
„Ziua petrolistului44

din industria petroliferă, 
care, dind dovadă de ab- 
eroism, scot la iveală din 

pămiritului „aurul negru1*— 
marile bogății ale patriei.

• Regulamentul Cupei 
Balcanice

Torul dc specialii ale bulgar a trimis 
— spre studiere — federațiilor d-:n ță
rile balcanice, regulamentul Cupei lial- 
canice. Cum se știe. potrivit hoțărlrti 
luate la conferința de. la Sofia de anul 
acesta, Cupa Balcanică va fi reluată de 
anul viitor. Jocurile urmează să se des
fășoare sub formă de turneu In capitala 
Bulgariei intre 28 iunie și 5 iulie.

2—0. Scorul general . devenind. .egal 
(4—4), a fost necesară o 
tidă, care are Ioc tnîiiie

28 septembrie, la Ploești: Petrolul- 
Vi'ismut 2—0. Portarul Neu pert a avut 
deseori asemenea intervenții pentru a 
respinge acțiunile insistente ale îna
intașilor ploeșteni. In această fotogra
fie, el boxează mingea peste Zaharia.

Ucrainiene, sub conducerea 
în meciurile precedente) a trei 
din P. Cehoslovacă: Miroslav; 
Jaroslav Vlcek și Ludovic Py-

beeki. Pentru campioana noastră, care 
la Ploești a ratat o rnare ocazie de 
a se califica și deci de a scăpa de e- 
tnoții'e unei noi întîlniri, confruntarea;

(Continuare in pag. 5)_ /

Miîne sărbătorim „Ziua petrolistu
lui**.  In această zi, glodurile între
gului nostru popor se îndreaptă pline 
de dragoste și căldură către harnicii 
muncitori 
către cei 
negație și 
(dineurile 
ana din 
lOt ani au trecut de cind, fo'osin- 
fu -se mijloace rudimentare, s-a 
săpat la Păcureți primul puț petro
lifer din țara noastră. De atunci, in
dustria petroliferă rotnînească s-a 
extins necontenit. Astăzi, asemenea 
mei imense păduri metalice, sondele 
străjuiesc cu semeție Valea Praho
vei, întinzîndu-se pînă in Mol- 
iova și Oltenia. Stăpin în țara 
;a, poporul nostru muncitor este și 
ităpînul petrolului său. Vreme în- 
țelungată însă, zăcămintele petroli
ere de pe Valea Prahovei au atras 
:a un magnet pe capitaliștii străini 
•i aut htoni care găsiseră aci o sursă 
iriașă de venituri. Jefuind fără me- 
lajamente, acaparînd in mod sălba- 
ic această importantă bogăție a 
ării, folosind cele mai barbare me- 
ode de exploatare a muncitorilor, 
rosturile și monopoluri!? au 
:a ani și ani la rînd, decenii 
regi, miliarde fără număr să 
n buzunarele lor fără fund, să 
Irumul străinătății. In timpul acesta, 
năucitorii petroliști duceau o viață 
;rea, de cumplită robie. Mizeria, foa- 
nea și bolile de tot felul măcinau 
iețile ccIar care, cu sudoarea frun- 
ii lor. scoteau din adîncuri țițeiul. 
Huită sărăcie mai era în trecut în 
•ogata regiune a petrolului rotnînesc !

Priviți astăzi la viața nouă a mon
itorilor petroliști ! Cită deosebire în- 
re mizeria 
reseîndă 
Muncind cu 

ndu-și

făcut 
jo

int re 
ia

trecutului și bunăstarea 
din zilele noastre! 

o hărnicie fără seamăn, in- 
puterib-, vrcdnicU petro-

4ntrenorii pot fi și buni activiști ai colectivelor sportive!
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Zeci de mii de oameni - aplaudă, ex- 
>rimiidu-și satisfacția fata de specia- 
olul sportiv, prețuirea față de per- 
ormanța obținută... Toate privirile se 
ndreaptă către sportivul sau echipa 
'iitorioasă. In aceste clipe de entu- 
iasm general, mulți se gindesc și la 
cela care trăiește, poate, cel mai 
•ns aceste momente: antrenorul.
Lucrlnd cu oamenii, cizelindu-le 

lățite fizice și morale pentru 
-ansforma pe începătorii de azi 
portivii fruntași de miine, antrenorul 
re o profesiune nobilă, plină de satis- 
icții. Prețuit la justa sa valoare, res- 
ectat și încurajat in muncă, antre- 
orul a căpătat in anii puterii popu- 
ire condiții dintre cele mai bune pen
ii a-și desfășura activitatea.

'ar... Nu o dată conducători din co
fe sportive, bine intenționați dar 

reșit orientați, i-au obligat pe an- 
■enori să-și restringă cadrul preocu- 
ărilor, limitîndu-l doar la o luptă 
unlă oeniru rezultate imediate.

dată am întilnit și antrenori 
u trădat nobilele caracteristici 
roțesiunii lor, devenind cumularzi de 
orme in dauna calității muncii. Re- 
rganizarea mișcării sportive a prile- 
tit însă măsuri salutare și în dome- 
iul reglementării muncii și atribuții- 
>r antrenorilor: iar raidul anchetă 
e care" l-am întreprins în ctteva co- 
•ctioe sportive din Capitală a avut 
z scop tocmai să cerceteze in ce mă- 
iră au părăsit antrenorii pozițiile u- 
ui .tehnicism" îngust, pentru a de- 
mi activiști prețuiți ai mișcării spor- 
ve.
Antrenori care îți înȘoSeg 

misiunea
Cum poate lucra un antrenor ca ac- 

vist ? Am avut de multe ori prilejul 
î vedem, în cadrul unor colective 

Clasica probă de schif siinpltt 2 lipsi din programul tradițiwa-
lor întreceri de^ jond ce șe uor inline ,(te canalul BegaK

liști ai patriei luptă fără răgaz pen
tru a-și aduce la locurile lor de mun
că contribuția la construcția socia
listă. Anul acesta, in întîmpinarea 
marii lor sărbători, „Ziua petrolistu
lui", ei au dat patriei sute de tone 
de țiței peste plan. Muncitorii petro
liști care s-au aflat odinioară în pri
mele rinduri ale luptei pentru sfărî- 
marea robiei capitaliste văd astăzi cu 
proprii l:r ochi împlinirea idealuri
lor lor. Dezvoltarea uriașă a in
dustriei petrolifere, înfăptuită în anii 
regimului democrat-pope-1 ir sub con
ducerea înțeleaptă a partidu'ui, este 
însoțită și de însemnate realizări s.o- 
cial-culturale. Acolo unde se aflau al
tădată mizerele locuințe ale muncito
rilor petroliști, colibe insalubre și dă
răpănate, s-au ridicat in aceș'i ani 
blocuri de locuințe muncitorești, cu 
lumină electrică, cu încălzire centrală, 
cir străzi curate și parcuri pline de 
flori. O grijă deosebită se poartă pro
tecției muncii petroliștilor și mecani
zării producției. Muncitorii petroliști 
lucrează astăzi cu cele mai moderne 
utilaje, produse in țară. Zeci de mii de 
muncitori, ingineri și tehnicieni din 
industria petre liferă sini trimiși în fie
care an la odihnă prin asigurările de 
stat. Sportul a devenit în acești ani 
prieten bun al muncitorilor petroliști, 
călindu-le forțele pentru o muncă și 
mai spornică, pentru o productivitate 
și mai înaltă. Nenumărați muncitori 
din industria petroliferă sînt astăzi 
membri ai U.C.L.S., activînd în 
secțiile pe ramură de sport ale co
lectivelor lor sportive și în cadrul 
clubului sportiv „Petrolul1*,  partici- 
pînd la marile competiții de masă.

Cu prilejul „Zilei petrolistului1*,  ma
sele de sportivi din țara noastră tri
mit un călduros salut harnicilor mun
citori petroliști, urindu-le noi succe
se în lupta pentru îndeplinirea sar
cinilor de onoare ce le-au fost trasate 
de partid și guvern.

sportive, antrenori sau profesori de e- 
ducație fizică folosiți la... alcătuirea e- 
vidențci, întocmirea rapoartelor, dac
tilografierea și îndosarierea scriptelor 
etc. Evident, nu în acest fel un antre
nor devine un bun . activist sportiv. Cu 

RAID—ANCHETA
totul alta este însă situația pe care 
am constatat-o la colectivul „Metalo- 
sport", (secretar C. Geiser). Acest co
lectiv se numără printre cele inai bune 
din raionul Tudor Vladimirescu din 
Capitală și contribuția antrenorilor la 
realizarea frumoaselor sale succese nu 
este deloc neglijabilă. In fond ce fac 
antrenorii colectivului și care este a- 
portul lor în această direcție ? Sim
plu : instruiesc echipele de performan
ță ale colectivului, sînt animatorii în
trecerilor de masă — izvor principal 
de tinere talente — șt atrag în secțiile 
pe ramură de sport elementele eviden
țiate cu prilejul competițiilor popu
lare, preocupîndu-se de creșterea mă
iestriei 
trenori 
Stane iu 
xandru
(lupte) 
tatul este întărirea secțiilor respective 
cu noi echipe și elemente de valoare. (Conlinuare in pag. 3)

La Timișoara, pe Bega

lor sportive. Așa au făcut an
ca Marin Oancea (volei), C. 
și M. Fănescu (fotbal), Ale- 
Andrei (popice), C. Niculescu 
și Gh. Preda (box), iar rezul- al a- 

cîști-

aces-

ultima competiție

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA1

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R. P. Romînă
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crosul „Să întîmpinăm 1 
la Spartachiada de vară 
concurenți la campionatul 
colectivului s-au -bucurat 
îndrumările tehnice și

Nu numai atît însă. Sprijinul calificat 
al acestor antrenori a dus la succese 
importante în activitatea sportivă de 
masă a colectivului, iar cei 2.100 par
ticipant la 
Mai", 3.730 
și sulele de 
de casă al 
din plin de 
condițiile de. concurs asigurate de 
misiile de organizare din care ■' au. 
cut parte și antrenorii amintiți.

de 
co- 
tă-

Antrenorul — un bun 
activist

Tot mai mulți antrenori renunță 
vechile și dăunătoarele practici de

i la 
a 

crea în mod artificial echipe cu tineri 
străini de colectiv pentru a deveni a- 
poi „prizonierii" tuturor capriciilor a- 
cestor „păsări călătoare". La uzinele 
textila „7 Noiembrie**  am găsit o si
tuație concludentă din acest punct de 
vedere. Antrenoarea Mihaela Chiriac 
a creat aci o echipă feminină de hand
bal numai din tinere muncitoare, frirn- 
tașe în producție, cum ar fi: Steliana 
Călugăru, Elena Dumitrescu, Aneta

V. ARNAUTU 
CALIN ANTONESCU

Pentru ultima dată în acest sezon 
canotorii noștri au prilejul să-și dis
pute întîietatea într-o competiție ofi
cială. Sîmbătă după-amiază și duminică 
dimineață Timișoara va găzdui din 
nou obișnuitele ' campionate de cano
taj academic fond, care au confirmat 
an de an posibilitățile organizatorice 
locale și totodată pasiunea pentru a- 
cest sport în frumosul oraș bănățean.

A IV-a ediție a campionatelor pro
gramează 5 probe de schit și anume: 
simplu, 2-ț-l (feminin) și simplu, 2-ț-l, 
4-ț-l (masculin). Concurentele vor a- 
vea de parcurs o distanță de 6 km., 
iar c.oncurenții 10 km.

Edițiile de pînă acum au înregis
trat un succes de participare. Deși pro
bele au cerut un efort deosebit, star
turile au fost popu'ate din plin, în 
multe echipaje figurină cei mai va
loroși canotori romîni. Și anul acesta 
au fost invitate să participe elemen
tele fruntașe ale canotajului autohton, 
primele trei echipe clasate în campio
natele republicane de specialitate deș-

Etapa regională 
a„Cupei Moldovei"

Miine la Bacău, Iași și Suceava 
ciștigătorii etapei raionale din cadrul 
competiției „Cupa Moldovei" se vor 
întrece în etapa regională. Entuzias
mul cu care tinerii sportivi au par
ticipat la etapele de colectiv, centru 
de comună și etapa pe raion, ne în
dreptățește să credem că faza regio
nală a acestei importante competiții 
de masă va obține un succes deplin.

TUTUROR SPORTIVILOR PAR
TICIPANT! LA „CUPA MOLDOVEI" 
LE DORIM SUCCES IN ÎNTRECERI!

Finala „Cupei Moldovei" va avea loc 
In 18—19 octombrie în orașul Iași.

Petrolul și Wismut din nou față in față 
in „Cupa Campionilor Europeni" 1

Joi echipa Petrolul, iar ieri Wismut 
au luat drumul orașului Kiev, pentru 
a se întîlni a treia oară în cadrul pre
liminariilor Cupei Campionilor Euro
peni și pentru a desemna echipa care, 
oînă la 30 noiembrie, va trebui să în- 
tîloească fie pe H K Gbteborg (Sue
dia), fie pe Jeunesse Esch (Luxem
burg) în optimile de finală ale 
tei competiții.

Este cunoscut scurtul istoric 
cestui meci: la Aue, Wismut a 

( cu 4—2, la Ploești Petrolul cu

fășurate la Snagov. Este firesc deci, 
ca închiderea oficială a sezonului la 
canotaj academic să nu cohstituie doar 
o simpla formalitate, ci un concurs 
de valoare, în care reprezentanții co
lectivelor și cluburilor noastre să dea 
dovadă de cea mai bună pregătire în 
lupta pentru cele 5 titluri puse în joc.

— PARTICIPA ȘI ECIIiri 1 R.P.R. —?< 
? TBILISI,10 (Agerp-res). — In zilele $ 
(de 25 si 26 octombrie se va desfășura^ 
(La Tbilisi un m-Nne concurs interma-X 
(țlonal de motocros la care vor luaZ 
(parte echipe din R.P. Bulgaria, R. 
^Germană, R. P. Mongolă. R. P.
ciornă, R. P. Romînă, Franța, R. Ce-/< 

a ho slovacă și U.R.S.S.
d In nf"ira selecționatei Uni'umii Sovie- 
\tioe vor ccincura și echipele R.S.F.S. ?<

; alcătuită din 6 alergători.
}Ri»se si Gruziei. Fiecare echipă va

__________ J

PARAȘUTISM
• Două noi recorduri republi

cane

Primul record, in proba de 
la 600 m. cu deschidere intir- 
aterizare la punct fix — a fost 

de o echipă formată din
Badioc.

celor două salturi a fost de

Zilele trecute a avut loc pe aero
portul Clinceni un concurs de parașu
tism dotat cu „Cupa C.C.A". Cu acest 
prilej s-au stabilit două recorduri repu
blicane.
salt de 
ziată și 
realizat 
1. Negroiu, N. Velicu și Șt.
Media
8,02 m. Cel de al doilea record a fost 
stabilit de parașidistul Gh. lancu în 
proba de salt de la 1500 m. cu deschi
dere imediată a parașutei și aterizare 
la punct fix. Media celor două săltării 
7f)7 m.

FOTBAL

a treia par-! 
în capitala

R.S.S.
(ca și 
arbitri
Kușak,



avut emoții?
ioc. Parașuta era cu...

Minunată este astăzi viața 
femeii din țara noastră! Ră
pind pentru totdeauna cu 

mentalitățile retrograde, pre
judecățile de tot felul, 
care au ținut-o într-o robie 
multiseculară, intr-o stare de 
cumplita înapoiere, de totală 
inferioritate față de bărbat, 
femeia se afirmă astăzi cu 
o nebănuită energie în toate 
domeniile de activitate. Cu 
cită mindrie privim in zilele 
noastre la munca plină de 
avint a femeilor, la strălu- 
citele lor realizări! Avem ne- ' 
numărate și destoinice mun- 
citoare care, la locurile lor . 
de producție din fabrici și' 
uzine, .lucrează cu o nease-', 
multă hărnicie și pricepere, « 
cot la cot cu bărbații. AvemV, 
femei academicieni, apreciate z? 
pretutindeni pentru marile lor << 
realizări științifice; avem fe-y> 
mei inginer care muncesc cu R 
abnegație pe marile șantiere ț, 
ale construcției socialiste ;'ă.
avem femei medici, care ve- y 
gheată cu dragoste și de- V. 
vot ament la căpătiiul bolna-j) 
vîlor; avem femei jude-jL 

Ir/cătoare. In anii regimului O
y democrat-popular, datorită'^ 

partidului nostru, femeia °->?

(< cupă in toate domeniile 
y ții loclfl pe care il merită, 
z' este cetățean cu depline drep- % 

/uri.
Cu o deosebită vigoare se» 

afirmă femeia și în viața z? 
sportivă. Excepționalele re-(C 
corduri ale lolandei Balaș yi 
au făcut să crească presti-& 
giul sportiv al patriei. Titlul 
de campioană a lumii, cuce-'A 
rit de parașutis'a F.lena Su- Z? 
ciu-Băcăoanu, ne-a adus su-\ț 
premația și in acest sport aiiS 
celor curajoși și îndrăzneți.)) 
Serimera Olga Orban, gim
nasta Elena Teodorescu, 
șahista Maria Pogorievici și 
multe alte tinere sportive au 
făcut să se vorbească în re
petate rlnduri despre sportul 
nostru feminin — cu ade
vărat o creație a regimului 
democrat-popular. Femeia,« 
care este astăzi muncitoare vș 
și activistă pe tărim obștesc, $ 
soție și mamă devotată, gă-C 
sește tiinp și pentru practi- \- 
carea sportului. >>

Fi, femeii care a pășit inff 
mii d n urmă pragul sladioa- 
ne', or. i închinăm aceste)^ 
’înduri... ' <'

Femeia
Din totdeauna se putea vorbi 

despre prezența femeii în sport? 
Celor mai vîrstnici, anii copi
lăriei le trezesc multe amintiri. 
Pe atunci, statisticienii bur
ghezi — mari specialiști în 
măsluitul cifrelor 
tuși nevoiți să i 
din cei 
piaț:, 
lingea nici 200...Nu! Cu

statisticienii 
mari specialiști

— erau to- 
rectinoască că 

15.000 sportivi legiti- 
niimărul femeilor rin a- 

r -i-i S.t ani în
urmă nu se putea vorbi despre 
prezența femeii îti sport. Exis
tența ciiorva sportive de „sa
lon" pe care ie întîlneai pe 
teren de tenis, la volanul 
nei mașini de curse sau 
hipodrom, nu făcea decît 
arate paravanul în spatele 
ruia conducătorii sportului 
atunci trimbîțau tot felul 
gogoși despre emanciparea 
meii și cite altele.
' Alți ani. Alte concepții. Alte 
fcifrel...

La marile competiții sportive 
de masă participă în fiecare 
¥in mai bine de 250.000 de

un 
ți
pe 
să 

ca
de 
de 
fe-
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Două din recordurile mon
diale stabilite în acest an de 
lolanda Balaș au fost omo
logate, iar ultimele cotiă sînt 
în curs de omologare de către 
I.A.A.F.

