
Rommo-Sovâetic©”, OAMENI AI MUNCH!
rilej d© entuziaste 
întreceri sportive

In orașul și regiunea Stalin

Iii de sportivi din orașul și regi- 
a Stalin iau parte la competițiile or- 
lizite de colective și de comisiile pe 
iuri de sport, în cadrul Lunii 
deniei Romîno-Sovietice. Membrii co. 
iviilui sportiv „Voința“ Or. Stalin își 
iută „Cupa 7 Noiembrie" la fotbal, 
ii și șah. La colțul roșu al între- 
îderii poligrafice din oraș a înce- 
, de asemenea, un concurs de șah, 
care iau parte opt echipe. Munci-
i tipografi au inițiat și o excursie pe 
: o vor efectua în ziua de 26 oc- 
brie, cu care ocazie echipa alpină 
electivului lor va face o demonstra-

Colectivul sportiv al uzinelor 
eagul roșu" va organiza la 23 oc- 
brie o „după-amiază sportivă". An. 
lorul Silviu Ploeșteanu va vorbi la 
iul uzinelor despre „Succesele spor.
ii sovietic". Va avea loc și o gală 
box, care va opune echipa Steagul 
i unei selecționate a orașului.
i în celelalte raioane și orașe din 
iune au fost inițiate numeroase 
lifestații sportive. La loc de cinste 
situează acțiunile colectivelor spor- 

Cliimia Făgăraș, Flamura roșie 
corn. Gîrța, Sinteza din orașul 

oria și Gloria Dumbrăveni. Colec- 
lc sportive din comunele Nocrich, 
ml, ............................................. ’
ti ti, 
istă
noi
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In cinstea zilei de 7 IBIEiBBiE

Bărcut și N'oistat, din raionul 
s-au angajat să realizeze în 
lună un număr cît mai mare 
purtători ai insignei G.M.A.

C. GRUIA 
corespondent

Centru a opta oară!
Jupi 7 Noiembrie" la tenis de 
p s.a desfășurat în acest an pentru 
pta oară Ia Si. Gheorghe. La între- 
!e de pe terenurile Textila au luat 
:e c.ei mai buni jucători din Regiu-

Autonomă Maghiară și jucători 
tați din Orașul Stalin, Cîmpina și 
'ști. De remarcat că jucătorii din 
ipina au luat parte la toate edițiile 
'ei tradiționale competiții sărbăto- 

i.
upă

Sima, muncitoare lă secția cartonaj mecanic â Intre-Tinăra Angela Sima, muncitoare lâ secția cartonaj mecanic d între
prinderii Poligrafice nr. 5 din Capitală, realizează importante depășiri ale 
angajamentelor in cinstea zilei de 7 Noiembrie. De curind, in viața An- 

gelei Sima s-a petrecut citi eveniment deosebit: ea a fost primită în rai
durile candidaților de partid. Apreciată pentru hărnicia de care dă dovadă 
la locul de muncă, pentru conștiinciozitatea cu care își îndeplinește sarci
nile, Angela Sima este un exemplu și în activitatea sportivă de masă. Ea 
practică cu drag voleiul, șahul și atletismul, preocupindu-se — in același 
timp — și de angrenarea tovarășelor sale de muncă in practicarea exer- 
cițiilor fizice.

două zile de concurs, victoriile 
fost cucerite de 1. Nagy (Tg. Mu- 

Penesctt (Cîm-

(Foto: T. ROIBU)-

bărbați și

C. F1NICH1U
corespondent

dintre echipeleciul de atletism 
regiunilor Suceava și Sași

e stadionul din Suceava, reprezen- 
vele de atletism ale regiunilor Su
ra și Iași și-au disputat clipa 
na. Marii Prietenii". Atlcții și atletele 

’.cava s-au dovedit net super.i- 
iă rezultatele finale : reg. Su- 

;Ji—reg. Iași (Ia bărbați) 86,5—• 
■ ; reg. Suceava—reg. lași (Ia fe- 
) 77—23 : reg. Suceava—reg. Iași 
ieral) 163,5—87,5.

B. SPONDER 
corespondent

ecerile țăranilor muncitori din 
raionul Buzău

onsiliul raional U.C.F.S. Buzău a 
mizat un șir de competiții spor- 

deschise colectivelor sportive din 
unele raionului. In comunele Va- 
Pașii și Costești țăranii muncitori 
luat parte cu entuziasm la concur- 
le de tenis de masă și volei, 
ca va avea loc un concurs de 
: la care vor participa echipele 
'a dintre colectivele sportive 
i a'e raionului Buzău.

