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Mișcarea sportivă din regiunea ploești 
poate obține succese și mai mari

Cel mai important rezultat al muncii sportive din regiunea noastră 
avînd în vedere caracterul de masă ai U.C.F.S., este cifra de peste 128.000 
membri, entuziaști sportivi și sprijinitori al sportului, cifră ce depășește cm 
peste 30.000 numărul membrilor colectivelor fostelor asociații. Pînă'în pre
zent s-a organizat în regiunea Ploești 494 colective sportive, care cuprind 
peste 68.000 membri din rindul oamenilor muncii de la orașe, peste 45.000 
de la saite și 14.470 elevi din școlile de cultură generală si' profesionale^ 
de* lpart’d3eSe obținute ca sprijinul permanent al organelor și organi^țuur

Pregătiri pentra marea ștafeta

In întreaga țară se fac pregătiri 
ntru tradiționala manifestație spor- 
ă de mase „Ștafeta Prieteniei Ro- 
mo-Soviettite". Ștafeta Va străbate 
tele și orașele patriei noastre, pur- 
id mesajele de dragoste și recunoș- 
TțS ale tineretului nostru sportiv 
ță de gloriosul tineret sovietic. 
Ștafeta se va desfășura în trei eta- 
: de la comune la centrele raio- 

;Le, de la centrele raionale la căpi
țele de regiuni, și de la capitalele 

regiuni, pe cinci trasee, spre Bucu- 
ști. Traseul final este București-Lași.

București, sosirea ștafetei va avea 
o în după-amiaza zilei de 3 noîem- 
ie. Cu acest prilej se va organiza un 
iting at sportivilor în piața Republi-
i. Ștafeta va porni în ziua de 4 no- 
tnbrie spre Iiași, de unde o delegație 
sportivilor din R.P.R. o va duce în 
R.S.S. la 6 noiembrie.
Pretutindeni s-au întocmit planuri 

: acțiune în legătură cu desfășura- 
a ștafetei, cu festivitățile de primire 

înniînare a mesajelor. La Orașul 
salin, de pildă, mitingul festiv va a- 
la loc în ziua de 1 noiembrie. © 
afetă combinată ce va porni din 
nci colțuri ale orașului, va intra cu 
rțe în piața 23 August, la ora 19.30. 
In general, plecarea ștafetelor de la 

imune spre centrele de raioane se 
4 face tata? 25—3Q fe
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S-d dat startul in proba seniorttor. După cum se vede și in fotografia 
istră — tinerii de la uzinele Republișa s-au tnteecaț _ ai rrmltă aritfoare 
faza pe colectiv a crosului „Să întimpinăm 7 Noiembrie".
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1X00 metri. Aceeași nerăbdare, ace
eași dorință de a învinge. Cursa lor, fi
rește, este mai dificilă. Seniorii au 
de urcat, în plus, și o movilă pe care 
nu toți reușesc s-o treacă în același 
ritm. Aici se ,,cern“ mulți alergători 
și cei care au trecut primii obstaco
lul, au cîștigat un prețios avans, 
tima parte a cursei prilejuiește o 
ză dispută între patru concurenți, 
tre care iese învingător lăcătușul 
Sirba. Pe locurile următoare s-au 
sat Gabriel Rttsu, Ion Huțanu și 
mitra Sabău.

Apoi după ce învingătorii au primit 
din plin aplauzele și felicitările cuve
nite, iar învinșii au avut prilejul să... 
mediteze asupra necesității de a se 
pregăti pentru a ieși voctorioși în între
cerea sportivă, și unii și alții au por
nit spre casă, purtînd în minte fru
moasele momente ale unei reușite în
treceri de cros.

Rezultate bune s-an obținut și ta 
lărgirea baizei de masă a mișcării 
sportive, preocupare de seamă a 

jUntanii de Ouiltură Fizică și Sport.
ggț pin raioanele regiunii noastre, colecti- 

' ‘vele sportive — îndrumate de orga-•.ware --  mjiui uuikdie ue orga-
inele U.GLF.S. respective — au or- 
ganizait acțiuni sportive cu caracter 

•de masă, cum sînt festivaluri etii- 
tunal-sportivc, zile de odihnă colec
tive, concursuri sportive în cinstea 

.zilelor de 1 Mă și 23 August etc. 
Pentru atragerea unui număr mai 
mare de fete în activitatea sportivă, 
consiliul regional U.G.P.S. în cola
borare cu comitetul regional IT.T.M. 
& organizat Spartachiada fetelor. De 
asemenea, pentru dezvoltarea miș
cării sportive în mediul săteisc au fost 
organizate concursuri de călărie și 
„Cupa secerișului". Cei peste 250.000 
de tineri și tinere care au partici
pat la competițiile sportive de masă 
au devenit prieteni ai sportului, iar 
mulți dintre ei activează cu succes

In cadrul Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice

Răspunzînd invitației clubului Di
namo, valoroasa echipă sovietică Di
namo Moscova va participa la un ia- 
teresant turneu alături de cele mo. 
bune formații de bascheți masculin 
din țara noastră. Turneul, organizat 
in cadrul Lunii Prieteniei Romino-So- 
uieticc, va constitui un fericit prilej 
de schimb de experiență intre sgorti- 

ta cadrul secțiilor collect ivetoc spor
tive.

Paralel cu activitatea sportivă d» 
masă s-au obținut unele rezultate pe 
linia sportului de performanță. S-a 
realizat în întregime calendarul spor
tiv regional, a fost mobilizat un nu
măr însemnat de sportivi în compe
tițiile cu caracter regional, raional 
și orășenesc. Ga unnare a sprijinului 
primit din partea colectivelor spor
tive și a condițiilor bune de pregă
tire, sportivii din regiunea noastră 
89 obținut 21 de titluri de campioni 
republicani la sporturile individuate 
și un titlu de campioană la sportu
rile pe echipe. Regiunea noastră se 
mîrudrește cu boxerii Popescu Petre, 
campion al R.P.R. la seniori, Petre

T. CONSTANT! NESCU
Președintele consiliului regional

U.C.F.S. Ploești

(Continuare in pag. 2)

au 
de

romini și oaspeți, care so bucură 
o frumoasă reputație in baschetul 

european.
Dinamo Moscova sosește in țara 

noastră miercuri, cu avionul, urmind 
să susțină in Capitală, in sala Flo- 
reasca, următoarele meciurijoi eu 
Metalul M.I.G., duminică ca Dinamo 
Oradea și luni cu Rapid București.

3a la o comandă, un grup numeros 
tineri și-a făcut apariția, pe pista 

enului sportiv din incinta uzinelor 
publica. In scurt timp, iată-i gata 

ia startul în cadrul etapei pe co- 
tiv a crosului „Să întimpinăm 7 
nembrie". Sînt tineri muncitori de 

uzinele „Republica" din Capitală 
elevi ai școlii profesionale de pe 

o'ă întreprindere.
F.tcpa pe colectiv a acestei mari fel
ceri de m'asă a atras numeroși spor- 
i, ca și muncitori veniți să asiste 

'■■sfășurarea crosului, să-și încura- 
tovarășii de muncă din uzină, 

a se face că zilele trecute, ctad s?a 
sfășurat etapa pe. colectiv, am gă- 

o vie animație la baza sportiva’a 
reprinderii. Aceasta dovedește se- 
izitatea cu care colectivul spor.Hv 
oria (președinte: tov. Marin Gon- 
mfin) și Comitetul U.T.M. (secre 

Sportivii J-in 

participă cti însu 
la Luna Prieteniei R omîno

tar: tov. Ion. Barba) s-au preocupat de-Ț 
buna organizare a etapei de masă a. 
crosului „Să întimpinăm 7 Noiembrie".

„.Dar iată că sînt chemați la start 
primii participant la întreceri: ju
niorii. După ce Ii se explică traseul, 
cei 30 de alergători pornesc avîntați 
în cursă. Unii, mai curajoși, o rup la 
fugă chiar din start, alții însă stau 
„cuminți" în pluton și abia după cîte- 
va sute de metri țîșneso din spatele», 
„curajoșilor" care, după risipa de efort 
făcută pe prima parte a traseului, 
privesc resemnați iureșul celor mai 
buni. Strungarii Gheorghe Mihail de 
la Secția Mecanică și Ion Tomescu, 
laminatorul Benone Balocan, electri
cianul Constantin Bordeianu, Ga Oj 
pregătire fizică superioară și o mai; 
bună dozare a efortului, au trecut ta- 
această ordine linia de sosire.

Urmează întrecerea seniorilor peț

întreaga țară 
flețire

-Sovietice
toate etapele ștafetei, festivitățile vor 
fi precedate, de eompetiții sportive.

Zeci și zeci de competiții 
în Capitală

Gonsilul orășenesc U.C.E.S. Bucu
rești, consiliile raionale U.G.F.S., clu
burile și colectivele sportive din Capi
tală organizează zeci de competiții 
sportive în cadrul „Lunii Prieteniei 
Romîno-.Sovietice". Sportivii fruntași 
vor avea prilejul să se întreacă în 
„Cupa 7 Noiembrie" ta următoarele 
discipline sportive: haltere (27 oct), 
lupte (26 oct — 2 noiem.), natațfe 
(21-22 oct), oină (28-29 oct), tenis 
de cîmp (15 oct), tenis de masă 
(10-20 oct.), volei (20-29 oct.), caiac- 
canoe (2 noiem.), rugbi. In fiecare raion 
se vor desfășura de asemenea com
petiții sărbătorești: „Cupa Prieteniei" 
la ciclism (raionul V. I. Lenin), 
„Cupa 7 Noiembrie" la șah șl popice 
(raionul Grivița Roșie) și altele. Din
tre acțiunile organizate de colective
le sportive, amintim concursul de tir 
inițiat de colectivul „Titanii 23 Au
gust", întrecerile populare de tir, te
nis de masă și șah ale colectivului 
„Artă și Cinematografie", competițiile 
de șah, tenis de masă, atletism, tir 
și gimnastică ale colectivului sportiv 
„Sportac”.

N. TOKACEK 
corespondent

...Ceea ce mai trebuie spus despre jocurile de duminică
a Echipele noastre de fotbal nu sînt obișnuite cu jocuri la intervale mal scurte • Pentru Dinamo te 
pune problema continuei îmbunătățiri a calității jocotal, pentra C.C.A. a împrospătării echipei

• Etapa de duminică prin prisma selecționării.

4 Duminică a fost o zi ideală pentru 
sport în aer liber. Una din acele zile 
primăvăratice pline de soare cald, ră
tăcită printre cele reci și mohorîte 
din toamna aceasta. 0 zi superbă 
care insuflă bucurie de Viață și che
mare spre sport, deopotrivă celor ti-

(dreapta,) lntr-un corect duel aerian pentra balon. 'Alexăndrescu (nr. 9) 
tenii rezultatul atestai duel. {Dinamo — 2—0).

.  J._ t- —V—I AțiST- -i ■■-! r- r~ -w și Motroc (la mijloc) urmăresc a-

(foto L Mihăica)

neri și celor vîrstnici. Dărnicia soa
relui și perspectivele programului fot
balistic au îndemnat zeci de mii de 

■îndrăgostiți ai fotbalului să ia drumul 
stadionului „23 August" și să umple 
pînă la refuz tribunele și peluzele. 
Dreptunghiul verde al gazonului îm- 
bia la joc și spectacol de calitate.

Dar, Progresul șl Rapid, Dinamo și 
C.C.A. — care au alcătuit pe rînd 
„afișul" cuplajului — n-au răspuns 
dgcît ta mfeă fflâȘtKă așteptărilor asis-

tențeî. Mai precis, numai primul med 
—i și mai mult în prinsa repriză — 
a satisfăcut și din pusei de vedere al 
calității. In rest, nu a fost fotbal, ci 
luptă, care — e drept — a asigurat 
mult dinamism întrecerii, dar sub ra
port tehnic a decepționat Tntr-aHt, fo

cît spectatorii, care veniseră convinși 
că vor asista la meciuri bune, s-au 
simțit datori să adreseze jucătorilor e 
invitație la fotbal pe— note poate ne
plăcute urechilor, aar justificate... Și 
această invitație a fost făcută echipe
lor C.^A. și Dinamo, de la care aș
teptau atît de mult..

Medul «țărilor psihologice
Cu noua sa victorie asupra Rapidu

lui, Qcogresțțl a întărit o tradiție gg 

care fotbaliștii ceferiști încep s-o tră- 
fască atît de intens îneît la creează 
stări sufletești apropiate de un com
plex de inferioritate care însă, nu 
poate fi justificat. A fost suficient ca 
Banciu (mereu Bancittl—) să des
chidă scorul, pentru ca Rapid să joace 

din ce în ce mai nervos și să cadă —• 
cu totul greșit — în resemnare. Dim
potrivă, jucătorii Progresului au ma
nifestat multă siguranță și încredere 
în posibilitățile lor, s-au preocupat de 
construirea acțiunilor cît mai bine 
pentru că în fond aceasta determina 
un rezultat. Progresul a făcut de data 
aceasta o partidă foarte bună. Dar, 
învingătorii — care nu au răspuns, șl

P. GAȚU 
[Contijiuare in pa^ 5)



Intre vis și

oaspele unei organi-
care mtlBca merge

membri în U.C.F.S., 
cu cotizația la zi,.

principalele obiective 
sau, în cel mai „rău” 
a fi realizate.
asemenea situație nu 
ne bucure și, de cîte

— Și ăsta,... ce-i cu el?
— —ăăă... ăsta e graficul... sincerității celorlalte grafice:.}

CUPA MOLDOVEI I

fa arat loc întrecerile etapei regional
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Ultimul „aci" înaintea finalei Cupei Moldovei a avut loc sirnbătă 
duminică, cînd s-a desfășurat etapa regională a acestei competiții de mas 
Cu acest prilej, unii dintre cei mai buni sportivi din regiunile Bacău, lc 
și Suceava, care s-au impus- in etapa raională, și-au disputat întîietatea 
terenurile și în sălile de sport din orașele Piatra Neamț, Bacău, Roma 
Huși, Bîrlad, C. Lung Moldovenesc.
® ETAPA regională! a Cupei Mol

dovei în regiunea Bacău a avut loc 
în orașele Piatra Neamț și Bacău. Ast
fel, sSmbătă s-au desfășurat în sala co
lectivului sportiv Voința din Piatra 
Neamț întrecerile de gimnastică la care 
au luat parte 6 reprezentative de ra
ioane. Primele trei locuri au fost o- 
cupate în ordine de echipele raioanelor Tg. Neamț, Piatra Neamț și 
Roman. La turneul echipelor feminine 
de volei au luat parte formațiile Tri- 
feșt! (raionul .Roman), Sascut (raionul 
Adjiud), Oituz (raionul Tg. Ocna) șl 
Mărgineni (raionul Piatra Neamț). 
Campioană regională a ieșit echipa co
lectivului sportiv diai comuna Trăiești, 
întrecerile de volei ale echipelor mas
culine au fost foarte echilibrate, rele- 
vîndu-se îndeosebi partida dintre echi
pele colectivelor Sascut (raion Adjud) 
și Bogdănești (Tg. Ocna), partidă care 
a contat ca finală a competiției. Au învins voleibaliștii din Sascut care au 
devenit astfel campioni al regiunii 
Bacău.Poarte disputate au fost șl întrecerile 
de atletism, care s-au desfășurat Ia 
Bacău. Iată cîteva rezultate: Bărbați: 
LUNGIME: Vasile Croitorii (Tg.
Neamț) 5,38 m; 109 m: N. larga (Zele- 
tin) 12,6 sec; 800 m: -Gh. Huțanu (Ze-

letin) 2:56,8; greutate: Eugen corn; 
(raion Bae&u) 9,02 m; FEMEI: 100 r 
Victoria Timofte (Tg. Neamț) 15,4 ce 
400 m: Maria Ruhu (Tg. Ocna) 1:15, 
Greutate: Eugenia ueahu (raion IO 
man) 8,48 m. La fotbal, campioana r< 
gtunll Bacău este echipa raionul: 
MolmeșU, care in finală a Sntreci 
echipa raionului Roman cu scorul < 
3-2 (1-1).

Chiar în lipsa fostului președinte al 
consiliului colectivului sportiv „Car* 
țecția“ (organizat pe lîngă marea fa
brică de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
iui» București) puteai afla lucruri in
teresante despre activitatea spoctwfi. 
Cum? E deajuns să privești frumoa
sele, expresivele și... multicolorele gra
fice de pe pereți, pentru a te edifica 
într-o clipă în cele mai actuale pro
bleme : înscrierea de membri în 
U.C.F.S. sau... palmaresul echipei de 
fotbal, plata cotizațiilor sau situația 
în campionatele de casă. Dar cînd își 
făcea apariția în cameră însuși preșe
dintele Petre Tudor și cînd începea 
să-ți vorbească despre realizările colec
tivului sportiv „Confecția", căpătai cer- 
titudinea că ești 
rații sportive în 
Strună I

Peste 1.000 de
dintre care mulți
O activitate de mase cu rezultate fru
moase... O magazie de echipament și 
materiale sportive pe cît de bine apro
vizionată, pe atît de îngrijită... Ce mai 
încolo-încoace, 
erau realizate 
caz, pe cale de

Firește că o 
putea decît să
ori aveam prilejui, nu ocoleam colecti
vul sportiv al marii întreprinderi de 
confecții. Numai că, la ultima vizită, 
făcută zilele trecute, am avut surpriza 
de a ii întîmpinați dfc un nou preșe
dinte : Troian Răduță. Mă rog, preșe
dintele s-a schimbat, am gîndit noi, 
dar, desigur, realizările au rămas, ba, 
poate, au mai șj crescut între timp 1 
A fost deajuns însă să schimbăm doar 
cîtcva vorbe cu noul președinte pen
tru a ne convinge că toate realizările 
cu care se mîndrea vechiul președinte 
reprezentau de fapt doar... visurile sale 
cele mai „trandafirii”.

Intre vis și realitate (crudă reali
tate.!...) diferența este toarte mare. Cel 
peste 1.000 de membri nu sînt decît 
—1.000 de adeziuni. Ceea ce este cu 
totul altceva, fiindcă la o cercetare 
mai atentă s-a constatat că numai 
2—300 membri U.C.F.S. cotizează at 
oarecare regularitate. Campionatele de 
casă au început și s-au terminat ai.- 
o unică întrecere : de volei inter-secții. 
Cit privește magazia colectivului spor
tiv, ea este atît de „pustie” îneît pune 
stih semnul întrebării posibilitatea or
ganizării întrecerilor de cros. Singură 
gimnastica de producție continuă să 
se desfășoare cu regularitate.

Cele întîmplate la colectivul sportiv 
„Confecția" dovedesc că, niciodată, 
vorbele nu pot ține locul faptelor, nici 
Visele — locul realității I

Mișcarea sportivă din regiunea Ploești 
că lipsurile existente au fost posibile, 
în primul rînd, datorită faptului că 
în conducerea Consiliului regional și 
a consiliilor raionale U.C.F.S. au 
existat oameni care au privit fără 
simț de răspundere sarcina încredin
țată, s-au înconjurat de element© ne
cinstite, carieriste, care, prin activi
tatea lor destructive, au adus preju
dicii bunului mers al activității spor
tive din regiunea noastră.

Măsurile luate de plenara comite
tului regional U.C.F.S.. cît și de ple
narele consiliilor raionale U.C.F.S., 
pe linia înlăturării elementelor neco
respunzătoare, a întăririi simțului de 
răspundere față de sarcini, a partici
pării efective a sportivilor la proce
sul de producție, a educării politice, 
patriotice și cetățenești a sportivilor 
— trebuie să ducă la îmbunătățirea 
simțitoare a activității sportive, la 
lărgirea bazei de masă a sportului 
în regiunea noastră.

(urmare din pag. 1)

Zăinescu campion al R.P.R. la 
iriori, cu șahistu! Corvin Radovici 
maestru al sportului și alții, care — 
pregătindu-se cu multă grijă, —■ au de
venit sportivi de frunte ai țării și care 
au apărat de multe ori cu cinste culo
rile patriei în întâlnirile internaționale. 
Frumoasele rezultate obținute în dez
voltarea mișcării de cultură fizică și 
spori se datoresc în mare parte și 
faptului că sub conducerea organelor 
de partid, colectivele sportive au a- 
cordat o mai mare atenție asigurării 
bazei materiale. Numai în anul 1988 
mi fost amenajate aproape 100 de 
baze sportive complexe și simple.

Ca toate rezultatele bune obținute 
în această direcție, trebuie spus că, 
așa cum a reieșit și din analiza ple
narei Consiliului; general al U.C.F.S., 
ta mișcarea sportivă din regiunea 
noastră au existat o serie de lipsuri.

