Iași), O. Popescu, Cari 
(Școala sportivă de elevi Craio' 
Gavrilescu, Gțienazu (Fartil Cons 
ța) și alții. u

Titlul de carppioană republicană a 
venit echipei bucureștene Tînărul D 
movist, care a cîștigat toate cele șase 
ciuri jucate. Iată rezultatele înregist 
în ultimele două zile: Aurul Ne 
PIoești — Șc. sp. elevi Craiova 61- 
Farul Constanța — T. D. Iași 33- 
St,. roșu Or. Stalin — T. D. Bucur 
65—70, T. D. Iași — Aurul Ne 
PIoești 60—58, T. D. București — 
ral Constanța 126—57, Șc. sp. e 
Craiova — St. roșu Or. Stalin 63-

Clasament final: 1. Tînărul Di 
movist București) 2. Steagul r 
Orașul Stalin; 3. Tînărul Dinamo 
Iași; 4. Aurul ’Negru PIoești; 5. Șc 
la sportivă de elevi Craiova ; 6. 
ral Constanța. Clasatrtentul coșgeti 
lor: 1. Stanchievici (PloeștiV 153; 
Coman (București) Iii? 3. Doca ( 
Stalin) 109; 4. Bercovici (Iași) ' 
5. Mișcenco (Bgc.) 78.

-r/ DE CE BAL1 ȚOC?
corespondent

- -V*  .

• In urma trierii variantelor de
puse la concursul Pronosport nr. 40 
din 5 octombrie au fost găsite 25,05 
variante cu 12 rezultate, 536,30 va
riante ou 11 rezultate și 4.678,84 va
riante •cu 10 rezultate.

Variante depuse: 574.600.
Concursul Pronosport nr. 41 are 

„cap de afiș" intîlnirea internațională 
Petrolul — Wismut din cadrul C.C.E., 
meciurile dintre echipele A și B. ale 
R. Cehoslovace și R.P. Bulgaria, 5 
meciuri din campionatul republican 
al categoriei A și 4 al categoriei B.

'. Petrolul Ploesti — Wismut Karl 
Marx Stadt (C.C.E.) : Cel de al treilea 
meci dintre aceste formații se dispută 
la Kiev, urmînd ca în caz de egali
tate după prelungirile regulamentare 
să decidă... sorții. Pronosticul nostru 
este 1 și 2.

II. R. Cehoslovacă (A) — R. P. 
Bulgaria (A): Intîlnirea de la Os
trava este deschisă oricărui rezultat.

"totuși, nu trebuie să uităm că e- 
chi'pa R. Cehoslovace joacă pe teren 
propriu. Pronostic 1.

'II. R.P. Bulgaria (B) — R. Ceho
slovacă (B): La Sofia, sarcina gaz
delor este deosebit de grea dacă ți
nem seama de ultimele rezultate ob
ținute de cele două formații în întîl- 
nirile internaționale. Oaspeții au în
vins în deplasare echipa- R.D. Ger
mane și același lucru se poate întîm- 
pla și acum. Pronostic 2 și X.

IV. Rapid București — Progresul 
București (cat. A): Forma bună pe 
care o dețin cele două echipe în mo
mentul de față ne obligă să dăm pro-: 
noștic: 1 și 2,

CATEGORIA B H RUGI
Revenind asupra unei comunic 

anterioare, Federația Romîna 
Rugbî, a hotărît ca pe ziua de 12 
tombrie să se desfășoare și jocui 
din seria I a categoriei B după ci 
urmează: Olimpia Orașul Stalin 
Metalul AUG II București; Petre 
Pitești — Știința Arhitectura, Pet 
Chimie — Cetatea Bucur, Știința 
gronomie — Sirena, Dinamo Miff 
— Metalul MIG.

• Tot duminică 12 octombrie a. fi 
programată partida restanță din i 
tegoria A Grivița Roșie — CSMS Ia

Știința Timișoara-Cetatea Bucur
Știinfa Cluj-Dinamo Tg. Mureș

ETAPA VII-o 30 NOIEMBRIE

Dinamo Tg. Mureș-Voirrța lași
Cetatea Bucur-Știința Cluj
Rapid Bucureșfi-Știința Timișoara 
Dinamo Oradea-C.C.A.
Dinamo București-Metalul București 
Olimpia București-Torentul Galați

ETAPA Vlll-a 7 DECEMBRIE

Voința lași-Torentul Galați
Metalul București-Olimpia București 
C.C.A.-Dinamo București
Știința Timișoara-Dinamo Oradea 
Știința Cluj-Rapid București
Dinamo Tg. Mureș-Cetatea Bucur

ETAPA IX-a 14 DECEMBRIE

Cetatea Bucur-Voința lași
Rapid București-Dinamo Ig. Mureș 
Dinamo Oradea-Știința Cluj
Dinamo Bucureșfi-Știința Timișoara 
Olimpia București-C.C.A.
Torentul Galați-Metalul București

ETAPA X-a 21 DECEMBRIE

Voința lași-Metalul București
C.C.Ă.-Torentul Galați
Știința I imișoara-Olimpia București 
Știința Cluj-Dinamo București
Cetatea Bucur-Rapid Bucur*  îi
Dinamo Tg. Mureș-Dinamo «radea

ETAPA Xl-a 28 DECEMBRIE

Rapid Bucureșfi-Voința lași
Dinamo Oradea-Cetatea Bucur
Dinamo București-Dinamo Tg. Mureș
Olimpia București-Știința Cluj 
Torentul Galați-Știința Timișoara 
Metalul București-C.C.A.

SPORTUL POPULAR
Nț- 3§85 - “ £#g,



Pop Mihai (Dinamo), unul.dintre cei mai valoroși alergători in cursele 
en variat, a preluat conducerea in 
p Mihai cu motocicleta sa in plină

campionat, la clasa 125 cmc. la>tă-l 
cursă.

Un început promițător 
campionatul de motocrosn

ziarul nostru de ieri am con- 
it nivelul tehnic ridicat la care 
ituat prima fază a campionatu- 
spuMican de motocros. Compe- 
s-a bucurat într-ad^văr de suc- 
Buna pregătire a concurenților 
ut să iasă în evidență și ca nr- 

a numărului marc de pârtiei- 
cu pretenții justificate la titlu- 

e campioni. Astfel, pentru prima 
în istoria sportului nostru cu 

', organizatorii au fost puși în 
ia de a nu putea alinia

— la startul unei probe pe 
■oncurenții înscriși. Este vorba 
asa 175 cmc. la care a fost ne- 

s.i se desfășoare în prealabil 
serii, ca mai apoi primii 12 

■ați (cîte 6 din fiecare serie) 
iată continua lupta pentru în- 
te, într-o finală. Atî't cele două 
cit și finala au fost deosebit 

isputate, cu numeroase inversări 
tuații, care i-au făcut pe spec- 

să trăiască din plin emoțiile 
’re le prilejuiesc de obicei în- 
ile din sportul cm motor.
această fază de campionat am 
mulțumirea să întîlnim și nu

li alergători tineri, din provincie 
îl Polonkai-C.S.O., >P. Ovidiu și 
Urel-Voința O. Stălin, O. Lakep 

Gherasim-Voința Sibiu etc.).
Stalin, Sibiul, Oradea, Timi- 

i și-au trimis reprezentanți și 
nici unul dintre tinerii alergă-

de-

tori din provincie nu a reușit 
cîștige în marea lor majoritate ei 
demonstrat totuși că s-au pregătit 
cu multă conștiinciozitate, că au 
reale calități și că, în viitorul apro
piat, acumuiînd și experiență, vor pu
tea să dea serios de lucru actualilor 
fruntași ai motociclismului nostru. 
Faptul este desigur îmbucurător. Nu
mai că, unele colective și cluburi 
sportive din țară vor trebui să se 
preocupe cu mai multă atenție de ri
dicare noilor cadre de sportivi, pre- 
zentînd la startul viitoarelor între
ceri alergători tineri și nu motoci 
cliști a căror vîrstă nu le niai per
mite să aspire la comportări bune. 
Este vorba de Victor Arpad și Gher- 
son Ladislau-C.S.O. și Heinrich losif- 
Voința Sibiu.