M. DUMITRU 
corespondent

;Si

La 
po- 
cî- 
să-

1

a 26 octombrie se va încheia e- 
i pe colectiv a c-rosului ■ „Să in- 
->inăm 7 Noiembrie". Majoritatea 
ctiveior sportive au organizat deja 
ecerile din cadrul acestei etape, 
își, pe alocuri, mai sînt colective 
■ în această direcție nu au făcut 
ic.
le așteaptă — se pare — ulti- 
zi I

' lu raionul Huși. întrecerile din 
rul etapei pe colectiv a crosului 

intimpinăm 7 Noiembrie" se des- 
>ară cu un deosebit entuziasm, 
ă în prezent au participat la con
uri peste 2 000 tineri din comu- 

: Averești, Pogănești, Răducăneni, 
S Tir zii, școala medie agricolă 
:i și școala de 7 ani din aceeași 
ditate. S-au evidențiat prin pregă- 
a fizică deosebită tinerii Vasile 
pu, Gh. Rogojanu (șc. medie agri- 
i Huși), Petre Irimia (corn. Pogă- 
i), Simion Neamțu (corn. Ave- 
i) și Mihai Rudolf (com. Corni).

Inscrieți-vă in Uniunea 
de Cultură Fizică și Sport! 
Participați Ia 
competițională 
Sprijiniți 
colectivelor
sportive, indeplinindu-vă 
'îndatoririle de membri 
ai U. C.F. S.!

activitatea 
de masă! 
activitatea 

voastre

„CUPA MOLDOVEI"
în pragul finalei

Peste două zile, orașul Iași va găz
dui finala primei ediții a „Cupei Mol
dovei". Această competiție cu carac
ter de masă a angrenat timp de două 
luni tineretul sportiv din satele Mol
dovei, a îndreptat spre terenurile, de 
sport aproape 90.000 tineri, dornici să 
participe la activitatea sportivă. Azi, 
în prag de finale, se poate aprecia 
că prima ediție a „Cupei Moldovei" 
ți-a atins pe deplin scopul. Ea a 
dus efectiv ia întărirea organizatorică 
a colectivelor sportive sătești și a 
scos la iveală talente care, bine în
drumate, pot deveni în viitor cadre 
de nădejde ale sportului nostru. Se 
cuvine a fi evidențiate rezultatele pro
mițătoare obținute de tinerii Gheorghe 
Fluture (regiunea Suceava: 12 sec. 
pe 100 m), Adia Grigoraș (regiunea 
Suceava: 66 sec. pe 400 m). Eugenia 
Leahu (regiunea Bacău: 8,48 m. la 
greutate), Petre Buga (regiunea Iași: 
10X18 m. la greutate și 6,01 m. la 
lungime), buna comportare a voleiba
liștilor din comuna Trifești — care vor 
reprezenta regiunea Bacău în finala 
„Cupei Moldovei" etc.

Fără îndoială că întrecerile finale 
ale Cupei Moldovei, care se vor des
fășura sîmbătă și duminică la Iași,

vor prilejui disipute dîrze și pasionante. 
Aceasta o promite ardoarea cu care 
s-au întrecut sportivii din satele Mol
dovei în etapele de pînă acum.

Ce fac în acest timp organizatorii 
întrecerilor sportive de la Iași?

Amatorii de sport din capitala Mol- 
dovei sînt încunoștiințați mai de mult 
de evenimentul sportiv la cape vor a- 
sista la sfîrșitul acestei săptămîni. Pe 
străzile principale ale orașului se află 
panouri mari care indică locul de des
fășurare a competiției. Studioul regio-

(Continuare în pag. 2)

FOTBALIȘTII MOSTRI
SE PREGĂTESC
JOCURILE CU

PENTRU
UNGARIA

Exemplul colectivului „Parîngul“ Lonea
Venit cu treburi în București, tov. 

V. Iilopetzki, președintele consiliului 
raional U.C.F.S. Petroșani, s-a g'îndit 
să ne facâ o vizită la redacție. Firesc, 
discuția s-a îndreptat spre cele mai im
portante obiective actuale ale consiliu
lui raional U.C.F.S. Petroșani și, în 
primul rînd, asupra rezultatelor recen
tei plenare a consiliului raional.

— Vești bune în această privință ?
— Da. Analiza unora dintre lipsurile 

muncii sportive în cadrul plenarei con
siliului raional U.C.F.S. a avut darul 
să-i pună pe gînduri pe mulți dintre 
activiștii celor mai importante colec
tive sportive din raion. Cu deosebire, 
țin să subliniez ajutorul acordat de or
ganizațiile de partid în lichidarea uno
ra dintre lipsurile sezisate cu prilejul 
plenarei...