Omologați-le mai iute! 
lolanda nu prea stă pe loc... 
Că tot bătind mereu recorduri 
0 să vă pomeniți c-un... stoc f

' ION MĂLIN

Elena Suciu-Băcăoanu și pasiunea sa pentru 
sportul celor îndrăzneț

Cine n-o cunoaște pe campioa
na mondială de parașutism hiena 
Suciu-Băcăoanu ș:-o închipuie 
probabil înaltă, robustă, cu tră
sături energice, poate chiar dure. 
Celui care ar fi gata sa facă ast
fel de presupuneri i-ar îi fără 
îndoială greu să recunoască în 
tînăra mărunțică si slăbuță, pli
na de feminitate, pe sportiva care 
a izbutit să cucerească un titlu 
de campioană a lumii în para
șutism — sportul celor curajoși

Cu chipul luminat de bucuria succesului, 
parașutista Elena Suciu-Băcăoanu surîde 
obiectivului fotografic după victoria obți
nută în cadrul campionatului

într-uii sport aproape inaccesibil 
înainte femeilor, Elena Suc.iti-Bă- 
căoaau a dovedit că deplina e- 
mancipare a femeii noastre este 
cu adevărat una din marile reali
tăți ale vieții noi ce o construim.
■ Cum a ajuns această munci
toare pe cele mai înalte cuinii ale 
măiestriei sportive? Nu este greu 
de povestit. Cînd campioana de 
azi a plecat din comuna sa de 
baștină, Iglod, așezată cam prin 

împrejurimile Clu
jului, venind la 
București, la școala 
medie tehnică de 
conserve, a început 
și activitatea ei 
sportivă. La înce
put s-a simțit atra
să spre atletism și 
natație. Cum școa
la la care învăța se 
transformase între 
timp în școală pro
fesională, nu-i de 
mirare că o aflăm 
pc Elena Suciți la 
șiartul campiona
telor de atletism 
ale școlilor profe
sionale din ramura 
industriei alimenta
re. Evenimentul a 
coincis cu primele 
succese sportive: 
s-a clasat prima în 
cursa de 100 ni. 
și a ocupat locul 
al doilea în proba 
de săritură în înăl
țime!

Terminînd școala, 
Elena Suciu a fost 
repartizată la fabri
ca de conserve 
„Grivița". Din clipa 
în care s-a întilnit 
cu avtatoarea Flo- 
rica Bănciulescu- 
Slonețchi, ingineră 
în fabrică, Elena Su

ciți a început să fie tot niai preo
cupată de posibilitatea dc a de
veni și ea într-o bună zi avia
toare. Sfătuită de tovarășii din 
colectivul sportiv, s-a înscris în 
secția, dc aviație sportivă a 
AVSAP — raionul „N. Băl- 
cescit". Au fost mai iutii cursuri 
teoretice, apoi antrenamei,ițele la 
sol, cînd sărea de la înălțimi 
progresive în groapa cu nisip., 
iar în primăvara anului 1954 a 
„gustat" momentul primului salt 
adevărat cu parașuta. Înălțimea 
la care se ridicase avionul era 
de 1.200 de metri.

mondial.

și îndrăzneți. Intr-adevăr, Elena 
Suciu-Băcăoanu n-are mai nimic 
din „aerul" unei campioane și — 
mai ales — al unei campioane 
a lumii. Modesiă, harnică, apre
ciată de toată lumea pentru fi
rea ei deschisă, pentru veselia 
ei contagioasă, ca și pentru, des
toinicia cu care lucrează, tî
năra campioană de parașutism 
simbolizează iemeia de astăzi, 
egala în dref^iri cu bărbatul, 
debarasată dc zgura prejudecăți
lor și mentalităților învechite. A 
tingînd b valoare sportivă mon
dială, realizînd mari performanțe

— Ai
— De 

deschidere automată!
înainte de a deveni o bună pa-, 

rașutistă, Elena Suciu a abținut 
brevetul de pilot de zbor iară 
motor. Planorismul și parașutis
mul o atrăgeau în egală măsură. 
A preferat în cele din urmă pa
rașutismul pentru că, așa cum 
singură mărturisește, a găsit în 
el posibilitatea de a da irîu li
ber tenacității, curajului, în
drăznelii. in 1955, are loc prima 
ei lansare liberă.

In 1956, participă pentru prima 
oară la un concurs republican, 
în proba de cădere libera de la 
2.000 m. cu parașuta închisă 
timp de 30 de secunde. Un an 
mai tîrziu, reaiizează un record 
feminin în proba de 600 m. cil 
deschidere automată și aterizare 
la punct fix, totalizînd în două 
salturi, media de 5,50 m. Tot 
în 1957, Elena Suciu-Băcăoanu 
se deplasează pentru prima oară 
peste graniță, concurînd în Iugo
slavia și Bulgaria. Arnti acesta 
a început pentru ea sub cele mai 
bune auspicii. La un concurs 
mixt, ocupă locul al doilea in 
clasamentul general, în urma an
trenorului ei, maeslrui sportului 
Gh. Iancu, apoi se clasează pc 
locui al treilea în clasamentul 
generai feminin la concursul in
ternațional de pe aeroportul Clirt- 
ceni, pentru a-și încununa acti
vitatea cu o victorie excepționa
lă : primul loc și medalia de aur 
la campionatele mondiale de la 
Bratislava, în proba de 2.500 m. 
cădere liberă, stil și viraje.

...Harnică, modestă, pricepută, 
Elena Snciu-Băcăoanti este pri
vită cu dragoste și simpatie de 
tovarășii săi de muncă de la fa
brica de conserve „Grivița" care 
văd în ea o sportivă de frunte, 
dar și o muncitoare cu care au 
tot dreptul să se mîndrească!

lolanda Balaș este cea mai bună săritoare în înălțime 
d n lume. In acest an ea a îmbunătățit de patru ori re
cordul mondial, ducîndu-l în concursul desfășurat acum 
o săptămînă pe stad onul Republicii la excepționala 
performanță de 1,82 m. I

Fac gimnastica de producție
cu multa plăcere

în sportul de mase
femei. Le întîlnești Ia startul 
întrecerilor tradiționala 
cros, în concursurile din 
drill Spartachiadetor, pe 
rile stadioane ale Capitalei, pe 
terenul modest din cele mai înde
părtate comune și sate. Cindva, 
în Moldova, sportivii erau a- 
tît dc rari incit trebuia să bat? 
cale de mulți kilometri și poate 
tot nit dădeai de o echipă de 
volei sau fotbal. Acum sînt 
mulți. Cifre impresionante stau 
mărturie. Dar, numărul femei
lor? Nu este lipsit de semnifi
cație faptul că în regiunea Su
ceava practică astăzi sportul 
cam tot alitea femei ciți spor
tivi existau cit totui în Romî- 
rria burghezo-moșiercască. 
celelalte regiuni, la fel: 
peste 15.000;
de 10.000; 
9.000...

A devenit 
carea noastră de cultură liz e 
și sport ca, raporlîndu-se 
victorie sau alta, să se 
blinieze în mod deosebit 
zența femeii in sportul 
mase. Și, nu esfc iniîmplăld 
lată, în primui semestru : 
acestui an, numărul oamenîlc 
muncii care s-au înscris cu el.: 
tiiziasm în Uniunea de Cultur 
Fizica și Sport atinge 
1.400.000. Numărul femeilor? Ai 
proapc 300.000! Cc alte comen'a 
rii se pot face? Numai în Cap: 
tală activează pe stadioan 
și terenuri de sport peste 35 00 
de tinere. Sînt fapte care demons 
trează în chipul cel mai convin 
gător puternica prezența a fe 
meii în sportul de mase, in în 
treaga mișcare dc cultură fizic

Bacău,
Galați,

de 
ca- 

nia-

In 
Iași, 

mai bine 
aproap-

un obicei în m

S'

Printre sutele de muncitori și 
muncitoare de la în reprinderea 
„Partizanul" din 
practică acum, în 
neață. gimnastica 
ani intilnit-o și
Ținea Pușcașii. O femeie voinică, 
trecută de 40 de ani. Se afla a- 
colo, în fața mesei la care lu
crează de ani și ani, î-n sala de 
croit. Aștepta liniștită ve, irea 
instructorului pentru obișnuitul 
program de gimnastică de pro
ducție.

Bacău care 
fiecare dimi- 
d? producție, 
pe tovarășa

Primii pași spre măiestrie

In atmosfera febrilă ce s-*"-  
nea intreaga întreprindere 
ceastă dimineață de începuu < 
septembrie cînd la „Partizanul 
se introducea pe. plan generr 
gimnastica de producție, „ca 
mul" tovarășei Pușcașii făcea, 
notă discordantă. Ne-am apre 
piat de ea. Fără să se las 
prea mult rugată, harnica mur 
citoare din secția de croit Tine 
Pușcașii, ne-a dezvăluit motivi 
care o făcea să fie atît de ca 
mă:

„Vă mirați de ce nti mă ag

și sport. In toate colectivele spor- 
live dar mai ales în întreprin
deri cum sînt Fabrica de 
ții „Gh. Gheorghiu-Dei", „Textila 
Buhuși", Industria Bumbacului 
B, Uzinele Textile Arad etc. fe
meile practică voleiul sau hand
balul, canotajul sau tenisul, șa
hul sau gimnastica; participă la 
campionatele de casă, la con
cursurile pentru trecerea norme
lor GMA, la gimnastica de pro
ducție...

Și, nu numai în orașe. Tinerele 
din satele patriei au învins pre
judecățile burgheze, au trecut 
peste obiceiurile învechite, s au 
scuturat de influențele misticis
mului și au pășit cu chipurile lu
minate de bucuria vieții noi. pe 
porțile larg deschise ale stadioa
nelor și terenurilor de sport.

c-jnlec- 
.Tcxiiia

In după-amlaza aceea de vară, cînd 
soarele grăbea 'spre asfin.it, trimi- 
țîndu-și sulițele roșietice peste întin
deri, le-am întîlnit pe cele două tinere 
sportive pe stadionul din Petroșani. 
Iși terminaseră antrenamentul și, cu 
sacul de echipament în mină, se în
dreptau spre poarta stadionului. Gsor- 
geta Bălănucă și Maria Both (nimic 
altceva decît o simplă asemăncrc de 
nume cu talentata recordmană de 
înot) erau și în ziua aceea nedespăr
țite. Și nici nu-i de mirare : prietenia 
lor este, foarte veche. S-au cunoscut 
în anii de școală. De mici au prins 
gustul sportului. Au pășit împreună 
pe stadion, împreună au încercat emo
țiile celor dinlîi concursuri și tot 
împreună au sărbătorit primele suc
cese sportive. La școala medie mixtă 
din Lonea - unde Georgeta Bălănucă 
și Maria Both sînt astăzi eleve în ul
timul an — au ajuns repede printre 
cele mai bune sportive. Ca și la în
vățătură, ele și-au cucerit și în sport 
cele mai bune aprecieri. Au jucat 
amîndouă în echipa de handbal . a 
școlii, în cea de volei, au practicat 
notația, gimnastica, atletismul. Cel 
mai mult le-a plăcut însă atletismul,. 
Au îndrăgit sportul acesta încă de Io 
primele încercări. Georgela Bălănucă, 
mai robustă, și-a ales ca probă favo
rită aruncarea greutății. Maria Both, 
mai zveltă, s-a dovedit pricepută la 
sărituri. Dragostea pentru atletism le-a 
îndemnat să meargă în fiecare zi la 
antrenament pe stadionul din Petro
șani. Contează un drum de cîțiva kilo
metri cînd bucuria de a sări sau 
arunca este atît de mare ?

Cînd au început întrecerile celei de 
a lll-a ediții a Spartachiadei de vară 
a tineretului, amîndouă s-au prezentat 
la startul concursului de atletism. 
S-au dovedit cele mai bune. Mai întîi 
în faza pe colectiv sportiv, apoi în

&
cea pe raion și, în cele din urmă, 
în cca de regiune. Acolo, la Deva, în 
întrecere cu alte sportive de vîrsta 
lor care, ca și ele, cîștigaseră con
cursurile preliminare, Georgeta Bă
lănucă și Maria Both au cucerit prima 
răsplată a muncii lor de pregătire, a 
seriozității cu care s-au antrenat luni 
și luni la rînd : s-au calificat împreu
nă pentru finalele Sparîachiadei de 
vară a tinerelului !

Performanțele lor în i 
tinerească n-au fost < 
ușoara amărăciune c 
sportiv r.u este oare __
imensa bucurie de a fi participante 
la această minunolă sărbătoare spor
tivă ? Acum, Georgela Bălănucă și 
Maria Both și-au reluat locurile în 
băncile din clasa a Xl-a a școin 
medii mixte din Lonea. Amîndouă 
s-au aplecat cu seriozitate asupra căr
ților și caietelor, dornice să fie și 
în acest an școlar fruntașe la învă
țătură, să treacă cu cele mai bune 
note examenul de maturitate. Apoi, 
cele două prietene vor avea drumu
rile larg deschise spre împlinirea ma
rilor lor năzuinți : Georgeta Bălănucă, 

‘ i a
vrea

marea întrecere 
deosebite. Dar 
a insuccesului 

> depășită de

la fel cu alți tovarăși care î: 
cep să facă azi gimnastică c' 
producție? Păi, eu sînt ob'scu 
tă, sînt „veche" în ale gin na: 
ticii de producție. Secția în ca; 
lucrez a fost aleasă acum 
va timp să experimenteze 
traducerea gimnasticii de 
aucție. Așa că, in aproape cin. 
luni, de cînd fac în fiecare d 
mineață un program de gin 
nastică de producție, m-ara '■

acum
i-aș simți li] 
că este vreu 
ce vă spui

Unii activiști sportivi se angajează să 
cedează exact invers.

cî 
ir 

pr<

pasionotă . muziciană, 
Iii 
se 
devină 
avînd înclinații spre științele 
va îmbrățișa profesiunea de 
Și mai mult ca sigur că, în 
timp, cele două tinere prietene nu vor 
da uitării sportul, ci vor urca - tot 
împreună, ca și pînă acum - treptele 
măiestriei sportive, devenind atlete de 
valoare. Seriozitatea cu care se an
trenează, dîrzenia cu care se stră
duiesc să-și îmbunătățească perfor
manțele, stau chezășie că această pre
supunere poate deveni într-o zi reali
tate !

__ , elevei 
populare de arid, ' 
înscrie la Conservator 

dirijoare ; Morîa

sprijine dezvoltarea

șco- 
să 
sâ 

Both, 
exacte, 
inginer, 
același

vățat cu ea, iar 
nti aș mai face-o, 
sa. Să nu credeți 
neadevăr în c ea
Mi-ar lipsi mi It gimnastica d 
producție. Cu ajutorul ei ai 
scăpat de unde dureri de mi 
loc—cauzate de poziția uneo: 
incomodă a corpului din timpi 
lucrului—, 
miinilor. 1 
tinăr în
Și dacă nu mai pot face și e 
sport alături dc muncitoare ir: 
tinere ca Niculina Dumitru : 
multe altele, am cet puțin s< 
tisfacția de a face fujină n.i? 
care practicînd gimnastica d 
producție. De aceea, vă mărti 
risesc din toată inima că 
gimnastică de producție ev.

plăcere, pentru că îi 
roadele ei binefăcătoare".

de o amorțeai!
Mă simt parcă m: 

ciuda celor 45 de an

fa
mu
sin

•portului feminin, dar — în practică — pro-

asfin.it


Antrenorii pot fi și buni activiști
ai colectivelor sportive!

(urmare din pag. 1)
Danciu, Ioana Brănilă șî altele. Dra
gostea pentru sport, conștiinciozitatea 
și spiritul lor de disciplină ca și ab
sența oricăror tendințe vedetiste din 
partea 
permit 
să-și î

din 
i acestor elemente sănătoase, 
t antrenoarei Mihaela Chiriac 
închine o parte din timpul de 

«nunei problemelor organizatorice ale 
colectivului sportiv. Nu este lipsit de 
semnificație să arătăm că ea deține 
în acest moment și funcția de secre
tară a colectivului sportiv. Dar nu sîn-

T

' Voleibaliștii unei cooperative din 
Uniunea presiări-servicii, in plină evo
luție. Buna lor pregătire se dalorește 
sprijinului pe care-l dau tehnicienii 
colectivului sportiv .Voința", echipelor 
clin fiecare cooperativă.
tem de acord cu atitudinea consiliului 
ales al colectivului, care o lasă să 
muncească singură în probleme ca : 

.scrierile de noi membri în U.C.F.S., 
«acasarea cotizațiilor, organizarea com
petițiilor de mase etc.

La colectivul sportiv „Voința" (se
cretar M. Ghenu) tehnicienii salarîați 
și cei voluntari sînt repartizați pe uni
tăți de producție năspunzînd nu nu
mai de pregătirea echipelor formate 
pe lingă fiecare cooperativă ci și de 
cele mai importante obiective organi
zatorice.

I
Rămășițe ale unei vechi 

concepții I
I, -'

Am fi dorit mult ca spațiul acordat 
'acestui raid-anchetă să fie ocupat nu

să se rezume exclusiv la rolul de teh
nicieni sau chiar practicînd unele vechi 
năravuri, merită cu prisosință o... 
evidențiere critică. Ne referim la ac
tivitatea nesatisfăcătoare a antrenori
lor Gh. Antonescu (Avîntul Cotroceni),
M. Goldenberg (Institutul Pasteur), 
Papaianopol (Semănătoarea) etc., care 
nu au alte preocupări în afara pregă
tirii unui număr restrîns de sportivi. 
Și nu s-ar putea spune că activitatea 
sportivă de mase este .atît de puternică 
în aceste colective sportive, încît a- 
portul antrenorilor amintiți să fie i- 
nutil 1

In colectivele aderente la recent în
ființatul club „Voința" au funcționat o 
serie de antrenori pentru care proble
ma ridicării de noi elemente din ca
drul unității de muncă respective, nu 
constituia o preocupare. Antrenori ca,
N. Schreiber (volei), Gh. Lăzărescu 
(baschet) sau Sandu Ion (box) au 
preferat să meargă pe principiul „în
tăririi" secțiilor prin masive 
furi" de sportivi, îh loc să fie prezeriți 
la-toate acțiunue de mase ale colecti
velor sportive, de unde, cu rutina și 
priceperea lor, puteau recruta elemente 
tinere, talentate, susceptibile de pro
gres. Asemenea antrenori au falsa 
convingere că este mult mai ușor să 
formezi o echipa bazîndu-te pe cîtevă’ 
„valori", chiar dacă ele sînt complet 
străine de unitatea de muncă pe care 
o reprezintă pe terenul de sport. Nu 
este însă de loc întîmplător faptul că 
tocmai antrenorii cu astfel de concep-( 
ții se plîng cel mai adesea de lipsă 
de... sprijin din partea consiliilor co
lectivelor și al conducerilor întreprin
derilor respective. Ei uită că activiștii\timismul și voioșia ce se degajă din 
sportivi, conducerile întreprinderilor șiț 
muncitorii au învățat între timp cit va- . 
lorează în dezvoltarea sportului o „pa-’ 
săre călătoare" de genul acelora' careț 
și-au găsit locul în echipa feminină a 
de baschet a clubului Voința. In mod' 
firesc antrenorii care încurajează și ț 
folosesc asemenea practici se îndepăr-, 
tează de la nobilul lor rol, transfor- 
niîndu-se treptat într-un gen de „ma-5 
nageri" obișnuiți pe lingă echipele pro-, 
fesioniste din putredul sport burghez ! 
Așa au stat lucrurile în trecut cu di- 1 
verși antrenori care s-au perindat prin/ 
secția de fotbal a colectivului sportiv 1 
„Bumbacul-Dudești" și nu este de mi-1 
rare că această echipă ajunsese spai- , 
ma... adversarilor și arbitrilor. In pre-

moment, ales cu muliă sensibilita-
Invățind din experiența sportului sovietic" de Oct. Angheluța.

care le vor pu
ia curînd vizitato- 
se află și o pic-

Gaia pregătite de drum, cele hîai 
valoroase opere ale fruntașilor artei 
noastre p'aslice așteqptă clipa cind 
vor porni spre Moscova. Acolo, la 
marea expoziție a artiștilor plastici din 
țările socialiste, ele vor purta mesa
jul luminos al artei noastre noi, aflată 
în slujba celor ce muncesc. Printre 
tablourile pe 
tea admira 
rii expoziției 
tură semnată, de maestrul Marius Bu- 
nescu, infățișind-o pe campioana mon
dială de parașutism Elena Suciu-Bă- 
căoanu. Faptul acesta este deosebit de 
semnificativ. El arată că sportul a de
venit astăzi o temă majoră în arta 
plastică, fiind socotit — pe bună drep-

„impo - Jjafe — u/la (/in preocupările de seamă 
'1 ale oamenilor muncii.