In încheiere trebuie să arătăm că 
organizarea acestei întreceri a fost 
în general satisfăcătoare. O impresie ne
plăcută au produs însă unii arbitri 
de la posturile de treceri (Maria 
Slapînoiiij H. Buruian, Elena Pop, 
Zoica Oprea, Jena Negul 
care, fie din neatenție, fie
incompetență, au produs încurcături 
în fișele pe care le aveau de com
pletat. Este cazul ca comisia orășe
nească de auto-rnoto să instruiască 
arbitrii . pe care îi va programa la 
viitoarele faze de campionat, astfel 
îneît aceștia să corespundă întru to
tul. ' G. ȘTEFÂNESCU

să 
au

etc.) 
din

Întrecerea tinerilor aîpiniști
•

i cîteva zile în urmă s-a dispu- 
n Bucegi, în apropiere de refugiul 
Ha, o alpiniadă la care au luat 
: aîpiniști de gradul lil și în- 
tori. Cele ci ici echipe (alcătuite 
cîte patru sportivi) care au hiat 

au avut de efectuat urmă- 
patru trasee: Fisura Răsucită 

IV “ ~ ..............
IV 
III 
III

:ul, 
sie 
dul 
dul 
dul 
dul 

echipe 
su în postul de cap de coardă, 
mpttl foarte frumos a ajutat ma- 
atea a’pimștilor să escaladeze în 
i condițiuni aceste tras e, iar 
ursul a evidențiat printre alții 
a tineri sportivi ea Gh. Popa 
talul M.I.G. Buc.), Ion Grecu 
irtac Buc.) Ion Milner (Betonul 
:z), Gh. Pop (Garaiman Buște i).

au dovedit frumoase aptitudini 
:ru acest sport. In afară de ei, 
iiștii Ion Că‘m (Spartac Buc.), 

Pușcaș (Garaiman Bușteni), Pe- 
Baraschi (Betonul Bicaz) și-au 

idit gradul ridicat de pregătire, 
upă escaladarea celor patru trasee, 
alcătuit următorul clasament: 1-2.

Creasta Uriașului 
Fisura Întreruptă 

B) și Fisura Veveriței 
B). Fiecare membra ad 
trebuia să efectueze un

B),
A),

Locomotiva Gr. Roșie Buc. (D. Al
biei, R. Nicolae, D. Miliai, Nicolae 
Ion) și Metalul M.I.G. Buc. (L. Biro, 
W. Kargel, Gh. Popa, 1. Ostrov) — 
370 puncte; 3. Caraiman Bușteni 3G9 
p.; 4. Spartac Buc. 369 p.; 5. Betonul 
Bicaz 346,40 p.

Cu ocazia acestor escalade alpiniștii 
au reparat prin muncă voluntară, 
podul de la refugiul Coștila, iar o 
echipă alcătuită din L. Biro, Gh. Puș
caș, D. Albiei și Călin Ion a efec
tuat în premieră im traseu de gradul 
III B care a primit d'numirfa „Tra
seul Asociației Turiștilor", în cinstea 
creării acestei asociații.

Dupâ XII etape în campionatul de rugbi

Dinamo și C. F. R. își păstrează 
sansele la titlu

Ne-am ocupat în cronica de ieri de 
modul cum s-a desfășurat meciul din
tre C.F.R. Gr. Rofljc și Progresii;. Azi 
vom reveni pe scurt asupra celorlalte 
partide ale etapei.

Situați pe plimtil loc, î-naintea fe
roviarilor, dinamoviștii bucureșteni sînt 
acum singurii în măsură să profite 
de o slăbiciune a acestora (ei au doar 
o înfrîngere, suferită în tur în fața 
C.F.R.-ului: 0—5). Forma lor actuală 
îi anunță pretendenți serioși la titlu. 
De altfel, lupta directă dintre aceste 
2 formații va decide cîștigătorul campio
natului. Duminică, dinamoviștii au în
vins după un joc frumos inconstanta 
echipă a studenților bucureșteni, reu
șind trei încercări prin Zlătoianu, 
Ghiondea și Sebe. în special această 
din urmă încercare a fost foarte 
valoroasă sub aspect tehnic. Ba
lonul a fost luat, la o margine în a- 
propiere de butul C.S.U., de Graur, 
pasat apoi de Doruțiu, care a simulat

o pasă în stingă, după care a trans
mis balonul lui Sebe aflat în dreapta 
sa. O intrare decisă a acestuia și ba
lonul se odihnea între buturile C.S.U.- 
ului. Toată echipa dinamovistă s-a 
comportat bine, dar în special Graur, 
Ilie Ion, Titi lonescu și Mazilu. Stu
denții, în schimb, au prestat un joc 
slab, fără orizont.

Formația C.C.A. (deținătoarea Cupei 
R.P.R.) nu mai poate emite în acest 
an'pretenții la titlu. Ea se comportă 
mediocru; duminică a prestat un joc 
lipsit de spectaculozitate. (La slaba 
calitate a jocului și-a adus 
și arbitrul Stănculescu). Un 
pozitiv, forma excelentă a lui 
(în poziție de centru) autorul 
punctelor (6). De două etape 
de altfel singurul care i... 
puncte pentru echipa sa.

La Timișoara, după cum ne infor
mează corespondentul nostru, C. PO
PA. Știința a jucat bine, remareîndu- 
se linia de trei sferturi. Cumpănașu 
(două încercări). Petrescu și Celea 
(cîte 1 încercare) și Dușan au fost

cei mai buni. Echipa Științei (dumfa 
nică învingătoare la scor: 21—3) a 
pornit pe un drum bun: al rugbiului 
modern.

alegoria B ia volei
ii a doua etapă a campionatului 
'goriei B la volei jocurile au fost 
sebit de disputate De-altfel, în 
:oritatea meciurilor a fost nevoie
5 seturi. Iată cîteva rezultate: 

nța Suceava — Voința Bacău 2—3 
— II, 15—2, 10—15, 15—17, 12— 
, Aurul Negru Ploești — Stiinta 
ați 2—3 (15—6, 13—15, 1'5—10, 
-15, 7—15), Marina Constanța — 
oviartil Constanța 3—2 (8—15, 
-9. 15—9. 10—15, 15—13), C.F.R. 
'.'ine Craiova — Politehnica Orașul 
(lin 2—3 (13—15, 15—11, 15—8, 
-15, 7—15). Utilajul Petroșani — 
uimo Tg. Mures 3—1 (17—15,
-12, 12—15, 15-9), C.S. Rm. Vîl-
- I.C.A. (fost A.M.E.F.A.) Arad 

■3 (11—15, 16—14, 6—15, 1,5—9. 
-15). Casa Ofițerilor Timișoara — 
ința Timișoara 0—3 (19—21, 1—15, 
-15).

aportul 
element 
Penciu, 
tuturor 
el este 

marchează

SITUAȚIE NESCHIMBATA IN CLASAMENT—

121101 127: 20 34
11 11 0 0 132: 20 33

8 1 3 139: 55 29
6 0 6
6 0 6
4 1 7
3 2 6
2 2 8
1 3 8
2 1 9

1. Dinamo
2. C.F.R. Gr. Roșie
3. C.C.A.
4. Constructorul
5. Știința Tim.
6. Progresul
7. C.S.M.S. lași
8. Rapid
9. C.S.U. Buc.

10. C.S.A. Ploești

• Rezultate 
goriei B: Știința

din

Campionatul republican de tenis de masă
Continuînd seria succeselor, forma

ția masculină de tenis de masă Cons
tructorul București a învins echipa 
Voința L. M. București cu scorul de 
5—1 : Gantner—Martiniac 2—0, Po
pescu—Bottner 2—0, Pesch—Nazar- 
beghian 0—2, Gantner—Bottner 2—0, 
Popescu—Nazarbeghian 2—0, Pescli— 
Martiniac 2—0.