Unul dintre cele mai criticate colec
tive a fost Parîngul Lonea, unde preo
cupările pentru înscrierea de noi mem
bri în U.C.F.S. și strîngerea cotizații
lor au fost foarte slabe. Dar iată că,

colec- 
I. Ca- 
certrt' 
și al

după această critică, consiliul 
tivului sportiv (președinte ing. 
loianu, secretar I. Mistrie) a 
sprijinul comitetului de partid 
comiitetaluii sindical. Rezultatul: res
ponsabilii sportivi din organele sindi
cale pe sectoare an fost activizați și a- 
cnm, în fiecare lună, ei adună cotizațiile 
membrilor U.O.F.S. In scurtă vreme, 
colectivul Parîngul Lonea a ridicat 
timbre în valoare de aproape 12.000 
lei (colectivul are 700 membri în 
U.C.F.S.) devenind astfel fruntaș pe 
raion. Firește însă că nu s-a făcut 
totul în această privință. Este necesar, 
că în continuare numărul de membri 
ai U.C.F.S. să fie mărit, consiliul co
lectivului să dovedească aceeași preo
cupare față da strîngerea cotizațiilor.

La mina Aninoasa, cu sprijinul co
mitetului de partid s-a organizat o 
adunare generală în care s-au dezbătut 
în mod principial, în spirit critic, pro
blemele colectivului sportiv. Cu acest 
prilej s-a constatat că vechiul consiliu 
are lipsuri deosebit de grave în muncă 
și a fost schimbat. Noul consiliu a por
nit la muncă hotărît să

tea colectivului sportiv al minei Ani- 
noasă Ia uri nivel corespunzător cerin
țelor și condițiilor existente. El s-a 
călăuzit în inițierea primelor acțiuni 
după experiența colectivului sportiv Pa
rîngul Lonea, care a fost pe larg popu
larizată de' ziarul raional „Steagul 
roșu". Măsuri pe linia îmbunătățirii 
activității sportive s-au luat și la Lu- 
peni, unde comitetul de partid a ana
lizat munca consiliului colectivului 
sportiv.

—Acum — a încheiat tov. V. Hlopetz- 
ki — sperăm ca în cel mai scurt timp și 
celelalte colective sportive din raion 
să inițieze acțiuni la fel de hotărîte 
pentru eliminarea lipsurilor din munca 
sportivă, mai ales că și consiliul nos
tru raional, care multă vreme s-a preo
cupat de probleme mai puțin esențiale, 
s-a decis să muncească așa cura tre
buie!

De astăzi, loturile reprezentative de 
fotbal își încep pregătirile în vede
rea partidelor cu Ungaria, de la 25 
octombrie și Turcia, de la 2 noiem
brie. Primele antrenamente comune au 
loc azi. Astfel, în timp ce la Bucu
rești lotul A joacă în compania for
mației de categorie B, Rapid II Bucu
rești și lotul de juniori cu C.S.A; 
București, lotul B se antrenează la 
Orașul’Statin cu Steagul roșu, iar lo
tul de tineret la Sibiu cu C.S.A.

Pregătirile vo'r continua duminică, 
tot prin jocuri: lotul A va primi re
plica Jiului Petroșani la București, 
lotul B va juca la Cluj cu Știința, 
lotul de tineret la Ploești cu Petrolul;

Pentru jocurile de astăzi, antreno
rii loturilor — în baza observațiilor 
făcute la ultimele partide de campi? 
ouat — au convocat pe următorii ju-1 
catari :

LOTUL A: Mîndru și Toma (por
tari), Greavu, Caricaș, Macri și Popa 
(fundași), Al. Vasile, NunweiMer și 
Bone (mijlocași), Oaidă, Constantin, 
Dinulescu, Ettimie, Tătaru, Ene I. V. 
Anghel și Ciosescu (înaintași). Cio-! 
sescu a fost chemat pentru a fi pre; 
gătit în vederea partidei cu Turcia.'

LOTUL B: Cozma și Voînescu 
(portari), Cojocarii, 1. Lazăr, Soare și 
E. Nagy — Tractorul Or. Stalin (fun
dașii), Jenei, Nedelcu I și Mihăilescu 
(mijlocași), Masată, Fusulan, Zaharia,- 
Meszaros II, Vasilescu, Lereter, Ca- 
coveanu și Campo (înaintași).