De altfel, în decursul'ultimilor ani, 
nenumărate au fost operele cu temă 
sportivă expuse la expozițiile plastice. 
Aproape că n-a existat expoziție în 
ultimul deceniu din care să lipsească 
sportul. Cine nu-și amintește, de pil
dă, despre minunatul tablou a! p'cto- 
rului Octavian Anglieluță ,.Invățind 
din experiența sportului sovietic"? Cu 
o plasticitate remarcabilă, pictorul a 
izbutit să surprindă în această lucra
re un moment sugestiv dintr-un anire- 
\nament comun al schiorilor sovietici 
și romîni. Chipurile tinerești a'e sch'o- 
rilor. pline de expresie, de interes, op-

itiireaga compoziție, culorile vii și lu
minoase, jac din acest lablou nu nu
mai o izbutită creație artistică, ci ii 
conferă și o valoare de simbol. Ide a- 
semenea Dimitrie Știubei binecunoscu
tul specialist in ,,marine", a găsit mo
tiv de inspirație la un concurs de ve- 

1 \le, Iutta Palosch a transpus pe pinză

că...

A

...prima reuniune de box din Rusia 
a avui loc în anul 1913? Ea a fost 
organizată de către asociația 
tas" din Petersburg, cu 
a 15 pugiliști,

...în localitatea Juan Ies 
ța) s-a disputat de curînd 
european feminin de schi 
figatoarea întrecerii a fost Piera Cas- 
telvetri, campioana halei.

..recordul mondial în proba ciclistă 
de o oră, cil antrenament mecanic (în 
spatele unei motocidtete), aparține 
germanului Walter Lohmann cu re
zultatul de 94,016 km/h? Performanța 
a fost stabilită in anul 1955, in ora
șul vest-german Wuppertal.

...primele campionate naționale de 
atletism din Romînia au avut loc. în 
anul 1921? Ele s-au disputat la Cluj,

„Sâni- 
participarea

Pins (Fraii- 
campionatul 
nautic? Cîș-

un 
te artistică, de la o defilare a micilor 
sportivi. Dan Hatmani' a înfățișat doi 
pionieri jucind șah, siigenad cu price
pere un final de partidă. Dar, dacă ar 
fi să socotim citi dintre pictorii noștri 
au aflat in sport sursă de inspirație, 
ar trebui fără doar și poate să înșirăm 
aci o listă cu foarte 'multe nume și na 
dintre cele mai puțin reprezentative...

La riadul ei, sculptura are lucrări 
de seamă care se cer remarcate. De 
pildă, Eugen Ciucă și-a ancorat de 
multe ori preocupările in viața cloco
titoare a stadioanelor. „Campionul", 
„Cap de sportivă" sau „Hocheislul" 
sînt doar cîteva dintre multe lucrări 
pe care Eugen Ciucă, neobosit și sta
tornic prieten al. sportivilor, le-a în
chinat acestei tinerești activități. „Ca
notoarea" de Mac C.onstantinescu, 
.Prima victorie" și „Jucătorul de polo" 
de Andrei Revesz, „Înotătorul" de C. 
Lucaci, „Gimnasta" de Iordache-Brăi- 
la sau „Jucătoarea de volei" de Mi
hai Coș an sînt alte lucruri reprezen
tative ale sculpturii cu temă sportivă 
din ultimii ani.

In atelierele artiștilor noștri plastici 
se plămădesc insă mereu alte opere 
inspirate din sport. Astfel, cunoscuții 
sculptori Boris Caragea, Maximilian 
Schtdlman, Dorio I.azăr, D. Demti, 
Ada Geo-M'rea, Lelia Zuaf și mulți 
alții lucrează in momentul de. față di
verse statui sau grupuri statuare în- 
jățișînd aspecte din cele mai sugestive 
ale efortului sportiv.

Găsim nimerit prilejul pentru a su
gera Fondului Plastic ideea organiză
rii unei expoziții de pictură și sculp
tură cu temă sportivă. Ar fi o iniția
tivă demnă de laudă și nu ne îndoim 
că ar avea un deosebit ecou in mase
le de tineret.

Sport și bătrinete

■■■

Anlrenoarea Alihaela Chiriac, în 
handbalistele colectivului „Bumbacul" 
se daioreșie și succeselor sale in munca de activistă a consiliului colectivului 
sportiv,

mai cu asemenea exemple, care dove
desc dragostea de muncă a antreno
rilor și chibzuință cu care ei sînt fo
losiți în colectivele lor. Exista, însă... 
o serie de antrenori care, continuînd

timpul unei ședințe dc antrenament cu 
Dudești. Prestigiul de care ea se bucură

zcnl antrenorul M. Mihăitescu, după 
o muncă asiduă în direcția educării 
cetățenești a fotbaliștii*̂,  a reușit să 
șteargă prostul renume al echipei 
„Bumbacul-Dudești".

CaiicSuziij
Principalul rol al antrenorului constă, firește, în asigurarea unei pre

gătiri științifice a sportivilor și în formarea unor calități morale spe
cifice sportivului de tip nou. Antrenorul însă nu se poate rupe de acti
vitatea de ansamblu a codectivuiui sportiv, restrmgîndu-și preocupările 
numai și numai la munca sa de tehnician. Nici nu ar fi normat acest 
lucru, atita timp cit zeci de mii de iubitori ai sportului din întreaga țară 
își dedică o mare parte a timpului liber acțiunilor obștești pentru întă
rirea și dezvoltarea mișcării noastre sportive.

Vizita făcută în cele cîteva co lective sportive bircureștene ne-a do
vedit că majoritatea antrenorilor noștri au înțeles că locul tor este în 
mijlocul maselor de tineri și tinere, angrenate în entuziaste întreceri 
sportive, in rinditl inițiatorilor unor asemenea competiții, în mijlocul vieții 
sportive din întreprinderi și instituții. Credem că în curînd, cu sprijinul 
consiliilor colectivelor sportive, toți antrenorii vor deveni vrednici acti
viști ai mișcării sportive, oameni a căror competență și experiență va 
fi dublată de hotărîrea de a contribui ta continua consolidare a colecti
vului I r sportiv.

Ne-a căzut în mînă unul din zia
rele sportive apărute în țara noastră 
imediat după primul război mondial. 
Se numea: „Romînia
Data: 29 mai 1921. 
este încadrat de două vignete, 
reprezentînd un călăreț în fața 
obstacol, iar a doua, un boxer 
cînd o „directă" unui adversar 
ginar. In loc de sumar, ziarul 

|cititorilor un chenar cuprinzînd 
. fdu.l“ publicației: lupte greco-romane, 
box. fotbal, rugbi, hipism, ciclism și 

|automobilism. Articolul de „fond" dis- 
,cută despre un proiect al Mkiisteru- 
'lui de Război (!) ou privire la edu- 
Icația fizică. In cuprinsul articolului 
țînsă, nici un rtnd daspre ceea ce cu- 
1 prinde proiectul. Incheindu-și apre
cierile, autorul urează sănătate spor- 
! tivllor care iau vacanța 'de vară...
In pagina a doua, un articol cuprinde 

'severe critici adresate guvernanți! > 
.care ignorează importanța sportului, 
acuzîndu-i pj miniștri de totaf dez- 

' interes în promovarea sportului. Zia- 
frtil reproduce în traducere pagini din 

■j manualele străine cu privire la box, 
/ fotbal, lupte etc. Pagina a treia este 
J ocupată aproape toată cu știri din 
^străinătate. In'sfîrșit, a patra pagină 
«este consacrată hipismnlui și celor 
5trei corespondențe din țară în două 
1 dintre ele fiind vorba, de meciuri de

i Sportivă". 
Titlul gazetei 

una 
unui 
apli- 
ima- 
oferă 
„pro-

fotbal între echipe școlare. Corespon
dentul de la Craiova se plînge că 
boierii care se ocupă de „educația fi
zică a cailor" nu permit copiilor să 
joace fotbal pe terenul din parcul 
Bibescu (descriind jocul, corespon
dentul arată că „mingea, străbătînd 
spațiul cuprins între cale două bare, 
se face un punct...").

Recapitulînd sumarul, constatăm că 
ziarul nu cuprinde nici o știre despre 
activitatea sportivă din Capitală, pen
tru siniplul motiv, că o asemenea ac- 
tivitate aproape nu exista. In Capi
tală, funcționa o școală particulară 
în oare se predau lecții de box și 
lupte. Sporadicele întiilniri, mai nai.lt 
sau mai puțin amicale, se consumau 
pe maidanele pe' care sportivii fă- 
ceau operă de ecarisaj. îniăturînd ca
davrele animalelor și gunoaiele de
puse de vecinii de marian...

Și, îu înclieiere, tiu anunț savuros: 
„Numărul viitor ai revistei noastre 
va reapare imediat după vacanță". 
Iar vacanța sportivă începea din mai 
și se termina în toamnă, cînd acti
vitatea sportivă era reluată în s;J:!c 
de tir și scrimă, ambele discipline 
servind fecior ilar de bani gata la 
pregătirea „apărării onoare;" pri.i 
duel, pi pistele de hipism, pril'j de 
etalare a arbitrilor eleganței și î:i 
improvizatele săli 
școl rlor.

Sini 37 de ani 
după succesele 
din ultimii ani, parcă

O veste transmisă de agențiile d 
presă ne anunță că un cicloturist di 
Azerbaidjan, pe nume Jurii Bușki-n, 
parcurs pe bicicletă o distanță de apic 
ximativ 5.OU0 kilometri. El a porni 
dm Baku și trecîild prin Rostov, Sta 
lino, Dnepropetrovsk Chișinau, Kje» 
Harkov, Kursk și Tula, și-a termina 
originala plimbare la Moscova, dup 
o călătorie care a durat nu mai puți 
de 3 luni. Poate că știrea aceasta n-a 
fi chiar atît de interesantă, daca nu a 
ii însoțită și de un amănunt fără' îp 
doială ieșit dm comun: lURtl BU£ 
KEN ARE 62 DE ANII Orice sa 
spune, realizarea miei astlel de perlpi 
rnanțe la o asemenea vîrstă nu est 
de loc la îndemina oricui...

Cum de a fost ca posibilă? l'uart 
’ simplu: pentru că sportul este o ar 
mă din cele mai eficace îu lupta împe 
triva bătrîneții! „Cultura fizică — seri 
nu de mult vestita savantă sovietic 
Olga Lepeșinskaia — întărește ia ma. 
considerabil sănătatea omului, sporeșt 
rezistența organismului fată de bolii 
infecțioase, călește forța fizică și ml 
rește puterea de muncă a individului. 
Diferitele sporturi au o înriurire jave 
rabilă asupra sistemului nervos cer 
trai, in special asupra melabolismulu 
de care depinde în mare măsură pre 
cesul imbătrinirii... Cultura fizică ; 
sportul stirnesc voioșia, pofta de viat 
și încrederea in propriile forțe, sporiri 
prin aceasta funcțiunile vitale".

Interesant este însă faptul că mare 
savantă sovietică nu s-a limitat num; 
la enunțarea teoretică a acestui aclc 
văr. Ea a făcut sport de-a lungul îr 
tregii vieți, dovedind prin lapte tenie 
nic.ia alirmațiilor sale științifice. As 
fel, la vîrsta de 65 de ani, Olga Lt 
peșinsliaia a cucerit insigna G 1.0. j 
a concurat cu succes la o întrecere d 
tir, iar în t ecare dimineață practic 
gimnastica de înviorare. Se știe <1 
asemenea că marele scriitor Lev Nici 
laevici Tolstoi călărea, umbla pe bic 
cletă și făcea gimnastică cu o extraoi 
dinară vigoare, deși trecuse dc 8(» d 
ani. Renumitul iizioîog Pavlov cu toal 
că depășise și el vîrsta de 80 de an 
juca gorodki, plin de îusutlețjre, cu 
voioșie tinerească, mergea cu biciclef 
și schia. Cunoscutul luptător rus lira 
Podubnii 
în filmul 
concura 
vîrsta de
cov se alinia 
la vîrsta de
Craevski. care 
Ia 48 de ani, 
coiupetițională
gătorul de fond Gogin a hiat 
acum cîțiva ani îu campionatul de ma 
.■aton at Uniuni; Sovietice, deși tocnia 
împlinise 55 de ani...

Nu i deci de mirare că îu lupta p 
care savanții de pretutindeni, îu hunt 
cu omul de șUiuță sovietic A A. Ifo 
gomoleț, o dau îu
împotriva bătrîneții, sportul este socri 
tit din ce în ce mai mult ea un „auti 
dot" de prim ordin...

(a cărui viață a lost redai 
„Luptător și clovn") tna 
încă în întreceri oficiate I 
70 de ani, canotorul .Soevni 

la startul concur surite 
84 de ani, halterofil;, 
a început să facă spo» 
era î« plină activitaf 
la GO de ani, iar aler 

start».

momentul de faț.
î; i

de gimnas-tieă ale

de atunci! 
sportului 

ar fi

Judecind 
romîneec
370...

S. M. RUo'J
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fost desemnați primii cinci campioni
Campionatele republicane de dresaj 

obstacole — începute joi — au 
ntiiiuat să programeze ieri întreceri 
re au entuziasmat pe spectatorii 
ezenți în tribunele hipodromului din 
lea Plevnei.
e dc concurs,
i mai valoroși călăreți ai țării 
brăcat tricourile 
est an. Until dintre aceștia, 
odorascu (Dinamo București) a 
t și satisfacția de a fi fost declarat 
imul campion pe anul 1958. El a 
minat învingător (la o 
erență de puncte) proba 
tegoria ușoară realizînd 

locul 2 și 3 s-a clasat 
r (C.C.A.) cu caii Bolero 
Pelinaș (543 pct.). Organizată pen- 

pr:ma oară, proba de dresaj ju- 
>ri a revenit tînărului și talenta- 
ui călăreț ploeștean Gh. Antemia 
tejariil), care a realizat o perfor- 
mță excelentă cu calul său Mona 
-a: 434 pct. In ultima probă de 
•saj desfășurată în aceste două 
î (proba intermediară) N. Mihal- 
. (C.C.A.) s-a dovedit același va
ns călăreț, cîștigînd des-tul de ușor 
>ba cu calul Corvin (777 pet.), 
nat de N. Marcoci (C.C.A.) cu 
heilan 737 pct. Tot N. Milialcea a 
ipat și locul III cu calul Sulina 
•1 pct.).

Și, iată că după două 
aseară, cincf dintre 

au 
de campioni pe 

Gh.
a-

apreciabilă 
de dresaj 
583 pct. 

Iosif Mo!- 
(547 pct.)

(uitate din finala campionatului 
feminin de hochei pe iarbă

31.1'.I 10 (prin tcl.Ton). Joi după- 
i-ază a început pe stadionul „Gh. 
eorghitt-Dej" din localitate, finala 
npiona-tului republican feminin de 
■hei pe iarbă. In prima zi, rezitl- 
ale întilnirilor dintre cele patru 
lipe participante au fost: Voința 
eorghieni — Acvila București 1—0 
-0). A înscris Margareta Silvester, 
ctrica Oradea — Penicilina Iași 
I (0—1). Au marcat Etisabeta 
ikacs, Ecat. Traicti, Eva Kocsis și, 
bectiv, Gifia Pinzaru. Vineri după- 
ază. Voința Gheorghieni a termi- 

la egalitate, I — I (I—0), cu 
licilina lași iar Electrica Oradea 
nvins Acvila București cu 1—0
-0).

RADU FISCH, coresp. reg.

La obstacole s-au desfășurat două 
probe de campionat. După evoluția 
din prima manșă, C. Vlad (Dinamo 
Ploești) începuse deja să primească 
felicitări. Toți îl vedeau învingătorul 
probei. Răsturnînd orice pronosticuri, 
colegul său de echipă Ion loja, cu 
calul Hodar a realizat însă un punc
taj mai bun (doar 8 față de 11 pct.) 
și a. cucerit astfel titlul de campion 
al probei de categorie semitișoară. 
Pe locul III, Gh. Langa (C.C.A.) pe 
Fulger, cti 12 pct penalizare.

Oarecum asemănător s-ait petrecut 
lucrurile și în proba de obstacole ca
tegorie semimijlocie. După prima man
șe (la campionate toate probele se 
dispută în două manșe), Gh. Langa 
înregistrase rezultate excepționale cu 
toți cei trei cai cu care intrase în 
probă (Lux, Fulger și Ropot). In cea 
de a doua manșe termină parcursul 
cu 0 pct penalizare cu calul Fulger 
și rămâne cu 8 pct penalizare din pri
ma manșe. Același punctaj îl avea 
cu calul Lux după a dona manșe. 
Singurul adversar periculos rămînea 
excelentul călăreț Vasile Pinciu, care 
avea doar 4 pct. penalizare în prima 
manșe cu calul Văzduh. El trebuia să 
execute însă cel de al doilea parcurs 
fără nici o greșeală. Și a reușit acest 
lucru, cîștigînd astfel titlul de cam
pion. Despre această probă am vrea 
să mai amintim faptul foarte îmbu
curător că organizatorii au făcut un 
parcurs așa cum trebuia (cu multe 
probleme de conducere a calului, cu 
combinații etc.) și dacă în prima man
șe s-au înr trat numeroase dărâ
mări de obstacole, derobări, căzături 
și chiar renunțări, în cea de a doua 
manșe au fost penalizate mai puține 
greșeli ceea ce demonstrează că și 
pe astfel de parcursuri dificile călă
reții noștri pot concura la un nivel 
satisfăcător.

București) pe Albița 0 pct, timp 
1:09,0; obstacole deschidere (în trei 
manșe): manșa I: Mircea Stâncii (Re
colta Sibiu) pe Idila 0 pct, timp 
1:03,7; manșa 11-a: Constantin Vlad 
(Dinamo Ploești) pe Castor 4 pct, 
timp 1:17,4; manșa a II l-a: Vasile 
Pinciit (Victoria București) pe Mata
dor 8 pot, timp 1:27,0; obstacole fete: 
Elena Leov (Recolta București) pe 
Pobeda 4 pot, 1:03,0.

D. GÎRLEȘTEANU

•Programul ultimelor două zile de 
întreceri: azi de Ia ora 8 dim: dresaj 
„Sf. Gtieorglie" (campionat), obsta
cole juniori (campionat), obstacole 
fete-juniori, categoria ușoară (campio
nat), categoria mijlocie (campionat) ; 
mîine, de la ora 9 dim: obstacole pi
tici,. obstacole fete (campionat) dre
saj olimpic (campionat), ștafetă (cam
pionat), categoria grea (campionat), 
festivitatea de închidere.

kac:

*

In afara probelor de campionat au 
mai avut loc și alte întreceri de ob
stacole și dresaj care s-au încheiat 
cu următoarele rezultate: proba re
zervată retr.onților anului 1957 : C. Vlad 
(Dinamo București) cu Bîrsan 0 pct., 
timp 1:19,0; obstacole juniori începă
tori: Dan Mîndru (Centrul de tineret

e

In 1 
lei de a 
republican 
samentele' 
fățișare :

urma omologării rezultatelor c.e- 
- i V-a etape a canip.'oirptidui 

de atletism pe echipe, cia- 
întrecerii au următoarea în-

Clasamentul general

1. Dinamo 10 10 0 0 2044 :U75 23
2. U.A S.'R. 10 9 0 1 1913 : 1273 lfi
3. Rapid 10 7 0 3 18157,5:1296.5 14
4. Metalul 10 6 0 4 1647,5:1542,5 12
5. Constr. 10 5 0 5 1536 :1540 10
6. Progresul 10 4 0 6 1481,5:1728,5 8

Cupa Constructorul" 
la Supte libere juniori 
Astăzi și mîine se desfășoară în Ca

pitală, în sala Constructorul din str. 
Aurora nr. 1, __ ________

27““*—’t 
bui sportiv Constructor’ll în 
„Lunii Prieteniei 
La acest concurs, 
„Cupa Constructorul vor 
juniorii din colectivele 
sportive din Capitală.

un concurs de lupte li
bere pentru juniori organizat de clu- 

~ ' " * cinstea
r.omîno-Sovietice“. 

care a fost dotat cu 
lua paa te 

și cluburile

y, Pinciu, învingător în proba de obstacole categoria semimijlocie

Au început pregătirile boxerilor romini
în vederea întilnirilor cu pugiliștii din R.D.l

Ultimele meciuri de verificare 
handbaliștilor noștri pentru jocurile 

‘ 0. 6.din R.
•tipii 
brie 
dbal
Magdeburg (R.D. Germană) for- 
iilc masculină și feminină ale R. 
Germane. In vederea acestor pâr- 

colegiul de antrenori a terminat 
le trecute selecționarea celor două 
iri din care vor fi alcătuite echi- 
• reprezentative.
i general, la alcătuirea loturilor, 
mers pe linia promovării cu cu- 
a clementelor tinere, care s-au 

it remarcate în primele etajie ale 
pionatelor republicane. Iată 
jucătorii și jucătoarele care 

în

ciim ani anunțat, la 19 
echipele reprezentative 
ale țării noastre vor întîlni

oc- 
de

aceste dona loturi:

de alt-

L Cost ache I este inul din jucă- 
i tineri, cure s-au evidențiat in ul
ui timp. 1'1 a [ost promovat in lo- 
reprezentatio.