Astfel, cu toate măsurile luate în 
perioada înscrierilor de noi membri, 
nu ne putem declara mulțumiți de 
fetal cum se desfășoară această ac
țiune. De asemenea, activitatea spor
tivă de masă nu se desfășoară încăt 
fe nivelul posibilităților pe care le 
are regiunea noastră. Multe inițiative 
bone aplicate în unele raioane n-au 
fost extinse în toată regiunea, acti
vitatea pe linia complexului G.M.A. 
este încă nesatisfăcătoare, iar încer
cările timide făcute de a introduce 
gimnastica de producție în unele în
treprinderi din orașul Ploești, Buzău 
și raionul Pucioasa sînt insuficiente 
față de specificul industrial a! regiu
nii noastre.

ju-
In mișcarea sportivă din 

noastră s-a manifestat pe
regiunea 

____ _____ __________ alocuri o 
greșită4 politică de selecționare 
promovare a cadrelor sportive, fapt 
care s-a reflectat în existența 
elemente necorespunzătoare în 
drnl diferitelor discipline sportive. Din 
această cauză, la linele discipline 
sportive s-a dus o activitate politică 
slabă. De asemenea, unele colectiva 
sportive, ca de pildă „Voința" R. 
Sărat, Poiana Qnipma, Flacăra Mo- 
reni și altele, nu s-au preocupat cu 
grijă de pregătirea politică, ideologică 
și culturală a sportivilor. Organul 
U.C.F.S. regional, cît și organele 
U.C.F.S. raionale n-au cerut, în măsu
ra cuvenită, sprijinul organizațiilor de 
partid, sindicale și de U.T.M. în mun
ca de educație politică a sportivilor.

Aceste aspect© negative în activi
tatea mișcării sportive din regiunea 
noastră au constituit obiectivul prin
cipal al dezbaterii plenarei consiliului 
regional U.C.F.S. Plenara a subliniat

Ș>

unor 
ca-

textili
...Bufniși. Zile de toam

nă. In liniștea serii, su
surul apelor Bistriței se 
aude lin din... tribunele 

stadionului. După amia
ză însă, îl acoperă frea
mătul obișnuit al între
cerilor sportive. Aici iaci 
.cunoștință cu sportul și 
cu sportivii din Buhuși. 
Ii aplauzi pe talentații 
fotbaliști Murărescu, Tan- 
pu sau Nemeș, admiri 
măiestria handbalistelor 
Eugenia Grigoraș sau Lu- 
creția Georgescu... Iar în 
tribune îi revezi pe a- 
ceiași fideli spectatori. 
Cîteoda'tă, cînd multiple
le îndatoriri profesionale 
îi permit (și n-a început 
cumva o... partidă de 
șah) îl întîlnești în tri
bună și pe tovarășul. Va- 
sile Tiț, directorul gene
ral al fabricii „Textila- 
Buhuși".

Ce se mai poate spune 
iespre activitatea sporti
vilor de la această mare 
ntreprindere ? Mult! Sa- 
a de sport a început — 
lemn în plin sezon de 
canină —. ș| fie cu a-

ti-devărat.. asaltaiă de 
nerii textiliști. Se joacă 
volei și baschet, au loc 
antrenamente la box... Nu 
d© mult a început 
returul campionatelor de 
casă la fotbal și atletism. 
Mulți muncitori ai fabri
cii iubesc drumeția. Sînt 
oaspeți obișnuiți ai Ceah
lăului și Breazului. Pro
blema „nr. 1“ a activi
tății sportive din colec
tiv a fast și ea rezolva
tă cil succes pînă acum: 
1.670 de muncitori sînt 
membri ai U.G.F.S.; s-au 
încasat peste 3.000 lei 
cotizații sportive. Spor
tivii fabricii sînt, aproa
pe toți, exemple în mun
ca profesională.

Uneori, susurul apelor 
Bistriței se aude limpede 
și tn ceasurile de după 
amiază. Stadionul e pu
stiu. Fotbaliștii n-au 
meci. Nici handbaliștii. 
Cum ? Atunci, nu vin pe 
stadion ceilalți muncito
ri ? Nu se organizează 
concursuri pentru cei a- 
proape 1.700 de membri

Și

© ORAȘELE Huși șl Bîrlad au gă 
dutt — după cum ne informează c 
respoadental nostru P. Ccdrea — etai 
regiunii Iași a Cupei Moldovei. 1. 
trecerile de gimnastică au avut loc : sala de gimnastică a școlii medii nr. 
din Huși. Au participat echipele c 
gimnastică din raioanele Birlad, Hw Pașcani, Murgeni și Tg. Frunwî, l 
cui I în clasamentul general a Io 
ocupat de ecliipa de gimnastică d: comuna Focuri (raionul Tg. Frtnu.o 
care a totaliz.it 9,60 p. O Impresie if 
moașă au lăsat sportivii Dumitra E tlmuȘă și M. vodă — fii de coloc t 
viști din comuna Focuri. In turne 
de fotbal, locul I a fost ocupat < 
echipa raionului Tg. Frumos, care 
finala competiției, a întrecut echij 
raionului HIrlău cu scorul de 3-9 (1-i 

întrecerile de atletism și volei £ 
avut loc în orașul Bîrlad. Tată citeț 
rezultate atletice: BA1U3AȚI: js» n 
Mihal Anghel (Iași) 12,8 sec; SW n 
D. Răducanu (Murgeni) 2:17,4; greutat 
P. Buga (Vaslui) 10,08 m. lungime; 1 
Bug a (Vaslui) 6,01 m; FEMEI: ioo n 
Marcela Moraru (Pașcani) 15,9 se 
480 ni: Ana Berbece (Murgeni) 74 se lungime: Dldina Pavel (Negrești); grei 
tate: Rodlca Tămășanu (Vaslui) 8,13 r. 
Campioane la volei au ieșit echip'i 
din comuna Heleșteul (la fete) și Fr. 
greșul Sfat (la băieți) — ambele di raionul Tg. Frumos.
• SPORTIVII din regiunea Suceav 

și-au disputat întîietatea în cr ’ ' 
etanel regionale a Cupei MoMov orașele Cimpulung Moldovenesc șl 
dăuți. La Cîmpulung au avut loc, îl 
trecerile de atletism și 
Iată cîteva rezultate la atletism: BAS BAȚI: 100 m ■
Lung) 12 sec;
(raion —
M.
9,46 m;
Darabani) 5,48 m. . .
leta Saiuca (raion Botoșani) 15,5 sec 
400 m: Iulia Grigoraș (Vatra Dome 
66 sec; greutate: Hetriuc DOTica (ral-o 
Botoșani) 7,75 m; Locul I în întrece 
rea de gimnastică a fost ocupat d 
echipa 
turneul 
echipa 
cel de 
nlcești 
(la băieți).

Suceava)
Motrescu lungime:

gimnastic. 
:__  “

Gh. Fluture (raion C 8C0 m: Gh. Pompară 
2:21,0; gre uitate

(raion C. L»uns 
M. Pașcanu (raio 
FETE: 11M> m: Vi<

raionului Dorohoi, La RSdâuțj 
de fotbal a -fost cîștig:;t d 

Vulturii (comasa Darabani) la 
volei; de echipele Recolta Gră 
(la fete) și Recolta Santa Mar

EXPERIENȚA UNUI ANTRENOR 
în munca de educare a sportivilc

Cine nti-1 cunoaște în Timișoara pe 
antrenorul de box Ludovic Ambruș ? 
De peste 20 de ani, de cînd „Ambruș 
baci" îi antrenează pe boxerii de pe 
malul Begăi, prin mîiniie sale au tre
ad zeci și zeci de tineri. Unii au ajuns 
sportivi de frunte, ca Vasile Mariuțan, 
Andrei și Martin Farkaș, Francisc Paz- 
mani, Maximilian Biedi sau Octavian

ai U.C.F.S. ? Nu. Spor
tul de mase nu s-a dez
voltat încă pe măsura po
sibilităților la fabrica de 
textile din Buhuși.

...Aproape 70 la sută 
dintre muncitori sînt fe
mei. Și, totuși numărul 
textilistelor care practică 
sportul de-abia depășește 
cifra de... o sută. In a- 
ceastă fabrică, în care 
predomină elementul fe
minin cele mai puternice 
(și mai numeroase) sec
ții sînt cele de... fotbal 
și box. Au fotbaliștii cîte 
4-5 rînduri de echipament 
de... ți-e mai mare dra
gul să te uiți la ele. Dar 
atleții ? Nu, ei n-au așa 
ceva.

Am mai întrebat: cîți 
muncitori au luat parte 
la întrecerile de cros ? 
Cîți textiliști au cucerit Î11 
acest an insigna G.M.A? 
Același răspuns: 
UNUL 1

NICI

★
De sus, de pe ultima 

din cele peste o sută de 
trepte care te conduc 
spre, oraș, panorama fa-

bricii cu marile-i clădiri 
moderne îți apare în toa
tă splendoarea ei. O în
tregește tabloul nespus 
de viu al blocurilor mun
citorești, al școlii noi și 
frumoase, al multor al
tor construcții. Acolo, a- 
proape de Bistrița, ză
rești și covorul verde al 
stadionului. Și tribunele... 
In aceste ceasuri stadio
nul nu-i pustiu. Mulți 
sportivi. F' 
spectatori...

• Te gîndești că așa ar 
trebui să arate tot timpul 
stadionul din apropierea 
Bistriței. Să uu cunoască 
o clipă de... răgaz. Să 
lie gazdă primitoare pen
tru toți harnicii munci
tori din orașul textiliștilor.

Este, oare, posibil a- 
cest lucru ? Firește !

Ne-au promis-o și to
varășii
Cosma și ceilalți condu
cători
marca uzină a textiliști
lor, Ca ‘și mulți alți mun
citori...

Și aceasta înseamnă 
mult I D. G.

Și mai mulți

Braieș, David,

ai sportului din

Cioloca, alții s-au rezumat la o activi
tate mai modestă, mai puțin bogată 
*n performanțe deosebite. Dar mindria 
antrenorului Ambruș este aceea că în 
secția sa de box a izbutit să modeleze 
caractere, să transforme tineri care 
apucaseră un drum greșit, în oameni 
adevărați. Cum s-a întâmplat aceasta ? 

, Este foarte simplu de răspuns: pen
tru că — totdeauna — „Ambruș baci" 

T a socotit că datoria principală a unui 
^.antrenor este aceea de a educa tine- 
/retul, de a-1 pregăti pentru viață. In 
S munca sa, Ludovic Ambruș a găsit 

/mereu sprijinul comuniștilor, al or- 
Jganizațiilor de partid din întreprinde- 
S rile pe lingă care funcționează co- 
Jlectivul sportiv „Unirea". Și astfel, 
Can de an, boxul timișorean s-a îm- 
«bogățit cu noi elemente de talent, spor
tivi cu o bună pregătire tehnică, dis- 
/ciplinați, cu o atitudine sănătoasă față 
Ide muncă, față de familie și de socie- 
,♦ tate.
| Antrenorul Ludovic Ambruș este a- 
•semenea unui părinte pentru elevii fui. 
}E| le poartă de grijă cu dragoste, dar 
C știe să fie și sever cînd este cazul. 
ȘOdafă, cînd echipa sa a fost într-o 
^deplasare la Galați. Andrei Farkaș nu 
/s-a întors la hotel la ora stabilită. 
^Ludovic Ambruș l-a așteptat 
Snoaptea tîrziu în hol mtistrîndu-1

trii această abatere. Multă vreme, 
5 drei Farkaș n-a mai îndrăznit 
C privească pe „Ambruș baci" în 
^Dar, de atunci, antrenorul n-a 
\avut să reproșeze ceva elevului 
CMihai Peiți, actualul campion de ju- 
I

un ele’ 
a uzine 
cartieru 
de mari 
adus 1* 

a

pînă 
pen- 
An- 
să-1 

ochi.
mai 
său.

niori Ia categoria grea, era 
codaș la școala profesională 
electrice din Timișoara. In 
său, Peiți se fălea cu „faima" 
bătăuș. Ludovic Ambruș l-a
el în sală, au discutat îndelung, 
de la om la om, l-a sfătuit și a iuta 
să se îndrepte. Astăzi, Mihai Peiț 
este un ora disciplinat și serios, apre 
dat pentru munca pe care o depune 1: 
uzină. Nici Maximilian Biedi nu i-a '* 
mai puține bătăi de cap. intrat 
tr-un anturaj vicios, de elemente 
corespunzătoare el a învățat multe 
cruri urîte. Răbdător, antrenorii! 
făcut, pe Biedi să devină 
muncitor bun și un om la locul _
„Ambruș baci" nu se limitează numai 
la o educare de ordin general. El se 
preocupă de fiecare amănunt din viața 
elevilor săi: îi învață deprinderile igi
enice, cum să mânînce, cum să se’ îm
brace, cum să se poarte în societate.

„Antrenorul, spunea nu de mult Lu
dovic Ambruș, trebuie să fie ceva mai 
mult dccît un simplu și limitat 
tehnician. El trebuie să intre în sufle
tul sportivului, să-i cunoască toate 
bucuriile și amărăciunile. înainte vre
me, rolul antrenorului era limitat la 
pregătirea sportivă propriu-zisă. As
tăzi, în sportul nostru nou, condus și 
îndrumat de partid, munca de instruire 
trebuie împletită cu munca de educare. 
Numai astfel munca antrenorului va fî 
cu adevărat o muncă de antrenor, iar 
sportivii pe care acesta-i pregătește 
vor fi sportivii noi ai vremurilor pe 
care le trăim".

da 
în 
ne
Iu- 
l-a 
un 
lui

TINO?'? SPORTIVI DE LA SATE ! FIȚI IN PRI- 
RflEiLE RIWDUffl IN N8UNCiLE AGRICOLE DE 
TOAMNA.

NICI O ZI NU TREBUIE PIERDUTA PENTRU 
REALIZAREA IN TERMEN Șl IN BUNE CONDIȚII A 
LUCRĂRILOR DE ARATURI SI INSAMINTÂRI ! 
NUMAI AȘA PÎJTEM ASIGURA PRODUCȚII SPO
RITE.

totaliz.it


iceput de „sezon sportiv“ la Universitatea C. I. Parhon
n București și Institutul Politehnic din Orașul Stalin

’Au trecut aproape două săptauiîni de la deschiderea 
ului an universitar. Amfiteatrele, laboratoarele, sălile de 
ninarii sau bibliotecile studențești cunosc din nou frea- 
i*l muncii stăruitoare, entuziaste. înnoirea se simte și 
sălile și pe terenurile de sport ale facultăților și insti- 
elor. Reluarea cursurilor universitare a adus în acest 

o însemnată schimbare în modul de desfășurare a 
ivitătii de educație fizică din învățămîntul nostru su- 
ior. După cum se știe, de la t octombrie 1958 s-a intro- 

norma de educație fizică. La înscriere, studenții ani

lor !, II și III au trebuit să opteze pentru un sport, spsr- 
ttsl în care fiecare dintre ei s-a hotărtt să tadepOneaseS 
norma de educație fizică.

Cum au primit studenții această nouă organizare a ac
tivității lor de educație fizică ? Ce probleme s-au ridicat 
în fața catedrelor de educație fizică î Care sînt perspec
tivele de dezvoltare ale sportului de mase și de performanță 
în. Institute ? Vizitând de curînd Universitatea C. 1. Parhon 
din Capitală și Institutul Politehnic dia Orașul Stalin 
am obținut primele răspunsuri ia aceste întrebări.

De ta 1380 le 2980

n anul universitar 1957—1958, nu
rul studenților angrenați în activita- 
sportwă de catedra de educație fi- 

i de la universitatea Parhon s-a ri
al la 1.300. In acest an, s-au primit 
te 2.000 de înscrieri în cele 14 secții 
catedrei. Iată o primă mărturie a 

îtidui pozitiv pe care îl are intro- 
erea normei de educație fizică asu- 
activității sportive studențești! Fap- 
că studenții primilor trei ani au tre- 
t să-și dea * adeziunea la una sau 
< din secțiile sportive, a permis efec- 
rea unei veritabile anchete, ale cărei 
uitate sînt cît se poate de edifica
re asupra preferințelor sportive ale 
denților. Astfel, la universitatea Par- 
i, „recordul" da înscrieri l-a înre- 
Irat secția de volei: 4701 Imbucu- 
ar este numărul mare de studenti și 
denie care s au îndreptat spre gini- 
itica sportivă : 350. înotul și l-au a- 
ca „materie" 300 de studenți. In 

•’sament" urmează tirul cil 200 de,
.;, atletismul și folbakil cu cîte 

,-niaschetul cu 120, canotajul și ve
cie 110 etc. Preferințele studenților 

‘a Institutul Politehnic din Orașul 
-?nt asemănătoare, numai că aici ■ 

i mai multe'adeziuni le-a întrunit 
il. Aproape o treime din numărul 
denților s-au înscris la tir! De mulți 
ipatizanți se bucură la Institutul 
itehnic din Orașul Slalin și voleiul, 
rnastica, schiul. Mai mic este pro- 
ti 1 celor înscriși la atletism, baschet 
handbal.
’.oncliizia care se impune la acest ca
ii al înscrierilor este că studenții au 
:iit cu mare interes introducerea 
■'’v.i de educație fizică și — conse- 
ță imediată — efectivul tuturor sec- 
>r catedrelor de educație fizică a 
-rit. simțitor.

obiectiv principal: competiții!©

Creșterea considerabilă a numărului 
fedenți angrenați în activitatea 

ră ridică problema asigurării unui 
tidar compctițional intern cît mai 

lat, cît m.r c.iwinzător. In acest 
s. Institutul Politehnic, din Orașul 
j-in oferă u-n bun exemplu. De mai 
Iți am, s-au pus aici bazele unei 
npetițu interne uin ce în ce mai popn- 
ă printre studenți, „Cupa Politehni-

Ea se desfășoară la 14 ramuri de 
rt, dintre care numai o parte sînt 
tuse și în programul campionatelor

e scurt despre
«ființat în luna martie a acestui

Clubul Sportiv Universitar din 
rurești își lărgește pe zi ce trece 
ivitatea, devenind tot mai popular 
rîndurile studenților Capitalei. In 
• ce urmează, prezentăm cîteva 
ecte din munca pe care o desfă- 
ră C.S.U. București.
s In prezent, clubul Inmănunchiază 
.te 500 de sportivi fruntași care își 
voltă. măiestria in 22 secții pe ra
ră de sport: atletism, baschet, 

călărie, canotaj, fotbal, girnnas- 
l, haltere, hochei pe iarbă, iahting, 
ulbal, lupte, natație, oină, polo, 
fbi, șah. schi, tenis de masă, tenis 
cimp, tir și volei. O bună parte 
secțiile clubului au echipe care 

ivează in prima categorie a țării, 
‘e cazul echipelor de handbal fete, 
is de cimp, tenis de masă, hochei 
iarbă, ragbi Ctc. Nu lipsește din 

■ocupările clubului nici dezvoltarea 
ivității sportive din institutele de 
ățămint superior ale Capitalei, 
e un antrenor al C.S.U. ajută in 
d voluntar munca organizatorică 
de instruire dintr-iin institut, re
tină elementele cele mai talentate 
itru secțiile clubului.

> C.S.U. București dispune de un 
năr importași de brize sportive, pe 
c membrii săi își pot desfășura în 
ie condițiuni activitatea. Astfel, 
stadionul Tineretului — unde îji

Una din echipele fruntașe ale Universității Parhon este-cea de volei 
fete. Iat-o la antrenamentul 'efectuai ieri după amiază, tri. șederea îttiil- 
nirii de miercuri cu echipa Institutului Agronomia, în finala capei „10 ani 
de la reforma învăfăminirditi!1.

universitare. Anul trecut, competiția a 
reunit peste 400 de participant, iar 
(lupa a fost cîșligată de anul ÎI. a! 
f acultății de Mecanică, 46 dintre stu
denții sportivi ai anului cîștigător au 
primit ca premiu o excursie la Bucu
rești, la mult așteptatul meci de fotbal 
Romînia—Ungaria. La sfîrșitul acestei 
săptămîm va avea loc serbarea deschi
derii noului an sportiv la Institutul Po
litehnic din Orașul Stalin. Cu acest pri
lej se va da semnalul de începere în- 
tr-o nouă ediție a „Cupei Politehnicii".

Și la universitatea Parhon există o 
tradiție a campionatelor de casă. Ca
tedra de educație fizică, împreună cu 
comisia sportivă a Asociației studenți
lor, a fixat în cele mai mici amănunte 
programul cbmpetițional pînă Ia s.fîrși- 
tul anuiui, program din care nu lipsesc 
întreceri mult apreciate de studenți, ca 
„Universiada", „Cupa de toamnă", 
„Cupa anilor I" și altele.