(Continuare tn pag. 3)
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• Și în raionul Tg. Frumos cro
sul ,.Să intimpinăm 7 Noiembrie" a 
devenit în prezent competiția princi
pală a tineretului sportiv. Pînă acum 
au participat la etapa pe colectiv 1973 
tineri din comunele Costești, Tg. 
Frumos, Alex. Ion Caza, Gropnițaș.a. 
S-au remarcat sportivii Alexandru 
Vasile (Tg. Frumos), Vasile Ghim- 
pel (com. Alex. Ion Cuza), Constantin 
Acostoaie (corn. Costești).

• In unele raioane și orașe din re
giunea București, însă, concursurile 
din cadrul crosului de masă „Să in
timpinăm 7 Noiembrie" nu se bucură 
de atenția cuvenită din partea con
siliilor colectivelor sportive. La Dră- 
gănești. Giurgiu, T urnit Măgurele, 
Domnești, Roșiori ș.a. tinerii nu au 
participat decît în mică măsură la 
întrecerile din cadrul etapei de masă. 
Este necesar să se accelereze organi
zarea și desfășurarea clapei pe co
lectiv, ținînd scama că aceasta se va 
încheia peste puține zile.

ridice activita-

Echipa de baschet Binamo JKoscova

anului

noastre spor-

înaintea antrenamentului de ieri dimineață, jucătorii echipei de baschet 
Dinamo Moscova — care va susține un interesant turneu tn Cordială și la 
Tg. Mures — au vizitat „Muzeul Satului", (Citiți amănunte în pag. a IV-a)^ 

b ' (Foto: GH. DUM11RU X ,a

Deschiderea 
de învățămînt 
U.C.F.S. in
in viața cluburilor 

tive s-a produs de curind un eve
niment important: deschiderea a- 
nului de învățămînt politic 
U.C.F.S. In Capitală, primul club 
în care s-au inaugurat cursurile 
a fost Dinamo. Miercuri 8 octom
brie, activiștii, tehnicienii și spor
tivii dinamoviști au ascultat prima 
lecție 5 „Republica Populară -Po
mină — stat al oamenilor muncii 
de la orașe și sate. Regimul- demo
crat-popular, formă a dictaturii 
proletariatului".

Ieri dimineață, activiștii consi
liului orășenesc U.C.F.S. București 
și ai consiliilor raionale au luat 
și ei parte la prima lecție din 
noul an de învățămînt politic.



Actualități din lupte, trîntă și judo
A Federația roinînă de lupte a ac

ceptat invitația ca o combinată Bucu- 
rești-Cluj să întoarcă vizita sportivi
lor din Chișinău, între 21 și 30 oc
tombrie a.c.

A Intre 24 și 30 octombrie reprezen
tativa noastră de lupte clasice va sus
ține meciuri în Suedia și Finlanda.

A Orașul Galați va găzdui în zilele 
de 18 și 19 octombrie, o importantă 
întrecere de lupte clasice : tinala cam
pionatului de calificare. Participă e- 
chipele : Voința Lugoj, C. S. Marina 
Constanța, Tractoru' Galați și AMEFA 
Arad.

A Echipele noastre de lupte au fost 
solicitate să susțină întîlniri prietenești 
în R. Cehoslovacă, Republica Arabă 
lUnită și R. P. Bulgaria. De asemenea, 
echipe din Turcia și R. P. Ungară 
și-au manifestat dorința să susțină in- 
tîlniri în țara noastră.
*—--------------------------------

„Cupa orașelor44 

la lupte libere tineret
' Cu întrecerile de duminica trecută, 
jEompetiția de lupte libere pentru ti
neret „Cupa orașelor" a intrat în 
faza finală. Au mai rămas în con- 
țcurs doar 4 echipe care își vor dis
puta întîietatca în zilele de 1 și 2 
noiembrie la Petroșani. Penultimele 
întîlniri, care s-au desfășurat la Ora
dea și Orașul Stalin, au opus în ge
neral echipe apropiate ca valoare teh
nică. Excepție au făcut reprezentati
vele orașelor Galați și Oradea, care 
s-ati comportat sub așteptări. Ne re
ferim îndeosebi la echipa gălățeană 
care pînă în această etapă s-a com
portat bine și tocmai dg aceea nu. în
țelegem această „cădere" bruscă.

lată rezultatele semifinalelor: GRUPA 
ORADEA : Satu Mare cu Arad 14—2, 
ou Oradea 12—4 și cu Timișoara 
|13—3 ; Timișoara cu Oradea 14—2 și 
cm Arad 12—2; Arad—Oradea 6—8. 
GRUPA ORAȘUL STALIN : București 
cu Orașul Stalin 13—3, cu Tg. Mu
reș 14—2 și cu Galați 16—0; Orașul 
Stalin cu Galați 12—2, cu Tg. Mureș 
12—2 : Tg. Mureș—Galați 8—6. S-au 
calificat pentru finală echipele ora
șelor București, Orașul Stalin, Satu 
Mare și Timișoara.