La Arad Voința din localitate a în
registrat un succes clar în dauna Pro
gresului București cu 5—2 : Papp— 
Bunea 2—0, Procopeț—Harasztosi
0—2, Covaci—Ella Constaniinescu
2—0, Papp Harasztosi 0—2, Covaci— 
Bunea 2—0, Procopeț—Ella Constanti- 
nescti 2—0, Covaci—Harasztosi 2—0 
(19,151). Formația studenților bucureș- 
teni. deplasîndu-se la Timișoara, a 
reușit să-și adjudece victoria asupra 
echipei Tehnometai la un scor destul 
de sever: 5—2: Zaharia—Suba 2—0, 
Segal—Sirlincan 0—2, Andronache— 
Badea' 2—1, Zaharia—Sirlincan 2—1, 
Audromche—Suba 2—0, Segal—Bo- 
dea 0—2, Andronache—Sirlincan 2—1. 
La Satu Mare : C. S. Someșul (Griin- 
feld 2 v, Leker 2 v, Jeney) 
tac București (Reiter 3 
lonescu 1 v) 4—5, iar 
Vede Progresul Cluj a 
kcailă C.F.R. cu 5—1.
șoara; Tehnometai — Progresul Cluj 
1—5.

In campionatul feminin al 
riei A s-au jucat trei 
C. S. Oradea a întîlnit 
sul București în fața căruia 
cu 0—3 și cu același scor a 
apoi la Petrolul București.

In întîlnirea din Capitală, Construc
torul București a întrecut Voința Bit- 
cureșli cu 3—0 Astăzi la ora 19 în 
sala Progresul din Capitală are loc 
meciul feminin restant Progresul Buc. 
— C.S.U. Buc.

întrecerile etapei a Ill-a a Cupei 
R.P.R. au loc în zilele de 17, 18 și 19 
oct. la Graiova în loc de Tg. Mureș.

Spar-
v, Hosu 1 v. 

Ia Roșiorii de 
învins echipa 
Ieri la Timi-

catego- 
meciuri. 
Progre- 
a cedat 
pierdut

130: 61 24
85: 90 24 
93:100 21
54:134 19
29: 93 18
30: 98 17
40:188 17

12 
12 
12 
12 
11 
12 
12 
12

campionatul cate- 
Petroșani — Chi

mica Tîrnăveni 0—5 (0—0), C.F.R. 
Timișoara — Utilajul Petroșani 40—3 
(16—3) ; Constructorul Bîriad — Ae
ronautica Buc. 16—3 (13—3); Știința 
Galați — S. N. M. Constanța 0—3 
(0—3) ; Știința Cluj — C.F.R. Cluj 
11—0 (3—0), Zimbrul Tecuci — Pro
gresul Galați 35—0 (19—0) ; Metalul 
I Buc. — Știinta Arhitectura 65—3
(28—0) ; Metalul II Buc. — Petrolul 
Buc. 3—0 (3—0) ; C.S.A. Sibiu — Mi
nerul Lupeni 0—0; Petrolul Ploești — 
Laminorul Roman 10—0 (5—0) ; Si
rena Buc. — Olimpia Orașul Stalin 
6—0, C.F.R. Buzău—Unirea Brăila 
3—0 (0-0).
• Azi, la ora 16, pe stad. Tineretului 

lotul R.P.R. va întîlni în meci de an
trenament C.S.U. Buc.

Unul 
aruncînd cu

dintre 
lanseta

participanți, Ion Maga (filiala I. V. Sialin București) 
la ținta Ărenberg.

Prima întrecere a pescarilor snartivi

Rezultatele concursului republican

Je aruncări cu lanseta
întrecerile primului concurs repu

blican de aruncări cu lanseta, care s-au 
desfășurat sîmbătă și duminică în Ca
pitală, au reunit la start un număr 
de 36 pescari sportivi, rcprezentînd 
16 filiale din București și alte centre 
din țară.

Fotbalistul Vichentie Birău nu este o „pasăre călătoare*'
Cine na-l cunoaște pe fotbalistul 

Vichentie Birău? Talentul lui și con
știinciozitatea 
l-au impus ta un moment dai printre 
cei mai buni fotbaliști ai 
de acei-t lucru s-au bucurat, in primul 
rind, muncitorii uzinei Oțelul Roșu, 
unde Birău 
învățat să 
Ionul. Iată 
pe nimeni 
departe de 
rău s-a gîndit mereu după cei de a- 
casă. Modest din fire, el nu s-a înfu
murat atunci cînd a jucat in categoria 
A sau atunci cînd a devenit unul din 
componența echipei reprezentative a 
țării. S-a întors acasă, s-a căsătorit, 
s-a integrat în rindttl muncitorilor 
lînrră care plecase și, bineînțeles, 
echipa de fotbal de categoria C.

Din momentul venirii lui 
casă, echipa parcă a prins aripi, 
Vichentie Birău a fost numit căpitan 
de echipă. Lucrurile au mers bine 
pînă de curlnd cînd atrași de măies
tria fotbalistului, cițiva dintre con
ducătorii clubului sportiv din Reșița 
an luat calea spre Oțelul Roșu cu 
gîndul să-t ademenească pe Birău. 
să-l facă să-și părăsească familia și 
colectivul și să vină să joace la . el

cu care s-a pregătit

țării. Și

a .crescut, a muncit și a 
conducă cu măiestrie ba
de ce nu trebuie să mire 
faptul că, oriunde s-a aflat, 
otclarii lui, Vichentie lii-

noștri Romulus și Zeno Radu, ^vizi
tele" s-au ținut lanț în cursul lunii 
septembrie. De fiecare dată insă , c- 
misării" nepoftiți s-au lovit de /întă
rirea fermă a fotbalistului Birău car
au înțelegea să-și părăsească colecti- 
oul. Legat puternic prin toată viața 
lui de uzină și tovarășii de muncă, 
sportivul Birău le-a dat răspunsul cu
venit acelora care nesocoteau roadele 
educației colectivului. Dar cei din 
Reșița nu s-au lăsat cu una cu două 
și au continuat ,,ofertele", trimițind

tu sport și car*'  
asupra activită- 
ar spune oare 

și cei care s-au

nu, directorul general adjunct al 
Combinatului_ (Credeau că poate ast
fel, prin natura funcției respectivului, 
vor reuși să-l impresioneze și să-l a- 
tragă la ei pe Birău). 
soldat însă și de data 
eșec rușinos.

Vichentie Birău nu 
tagma „păsărilor călătoare" și de a- 
ceea el a rămas alături de cei care îi 
sînt dragi și de care se simte puter
nic legat.

Cit privește pe tovarășii din cadrul 
clubului reșitean, care au organizai 
„momirea" jucătorului de la Oțelul 
Roșu, aceștia ar trebui să roșească de 
rușine în fața miilor de muncitori re- 
șițeni Desigur că aceștia nu pot fi de 
acord cu asemenea practici ne permise. 

4-Șfl cum ne informează coresponțt^^^-^e, dovedesc din plin rămășițe ale.

de
in

a- 
iar

mentalității burgheze 
aruncă o pată urîtă 
Iii lor sportive. Ce 
muncitorii din Reșița 
ocupat de ,,racolarea" lui Birău, dacă 
cineva de la Oțelul Roșu ar veni să-i 
determine de pildă pe Nicolin, Urcan, 
Mateon sau Manolache să-și părăseas
că echipa? Sintem siguri că și cei din 
Reșița ar gîndi la fel cum gindesc 
astăzi muncitorii dv la Oțelul Roșu.

Pe de altă narte, ne bucură faptul 
că unii tovarăși cu munci de răspun- 

in acest scop pe iov. inginer Nisipea- ■ dere in conducerea administrativă a 
Combinatului. din Reșița, ca de pildă 
directorul Nisipeanu, se ocupă și 
problemele muncii sportive. Dar a 
duce de atitea ori (ne întrebăm 
banii cui s-au făcut 
deplasare!) pentru ca 
sportiv de colectivul și 
sini practici pe care 
astăzi orice om cinstit din 
tră. Oare nu avea 
al.tr eva mai bun de făcut 
nat, și chiar pentru clubul sportiv, 
decit să bată drumurile la Oțelul Ro
șu...? Pentru cei care ar fi ispitiți -să 
mai încerce cumva asemenea acțiuni 
nedemne, amintim că procedeele de 
mai sus sînt incompatibile sportului 
de tip nou și moralei comuniste.