Sport uaiversitar-sport 
do performanță

Cu cîțiva ani Tn urmă, activitatea 
sportivă de performanță era ca și ine
xistentă la Institutul Politehnic din O- 
rașul Slalin. Astăzi, colectivul sportiv 
„Politehnica" este reprezentat în cam 
pionului republican de hochei pe iarbă, 
în categoria B Ia volei și baschet, are

C.S.U. București 
are sediul — clubul folosește pista de 
atletism, terenuri de rugbi, handbal, 
oină, poligonul de tir. Pe calea Plev- 
nei, lîngă centrul de antrenament nr. 
2, se atla terenurile de tenis. Secțiile 
de vole>i și baschet folosesc bine-cu- 
noscutcle terenuri din curtea Facultă
ții de Științe Juridice. La Herăstrău, 
C.S.U. arc un centru nautic bine tt- 
tilat, iar la Tei, un adevărat complex 
sportiv: teren de fotbal cu pistă, po- 
picărie, bazin de înot,

• Educația membrilor săi stă in 
centrul atenției conducerii Clubului 
Sportiv Universitar București. Este 
respectată cu strictețe măsura ca nici 
un student care are situația proastă
la învățătură să nu facă parte din e- 
chipele clubului. Activiștii și antre
norii clubului se interesează îndea
proape de felul cum se achită studen
ții sportivi de îndatoririle lor profe
sionale. Intr-un timp, secția de fotbal 
avea nici mai mult nici mai puțin 
deed 56 de studenți restanțicri. Azi 
nu mai are nici unul. Centrul înain
taș al echipei, Crh. Bageac (in anul 
III la Institutul Politehnic) nu și-a 
reluat locul in echipă de cit in mo
mentul cînd a prezentat carnetul cu 
notele de trcoere la toate examenele.

Pentru ridicarea nivelului politico- 
ideologic al membrilor, conducerea 
clubului a organizat două cursuri, li
nul pentru sportivi, iar celălalt pen
tru antrenori și tehnicietii.

Deși mai sînt de disputat două jocuri 
întrecerea echipelor masculine și fe
minine de tenis de masă din cadru! 
campionatului republican poate fi con
siderată ca încheiată, titlurile de cam
pioane ale R.P.R. revenind, pe merit, 
Progresului București (lot de jucătoa
re folosit de-a lungul tuturor întâlni
rilor : Angelica Rozeanu, Ella Cons- 
tantinesc’j. Maria Gofopența-Alexan- 
dru, Anita Babichian) șl Cons
tructorului București (Matei Gantner, 
Mircea Popescu, Paul Pesch, Nicu 
Nattmescu, Mihai Iscovici). Faptul că 
meciul decisiv pentru campionatul ță
rii dintre formațiile feminine Progresul 
București — Progresul Cluj, a avut 
loc .în ultima etapă, a mărit interesul 
întrecerii. Și, deși scorul a fost ca
tegoric Ț3—0) în favoarea bucureșten- 

■ celor, totuși cele trei partide au fur
nizat întâlniri dîrze. Din cauza 

«importanței jocurilor, sportivele au 
acordat uneori întâietate rezultatului 

.propriu-zis, în dauna spectaculozității, 
a folosirii unei game variate de ac
țiuni, Cu toate acestea, meciurile au 
țintit încordată atenție spectatorilor ve- 
niți în număr mare, dar împiedicați 
în bună parte, să vizioneze întâlnirile 
din cauza lipsei de... spațiu. In a- 
ceastă privință, pe lîngă că se cere, 
mai ales în asemenea ocazii (meciuri 
importante), mai multă grijă din par
tea colectivelor organizatoare, noi su
gerăm ca însăși federația de specia
litate să ia măsuri pentru organi
zări corespunzătoare. Acest lucru 
este în interesul ridicării nivelului 
tehnic al jocurilor și totodată al pro
pagandei tenisului de masă.

Dintre cele trei întîlniri masculine, 
'toate încheiate cu același scor: 5—1, 
merită atenție confrutarea dintre Pro
gresul București și Progresul Cluj. Pe 
lîngă diferența categorică de scor te 
favoarea primei formații, ee cuvine 
să spunem cîteva cuvinte despre tinerii 
clujeni Negulescu, Rethi șl Majthenyi 
cit a căror comportare nu ne putem 
declara mulțumiți. în primul rtnd cel 
trei jucători sînt prea defensivi, prea 
pasivi. Apoi, este cunoscut faptul ci

schiori și șahiști de valoare. Această 
schimbare se explică în primul rttid 
prin lărgirea aaUtib^ii sportive de 
mase în institut. S-a verificat în prac
tică un lucru de altfel bine știut și a- 
nume că o secție care știe să-și orga
nizeze activitatea, sațși recruteze ele
mentele cele mai dotate din rîndurile 
studenților, are toate posibilitățile să 
urce pe trepte din ce în ce mai înalte 
în competițiile cu caracter local și re
publican. Se mai pune o problema : ce 
studenți să facă parte din echipele re
prezentative studențești ? Evident, doar 
acei care au o situație corespunzătoare 
la învățătură. In legătură cu aceasta,,, 
ni se pare plină de învățăminte „păța
nia" colectivului Politehnica um Orașul 
Stalin cu echipa sa de fotbal. Din e- 
chipă făceau parte elemente ca z.amfir 
Mara, Ion Chițescu și alții care își în-, 
ehipuiau că sportul le poate sluji ca 
„trambulină" pentru „aranjarea" situa
ției la învățătură. Ei nu și-au bătut, 
capul să învețe. Au venit însă exame
nele și după ele numele fotbaliștilor a- 
mintiți au apărut fie pe lista repeten- 
ților, fie pe cea a exrnatriculațildr. Pen
tru a vedea ce „performanțe" se pot 
obține atunci cînd te bazezi pe aseme
nea elemente, e dcstu-I să spunem că e- 
c.hipa de fotbal „Politehnica" din Ora
șul Stalin a retrogradat în acest an 
din campionatul regional în cel raio
nal...

Probleme importante

Progrrt returului c^onaW republican 
de lupte pe echipe

Așa cum arătam în urma măsurilor 
luate, numărul studenților înscriși ta 
diferitele secții pe ramură de sport » 
crescut considerabil. Acesta nu Irebuie 
să fie un motiv de auto-mulțumire pen
tru cadrele de educație fizică. Princi
palul este ca toți acești studenți să fie 
angrenați efectiv în activitate, iar 
dacă posibilitățile catedrei nu permit 
acest lucru, alunei mai une sa lie în
drumați spre alte secții, care au condi
țiile corespunzătoare. Totodată, nu tre
buie nici un moment slăbită munca de 
propagandă sportivă. Un exemplu bun 
îl oferă în această privință Universita
tea Parhon. De citrînd a fost inau
gurată o expoziție foarte interesantă, 
prezentînd aspecte din activitatea di
feritelor secții ale catedrei de educa
ție fizică. De asemenea, în fiecare 
din facultățile iimversitâțM a fost »- 
menajat un „colț sportiv".

Ar

Atît la Universitatea Parhon cit și la 
Institutul politehnic din Orașul Stalin, 
perspectivele activității sportive sînt 
dintre cele mai frumoase. Cu sprijinul 
organizațiilor da parud și U.T.M., al 
conducerilor instituțiilor de învățămînt 
superior, catedrele de educație fizică, în 
strînsă colaborare cu comisiile sportive 
ale asociațiilor stuuenților, au toate po
sibilitățile să pună în valoare roadele 
noii organizări a educației nzice uni
versitare, să ridice' sportul universitar 
la un și mai înalt nivel.

v IACINI.

La 18 octombrie va începe returul 
campionatului republican de lupte pe 
echipe. Echipele participante sînt urmă
toarele : Dinamo București, Feroviarul 
Timișoara, Carpați Sinaia, Steagul 
roșu Orașul Stalin, Cetatea lui Bucur 
București, Uzinele Textile Arad, Meta
lul M.I.G. București, Chimistul Baia 
Mare, Dinamo Satu Atare, G. S. Mun
citoresc Lugoj, Corvinul Hunedoara, 
Constructorul Cluj, Casa Centrală a 
Armatei București, G. S. Muncitoresc 
Reșița, Voința Tg. Mureș și Rapid 
Oradea. Returul campionatului se va 
desfășura pe grupe, programul fSrsd 
astfel alcătuit:

Etapa I

Grupa I la OrașiA Stafia (colectiv 
organizator Steagul roșu). Sîmi>âtă 
i8 octombrie. Se întâlnesc echipele: 
Dinamo București, Feroviarul Timișoa
ra. Carpați Sinaia, Steagul roșu Ora
șul Stalin. Grupa a IV-a la Reșița (co
lectiv organizator : G.S. Muncitoresc 
Reșița): Se întâlnesc echipele: C.QA. 
București, C.S. Muncitoresc Reș^a, 
Voința Tg. Mureș și Rapid Oradea.

Duminică 19 octombrie
Grupa a Il-a la București (organizea

ză Cetatea lui Bucur). Participă echi
pele: Cetatea lui Bucur, Uzinele Taxtiie 
Arad, C.S. Metalul M.I.G. București și 
Chimistul Baia Mare. Grupa a III-» te 
Lugoj (organizează C;S. Muncitoresc 
Lugoj). Participă echipele: Dinamo 
Satu Mare, C.S. Muncitoresc Lugoj, 
Corvinul Hunedoara și Constructorul 
Cluj.

Etapa a II-a 9 noiembrie
Grupa I la București (organizează 

Dinamo Buc.): Dinamo Buc., Cetatea 
lui Bucur, Dinamo Satu Mare, CX3.A. 
Buc. Grupa a II-a ta Timișoara (organi
zează Feroviarul Timișoara): Uzinele 
Textile Arad, Feroviarul Timișoara, 
C.S. Muncitoresc Lugoj, C.S. Munci
toresc Reșița. Grupa a IlI-a la Hune
doara (organizează Corvinul Hune
doara): Carpați Sinaia, C.S. Metalul 
M.I.G. Buc., Corvinul Hunedoara, 
Voința Tg. Mureș. Grupa a IV-a la 
Cluj (organizează Constructorul C.luj): 
Steagul roșu Or. Stalin, Churustțâ 

o caracteristică a jocului cu paleta ctri 
burete (toți cei trei clujeni sînt bu* 
retiști) este rapiditatea în acțiuni. Oiy 
Neguleseu, Rethi și Majthenyi joacă: 
prea tent, cu acțiuni telefonate, ceea! 
ce scade fără îndoială din eficacitate^ 
Neguleseu, Rethi, Majthenyi sînt Jucă
tori tineri, deosebit de talentați și eL 
trebuie să fie mai iuți, să utilizeze 
la maximum caracteristicile jocului cu 
paleta cu burete, așa cum de pildă 
o fac atunci când imprima diferite e- 
fecte din serviciu. Radu Neguleseu 
ne-a făcut impresia unui jucător mul
țumit numai cu rezultatele obținute 
pînă acum, un jucător în fața căruia 
adversarii „trebuie" să piardă numai 
și numai... pentru că el este un mart 
talent, campion de juniori al țării șî 
al Europei. In rest nu mai este ne
cesar să facă nimic! Este bineîețeles 
o atitudine greșită și noi am dori ca 
acest tînăr cu deosebite calități să se 
pregătească cu perseverența, să fie 
modest, să nu-și subestimeze adver
sarii, din care unii nu au, poate, coc- 
dițiîte Iul optime de antrenament.

★

După cum se știe, întrecerile ccleî 
de a treia etape a Cupei R.P.R. se vor 
desfășura vineri, sîmbătă și duminică 
la Crakxva. Etapa se anunță foarte 
interesantă mai ales în ceea ce pri* 
vește lupta pentru primele locuri.

G. COMARNISCHI
-----------------------------------------------

lotandei Balaș care a sta- | 
bîlit un nou record mondiai I 
la săritura ’ în înălțime: ! 
1,82 m. ț

Vestea, vreau să-țt spun șl (ie, | 
Drept la inimă mă unge.

"Sar n sus de bucurie
Insă.^ nu te pot ajunge! ,

D. MAZILU Z

Baia Mare, Constructorul Cluj, Rapid 
Oradea.

Etapa a I!I-a 16 noiembrie
Grapa 1 la Oradea (organizează 

Rapid Oradea): Dinamo Buc., Uzinele 
Textile Arad, Corvinul Hunedoara^ 
Rapid Oradea. Grupa a II-a la Tg. 
Mureș (organizează Voința Tg. Alures 1: 
Feroviarul Timișoara, Cetatea lui Bucur, 
Constructorul Cluj, Voința Tg. Mureș* 
Grupa a ill-a la Satu Mare (organte 
zează Dinamo Satu Mare): Carpați Si
naia, Chimistul Baia Mare, Dinamo 
Satu Mare, G.S. Muncitoresc Reșița^ 
Grupa a IV-a la București (organic 
zaază 01G.A.): Steagul roșu Or. Stalin^ 
GiS. Metalul M.LG. Buc., C.S. Munci* 
tocesc Lugoj, C.G.A. Buc.

Etapa a IV-a' 39 noiembrie
Grupa I te Bwcurești (organizează 

Metalul MIKL): Dinamo Buc., C.S* 
Metahil M.I.O„ Constructorul Cluj* 
Q£. «Muncitoresc Reșița. Grupa a II-a 
la Baia Mare (organizează Chimistul 
Baia Mare): Feroviarul Timișoara, Chi
mistul Baia Mare, Corvinul Hunedoara, 
GlQA. Buc. Grupa a i!I-a la Sinaia 
("organizează Carpați Sinaia): Cetatea 
liâ Btiar, Carpați Sinaia, C.S. Muncito
resc Lugoj, Rapid Oradea. Grupa a IV-a 
la Arad (organizează Uzinele Textile): 
St roșu Or. Stalin, Uz. Textile Arad, 
Dinamo Satu Mare, Voința Tg. Mureș-

Etapa a V-a 13 decembrie
Grupa a Hl-a la București (organi

zează C.C.A.): Carpați Sinaia, Uzinele 
Textile Arad, Constructorul Cluj, C.C.A, 
Buc. Grupa a IV-a la București (or
ganizează Cetatea lui Bucur): Stea
gul roșu Orașul Staiin, Cetatea htî 
Bucur, Corvinul Hunedoara, C.S* 
Manciiforesc Reșița.

14 decembrie
Grupa 1 la București (organizează! 

Dinamo București): Chimistul Baia: 
Mare, C.S. Dinamo Buc., C.S. Munci
toresc Lugoj, Voința Tg. Mureș. Grtipa. 
a II-a la București (organizează C.S* 
Metalul M.I.G.): Feroviarul Timișoara. 
Metalul M.LG., Dinamo Satu Mare și 
Rapid Oradea.
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Concluzii îmbucurătoare
la sfîrșitul campionatelor de tir ale R.P.R

Timp de 6 zile, între 5—10 octom
brie, poligonul Tunari a găzduit cea 
mai’ importantă competiție internă de 
tir a anului, campionatele individuale 
ale R.P.R. Foarte multi dintre concu-

critică față de această comportare. 
Ca urmare, în celelalte zile de con
curs au fost obținute rezultate valo
roase. Majoritatea sportivilor au de
pus eforturi vizibile, au luptat cu dîn

Constantin Antonescu a urcat de 7, ori consecutiv pe podiumul în
vingătorilor și a îmbrăcat de cinci ori tricoul de

renți au luat parte pentru prima oară 
la o competiție de amploarea acestor 
Întreceri și îmbucurător este faptul 
că unii dintre ei au avut o compor
tare meritorie, reușind la multe probe 
să depășească trăgători consacrați. 
Mircea Antal, Nicolae Rotarii, Ma
riana Miiller, Mihai Dumitriu. Mircea 
Rusescu, Cleopatra Alexandru, Au
relia Cosma, Gh. Predescu, Gabor 
Toth, Cornel Cecati, Gheorghe Măr- 
cuță și alții sînt nume noi în tirul 
nostru, elemente tinere, capabile în 
ciirînd de performanțe bune, care să 
continue tradiția și să confirme va
loarea pe plan internațional a tiru
lui din țara noastră. Ei au luptat «i 
ardoare, ou multă voință, însă lipsa 
de experiență și-a spus uneori cuvîn- 
tul și o parte din rezultatele lor nu 
sîn- deocamdată, ca să spunem așa, 
impresionante. Avem însă certitudinea 
că. antrenîndu-se cu perseverență, nu 
după multă vreme performanțele lor 
vor figura la loc de cinste în ierarhia

'"Ratelor valoroase ale țării.
Așa cum am mai arătat, primele 

zile de întreceri au deziluzionat. Tră
gători consacrați. ca Iosif Aron, V. 
Antonescu, V. Panțuru, N. Cojocaru,
I. Tripșa, Valentin Enea, Peter Șan- 
dor și alții an obținut rezultate sla
be, sub posibilitățile lor.

Ziarul nostru a luat la timp poziție

10—12

al cate- 
Floretă

Rezultată din campionatul 
dfi scrimă ai categuiiei „B”

Satu Mare (prin telefon), in loca
litate s-au desfășurat între 
octombrie întrecerile etapei I a retu
rului campionatului de scrimă 
gorici „B“. lat* r -uitatele : 
femei: C. S. Oradea—C.S.M. Lugoj 
13—3 ; Stăruința Satu Mare—Stăruin
ța Tim. 8—8; Știința Cluj—C.S. Ora
dea 9—7; Voința Oarei — Star. Tim.
8— 8 ; Star. S. Atare—Ilefor Tg. Mureș 
10—6; Ilefor Tg. Mureș—Voința Cărei 
10—6 ; Știința Cluj—CSM Lugoj 15—1; 
Stăruința S. Mare—CS Oradea 9—7. 
Floretă băieți: Tg. Mureș—nugoj 13 — 
8 : Lugoj—Oradea 9—7 ; Okij— l im. 
10-6; Cărei—Timișoara 9—7; Tim.— 
■S. Mare 14—2 ; Cărei—Tg. Mureș
9— 7 ; Cluj—Oradea 13—3 ; Tg. Mu
reș—Satu Mare 13—3. Spadă : Lugoj— 
Oradea 14—2 ; Tg. Mureș—Cărei 10— 
6 ; Lugoj—Tg. .Mureș 8—8 ; Cluj— 
Oradea 12—4 ; Tg. Mureș—Satu Mare 
.3—3 ; Tim.—Car' • 10—6 ; S. Mare— 

Oradea 8—8 ; Tim. — S. Mare 14—2 ; 
Lugoj—Cluj 10—6. Sabie: Tg. Mureș— 
Lugoj 15—1; Oradea — Lugoj 9—7; 
Cărei—Tim. 9—7 ; Tg. Mureș—S. ,-iare 
12—4 ; S. Mare—Oradea 10—6; Cluj— 
Oradea 13—3; Tim.—S. Mare 12—4; 
Cărei — Tg. Mureș 9—7 ; Cluj—Lugoj 
*4—2. (M. Dumitrașcu — coresp.)

Craiova (prin telefon). Sala C.F.R. 
Rovine a fost gazdă primei etape a re
turului campionatului de scrimă cate
goria „B“. Rezultate: floretă femei: 
Bere Sibiu— Petrolul Ploești 4—12; 
Voința Or. Stalin—CFR Craiova 13-3; 
Petrolul—Voința Iz—4; M.I.G. Bucu
rești- -( I R Craiova 14—2; MIG—Di
namo București 11—5. I .oretă băieți: 
C.F.R.—Voința 9—7; Petrolul—Bere 
12—4 ; M.I.G.—Dinamo 10—6 ; Petro

lul—Voința 12—4; M.I.G.—CFR 8—8; 
C.F.R.— Bere 10—6. Spadă: Bere— 
C.F.R. 7—9; M.I.G.—Dinamo 10—6; 
Petrolul—Voința 14—2; C.F.R.—M.I.G. 
6—10; Petrolul—Berc. 11—5; v-.F.R.— 
Bere 9—7. Sabie : M.I.G.—Dinamo 6— 
10; OFR.—Bere 12—4; C.F.R.—Voin
ța 10—6; Petrolul—Voința 9—7; 
G.F.R.—M.I.G. 9—7 ; Petrolul—Bere 
»2—4 (C. Moțoc— corespondent)

campion,
(foto: T. Roibu)

zenie și ardoare pentru a ridica pe o 
treaptă cît mai înaltă recordurile pa
triei. Astfel că după încheierea com
petiției, bilanțul performanțelor rea
lizate este grăitor. El dovedește că 
avem suficiente elemente talentate, 
capabile de rezultate și mai bune. Este 
suficient să amintim că au fost îm
bunătățite 8 recorduri R.P.R., au fost 
egalate 3 și stabilite-6. I’nele din a- 
ceste rezultate sînt mai bune chiar 
decît actualele recorduri mondiale. 
Deosebit de valoroasă este mai ales 
performanța campionului mondial Ma
rin Ferecata, care la proba de armă 
liberă calibru redus 3 X 30 focuri 
juniori a realizat 850 p., depășind cu 
3 puncte vechiul record at țării 
deținut de Iosif Aron și cu 2 
puncte pe cel mondial I.a aceeași 
probă, poziția genunchi. Marin Fere
cata a întrecut cu 3 puncte recordul 
R.P.R., V golind In același timp pe 
cel mondial. Sanda Caseti la armă 
liberă senioare, poziția culcat, a rea
lizat de asemenea un rezultat bun, 
la numai un punct sub recordul mon
dial. C« 854 p. Marieta Lieber a îm
bunătățit și ea vechiul record R.P.R. 
și a depășit at 4 puncte pe cel mon
dial. Tot în această probă, la poziția 
în picioare, cu 274 p. Marieta Lieber 
a depășit atît vechiul record R.P.R. 
cît și pe cel mondial (269 p.). Au 
mai obținut rezultate care constituie 
recorduri ale țării: Constantin Anto
nescu, Ion Albescu și Petre Mocuță. 
Merită subliniată și comportarea lui 
C. Antonescu. De altfel, la festivita
tea de închidere a concursului a ur
cat de 7 ori pe podiumul învingători
lor îmbrăcînd de 5 ori tricoul de 
campion.