Cupa Moldovei
(urmare din pag. 1) 

nai de radiodifuziune anunță zilnic 
programul întrecerilor sportive. In 
gara lași a fost instalat un birou de 
primire a sportivilor.

întrecerile de atletism și de fotbal — 
care vor inaugura finala Cupei Mol
dovei — vor avea loc pe stadionul 
^23 August" care a îmbrăcat cu acest 
prilej haine de sărbătoare. Turneul de 
volei este programat să se desfășoare 
pe terenul fabricii Țesătura (în caz 
de timp nefavorabil, întrecerile vor 
avea loc în sala de sport a colecti
vului Voința, unde sînt programate și 
competițiile de gimnastică).

■ Cu prilejul deschiderii festive a 
Cupei Moldovei va avea loc pe sta. 
diontil 23 August și un frumos pro
gram de gimnastică executat de un 
ansamblu de 400 de sportivi, după 
care vor avea loc primele întreceri 
contînd pentru finala Cupei Moldovei.

Programul turului campionatelor categoriei A la volei
ETAPA A IV-A, 16 NOIEMBRIE

Feminin
ETAPA I, 26 OCTOMBRIE

Pre greșul București—Rapid București 
Voința Sibiu-Dinamo București 
Someșul Ciuj-Știința Timișoara
Comb, Polig. Buc.-Metalul M.I.G. București 
Știința Cluj-Voința Or. Stalin

ETAPA A ll-A, 2 NOIEMBRIE
Rapid București-Voința Or. Stalin
Metalul M.I.G. București-Știința Cluj 
Știința Timișoara-Comb. Polig. Buc.
Dinamo București-Someșul Cluj
Progresul Bucuroști-Voința Sibiu

ETAPA A III-A, 9 NOIEMBRIE
Voința Sibiu-Rapid București
Someșul Cluj-Progresul București
Comb. Polig. Buc.-Dinamo București
Ș‘iința Cluj—Știința Timișoara
Voința Or. Stalin-Metalul M.I.G. București

ETAPA A IV-A, 16 NOIEMBRIE
Rapid București-Mefaluî M.I.G. București 
Știința Timișoara-Voința Or. Stalin
Dinamo București-Știința Cluj
Progresul București—Comb, Polig. Buc.
Voința Sibiu-Someșul Cluj

ETAPA A V-A, 23 NOIEMBRIE
Someșul Cluj-Rapid București
Comb. Polig. Buc.-Voința Sibiu
Știința Cluj-Progresul București
Voința Or. Stalin-Dinamo București
Metalul M.I.G. București-Știința Timișoara

ETAPA A VI-A, 20 NOIEMBRIE
Rapid București-Știința Timișoara
Dinamo București-Metalul M.I.G. București
Progresul Bucureșîi-Voinfa Or. Stalin 
Voința Sibiu-Șfnnța Cluj 
Someșul Cluj—Comb. Polig. Buc.

e In anul 1957 în țara noastră 
început să fie practicat un nou sport, 
judo. Federația romînă de lupte a în
tocmit un plan de perspectivă care 
prevede introducerea lui în ore'e de e- 
ducație fizică din învățămîntul supe
rior. Pentru anul 1959 sînt prevăzute 
să ia ființă 6 centre de judo.

fr La 18 și 19 octombrie are foc 
primă etapă din returul campionatu
lui de lupte pe echipe. Cele 4 grupe au 
fost fixate astfel: grupa I la Ora
șul Stalin, grupa a 11-a la București, 
grupa a 111-a 'a Lugoj și grupa a lV-a 
la Reșița.

® Trîntă a devenit un sport foarte 
iubit mai ales de către tineretul să
tesc. Ținînd seamă însă că activitatea 
din această ramură s-a limitat doar la 
Spartachiadele tineretului, federația de 
lupte a luat măsuri ca în toate regiu
nile unde există comisii regionale de 
lupte să fie înființate secții de trîntă 
în colective'e sportive.

® Pentru creșterea numărului de 
luptători și mai ales a cadrelor tinere 
și talentate, funcționează în prezent 6 
școli de tineret în orașele Timișoara, 
Reșița, Petroșani, Sf. Gheorghe, Ora
șul Stalin și Sighet

9 Anu! acesta au luat ființă 2 noi 
centre de antrenament pentru lupte la 
Bicaz și Brăila.

Cînd sînt baze sportive și cînd nu sînt...
Cînd sfatul popular comunal acordă terenul pentru 

baza sportivă, prea departe de sat...

Proba mea este 100 m plat, dar de lă un timp înă bate ghidul să 
trec la maraton...