BĂIEȚI: Redl și Haberpursch. (por
tari), Donca, Nițescu, V. Șelarii, Co
vaci, Bădulescu, 7/zesc/z' (apărători), 
Bulgarii, Coidache 1, Căli man, Stănes- 
cu, Ivănescu, Hnat (atacanți).

l’ete: Cazajcu, Gunțher (portari), 
Schenker, Bucur, Popescu, Cirligeanu, 
Vgron, Roșa (apărătoare), V. Dumi
trescu, Pădureanu, Jianu, Nicu'escu, 
Dobre, Scheipp, Gross (atacante).

Mîine, cele două loturi vor par
ticipa la jocuri de . verificare, ultimele 
înainte de plecare. Echipa masculină 
va întîlni formația bucureșteană Ra
pid, iar fetele vor juca, in deschidere 
la cuplajul de fotbal de pe stadionul 
23 August, în compania unei selec
ționate bucureștene. După partidele 
de mîine cei ■ doi antrenori (Nicolaie 
Nedef la băieți și Constantin Popescu 
la fete) vor proceda la definitivarea 

■ selecționatelor.

O nouă. întîlnire pugilistică interna
țională bate la ușă. După cum se știe, 
la 25 petombrie reprezentativele A și 
B ale R. P. Romîne vor întîlni puter
nicele selecționate ale R. D. Germane. 
Intîlnirilc sc anunță foarte dificile, ți- 
nind seama de calitățile tehnice ale 
viitorilor noștri adverșari. Evoluția e- 
chipelor Traktor și Motor Karl Marx- 
stadt în țara noastră a confirmat ni
velul superior al boxului care se prac
tică în R. D. Germană

In fața unor pugiliști de valoare 
cum sînt cei din R.D.G., boxerii noș
tri au datoria și posibilitatea de a 
arăta adevărata clasă a „sportului cu 
mănuși" din țara noastră. De-altfel, ei 
au dc luat o revanșă (se știe că anul 
trecut, la Berlin, am fost întrecuți cu 
6—4) și, fără îndoială că vor depune 
toate eforturile pentru a obține un re
zultat dc prestigiu.

Boxerii noștri — din loturile A și 
B — iffi început pregătirile încă de 
la începutul acestei săptămâni. „Vrem ca 
pîhă la meciurile cu echipele R. D. 
Germane — ne-a spus antrenorul Lu
cian Popescu — să insistăm în mod 
deosebit asupra pregătirii fizice a bo
xerilor. Pentru aceasta, după cum ve
deți, facem foarte, foarte multă gim
nastică, fără să neglijăm bineînțeles 
elementele de tehnică".

Boxerii se antrenează zilnic în sala 
Floreasca. Ei dau deplină ascultare in-

campionatul

//

tcan
Sub aspectul organizării și partici

pării, bilanțul semifinalelor campiona
tului republican de șah din acest an 
este nesatisfăcător. Din 80 de jucători 
cîți erau așteptați să ia parte la între
ceri s-ati prezentat doar 52, dintre care 
doi s-au retras pe 
ției. Aceste absențe, 
aproape 40 la sută, 
îngrijoreze.

Să fi scăzut oare 
față de semifinale, < 
totdeauna s-au bucurat de multă aten
ție din partea jucătorilor fruntaș.'? Nu 
aici trebuie căutate cauzele defecțiuni
lor. Cei mai nmlți dintre șahiștii care 
nu s-au prezentat doreau cu ardoare 
să ia parte la turneele semifinalei. Dar 
colectivele și cluburile lor nu le-au asi
gurat condițiile materiale necesare par
ticipării.

Aceste absențe au dezorganizat des- plinele cît a fost la Arad.

parcursul competi- 
într-o proporție de 
sînt în măsură să

interesul șahiștilor 
competiții care din

7. Recolta 10 2 0 7 1366 :16G7 B
Jî. voința 10 1 0 9 1013,5:187<1,5 2
S. C.C.A. 10 0 0 10 1024 :1919 0

Clasamentul echipe Lor masculine

1. Dina mo 10 10 0 0 1424 : CSI 20
2.’ U.A.S.R. 10 9 0 1 1273 : 84'3 Ifi
3. Rapid 10 7 0 3 11&9.5: 944,5 14
4. Recolta 10 6 0 4 942 11057 112
S. C.C.A. 10 5 0 5 855 :im W
6. Constr. 10 3 0 7 961 :1O31 6
7. Metalul 10 3 0 7 991,5:1146,5 6
8. Progresul 10 2 0 8 9J8,5:11'17,5 4
9. Voința 10 0 0 10 409,5:1330,5 •

Clasamentul echipelor feminine

1. Rapid 10 10 0 0 666:452 20
2. Metalul 10 9 0 1 63-1:456 1K
3. U A.S.R. 10 6 0 4 640:473 ia
4. Dinamo 10 6 0 4 610:484 12
5. Constr. 10 6 0 4 566:523 12
6. Progresul 10 4 0 6 563:523 8
7. Voința 10 3 0 7 504:531 6
«. Recolta 10 1 0 9 424:810 2
9. C.C.A. 10 0 0 10 1«S:73C 0

Astăzi și mîine esle programată cea 
de a VI-a etapă a acestei tradiționale 
competiții a atletismului nostru, lntîl- 
■niri’e vor avea loc la București și la 
Cluj. La București, pa Stadionul Rel 
publicii, se vor întrece: Cqns.ructo- 
nil—Progresul—C.C.A. și \ oința— 
DinaqroRapid, iar 'a Oiuj, pe stadi-l 
on!»! Gh. Gheorghiii-Dej va avea loc în-: 
tilnirea l’.A.S.R.—Metalul—Recolta.

C. C. A. a învins
C. S. Marina la box

telefon).

a campionatului rapublicain de 
echipe, dimtro C.C.A. și C. S. 
s-a disputat joi seara în. Sala 
rilor, în fața a peste 3.000 de 
tori. Surpriza reuniunii a 'produs-o p-u- 
gilistul constănțean Dumitru 
care, ,’A' ’ " ' 'w.
mai cu seamă în ultima repriză, 
întrecut li puncte pe 
drean-u. S-a remarcat,

CONSTANTA, .10 (prin 
Intllnirea restanța din etapă 

box pe 
Marina, 
Sportu- 
specta-

RĂgălie 
dîrid dovadă de multă vitalitate, 

seamă în ultima repriză, l-a 
Nicolae Mi.n-

S-a remarcat, de asemenea, 
partida dintre M.ii'CCa Dobrescu și Va- 
sil-e- Vimtilă, în 1
sir fi meritat un 
Scor final:
C.C.A.

Rezultate 
goriilor: M.
Vtntilă (M); D. Răgâlie 
MîndreaiM (C.C.A.): E. 
meci nul cu St. Vă car u 
(C.C.A.) b.n.
(C.C.A.) b.
Dobre Pavel , ...r. ___
(C.C.A.): Șerb-i Ncâcșn’ (C.C.A.) »h>/ab, 
E, Andronache (M): V. Tiță (C.C.A.) 
b.ab. V. Vîlvaii (M); z. Ciodilan 
(C.C.A.) b. p. I. Lazăr (M); Gh. Negrea 
(C.C.A) b.p. I. ------

care acec-ta din urmă 
rezultat de egclitaite. 

£5-15 în favoarea echipei

tehnice, în ordinea cate- 
Dobrescu (C.C.A.) b.p. V.
D. Răgăllc (M) b.p. N. 

CKmaș (C.C.A) 
(M); V. Cze«eM 
(M): D. Eurltniș 
Icaiescu (M);

N. Negrea

C. Preda t 
ab. M.

(I.î) b.p.

dicațiilor antrenorului Lucian Popescu 
privind gimnastica. O parte din ci, a- 
vînd meciuri în cadrul campionatului 
republican pe echipe, deocamdată nu 
s-au prezentat la antrenament. Lotu
rile complete vor începe pregătirile 
luni dimineața.

Iată care sînt cele două loturi din 
care se vor alcătui echipe'e țării noas
tre : LOTUL A: Mircea Dobrescu, N. 
Mindreanu, Iosif Mihalc, M. Trancă- 
St. Văcarii, C. Dumitrescu, Mihai Sto- 
ian, Șerbii Neacșu, Dun.îtru Gheorghiu, 
Gh. Negrea și V. Mariuțan. LOTUL B: 
Puiit Nicolae, C. Gheorghiu-Paul Pa
vel, A. Farkaș, V. Czegeli, Fr. Paz- 
mani, Nic. Negrea-L Dragnea, Șt. Co- 
jan, Tr. Stuparu, Ghețu Velicu, Petre 
Zaharia, D. Ciobotaru.

Tiță
i (M); Z.
Lazăr (M); Gh. ] 
Tălmăceanu (M).

VALERIU SUCII) 
corespondent
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1 Au apărut:
’ In Editura Tineretului - 
Cultură fizică' și spoit:

; N. BAIAȘU: Săriturile în
,tică.
- Dr.C. DOBOȘIU, dr. CL.
•și dr. D. TOMESCU:
•sportivă.

In Ediit.ura Militară
’ VIRGIL ECONOMU:
^Contribuții la stadiul
► unitare de joc. cu aplicații la echipa
► C.C.A., campioană lepublicană pei 
>1956-1967.

SCCțJâ

gimnas-

BACIU
Traumatologie

a M.F.A.: 
Fottal — 

unei metode

7

O experiență nereușită
Ultima etapă a ediției din acest 

an a „Cursei Victoriei" a avut o 
desfășurare inedită. Spre deosebire 
de altă dată, această ultimă etapă 
a fost împărțită în două, prin crea
rea unei semi-etape (Orașul 
Predeal) contra cronometru 
dual. De la Predeal cicliștii 
startul spre București în

Stalin— 
indivi- 

au luat 
ordinea

semifinalei
Je sak

Calificativul z,nesațisfăcător 

ui repukl
fășurarea semifinalelor, au răsturnat 
echilibrul de forțe al programului 
turneelor, alcătuit cu atîta migală.

Și astfel s-a ajuns la situația că la 
Tg. Mureș semifinala a avut ...9 par
ticipant, iar lupta s-a dat efectiv doar 
între 5 jucători (Bozdogtună,Soos. Ne
grea, Szabo și Mititelu) care au și 
ocupat primele locuri. La Arad, Rado
vici și Breaza au fost în afară de orice 
concurență, condiicînd sei^ilinala „(lin 
cap în cap". Iar o luptă cu adevărat 
strînsă, specifică acestei competiții, s-a 
dat doar în grupele dc la București 
care au cumulat majoritatea celor mai 
buni jucători ai. țării. In grupa a lEa, 
de pildă, la sfîrșitul întrecerii 6 jucă
tori sînt alintați pe distanță a ntimai 
jumătate de punct, iar în grupa 1 
diferența dintre al doilea și al optulea 
clasat este de 2 puncte, față de 4

Oi

le șa
Depășită de aceste defecțiuni (în- 

ir-adevăr neașteptate) federația nu a 
hiat măsuri energice. Nu s-a iăcut de 
urgență o recalculare a forței 
turneu, nu s-a comunicat cîți 
se vor califica în finală din 
grupă. Dealtfel nici acum, la 
o săptămînă după terminarea 
nalelor, nu sc cunoaște cu exactitate 
numele finaliștllor. Această lipsă a fe
derației a iăcut să sporească nervozi
tatea jucătorilor, a dat naștere la fe
lurite interpretări nesănătoase. Sc im
pune în consecință ca analizînd modul 
defectuos în care s-au desfășurat se
mifinalele campionatului republican 
Biroul federal să tragă în cel mai 
scurt timp concluziile sale ei (aceasta 
e cel mai important) să hotărască în- 
tr-im mod echitabil pe cei ce vor li 
calificați în filiala campionatului repu
blican dc șah din acest an.

vallriu CJ1IOSE

iiecărui 
jucători 
fiecare 

aproape 
semih-

clasamentului stabilit la capătul se- 
mi-etapei. Scopul urmărit de orga
nizatori a fost acela de a 
potențialul 
precum și obținerea unei medii orare 
cît mai ridicate.

Să vedem care a fest rezultatul 
acestei experiențe. Dacă pînă la Pre
deal, concurenții au alergat ca în- 
tr-o veritabilă cursă contra-timp, de 
aici încolo, experiența nu și-a mai 
dovedit utilitatea. Ș'i iată de ce. Ple- 
cînd individual de la Predeal cu 
„zestrea" de timp ‘ realizată în semi- 
etapă, se întrevedea (probabil că pe 
acest lucru au contat și inițiatorii) 
că cel mai bun sau în ultimă in
stanță cîțiva din cei mai buni vor 
ajunge primii la sasire. Desfășura
rea cursei a dovedit că acest lucru 
nu este realizabil. Traseul destul de 
lung a dus la regrupare. Firește că 
la aceasta a contribuit și biricra în
chisă de la Comarnic. Dar. oricum, 
s-ar fi ajuns la aceeași situație. Că 
nu s-ar fi regrupat la Comarnic, ci 
poate la Ploești, aceasta n-are im
portanță. Știind că nu au un avans 
suficient care să le asigure victoria, 
cei cîțiva cicliști aflați în față nu 
ar mai fi tras. In schimb, în gru
pul alergătorilor din urmă, am re
marcat, în primul rînd, lupta dintre 
cicliștii de la C.C.A. și, cei de fii 
Victoria, care a contribuit și mai 
mult la regruparea plutonului. Echi
pa C.C.A. (și nu Victoria cum gre-i 
șit a apărut în numărul de marți),- 
a reușit pînă la urmă să-și păstreze 
locul doi în clasamentul general pe 
echipe.

verifica
tuturor participanților.



primei etapepeel de la întrecerile a
(Foto:

campionatului republican de motocros 
' G.i. Dumitru)

Mîirae, in eampsGBîatuE. categoriei A

0 etapă importantă pentru clasament și selecție
® La București cuplajul derbiurilor, în Jară jocuri ia fel de echilibrate • Reintrări ia Dinamo București șS 

Progresul e Ultima verificare a selecțicnabililor în vederea partidelor cu Ungaria

a ll-a

Duminică dimineața la ora 8,30, cei 
i buni motocicliști din țară vor evo- 

i din nou în cadrul spectaculoaselor 
>be de motocros. întrecerile contează 
itru faza a ll-a a campionatului re- 
rlican de motocros. Cursa de dumi- 
ă va fi în același timp și un ultim 
imen în vederea selecționării echipei 
astre naționale care va lua parte la 
icurstd internațional de la Tbilisi.

In prima fază a campionatului au ieșit 
învingători următorii alergători : Mi
hai Pop (125 cmc), St. lancovici (175 
cmc), Gh. Ion (250 cmc), Al. Lăzăres- 
cu (350 cmc), M. Dănescu (500 cmc), 
M. Dănescti+Al. Hulm (750 cmc ataș), 
întrecerile se desfășoară tot pe traseul 
din spatele stadionului Constructorul. 
Intrarea spectatorilor se va face prin 
incinta stadionului.

Nici nu se putea o etapă mai binevenită, înaintea meciurilor cu Ungaria 
de la 26 octombrie, ca aceea de inîine din categoria A. Deși se dispută numai 
cinci partide (a șasea, Știința Cluj — Petrolul, este aminată pentru că Pe
trolul joacă la Kiev cil Wismut), totuși prin caracterul lor echilibrat aceste 
întilniri oferă un foarte nimerit prilej de trecere în revistă a jucătorilor 
cei mai buni și cei mai în formă într-un moment în ca>-e se definitivează 
ioturile reprezentative A, B și tineret. Și acest lucru este foarte important 
pentru că, odată încheiate lucrările de selecție în vederea partidelor cu 
Ungaria, vor putea fi considerate ca terminate și pregătirile — din punct 
de vedere al selecționării — pentru meciul cu Turcia, care — cum se știe _
va avea loc o săptămină mai tîrziu, adică fa 2 noiembrie.

Dintre întîlnirile de mîine se deta
șează cele de la București, atît ca 
tradiție, cît și ca perspective. Este 
vorba de C.C.A. — Dinamo și Ra
pid — Progresul care formează „afi
șul" reuniunii fotbalistice de la „23 
August". Aceste meciuri apar și drept 
cele mai echilibrate. In primul rînd 
se impune partida C.C.A. — Dinamo, 
care se bucură de o vecile și fru
moasă tradiție și care, — în lumina ul
timelor comportări ale echipelor — se 
anunță de-a. dreptul pasionantă. E 
foarte greu de indicat un favorit. 
Cele două echipe păstrează aceleași 
șanse la victorie. Ceea ce credem că 
va avea un citvînt destul de greu în 
fixarea rezultatului, va fi jocul lini
ilor de mijlocași, pe , de o parte 
Jenei-Bone, pe de alta Al. Vasile- 
Nunveiller.

In celălalt „derbi" bucu-re-ștean, ca
racteristica o imprimă tinerețea jucă
tor.lor. Deci, ceea ce va hotărî re
zultatul va fi elanul și puterea de 
luptă. Ceferiștii au trecut tui examen 
greu, miercuri la Sofia, unde au rea
lizat o bună performanță; Progresul 
a dovedit de atî-tea ori câ, mai ales 
în partidele cu Rapid, 
și-și impune jocul.

Echilibrate sînt și jocurile din țară. 
La Arad și Petroșani, gazdele — 
U.T.A. și Jiul — nu sînt sigure de 
cele două puncte, iar Ia Constanța, 
Știința Timișoara nu-i deloc scutită 
dc perspectivele unui „duș rece" din 
partea Farului.

PREGĂTIRILE

se regăsește

ECHIPELOR...

A fost alcătuit programul etapei
Cupei R.P.R. de la 26 octombrie

. . viitoarea etapă a Cupei R.P.R.
26 octombrie) vor intra în com- 

iție și echipele de categorie B. 
□gramul etapei a fost astfel al- 
uit:

îmura roșie Tiilcca—Dinamo Galați 
namo Pitești—Rapid II Buc.
•'.R. Pașcani—Unirea I Iași 
impia Giurgiu—Dinamo Obor Buc. 
cora Galați—Victoria Buzău
xtila Botoșani—Foresța Fălticeni 
■t. Tîrgoviște—Prahova Ploești 
finăria Cimpina—Poiana Cîmpina 
rpați Sinaia—Flacăra Moreni 
at. Fălticeni—Progr. Suceava 
LA, Bacău sau Steaua roșie 
i—Dinamo Bîrlad 
lamo Iași—C.S.M.S. I lași 
nfecția Buc.—Met. Titanii Buc.
inia Tg. Mureș—Partizan Reghin 
itiia Sf. Gheorgiie—C.S. Tg. Mureș 
uimo Baia Mare—Recolta Cărei 
.R. Tciuș—Corvinul Huned.