G. OCTAVIAN 
V. GODESCU

Deplasarea 
aceasta cu

face parte

s-a 
un

din

Iată rezultatele tehnice:
Proba de precizie la ținta Ărenberg 

— cu greutate de 7,5 gr. — 1. Roxin 
Rene (filiala Timișoara) 76 p ; 2. Ot
tenberger Francisc (filiala Oradea) 76 
p; 3. Lascu Svetozar (filiala Arad) 
74 p ; cu greutate de 15 gr: 1. Lascu 
Svetozar (filiala Arad) 78 p; 2—3. 
Ottenberger Francisc (filiala Oradea) 
și Antoniu Niculae (filiala 1. V. Sta
lin București) 72 p; 4. Todiriță Du
mitru (filiala I. V. Stalin București) 
66 p.

Proba de precizie la ținta Skish —■ 
cu greutatea de 7,5 gr.: 1 Moizeș 
losif (filiala I. V. Stalin București) 
40 p; 2. Todiriță Dumitru (filiala 1. 
V. Stalin București) 40 p; 3. Otten
berger Francisc (filiala Oradea) 38 p; 
Cu greutatea de 15 gr.: 1. Erdodi 
Nicolae (filiala Oradea) 52 p ; 
2. Molisz Francisc (filiala Lugoj) 50 
p; 3—6: Antoniu Niculae (filiala I. 
V. Stalin București). Todiriță Dumi
tru (filiafo I. V. Șțalin București), 
Gherghel Marius (filiala Cluj) și Las
cu Svetozar

Proba de 
de 7,5 gr. : 
1. V. Stalin 
Moizeș losif

(filiala Arad) 40 p. 
distanță — cu greutatea

1. Gruli Nicolae (filiala 
București) 112,60 m. ; 2. 

_____r   (filiala I. V. Stalin Bu
curești) 105,00 m. ; 3. Maga lori (fi
liala 1. V. Stalin București) 88,40 m.; 
cu greutatea de 15 gr. ; 1- Ramescu 
Vasile ' (filiala I. V. Stalin București) 
57,80 m. , 2. Gherghel Marius (filiala
Cluj) 57,20 m; 3. Antoniu Niculae 
(filiala I. V. Stalin București) 57,10m.

Hexatlon (clasament general la toa
te cele 6 probe) : I. Moizeș Iosif (fili
ala 1. V. Stalin București) 359 p; 2- 
Gruli Nicolae (filiala I. V. Stalin Bu
curești) 317 p; 3. Ottenberger Frati- 
cisc (filiala Oradea) 316 p ; 4. Lascu 
Svetozar (filiala Arad) 305 p; 5. Ros 
xin Rene (filiala Timișoara) 299 p. j

de 
te 
pe 
de 
lin 
lui

cheltuielile 
să rupi 

familia 
condamnă 
țara noas- 
Nisipeanu 

la Combi-

de 
le

iov.
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Poporul german trăiește astăzi o zi de mare sărbătoare. Se împli
nesc 9 ani de la istorica dată de 7 octombrie 1949 cînd a avut loc 
proclamarea Republicii Democrate Germane.

Crearea R.D. Germane, a primului stat german democratic și iubitor 
de pace, a devenit posibilă în urma strălucitei victorii repurtate de către 
Armata Sovietică în războiul antifascist, a devenit posibilă prim zdrobirea 
hitlerismului, dușmanul de moarte al omenirii.

Stăpîn pe soarta sa, condus cu înțelepciune de partidul clasei mun
citoare, avînd în frunte guvernul democrat, poporul din R.D. Germană a 
trecut la construirea socialismului. Cu ajutorul neprecupețit al Uniunii So
vietice, colaborînd rodnic cu celelalte state frățești din marele lagăr al 
socialismului, Republica Democrată Germană a repurtat în acest răstimp 
mari succese în domeniul industriei, agriculturii, artei, culturii, științei, in 
pas cu această dezvoltare vertiginoasă a mers și tînăra mișcare sportivă 
din R.D.G.

In Republica Democrată Germană cultura fizică și sportul sînt puse 
în slujba înaltului ideal al creării unui om nou, puternic, sănătos, edu
cat în spiritul patriotismului socialist și al internaționalismului proletar, 
devotat fără de margini cauzei construirii socialismului, cauzei păcii și 
prieteniei dintre popoare.

îndrumată de partid, mișcarea sportivă din R.D.G. a înregistrat mari 
succese. Este suficient să arătăm că numărul celor care practică sportul a 
crescut de la 450.000 în 1949 la 1.300.000 în 1958. La dispoziția acestei 
mase de sportivi stă o excelentă bază materială. R.D. Germană dispune 
la ora actuală de peste 18.000 construcții și amenajări sportive. Numai în ul
timii ani au fost create peste 5000 baze sportive printre care 54 mari sta
dioane, 17 săli de sport, 256 bazine de înot, 4 velodromuri, 3 bazine aco
perite de înot, 2489 terenuri complexe etc.

Au crescut simțitor și performanțele sportivilor din R.D. Germană. 
La atletism, de pildă, din 42 recorduri ale Germaniei doar unul singur 
aparținea în 1952 atleților din R.D.G., 18 celor din R.F.G. iar 23 fuse
seră stabilite înainte de 1945. Anul acesta atleții din R.D.G. dețin 21 re
corduri ale întregii Germanii, 17 aparțin sportivilor din R.F.G., iar 4 sînt 
dinainte de război. Sportivii Germaniei Democrate au stabilit în această 
perioadă 35 recorduri mondiale, 15 europene și 393 performanțe care re
prezintă recorduri ale întregii Germanii. In fața sportivilor din R.D.G. a 
fost pusă o înalită sarcină patriotică: pînă la 1960, anul celei de a XVII-a 
Olimpiade de la Roma, să întreacă performanțele sportivilor din R.F.G. în 
ramurile principale ale sportului, demonstrînd astfel superioritatea cul
turii fizice socialiste.

Sportivii din R.D. Germană desfășoară o vastă activitate internațio-< 
nală. In momentul de față ei sînt reprezentați în 37 federații internațio-y 
nale, fac parte din Comitetul Internațional Olimpic. Deosebit de rodnic z 
s-au dezvoltat relațiile dintre sportivii sovietici și cei din R.D.G. Antre-« 
nori sovietici de frunte în sporturi ca atletism, gimnastică, hochei, hal-SȘ 
tere, volei etc. au fost în R.D. Germană, împărtășind sportivilor din vasta /> 
lor experiență. La rîndul lor cei mai buni sportivi și antrenori de hand- << 
bal și natație din R.D.G. au împărtășit din experiența lor colegilor so- >5 
vietici. Un asemenea schimb tovărășesc a contribuit din plin la ridicarea 
măiestriei sportivilor ambelor țări. y,

Felicitînd pe sportivii din R.D. Germană cu prilejul glorioasei ani-'') 
versări, le urăm noi succese în muncă și pe terenurile de sport, noi d 
biruinți pe drumul construirii socialismului, al unificării Germaniei intr-un y 
singur stat democrat și iubitor de pace.

O minunată demonstrație de gimnastică de masă, în cadrul festivității de închidere a primei Spariachiade 
militare de vară a Armatelor Frățești, de la Leipzig.

Fotbalul chinez, ieri și astăzi
Articol scris special pentru „Sportul popular"

FINIȘ PASIONANT IN CAMPIONATUL DE FOTBAL
AL U.R.S.S.

In campionatul de fotbal al U.R.S.S. 
Dinamo Moscova a trecut pe primul 
loc 1 Celor care au urmărit competiția, 
știrea ar putea să li se pară, la prima 
vedere, neverosimilă. Nu cu multă vre
me în urmă dinamoviștii se af'au la 
6 puncte de lider, hiptînd din greu 
undeva pe la mijlocul clasamentului. 
In retur, însă, campionii țării au de
monstrat o formă excepțională reușind 
un „tur de forță" probabil unic: un 
meci nul și apoi 10 victorii consecu
tive. Iată această rar întâlnită „serie": 
cu Dinamo Kiev 2—2, Aripile Sovie
telor 3—0, Dinamo Tbilisi 3—2, Ad- 
miralteet 2—1, Zenit 2—0, Torpedo 
3—2, Lokomotiv 2—0, T.S.K.M.O. 2—1, 
Spartak 2—1, Moldova 1—0 și în ul
timul meci cu Sahiior: 4—1.