Nu o dată am auzit spunîndu-se că 
la sate jiu contează problema bazelor 
sportive". Inexact I Terenul de sport 
are aceeași importanță într-o comună 
ca și în oricare oraș. Și, de existența 
sau... inexistența lui depinde în cea 
mai mare măsură gradul de dezvol
tare a sportului în comuna respecti
vă. Un convingător exemplu ni-1 o- 
feră, în această direcție, activitatea 
sportivă din satele raionului Buhuși. 
Aici, activiștii sportivi se mîndresc — 
și pe bună dreptate — cu colective 
cum sînt cele din comuna Borlești, 
Blăgești sau Gura Văii, lată, de pildă, 
la Blăgești s-au înscris în UCFS a- 
proape 300 de tineri, voleibaliștii din 
Borlești, fotbaliștii din Racova sau 
șahiștii din Buda sînt tot mai cunos-

ETAPA A Vll-A, 7 DECEMBRIE
Comb. Polig. Buc.—Rapid București 
Știinfa Cluj-Someșul Cluj
Voința Or. Stalin—Voința Sibiu
Metalul M.I.G. București—Progresul București 
Știința Timișoara—Dinamo București

ETAPA A VIII-A, 14 DECEMBRIE
Rapid București-Dinamo București 
Progresul București-Știința Timișoara 
Voința Sibiu-Metalul M.I.G. București 
Someșul Cluj-Voința Or. Stalin 
Comb. Polig. Buc.-Știința Cluj

ETAPA A IX-A, 21 DECEMBRIE
Știința Cluj-Rapid București 
Voința Or. Stalin-Comb. Polig. Buc. 
Metalul M.I.G. București-Someșul Cluj 
Știința Timișoara-Voința Sibiu 
Dinamo București-Progro-ut București

Masctalsra
ETAPA I, 26 OCTOMBRIE

Victoria București-Știința lași 
C.C.A.-Constructorul București 
Rapid București-Știința Cluj 
Cetatea Bucur-Dinamo București 
Tracîorul Or. Sta li n-Voința București

ETAPA A l!-A, 2 NOIEMBRIE
Știința lași—Voința București 
Dinamo București-Tractorul Or. Stalin 
Știința Cluj-Cetatea Bucur
Constructorul București-Rapid București 
Victoria București-C.C.A.

ETAPA A III-A, 9 NOIEMBRIE
C.C.A.-Știința lași
Rapid București-Victcria București 
Cetatea Bucur-Consfructorul București 
Tractorul Or. Stalln-Știința Cluj 
Voința București-Dinamo București

însemnări pe marginea etapei a Vl-a 
a campionatului de atletism pe echipe

Desfășurarea întrecerilor din cadrul 
celei de ia ,Vi-a etape <a campionatului 
republicări dej- atletism pe echipe a o- 
ferit o serie de constatări interesante 
care se cer a fi discutate :

© Proba de 10 km marș s-a încheiat 
cu citeV-a rezultate excelente (Haralam- 
bie Racescu 46:26,8, Ion Baboie 46:42,6, 
Marius Neagu 46:49,0), care cinstesc 
eforturile acestor neobosiți atleți. In 
cadrul aceleiași curse, tînărul mărșălui
tor Constantin Nourescu a fost crono
metrat cu timpul de 47:51,0, un rezul
tat bun, care bineînțeles i-a produs 
acestuia o foarte mare bucurie. Dar 
bucuria lui și a antrenorului său, a 
fost de prea scurtă durată, deoarece la 
comunicarea rezultatelor oficiale, per. 
forntanța lui Nourescu a apărut de..; 
49:51,0. Ce s-a întîmplat oare cu ci
frele acestui rezultat că au crescut cu 
2 minute, de la terminarea cursei pînă 
la comunicarea performanțelor ? Răs
punsul ne-a fost dat de juriul de -ar. 
bitri: .„Nourescu a mers neregulamen
tar pe anumite porțiuni ale cursei și 
de aceea a fost penalizat ctt-2^mi- 
nute(! l)'Ga ' 

cuți în întreaga regiune, la Racova, 
Rediu și în alte comune sau sate 
„CUPA MOLDOVEI" a cunoscut un 
succes deosebit...

In toate aceste locuri, colectivele 
sportive au găsit multă înțelegere din 
partea sfaturilor populare și, cu a- 
jutorul acestora, și-au amenajat baze 
sportive de toată frumusețea. Aceste 
terenuri au devenit locul obișnuit de 
întîlnire al tineretului din comună.