Ba-

Arleșul Turda—Ind. Sîrmei C. Turzii 
Tisa Sighet—Minerul B.
Indagrara Arad—A.M.E.F.A.
Fca.
Met. 
vine
Min.
Celuloza Zărnești—Trac. O. Stalin 
C.S.A. O. Stalin—Gaz Metan Mediaș 
Flacăra Tg. Jiu—Știința Craiova 
Flacăra Orăștie—C.S.A. Sibiu 
Minerul Aninoasa—Minerul Ltipeni 
Confecția Bîrlad—Unirea Focșani 
Petrolul Moinesti—Textila Btilmși
C.S. Marina C-ța—IMUM Medgidia 
Prcgr. Brăila—Știința Galați
C.F.R. Cluj—Gloria Bistrița 
Locom. Filaret—Laminorul Buc.
Petrolul Valea Caselor—Unirea Pitești 
Dinamo T. Severin—C.F.R. Timișoara 
Alimentara Tg. Mureș sau Gloria Tg. 
Mureș—Rapid Cluj
Criștd Ineu—Aurul Brad

Mare
Arad 

de Zahăr Arad—C.F.R. Arad 
7 Noemb. Craiova—C.F.R. Ro- 
Craiova
Bocșa Vasiovei—C.S.M. Reșița

Stăruința S. Mare—Voința Oradea 
Stăruința Salonta—C.S. Oradea

Echipele învingătoare în aceste 
jocuri vor participa la etapa fixată la 
7 decembrie.

I

...au continuat 
cestei săptămîni, 
obișnuite de 
jocuri amicale.

• Joi, pe terenul său, echipa C.C.A. 
s-a antrenat, cum se spune, în fami
lie: cu formația de juniori. Au par
ticipat toți jucătorii, mai puțin Apol- 
•zan, care continuă să fie indispe .ibil, 
'Dragoniirescu, 

gradat pregătirile în

în tot cursul a- 
fie prin ședințe 

antrenament, fie prin

dar inclusiv 
continuă

care-și 
vede-

IRI, REZULTATE
ii Miercuri, Gloria Bistrița a sus- 
ît tm meci amical la Buzău în 
ipr.nia formației locale Victoria, 
ipeții au cîștigat cu 3-2 (0-1).

Stăiiescu, corespondent).

> Intrucît, unii delegați de eolec- 
și cluburi sportive continuă să

adreseze l.E.B.S. pentru bilete la 
ii cu Ungaria de la 26 octombrie, 
•nd astfel deplasări inutile la 
•urești. se at-age din noti atenția 
iror colectivelor și cluburilor spor- 
- din țcră că biletele pentru ine- 
i Romîr.ia—Ungaria se vor distri- 

niunai prin consiliile regionale 
I.F.S., cărora li s-au repartizat 
e de bilete. Această măsurii a fost 
tă tocmai pentru a evita deplasarea 
egalilor de cluburi și colective ia 
■urești pentru bilete.
.E.B.S. anunță consiliile regionale 
1F.S. că biletele care le-au fost 
artizate trebuie ridicate—contra 
t — pînă la 22 octombrie a.c. Dis- 
mirca biletelor pentru Capitală va 
anunțată la timp.

> Intîlilirca restanță din categoria 
(seria li) S.N.C. Constanța—Com
atul Poligrafic București a fost 
rogramată la data de 15 octombrie 
Constanța.

S Intrucît terenul din Corabia a 
t suspendat pe termen de două 
pe, meciul Dunărea Corabia—Me
ii Tîrgoviște (cat. C — seria 
) se va deslășura mîine la Ir. Mil
ele.

dele din campionatul categoriei B și 
C programate la 19 octombrie ia Iași 
an fost aminate pentru data de 22 
octombrie. La această dată se vor 
disputa jocurile C.S.M.S. I Iași—Uni
rea Focșani și C.S.M.S. 11 Iași—Mi
nerul C. Lung Moldovenesc.

• Meciul I.M.U.M. Medgidia — 
S.N.C. Constanța (cat. C) are loc 
mîine la Constanța (terenul din Med
gidia fiind suspendat).

Petrolul și Wismut 
din nou față în față

(urmare din pag. 1) 
de mîine se anunță mai dificilă. 
Plocștenii sînt lipsiți de Fronea (ac
cidentat și indisponibil), care a fost 
un om de bază în meciul de la Ploești 
și care a știut să-l anihileze pe impe
tuosul Troger, 
cl’.ipei Wismut.
și el accidentat și deci cu posibilități 
scăzute de randament în echipă. A- 
vem încredere insa, în puterea de lup
tă și elanul formației noastre (în care 
Neacșu II urmează să-l înlocuiască 
pe Fronea) și sperăm într-un rezultat 
bun.

e Fotbaliștii Petrolului au făcut 
miercuri u'thmil antrenament la Plo
ești : au jucat trei reprize a 30 minute 
cu echipa regională Finirea U.R.M. 
Rezultat: 3—0 (1—0, 1—0, 1—0).

Ieri, ploeștenii s-au antrenat la Kiev, 
pe stadionul Dinamo, pe care va avea 
loc mîine partida cu Wismut. Antreno
rul Oană nu s-a fixat încă asupra for
mației.

o Dacă partida Petrolul—Wismut 
se termină mîine la egalitate, va fi 
prelungită cu 2 reprize a 15 minute; 
în cazul cînd egalitatea se va men
ține și după prelungiri, atunci echipa 
calificată va fi desemnată prin tra
gere ia sorți.

centrul înaintaș al e- 
In plus .Zaharia este

>i La 18 și 19. octombrie vor avea 
la Iași întrecerile „Cupei Moldo- 

“. Din această cauză, toate parti-

Așa cum ara mai scris, concursul 
Pronosport nr. 41 din 12 octombrie sc 
prezintă deosebit de atractiv datorită 
varietății meciurilor care îl alcătuiesc.

Capul dc afiș îl constituie cea dc a 
treia întîlnire din cadrul C.C.E. dintre 
Petrolul Ploești și Wismut Karl Marx 
Stadt, întîlnire ce se desfășoară la 
Kiev.

Cele două meciuri dintre reprezentati
vele AșiB ale R. Cehoslovace și R.P. 
Bulgaria sînt deosebit dc interesante. în 
timp ce echipele bulgare sînt alcătuite 
din jucători pe care i-am întîlnit în 
ultimul timp cu. regularitate în lotul 
reprezentativ, echipele cehoslovace au 
suferit numeroase modificări, tinzîndu- 
se la o întinerire a primei formații.

In continuare, programul cuprinde 
cele două derbiuri bucureștene Rapid 
—- Progresul și C.C./V — Dinamo, me
ciuri deschise oricărui rezultat.

Farul Constanța și Jiul Petroșani au 
ocazia să realizeze puncte în .ntîlni- 
rile pc care Ic susțin, iar intimele 4 
meciuri din cadrul categoriei B sînt 
dc asemenea echilibrate.

Este dc presupus c.i după trei etape 
calme în' care a abundat numărul ce
lor premiali, dc data aceasta să abun
de premiile mari, lucru posibil numai 
în cazul cînd „soliștii siguri" nu vor 
ți U - - î—ccrstri mari surprize.

Nu îii'.a'țU Numai mine plnă la ora

Și eu cred că linia d- atac va reuși 
acest lucru". Exact de aceeași părere 
a fost și extremul stingă Tătaru.

• Dinamoviștii s-au antrenat și ei 
joi, cu Dinamo 9 Miliție. In formație, 
Dinamo a folosit și pe Vj Angliei; 
a cărui suspendare a expirat și care 
reintră duminică. Lată, dealtfel» e- 
ci ipa care a jucat joi tot timpul : 
Coz na-Popa, Motroc, Panaif Ii-Al. 
Vasile, Nunveiller-V. Anghel, Varga, 
Erie I, Szakacs I. Surii. Aceeași for
mație va juca — probabil — și mîi- 

Dinamoviștii speră și ei într-o 
privirile lor 

C.C.A., spre

ne. 
comportare hună. Dar și 
se îndreaptă, ca și la 
linia de înaintare...

• Problema înaintării
la antrenamentul de joi 
norii Progresului. Progresul a jucat 
cu. rezervele echipei C.C.A-, (2—0
ptin Banciu) și a pus accent pc ac
țiuni larg desfășurate în viteză. Dacii 
apărarea este aproape sigură (Mindru- 
Dobrescu, Caricaș, Soare-Cojoc"rti, 
Știrbei), în schimb, antrenorii Lupaș 
și Drăgușin nu s-an fixat asupra ata
cului, din care va lipsi Sinărăiidescii, 
care este bohi-av. Perspectivele acestui 
meci ? „Va fi dirz — ne spunea an
trenorul Drăgușin — și va ieși în
vingătoare echipa care se va dovedi 
n-ai matură în joc".

• La Rapid, după jocul de la Șotia, 
s-a ținut un singur antrenament, 
ușor, dc revenire. Comportare- de la 
Sofia a întărit speranțele într-o vic
toria asupra Progresului. Formația 
rămîne aceea de la Sofia. Poate să 
intervină doar o schimbare în postul 
de portar.

• Știința 
miercuri cu 
juniorii. De

Ti "i.oara
Tehnometal

fiecare dată însă, atacul

a jucat 
și joi, cu

Constantin (dreapta) a fost unul din cei mai buni oameni ai echipei 
C.C..4. in partida cu Petrolul, lată-lîn plină acțiune. In spate, Cacoveanu 
este gata să-i vină — eventual — in ajutor.vină — eventual — in

rea reintrării, 
alinia formația 
care a întrecut 
mea — ne-a spus Bone—■ 
rezultatul meciului cu Dinamo este în 
funcție de modul cum atacul nostru 
va ști să se descurce în fața apă
rării bune și dirze a dinamovlști or.

Mîine. militarii vor 
de duminica trecută 

pe Petrolul. „Părerea 
este că

©onosport
12 mai puteți depune in Capitală bu
letinele dv. la concursul Pronosport 
nr. 41.

Pentru documentare, consultați Pro
gramul Loto-Pronosport nr. 234 care 
cuprinde tot materialul documentar le
gat de acest program de concurs.

e Participant I Verificați ca numere
le buletinelor depuse de dv. să fie înre
gistrate în borderourile respective.

UN PREMIU DE 250.000 LE! 
LA PRONOEXPRES

dcIn sfîrșit, după cîtcva săpțămîni 
„acalmie" în care am înregistrat doar 
creșterea reportului, concursul Prono
expres nr. 38. a adus satisfacția unui 
premiu dc categoria a II a (6 din 8) 
în valoare dc 2-50.000 lei.

Fericitul cîștipătcr a jucat 3 varian
te. deci în total 9 lei. Cu părere de 
rău nu vă putem comunica numele său 
deoarece nu șî-a trecut citeț adresa pc 
buletin. Ghidîndu-ne după stampila a- 
genției care a. înregistrat buletinul am 
stabilit că el a fost depus la Bucu
rești și sc presupune că și ciștigătorul

este tot din București. El este rugat 
să se prezinte de îndată la Direcția 
Generală I. S. Loto-Pronosport.

Ținind seama de toate acestea, invi
tăm în mod insistent pe toți participan
ts la concursurile Pronoexpres și Pro
nosport, ca atunci cînd completează 
buletinele să nu uite de a trece și a- 
dresa exactă.

Pentru concursul nr. 39 cu tragerea 
din urnă miercuri 15 octombrie se re
portează suma de 250.000 Ici la cate
goria I.

» In urma omologării variantelor de
puse la concursul 
din 8 octombrie, 
toatele premii:

Categoria Ii : o
de 250.000 lei.

Pronoexpres nr. 38 
s-au stabilit urmă-

ajutor.
(foto i. Mihăica)

a nemulțumit: a combinat prea mult 
și a fost ineficace. La Constanța va 
juc? echipa: Enăchescu-Filip, Co- 
dreanu, Florescti-Cojereanu, Tănase- 
Gmleanu, Lereter, Ciosescti, Zaliaria, 
Boroș. Săptăniîna viitoare va relua 
antrenamentele Cădariu și poate că 
în scurt timp va reintra în echipă.

• Plata premiilor la concursul Pro
noexpres nr. 38 din 8 octombrie a. c. 
se va face luni 13 octombrie cu înce
pere de la oră 17 la. agențiile proprii 
raionale Loto-Pr.onospcrt în raza că
rora premiații și-au depus buletinele.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 42 DIN 19 OC

TOMBRIE 1958

Arad — Ind. Sîrmei C.

376 ici fiecare.
Categoria VI : 1.239,75 variai 

cîto 120 lei fiecare.
Fond de premii: 1.097.878 Ici.

Categoria III : 13 variante a cîtc
11.497 lei f iecare

Categoria IV : 59 variante a cite
2.533 lei fiecare.

citeCategoria V. 397 variante a

I. C.S.A. Sibiu - C.S. Tg. Mureș.
II. Gaz Metan Mediaș -- C.F.R. Iim.
III. C.S. Oradea — Minerul Lupeni.
IV. Poiana Cimpina — Dinamo 

Obor.
V. C.F.R.- 

Turzii
VI. Dinamo Bîrlad — Unirea lași.
VIL Știința Craiova — Tracf. Or. 

Stalin. ’ . '
VIII. Dinamo Galati — Progr. Su< 

ccava.
IX. Roma — Juventus.
X. Fiormtirm - - Internazionale..
XL Spal ..— Lazio.
X1L Udincse — Sampdoria.

Rubrică redactată de 1. S. Loto- 
Pronosport.
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„Muchia Sentinelei" din 
cu echipa de alpinism

Blidul Uriașilor, 
a C. Ca Aa

întrecerea echipelor de volei din categoria I

Aș fi vrut să am darul scrisului 
pentru a vă reda o imagine a pla
toului Btieegi după furtună, cînd ce
rul este senin și soarele călduț șr 
voios.

I:i adîncul nesfîrșit al văzduhului 
ceresc, a'bastrul se pierde în tonuri 
pal de piuă dincolo de crestele do- 
moale ale Gîrbovei. Be jos, din Va
lea Prahovei, pornesc leneș nourași 
albi cc hoinăresc mîiigîind felele lu
cioase ale pereților, oprindu-se în
truni tîrziu pe colți! prăpăstioși de 
stîfică, în vîrful cărora ciopoare de 
capre negre trăiesc în liniște.

Și peste toste aceste frumuseți, 
noi. cei patru ălpiniștî de la CCA, ne 
lăsăm ochii să privească, minunîndu-ne 
de dărnicia ce n. avut-o natura pen
tru patria noastră dragă.

★
Am pornit de la cabană cu toate 

materialele trebuincioase într-o esca
ladă. hotăriți ca pîna secra isprava 
noastră să fie terminată. Am lăsat 
în urmă platoul și acum sîniem în 
cel mai sălbatic ținut alpin din 
Bucegi — muntele Coștila. Ne stre- 
curăni prin aceste locuri scrutînd 
mă’țiinile, căutînl pe verticala pere
ților im drum către vîrf. După ce 
rm traversat creasta Văii Albe și am 
ir.‘.ut prin amfiteatrul Găvanului 
Mare, ajungem pe platforma de unde 
începe muchia sud-vestică a marelui 
circ, numit Blidul 'Uriașilor. Acesta 
era obiectivul nostru.

Capul de cordă Matei Schenn a- 
tacă primele obstacole, cățărîndu-se 
pe verticala peretelui. A început bă
tălia. Este o luptă grea care va tre
bui să fie cîștigată de noi.

Pe rînd, Schenn, Caracioni, Aurel 
Irimia și semnatarul acestor rînduri 
se schimbă la conducere. Acum e

rîndul lui Caracioni. II 
urmăresc și t+ăiesc întrea
ga escaladă. II văd ajuns 
în dreptul unei lespezi 
mari ce-i blochează înain
tarea și a cărei instabili
tate e de-a dreptul peri
culoasă. Deasupra aces
teia o surplombă pare de 
netrecut.

încercăm să dislocăm 
lespedea, dar încercările 
noastre nu dau nici un 
rezultat. Ne retragem la
teral și încercăm altă me
todă : înghesuiți unul lin
gă altul, asigurați în cî- 
teva pitome bătute la re
pezeală în perete, înce
pem să aruncăm frînghii- 
le transformate acum în 
lasouri, căulînd să prin
dem' astfel lespedea buclu
cașă. Intr-un tîrziu am 
reușit. Un bubuit surd a 
tulburat liniștea munte
lui rănit de loviturile blo
cului în cădere, iar în at
mosferă a rămas, pentru 
multă vreme, miros de 
cremene...

Pe creasta ascuțită pe
irităm, ne oprim din cînd 
pentru a ne odihni. In calea noastră 
au apărut acum niște turnulețe ne
gre care nu sînt de fapt decit întu
necate ziduri de stînci. In atmos
fera limpede de toamnă ele apar de 
dimensiuni mari amenințătoare, ade
vărate fortărețe ce așteaptă fără teamă 
să dea lupta cu noi.

Umbrele înserării începuseră să se 
ridice din văi, vestindu-ne că trebuie

Clipe de odihnă. L. Caracioni, Matei Schenn și 
Aurel Irimia, trei dintre alpiniștii de la C.C.A., care 
au escaladat „Muchia Sentinelei" înaintea ultimu
lui asalt. (Foto: EM. CRISTEA)
care îna- 

în cînd
să grăbim dacă dorim să nu bivtta- 
căm în perete. Dar ultimele pasaje 
sînt foarte grele. Cîteva surplombe 
comportă o cățărare delicată pentru 
capul de coardă, care — uneori •— 
utilizează ca sprijin pentru picioare 
numai scărițele de frînghie. II . pri
vesc cum stă agățat sub tavanul ob
stacolului final, admirîndu-i silueta 
bizară ce se profilează în întunericul 
ce s-a lăsat peste munte. ,

Oare vom ieși la creastă în astă 
seară ?

ING. G. G. NICOLESCU, BUCU- 
REȘTI. — După cum vedeți, dv. ați a- 
vut nevoie de... 4 pagini și chiar și de o 
schiță geometrică, pentru a demonstra 
că l.i faza controversată din meciul Ști
ința Cluj-Progresul București, mingea 
depășise, de fapt, în aer, linia porții 
lui Bîrtașu, atunci cînd a fast degajată 
de Dobrescu. Gîndiți-vă însă că arbitrul 
meciului n-a avut la dispoziție decit 
o i’racți-..:ne de secundă pentru a se pro
nunța într-un fei sau într-altul! S-ar 
putea ca dreptatea să fie de partea dv. 
Dar cînd din locul în care l-a prins o 
fază, crbitrul de centru n-are posibili
tatea să aprecieze exact — în aer mai 
ales — dacă mingea a depășit linia 
po- ții cu întreaga ei circumferință, iar 
ar!. Urli de tușă nu semnalează nimic, 
— pe simple... impresii sau presupuneri 
(chiar confirm. te ulterior de anumite 
calcule geometrice!), el nu poate acorda 
gol. Sperăm că sînteți acum de acord 
cu noi.

CONSTANTIN M AZAREANU, CRAIO
VA. — 1) La C.C.A., Ca-ricaș a jucat 
atît stoper cît și... înaintaș. In uneia 
partide a fost folosit ca centru înaintaș, 
iar în altele ca aripă dreaptă. începu
turile lui fotbalistice: în echipa de ju
niori Stăruința d’in Sstu Mare. înainte 
de a veni în București, la C.C.A., a 
jucait la Metalul Baia Mare. — 2) Da, 
Dinu Cristea are un băiat în etate de 
19 ani, care — se putea altfel? — prac
tică și el atletismul. Marin Dinu (căci 
Dinu e numele de familie al lui Dinu 
Cristea) a făcut chiar parte din lotuJ 
de juniori al R.P.R.

întrecerea echipelor de volei din ca
tegoria B cunoaște o desfășurare pasio
nantă. E suficient să privim rezultatele 
cu care s-au încheiat meciurile din cele
două etape disputate pîna acum, pentru 
a ne da seama de acest lucru. De
pildă, în prima serie, doar două meciuri 
au luat sfîrșit în mai puțin de 5 seturi! 
Convingerea noastră este că anul aces
ta, ca și anul trecut, de altfel, lupta 
cea mai echilibrată pentru cucerirea 
primului loc va fi în această serie, unde 
echipele au o valoare foarte apropiată.