In acest timp Spartak ,,a lăsat" 6 
puncte astfel că acum se află pe lo
cul 2, la un punct în urma lui Dina
mo, dar cu un meci mai puțin jucat. 
Spartak urmează să întâlnească pe Di
namo Kiev și în cazul unei egalități

poate să-și adjudece titlul de campioa
nă a țării... la golaveraj. Dar, ia Kiev 
Dinamo este un adversar foarte greu. 
Imbunătățindu-și jocul în partea a doua 
a campionatului T.S.K.M.O. și-a 
gurat locul 3, deoarece este puțin 
babil ca Zenit să poată cîștiga 
mele două meciuri la un astfel de 
îneît să aibă un golaveraj mii

Oc.upînd ultimul loc echipa Admiral- 
teeț din Leningrad retrogradează în 
clasa B.

Iată clasamentul campionatului înaîn-

asi- 
pro- 
ulti- 
scor 
bun.

tea ultimelor meciuri:
1. Dinamo Moscova 22 14 3 5 44:25 31
2. Sparîak Moscova U 12 6 3 52:25 30
3. T.S.K.M.O. Moscova 22 9 9 4 40:25 27
4. Zenit Leningrad 20 8 7 5 38:31 23
5. Lokomotiv Moscova 20 8 6 6 33:29 22
6. Torpedc Moscova 22 7 8 7 51:42 22
7. Sahfior StaFino 20 9 3 8 22:28 21
8. Dinamo Kiev 19 6 8 5 33:27 20
9. Dinamo Tbilisi 21 8 2 11 33:54 18

»C. Ar. Sovietelor Kvîbîțev 21 5 6 10 21:29 16
11. Moldova Chișinău 20 3 8 9 23:38 14
12. Admiraheeț Leningrad 22 3 0 19 22:63 6

Un joo asemănător fotbalului era 
practicat în China încă înainte de 
era noastră. El era folosit atunci ca 
o metodă de pregătire a ostașilor. In 
timpul dinastiei Han (sec. 11.) fot
balul a devenit popular în rândurile 
curtenilor de la palat și apoi în în
treaga țară. In timpul dinastiilor Han 
și Sun din secolele VII și VIII, fot
balul a cunoscut o și mai mare răs
pândire în China.

Firește, există 
fotbalul modern 
Chină. Numărul 
chipe în fotbalul 
de la două persoane pînă la 10. Min
gea era făcută din piele, umplută cu 
pene sau alte materiale moi. Mai 
tîrziu ea a fost confecționată din bă
șici de animale. Metodele de joc 
includeau întrecerea în efectuarea lo
viturilor la poartă ca și întreceri în 
diferite mișcări cu balonul.

Vechi poeți chinezi, istorici și pic
tori au luat fotbalul ’drept temă a o- 
perelor lor. Ca rezultat găsim un 
important material despre fotbalul 
antic în puțurile vechi și culegerile 
de poezii. In această direcție. nu 
trebuie să u tăin o veche lucrare 
despre fotbal, scrisă acum mai bine 
de 2000 de ani: „Carte nouă des
pre arta de a Iovi 
păcate, exemplarul 
sește, <nnoscândiî-se 
fragmente disparate.

Fotbalul modern a fost introdus în 
Chim în secolul al XIX-lea, devenind 
popular în marile orașe ca Șanhai, 
Canton și alte localități din 
China a fost una din primele țări a- 
siatice oare a cunoscut un 
timpuriu de dezvolt re în fotbal. In 
jocurile extremului orient, a < ăror 
primă ediție s-a ținut în 1916, Ch na 
a cîștigat de mai multe ori turneul 
de fotbal.

Cu toate că fotbalul modern a 
fost adus în Chim în secolul al

mare deosebire între 
și cel din vechea 
membrilor unei e- 
vechi chinez mergea

Dinminge ",
nu sc mai gă- 
azi doar cîtcva

sud.

stadiu

XIX-lea, el nu a devenit niciodată 
realmente un sport de masă pînă 
la fondarea Republicii Populare Chi
neze, în 1949. Actualmente, mai 
multe orașe posedă mii de iubitori 
de fctbal și totdeauna cînd se 
dispută un meci el este urmărit de 
un numeros public entuziast. (In 
prima zi a campionatelor de fotbal 
ale orașului Șanhai în 1952, s-au 
vîndut 100.000 bilete).

In ultimii ani, în China fotbalul 
a început să fie răspîndit și în me
diul rural. Țăranii chinezi profită a- 
desea de orele lor libere pentru a în
cepe un joc de fotbal pe cîmp. Sta
tistici din anul 1957 au stabilit că 
în ținutul Ien Pien există nu mai 
puțin de 474 terenuri de fotbal și
561 echipe, majoritatea organizate de 
muncitorii agricoli. Un singur dis
trict din Ien Pien cu o populație de 
15.000 locuitori are 6 terenuri de lot- 
bal. Și ținutul Mei Sien este renu
mit pentru marele număr de jucă
tori de fotbal. Aci există 182 tere
nuri dc fotbal la sate și 333 echipe. 
In fiecare zi, înainte de apusul 
relui, pot fi văzut! 
cipînd la jocuri de 
cu ardoare.

Fotbalul este în 
tare în China Nouă 
pîndit in întreaga 
fruntași vădesc o serioasă ridicare a 
tehnicii și tacticii. Actualmente sînt 
organizate anual campionate națio
nale de categorie A, B și juniori. 
Alături de campionatele pe întreaga 
tară se desfășoară numeroase altele 
în provincii, orașe, uzine sau insti
tuții. Duminica și în zilele de sărbă
toare sînt programate în întreaga 
țară mii de jocuri de fotbal. In 1954. 
Federația din China a organizat un 
turneu interorașe pentru juniori cu 
participarea a 1034 de echipe, repre- 
zentînd 62 orașe. Au luat parte la

soa- 
agriciiltori parti- 
fotbal disput te

continuă dezvol- 
și a devenit răs- 
țară Jucătorii

BLONDELE ÎMPOTRIVA 
ȘATENELOR...

La Paris a sosit o trupă feminină 
americană de lupte libere. Pentru a 
atrage publicul la acest gen de spec
tacole, managerii au imaginat de data 
aceasta „catchul" în patru. Se luptă, 
pe echipe, două contra două Afișele 
anunță că grupele de luptătoare sînt 
alese după... culoarea păru'ui. Șa
tenele vor lupta cu blondele, brune
tele cu roșcatele

Iată pînă unde porte merge 
derea sportului ajuns pe mina 
șt lor afaceriști.

decă-
vero-

curse'e de struți. Păsările sînt înhu
mate l! mici teleguțe, iar . jocheii" 
au in loc de bici o obișnuită... mă
tură. Urmînd exemplul întrecerilor hi
pice, și in cursele de struți se 1 rga- 
nizează mari premii, ba chiar și... 
derbiuri. Deocamdată organ'zdorii 
sînt mulțumiți de beneficiile pe care 
le aduce întrecerea struților. In mo
mentul cînd aceste spectacole de sen
zație se vor perima, vor avea grijă 
inventivii bussinesmani să scornească 
altceva cu care să amăgească ma
sele de spectatori...

fotbal. Precum se știe, în țara care 
face o reclamă 
sale economice" 
tivității sportive 
totul mizere.

deșănțată „tninunlor 
guvernul acordă 
stime cu fotul și

CURSE DE... STRUȚI...

Decadența sportului în S.U.A. cu
noaște forme iot mai monstruoase. 
După luptele în noroi, întrecerile de 
scuipat sau strănutai, ziarele d)nunță 
că ultima descoperire a „modei spor
tive". de peste ocean o constituie^

ÎNTRECEREA SPINZURAȚILOR...

„Modul de viață americiu" iși 
face loc în sportul din țările aflate 
sub dominația capitalului. Nu de 
mult, în Italia, a fost or ga uzată
(după rețete „made în S.U.A.") un 
nou gen de concursuri. Sportul
cheamă „pendaison" (după verbul 
francez „peridrc" — a atîrna) și con-

se

stă în următoarele: mai mulți con- 
cttrenți. .. se spinzurâ; cîșiigă cel 
care rezistă mai mult.