Dar atunci cînd nu există baze 
sportive? Atunci, se produc situații 
cum pot fi întîlnite în multe comune 
din raionul Buhuși, unde activitatea 
sportivă stagnează, unde tinerii aș
teaptă de multă vreme să se poată 
întîlnj într-un joc de fotbal sau de 
oină. Din această cauză la Gîrleni,

Știința lași-Dinamo București
Știinja Cluj-Voința București
Constructorul București-Tractorul Or. Stalin 
Victoria București-Cetatea Bucur
C.C.A.-Rapid București

ETAPA A V-A, 23 NOIEMBRIE
Rapid București-Știința lași
Cetatea Bucur-C.C.A.
Tractorul Or. Sialin-Vicloria București
Voința București-Constructorul București
Dinamo București-Știința Cluj

ETAPA A VI-A, 30 NOIEMBRIE
Știința lași—Știința Cluj
Constructorul București-Dinamo București 
Victoria București-Voihța București
C.C.A.—Tractorul Or. Stalin
Rapid București-Cetatea Bucur

ETAPA A Vll-A, 7 DECEMBRIE
Cetatea Bucur-Știința lași
Tractorul Or. Sîalin-Rapid București
Voința București-C.C.A.
Dinamo București-Victorîa București
Știința Ciuj-Constructorul București

ETAPA A VIII-A, 14 DECEMBRIE
Știința lași-Constructorul București
Victoria București-Știința Cluj
C.C.A.—Dinamo București
Rapid București-Voința București
Cetatea Bucur-Tractorul Or. Stalin

ETAPA A IX-A, 21 DECEMBRIE
Tractorul Or. Stalin—Știința Iași
Voința București-Cetatea Bucur
Dinamo București-Rapid București
Știinja Cluj-C.C.A.
Constructorul Bucuroști-Victoria București

Răspunsul acesta ni 'se pare foarte 
curios și tocmai de aceea ne permitem 
să întrebăm juriu! de arbitri după care 
regulament s-a ghidat cînd a hotărît a- 
ceastă sancțiune? Formulăm această în
trebare deoarece știm că nicăieri în cu
prinsul regulamentului internațional de 
atletism, referitor la desfășurarea pro
belor de marș, nu este prevăzută o a- 
semenea sancțiune. Regulamentul in
ternațional, după care se conduc toate 
concursurile de atletism, inclusiv cam
pionatul pe echipe, precizează ca sanc
țiuni pentru marșul incorect, avertis
mentul șj descalificarea. Altceva ni
mic I... Și deoarece Nourescu nu a 
lost descalificat (în acest caz nici nu 
ar mai fi avut ce căuta pe foile de re
zultate), cuni se poate ca rezultatului 
său să i se aplice această majorare de 
2-minute, atîta timp cît —• repetăm — 
regulamentul internațional nu prevede 
așa ceva ? Este o chestiune pe care 
n.o înțelegem și la care am dori un 
răspuns. Dar ’ acest răspuns, să fie 
formulat numai după o prealabilă con
sultare a regulamentului internațional 
de atletism...

9 fn momentul în care coresponden
tul nostru din Cluj ne re'ata desfășu
rarea concursului din localitate, spu-

Ruptura, Țazlău, Costișa, Cindești 
etc. nu există o activitate sportivă 
puternică. Sfaturile populare au des
ființat terenurile de sport, le-au dat 
altă întrebuințare, fără a repartiza 
însă alte locuri pentru amenajarea de 
baze sportive. In cel maj bun caz, 
tinerii au primit — pentru amenaja
rea terenurilor de sport — parcele 
la... 4—5 kilometri de .sat. Această 
lipsă de înțelegere a unor sfaturi 
populare comunale (și de regulă este 
vorba de unul sau altul din membrii 
comitetului executiv al sfatului popu
lar comunal, căruia nu-i prea place 
sportul) trebuie înlocuită cît mai 
grabnic cu o temeinică acțiune de 
ajutorare a colectivelor sportive să
tești. Hotărîrea din 2 iulie 1957 pre
vede în această direcție sarcini pre
cise pentru sfaturile populare.

La rîndul lor, activiștii sportivi, 
consiliile colectivelor sportive sătești 
nu trebuie să aștepte numai rezol
vări de „sus" ci, dînd dovadă de ini
țiativă, mobilizînd tineretul din co
mună la muncă voluntară, să caute 
să amenajeze terenuri simple pe orice 
Ioc care poate fi folosit. In această 
direcție este de urmat exemplul co
lectivului sportiv Zănești, unde a fost 
organizată o intensă activitate în ciu
da faptului că aici nu există o bază 
sportivă corespunzătoare.