In general, putem spune că partici- 
panții la această ediție a campiona
telor R.P.R. au obținut rezultate bune 
tn probele de talere aruncate din șanț

UN CAMPIONAT AL.. SURPRIZELOR

Acum, cînd pe frumoasa bază hipică a Capitalei s-a așternut 
din nou liniștea iar călăreții fruntași se pregătesc — unii pentru cam
pionatul probei complete, alții pen tru concursul viitor — este 

rîndui nostru să comentăm pe scurt desfășurarea campionatelor 
din acest an. A fost, într-adevăr, actuala ediție a campionatelor re
publicane de obstacole (despre cele de dresaj vom vorbi altă 
dată) un izvor de.„ surprize. Mărtu risim că da. Unele plăcute, altele 
Insă...
In primiri rînd, trebuie amintit fap

tul că această ediție a marcat un „re
cord" ai... absențelor. Majoritatea, 
bine justificate. N-au fost prezenți la 
startul campionatelor călăreți dintre 
cei mai valoroși: 1. Molnar (acci
dentat în prima zi de concurs), V. 
Bărbuceanu (accidentat la Iași), D. 
Velicu (accidentat la Ploești), cărora 
li s-a mai adăugat și maestrul spor
tului Gh. Arttohi. Din această cauză, 
așa cum era firesc, n-a putut fi ur
mărită nici evoluția unora dintre caii 
de bază cum sînt : Robot, Brebenel, 
Pîrlog, Merzuh, Corsar, Nor, Mindir 
și Rubin (ultimii trei la categoria 
„grea") etc. Iată dar, o primă expli
cație pentru slaba participare înregis
trată la unele probe ca și pentru 
„anonimatul" în care s-au desfășurat 
altele. Parcursurile ne-au oferit, de 
asemenea, numeroase surprize. In 
sfîrșit, am fost martorii unor între
ceri disputate pe parcursuri alcătuite 
cu multă exigență. Am remarcat for-

ei 
și 
o 

de

și turn, armă liberă calibru redus 
poziția picioare, pistol viteză și 
armă liberă fete 3X 30 focuri. 
La înălțimea așteptărilor s-au compor
tat îndeosebi juniorii și junioarele do
vedind un real progres și mari pers
pective. Nu același lucru putem spune 
însă despre concurenții de la armă 
militară, de la proba combinată pen
tru toate categoriile de trăgători, de 
la pistol liber, cerb alergător și armă 
calibru mare (cu excepția rezultatu
lui obținut de Constantin Antonescu). 
La acest capitol mărea majoritate a 
sportivilor au rămas datori. Lipsa de 
arme corespunzătoare invocată de 
nu este un argument convingător 
noi credem că sub acest paravan 
parte din trăgători își ascund lipsa 
pregătire și de voință.

O altă problemă care ni se pare 
de-a dreptul surprinzătoare este aceea 
că talentatul sportiv Marin Ferecata, 
campion mondial, membru al colec
tivului sportiv Grivița Roșie, deși a 
terminat încă din iunie școala profe
sională C.F.R. nu a fost încadrat 
pînă în prezent în producție. Nu e 
oare la Grivița Roșie nevoie de ca
zangii? Cum își explică atunci tova
rășii de la C.F.R. faptul că un talen
tat sportiv care ne reprezintă au 
cinste patria în competiții internațio
nale, un tînăr cu calificare profe
sională de cazangiu este amînat de 
azi pe mîine în ceea ce privește în
cadrarea în producție. Așteptăm răs
punsul tovarășilor în cauză.

V. GODESCU

In categoria B, la volei...
A treia etapă a campionatului e- 

chipelor masculine de volei din cate
goria B, a programat duminică la 
Galați derbiul primei serii între echi
pele Știința Galați și Marina Con
stanța’ aflate pînă la acest meci la 
egalitate de puncte, pe primele două 
locuri. După cum ne-au transmis co
respondenții noștri, V. Paladescu și 
A. Schenkman, întîlnirea a stîrnit un 
mare interes în rîndui iubitorilor de 
volei din Galați. Jocul a fost pe mă 
sura așteptărilor, ridieîndu-se la ni
velul celor mai frumoase meciuri 
de volei văzute în orașul de pe ma
lul Dunării. La spectacolul oferit de 
cele două echipe a contribuit și arbi
trajul bun prestat de prof. N. Tăr- 
chilă, care a lăsat jocul ceva mai 
„larg". Finalmente, Știința Galați a 
obținut victoria cu 3—1 (15—9, 
13—15, 15—7, 15—12). S-au eviden
țiat: Moșescu, Huhulea, Solomones- 
cu (Știința), Kramer, Poenaru (Ma
rina).

Dintre celelalte rezultate înregistrate 
în ambele serii, se cuvine să subli
niem victoria dificilă obținută pe te
ren propriu de Știința Timișoara în 
fața formației Șoimii Orașul Dr. Pe
tru Groza, care dovedește o valoare 
ridicată.' Remarcăm în continuare, ca 
și în articolul nostru de sîmbătă, 
forma slabă pe care o manifestă două 
echipe care în trecuta ediție a campio-

me noi de obstacole (oxere cu bare 
paralele și zid la mijloc), obstacole cu 
mare grad de dificultate (drepte de 
1.60 m.— fără invite —, staționată de 
1.50 m. după un șanț larg de 2 m., 
dublă de oxere de 1.40 m.) precum 
și '------ *■ ... ......................................
ca 
O 
de 
de 
după modelul celui de la ultima edi
ție a Jocurilor Olimpice. Aceste mo
dificări i-au surprins pe călăreții noș
tri în prima zi de concurs dar, în 
întrecerile următoare ei au dovedit 
(nu toți însă) că au reale posibilități 
de a învinge și aceste noi dificul
tăți. Ne referim în mod special la 
călăreții V. Pinciu, Gh. Langa și Al. 
Longo, ale căror cunoștințe tehnice 
avansate au ieșit puternic în evidență 
și cu acest prilej. Reducerea treptată 
(de Ia o probă la alta) a penaliză
rilor a confirmat, de asemenea, că

turnante mai multe și mai grele 
la toate concursurile anterioare, 

altă surpriză plăcută a fost aceea 
a constata că parcursul probei 
categorie „grea" a fost întocmit

După prima etapă a campionatulu 
box pe echiperepublican de

© dată cu desfășurarea meciurilor 
din seria a H-a (etapa I) a campio
natului republican de box pe echipe 
și-au făcut .debutul toate cele 12 .'jr- 
niații înscrise în competiție.

După primele întîlniri un 
a ieșit în evidență și acesta

lucru 
este 

foarte important: anume că întrecerile 
din cadrul campionatului repu
blican de box pe echipe prilejuiesc 
afirmarea puternică, de masă — am 
putea spune — a tinerilor pugiliști, 
ceea ce constituie un vechi deziderat 
al boxului nostru. Intr-aBevăr, întîlni- 
rile de pînă acum au dat posibilitate 
unor boxeri tineri (unii dintre ei, 
campioni republicani de juniori) să 
se evidei,.>ezc ch:ar îri fața unor pu
giliști cu vechi state de servici. 
Tinerii Vacile Tegtas, Arcadie Nagy 
(Voința. Cluj), Ion Militarii (Voința 
București), D. Român (Energia IMB 
Timișoara), Victor Mihail, Petre 
Chițu, Mihalache Novac (Gloria Ga
lați), Șt. Mașcovescu (Dinamo O. 
Stalin), au adus pe ringurile din Ca
pitală și pe cele din provincie, mul
tă vigoare și ; '
că în etapele 
vor dovedi și 
luptă.

Fiind doar 
parte dintre 
campionatului i 
echipe nu s-au 
tehnic superior. A plăcut însă dina, 
mismul unor partide ca acelea dintre 
Mircea Miclăuș—Ion Militaru, Gh. 
Nicolau—Ștefan Rusu, Fr. Pazmani— 
Maximilian Biedl, Vasile lonescu— 
Dănilă Done ș.a.

ambiție. Fără îndoială 
viitoare tinerii boxeri 
mai multă putere de

la început, firește) o
întîlnirile din cadrul

republican de box pe discutabilă;
i ridicat la un nivel 111 C. Bilă

Gh. Buzatu 
Gh. Simion
b.ab. 1 Gh........................
bete (M) b.ab. III Ștefan Marcoi 
ceanu (D).

C. MOȚOC-corespondent

o com-
Vîlcea

clasa-

natului categoriei B au avut 
portare frumoasă: C.S. Rm. 
și Aurul Negru Ploești.

lată rezultatele tehnice și 
mentele :

Seria I
Politehnica Orașul Stalin—Voința

Suceava 3—1 (13—15, 15—2, 15—8, 
15—5), Feroviarul Constanța—C.F.R. 
Rovine Craiova 3—0 (8, 10, 14),
Știința Galati—Marina Constanța 
3—1 (15—9, 13—15, 15—7, 15—12), 
Voința Bacău—Aurul F’
3—0 (14, 10, 8).
1. Știința Galați
2. Feroviarul Constanța
3. Voința Bacău
4. Politehnica Or. Stalin

Negru Ploești

C. Vlad (Dinamo Ploești) a fost și la campionatele republicane ace- 
călăreț curajos, bine pregătit și modest. Un bun exemplu pentru mulți 

sportivi.
există condiții pentru ca 
mulți călăreți să se acomodeze cu 
obstacole mai grele, 
executate cu exigență sporită.
ineroasele absențe de la startul ac
tualei ediții a campionatului împie
dică tragerea unor concluzii generale 
dar și cele parțiale cuprind multe în
vățăminte. Astfel, s-a constatat că 
unii călăreți de valoare au încă lip
suri pentru remedierea cărora trebuie 
să lupte cu hotărîre. Este cazul lui 
C. Vlad (care are încă defecte de 
poziție ce generează inconveniente teh
nice), O. Recer (ai cărui cai sînt 
prea nervoși, insuficient lucrați la 
dresaj iar călărețul este de multe 
ori în contratimp cu calul, jenînd 
angajarea acestuia spre obstacole și 
în timpul săriturii), 1. loja (care 
continuă să facă cu brațele mișcări 
inutile care micșorează impulsia ca
lului). Ei ca și alți călăreți trebuie 
să se preocupe mai serios de reali
zarea unui acord perfect între miș
cările proprii și ale calului.

Campionatul de bbsTacole a subli
niat și forma din ce în ce mai bună 
a unor călăreți cum sînt D. Hering, 
Stancu Mircea, A. Radar, V. Do- 
beanu, Elena Leov, Liliana lonescu, 
Ștefan Angela ca și a juniorilor Gh. 
Antemia (foarte bun ia obstacole dar

cei mai

cu parcursuri 
Nu

Campionatul de 
lingă faptul că . 
dîrze și o afirmare masivă a finer 
tului trebuie să contribuie și la ric 
carea în ansamblu a nivelului spe 
tului nostru cu mănuși. Acțiunea i 
promovare cu curaj, în formații a 
lementelor tinere, trebuie împleti 
cu pregătirea temeinică din punct 1 
vedere tehruic a pugiliștilor npști 
Pentru că, în momentul de față, î 
trecerile din campionat constitr 
singurul și cel mai eficace mijloc < 
pregătire în vederea întîlnirilor inte 
naționale din sezonul de toamnă.

Spre acest obiectiv trebuie să-și î 
drepte atentia antrenorii noștri.

R. C.
— Metal 
19—21

toc întîlnin

box pe echipe, ; 
prilejuiește dispt

Dinamo Jiul Craiova 
M.I.G. București

La Craiova a avut 
dintre echipele Dinamo Jiul din loc 
litate și Metalul MIG București.

în cele 
biicureșteni 
21—19.

Iată rezultatele tehnice: M, Crist 
(M) b.p. M. Marinescu (D); N. I 
ligeanu (D) b.p. Dinu Eugen (M 
Andrei Farkaș (D) b.p. Andrei C 
teanu (M); Dănilă Done (M) b. 
V. lonescu (D); Iosif Olaru JD) mc 
nul cu D. Gheorghe (M) -rr- , deck 

Dănilă Enuț. (M), b.a 
(D); D. Rizea (M.) b. 
(D); Petre Deca (D) b 

(M); /. Fere nț (1
Colț un (M); Alex. Jug

din urmă, pugiliș 
au cîștigat la limit

5. Marina Constanța
6. CFR Rovine Craiova
7. Aurul Negru Ploești
0. Voința Suceava

Seria a ll-a
Dinamo Oradea—Utilajul

2—3, Știința Timișoara—Șoimii C 
Dr. Petru Groza 3—2 (15—4, 8—1 
15—10, 8—15, 15—10), I.C.A. Arad 
Casa Ofițerilor Timișoara 3—2 (7—1 
15—6, 15—7, 11—15, 15—6), Din 
mo Tg. Mureș—C.S. Rm. Vîlce.a 3—

1. Știința Timișoara
2. ICA Arad
3. Dinamo Oradea4. Utilajul Petroșani
5. Șoimii Or. Dr. P.
6. Dinamo Tg. Mureș
7. Casa Of. Timișoara
8. C.S. Vîlcea

Petroșa

Groza

și la dresaj), A. Stoica, V. Ghițesi 
și Dan Mindru.

O surpriză — din cele mai neph 
cute — ne-a fost furnizată de prai 
tica folosită încă de unii conducăto 
de loturi care fac schimbări de ît 
scrieri în ultimul moment (în funcț 
nu de condiții obiective ci de int< 
rese înguste de echipă), care încearc 
să încalce regulamentul (ex. antrent 
rut A. Purcherea care a vrut să îr 
scrie la juniori doi călăreți cu vîrst 
depășită) etc. Aceleași aprecieri ni 
gative și pentru cei care în unei 
probe (semimijlocie, ștafetă, „grea‘ 
au renunțat la probă atunci cînd vi 
deau pierdute șansele de a cuce 
titlul de campion. Celor cîteva ai 
pecte negative li se pot adăuga : 
exemplele pe care le-au oferit V. Pir 
citi (care a comentat ireverențios df 
cizia juriului la proba combinată) i 
A. Longo care a dovedit înfumurar 
în proba de categorie grea pe car 
credea că o are „în mînă", intrîn 
cu calul neîncălzit.

Rămîne ca numeroasele învățămint 
ce au fost trase din desfășurare 
campionatului să fie aplicate de căi» 
Federația de specialitate mai ales c 
în ctirînd va începe perioada antrt 
namentului de iarnă.

DAN GIRLEȘTEANU



marginalii la „Alpiniada 
înceiHiorilor"

Hotărît lucru, crearea „Asociației 
Turiștilor" a dat un mare' imbold acti
vității turistice și alpine. Aceasta re
iese și din marele număr de scrisori 
primite la redacție din partea a nu
meroși turiști și alpiniști, prin care 
aceștia își exprimă speranța că aso
ciația se va preocupa în egală măsură 
de pi.

Recentele întreceri, cum au fost con. 
cursul maeștrilor sportului și sportivi
lor de categoria 1, ca și „Alpiniada", 
la care au luat parte ălpinjști cu o ca
lificare medie, fac parte din numeroa
sele manifestații sportive la care vor 
lua startul acești iubitori ai muntelui. 
Aceasta, poate ca o compensare a to
talei inactivități din timpul verii.

Ș rul competițiilor este completat a- 
cum cu „Alpiniada începătorilor" la 
care sînt chemați să participe turiștii 
experimentați. Aceasta pentru că al
pinismul — sport deosebit de utilitar 

—- face însă parte din categoria celor 
mai dificile discipline sportive, care 
necesită o pregătire minuțioasă și un 
echipament adecvat.

„Alpiniada începătorilor" este orga
nizată aproape în toate regiunile țării 
După datele sosite pînă acum la „A.T.“,\ 
reiese că aproape 700 de sportivi vor 
face cunoștință în aceste zile cu alpi
nismul și aceasta numai în 7 regiuni l 
40 de începători din Oradea și-au dat 
întîinire zilele acestea la Vadul Crișu- 
lui și la Betfia, pentru a parcurge une
le trasee de gradul I. Amatorii din Tg. 
Mureș vor face escalade la Scaunul 
Domnului și Cheile Bicazului, sub în
drumarea unor sportivi experimentați 
ca Csiki Ștefan, Barabas Al., Both 
Vțaroly. 50 de sportivi din Tg. Mureș 
vor efectua și probele cerute pentru a 
obține insigna „Alpinist R.P.R.". 
Acțiuni asemănătoare au mai avut loc 
și în orașele Cîmpina (unde au luat 
parte la aceste acțiuni 100 de iubi
tori ai alpinismului), Cluj (120), Tur
da (30), Ploești (155), Bicaz (15).

Dacă despre activitatea depusă U 
Cîmpina, Ploești, Oradea etc. trebuie 
să avem numai cuvinte de laudă, so
cotim că numărul de sportivi din 
București (110) și Orașul Stalin (50) 
înscriși la „Alpiniada începătorilor" 
este cu totul insuficient față de nume
roșii tineri din aceste orașe care vor 
să se inițieze în acest sport al curajului.

Ar fi nimerit însă ca organizatorii 
acestor „Alpiniade ale începătorilor" 
să-și îndrepte atenția și spre localită- 

,e în care — deși condiții naturale 
există din plin — alpinismul este ine
xistent. Este vorba în special de Sinaia, 
Poiana Țapului, Petroșani, Predeal, 
Azuga, Zărnești. Avîndu-se în vedere 
ex’stența condițiilor naturale credem 
că aceste centre — după o intensă 
muncă de popularizare — pot fj un iz
vor nesecat de cadre pentru alpinism. 
Rămîne ca „Asociația Turiștilor" să se 
ocupe îndeaproape de organizarea acti
vității lor și de procurarea echipamen
tului necesar.

MIRCEA TUDORAN

•••
(urmare din pag. 1)

bine au tăcut, unor intrări cam dure 
din partea feroviarilor — au greșit 
și anume atunci cînd unii dintre ju
cătorii lor au căutat să-și ridiculizeze 
partenerii de joc, dovedind astfel o 
gravă lipsă de spirit tovărășesc și 
respect față de adversari. Au uitat pro
babil de vechea zicală: „ce ție nu-ți 
place, altuia nu face" și nici nu și-au 
amintit-o cînd antrenorii au interve
nit de pe margine pentru a-i determi-

Spre calitate și... reîmprospătare...

Dinamo București a olerit ocazia 
să constatăm calități care lipsesc 
cam de mult echipelor noastre : multă 
voință și putere de luptă. Actualii li
deri au luptat duminică cu o ambiție 
și o tenacitate cu adevărat exemplare. 
Dar, numai atît nu'-i suficient la o 
echipă fruntașă. Pentru Dinamo se 
pune problema îmbunătățirii calității 
jocului. Duminică, e adevărat, această 
echipă a știut să lupte cu dîrzenie

Oaidă (Progresul) în plină acțiune t nu poate fi oprit de Vărzan. Șuiul 
masivului extrem 'dreapta a pornit ca un proiectil pe sub talpa lui Vărzan. 
(Progresul — Rapid 3—0). (loto 1. Mihăică)

na să păstreze o atitudine decentă, 
respectuoasă, și față de miile de spec
tatori.