Meciuri viu disputate și în același 
timp de un bun nivel tehnic, s-au înre
gistrat la Galați (Știința—Voința 
Bacău), Ploești (Aurul Negru—Știința 
Galați), Constanța (Alarina—Ferovia
rul Constanța). S-au evidențiat forma
țiile Știința Galați și Marina Constanța, 
clasate pîna acum pe primele două 
locuri. Dar iată cum arătă clasamen
tul primei scrii:
1. Știința Galați
2. Marina Constanța
3. C.F.R.Rovine Craiova
4. Feroviarul Constanța
5. Politehnica O. Stalin
6. Voința Bacău
7. Aurul Negru Ploești
8. Voința Suceava

2 2 0 6:4 (135:117) 4
2 2 0 6:4 (120:126) 4
2 1 1 5:3 (105: 89) 3
2 1 1 5:4 (119:116) 3
2 1 1 5:5 (129:117) 3
2 1 1 5:5 (117:139) 3
2 0 2 3:6 (113:119) 2
2 0 2 2:6 ( 90:105) 2

și restul formațiilor pare să fie cev 
mai mare. De aceea s-au înregistra 
destul de multe rezultate 3—0. Dintr 
echipele promovate, o linie sinuoasă 
avut pînă acum formația Șoimii di 
Orașul Dr. Petru Ciroza, care, dup 
ce a întrecut în prima etapă eciiip 
Utilajul Petroșani cu 3—1 (13—lf
15—8, 15—10, 15—8), a fost întrecut 
pe teren propriu de Dinamo Oradea c 
0—3 (10—15, 13—15, 15—17). Șoimi 
au mîine un meci foarte greu, la Tinii 
șoara, cu formația studenților din loca 
litate, care ocupă actualmente primi 
loc în clasamentul serici și vrea, des: 
gur. să-l păstreze pînă la sfîrșitul con 
petiției, pentru a-și relua locul în c; 
tegoria A. In urmărirea actualului lide 
s-au angajat 'formațiile Dinamo Ors 
dea și I.C.A. (fost AMEFA) Arad, car 
prezintă echipe redutabile. Mat slab 
decit anul trecut este comportarea fot 
tnației C.S. Rm. Vîlcea, actualmente p 
locul 8. Iată clasamentul :

Ia seria a Il-a, diferența de valoare 
între echipele clasate pe primele locuri

1. Știinfa Timișoara 2 2 0 6:0 ( 96: 52)
2. Dinamo Oradea 2 2 0 6:2 (112: 93)
3. I.C.A. Arad 2 2 0 6:2 (125: 97)
4. Utilajul Petroșani 2 1 1 4:4 (100:109)
5. Șoimii. Or. Dr. Petru Groza

2 1 1 3:4 ( 96: 88)
6. Dinamo Tg. Mureș 2 0 2 2:6 ( 88:116)
7. Casa Ofițerilor Tim. 2 0 2 2:6 ( 85:116)
8. C.S. R. Vîlcea 2 0 2 2:6 ( 82:113)

Penultima stană a campionatului republican de oio

OCTAVIAN RAȘCANU, HUȘI. — 1) 
Ne întrebați ce recorduri stabilite de 
Emil Zațopek mai rezistă... timpului. 
Cele stabilite în probele olimpice — 
5.<M>3 și 10.000 metri — au ,.căzut”. Le-a 
dotorît, după cum se știe, excelentul 
atlet sovietic Vladimir Kuț. Zatopek 
mai deține totuși recorduri mondiale la 
unele probe neclasice, cum ar fi 20 km, 
recordul orei etc. — 2) Nu putem ști 
dacă noul record mondial pe 1-500 me
tri — 3:36,0 — stabilit de australianul 
Eilmt e omologați! sau nu. Să așteptăm 
hotărîrea Federației Internaționale de 
Atie’ism.

GH. HUTANU, LEORDA. — 1) Primul 
campion mondisi de haltere la cate
goria grea a fost Davis (S.U.A.). Ei a 
cîștigst acest titlu 7 ani la rînd, din 
1946 pîna în 1952. In 1953, campionatul 
a fost cucerit de Hepburn (Canada), in 
1954, de Shemansky (S.U.A.), în 1956 
și 1955 de Anderson (S.U.A.), ier in 
1957 și 1958 titlul a fost cucerit de 
Alexei Medviedev (U.R.S.S.). De altfel, 
în ultimul timp, halterofilii sovietici de
țin supremația în acest sport. — 2) Să 
nu faceți confuzii: recordman european 
este atletul c:re obține cea mai tună 
performanță din Europa la proba res
pectivă (în speță: Stepanov: 2,16 m.) și 
campion european este acela care cîș- 
tigă proba respectivă în cadrul cam
pionatelor europene (în speță’, Richard 
Dahl: 2,12 m.).

Tăcerea a cuprins cerul și muntele. 
Natura întreagă pare împietrită în 
eterna nemișcare. Iar noi, pierduți 
aci, ne croim drum anevoios spre 
vîrf, îndrăznind să ne mișcăm în 
această totală nemișcare, cutezînd u- 
neori să vorbim în această liniște 
profundă, făcînd astfel Ca tensiunea 
nervoasă să mai scadă.

La ora 22, după 14 ore d? luptă 
cu stînca am ieșit la creastă. Cît 
de mult aș li vrut ca de acolo, de 
sus, să trimit pe calea gîndului la 
București Vestea că alpiniștii Casei 
Centrale a Armatei au escaladat în 
premieră „Muchia Sentinelei* 1 din 
Blidul Uriașilor...

EMILI AN CRISTEA 
maestru al sportului

înștiințare
Cursurile școlii medii mixte nr. 

35 cu program special de educație 
fizică din București a-u loc, cu înce
pere de luni 13 octombrie ora 7,30. 
în localul școlii medii mixte nr. 7 
„I. L. Caragtaie" din calea Doro
banți.

Derbiul etapei a II-a a turneului fi
nal al campionatului republican de 
oină desfășurat la Frasin, între echi
pa locală Avîntul și campioana țării 
„Curcanii" G.A.S. Oltenița, a dat cîș- 
tig de catiză oaspeților. In formă ex
celentă, formația din Oltenița a pres
tat un joc bun atît la „bătaie" cît 
și la „prindere". Astfel, campionii ță
rii au realizat din loviturile peste bar 
sau în careul de trei sferturi, 11 punc
te din cele 28 totalizate în ambele 
întîlniri (tur — retur). La „prindere" 
învingătorii și-au derutat adversarii 
prin iuțeala și siguranța paselor, iar 
careul Cocuț —Bîtfoi—Petrescu—Voi- 
cu a' prins cele mai oportune momen
te pentru ochirea adversarului. Local
nicii, care se remarcaseră cu două săp- 
tăniîni în urmă la București prin o- 
mogenitaie și precizia în lovituri, de 
data aceasta au practicat un joc 
individual și greșit orientat.

La Băduleasa, unde Avîntul a pri
mit replica experimentalei formații Di
namo București, primul joc s-a desfă
șurat îutr-o atmosferă de încordare de
terminată de dorința de a cuceri cele 
două puncte. Din această cauză, par- . 
tida nu a plăcut, ea fiind influențată I 
într-o oarecare măsură și de arbitra- | 
jtd confuz prestat de Anion Peter (Pi
tești). Dinamo și-a demonstrat supe
rioritatea abia în retur cînd a cîștigat 
de o manieră clară, printr-un joc fru
mos.

La zona de la R. Sărat, unde s-an 
întîlnit Energia Obidiți, C.S.U. Bucu
rești și C.F.R. Sibiu, jocurile au fost 
urmărite de aproape 2 000 spectatori. 
Spre surprinderea acestora, formația 
Energia Obidiți a pierdut două me
ciuri prin... neprezenlare. Motivul: cei 
din Obidiți, dînd dovada de „ușurință", 
petrecuseră noaptea la un... băl și di
mineața nu aii reușit să se trezească 
la timp ca să se prezinte la primele 
două meciuri. Ce folos că în retur ei 
s-au dovedit adversari puternici pentru

redutabila formație a studenților buci 
reșteni și au făcut meci egal (6—€ 
cu C.F.R. Sibiu la capătul unei pa 
tide spectaculoase și viu disputat. 
Stăruia încă printre spectatori prim 
impresie...

Iată rezult dele eiapei a H a : / 
vîntul Frasin—Curcanii 9—13, 6—15 
Avîntul Băduleasa—Dinamo Bucureș 
4—11, 3—10; Energia Obidiți—C.S.l 
București 0—3, 4—7 ; C.S.U. Buci 
rești—C.F.R. Sibiu 17—10, 11—'' 
nergia Obidiți—C.F.R. Sibiu 0—3, vr 
6. Clasamentul după — 
tape : 
1. " 
2.
3.
4.
5.
6. C.F.R.
7. Avîntul Bâduleasa

Curcanii 
Dinamo 
C.S.U. Buc. 
Avîntul Frasin 
Energia

6
5
4
3
1
1
1

6
6
4
6 
8 
8 
6

■ Mîine se va disputa penultimă ■ 
Iapă a turneului final, cu următoare 
jocuri : C.S.U. Buc.—Avîntul Frasin- 
Avîtitn 1 Băduleasa ; Energia Obidiți- 
Dinamo București : C.F.R. Sibiu- 
Curcanii. Primele echipe sînt organ 
zatoare.

TRAIAN IOANIȚESCU

0 0 85 34 
0 1 66:32 
0 0 38:18
0 3 66.57
1 6 38:48
1 6 35:91 
0 5 18:69

lyrc joate
” spqiîrâo

In Capitală
Azi

ȘAH. — Finala campionatului lenti- 
nhi al R:P,R. Aula Institutului de Pe
trol și Gaze, ora 15 — runda a Vll-a.

CĂLĂRIE. — Hipodromul din păr
eri raionului Gh. Gheorghiu-Dej, ora 
9—14,30 și 15—17,30: probe de 
obstacole și dresaj.

NATAȚIE. — Ștrandul Dante Gher
man. ora 17: concursul de închidere 
a sezonului în aer liber.

BOX. — Sala Dlnaino, ora 19,30: 
co - pionatul republicau pe. echipe Vo
iul i București—Voința Cluj.

101 BAL. — Teren Dinamo Obor, 
or.i 15,45: Metalul Titanii Buc.— 
Gloria Bistrița (cat. B)

Al LETISM. — Stadionul Republicii, 
ora 14,30: campionatul republicări pe 
echipe.

TEN'S DE MASA. — Campionatul 
categoriei A : sala Constructorul (str. 
Aurora nr. 1): ora 16,30: Constructo
rul București — C.S.U. București 
(iem.); ora 17,30: Constructorul Bucu
rești — C.S.U. București (mase.).

Mîine
HOCHEI PE IARBA. — Stadionul 

23 August, lercn III ora li: G.S A. 
C—Fulgerul Oltenița ; stadionul Tine 
rchi-Iuî ora 15,30: C.S.U. Buc.—Vic
toria Buc

ȘAH. — 1 j'n; la campionatului teini- 
uin ai R.P.R. Aula Institutului de Pe
tre! și Gaze, ora 17 — runda a Vttt-a

ION POȘTAȘUL

HANDBAL. — Stadionul 23 Au
gust, ora 13 : Sel. divizionară—Sel 
București.

NATAȚIE. — Ștrandul D. nte Gher
man, de la ora 10: concursul de în
chidere a sezonului în aer liber.

POLO PE APA. — Ștrandul Danie 
Ghennan, ora 11,30: Voința Bucu
rești—Știința Cluj, C.S.U. Buc.—Ile- 
for Tg. Mures. C.C.A.—Dinamo Bucu
rești.

BASCHET. — Teren Progresul (str. 
Dr. Staicovicî nr. ti), ora 10,30: Pro
gresul București—Medicina Timișoara 
(cat, B).

ATLETISM. — Stadionul Republi
cii ora 8,30: campionatul republicau 
pe echipe.

RUGBI. — Terenul Parcul Copilu
lui, ora 16: Grivița Roș e—C.S.M.S. 
Iași (categ. A) ; Stadionul Tineretu
lui, teren II, ora 10 30: Petrolul Bucii 
rești—Cetalea lui Bucur (cat. B); teren 
III, ora 10,30: Știința Agronomie— 
Sirena (cat. B) ; teren IV, ora 16,10: 
D'lianio Miliția—Metalul I (c’t. B) ; 
Stadionul IHuamo. ora 8,30: Dinamo 
— C.F.R. Grivița Roșie (canip'onat ti
neret.).

CĂLĂRIE — Hipodromul din par
cul raionului Gh. Gheorghiu Dej, ora

9—13,30 și 13,30—18: probe de dre
saj și obstacole.

OINĂ. — Teren Comb. Poligrafic 
Casa Scinteii. ora 0: C.S.U. Buc.— 
Avîiitu! Frasin—Avîntul Băduleasa : 
stadionul Tinerelului, ora 13: Avîntul 
Bădtiieasa—Avîntul Frasin—C.S.U. 
Buc.

MOTO. — Stadionul Constructorul, 
ora 8,30 faza a Il-a a campionatului 
republican de molocros. (Pe traseul 
din spatele stadionului).

FOTBAL. — Stadionul „23 August", 
ora 11: Rapid—Progresul și ora 15,45: 
C.C.A.—Dinamo București (cat. A). 
Teren Dinamo Obor, ora 8: Dînanio 9 
Miliția—Știința Galați (cat. C) și ora 
10: Dinamo Obor—Unirea Focșani 
(cat. B). Teren C.A.M., ora 10: 
C.S.U. București—Confecția Bucu
rești (cat. C). Teren ,,23 August" II. 
ora 10: I.T.B.—Dinamo Craiova (cat. 
C). Stadionul Dinamo, ter. II. ora 10: 
Comb. Pol.—Ind: Sîrtnei Brăila (cat. 
C).

TENIS DE MASA. — Camp'otiatul 
categoriei A:, sala Progresul (str. dr. 
Staicovicî) : ora. 10: Progresul Bucu
rești — Progresul Cluj (iem.) ; ora 
ll,.".0: Progresul București — Progre
sul Cluj (niasc.); ora 15: Voința
București — C.F.R. Roșiori de Vede 
(mase.).

In țară
Azi

BOX. — Timișoara : Energia I.M.B. 
—Dinamo Buc. (camp, republicau pe 
echipe), Craiova : Dinamo—Metalul 
M.I.G. Buc. (câmp, republicați pe. » 
chipe).

Mîine
RUGBI. — Orașul Stalin: Olimpia

— Metalul II (cat. B); Pitești: Petro
lul—Șl iuți Arhitectura Buc. (cat. B)

SCRIMA. — Campionatul categoriei 
B, returul etapei I : CRAIOVA par
ticipă echipele; Berea Sibiu, Flacăra 
Craiova. Metalul M.I.G. Bric.. Dinamo 
Buc., Școala sportivă U.C.F.S. Buc., 
Victoria Ploești, Voința Orașul Sta
lin. SAW MARE: Stăruința Satu Ma
re, Stăruința Timișoara, C.S. Oradea, 
Știința Cluj, C.S.M. Lugoj, llefor Tg. 
Mureș, Voința Cărei.

VOLEI. — cat. B Serii I : Orașul 
Stai n : Politehnica—-Voința Suceava, 
Constanța : Feroviarii!—C.F.R. Rovine 
Craiova, Galați: Știința—Marina Con 
stanța. Bacău: Voința—Aurul Nepru 
Ploești..Seria a Il-a : Tg. Z'dureș; Di 
namo— C. S.R. Vîlcea, Oradea : Diarmo
— Utdajid Petroșani, Timișoara: Ști
ința—Șoimii Orașul Dr. Petru Groza, 
Arad : I.C.A.— Casa Ofițerilor Timi
șoara.

HOCHEI PE IARBA. — Ploești : 
Voi ui a—Dinamo Cra iova.

FOTBAL. — La Arad: U.T.A — 
Steagul roșu Or. Stalin; Pelroșani : 
J ul—Diirmo Bacău : Constanța : F’a- 
rul—Șt.iuța Timișoara (cat. A).

țOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOO XSOOOGO 
o
8 Direcția Educației Tineire*tului  
8 Iar din M.I.C. precizează că in v 
8 gramul campionatelor repU-Jilicame 
8 școlare pe anul 1958—1953 figurează 
8 jocul de HANDBAL în 7 (Și mu în 
8 11 cum s-a anunțat). Jocul dc 
8 HANDBAL în 11 f -’cc pat te din pro- 
8 gramul camplomatelor școiliotr sper 
8 live de elevi.
8 
Soocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc

UN NOU CONCURS ATLETIC 
ȘCOLAR

Mîine dimineață, cu începere de 
ora se va desfășura pe stadion
Tineretului un nou concurs de at! 
t.Hăin pentru elevii din Capitala, 
program sînt prevăzute următoare 
•probe:

BĂIEȚI: M m. garduri, 110 m. gf 
duri, disc, prăjină, ștafeta 
2094-100.

FETE: G0 m. garduri, 80 m. gasndu 
disc, ștafeta 4004-3004 4 100-

Pentru elevii și elevele dhn cicl 
elementar (cl. VI-VTT); probele d.e 60 
și lung inie.

500 DE CONCURENȚÎ 
PE STADIONUL REPUBLICII!

Inițiativa clubului Metalul M.I.G. 
a organiza un concurs de atlet*-  
pentru elevii școlilor profesionale 
tehnice din Capitala (aparținînd 
Mi-iistcr.l Industriei Grele) a găsit 
Jarg ecou în rînduril» celor cărora 
se adtfesa. I-a probeie desfășurate 
după-amiază .pe stadionul P.eprrbii 
s-au prezentat peste 500 de cont 
cenți. i.> 190 m, de pildă, s-au alert 
25 seri a cîte a concurenți! Prin' 
cei mai bine pregătiți s-au dovedit 
țevii de la grupul școiar „losit Re 
gha’,“ și de la școlile profesizwK 
„Semănătoarea” și „Miao Tze-d-K 
r/intre rezult..tete înregistrate se ' 
marcă: 10» m: petre Năs'case (Gr. 
tosif Bangheț) 12,5 cec; Adrian Oui 
(Gr. șc. Iosif Rangheț) 12,6; «TO m: P 
rea Tîrș (Gr. șc. Iosif Rangheț) 5 
sec; 1.51)0 m: Enache Po-p’scu (Gr. 
Iosif Rangheț) 4:46,4; A. Contr-y (Șc. 
maiștri) 1:19,4; Mircea Cotruț (Șc. nr 
Clement Gottwald) 5:01,0; lurrgiir 
Mihai Catnicov (Șc. prof. llolcnl 
Bierut 5,81 m; gTCUlate G kg: A. Cc 
t.ray 11,19 m; Ion Buzoianu („Semăr 
toăi’ea") 11,15 mjgiwnei'lă: Fl. T
W,"9 m: înălțime: Ion Vlădescu (< 
șc. Io. it ‘R. ngheț) 1,63 m; Hie Pant, 
ț..Semănătoarea”) 1,56 m; Romeo F 
dclcu (,.Mao Tzc-dun”) 1,9» ra.

Finale’e tuturor .probelc<r se vor d- 
f;rș: ra tot pe stadia.'.ml RepublK 

-marii 14 octombrie de la ora 15,3».
NICUI.AS D. NICUCAI 

coiespondcn



Noi intilniri în campionatul republican de box pe echipe Din activitatea sportivilor sovietic I 
I

Aștă-seară în 3 orașe se dispută o 
nouă seric dc întreceri in cadrul cam
pionatului republican de box pe echi
pe. De astă-dată vor evolua — tot în 
prima etapă — echipele din seria a 
11-a. In Capitală astă-seară cu în
cepere de la ora 19,30, sala Dinamo 
va găzdui întîlnirea dintre VOINȚA 
BUCUREȘTI și VOINȚA CLUJ. In 
perspectivă, o întrecere interesantă, 
în cadrul căre'a își vor disputa întîie- 

-iatca numeroși pugjliști dc bună va
loare. Astfel. în rîndurile echipei bucu- 
reștenc vor fi prezenți — printre alții 
— Totra Hie, C. Gherasim, I. Milita
rii, I. Schwartz, D. Adam, G/p LaclN 
și I. Roselli, în vreme ce formația 
clujeană se va bizui îndeosebi pe /. 
Mihalic, M’. Miclăuș, VI. Teodorescu, 
Arcadie Nagy și /. Botezau. Cele mai 
interesante meciuri se anunță a fi 
următoarele :/. Mihalic—I. Rosetti, I. 
Militarii—M. Miclăuș, D. Adam— 
A, Napp și Gh. I.ache—VI. Teodorescu.