Pînă acum „recordul mondial" a- 
parține unui iial’an, care a a iritai 
in ștreang exact 3 minute șl 4 se
cunde. După cum remarcă z arul 
„Liberation", iot senzaționalul com
petiției constă în faptul că în timpul 
ei pot interveni decesuri

PREMIUL BUNEI PURTĂRI...

UNICA POSIBILITATE...

Recent, în 
Manheim s-a 
totul ieșit din comun, 
au tăiat cristalul vitrinei unui maga
zin de sport, sustrăgînd... 1-1 ghete 
de fotbal, 11 chiloți și 11 tricouri 
dar lăsind neatinse alte obiecte. Po
vestind îniimplarea, ziarele remarcau 
cu destulă tristețe că (probabil) s-a 
folosit unica posibilitate de a se în
zestra cu echipament o echipă de

orașul vest german
petrecut un furt cu 

Necmioscuții

aceste meciuri un număr tota 
15.944 jucători.

Competițiile de fotbal au atr; 
tribune Li mai mulți iubitori d< 
bal, care adesea devin ei înșiși 
ticanți 
Fabrica 
Șanhai 
în care 
licării 
sută din muncitori 
fotbal. Fabrica are 
pionate 5 echipe.

Pentru a ; ne putea da seama 
ritmul în care crește interesul p 
fotbal este suficient să notăm < 
orașul Senian au existat în 195 
număr de 149 echipe de fotbal 
un an mai tîrziu numărul act 
a crescut la 271.

Fiind practicat de un numă 
mai mare de oameni, fotbalul i 
în China numeroase noi talente, 
joritatea fotbaliștilor fruntași cl 
au fost descoperiți cu prilejul c< 
tițiilor de masă. Astfel, cel mai 
atacant chinez Cian Hun-ken ș 
noscutul portar Cian Ciun-siu 
remarcat în cadrul unor asen 
competiții care se desfășoară ci 
gularitate de la eliberarea țării, 
mul este în vîrstă de 22 de ani 
lualmente student, iar celăl’lt 
citor într-o fabrică din Tientsin.

In trecut, fotbaliștii chinezi ; 
rare contacte cu echipe din 
Chinei. Și în această direcție s-a 
dus o sensibilă modificare, 
cu fondarea R. P. Chineze. Au 
stabilite legături întinse ou 
liști din alte națiuni. In ultimii 
ani fotbaliștii chinezi au vizita 
meroase țări din Asia, Africa ț 
uropa. Numai în cursul seze 
1957 echipe chineze au susținu 
de meciuri internaționale, cone 
și în preliminariile campion; 
mondial. Așa ceva nu s-a pet 
niciodată în timpurile dinainte.

Echipe cu renume mondial 
Uniunea Sovietică, Ungaria și 

i slavia au vizitat China. Fottt 
' chinezi au jucat de asemenea î 
i iriva unor echipe europene din 

ac-f hoslovacia. Bulgaria, Albania, 
culmînia. Polonia. Belgia, Finland 

f alte țări. In întâlnirile lor cu e 
> din Europa, începînd din 1955. 
î baliștii chinezi ati reușit de r 
f ori să termine v’ctorioși sau să 

fină meciuri egale. In Asia, r 
zentative'e chineze au reușit să 
treacă Pakistanul, India, Birm 
Afganistan, Carnbodgia, Japoni 
Indonezia.

Judecind după rezultatele gen 
ale întâlnirilor dintre fotbaliștii 
nezi și cei europeni se poate I 
concluzia că jucătorii chinezi 
trebuie să progreseze pentru a ai 
’ i o clasă mondială. Dar totu

ai acestei discipline spe 
de cauciuc Da Ciun-Hi 

este una din întreprin 
există o veche tradiție a 
fotbalului. Aproape 8( 

sînt jucători 
înscrise în

o

f

Intr-un oraș din Sicilia a fost 
v'stat un bar Hoții au 
sustrăgînd cîteva sticle 
alcoo'ice. In momentul cînd proprie-1 
tarul a cobor îl din casă în local, e!\ 
a zărit doar o mașină, plecînd cu 
nedoriții „oaspeți". Aranjind barul și' 
evaluînd paguba, proprietarul a gă-\ 
sil o mică statuetă reprezenlînd chi-2 ]a 
pul unui fotbalist, Eu ajutorul' ei fu-\. îndeamnă să privim cu optimism 
sese fortată usa barului si tot prinf torni fotbalului chinez. Sîniem

1 , , ' t , j S vinsi că fotbaliștii chinezi, al <intermediul statuetei au fosț desco-1^ es(e -n C0Iltimlă meștere, 
periți deticvenții, jucătorii echipei de\ reuși prin străduințele lor neînc 
fotbal din localitate. Ei primiseră fi-L să-și îmbunătățească tehnica, pi 
gurina de bronz drept premiu pen-ja putea juca un rol important î 
tru „bună purtare" ' și „disciplină" în}™*  fotbalistică internaț^nala. 
timpul campionatului. I IEN SI-Sl

De data aceasta comentariile sîntf din redacta zia
de prisos. ■ , , „Sportul chine

forțat ușa, 
cu băuturi



zCursa V ictorieizz a prilejuit 
o nouă afirmare a tineretului

desfășurarea celei de a XIII-a ediții 
„Cursei Victoriei" a avut darul să 
convingă că alergătorii noștri sînt 

labili — atunci cînd muncesc cu 
iozitate — de rezultate din cele 
i frumoase. De-a lungul celor șase 
pe (peste 800 km) am fost mar
ii unei reușite demonstrații a spor- 
ui cu pedale. Concurenții, organi- 
orii și arbitrii acestei întreceri, 
rită laude pentru felul în care au 
ișit să încheie sezonul competitional 
anul 1958.

Aulți dintre cei care au însoțit ca- 
ana ciclistă au rămas impresio- 
i de combativitatea concurenților, 
numeroasele tentative de evadare, 
și de lupta care s-a dat pentru 

nținerea printre fruntașii clasamen- 
ui, atît la individual, cit și pe e- 
pe. Principalii animatori — și con- 
măm aceasta cu satisfacție — au 
t tinerii rutieri. Victoria lui Mar- 

Vo:nea este cît se poate de con- 
dcntă dacă ținem seama de faptul 

ediția din acest an s-a deosebit 
cele anterioare prin participarea 

ir cicliști încercați. Tînărul alergă- 
dinamovist s-a arătat și de aceas- 

dată o speranță a ciclismului nos- 
. Bine dotat fizicește, combativ și 
leauna inspirat, Marcel Voinea 
■și n-a fost ajutat suficient de co- 
lioierii săi) s-a impus, în special 
iilt'mele etape, cînd și-a apărat cu 
Ită dîrzenie poziția de lider. Au 
i tost desigur și alți tineri care 
it evidențiat cu acest prilej, ca de 
lă V. Dobrescu, C. Moiceanu, S. 
ță, N. Matei, I. Stoica, A. Simion, 
Slobozeantt, N. Grigore și alții, 

e în toate cele șase etape au mun- 
mult și cu folos pentru realiza- 
unei medii orare ridicate (peste 

km).
Pot tineretul și-a spus cuvîntul și

C.C.A. Formațiile Dukla Brno și 
Flota Gdynia au adus o contribuție 
importantă la reușita competiției. O 
frumoasă impresie a lăsat-o alergă
torul cehoslovac R. Rendl, cîștigător 
a trei etape datorită calităților lui 
de bun sprinter, și polonezul Pancek 
unul dintre cei. mai valoroși compo
nent ai echipei Flota. Deși clasate 
pe locuri modeste, echipele Voința, 
Progresul și Recolta au avut alergă
tori care s-au impus atenției genera
le prin participarea lor la multe din 
acțiunile importante.

Și pentru că tot sîntem la capito 
tul „echipe" rfu putem încheia fără 
să arătăm că în unele formații a 
lipsit colaborarea între cotnponenții 
lor, chiar și atunci cînd interesele 
ec-hipei cereau imperios acest lucru. Ne 
referim la etapa București — Orașul 
Stalin în care purtătorul tricoului 
galben M. Voinea n-a fost ajutat de 
colegii lui de echipă. Sau la cazul 
cicliștilor de la C.C.A., care — deși 
bine îndrumați de pe margine — nu 
s-au înțeles tocmai atunci cînd era ne
voie de un efort colectiv.