Echipa Rapidului a ridicat o pro
blemă specială: aceea că formațiile 
noastre nu sînt obișnuite să susțină 
trei meciuri în opt zile (Rapid a' jucat 
duminica trecută !a Bacău, miercuri 
la Sofia și alaltăieri la Bucureș'l, iar 
comportarea sa a urmat o linie des
cendentă). Și după părerea noastră, 
jucătorii nu sînt obișnuiți cu un ase
menea program pentru că nu se pre
gătesc corespunzător, nu au o pregă
tire de bază cu care să facă lață în 
orice moment 'unei suite de meciuri la 
intervale mai scurte. Trebuie revizuită 
și atitudinea jucătorilor față de pregă
tirea personală și conținutul și inten
sitatea lecțiilor de antrenament.

pentru victorie, pe care a și obținut-o, 
dar aproape exclusiv prin calități fi
zice și morale. La aceste calități in
dispensabile fotbalului, dinamoviștii 
trebuie să le adauge cît de curînd și 
pe cele tehnice, mai ales că au posi
bilitățile necesare.

Cît despre C.C.A. — trebuie să 
spunem ca această echipă a atins mo
mentul cînd se pune mai acut pro
blema reîmprospătării cadrelor. Echi
pa simte nevoia unei „renovări" trep
tate, a unor forțe proaspete cu putere 
de luptă.

Puncte comune în celelalte 
jocuri

Nivelul tehnic nu a satisfăcut nici 
Ia cele trei partide din țară. Relatări'e 
corespondenților noștri subliniază

NOTE, ȘTIRI

• In urma trierii variantelor de
puse la concursul Pronosport nr. 41 
din 12 octombrie au fost găsite 13 
variante cu 11 rezultate, 160,35 va
riante cu 10 rezultate și 1.390,30 va
riante cu 9 rezultate.

Variante depuse 616.763.

* Concursul Pronosport nr. 42 de 
duminică 19 octombrie cuprinde’ 8 
înfîlniri de categoria B și 4 meciuri 
italiene.

I. C.S.A. Sibiu — C.S. Tg. Mureș 
(cat. B). După meciul egal realizat 
în deplasare, sibienii au prima șansă 
în această întîinire, deși echipa din 
Tg. Mureș este un adversar destul 
de dificil. Pronostic: 1 și X.

II. Gaz Metan Mediaș — C.F.R. 
Timișoara (cat. B). Avantajul tere
nului va juca un rol hotărîtor în a- 
ceastă întîinire, mai ales că feroviarii 
timișoreni vin după o înfrîngere pe 
teren propriu. Pronostic 1.

III. C. S. Oradea — Minerul Lupeni 
(cat. B). Gazdele au o comportare 
toarte modestă în actualul campionat, 
in timp ce minerii din Lupeni au do
vedit mai multă constanță. Pronostic: 
î și X.

IV. Poiana Cîmpina — Dinamo 
Jbor (cat. B). Ambele echipe au ob- 
:iriut victorii categorice în etapa pre
cedentă. Pronostic: și 2.

NOI AMĂNUNTE DE LA MECIUL 
WI SMUT—PETROLUL

Petrolul a urmat în „Cupa Campionilor 
Europeni" exact drumul echipei C.C.A. 5ă 
reamintim : a pierdut cu 4-2 la Aue (ca și 
C.C.A. la Dortmund), a refăcut handicapul 
la Ploești cîștigînd cu 2-0, dar ratînd oca
zia unica de a se califica (C.C.A. a învins 
cu 3-1 și de asemenea la București a ratat 
calificarea) și în fine, în al treilea meci, la 
Kiev, a fost învins net (C.C.A. a pierdut la 
Bologna, dar numai cu 3-1). Astfel că, 
pentru a doua oara consecutiv, o echipâ ro- 
mîneascâ trece pe lîngâ victoria care ar fi 
adus-o în optimile de finală ale acestei 
grandioase competifii.

Cum a fost în general jocul de la Kiev 
se știe din relatările corespondentului nos
tru, A. M. Galinski. lată însă, cîteva a- 
mănunte suplimentare. Ploeștenii și-au a- 
tras simpatia celor 50.000 de spectatori nu 
pentru că ar fi fost echipa mai slabă, ci
pentru că au jucat mai bine și au dominat
foarte mult prin joc. Dar au ratat multe
ocazii fie dintr-o imprecizie a șutului, fie
din cauza portarului Thielle, care a fost 
eroul meciului și o făcut ca apărarea echi

pei Wismut să lupte cu mai muită încre
dere. Pe rînd, Thielle a parat șuturile pe
riculoase ale lui Neacșu, Babone, Zaharia, 
Marin Marcel și Bădulescu, care au avut ocazii 
clare. In schimb, au marcat jucătorii din 
Karl Marx-SJadt pentru că apărarea ime
diată a fost „călcîiul lui Achile" al Petrolu
lui. Portarul Sfetco a fost slab, la fel fun
dașii Pahonfu și Topșa, pe care extremele 
Zing și S. Kaiser, i-au depășit cu regulari
tate : insuficient s-a dovedit și Marinescu, 
care n-a reușit să-l jină pe rapidul Troger. 
De aceea rarele atacuri ale echipei Wismut 
au fost mai periculoase și s-au terminat cu 
patru goluri.

Aceasta a fost istoria meciului Petrolul - 
Wismut din care ploeștenii trebuie să reți
nă o dată pentru totdeauna că nu superio
ritatea teritorială asigură succesul, ci efica
citatea la poarta adversă.

★

@ Meciul de categorie C (seria a V-a) 
Stăruința Satu Mare - Tisa Sighet, progra
mat la 19 octombrie, se va disputa la 23 
octombrie deoarece Tisa va juca în Unga
ria duminica viitoare.

>onosport
V. C.F.R. Arad — Ind. Sîrmei C. 

Turzii (cat. B). In timp ce arădanii 
au obținut o victorie deosebit de pre
țioasă în deplasare, oaspeții abia au 
reușit un meci egal pe teren propriu. 
Pronostic: 1 și 2.

VI. Dinamo Birlad — Unirea lași 
(cat. B). Atît dinamoviștii cît și ad
versarii lor au pierdut duminică la 
scor. Pronostic: 1 și 2.

VIL Știința Craiova — Tractorul 
Orașul Stalin (cat. B). După înfrîn- 
gerea la limită înregistrată duminică, 
studenții cu o echipă tînără, de elan, 
vor căuta să obțină un rezultat cît 
mai bun. Pronostic : X și I.

VIII. Dinamo Galați — Progresul 
Suceava (cat. B). Gazdele au înre
gistrat a doua victorie în actuatol 
campionat în timp ce Progresul a 
terminat la egalitate pe teren propriu 
cu Flacăra Moreni. Nu este exclusă 
o surpriză din partea oaspeților. Pro
nostic : 1 și 2.

IX. Roma—Juventus (camp, italian). 
Oaspeții dispun de o echipă a cărei 
punct forte îl constituie linia de atac. 
După rezultatul de duminică prima

șansă o are Juventus. Pronostic: 2.
X. Fiorentina — Internazionale 

(camp, italian). Formații cu o înde
lungată experiență competițională și 
cu linii de înaintare bune. Pronostic 
1 și X.

XI. Spăl — Lazio (camp, italian). 
O întîinire în care oaspeții au prima 
șansă. Pronostic: 2 și X.

XII. Udinese — Sampdoria (camp, 
italian). Gazdele au o echipă destul 
de slabă, în timp ce oaspeții au 
reușit rezultate foarte bune în depla
sare. Pronostic : 2.

250.000 REPORT LA PRONOEXPRES

• Câștigătorul celor 250.000 lei de 
la concursul Pronoexpres nr. 38 se 
„ambiționează" să rămînă și mai de
parte necunoscut. Acest lucru se da- 
torește și faptului că nu și-a scris 
citeț adresa pe buletin. Pentru a evita 
asemenea situații, invităm pe toți 
participanții ca la completarea bule
tinelor să nu uite să-și treacă și 
adresa scrisă citeț.

Concursul Pronoexpres nr. 39 cu 
tragerea din urnă mîine miercuri lfi

factura modestă a jocurilor de la 
Constanța, Petroșani și Arad. Meciu
rile Farul—Știința și Jiul—Dinamo 
Bacău au fost decise de aceiași fac
tori : voință, joc colectiv organizat, 
echilibrul formațiilor. Scorul de la 
Constanța se datorește și unei îmbu
nătățiri a jocului ofensiv, în care Se
ver și Moroianu au fost elemente ac
tive, iar Corneanti un bun coordona
tor. Pentru prima dată cu o formație 
completă, Farul s-a încadrat destul 
de bine și cu rezultate pozitive într-un 
sistem 1—4—2—4. Păhă l-a dublat cu 
succes pe stoperul Stănescu, iar Cor- 
neanu — ca inter retras pe linie ai 
Coidum — a dat randament maxim. 
Linia de atac a creat și realizat de 
data aceasta.

ll.T.A. a obținut o victorie merita
tă, dar prin go'uri marcate nu atunci 
cînd și-a creat ocazii, ci aproape în 
mod neașteptat, pe greșeli ale apă
rării adverse. Promițătoare este reve
nirea Jiului, dar îngrijorătoare com
portarea echipelor Dinamo Bacău și 
mai ales a Steagului roșu, a cărei linie 
de atac și-a pierdut, se pare, puterea 
de finalizare și concretizare.

Și despre selecțiocjbitl
In aceste întîlniri au evoluat aKtfțf

selecționabili, dar puțini au confir 
această calitate. Printre cei care 
jucat bine sîntMîndru, Dinule: 
Caricaș, Oaidă (Progresul), Cos 
Motroc, Popa, Nimveiller, Surit, Al. 
sile (Dinamo București), Sere* 
Stâncii (Rapid), Lereter (Știința), 
timie (Dinamo Bacău). Fundașii 
pidttlui, Greavu și Macri, jucători [ 
de vitalitate și talent, att subliniat 
defect (reparabil) : nil știu să al 
corect. Constantin, Bone, Tătarii, Ic 
au manifestat lipsuri fizice și tehn 
au juca’, nervos. Ciosescu a fost 
în meciul de Ia Constanța, complet 
pășit de joc și adversari, lăsînd să 
întrevadă că nu are pregătirea ne 
sară. V. Anghel a reintrat în con 
țiuni nesatisfăcătoare ; a fost lipsit 
pătrundere și finalitate. In schii 
și-au înscris candidatura unii jucat 
ea Ene I, portarul Todor, mirloca 
Pereț.

Desigur, asemenea comportări s 
de natură să încilrce lucrările de 
lecție, dar cum pînă la 26 octomt 
mai este timp și un antrenament 
decvat este posibil, mtilți dintre sel 
ționabili își pot ameliora pregătir 
mai ales din punct de vedere ti: 
moral și tactic.

După cinci etape
SERIA 1

1. Mân. C. Lung MoW. 
SL CFR Pașcani
3. CSA Bacău
4. Sp. Munc. B&dtoțl 
fi C.S.M.S. H Iași
C. Textila Bufniși7. Textila Botoșani
8. Gloria Dorohoi
9. Petrolul MoineșU

10. Unirea II Iași
SERIA A U-a

1. Victoria Buzău2. Dinamo 9 București
3. Gloria C.F.R. Gate#
4. SINC Constanța
5. Ind. Sîrmii Brăila
6. IMUM Medgidia
7. Comb. PoHg. Buc.
8. Ancora Galați
9. Știința Galați

10. Ciment. Medgidia

IUI fell 
• Sil tr: ••

SERIA A BU-A

1. CSU București
2. Metalul Tîrgoviște
3. Rapid. Reg. Ploești
4. Conf. Buc.
5. Dinamo Or alo via6. ITB București
7. CFR Rovine Craiova
8. Unirea Pitești
9. Oltul Tr. Măgurele

10. Dunărea Corabia

5 5 0 9 30: a IO6 5 0 • 10 : S IX)
5 I • 2 lt: I 6
5 2X2 •: 8 5 
5212 > 4 &
5 12 2 •: 7 4

5 113 5: • 2
5 11 3 1: 5 3
5154 Stil 2
• 154 le 8 2

în categoria
SERIA A IV-A

SinaiaTg. Mureș1» Carpați2. Voia)ța
>—4. Chimia Făgăraș
3—4. Alim. Tg. Mureș
5. Mureșul Topii ța
8» Rafinăria Cîmpina
7. Metalul Alud
8. Partizan Reghin9. Torpedo

10. Textila Sf. Gheorghe 
SERIA A " 

L Rapid Cluj
2. Someșul S.
3. ~ ’ -----
4.
5.6.
7.
8.
8.

Mare
Rapid OradeaCFT. Cluj
Arieșul Turda
Reco • Cărei
Stăruința Satu Mare 
Tisa
Voința

18. Dinamo

5 4 0
5 2 s
5
5
5
5
55
5
5

V-A
5

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

2
0
0
1

1
0 
1 
0 
2 
2 
2
3
4
4

2

1 
f

S’-^hetOradea
• Baia Mare 

SERIA A VI-A
i Reșița 4
i Tr. Severin 5 

Bocșa Romînă £ 
Brad £

0
1
1
1
2
22

62 0 3
5 113
5 10 4

1. Olimoia
2. “ * ‘
3.
4.
5.
8.7. Flacăra Tg. Jiu 5 2 1 2 7: 8
8L Metalul Oțelul Roșu 5 2 1 2 8:10
2. Indagrara Arad 5 0 1 4 6:1618. Unirea Rm. Vîlcea 5 0 1 4 3:14

Clasamentele sînt întocmite în urn 
ultimelor rezultate înregistrate pe ti 
ren, neoniologate.

Drubeta
Metal;.]
Aurul 1__CFR Simeria
U.M. Cugir

Un nou record și 1200 de ccncurenți, 
duminică pe stadionul Tineretului

Stadionul Tineretului a găzduit din cordul de juniori cat. 15—16 ani. Alte 
nou, duminică dimineața, un concurs 1—~~ ' Ț
atletic școlar de mare amploare. An

rezultate: FETE 80 m. g. : Lucreți

luat parte peste 1200 (!) de elevi și 
eleve, dintre care aproape 900 din 
școlile elementare. Marele număr de 
concurenți dovedește că atletismul are 
mulți prieteni în școli, că elevii stat 
dornici să practice acest sport.

Elevii din școlile medii au obținut 
cîteva rezultate valoroase. Astfel, Mir
cea Axente (S. M. 12) a realizat la 
90 m. g. timpul de 12,4 sec., mal bun 
cu două zecimi de secundă dedt re-

octombrie are un report de 250.000 
lei la categoria I.

Nu uitați 1
Astăzi este ultima zi cînd mai pu

teți depune buletinele la concursul 
Pronoexpres nr. 39.

Agențiile Loto-Pronospart din Ca
pitală sînt deschise pînă la ora 24. 
Depunînd cît mai multe buletine vă 
măriți șansele de a obține importante 
premii în bani.

® Tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 39 va avea loc mîine miercuri 
15 octombrie ora 19 la agenția cen
trală Lo>to-Pronosport din calea Vic
toriei nr. 9.

IMPORTANT !

• Incepînd cu concursul Pronoex
pres nr. 40 (tragerea din 22 octom
brie 1958 — inclusiv —) precum și 
cu concursul Pronosport nr. 43 («tapa 
din 26 octombrie — inclusiv — ) 
participarea pe buletine de agenție 
(B. A.) cu cote de participare frac
tionate sau cu acoperire integrală 
se desființează. Atît la Pronoexpres, 
cît și la Pronosport participanții vor 
concura pe variante cu acoperire in
tegrală, depunînd buletinele pe 
mele lor.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
PrpnosporL

Stancu (S. M. 26) 14,6 sec. ; 60 rr 
g. : Lucreția Stancu 10,5 sec.: disc 
Angela Marinescu (S. M. 22) 25.8 
m. ; Maria Petuhova (S. M. 32) 25.4: 
m.; ștafeta 400 + 300 -Ț 200 + 100 
S. M. 35 2:41,1 : S. M. (ech. a ll-a 
2:55,9; S. M. 33 3:03,8. BĂIEȚI 81 
m. g : Horia Mătușei (S. M. 13 
14,8 sec. ; prăjină : Atanasie Savii 
(S. M. 32) 3.40 m. ; Eugen Simio 
nescu (S. M. 26) 3,10 ni. ; triplu 
Ion Scoda (S. M. 35) 13,02 m. ; disc 
L. Kotler (S. M. 11) 44,59 m.: Dar 
Serafim (S. M. 23) 41„5 m. : A 
Cons-tantinescu (S. M. 12) 36,31 m. 
ciocan: St. Vasile (S. M. 2) 46,62 
m. ; ștafeta 800 -j- 400 + 200 + 100 : 
S. M. 7 „L L. Caraginlc" 3:40,3; 
S. M. 17 3:41,5; S. M. 5 3:46.6.

D. DOLBERG 
corespondent



.R. GRIVITA ROSIE A DEVENIT LIDER AL CAMPIONATULUI DE RUGBI
udeuții ieșeni lipsiți duminică de 
tul principalului lor realizator — 
mberg, nu au pirtut face față jocu- 
.ehnic’al ceferiștilor. Partida reș- 
i care a opus C.F.R. Gr. roșie 
>ei C.S.M.S. Iași a plăcut în pri
ci parte (cînd ieșenii au ținut ca
ii). deoarece îti repriza secundă 
•ren nu a mai fost decît o singură 
pă, cea feroviară, care a stabilit 
ill final la 45—3 (13—3).
iroviarii au făcut o adevărată de- 
strație de joc modern cu o per- 
entă circulație a balonului și — 

c« trebuie subliniat — cu foarte 
ie lovituri de picior în tușă. Toată 
ia ceferistă are merite în realiza- 
acestui valoros spectacol, dar mai

ales. Stâne seu. Moraru, Rusii, Vusek, 
Irimeseu și Oblemenco (repriza a H-a). 
Echipa din Iași a dovedit mijloace 
tehnice scăzute și insuficiente resurse 
fizice. Antrenorul lingă va trebui să 
se concentreze serios în direcția îm
bunătățirii tehnl’ii individuale a jucă
torilor (prinderea balonului, pasa, pla
cajul etc.) și formația va realiza pro
gresele așteptate. Cei mai buni ui s-au 
părut Drobotă (un înaintaș cu frumoa
se perspective), Vizitiu, Balcan și 
Hutanu.

tn urma disputării meciului restanță 
dmUe Gd-\R. Gr. roșie și C.S.M.S.

pre-

*e urmole materialelor publicate
La articolul critic apărut în ziarul 

ru cu privire la abaterile unor ju
ri de fotbal și a antrenorului luliu 
atki, acesta din urmă ne răspunde : 
primul rînd consider juste și bine 

•te măsurile luate. Am constatat e- 
il lor pozitiv atît în ceea ce mă 
aste, cît și la jucători care au acurn 
idirti total schimbate față de perioa- 
trecută.” De aceeași părere cu el 
și jucătorul Valeriu Căilinoiu care, 

-o scrisoare trimisă la redacție, ana- 
ază cauzele abaterilor și afirmă că 
hotărît să se îndrepte.

i Activiștii consiliului orășenesc
I .S. P. Neamț nu puteau să-și «tes

tare activitatea din cauza exerciții- 
uuui muzicant care locuia în ace- 
local. La articolul intitulat „O po

le cu ...muzică", sfatul popular re
iat Bacău ne face cunoscut că cele 
sate fiind juste, a luat măsurile 
fspunzătoare și muzicantul respectiv 
ost mutat. In prezent, camera deve- 
i disponibilă a fost dată în fotosin- 
u.c.F.s„ 

te pentru a și desfășura activitatea. 
> Articolul „Pentru îmbunătățirea 
itinuă a activității mișcării noastre 
cultură fizică și sport" — ne comu- 
ă conducerea clubului sportiv Di
no București — a fost prelucrat cu 
■eg activul, analizîndu-se temeinic 
surite constatate în activitatea sec
er. Cu acest prilej s-au luat măsuri 
icrele cu privire Ia munca de instrui- 
și educare a sportivilor. Multe din 
:ste măsuri an și fost puse în practică 
Ie vor contribui fără îndoială la îm- 

uătățirea activității de zi cu zi a cili 
iui Dinamo.
!> Faptul că în cadrul secției de 
Țbi a clubului Progresul București 
litica creșterii și promovării de noi 
ire nu se ducea în cele mai bune 
iidiiii, a format obiectul unui articol, 
aducerea clubului Progresul este de 
wd cu critica adusă de ziarul nostru 
o consideră ca un sprijin în muncă, 
același timp ne încunoștiințează că 

uî antrenor al secției, Victor Varde-

la, a primit ca sarcină specială din 
partea conducerii clubului să-și orien
teze munca spre pregătirile echipelor 
de juniori și tineret, care să devină a- 
devărate pepiniere ale primei echipe. 