La Timișoara ENERGIA I.M.B. va 
debuta în această corn,petiție întîinind 
redutabila echipă DINAMO BUCU
REȘTI. Timișorenii au cei mai buni" 

. mmcili în Andrei Farkas, Maximilian 
Biedl, Tr. Stuparu, O. Cioloca și Mi
hai Peiți. Dinamoviștii vor încerca pe 
C. Gheorghiu la categoria pană, iar 
Nicolae Linca va boxa la mijlocie-u- 
șoară. Deosebit de atractive se anun
ță meciurile C. Gheorghiu—A. Farkaș, 
Tr. Stuparu—D. Gheorghiu, Ghețu Vc- 
licu—O. Cioloca și M. Biedl—Fr. Pa- 
zmani.

In fine, la Craiova, DINAMO din 
localitate va întîlni pe METALUL 
M.I.G. BUCUREȘTI.

înotătorii în R. P. Chineză (R. F. Germană), 
gahistul australian

iar pe locul 1 
Lorenz Endzeli

La 7 octombrie a sosit la Pekin 
delegafie de sportivi sovietici, cu-o . .

prinzînd înotători fruntași și echipa 
de polo pe apă a flotei din marea 
Caspică. înotătorii și jucătorii de 
polo sovietici vor parlicina la întîl
niri prietenești cu sportivii chinezi 
la Canton, Șanhai și Pekin.

Echipa de înot cuprinde campioni 
renumiți ca Vladimir Minașkin, Leo
nid Koleșnikov, Ghenadii Nikolaev, 
Leonid Barbier, Valerii Jemenkov, 
Eva Usmees.

Pregătirile baschetbaliștilor

Campionii la

Campionatele unionale de lupte 
bere, desfășurate timp de 4 zile 
Tbilisi, au luat sfîrșit. în ordii 
categoriilor titlurile de campioni 
fost cucerite de următorii sporti 
Gh. Saiadov, I. Zamiatin, I. M 
dian, V. Siniavski, G. Nebierid 
G. Gobedjișvili, B. Gurevici, S. D 
rasov. în timpul întrecerilor s- 
înregistrat mai multe surprize. A 
fel, campionul mondial V. Balavai 
a fost învins prin tuș de N'ebieru 
iar cîștigătorul cupei mondiale. Ai 
tclii Albul, a pierdut la tînărul 1 
tător moscovit Nijaradze.

Tot ca o mare surpriză este ci 
siderată și eliminarea cunoscuti 
campioni G. Șirtladze și V. Arscni

Echipa masculină de baschet a 
U.R.S.S. a confirmat participarea la 
campionatele mondiale ce vor avea 
loc în 
Chile, 
riștilor 
Stepan 
cadrul
te, baschetbaliștii sovietici vor sus
ține trei întîlniri cu echipele Franței, 
R. P. Romîne și Argentinei.

de box pe echipe siirtieșie un interes deosebit in rindii- 
spori. De ce? Pentru că întrecerile pugilistice — cum 

dovedește și această fotografie — sint mereu pasionante, dinamice,

Campionatul 
amatorilor derile 

ne 
atractive... ianuarie 1959 la Santiago de 

Intr-o declarație făcută zia- 
sportivi, antrenorul echipei, 
Spandarian, a anunțat că în 
pregătirilor pentru campiona- Pentatloniștii participă

Tntîlnirile ultimei etape a campiona
tului republican masculin și feminin de 
tenis de masă, care au loc azi și mîine, 
sânt dominate fără îndoială a'e partida 
decisivă din Capitală pentru titlul de 
campioană a țării, dintre formațiile fe
minine Progresul București și Progresul 
Cluj. Ambele echipe ocupă locuri frun
tașe în clasament și cuprind în rîndu- 
rlle lor jucătoare valoroase. Iată de 
a-Iftl'el formațiile care vo-r juca: Progire- 
fi-uâ București: Angelica ~ 
Constant inescu, Maria
xandru, Piroffiesui CHiJ: 
Ma<ria Biro.

In afara acestui meci, 
rea feminină se va mai desfășura în
tâlnirea Constructorul București—C.S.U. 
2&ucu iești.

Partida feminină restantă Progresul 
București ''Angelica Rozeanu, Maria Go- 
Icxpența-Alexandru) — C.S.U. București 
'Mariaina Barasch, Livia Moarcăș) des- 

)uraită săpt-ămîna aceasta în Capitală 
luat sfîrșit cu victoria primei echipe 

cu; scorul de 3-0.
In campionatul masculin sînt progra

mate partidele Voința L. M. Buc rărești— 
C.F.R. Roșiori de Vede. Constructorul 
București—C.S.U. București și Progresul 
București—Progresul Cluj. Meciurile mas-

culine Voința Arad—Progresul Cluj și 
Spartac Bucureștl—Tehnometal Timișoara 
aiu fost aminate.

Ia-ra’ clasamentele înaintea etapei de 
mîine.

la campionatele mondiale

Rozeanu, Ella 
Golopența-Ale- 
Marta Tompa,

tot în întrece-

Echipe femei

București 
Cl-uj

3. Constructorul Buc.
4. C.S.U. București
5. Petrolul Buc.
6. C, S. Oradea
7. Voința București 
fi. I. T. Oradea

Șahistul Ragozin, campion al lumii

1. Progresul
2. Progresul

0 18: 0 12
0 18: 2 12
2 14: 7 10
2 12:10 10
4 11:13 10
5 8:16 9
6 5:18 8
7 0:21 4

prin corespondență

Echipe bărbați

1. Constructorul Buc.
2. Progresul Cluj
3. Spartac București
4. Progresul București
5. Voința Buc.
6. Voința Arad
7. C.S. Someșul S.
8. C.S.U. București
9. Tehnometal Tim.
0. C.F.R. lloșiori de Vede

înotătorii își încheie sezonul 
în aer liber

Mare
29:33
27:40
31:33
23:33
16:37

Activitatea internă a vo
noștri poate fi îmbunătățită

' Discutată dc foarte multe ori între 
antrenori și între jucători, reluată în 
diverse consfătuiri ale federației, atin
să și în unele articole apărute în zia
rul nostru, — problema numărului in
suficient al competițiilor interne ale 
voleiului nostru își așteaptă încă re
zolvarea din partea federației de spe- 
cialitater

Intr-adevăr, numărul actual al com
petițiilor la care participă tinerii care 

i îndrăgit această disciplină sportivă 
este foarte redus și nu dă posibilitate 
tuturor voleibaliștilor și voleibalistelor 
să aibă, o activitate continuă, ci —: ju
decind după felul cum sînt organizate 
în momentul de față —; una în salturi: 
echipele se pregătesc numai atit timn 
cît durează campionatul (maximum 5 
luni) și apoi trec la o odihnă completă 
dc cîtcva luni, pînă la viitorul cam
pionat. Adăugind și faptul că nil în 
toate localitățile campionatele orășe
nești și raionale sint la fel de bine or
ganizate ca la București, avem încă'i 
o latură a insuficientei activități a e- 
chipelor noastre de volei.

Campionatul masculin al categoriei 
A s-a terminat la 4 mai, ce! feminin \ 
cîteva zile mai tîrziu și amîndouă vorj 
reîncepe la 26 octombrie. Ce activitate i 
aii avut după încheierea canipionatu- ( 
lui, de pildă, voleibaliștii de la Victo
ria București și A.ALE.F.A. (actuaLȚ 
mente I.C.A.) Arad sau voleibalistele 
dc la AActalul Al.I.G. și Combinatul’ 
Poligrafic București? Imediat după 
campionat, o serie de echipe au luat*  
parte la „Cupa Constanța", iar 
(cele bucureștene) vor lua 
la o competiție care va începe în 
curînd. Intre aceste două întreceri, ab
solut nici o activitate. Și dacă aceasta 
este situația echipelor fruntașe, fără 
îndoială că nici pentru cclc din cam
pionatul dc calificare, de juniori, cam
pionatele raionale sau orășenești, nu 
este mai bună.

Ce trebuie făcut ?
Socotim că pe lingă actualele com

petiții federația romînă de volei — 
care trebuie să se îngrijească în egală 
măsură de toate echipele, de toii vo
leibaliștii și voleibalistele — are da
toria să organizeze prin comisiile lo
cale o seric de competiții care să asi
gure o activitate mai intensă și con
tinuă. Cunoscîndu-se de pildă calita
tea destul de slabă a voleiului femi
nin. ar fi bine să se organizeze —după 
o formulă economică, desigur —- o 
cupă deschisă tuturor echipelor femi
nine din țară. O asemenea acțiune

sîritem siguri că va ajuta și la descope
rirea unor elemente necesare comple
tării echipei noastre reprezentative. 
Sugerăm, de asemenea, organizarea 
dc competiții cu caracter regional pen
tru echipe masculine și feminine, cu 
prilejul diferitelor zile festive.

In sfîrșit, „Cupa R.P.R.", după sis
temul eliminatoriu, credem că pc lîngâ 
rolul pur tehnic, ar servi și la o mai 
largă popularizare a voleiului. Ar fi 
de dorit ca aceste competiții să se 
dispute numai vara — între campfo- 
nate — și în aer liber, ceea ce ar a- 
juta în mare măsură și re’bișnuirii 
sportivilor noștri fruntași cu jocurile 
dc volei în aer liber.

Aceste propuneri pot servi ca un 
punct de plecare pentru o discuție pc 
care o dorim cît mai rodnică.

MIRCEA TUDORAN

Ultimele concursuri ale sezonului de 
natație în aer liber vor avea ioc sîm- 
bâtă și duminică, odată cu desfășura
rea competiției organizată de federația 
romînă de natație dotată cil „Cupa 
de toamnă". Cupa va fi acordată clu
bului care va realiza cete mai multe 
puncte în probele care se vor desfă
șura după următorul program : AZI : 

.400 mixt individual, seniori și senioa
re, 200 m. bras seniori și 100 m. bras1 
senioare, 100 ni. liber seniori și se
nioare, 50 m. liber băieți, 50 ni. bras 
fetițe, 4x100 ni. mixt seniori și senioa
re; MÎINE: 400 m. liber seniori și se
nioare, 100 in.fintiire seniori și senioa
re, 100 ni. spate seniori și senioare, 
50 m. bras băieți, 50 m. liber fetițe, 
50 m. spate băieți, 50 m. fluture fetițe, 
4x50 in. liber bă eți, 4x50 in. mixt fetițe, 
4x200 m liber seniori, 4x100 ni liber se
nioare. întrecerile se -Vor disputa la 
ștrandul ,,Dante Gherniaii" din Ca
pitală.

— Mpciul de polo pe apă (restanță 
în campionatul categoriei A) dintre 
echipele Știința Cluj și G.C.A., a lost 
cîstigat ele’ ‘militari cu scorul dc 6—2 
(2-0).

— Campionatul categoriei A progra
mează mîine penultima etapă: C.S.U. 
București—Ilefor Tg. Mureș, C.C.A.— 
Dinamo București, Start București— 
Știința Cluj. Ultima etapă se va dis
puta la 19 octpmbrie. Echipele de ca
tegoria B și-au încheiat activitatea : 
Industria Lînei Timișoara și C.S. O- 
radea au promovat în

Marele maestru sovietic Viaceslav 
Ragozin a cîștigat campionatul mondial 
de șah prin corespondență, la care au 
luat parte 15 mari maeștri și ma
eștri din 11 țări. Campionatul, or
ganizat de federația internațională 
de șah (F.I.D.E.), a 
9 luni (1), mutările 
prin poșta aviatică.

Partida Ragozin
Loustsen (Danemarca) care a decis 
pe cîștigătorul turneului, a luat sfîr- 
șit 
lui
11 
doi

La campionatele mondiale dc pi 
tatlon modern, care vor începe la 
octombrie la Londra, echipa IJ.R.S 
va fi alcătuită din cunoscuții spi 
tivi Igor Novikov, Alexandr Taras 
și Nikolai Tatarinov. Echipa IJ.R.S 
a ciștigat la campionatele anterios 
de la Stockholm locul întîî.

Semifinala campionatului unicna

la șah

;C

categoria A.

durat 2 ani și 
fiind transmise

(U.R.S.S.)

la 7 octombrie cu victoria mare- 
maestru sovietic care a totalizat 
puncte din 14 posibile. Pe locul 

s-a clasat Lothar Schmidt

In cea de a 4-a semifinal 
pionatului unional de șah, 
fășoară la Tașkent, 
strul international 
cu 8 puncte din 
urmat de marele 
ier 6‘A puncte, 
Aivar Gipslis cu 
care. (Agerpres).

a ca 
ce se d' 

conduce mr
Ratmir Holm

9 posibile. El e: 
maestru Efini Gh 
Viktor Korcinoi 
cite 6 puncte f

Campionatele U.R.S.S. de lupte libere an prilejuit dispute extrem de inte
resante. Nebieridze va reuși să rupă „podul" și va obține victoria prin t:iș

„Îngerii
Amatorii 

pretind ca 
băticie să 
in sportul

• des sint
competiții

\ seamănă ca două picături de apă cu 
, rău famatul „cateh" american, in care 
ț rănirea adversarului este rezultatul fi
resc al intilnirii. Pentru distrarea spec- 

altele / tatorilor, in Anglia o serie de aseme- 
parte Snea sporturi accesibile f ină acum nu-

, mai bărbaților, încep să fie practicate 
își de femei...

de senzații tari din Anglia 
violența diisă piuă la săi- 
fie introdusă cit mai mult 
insular. Din cc in ce'mai 
organizate in această țară 
„cu caracter special", care

intra in acțiune
început să se 
meciuri femi-

Astfel, în Anglia an 
dispute cu regularitate 
nine de fotbal. De curind, orașul Bils- 
ton a fost locul de desfășurare a unei 
asemenea intilniri, încheiate cu un epi
log cu iotul caracteristic. Se disputa 
meciul dintre echipele „Darlaston" Și 
„Angeis", conțină, pentru finala „Cu
pei Britaniei" de fotbal feminin.

începutul meciului nu a prezentat 
nimic deosebit. In tribunele stadionu
lui se afla publicul obișnuit al meciu
rilor feminine, foarte amator de a 
asista la situații „picante". Cum insă

■■
" ,. )(<<
1 .

• ••

meciul se desfășura pe teren neutru, 
fotbalistele — de obicei foarte tempera
mentale — arătau o moderațiune cu 
totul ieșită din comun.

E drept, chiar in prima repriză s-a 
petrecut o fază puțind să satisfacă 
gustul spectatorilor, veniți in speranța 
de a se amuza copios, hi timpul unui 
atac al fotbalistelor de la „Angeis", 
un arbitru de linie a semnalat ofsaid. 
Arbitrul de centri indică lovitură li
beră, insă atacai.iele de la Art gels"- 
interpretează semnalul ca o lovitură 
de U ni... Cind arbitrul a încercat apoi 
să explice jucătoarei in cauză că este 
vorba de o eroare, aceasta s-a repezit 
la „cavalerul fluierului" lovindu-l cu 
pumnii.

Tribunele au început să freamăte, 
începutul era făcut... La „încurajările'' 
spectatorilor fotbalistele au început să 
uzeze tot mai des de durități. Jocul a 
luat un caracter deosebit de violent. 
In sfîrșit. cu 20 minute înainte de ter
minarea partidei, s-a petrecut ceea ce 
așteptau cu nerăbdare toți cei prezenti 
in tribune. Ir. careul echipei „Darlas- 
ton" una diet atacantele adverse. Al. 
Pprks, a fost triat Hă la pămint de trei 
apărătoare. Arbitrul indică lovitură de 
la 11 m. Dar aceasta n-a mai putut 
fi executată...

Toate jucătoarele echipei „Darlastr n" 
au înconjurat pe arbitru, ceri:ii!ii-i să-și 
modifice decizia. Vociferările lor nici 
nu se auzeau insă din pricina urlcte-

lor continuie ale spectatorilor. Afli 
du-se in fața perspectivei de a fi iu 
la bătaie, arbitrul a revenit asup. 
deciziei. In această clipă insă au i. 
trat in acțiune „ingerii" (Angels 
Centrul lor atacant, Pamella Aston, 
aruncat cu noroi in fața bietului ap< 
rător al regulilor jocului. Aceasta 
constituit semnalul unei 'încăierări g< 
nerale.

„In cei 26 de ani ai. carierei mei 
sportive, nu mi-a lost dat să văii i 
spectacol mai dezgustător — a decl< 
rat antrenorul echipei „Angeis 
Wright. Jucătoarele mele erau într- 
stare de nervi indescriptibilii. I ne 
din ele se bateau ca nebunele. Nic.ii 
dată și pentru nici un motiv nu voi 
mai juca cu doamnele de la „Daria 
ton".

Sfirșitul meciului a constat din. r 
tragerea de pe teren a jucătoarelor < 
chipei „Angeis" care in mod demon 
1 raliu au luat cu ele mingea, indrepii’ 
du-se spre cabină. Una clin „doamnei 
de la Darlaston" zăcea la pămint făi 
cunoștință... „Entuziasmul" spectate 

rilbr care invadaseră terenul, lain 
parte activă la bătaie, nit mal ci 
noștea limite.

Acestea sint „< 
spectatorilor e rigle, 
versiune menite 
de la criza in 
capitaliste.

(După „Sovfetski Sport ) 
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.distracțiile" oierii 
i, metode de d. 

să dis-ragă atenii 
care se zbat țării



Luptă strînsă în finala 
camoionatului feminin de șah

treime- din fi-
!_____ ' 'i al

Prea puțin pentru a formula

A ramus in urmă b _ 
pala campionatului feminin de șan 
r.p.r. r. _ r ‘f .. rj- 
un pronostic, suficient insa pentru li
nele considerații privind întrecerea din 
acest an a celor mai bune șahiste. Din 
primele partide s-a desprins cu clari
tate faptul că, în marc majoritate, par
ticipantele sînt bine, pregătite, că 
în general — clasa șahului nostru 
ti.inin a crescut. Ne referim mai

12-
CU

REZULTATE TEHNICE:

Runda a Vl-a : Manolescu — 
Sigalas 0—1, Fiiipescu — Teodo
rescu 0—1, Rădăcină — Ududec 
0—1, Macri — Perevosnic 0—1, 
Tzitron — Pogorevîci '/2—*/?.  Poli- 
hroniade — Iliescu 1—0, Giuroiu 

■— Zamfirescu 1—0, Rcicher — Ma
yer i/2—*/ 2, Simu — Friedman-într.

Partide întrerupte : Teodorescu —■ 
Manolescu 0—1. Ududec — Filipes- 
cu i'„—'/2, Giuroiu — Pogorevici 
0—1. Tzitron — Perevosnic 0—1, 
Friedman — Tzitron 1—0, Rădă
cină — Reicher 0—1, Iliescu — 
Zamfirescu */ 2—’/2.

Aruncînd o privire asupra clasamen
tului remarcăm un pluton fruntaș al
cătuit din 5—6 jucătoare, care au de
monstrat piuă acum o evidentă supe
rioritate asupra' celorlalte. Întilnirile 
directe între acestea se anunță decisi
ve. Astfel, îu runda a Vll-a (astăzi), 
cele mai interesante se anunță parti
dele Pogorevici — Tzitron, Ududec — 
Reicher, Sigalas — FUipescu. In runda 
a Vlll-a Giuroiu va juca cu Reicher, 
Ududec cu Teodorescu, Manolescu cu 
Friedman. Un finiș greu o așteaptă pe 
maestra internațională Maria Pogore
vici care va întîlni în a doua jumă
tate a turneului pe Manolescu, Filrpes- 
cu, Ududec, Teodorescu, Sigalas, Pere
vosnic, Friedman și în ultima rundă 
pc Reicher.