OCTAVIAN GINGU 
IR. IOAN1ȚESCU

Activitatea șahislă internă
9 Corvin Radovici a cîștigat semifinala de la Arad 9 Ultima rundă 
va decide în grupele de la București • Finala campionatului feminin
Cîștigînd ultimele două partide, Ra

dovici și Breazu au terminat semifi
nala de la Arad în aceeași ordine și 
la aceeași minimă diferență care se 
stabilise încă din runda a IX-a. în
vingătorul, Radovici, încheie concursul 
fără să fi pierdut vreo partidă, con
firmând valoarea bună arătată în acest 
an la turneul internațional de la Sofia 
si la competițiile interne. Breazu, pe 
locul 2, are totuși satisfacția de a fi 
înregistrat cel mai mare număr de vic
torii (9). Ambii, într-o semifinală pu
ternică, realizează un procentaj exce
lent —80 și respectiv 78%— anunțîn- 
du-se pretendenți serioși în apropiatul 
turneu pentru desemnarea campionu
lui țării.

lată clasamentul definitiv al semifi
nalei de la Arad: 1. Radovici 10'/2 p.; 
2. Breazu 10 p.; 3. Partos 9 p.; 4. 
Tocăniță 8*/ 2 p. : 5—6. Halic, lanoși 
8 p.; 7. Boilă 7 p.; 8—9. Detnian, 
Denes 6 p.;. 10. Gali 5‘/2 P-1 U—12. 
R. Alexandrescu, Grozescu 4‘/2 p.; 
13. C. Rădulescu, 2 p. ; 14. Folert
l>/2 p.

La București, ultima rundă decide 
pe cei care se vor califica în turneul 
final. în prima grupă nu mai puțin 
de 8 jucători candidează la calificare, 
lată-i în ordinea de pe clasament: 
1. Bălanei 9 p. ; 2. Rădulescu 8‘/2 p. ; 
3—6. Moisini, Varabiescu, Voiculescu,

Botez 7>/2 p.; 7—8. Nacht, Gheorghiu
7 p.

In grupa a doua clasamentul este 
și mai strîns: 1—2. Pavlov, Reicher
8 p.; 3—5. Drimer, Ciocîltea, Gavrilă
7% P ’ ,

In finala feminină, ieri a fost o zi 
„plină". Dimineața s-au jucat partidele 
întrerupte, iar după-atniază concursul 
a continuat cu runda a IlI-a. In cele 
două întîlniri neterminate din prima 
rundă avantajul de poziție s-a arătat 
decisiv. Podica Reicher a cîștigat la 
Rodica Manolescu iar Elena Udtidec 
la Irina Tzitron.

In runda a IlI-a Elisabeta Polihro- 
niadc a repurtat cea de a treia vic
torie consecutivă. întrecînd-o într-o 
partidă interesantă pe Maria Pere- 
vosnic. Macstra internațională Maria 
Pogorevici a cîștigat la Doina Maver. 
Invingînd-o pe Veturia Simit, macstra 
Margareta Teodorescu obține prima 
victorie în turneu. Cu un rezultat de 
egalitate s-a încheiat întîlnirea dintre 
Clara Friedman și Lidia Giuroitt. A- 
celași rezultat s-a înregistrat în part 
tida Udttdec — Domnița Macri O; 
lelalte partide s-au întrerupt

După 3 runde continuă să conducă 
Polihroniade cu 3 p. urmată de Gin- 
roiu 2*/ 2 p., Pogorevici (1). Fr’edman 
și Macri cu 2 p.

în ceea ce privește clasarea pe un loc 
mai bun a echipei respective. Aceas
ta nu scade însă cu nimic din meri
tul unor cicliști rutinați ca L. Za 
noni, Ion Vasile, D. Munteanu, A. 
Selaru, E. Mihăilă, G. Mo'ceanu, C. 
Istrate, C. Datcu, St. Stefu etc. care 
au luptat la nivelul așteptărilor și au 
animat de multe ori etapele. Dintre 
echipe, cea mai bine pregătită s-a 
dovedit a fi Dinamo, care are aler
gători de torțe sensibil egale și în 
formă bună. Victoria (locul II în cla
samentul general) a avut o revenire 
puternică în ultimele etape, cînd de 
altfel a reușit să depășească echipa

Campionatele de tir ale R. P. R.

Comentarii după meciurile internaționale de fotbal

Ieri, la poligonul Tunari, au conti
nuat întrecerile din cadrul campiona
telor individuale de tir ale R.P.R. 
S-au desfășurat, în continuare, pro
bele de pistol viteză manșa a doua, 
meci englez seniori și senioare și ta
lere aruncate din șanț. Cu excepția re
zultatelor bune obținute la talere, 
unde I. Dumitrescu (Recolta) a egalat 
recordul R.P.R. și la pistol viteză 
unde Ștefan Petrescu a obținut 589 
p.; (la numai un punct de vechiul

— Rezultatele de ieri —
record al țării), celelalte probe (meci 

englez senioare șt seniori), au dezi
luzionat. Fetele, mai ales, s-au pre

zentat neașteptat de slab, prima cla
sată reușind să obțină doar 584 p.(l). 
Nesatisfăcătoare sînt și rezultatele 
obținute de seniori.

Iată rezultatele: TALERE ARUN
CATE DIN ȘANȚ: 1. Z. Dumitrescu 
(Recolta) 195 t., campion al R.P.R. 
oe anul 1958 (record egalat); 2. Gh. 
Florescu (Metalul) 191 t.; 3. — Gh

de duminică
lele trei meciuri internaționale tale 
rezentativelor A) desfășurate dumi- 
ă la Zagreb, Viena și Berlin au fost 
g comentate de posturile de radio 
presa de specialitate. Firește, din 
ictul nostru de vedere cel mai im- 
■tant joc s-a desfășurat la Zagreb, 
de meciul nul constituie un rezul- 

excelent pentru tînăra echipă ma- 
iară. După comentariile postului de 
lio Novisad, rezultatul este echitabil, 
t prima repriză oaspeții, aa fost 
i buni, în cea de doua, iugoslavii... 
r la 4—2 pentru iugoslavi nimeni 
se mai îndoia asupra victoriei re- 

■zentativei gazde. Și totuși, atacul 
ghiar a avut suficiente resurse să 
ileze. Cel mai bun de pe teren a 
t Sandor, autorul a trei goluri" 
oblema centrului atacant maghiar 

a fost încă rezolvată. Acum, locul

lui Csordas a fost reluat de Budai. 
care însă nu a dat satisfacție. Crai
nicul reporter austriac care a transmis 
meciul de la Viena a subliniat vic
toria meritată a francezilor și talentul 
incontestabil a lui Just Fontaine. Au
striecii sînt nemulțumiți însă de ar
bitraj, „Un stadion întreg — a spus 
crainicul — a așteptat acordarea unui 
penalti in ultimele minute în favoarea 
gazdelor (atunci cînd Laffont l-a faul
tat în careu pe Hanappi). Dar...

In sfîrșit, la Berlin, echipa R.D. Ger
mane (cu o formație în care au evoluat 
mulți jucători tineri: Grosstilck, Milhl- 
băcher, Kliengbiel ș.a.) și-a confirmat 
valoarea în fața consacratei reprezen
tative a R.P. Bulgaria. Meciul nul 
(1—1) constituie o performantă meri, 
torie pentru fotbaliștii germani.

(«. o->

Cu 589 puncte, în proba de meci englez, V. Panturu (Dinamo) a de
venit camnion al R.P.R. pe anul 1958.

(Foto Th. Roibu)

Enache (C.C.A.) 190 t.; 4. — I. Lp; 
vinescu (Recolta) 190 t.; 5. — A- 
drian Ioanitescu (Sănătatea) 182 t.

PISTOL VITEZA 60 FOCURI. 1. - 
Ștefan Petrescu (Metalul) 589 p. cam 
pion al R.P.R.; 2. — Petre Mocută 
(Dinamo) 579 p.; 3. — Ion Tripșa 
(Dinamo) 578 p.; 4. — Gavril Ma
ghiar (Dinamo) 578 p.; 5. — Mihai 
Dumitrii! (Metalul) 575 p.