® Jucătoarea' fruntașă Lia Vanea, ti
tulară a echipei reprezentative a țării, 
a fost criticată de cttrînd pentru ritan.- 
festări de cosmopolitism. Lia Vanea ne 
răspunde: „In urma apariției articolu
lui am avut prilejul să-mi analizez a- 
mănunțit lipsurile în ceea ce privește 
ținuta mea vestimentară necorespunză- 
toare. Am ajuns la concluzia că exem
plificările din articolul amintit sînt în- 
tr-adevăr juste și eu m-am complăcut 
într-o asemenea ținuta. Recunosc că în 
acest fel nu am fost un exemplu nen- 
tru elementele tinere ce se ridică zi cu 
zi în sportul nostru..Mulțumesc pe a- 
c.eastă cale redacției „Sportului popu
lar” pentru critica adusă și mă anga
jez ca pe viitor să lichidez cu lipsurile 
semnalate, iar la locul de producție să 
constfttif nri exenr-hi d<>- comnortare.” 

care are acum condiții 9 „Cele relatate despre
noastră în articolul: Plenarele U.C.F.S. 
regionale și raionale — prilej de îmbu
nătățire a mișcării noastre sportive, sînt 
juste” ne comunică tovarășii din con
siliul regional U.C.F.S. Craiova. Pen
tru remedierea acestor stări de lucruri 
au fost luate unele măsuri cu ocazia 
plenarelor consiliilor U.C.F.S. raionale 
și orășenești, cît și cu ocazia uni con
sfătuiri lărgite cu activul de bază. In 
viitoarea șa activitate, consiliul regio
nal U.C.F.S. Craiova va acorda toată 
atenția îmbunătățirii muncii de educație 
patriotică și cetățenească a sportivilor 
și cadreh-r tehnice.

Iași, clasamentul categoriei A se 
zintă astfel:
1. C.F.R. Gr. roșie
2. Dincmo
3. G. C. A.
4. Constructorul

Știinfa Tiirtîșocrra 
Progresul 
C.S.M.S. lași 
Rapid 
C.S.U. București 
C.S.A. Ploești

Următoarea etGpă , 
duminică, lată și programul acestei etape : 
ConstrucSerul - Dinamo, Rapid — C.F.R. Gr. 
Roșie, C.S.U. București - C.S.M.S. 
in*a Tîmtșoara — C.C.A., C.S.A. 
Progresul

Mult întinerită, formația uzinelor 
„Vasile Roaită", Sirena (fostă Mine
rul) ,a reușit să întreacă Știința Agro
nomie cu scorul net de 16—0 (5—0). 
Juniorii Huștiu, Ioanovici au dat de
plină satisfacție contribuind la reali
zarea victoriei asupra formației stu
dențești. Punctele au fost obținute 
prin patru încercări (Huștiu, Pe
trescu, Frățilă, Dumitrescu) dintre 
care două au fost transformate de 
Negulescu.

Doar prima repriză s-a jucat rugbi 
în adevăratul înțeles al cuvîntului în 
partida dintre echipele Petrolul Bucu
rești și Cetatea lui Bucur, cea de a 
doua parte a jocului caracterizîndu-se 
prin faze conluze si joc dur. Scor final 
11—5 (11—0).

5.
6.
7.
8.
9.

10.
(a

12 12 0 0 177:
12 11 0 1 127:
12 - -
12
12
12
12
12
12
12

Xlil-a) va

8 1 3 139:
6 0 6 130:
6,0 6 "
4 1 7
3 2 7
2 2 8
1 3 8
2 1 9

85:

23 35
20 34
55 29
61 24
90 24

93:100 21 
57:179 20 
29: 93 18 
30: 93 17 
40:188 17 
avea loc

lași, Ști” 
Ploești —

D. HOSSU
corespondent 

— Arhitectura 
Stalin Oliin-

La Pitești: Petrolul
Buc. 3—6 (0—3) :Or. 
pia — Metalul MIG. II 3—12 (0—0).

Peste 80 de .jucători și jucătoare 
în finala campionatului 

individual de popice
—A început campionatul R.P. R. pe echipe pe anal 1959—*

Am ajuns la ultima etapă a cam- 
pionatukii republican individual de 
popice Incepînd de mîine, miercuri, 
j>este 80 de jucători și jucătoare din 
diferite colțuri ale țării se vor în
trece timp de 5 zile pe arenele din 
Ploești pentru cucerirea mult rîvni- 
tului titlu de campion republican.

Cercetînd programul și lista parti- 
cipanților, avem toate motivele să 
afirmăm că în istoria acestor cam
pionate nu s-a întrezărit o finală 
atît de atractivă ca anul acesta. 
Pentru prima oară se întîlnesc în fi
nală un număr atît de mare de con- 
curenți, iar cele trei probe (singura
tice, izolate și . mixte) oferă toate 
punctele de atracție în sportul popi
celor. Valoarea finaliștilor ne îndrep
tățește să sperăm că lupta pentru 
primul loc în clasament va fi deose-' 
bit de dîrză și echilibrată. Participa
rea componenților celor două repre
zentative ale țării care au obținut în 
„Cupa Europei” medii generale ne
realizate la noi, va da desigur un plus 
de interes și va ridica nivelul com
petiției. Printre ceilalți concurenți re
marcăm prezența campionului mon
dial Ion Micoroiu (Arad), recordma
nului țării Tiberiu Negru (Timișoara), 
Sidoniei Jilovan (Arad), Nicolae Zo-

republican

lyomi (Baia Mare), Stela Moldovan 
(Mediaș), Lazăr Beretzki (Tg. Mureș) 
și alții care au realizat procentaje 
mari în etapa anterioară a campio-' 
natului. De semnalat și participarea 
în finală a unor tinere elemente. 
Fără îndoială că Nieulae Gruia 
(Cîmpina) în etate de 18 ani, ECa- 
torina Ventuzei (Constanța) 17 ani, 
Mălan Gavril (Oradea) etc. se vor 
strădui să-și ia cu calificativul „bine" 
examenul de... maturitate de la 
Ploești.

Programul finalelor este următo-' 
nil:

Arena Petrolul: 100 bile singuratice 
fote și băieți;

Arena Voința: 150 bile mixte 
și 200 bile mixte băieți;

Arena Cablul romînesc: 100 
izolate fete și băieți.

★
® De cîtcva zile au început 

întreaga țară primele întreceri
turului campionatului R.P.R. pe e-' 
cltipe pe anul 1959. Din datele încă 
necentralizate reiese că aproape 2000 
de echipe feminine și masculine au 
luat startul în această competiție. 
Returul va începe la 1 ianuarie 1959 
iar finala se va desfășura între 3—7 
iunie la București.

fete

bile

In 
ale

CAmOHATHl REPUBLICAN
DE PROBĂ COMPLETĂ LA CĂLĂRIE

iBMO BUCUREȘTI
ii MM POATE PIERDE TITLUL 
E SAMPIOAHĂ LA P0L9 PE APĂ

,’u întrecerile desfășura-te sîmbăta și 
minică la bazinul „Dante Gherman*’ . Capitală a luat sfîrșit activitatea în 
:■ liber a înotătorilor pe anul 1953. 
•jpa de Toaimnă“ organizată de Fe- 
rația romînă de natație s-a buicvirait 

un tâmp splendid, de o particițpare 
1 roasă, de întreceri spectaculoase și . rezultate superioare. Firește, în 
Imul rînd trebuie amintit de recordu- 
e lui Ștefan Ionescu (CCA) și Vasi- 
a Iurduc (Dinamo) realizate în pro- 

de 400 m. mixt individual, ca și de 
•rformanța Măriucâi Rotaru (Rapid), 
re a depășit recordul țării la 100 m. 
U'Jn junioare.
■■;. general, concursul s-a bucurat de 

i frumos succes și a arătat că înotăto
ri in Capitală nu și-au neglijat pre

tire a nici în ultima vreme. De altf<, 
•ropiata întîlnire cu puternica repre- 
ntativă a Budapestei va const!*- : 
fur un stimulent și de acum înainte 

pregătirea înotătorilor fruntaș-.
Ln campionatul categoriei A la polo 
i ațpă a mai rămas de jucat o singură 
apă completă și două restanțe. Cam- oana țării este cunoscută cu multe 
a]?e înainte: Dinamo București nu a 
erclut nici un meci din cele zece dis- 
itate pînă acum, astfel că1 și-a asi- 
îr t o diferență apreciabilă de puncte 
ță de cea de a doua clasată. Locul 
>i în clasament va fi statiilit după 
îsfășurarea meciului CCA-Tiefor Tg. iureș, iar echipa clasată pe ultimul loc 
i fi decisă după consumarea 
t și a ultimei etape, 
lata' clasamentul la
Dinamo BucureștiCCA

. Ilefor Tg. Mureș . CSU București
Știința Cluj
Start București
Kt \pa de duminică programează acurile: CCA-Ilefo<r Tg. Mureș, Dinamo 

bucurești — Știința Cluj, — ~~
— Start București. Meciuri res- 

v te: Start București — C.C.A. și Ilefor 
,’g. Mureș — Start București.

restanțe-

zi:
O 64-18
3 44-26

ui 
io 
io 
s
4

programează
CSU Bucu-

Meciuri

SPORTUL POPULAI’
>a£- 6-a Nr. .1289 I

De ce absentează boxul ploeștean 
pe echipe ?

și chiar numai eu elementele din ora
șele Ploești și Gimpina, cye ilispun, 
ele singute ne suficienți puguiști ta-; 
lentați ca Miroea Alou, Ghiță Alexan
dru 11, Petre Popescu, Pavel Paul, Pa
vel Enache, Mircea VișoJu, Petre 2*t- 
nescu, Mihai Nicolau, Eugen loncscu 
și mulți alții, care oricînd ar putea 
forma o echipă redutabilă. Alta este 
însă explicația. Comisia regionalii de 
box Ploești, lipsită de entuziasm și ini
țiativă, a preferat să stea liniștită, să 
nu aibă bătaie de cap, 'astfel că în pre
zent sportul cu mănuși în regiunea 
Ploești vegetează.

Pe de altă parte, comisia regională 
de box este lipsită de atenție față de e- 
fdrturile unor antrenori care se stră
duiesc să învioreze activitatea colecti
velor cu secții de box. La uzinele „1 
M-ai“, de pildă, toate încercările antre
norului .Ion Tudorache de a activiza 
secția de box a colectivului se lovesc 
de indiferența și chiar obstruc
ția tovarășului Ion Anghekscu 
(președintele colectivului sjxitliv) și a 
altora, care, nu știm din ce motive, se 
dovedesc a fi certafi cu activitatea pu- 
gilis.ică 1 In sala de antrenament pen
tru box, conducerea colectivului spor-' 
tiv a dispus să se înmagazineze —■ 
după cum se vede în. fotografia noas
tră — boburi, capre de gimnastică, saD 
tele (!) și multe alte aparate, care înrj 
piedică desfășurarea normală a antre
namentelor. Ne întrebăm : comisia de 
box a regiunii Ploești are cunoștință 

• de aceste stări de lucruri ?
(R. C.)

din campionatul republican
regiunea

In zilele de 17, 18 și 19 octombrie 
se va desfășura campionatul republican 
de probă completă Ia călărie. In prima 
zi vor avea loc întrecerile de dresaj, 
iar în ultima cele de obstacole. Campio
natul va avea loc pe baza hipică din 
București. Proba de fond (diti ziua de 
18 octombrie) se va disputa pe h po- 
droinul de galop șj pe un traseu in 
pădurea Băneasa.

Așa arată sala de antrenamente pentru box a uzinelor „1 Mai" Ploești. 
Materialele extra... pugilistice zaa laolaltă cu cele de box...
Cu cîtcva zile înaintea începerii cam

pionatului repub.ican de box pe echipe, 
cercetind lista formațiilor înscrise în 
competiție am rămas surprinși de ab
sența boxerilor din regiunea Ploești — 
regiune care se bucură de un frumo» 
prestigiu în boxul nostru.

Așadar, boxul ploeștean nu-i repre
zentat în ediția 1958 a acestei impor
tante competiții interne. De ce ? Cre
deți că în regiunea Ploești nu se putea 
alcătui o formație care să participe a- 
lături de cele mai bune ec'.iioe de box 
din țara noastră? Fără discuție că da

Programul turului campionatului republican la baschet feminin
Etapa I 19 octombrie

Voința Orașul Stalin — Olimpia 
București

C. S. Oradea — Voința Oradea
Rapid București — C.S.LJ. București 
Constructorul București — Clubul 

Școlar Timișoara
C.C.A. — Alimentara Tg. Mureș 
Progresul București — Voința Tg. 

Mureș
Etapa H-a 26 octombrie

Olimpia București — Voința Tg. Mureș 
Alimentara Tg. Mureș — Progresul 

București
C.C.A. — Clubul Școlar Timișoara 
Constructorul București — C.S.U.

București
Voința Oradea — Rapid București
Voința Or. Stalin — C. S. Oradea

Etapa lll-a 2 noiembrie
C. S. Oradea — Olimpia București 
Rapid București .— Voința Or. Stalin 
Constructorul București — Voința 

Oradea
C.C.A. — C.S.LJ. București
Progresul București — Clubul Școlar 

Timișoara
Voința Tg. Mureș — Alimentara 

Mureș
Etapa IV-a 9 noiembrie

Olimpia București — Alimentara 
Mureș

Clubul Școlar Timișoara — Olimpia 
Tg. .Mureș

C.S.U București — Progresul Bucu
rești

Voința Oradea — C.C.A.

Tg.

Tg.

ConstructoriiVoința Or. Stalin
București

G. S. Oradea — Rapid București 
Etapa V-a 16 noiembrie

Rapid București — Olimpia București 
Constructorul București —

Oradea
C.C.A. — Voința Or. Stalin 
Progresul București — Voința 
Voința Tg. Mureș — C.S.U.

rești
Alimentara Tg. Mureș — Clubul Șco

lar Timișoara
Etapa Vl-a 23 noiembrie

Olimpia București — Clubul Școlar 
Timișoara

C.S.U. București — Alimentara Tg- 
Mureș

Voința Oradea •— Voința Tg. Mureș
Voința Or. Stalin — Progresul Bucu

rești
C. S. Oradea — C.C.A.
Rapid București — Gonstructortul 

București
Etapa Vl!-a 30 noiembrie

Constructorul București — Olimpia 
București

C.C.A. — Rapid București
Progresul București — C. S. Oradea 
Voința Tg. Mureș — Voința. Or.

Stalin
Alimentara Tg. Mureș —

Oradea
Clubul Școlar Timișoara — 

București
Etapa VJI!-a 7 decembrie 

dinu; i București — C.S.U. Bucu- 
_ teșii

c. s.

Oradea
Bucu

Voința

C.S.U.

ips;ta
țiativa, a preferat

Voința Oradea — Glubuil Școlar Ti
mișoara

Voința Or. Stalin — Alimentara Tg. 
Mureș

. C. S. Oradea — Voința Tg. Mureș 
Rapid București — Progresul Bucu

rești
Constructorul București — C.C.A.

Etapa IX-a LI decembrie
C.C.A. — Olimpia București 
Progresivi București — Constructorul 

București
Voința Tg. Mureș

rești
Alimentara Tg.

dea
Clubul Școlar

Or. Stalin
O. S. București

Din toate sporturile

Rapid Bucu-

Mureș — G. S Ora-

Timișoara Voința

— Voința Oradea 
Etapa X-a 21 decembrie 

Olimpia București — Voința Oradea 
Voința Or. Stalin — C.S.U. Bucu

rești
C. S. Oradea — Ohibul Școlar Ti

mișoara
Rapid București — Alimentara Tg. 

Mureș
Constructorul București — Voința 

Tg. Mureș
C.C.A. — Progresul București 

Etapa Xl-a 28 decembrie
Progresul București — Olimpia Bucu

rești
Voința Tg. Mureș — G.G.A.
Alimentara Tg. Mureș — Construc

torul București
Clubul Școlar Timișoara

I București
C.S.U. București — C. S.

Rapid

Oradea
Voința Oradea — Voința Or. Stalin

„CUPA 7 NOIEMBRIE"
Sîmbătă a început în din. Capitală disputarea 

sânte competiții de volei ...
„CUPA 7 NOIEMBRIE" ia care parti
cipă cele mai bune echipe b.curețtene. 
Echipele participante au aliniat noile 
formații. Astfel, la Cetatea Bucur au evoluat Roman și MJculescu; Sușelesca, 
Bănică Teedorencu . și Boidur la Vic
toria, pavei și Mamcev lă Rapid. La e- 
chipele feminine Rapid și Progresul au jucat Sonia Cotceriu și ComoMla 
Moraru, respectiv Anca Claiei șl Euge
nia Metopadov. Ca urmare, jocurile au, 
fost foarte echilibrate, ceea ce reîesa 
șl din următoarele rezultate: — Comb. Pollgr. București 3-2,

Progres-il 3-2 (feminin). 
Victoria 3-2. Dinamo—Cetatea 
3-2, (masculin).

UN REUȘIT CONCURS 
CAIAC CANOE

Duminică s-a desfășurat pe Lacul 
Floreasca un reușit concurs de calac- canoe. Organizat în cinstea Bunii Prie
teniei Romîno-Sovietlce, concursul a 
fost dotat cu „Cupa Dinamo”. Au Miat- 
startul peste IDO de sportivi din cinci 
cluburi tolucLireștene. Printre ei au fost 
și canotori de frunte ca M. Anasto- 
sescu, I. Llpalit. Doina Rațiu, Cornelia Prlsăcatu, M. Baiint etc. Rezultcrter 
k. 1. b. m: 1. M. Anastasescu (Di
namo) 2:05. c. 1. 503 m. 1. Ichim Lipa- 
lit (Dinamo) 2:20 k.l. fete 600 m 1. Elena 
Lipalit (D'inamo) 2:28, k. 2. b. 54W m. Di 
namo (BaHnt-Sideri) 1:56.c.2î 1. 
(Lipăiit-Tacovîci) 2:24, * ~ " 
(L-ipalit-Rațiu) 2:08. c.Z.jun 
(Co jocaru - N toulescu) Tarța (Din.); *-*•’-
beanu-Susan); trate, Dudici,
Cupa a fost cîșiigatâ’ de clubul Dinamo 
(75 p.). Pe locurile -
colt?. 22 p.; 3. Rapid llî p.;
14. p.; 5. PTOgicsui 8 p.

DA VOLEI
sala Giuleștt unei intci’2- 
dotată cu

Rapid— MetaKU 
Rapid—*»

Bucur

DE J

... Dinhino 
k.2.f: 1. Dinamo1. Recolta 

2:2a, K.Î. jun. A. 
k.2.jun.: Victoria (Dîm- 
k 4. jun.: victoria (R- 
Apăteanu, Frumușan).
........ 5; ---- 3 

următoare: 2. Re-
4. Victoria



BasehetaiS in plină activitate
*■ • CXU. București și Clubul Școlar Timișoara s-au calificat tn
categoria A la baschet feminin • Pregătirile pentru campionatul 
categoriei A se intensifică • Rezultatele și clasamentele categoriei B

La Sibiu, echipele G.S.U. 
i București, Clubul Școlar 
Timișoara, Știința Cluj și 
Dinamo Sibiu și-au dispu
tat timp de trei zile cin
stea de a participa, de 
la 19 octombrie, la cam
pionatul republican femi- 
nin. In mod firesc a- 
aeastă răsplată acordată 
formațiilor care reușeau 
să se claseze pe primele 
două locuri a făcut ca 
fiecare partidă să fie 
foarte disputată, ca echi
pele să lupte cu toată 
atenția perrtru califica
rea în categoria A. Pri
mul loo a fost cucerit 
de echipa C.S.U. Bucu
rești, alcătuită aproape 
în totalitate din stu
dente ale Institutului de 
•Cultură Fizică. C.S.U. a 
.practicat un joc foarte 
bun. Pregătirea fizică, 
pregătirea tehnică indivi
duală 
cil pe 
făcut 
as.u.
Prin
dar mai ales prin pers
pectivele arătate, jucă
toarele de la C.S.U. 
-București au dovedit că 
merită cu prisosință lo
cul în categoria A în 
care sîntem convinși că 
vor avea o comportare 
bună.

A doua echipă calificată este Clu- 
■*'ul Școlar din Timișoara, care a sus- 

îut în acest turneu... un singur 
meci. Venind cu o zi mai tîrziu a pier
dut cu 0—2 meciul cu C.S.U., dar a 
cîștigat partida decisivă cu Știința 
Cluj, în care s-a comportat foarte bi
ne. Următoarea partidă trebuia să o 
susțină ett Dinamo Sibiu, dar din 
cauza neglijenței antrenorului echipei 
sibicne, aceasta a venit tîrziu la te
ren și a pierdut meciul.