Iată clasamentul după 6 runde: 1. 
Poiihroniade 5 p. ; 2—4. Ududec, Pogo
revici, Reicher 4’A p. ; 5. Giuroiu 4 p.; 
6—7. “riedman (1), Perevosnic 3!/2 p.| 
8—9. FJipescu. Teodorescu 3 p. ; 10—12. 
Sigalas, Zamfirescu, Tzitron 2l/? p.; 
13—16. Simți (I). Manolescu, Iliescu, 
Macri 2 p. ; 17. Rădăcină U/2 p.; 18. 
Mayer '/2 p.

seamă la evoluția în turneu a maes- 
trei internaționale 
a tinerei Elisabeta 
lenei Ududec, Lidiei 
tron. După un start 
reia Teodorescu și 
refăcut din handicap, 
pierdute în primele runde atîrnă încă 
greu în balanță.

Maria Pogorevici, 
Poiihroniade, a E- 
Giuroiu, Irinei Tzi- 
foarte slab Marga- 
Elena Sigalas au 

dar partidele

Turneul international 
de baschet de ia Tg. Mureș

D’nant-» din localitate, pe primul loc

1 TG. MUREȘ, 10 (prim telefon). 
Joi seara a luat sfîrșit turneul inter
național de baschet organizat in loca
litate în cinstea Lunii Prieteniei Ro- 
mmo-Sovietice. J< curilc finale s-au des
fășurat în fața unui numeros public, 
car? a apreciat valoarea ridicată a 
celor două meciuri, terminate cu urmă
toarele rezultate : Dinatr.a Oradea — 
Voința Tg. Mureș 96—58 ( 26 —20), 
Dinamo Tg. Mureș — Gwardia Gdansk 
58—52 (19—22). Clasamentul final are 
următoarea înfățișare: I. Dinamo Tg. 
Mureș : 2. Gwardia Gdansk ; 3. Di
namo Oradea ; 4. Voința Tg. Mureș.

Ieri dimineața a părăsit Capitala 
pe calea aerului, plecînd spre Berlin, 
selecționata de rugbi a țării noastre 
care urmează să întîlnească mîine 
echipa reprezentativă a R. D. Ger
mane.

In vederea acestei partide F.R.R. 
a selecționat o echipă tînără, mult 
schimbată față de formația care ne-a 
reprezentat în ultimii ani în întîlni- 
riie internaționale. De aceea, jocul 
de la Berlin este privit cu mult in
teres. în funcție de comportarea 
echipei la Berlin vor continua apoi 
pregătirile în vederea jocului cu îta-

V. KADAR, 
coresp. regional

MUNCHEN (Agerpres).
Semifinalele celei de-a 13-a Olim

piade d' ; li de la Munchen au con
tinuat cu disputarea partidelor cu
prinse în runda a 8-a. S-atl înregis
trat următoarele rezultate: Austria— 
Irlanda 4—0 (2); U.R.S.S.—Porto
Rico 21/,—*/ 2 (I); Bulgaria—Franța 
2—0 (2)'; S.U.A.—Spania 2—2; R.F. 
Germană—Norvegia 4—0; Finlanda— 
Israel !</,—*/ 2 (I); Argentina—Fiiipi- 
jie 3 ~ ' ’ ’
2‘/2—1 
4—Of 
j2); Cehoslovacia—Belga 4—0.

O mare surpriză a 
o constituie victoria 
pra echipei maghiare.

1—0 (1); Columbia—R.P. Ungară
(1); Elveția—Portugal a

Elveția—Iugoslavia U/2-—'/2

i acestei runde 
Columbiei asu-

Tinărul muncitor cazangiu Marin 
Fefecatu a realizat joi an v.'.oros re

cord.

Ieri au luat sfîrșit întrecerile din 
cadrul campionatelor individuale de 
tir ale R.P.R. In majoritatea probe
lor' au fost obținute rezultate valo
roase care const tu :e noi recorduri 
ale țării, unele din ele fiind chiar su
perioare actualelor recorduri mondia
le. O mențiune deosebită mer tă tînă- 
rtii cazangiu ceferist Marin l'erecatu, 
care a dat dovada de mult talent 
multă voință și dîrzenie. Iii a dovedit 
o dată îu plus prin comportarea avută 
la aceste campionate șubrezeiva așa- 
z’sei teorii a unor special'ști după 
care muncitorii nu pot practica tirul 
cu rezultate bune. Valoros este și re
zultatul de la skeet obținut de I. Al- 
bescu (C.C.A.) 194 t., ceea ce con
stituie un nou record al țării, cu 2 
puncte sub recordul mondial. Petre 
Mocuță (Dinamo) la pistol calibru 
mare a întrecut și el cu un punct ve
chiul record al țării deținut de Glf. 
Lichiardopol. De asemenea, juniorul 
Gh. Mărcuță de la Recolta . M.A.S.. a 
stabilit la 555 p. recordul țării în 
proba de pistol sport 30 -ț- 30 focuri, 
iar Eva Quintus la 814 pe cel de

Mâine, la Berlin

lia (desigur mult mai dificil) din 
luna decembrie, la Catania.

în partida de mîine vom prezenta 
următoarea formație probabilă : Pen- 
ciu — Teodorescu, Luscal. Nagel, 
Gh. Stanciu
— Zlătoianu, 
Melinte, Hell 
seu, lonescu. Ca rezerve au ___
deplasarea Drăcea, Cioculescu și Gla- 
vatschi. Antrenorul echipei este D. 
Manoileanu.

După cum se poate lesne 
este vorba de o formație cu 
nume noi, neconsacrate încă.

Luscal,
Cordoș, Al. Stanciu 

Căliman, Varta — 
- Popescu, lordăche- 

făcut

vedea, 
multe 
Majo-

La jos Baroti: Pentru a obține 
un rezultat bun cu Romînia va trebui 

să jucăm foarte bine
• încă trei etape de campionat In S. P. Ungară pînă la meciul cu re
prezentativele țării noaztre • Lotul va H alcătuit la 20 octombrie • 
Se prevăd unele modificări In prima selecționată maghiară.
• După jocul de la Belgrad, centrul 

înaintaș al reprezentativei R. P. Un
gare, Budai, a declarat că de mult nu 
a mai văzut echipa sa luptînd cu a- 
tîti ardoare.......Intr-adevăr, nu e ușor
să egalezi cînd ești condus cu 4—2 
și mai cu seamă cînd ai în față un 
adversar renumit ca Iugoslavia, care 
joacă pe teren propriu" Părerile spe
cialiștilor maghiari, și în general e- 
courile presei budapestane și chiar 
iugoslave, sînt favorabile la adresa 
comportării reprezentativei R. P. Un
gare. Excepție a tăcut doar aripa 
stingă Tichi—Bencsics și apărarea, care 
s-a mișcat greoi, scăpînd cu ușurință 
de sub supraveghere pe rapizii înain
tași iugoslavi.

In acest sezon, reprezentativele ma
ghiare au susținut 12 meciuri inter
naționale (A, B, juniori și tineret) 
dintre care 6 s-au încheiat cu victo-

Intîlnirea de atletism
Intîlnirea dintre reprezentativele ca 

atletism ale Poloniei și R.F. Germa
ne, care se desfășoară astăzi și mîine 
Ia Varșovia, are semnificația unei a- 
devărate închideri oficiale a sezonului 
atletic internațional.

Ambele echipe au obținut, în întîl- 
nirile internaționale din acest an, 
victori remarcabile. Pe de altă parte, 
la probele masculine ale campionate
lor europene de la Stockholm, Polo
nia a cucerit șapte titluri iar R.F.G. 
patru.

La o foarte sumară analiză a șan
selor celor două echipe în întîlnirea 
de la Varșovia, lucrurile se prezintă 
astfel : polonezii sînt favoriți la fond 
(Krzvskowiak, Zirnny, Ozog), săritura 
cu prăj na (Wazny,’ Krzesniski), triplu

m.(Schmidt, Ma'.cherczyk), 3.000 
obst. (Chromik), aruncări (disc: Piat
kowski, Bagier, suliță : Sidlo, Kcpyto, 
ciocan: Rut, Cieply . R.F.G. \ r cuceri, 
probabil, mai multe puncte 
și 200 m (1‘Iary, Germar), 
(llaufman, Kaiser), înălțimș 
Puell), greutate (Lingnau) și 
fetele de 4x100 și 4x400 m. Lupta este 
foarte echilibrată la serrifond (Mako- 
maski, Orywal, Lewandowski contrp 
Schmidt, Missalla, Brenner) și lungi
me (Grabowski. Kropidlowski contra 
Krueger, Scharp). In linii mari, s? 
anticipează o vi ?torie a echipei gazdă 
Ia 10 puncte diferență. Reamintim că 
prima întîlnire, desfășurată anul tre
cut, s-a încheiat cu scorul de 117-103 
în favoarea Polonie:.

la: 100
400 m 

(Theo
la sta-

riile echipelor maghiare, 3 la egali
tate și tot atîtea au fost pierdute. 
Bilanțul este, firește, satisfăcător și 
așa cum spunea antrenorul federal 
La jos Baroti, „cele mai îmbuc urătoare 
sint succesele la juniori și tineret". 
In ce privește prima reprezentativă, 
Baroti a remarcat» următoarele : 
..Fără îndoială că selecționata noastră 
A este superioară aceleia care a par
ticipat la turneul final din Suedia. 
Mai avem insă lipsuri care sper că cu 
timpul vor fi eliminate: apărarea este 
destul de greoaie (n.n. a primit 8 go
luri în trei meciuri) iar jormula de 
atac nu a fost încă găsită. Aripa stin
gă nu a dat satisfacție încă si nici 
trasul la poartă, schimbul de locuri si 
fantezia in combinațiile ofensive na 
au dat randamentul dorit. MECIUL 
CU ROMÎNIA NE PUNE IN FAȚA 

.UNUI DIFICIL EXAMEN. NUMAI 
PRINTR-UN JOC FOARTE HUN 
PUTEM SPERA INTR-UN 
TAT HUN.

Antrenamentele in comun 
începe la 22 octombrie, după 
rarea celor trei etape de campionat. 
Lotul va fi alcătuit după etapa din 
20 octombrie in funcție de forma cea 
mai bună a jucătorilor in aceste trei 
etape. Ia 22 octombrie va avea loc 
un joc de antrenament in compania 
unei formații districtuale, după care, 
lotul se va îndrepta spre București. 
Despre alcătuirea echipei nu poate fi 
încă vorba. Socotesc posibilă schim
barea portarului, a aripei stingi Este 
posibilă schimbarea și a altor jucă
tori. In lot vor intra probabil porta
rul Torbk, înaintașul Povazsai și alli 
jucători talentați din provincie". 
Din declarația lui Baroti se deduce 
în mod clar noua orientare a forurilor 
superioare ale fotbalului maghiar. In 
momentul de față, se caută j' cători 
tineri, talentați. omogenizarea forma
ției, cere să obțină în viitor rezultate 
r;t mai bune.

le vom 
desfășu-

junioare la armă liberă calibru re3 
dus 3X30 focuri junioare.

Iată rezultatele ultimelor 2 zile de 
concurs :

Armă liberă calibru redus 3X30 
focuri juniori — Poziția culcat: 1. Io
sif Aron (Voința Buc.) 294 p. record 
R.P.R. egalat ; 2. Marin Ferecați! 
(Gr. Roșie) 294 p. record R.P.R. ega
lat ; 3. Gabor Toth (U.T.A. Arad) 
293 p. ; Poziția genunchi: I. Marin 
Ferecați! 290 p. nou record R.P.R.: 
2. M. Străoanu 288 p. ; 3. Iosif Aron 
284 p. ; 4. Mircea Rusescu 282 p. ; 5. 
Cornel
re: 1. M. Kostelnic 266 p. ; 2. M. Fe
recați! 266 p. ; 3. M. Rusescu 261 p. ; 
4. Gh. Adief 259 p. ; 5. M. Marcov.'ci 
254 p. ; Clasament general pe 3 po
ziții: 1. Marin Ferecatu 850 p. nou 
record R.P.R. și campion al țării pe 

. anul 1958 ; 2. M. Rusescu 833 p. : 3.
M. Străoanu 829 p. ; 4. I.osif Aron 
827 p. ; 5. M. Kostelnic 825 p. ; Skeet 
200 talere: I
194 t. nou
al R.P.R. ; 2. St. Popovici (Dinamo) 
193 t. ; 3. Gh. Enache (C.C.A.) 189 
t. ; 4. Gh. Floresou (Metalul) 186 t.;

Dumitrescu (Recolta) 185 t. 
alergător 25 focuri duble: 1.

Cecali 277 p. ; Poziția picloa-

1. Albescti (C.C.A.’) 
record al țării și campion

ritatea jucătorilor își fac cu acest 
prilej debutul în întilnirile inter-țări. 
Alături de ei găsim însă și elemente 
consacrate pe plan internațional, ca 
fundașul Al. Penciu, talonerul Paul 
lordăchescu (căpitanul echipei) și 
internaționali mai tineri, ca. Teodo
rescu sau Zlătoianu.

Echipa adversarilor noștri nu a 
fost încă definitivată. Ea cuprinde 
de asemenea jucători tineri și fără 
o prea mare experiență, dar cu mul
tă putere de luptă și excelente ca
lități fizice, 
vor alinia formația 
recent la 
Poloniei.
terenului, rugbiștii polonezi au în
vins la limită : 9—8.

Avantajul terenului este de partea 
jucătorilor germani. Dar, cunoscînd 
dîrzenia și calitățile tehnico-tactice 
ale tinerei noastre reprezentative, 
sîntem convinși că ea va fi la înăl
țimea așteptărilor noastre, confir- 
mînd speranțele care se pun în ea.

Partida va fi condusă de un ar
bitru cehoslovac.

Iată palmaresul întîlnirilor de rug
bi romîno-germane de-a lungul ani
lor : 1927 Heidelberg: Germania—
Romînia 6—0; 1936 Hamburg : Ger
mania—Romînia 37—9 ; 1938 Bucu
rești : Romînia—Germania 5—8 ; 
1951 București : R. P. ROM IN A— 
R. D. Germană 64—26; 1952 Berlin: 
R.D. Germană—R.P. ROM1NA 12— 
46; 1952 Heringsdorf : R. D. Ger
mană—R. P. ROMINA 3—36.

în linii mari, germanii 
' care a întîlnit 

Varșovia reprezentativa 
Beneficiind de avantajul

5. I. 
Cerb
Dragau Ene (Dinamo) 180 p. campion. 
R.P.R. i 2. Aurel Neagil (Metalul) 
156 p.; 3. Sorin Cantili (C.C.A.) 145 
p. : 4. R. Niculiță (C.C.A.) I II p.: 
Pistol calibru mare: 1. Petre Mocuță 
(Dinamo) 575 p. nou record R.P.R. 
și campion R.P.R. ; 2. Gavri^ Ma
ghiar (Dinamo) 567 p. ; 3. T. Je- 
glinsehi (Dinamo) 564 p. Armă militară 
3X20 focuri —• Poziția culcat: 1. Pe
tre Santa (C.C.A.) 181 p. ; 2. Sorin 
Cantili (C.C.A.) 177 p. : 3. Drăgan 
Ene (Dinamo) 173 p. Poziția genunchi: 
1. Drăgan Ene 170 p. ; 2. Petre 
Santa 163 p. ; 3. V. Panțtiru 163 . 
Poziția picioare: 1. Ion Văcarii , 
p.; 2. Petre Santa lv7 p. ; 3. Renpis 
Miculiță 148 p. Clasament general țu 
3 poziții.: 1. Petre Santa 501 n. 
campion R.P.R.; 2. Drăgan Ene 489 
p. ; 3. V. Panțuru 488 p. Pistol spori 
3 A-30 focuri juniori: 1. Gh. Mărcuță 
(Recolta M A.S.) 555 p. record R.P.R. 
stabilit și camp!on. al țării; 2. N. 
Cotroceanu (C.S.U. Buc.) 544 p.; 3, 
C. Dimos (C.S.U. Buc.) 536 p. ; 
Armă liberă calibru redus 3X30 focuri 
junioare — Poziția culcat: 1. Suzana 
Dotzi (C.F.R. Cluj) 290 p. record 
R.P.R. stabilit; 2. Eva Quintus (C.F.R. 
Arad) 290 p. record R.P.R. stabilă! 
3. Ileana Ranca (C.F.R. Cluj) 289 
p. Poziția genunchi: 1. Maria Quintus 
(C.F.R. Arad) 275 p. record R.P R. 
stabilit: 2. Aurelia Cosma (C.S. Tg. 
Mureș) 275 p. record R.P.R. stabilit) 
3. Eva Quintus (C.F.R. Arad) 274 p. 
Poziția picioare: 1. Mariana Muller 
(Spartac Buc.) 253 p. record R.P.R. 
stabilit; 2. Eva Quuilus 250 p.; 3. 
Cleopatra Alexandru (Progresul Alexan
dria) 249 p. Clasament general pe 
poziții: 1. Eva Quintus 814 p. 
cord R.P.R. stabilit, campioană a 
rii; 2. Mariana Miiller 807 p. ; 
Cleopatra Alexandru 792 p. ;

V. GODESCO
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• Mîine va avea loc 

la Moravska Ostrava 
meciul internațional 

dintre reprezentativele R. Cehoslovace 
și R. P. Bulgaria.

• Peste cîteva zile va pleca la Lon
dra selecționata de fotbal a U.R.S.S. 
care va întîlni la 22 octombrie, pe sta
dionul Wembley, reprezentativa An
gliei. Această partidă stîrnește un in
teres deosebit în cercurile sportive din 
lumea întreagă. In cele trei meciuri 
disputate anul acesta, de două ori re
zultatul a fost egal (1 — 1 si 2—21. iar 
o dată victoria a revenit echipei U.R.S.S.' 
cu 1—0. Ultimele întîlniri au. avut loc 
în cadrul campionatului rtiondial de la 
Stockholm.

• Ultimul meci din optimile de fi-, 
nală ale ,‘,Cupei U.R.S.S." s-a disputat 
la Kuibîșcv îrrtre echipa locală Arinile 
Sovietelor și Lokomotiv Moscova. Vic
toria a revenit echipei Lokomotiv cu 
scorul de 2—0. In sferturile de finală 
se vor dispută următoarele întîlniri : 
Spartak Moscova—Lokomotiv Krasno- 
iarsk, Dinamo Moscova—Pahtakor 
Tașkent, Lokomotiv Moscova—Znămia 
Truda Orehovo Zuevo, Admirai Lenin
grad—Torpedo Moscova. In aotil 1957, 
„Cuba U.R.S.S." la fotbal a fost cîști- 
gată de echipa. Lokomotiv Moscova 
care a învins în finală cu 2—0 pe Spar
tak Moscovă.

FOTBAL

re-
ță-
X

O La propunerea federației brazilie
ne de fotbal s-a acceptat ca echipa cîș- 
tigătoare a „Cupei campionilor euro
peni" să susțină un meci în America 
de sud cu cîștigătoarea „Cupei cam
pionilor sud-americani".

® Sînt numai doi ani de cînd în 
R. P. Mongolă au început antrenamen
tele sistematice ale fotbaliștilor. Dar 
chiar în acest sezon, ei au disputat 
primele lor întîlniri internaționale. 
Recent, la 29 septembrie, s-a disputat 
pe stadionul „Tuniur-zamcid" din 
IJ Ian Bator, meciul dintre reprezen
tativele R. P. Mongole și R. P. D. Co-> 

luptă echilibrată, oas- 
să-și adjudece victoria

reene. După o 
peții au reușit 
cu scorul 1—0.

o Campionatele pe 
teren cu zgură ale 
S.U.A. desfășurate la 

Les Angeles (California) au furnizat 
o serie de surprize. învingătorul .de 
la Forrest Hills, australianul Copper 
și colegul său de echpă Anderson au 
tost eliminați înainte de finală, aceas
ta fiind disputată între americanul 
Richardson și Olmedo (Peru). Victo
ria a revenit primului cu scorul 7—5, 
(>—2, 4—6, 9—7. Cum (Jlmedo este pe 
cale de a ii racolat in echipa SJJ.A., 

. pentru Cupa Davis, rezultatul de la 
Loș Angeles poate li o indicație în 
privința șanselor îu finala competiției,;
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