MECI ENGLEZ SENIORI: 1. — 
Valeria Panturu (Dinamo) 589 p.„ 
campion al R.P.R.: 2. — Constantin 
Antonescu (Spartac) 588 p.; 3. — 
Alexandru Măleanu (Cetatea Bucur) 
587 p.; 4 — Victor Antonescu (Di
namo) 586 p.; 5. — Teodor Ciulii 
(Voința Buc.) 584 p.; 6. — Aurel 
Seceleanu (Metalul) 584 p.

MECI ENGLEZ SENIOARE: 1. — 
Florica Ionescu (Dinamo) 594 p , cam
pioană R.P.R.; 2. — Tereza Quintus 
(C.F.R, Arad) 581 p.; 3. — Iitdifh 
Moscu (C.S.U. Buc.) 580 p.; 4 —• 
Marieta Lieber (Metalul) 577 o : 5. 
— Elena Seinieanu (Voința) 575 p.; 
6. — A. Giuchescu (Cetatea Bucur) 
575 p.

Astăzi se desfășoară probele de pis
tol precizie, cerb alergător 50 focur 
simple, armă liberă calibru redus 
3X30 senioare, iar mîine armă liberă 
calibru mare, Skeet 200 t., meci en
glez juniori și meci englez junioare.

Olimpiada de șah
• La Praga, Jung- 

ATLET1SM wirth a alergat 800 m 
în 1:50,3, Skobla a 

meat greutatea la 17,23 m iar sovie- 
il Cen a sărit 15,76 m la triplu.

» La Lyon, a avut loc întîlnirea in- 
țări Franța — Italia. Oaspeții au 
inut victoria cu 110—91. Cu acest 
lej atletul italian Meconi a stabilit 
valoros record al țării sale la arun- 

ea greutății: 17,81 m.

• La Tatabanya s-au întîlnit re- 
:zentativele feminine ale Ungariei și 
joslaviei. Atletele maghiare au re- 
rtat victoria cu 63—43.

• Meciul atletic masculin Iugoslavia 
Elveția desfășurat la Lugano a luat

rșit cu victoria atleților iugoslavi 
124—85.

9 La 12 octombrie se va desfășura 
Roma un mare concurs internațio-

1 la care vor participa atleți din 
istria, Belgia, Franța, Iugoslavia, 
igaria, R. D. G., R. F. G., Norvegia, 
ilia, Snania. Elveția și Suedia.

9 Cu prilejul unei reuniuni atleti- 9 In 
desfășurate duminică în nocturnă francez s-au 
Birmingham, atletul englez Peter 

idle,rd a alergat 100 yarzi în 9,4
;c., stabilind una dintre cele mai minică în

bune performanțe mondiale ale anului 
pe această distanță.

9 Iată alte rezultate înregistrate 
la concursul de la Praga disputat cu 
prilejul sărbătoririi Zilei Armatei 
Populare a R. Cehoslovace : c ocan- 
Nikulin (U.R.S.S.) 63,25 ni: 100 m.- 
Bașlîkov (tj.R.S.S.) 10,6 sec: 4W
mg.-Lituev (U.R.S.S.) 52,7 sec; 400 
m. /rfaf-J.irasek (R. Cehoslovacă' 
47,4 sec.

9 Ediția din acest an 
CICLISM a tradiționalei curse 

cicliste profesioniste 
Paris-Tours (251 Km) a revenit bel
gianului Gilbert Desmet, care a reali
zat o medie orară de 37,148 km

9 In campionatul
FOTBAL URSS, Dinamo Tbilisi 

a întrecut Lokomotiv 
Moscova cu 2—1 iar Dinamo Moscova 
pe Sahtior Stalino cu 4—1.

etapa a Xl-a a campionatului 
desfășurat 7 partide (Ra

cing și Reims nu au jucat deoarece 
majoritatea jucătorilor au evoluat du- 

echipa reprezentativă a

Franței care a jucat la Viena). Iată 
rezultatele: Sochaux — Strasbourg
3—0, Rennes — Monaco 2—1, Nice— 
Nancy 3—0, Valencienes — Nîmes 
0—0, St. Etienne — Lens 3—0, Mar
seille — Sedan 1—1, Lille — Lyon 
2—1. în clasament conduce Racing 
cu 16 p. urmată de Nice și Strasbourg 
cu cîte 14 p.

La S t a 1 i n a b a d 
HALTERE (R.s.s. Tadjiks) ti 

nărui Vitalii Dvigun a 
reușit în limitele categoriei semigrea 
o performanță de 462,5 kg. (140-f- 
142,5-f-180). O performanță superioară 
în această categorie a reușit doar 
multiplul campion al lumii-A. Voro 
biov

3 Pe patinoarul arti- 
Hochei pe gheată cial din Moscova a mceput la 5 octom- 
hrie campionatul U.R.S.S. pentru e- 
chipele din clasa „A“. Potrivit tradi
ției. în primul meci a! turneului s-au 
întîlnit cele mai puternice formații 
ale țării: . T.S.K.M.O. — campioana' 
țării și Aripile Sovietelor. Echipa

campioană a cîștigat cu scorul de 
8—3 (3—0, 2—3, 3—0). Meciul dintre 
Spartak Moscova și Lokomotiv Mos
cova s-a încheiat la egalitate : 2—2.

PROGRESUL GHEORGHIENI 
ÎNVINGĂTOARE ÎN R. P. POLONĂ

® tu prezent se află 
Hochei pe iarbă în turneu în R-p Rolons echipa Progresul 
Gheorghiem. In primul joc disputat 
în localitatea Sroda (în apropiere de 
Poznan) hoclieiștii roniîni au întîlnit 
formația locală „Polonia", de care au 
dispus cu scorul de 2—1 (AgerpreS).

Reprezentativa de
POLO PE APA polo pe a>pă a R.D.G.

a evoluat la Tbilisi în 
compania echipei locale Dinamo. 
Sportivii gruzini au cîștigat cu sco
rul de 4—2

9 La Canton au 
Tenis de masă început zilele trecute 

campionatele R. P. 
Chineze, la care participă peste 300 
de jucători și jucătoare. Chiar din 
primele jocuri au fost înregistrate 

unele rezultate surpriză. Astfel, cam
pionul țării Van Ciuan-iao, învingă
torul ltti Berczik, considerat al 7-lea 
jucător din lume, a fost eliminat de. 
tui tînăr necunoscut, Ciun Ciu-ciao, 
care participă pentru prima dată la 
campionatele R. P. Chineze.

La Muncheii continua juciaile din 
cadrul seriilor preliminarii ale ce'ei 
de a XIII a Olimpiade de șah. In 
grupa l-a echipa Uniunii Sovietice 
a repurtat noi victorii lnvmgînd 
Bulgaria cu 3‘/2 — ’/2, Italia și 
Franța cu 4—0, șahiștii sovietici s-au 
instalat cu autoritate în fruntea cla
samentului, acumulînd 16'/2 puncte 
din 20 posibile.

In grupa a 11-a conduce echipa 
Spaniei care in ultime'e meciuri a 
învins israelul cu 3—1, Africa de 
Sud cu 3‘/2 — '/2 și R. F. Germană 
cu 2'/2 — l‘/2. Liderii au acumulat 
15‘/2 puncte. Pe locul II se află echipa 
S.UfA. (3>/2 — >/2 cu Iran, 3‘/2 — »/2 
cu Finlanda și 2>/2 — '/? (1) cu 
Israel) cu 121/, puncte, dar un meci 
mai puțin jucat.

Intr-o formă excelentă se alia tînă
ra echipă a R. D. Germane, care a 
preluat șefia clasamentului în grupa 
a IlI-a. Șahiștii germani au învins 
cu 3—1 pe cei filipinezi și columbieni 
și cu 2‘/2—'/2 formația R. P. Polone, 
avînd în momentul de față 12*/ 2 
puncte.

In sfîrșit, în grupa a IV-a pe primul 
loc se află formația R. Cehoslovace 
cu I4‘/2 puncte. Ea este urmată de 
echipa R.P.F. Iugoslavia cu 12>/2 
puncte. Din cauza marelui număr 

de partide neterminate nu ne aflăm 
deocamdată în posesia unor c'asa- 
mente complete. Reamintim că pri
mele 3 echipe din fiecare grupă se 
vor califica în turneul final.
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