Pînă la începerea campionatului ca
tegoriei A la băieți și la fete au mai 
rămas cîteva zile. In ultima vreme 
însă, intensitatea pregătirilor a .fost

și concepția tacti- 
care a avut-o au 
ca superioritatea 
să fie categorică, 
comportarea lor,

Primele
ielor republicane, 
sîmbăiă în sala Floreasca din Capitală, 
această dată vor
valoroase echipe masculine
în i '' ' 
din fotografie, vor abunda

accelerată și
jocuri de verificare. Dinamo Tg. Mu
reș, Dinamo Oradea, Voința Tg. Mu
reș și Știința Cluj au participat la 
turneele internaționale de la Tg. 
Mureș, Cluj și Oradea alături de va
loroasa formație poloneză Gwardia 
din Gdansk. Partidele susținute au 
constituit un bun prilej de antrena
ment și verificare în vederea campio
natului republican. O formă foarte 
bună an arătat-o dinamoviștii din Tg. 
Mureș și Oradea, care se anunță pre- 
tendenți serioși la primele locuri în 
clasament.

Echipele bucureștene Olimpia, Pro-

jocuri de baschet din cadrul campiona- 
ediția 1958—1959 se vor disputa

De la 
putea fi văzute din nou cele mai 

_ " i și feminine ale țării
meciuri în care fazele spectaculoase, ca cele 

-----£... — -i.—, (foto 1. Mihăicâ)

s-a trecut chiar la

Retrospectiva

LăuJaLiîa inițiativă 
de șak

Despre activitatea șahistă din re
giunea Timișoara s-au spus și se pot 
spune multe lucruri bune. Să ne a- 
mintim despre campionatele populare 
de șah organizate în trecut în acea
stă parte a țării, sau de tradiționala 
competiție „Concursul celor 110 e- 
chipe", care a strins în jurul tablelor 
de șah sute și sute de jucători.

Cum era și firesc, din această masă 
de șahiști antrenați mereu în întreceri 
s-au ridicat o serie de valoroase ele
mente care au reprezentat nu numai 
regiunea Timișoara ci și culorile țării. 
Sînt demni de amintit maeștrii spor
tului Alexandru Gilnsberger, Gheorghe 

luliu Szabo, candidații de 
Carol Partos, Elena Sigalas

greșul. Rapid, CCA/Iete/, Metalul 
MIG, Dinamo .Rapid și Cetatea Bucur 
și-au disputat sîmbăiă și duminică 
jocurile eliminatorii din cadrul „Cu
pei 7 Noiembrie" organizată de clu
bul Rapid. Și această competiție con
stituie o toarte bună ocazie pentru 
verificarea potențialului formațiilor 
în vederea campionatului republican. 
Finalele competiției se vor desfășura 
mîine în sala CFR Giuleșli după ur
mătorul program: de la ora 16,30: 
Progresul — CCA/feminin, locurile 
3—4/, Olimpia — Rapid/feminin, lo
curile 1—2/, Dinamo — Rapid/mas- 
culin, locurile 1—2/, Metalul 
Cetatea Bucur/, masculin, 
3—2/.

IN CATEGORIA B...

...locurile fruntașe continuă 
deținute de Steagul Roșu Orașul Sta
lin în seria 1 și de Progresul Bucu
rești în seria a Il-a. Iată rezultatele 
înregistrate în etapa de duminică: 
scria /: Aurul Negru Ploești — 
Farul Constanța 72—63/33—34/, CSMS 
lași—Steagul Roșu Orașul Stalin 
32—56 (II—30), Voința Rm. Vîlcea 
—Știința Craiova 64—86. C.F.R. Ro
șiori de Vede 
Stalin 79—71 
dăuți —C.S. 
il-a: Voința 
radea 30—56 
rad—Mureșul 
Constructorul __ ___________ ____
75—44 ( 35—18), Progresul București 
—Medicina Timișoara 86—47 (50—29), 
Rapid Cluj — Voința Tg. Mureș 
46—56 ( 33—26).

CLASAMENT,

St. R. Or. Stalin 
Știința Craiova 

. Farul Constanța 
4. Aurul Negru Ploeștl 

PoUteh. Or. Stalin 
CS Bacău 
CSMS Iași 
CFR Roș. <le Vede 
CSM Rădăuți10. voința Rm. Vîlcea

SERIA A II-A

7 77 6 0 1 450-349 191 
7412 373-368 M 
7 4 0 3 431-407 15 
7 0 3 4 413-404 ÎS 
7 3 0 4 354-383 13 , 
7304 349-390 13 f Vechimea sportului englez și tradi- 
7 1 o 6 h-pXsb ^9 f-“te sale ““ constituit întotdeauna mo
li o 6 322 426 sV® de orgoliu pentru insulari. Ni se 

1 vorbește adesea despre cluburi de fet- 
\bal cu longevitate neobișnuită, reguli 
1 de joc păstrate cu sfințenie de-a lungul 
% deceniilor (chiar daci nu mai cores- 
3 pund tehnicii sportive actuale...), tro- 
I fee-chalange care au trecut prin mii-

MIG— 
locurile

să fie

— Politehnica Orașul 
(31—35), G.S.M. Ră- 

Bacău 73—63.; seria
Satu Mare—Voința O- 
(24—37), Strunind A- 
Deva G7—54 (35—31), 
Ciul—Luceafărul Sibiu

1.
2.
3.
5.
6.7.
8.
9.

1.
2.
3.4.

SERIA I

7601 490-236 19 
7 6 0 1 482-390 197 5 0 2 489-376 17
7 5 0 2 3»6-3«9 7304 396-375
7 3 0 4 434-425
7 2 0 5
7 2 0 5

0 5
0 6

7 2
7 1

37
1313
11
11319-366380-443

414-533 11
326-552 9

Militelu, 
maestru 
și alții.

Pentru 
ste din 
viza tot 
putui acestui an comisia regională de 
șah a pus bazele „Concursului regio
nal de șah Timișoara", organizat pe 
temeiuri noi.

Studiind experiența locală, comisia 
regională a ajuns la concluzia că ma
sele mari de jucători neclasificați sau* 
cu clasificare inferioară sînt greu de 
angrenat în turnee de lungă durată. 
Pe baza acestor observații, comisia a 
stabilit ca întrecerea regională din a- 
cest an, deci prima ediție, să fie orga
nizată în două etape, ambele cu ca
racter eliminatoriu.

In prima etapă au participat 1.132 
jucători din localitățile: Otelul Roșu, 
Arad, Bocșa Montană, Nădrag, Deia, 
Jimboiia, Orșova, Oravița etc. In a- 
ceasta etapă — de masă — s-a jucat 
în 3 faze, fiecare fază compunîndu-se 
din 3 runde.

Etapa a Il-a, cea regională, s-a des
fășurat în 3 centre: Arad, Buziaș și 
Băile Ilerculane, după sistemul folo
sit în etapa anterioară. La aceste în
treceri au participat 54 jucători cali
ficați din etapa I, cărora li s-au a-

a da un impuls vieții șahi- 
Timișoara și pentru a acti- 
mai multi jucători, la înce-

a omisiei rezona 
Timișoara

dăugat 6 candidați de maestru. 1 
mii 4 clasați în centrele din et»p; 
Il-a s-au întîlnit în cadrul turnei 
final disputat la Băile llerculane. 
primul loc s-a clasat jucătorul 
categoria I Eugen Szabo, urmat 
dr. Ion Linția, Dickman, Al-\ 
Tyroler și Adolf Pichler.

La întreceri au participat jucat 
de diferite vîrste, cum ar fi: Bosc< 
ko Constantin de 16 ani, Tyroler 
lexandru de 68 ani și mulți alții, 
acest prilej s-au remarcat eleme; 
talentate ca : Etvttt Cabariu din ( 
ransebeș în vîrstă de 16 ani, Ion S 
cula din Oravița, de 17 ani și al

Desigur că regulamentul actual 
competiției va mai trebui revizuit. p< 
fecționat, pc baza constatărilor de 
teren. Experiența practică a confirm 
însă valabilitatea inițiativei comis 
regionale Timișoara. Iar celelalte ■ 
misii pot trage învățăminte folosita 
re din această acțiune, necesare 
munca de dezvoltare continuă a activ 
tății șahiste de masă. Federația noa 
tră recomandă călduros tuturor a 
tiviștilor șahiști să studieze cu atei 
ție experiența regiunii Timișoara, ca 
poate fi. desigur, generalizată.

Ea reflectă munca fără preget, pi 
nă de pasiune a nucleului de activiș 
obștești ce alcătuiesc comisia region; 
lă de șah din Timișoara în fnmle c 
tov. S. Iszak, pentru continua lărgii 
a bazei de masă a acestui frumos jc 
sportiv.

Ne permitem să spunem în încheie 
re un cuvînt: de laudă în plus pentr 
neobositul animator al vieții șahist 
bănățene tov. Z. Varadi care, în pr: 
mele rînduri ale activiștilor voluntar 
anonimi dar inimoși, și-a adus și d 
astă dată rodnica contribuție la -■'■i 
șita acestei interesante întreceri

FRANCISC HARTMAN
Secretar general al Federației Romîni 

de Șah

Progresul Bucwețti 
Constr. Cluj 
Voința Oradea Voința Tg. Mures 

5. Strungul Arad
fi. Mureșul Deva
7. Voința S. Mare
8. M-etl. Timișoara
9. Luceafărul Sibiu 

10. Rapid Cluj

o o

Se caută „carne

— ! 1 1 1 i i • 1 ' if nil» a zeci de posesort.Actualul sezon de motocros a contribuit^^s!^-^^ 
la creșterea nivelului tehnic al alergătorilor!

Nu putem începe comentariile 
acest sezon fără a consemna deplinul 
doi zecilor de mii de spectatori, 
au asistat mai multi spectatori decît 
trecut, este un lucru care vorbește 
crescîndă a acestui gen de i
Trebuie să subliniem că la 

ucces a contribuit direct noua 
are a Federației Romîne de 
iclism — prin alcătuirea unui 
i atractiv program compel: 
entru probele de motocros 
piritul de inițiativă dovedit de ciu
lii sportiv Constructorul. Bazîndu-se 
e organizatori pricepuți, clubul " 
iructorul a contribuit efectiv la 
oftarea motocrosului (probă în 
tergătorii romîni s-au dovedit 
bit de talentați) prin alegerea 
aseu superior ca grad de dificultate 
ituror celor pe care se desfășurau 
nă acum aceste întreceri. Pe de 
tă parte s-au creat condiții optime 
: vizionare a întrecerilor numere
lor iubitori ai sportului cu motor, 
accesele obținute pînă acum trebuie 

constituie un stimulent pentru or- 
inizatori (F.R.M. și clubul sportiv 
instructorul) în realizarea unor noi 
riante, mai dificile, în perfecționa- 
a organizării întrecerilor. Numai în 
est fel motocicliștii romîni vor pro- 
osa, în ritm cu cei străini, și vor 
tea astfel să se măsoare de la 
al la egal cu cei care astăzi ne 
ii sînt încă superiori.

asupra întrecerilor de motocros din 
succes de care s-au bucurat în rîn- 

Faptul că la numai trei concursuri 
la toate întrecerile desfășurate anul 

de la sine despre popularitatea mereu
curse.
acest 

orien- 
Moto- 
bogat 
ițional 
— ?i

Con- 
dez- 
care 
deo- 
unui

să aplice cele mai nimerite procedee 
tehnice. In această direcție s-au evi
dențiat sportivii dinamoviști (Mihai 
Pop, Tr. Macarie, G. Nedelcu, V. 
Szabo, 1. Popa, Tudor Popa, M. Cer- 
nescu), cer de la C.C.A. (M. Dănescu 
— în special —, Gh. loniță, Gh. Ion), 
precum și Șerban Murgii (Voința), 
H. Sitzler, B. Predeseu, C. Radovici 
(Metalul M.I.G.). Antrenorilor și teh 
nicienilor din cluburile și colectivele 
sportive care prezintă reprezentanți 
la aceste campionate le revine sar-, 
cina ca în perioada de întrerupere a 
campionatului să continue cu inten
sitate sporită antrenamentele, să ajute 
pe alergători la îmbunătățirea pregă
tirii lor tehnice și fizice. Drumul pe 
care s-a pornit este cel mai bun și 
el trebuie continuat...

Szabo) însoțiți de antrenorul N. 
Buescu vor face deplasarea la Tbilisi 
pentru a participa la un mare concurs 
internațional de motocros. Avînd în 
vedere prestigiul pe care ni l-am 
cucerit în concursurile la care am 
participat pînă acum este evidentă 
dificultatea misiunii pe care o au re
prezentanții noștri. Cu toate acestea 
forma bună pe care au dovedit-o în 
acest sezon și antrenamentul foarte 
util pe care l-au făcut în cadrul 
concursurilor din campionat rre dau 
dreptul să sperăm într-o comportare 
bună. Alături de concurenți din R. P. 
Bulgaria, R.
Mongolă, R. P. Polonă, Franța, R. 
Cehoslovacă și U.R.S.S., alergătorii 
noștri pot face din nou dovada rea
lului lor talent, a pregătirii și dorin
ței lor de afirmare.

meniu strins legai de activitatea spor
tivă care in Anglia este cu iota! lipsit 

, de tradiție... Este vorba de presa spor
tivă. Oricit de curios ar părea, in in- 

I sula engleză nu a- 
pare nici un ziar de 
spori! Nici unul, „ 
Englezul iubitor de 
sport trebuie să-și 
satisfacă dorința 
de informare urmărind rubricile obiș
nuite de fotbal sau hipism din coti
diene. In țara tradițiilor sportive, un 
ziar dedicat exclusiv' sportului n-a lost 
încă fondat...

O derogare de la această „tradiție" 
sui-generis, a fost totuși făcută cu zece 
ani in urmă. In 1947, in Anglia a de
butat prima revistă ilustrată de sport, 
eu apariție lunară: „World Sports". 
Inițiativă unui grup de gazetari spor
tivi britanici comporta riscuri serioase. 
Se va vinde in Anglia o publicație ex
clusiv sportivă? lată întrebarea care 
și-o puneau fondatorii revistei și — 
după propriile lor mărturisiri — greu
tățile începutului au fost deosebit de 
mari. Acum, după zece ani de apariție 
„World Sports" și-a ctștigat in fine

:i ce în ce mai bine pregătiți

Ultimele concursuri 
rliștilor constatări

ia întrecere la 
liștii s-au dovedit __  ___
tiți, mai aproape de posibilitatea 

a adăuga curajului o tehnică su- 
ioară. Și acest lucru se datorește 
numai faptului că au început să 

familiarizeze cu noul traseu. Ei au 
rat cu o sîrguință demnă de laudă 
pregătirea mașinilor, și-au îmbună- 
t prin antrenamente intense pre- 
irea fizică, au studiat cu atenție 
ticularitățile traseului, încercînd — 
cefe mai multe ori cu succes —

au permis spe- 
îmbuc urătoare: 

întrecere moto- 
mai bine pre

Mai puțină nervozitate !
Ultimele concursuri ne-au relevat 

și un aspect de ordin negativ: acela 
al nervozității excesive pe care o do
vedesc unii alergători în momentele 
dificile. Astfel, St. Iancovici, Gh. Ion, 
Vasfle Szabo și alții aflați în situații 
grele — ivite independent de voința 
lor (defecțiuni neprevăzute ale ma
șinii) — se precipită fără rost, pre
lungind astfel timpul de scoatere a 
mașinii din impas..După ce au reu
șit să continue cursa se avîntă ne
cugetat (V. Szabo și mai ales Gh. 
Ion) dezvoltînd o viteză nepermis 
de mare la trecerea obstacolelor di
ficile. De aici căzături, derapări, noi 
defecțiuni etc. Firește în această di
recție trebuie să-și spună cuvîntui 
antrenorii. Ei au datoria să-i tempe
reze, să le arate inutilitatea acestor 
manifestări și pericolul la care se ex
pun.
Despre întrecerile de la Tbilisi
6 alergători (Mihai Pop, St. Ianco

vici. Gh. Ion. Gh. lanită H SiHler V

D. Germană, R. P.

H. NAUM

Tudor Popa (Dinamo) a fost deseori răsplătit cu aplauze pentru să
riturile spectaculoase cu ajutorul cărora a depășit obstacolele dificile.

«©......

un ioc important in presa britanică. 
Cu ce preț, însă...

O privire cit de sumară in interiorul 
revistei ne lămurește asupra țelului in 
care ea iși asigură existența. Alături 
de articole competente și reportaje in
teresante, pagini întregi- sint concesio
nate reclamelor. Rachetele Dunlop, 
ceasurile Omega, ciorapii și cravatele 
Star, tutunul St. Bruno și multe altele 
sînt lăudate in fel și chip cititorilor. 
Orice reclamă este binevenită in pagi
nile lui „World Sports", atita timp cil 
ea este bine plătită .

Din concesie in concesie, editorii re
vistei au început să acorde spațiu unor 

materiale care nu 
mai au nici o legă
tură cu scortul. Dim 
potrivă, chiar. In 
ultimele sule nume
re, „World Sporiși'

publică anunțuri muri prin care tinere
tul englez este chemat să intre in rin- 
durile aviației militare... Se știe cit de 
greu este pentru imperialiștii, englezi 
să găsească acea „carne de tun" nece
sară pentru armatele de cotropire ce le 
pregătesc. O campanie susținută caută 
să ademenească pe tineri în forțele 
aviației regale, tar .World Sports* Iși 
oferă cu promptitudine serviciile aces
tei campanii lipsite de glorie. Titluri 
mari — „Bombardierele Angliei", imn 
poți să devii oiițer al aviației brita
nice", „R.A.F. îți asigură o carieră de 
viitor"... — stau in fruntea materialei'r 
care prezintă in culori trandafirii pers
pectivele tinerilor care se înrolează in 
aviația militară engleză. Unui din texte 
face cunoscut amatorilor că in aviatic 
„se plătește bine" si compară v< bile 
salarii cu cele actuale ale ofițerilor 
(irecind cu vederea, firește, faptul că 
în Anglia costul vieții este in continuă 
creștere).

Desigur, nu trebuie să surprindă 
faptul că intr-o publicație sportivă en
gleză se face publicitate pentru înrola
rea în armata cu care imperialiștii bri
tanici iși duc acțiunea de cotropire in 
Cipru, in Kenya, in Iordania, care 
amenință litoralul Islanded. Această 
stare de lucruri este firească pentru o 
presă aservită intereselor capitaliști
lor, vîrfurilor monopoliste. Dar „World 
Sporis" este totodată și organul oficial 
al Comitetului Olimpic Britanic... .Si 
oricine se poate întreba dacă idealu
rile de pace legate de ideea olimpică 
pel sta alături de zborurile aducătoare 

fde moarte ale bombardierelor britanice.
De data aceasta, gazetarii britanici 

încalcă o tradiție dragă tuturor -porti- 
vilor, care trebuie — fără să~mai men- 

1 ționăm — respectată fără rezervă.
> RD. V.

sportulTpopular



Tur de orizont în fotbalul european
• Performanța fotbaliștilor bul gări • M.T.K. a pierdut primul punct • 

învins * Raring Paris rezistă a salturilor ® Juventus în
Liderul campionatului iugoslav 
plină reve nfre

.ct ivita tea fotbalistică internaționa- 
din ce în ce mai bogată în ultima 
ne, creează, cum e și firesc, un plus 
interes în jurul sportslui cu balonsl 
ind. Nu este mai puțin adevărat, 
i, că mulțimea meciurilor inter-țări 
e adesea probleme spinoase în fața 
fășurării campionatelor naționale, 
c trebuie să amine uneori etape ta
ri sau jocuri importante. Din acest 
ict de vedere, duminica aceasta a 
stituit o excepție, ea programînd tui 
jur meci internațional (Cehoslova- 
Bulgaria) ceea ce a permis desfă- 
area în întregime a campionatelor 
majoritatea țărilor.

9 retrospectivă a duminicii fotba
listice trebuie însă începută, bine
înțeles, cu meciul de la Moravska 

rava, în care prima reprezentativă 
!. P. Bu’garia a cules o victorie cu 
11 remarcabilă. Fotbaliștii bulgari au 
ut în ultima vreme un adevărat tur 
forță. După turneul pe care l-au 
igat la Leipzig în cadrul Sparta- 
adei Internaționale a Armatelor Fră- 
ți, ei au terminat la egalitate cu 
). Germană la Berlin, iar acum își 
crin în palmares o prețioasă victo- 
asupra Cehoslovaciei. Aceasta dia 

nă, în ultimii ani, nu fusese învinsă 
teren propriu decît de echipa Uruu- 
Sovîetice.

îă facem acum o trecere în revistă a 
npionatelor naționale.

Ce s-a întîmplat în campionatul 
maghiar? Etapa a V-a, desfășu
rată duminică, a programat me

ri echilibrate, terminate cu scoruri 
înse. MTK—Vasutas au terminat ta 
ilitate (1—1), pierzînd primele punc- 
din actualul campionat, în timp ce 
tabanya, care, în contrast cu cornpor- 
ea excelentă din primăvara acestui an, 
ucerit abia acum primul punct datorită 
ciului nul (1—1) cu Ujpesti Dozsa. 
sas de asemenea a pierdut un punct 
meciul cu Dorog (0—0). Ferencva- 

5 a realizat scorul etapei (3—0) cu 
skolc, Ilonved a cîștigat în depîa- 
re la Diosgyor cu 2—0, iar Șzom- 
thety a dispus la Gyor de echipa lo- 
lă cu 2—1. Ordinea în clasament a

primul punct datorită
1) cu Ujpesti Dozsa.

O fază din medal Iugoslavia — Ungaria (5J(.) încheiat cu rezul
tatul d» 4—4. Beam reține mingea in țața lui Buclai, fn dreapta, in prim 
pitot: Sandor (RJ*JU.) cel mai bun jucător de pe teren.

rămas neschimbată: M.T.K. este în 
frunte ca © puncte, urmată de Vasas cu 
8 puncte, Diosgyor cu 7 p,, Honved 
(cm un meci mai puțin) 6 p. etc. Pînă 
la meciurile ca reprezentativa țării 
noastre se vot desfășura încă două e- 
tape de campionat (mîine și duminică), 
după care vor fi alcătuite loturile.

Acincea etapă a campionatului 
iugoslav s-a soldat în general 
ai rezultate așteptate. O singură 

excepție: înfrîngerea liderului. Steaua 
Roșie Belgrad în fața unei alte edaipe 
belgrădene, Radnicki. Aceasta a cîșu- 
gat la un scor concludent: 4—1! De 
fapt, aproape toate echipele gazdă au 
învins în această etapă. Singura care 
a cedat ua punct a fost campioana, 
Dynamo Zagreb: meciul eă ctt Haidufc 
s-a terminat ta egalitate: 1—1.

Istă rezultatele tehnice: Bel- 
gnad : Radnicki—Steaua Roșie 4—1 ! 
Zagreb: Dynamo—Haiduk Split 1—1) 
Nota Sad : Vaivodina—Velej Mostar 
4—0 I Sarajevo: Jelezniciar—Vardar

i XI3I-» Olimpiadă de șah 
a. intrat în :

Lupta din cadrul seriilor Olimpiadei 
■ șah a fost extrem de interesantă, 
î excepția primei grupe, în care e- 
tutia în afară de orice concurență 
echipei UiR.S£. a lămurit după pri- 
ele runde problema primului loc, 
ate celelalte au stat multă vreme 
ib semnul îndoielii. Marii maeștri 
metici au reușit in preliminarii un 
ocentaj excepțional. Echipa U .R.S.S. 
realizat 27 puncte din 32 posibile, 

eci, numai 5 puncte pierdute. (Unul 
intre ele aparține însuși campionului 
unii, Mihail Botoinik, care a fost în
ecul de austriacul Diickstein.) Chiar 

un campion al lumii are dreptul 
i piardă o partidăl... In definitiv, în- 
-o astfel de competiție cel mai greu 
ite să joci la masa întîia... De altfet, 
ceasta a fost singurul zero din drep
ți echipei U.R^.S. Alai pol fi numă- 
ite 8 jumătăți de punct, cum sînt tn- 
emnale remizele, si 23 de puncte tn- 
■egi, reprezentarea cifrică a victoriei 
rn număr atît de mare de partide 
Iștigate nu l-a reușit nici o altă echi- 
ă în toate cele 4 serii preliminare. 
Șahiștii sovietici au lăsat in urmă pe 
oncurenlii lor cei mai apropiați, ju- 
ătorii bulgari, la 5 puncte și jumăia- 
e. Să notăm că în seria a H-a, dile- 
ența dintre prima clasată, Spania.-m 
i următoarea, S.U.A., este o jurnă- 
a‘e de punct, in seria a IlI-a de T 
nmete, in seria a IV-a de un punct.

Ca i ' .
Jlimpiada n-a fost bineînțeles lipsifSț,' 
ie surprize Cine s-ar fi așteptat că^ 
echipa Ungariei (una dintre candida- 
ele la titlu) nu se va califica in tur- 
reul final ? Și totuși așa s-a intlmplat. 
’n general in grupa a IlI-a întrece
rea a fost extraordinar de strinsă, re
cent nd Argentinei cu 23 p. urmată de 
H.l). Germană 21 p„ Anglia 20 p.\ 
formația Ungariei a acumulat 19*/^ p.\ 
Luînd în considerație că in meciul cuț 
Columbia marele maestru Szabo, în-' 
tr-o poziție net cîștigată, a lăsat in I 
priză un turn și a pierdui, vedem cit | 
de mult contează un punct într-o com
petiție pe echipe. Nu mai puțin surprin
zător este de a nu vedea printre d- 
n.alișii, formația Olandei, nelipsită la 
ultimele Olimpiade, sau experimentata 
echipă a Suediei. în frunte cu mărețe 
maestru Stahlberg

Ceva mai liniștită a lost lupta in 
grupa a Il-a unde spaniolii, america
nii și gazdele — șahiștii din R.E.tS. 
— au luat conducerea din primele 
runde, terminind in această ordine.

faza finală

BaM mnmmi! du m os pfh iac -- --------------- -—flg
și Rodica Manolescu au, parvenit la. 
remiză, rezultat care s-a înregistra^' 
și în partida Perevosnic—Rădăcitrffi 
In partida întreruptă, Veiuria Simt? 
deține avantaj la Silvia Zamfirescu, 
O poziție complicată, cu patru nebunit 
și număr egal de pioni, a surveni# 
în întîlnirea neterminată dintre Doina 
Mayer și Irina Tzitron.

Iată clasamentul după nouă runde i 
1. Polihroniade 6*^ p.. 2. Friedman
(1) 6 p, 3—5. Ududec, Giuroiu^ 
Reicher 5*^ p, 6—9. Pogorevici (2J 
Teodorescu, Si ga las, Perevosnic 5 p, 
10—11. Filipescu, Iliescu 4 p (îfe 
12—13. Tzitron (1), Manolescu 8‘/2p* 
14. Zamfirescu (1) 3 p, 15. Rădăcini 
2% p, 16—17. Simu (3), Macri (f) 
2 p, 18. Mayer (1) 1% p.

V. CH. ț

în M nmonM v

Skoplje 4—1; Rieka: Rieka—Sarajevo 
3—1.

In clasament. Steaua Roșie a pier
dut din „zestrea" pe care o avea dtipă- 
patru etape: a rămas cu 8 puncte, în 
timp ce Radnicki, Voivodma și Ricka 
au totalizat cîte 6 puncte, ajungînd la 
două puncte de lider j Dynamo și Hai
duk ocupă acum locurile 5 și 6, cu cîte 
5 puncte.

In campionatul Italiei, seria de vic
torii a echipei Milan a tost o- 
prită duminică de Sampdoria, 

a reușit un scor alb în fața fos- 
lider. Aceasta a permis lui Ju-

Dimineața de întrerupte de luni a 
adus în fruntea clasamentului (dar nu
mai pentru cîteva ore) pe Clara Fried
man. Cîștigînd dintr-o poziție net infe- 
rioadă la Veturla Simu, ea a întrecut 
cu */2 punct plutonul compact al ju
cătoarelor aflate pînă atunci pe primul 
loc. Natalia Iliescu și-a realizat avan
tajul din partida neterminată cu Irina 
Tzitron.

Runda a IX-a disputată după a- 
miază a fost cea mai agitată din 
toate cele disputate pînă acum, pro
gramînd cîteva întîlniri decisive între 
fruntașele turneului final. Elena Si- 
galas a cîștigat strălucit la Elena 
Ududec, conducted cu multă măiestrie 
un atac pe flancul damei. Margareta 
Teodorescu a învins-o în 25 mutări 
pe Rodica Reicher. Doar trei mutări 
mai mult a durat partida Natalia Ili
escu— Domnița Macri, după care ne
grele au trebuit să cedeze.

De mare importanță pentru configu
rația părții superioare a clasamentu
lui .a fost întîlnirea Giuroiu—Potihro- 
nrade. După „dușul rece" din partida 
ea Doina„ Mayer, Elisabeta Polihro- 
niade a jucat cu toată forța, a cîști
gat calitatea, obținînd o victorie deo
sebit de prețioasă, care o readuce pe 
primul loc în clasament. In acest 
timp Clara Friedman (cu albele) su
porta un atac puternic, bine condus 
de Sanda Fflipescu, care a adus în 
cele din urmă negrelor un pion în 
plus și șanse apreciabile de a obține 
victoria la întrerupere. In poziție de 
perfectă egalitate, Maria Pogorevici

agitată din

I!

20 participant» Ia finala 
campionatului republican 

masculin de șah
In ședința care a avut loc aseară, 

Binoull Federației Ramiîne de Șah, x 
hiat hotărîrea oa la finala campiona
tului republican masculin, ediția 1958, 
să participe următorii jucători: Troia- 
nescu, Giinsberger, Radio viei, Breazu, 
Partos, Tocăniță, Bozdoghină, Soos, 
Negrea, Szabo, Mititelu, Reicher, Pav
lov, G. Alexandrescu, Gavrilă, Ciocîl- 
tea, Bălanei, M. Rădulescu, Moisini, 
Botez.care 

tului 
ventus (2—0 cu Napoli)’ și Fiorentinei 
(3—1 în deplasare cu Triestina) să 
egaleze pe Milan în frunte, fiecare a- 
vînd acum 7 puncte, după patru etape. 
Alte două meciuri importante — Inter- 
nazionale-Spal 3—0 și Bolognâ—Roma 
1—0 — au adus pe învingătoare la un 
punct distanță de primele trei clasate.

Campionatul francez a programat 
în etapa de duminică (a 12-a) 
un „derbi" deosebit de in

teresant: Racing — Nice, Parizienii 
care conduc ca autoritate î.. 

'Clasament (2 puncte avantaj și 
na meci mai puțin) au rezistat cu 
succes asaltului echipei din Nice — cla
sată pe locul doi — terminînd la egali

tate : 1—1. Totuși, plutonul fruntaș
este pe caile să sufere modificări. Astfel, 
Strasbourg, echipă care s-a făcut re
marcată în primele etape prin solidi
tatea apărării, coboară de la locul 
fruntaș după o serie de infringed. Du
minică, alsacienii au fost învinși de 
Monaco (2—1). Reims, cu rezultate

tîncă sub valoarea renumelui echipierilor 
săi, a cîștigat dificil la Limoges (1—0). 
In urma acestor rezultate, în fruntea 
■clasamentului se află următoarele e- 

‘ chipe: Racing Paris 17 puncte, Nice 
15, Reims, Monaco, Strasbourg 14. (Ra
cing și Reims au cîte un loc mai pu- 
țfo).

întîlnirea de atletism R
s-a terminat

a luat sfîrșit la Varșovia 
atletic dintre reprezen- 
Poloniei și R.F. Germane.

autoritate în

Acum firește toate „peripețiile" pre— 
liminarelor rămin de domeniul comen
tariului și al statisticii. A începui tur
neul fined și către el este îndreptată 
atenția iubitorilor șahului. Primul der
bi, meciul U.R.SlS.—S\.U.A., a jost 
hotărit de sorți să aibă loc chiar in 
prima rundă. Rezultatul se cunoaște: 
2—-2. Deci cursa acestor donă favorite' 
va fi decisă de rezultatele obținutel 
împotriva celorlalte zece formații., 
Specialiștii acordă prima șansă echipe? 
U.R.S.S. Pentru locuri fruntașe, can
didează însă și formațiile Iugoslaviei, 
Argentinei, Cehoslovaciei. Bulgariei', 
care au arătat ~o forță deosebită în 
timpul turneelor semifinale.

In runda a Il-a a turneului final, 
echipa U.R.S.S. conduce cu 2—1 în 
întîlnirea cu R. F. Germană, partida 
Petroslan-Lehman fiind întreruptă cu 
avantaj pozițional de partea marelui 
maestru sovietic. Iată celelalte rezul
tate: Argentina-S.U.A I%—1%' (PîL 
nik are avawîjri la Reshewski) j An-,

1 i democrație populară. „Sponteil prici
Cehoslovacia 1—d (2); Austria-Iugos- «afara «fa e,sfe fatemaltonal, scrie zia-

leri 
meciul 
tativele 
Dllpă ce în prima zi scorul era egal 

'55—55, el s-a repetat și în ziua » 
doua. Astfel, rezultatul final al me
ciului este de 110—110. Cea mai spec
taculoasă probă a fost cea de 1500 m. 

‘Doi alergători Jochman (Pol.) și 
Schmidt (RFG) au fost cronometrați 
cu același timp: 3:42,5. Pentru de
semnarea cîștigătorului a fost nevoie 
de developarea fotografiei de sosire, 
care a dat cîștig de cauză atletului 
polonez. Pe locul trei s-a clasat Bre
nner (RFG) cu 3:44,0 urmat de Ory- 
wal (Pol-) La 200 m„ pe primele 
locuri s-au clasat Germar și Lauer 
(RFG) cu 21,3 și respectiv 21,4. Pro
ba de 3000 m. obstacole a adus o 
frumoasă victorie polonezului Krisz- 
kowiak cu 8:41,0. Pe locul doi s-al 
clasat germanul Mtiller cu 8:45,8. Ls 
10.000 ra. Ozog (Poll.) a ocupat 
primul loc cu 29:33,8, fiind urmat de 
Schade (RFG) 29:49,0. Săritura în 
înălțime a fost cîștigată de Pfihl (RFG)

P. Polonă—R. F. Germana 
Ia egalitate

cu 2,06 tn. Au urinat LewandowslS 
(PdL) 2,03 tn. și Fabrikowski (Pol.)
l, 94 m. La greutate pe primull loc s-a 
clasat germanul Wegmann cu 17(49
m, iar la 400 m. g. compatriotul său 
Janz a cucerit primiuil loc cu 
52,2 Așa cum era de așteptat, î« 
proba de suliță pe primele două locuri 
s-au clasat aflețti polonezi. Sidk» 
(Pol.) a cîștigat sulița cu o aruncare 
de 78,46 m. Ultima probă a meciului 
atletic a constituit-o ștafeta de 
4X400 rn. Pe primul loc s-a clasa® 
R.F. Germană cu 3:10,2 în timp ce 
echipa Poloniei a obținut 3:11.4.

lavia 1V>—’A f5); Elveția-Bulgaria 
—% (2).

k’ncncu • Poste 70 de con- 
AiLETISM curenp au luat dumi

nică startul în cri de-a!
i28-1- .pentru.pace de Ia Kost-
ce. Pe primul loc s-a clasat sportivul 
cehoslovac Pavel Kantorek care a 
parcurs clasica distanță de 42,195 
km tn 2h 29:37,2. El a fost urmat de 
Beckert (R.D, ~
(F «fandai.

• La Dresda 
de atletism au 
R. Cehoslovace 
și 66—42 (feminin). Iată cîteva rezul
tate: 400 m. g.: Dittner (R.D.G.) 
53,5; 100 m: Riede (R.D.G.) 10,9;
ciocan: Malek (R. Ceh.) 61,55 m; 
Proba de 1500 m a fost cîștigată de 
Herman cu 3:45,0 urmat de Valentin 
cu același timp.

Germană) și Kotilla

echipele R.D. Germane 
întrecut selecționatele 

cu 112-100 (masculin)

BASCHET feminină și masculină 
a R.S.S. Ucrainiene 

întreprind un turneu în R.D, Germa
nă. Ele au susținut cîteva meciuri.

Bn ziar elvețian cere reluarea legăturilor
sportive cu tăriie socialiste

GENEVA (Agerpres).
Ziarul „La Stîîsse" cheamă organi

zațiile sportive din Elveția să reia fe- 
țgăturile sportive cu U.R.S.S. și îărfle 
:de democrație populară. „Sportul prfe

țritl,. șl Btveția trebuie să întrețină re- 
tații sportive ca toate țările. Noi tre-

bute să participăm la toate marile com
petiții și să primim la noi pe cei mal 
buni sportivi, indiferent din ce țară sînt 
aceștia. De aceea este necesar ca ho- 
tărîrea taată în 1956, cu privire la în
treruperea legăturilor sportive ol- 
U.R.S.S., să fie arudată".

la Praga a început construcția 
«uiei săli de sport cu e capacita2a 

de 20.000 locuri
Sportivii cehoslovaci var primi t 

idar minunat. In Parcul de Cultură și 
Odihnă „Iulius Fucik“ din Praga au 
început lucrările de construcție a unei 
imense săli de sport, cu o capacitate 
de 20.000 locuri. Construcția, un ve
ritabil palat, va dispune de nenumăra- 
ite amenajări și instalații. Sala d» 
-sporturi de la Praga va fi una dintre 
■cele mai mari și cele mai moderne din 
Europa și din lume. Arhitecții oare au 
proiectat construcția au reușit să eli-, 
anine stîlpii de susținere care împie
dică vizibilitatea.

Amenajată după ultimele cerințe ale 
.tehnicii, sala va putea găzdui întrece» 
>de baschet, volei, tenis, atletism și alte 
sporturi. Instalația de giieap artificii 
ala va permite, de asemenea, desfășot 
rarea corn petițiilor de 1 lachei și pafri 
naj artistic. i

La Roterdam, Oiainda primește 
Ger- 

se întîlnes» 
Irlandei d»

Astfel, 
echipa 
feminină eu 84—23 echipa aceluiași 
club. Reprezentativa Ucrainei a în
vins cu 71—44 echipa feminină a 
RiD.G. în timp ce baischetbaitiștii au 
întrecut cu 91—54 reprezentativa Ber
linului. La Halle s-a desfășurat tripla 
întîlnire (masculină, feminină și de 
juniori) între formațiile Burevestnik— 
Kiev și Chemie din localitate. Sporti
vii sovietici au cîștigat toate cele trei 
meciuri cu 87—54, 101—41 și 57-29-

formația masculină a întrecut 
Dinamo cu 107—37, iar cea

orașului Londra. Acesta va fi cel de:al 
treilea meci între echipele capitalelor 
U.R.S.S. și Angliei. In 1955 lâ Lon
dra și în 1956 la Moscova pugiliștiî 
sovietici au 1
celasi scor:

CICLISM

obtinut victoria cu »- 
14—f»

,» Cursa ciclistă in
ternațională „Marele 
premiu de la Luga.no", 

contra cronometrului pe 
76,500 km a fost cîșfl-

replica reprezentativei R. F. 
mane;
echipele Spaniei
Nord; iar la Londra se vor înfruntai 
reprezentativele de tineret (sub 23 anfjl 
ale Angliei și R. Cehoslovace. Joi sai 
va juca. la Saragosa meciul între re
prezenta ti vele B ale Spaniei și Italie*^ 
In sfîrșit, sîmbătă se dispută la Căci 
diff meciul internațional Țara Galilor* 
Scoția.

la Madrid 
Și

BOX
12 octombrie 
ține un meai

selecționa- 
a orașului 
plecat la

desfășurată 
distanța de 
gată de francezul Jacques Anquetil în 
11152:6.4. Pe 
clasat Gerard
(Belgia).

locurile următoare s-au 
Saint (Franța), Desmet

« Echipa 
tă de box

Moscova a 
în Anglia pentru a sus- 
amical cu reprezentativa

FOTBAL
«, In cursul acestei 

săptămîni sînt pro
gramate mai multe în- 

intcmaționale de fotbal

a Sportivii sovietici
PENTATLON au dominat în prima 

zi' a campionatului 
mondial de pentatlon modern, care a 
început ieri la Londra. Proba de că
lărie a fost cîștigată de sovieticul N_ 
Tatarinov, care a înregistrat 965 punc
te. Re 
titlului 
Echipa 
primul
eu 2.810 puncte.
S.U;A. cu 2.715 puncte. Pe locul trai 
se află reprezentativa R.P. Ungara,
------------------------- - , , t

locul doi s-a clasat deținătorul 
I. Novikov (URSS) cu 915. 
Uniunii Sovietice se află oe 
loc al clasamentului general. 

Urmează ecliip*
tîiniri
Miercuri se vor disputa trei meciuri.
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