E necesar, de asemenea, să se in
siste pentru obținerea celor mai bune 
terenuri, pe care să fie amenajate 
baze sportive. Un prețios sprijin îl 
pot da în această direcție sfaturile 
populare raional și regional, care au 
datoria să ia măsuri pentru lichi
darea acestei stări de lucruri.

Baza materială a colectivelor . spor
tive din satele raionului Buhuși tre
buie să fie considerabil întărită și 
pentru aceasta este nevoie de o mun
că colectivă, dar și de un sprijin per
manent.

d. g.

Campionatul republican de caiac 
canoe-fond

Lacul Herăstrău va găzdui la sfîrșitul aces
tei săptămîni edijia pe anul 1958 a cam
pionatelor republicane de caiac-canoe fond. 
In program sînt prevăzute trei probe : caiac 
simplu feminin și masculin și canoe simplu.

5W IUI II IP
O NOUA ALERGARE PENTRU ACTORI

— Hipodromul Republican de Stat continuă 
seria alergărilor rezervate conducătorilor 
amatori. Sîmbătă 18 octombrie în premiul 
Teatrelor vor conduce 3 actrițe : Rozalia 
AvrGm, Va!y Cios, Oiga Tudorache și 4 ac
tori : Gh. Buznea, Alexandru Ciprian, Gh. 
Felician și Theo Parîisch.

PREMIUL REPUBLICII
— Duminică 19 octombrie, la era 10, se 

va disputa premiul Republicii . (2400 m.) în 
care vor concUra caii cîștigători la mitingul 
internațional de la Budapesta și anume : 
Gal (Pr. Woschod), Pușa (Pr. Budapesta), 
Văduva (Pr. Belgrad și Bratislava), Vestal 
(Kozienice și Golejevko).

Pe program mai figurează o altă alergare 
importantă, Criteriul Doi Anilor în care va 
concura printre alții și Sovata, campioana 
generației, învingătoare la Budapesta în pre
miile Chau bei și Cislău.

PREMIUL ACTORILOR
— Alergările rezervate conducătorilor ama

tori suscită un viu interes în rîndurile spor
tivilor. In fața unei numeroase asistențe s-a 
desfășurat ieri, pe Hipodromul Băneasa Trap, 
premiui Actorilor, caro s-a bucurat de un 
egal succes spectacular ca și premiul Artis
telor, întrecerea prilejuind o luptă dinamică 

nîndu.ne că Eugen Lupșa a cîștip 
acolo proba de 100 m plat, am ax 
pentru un moment impresia că a g: 
șit. Știam că de mai bine de cinci i 
maestrul sportului Eugen Lupșa a 
bandonat activitatea atletică compc 
țională ca sprinter, și tocmai de ace 
a fost firească întrebarea noastr 
„Cine ați spus, Lupșa ? 1“ Și toti 
răspunsul a fost: Lupșa 1 intr-ac 
văr, atletul timișorean a cîștigat pro 
de 100 m cu rezultatul de 11,1 s> 
cea mai bună performanță înreg 
trată în întrecerile de sîinbătă, atît 
Cluj cît și la București. O performar 
pentru care Eugen Lupșa merită ( 
sigur toate felicitările, dar care mc 
ține în actualitate problema sprint 
lui nostru nerezolvată în ultimii a 
Tocmai de aceea găsim că a venit n 
mentul ca antrenorii noștri, profesc 
de educație fizică și instructorii < 
ștești să treacă cu hotărîre la o ac 
vitate nouă și mai susținută, la dese 
perirea de elemente noi, talentate, 
care să le pregătească cu toată atent

• Sîmbătă și duminică sînt progi 
mate pe Stadionul Republicii din Ca 
tală întrecerile din cadrul etapei 
Vll-a (penultima) a ediției din ac 
an a campionatelor republicane de 
tletism pe echipe. Cu acest prilej 
vor desfășura următoarele întîlnii
I. — C.C.A.—U.A.S.R.—Voința ;
— Progresul—Dinamo—Recolta j 1
— Rapid — Metalul — Constructor

Sin toate sporturi!
ÎNCEPE „CUPA SFATULUI POP 

LAR AL CAPITALEI44 LA r
Mîine seară, începînd de la om 

va avea lac în sala ISB (str. Berzei : 
21) prima reuniune de box din ead 
tradiționalei competiții pugilist 
„Cupa Sfatuilui popular al Capitalei”, 
prima fază a competiției se vor înti 
boxeri începători, juniori și seniori, c 
diferite colective și cluburi sport! 
bucureștene.

N. Tokacek — core

„METALUL M.I.G.44 1SI RECRU
TEAZĂ VIITORII ATLEȚI

Marți după-amiază s-au desfășurat 
stadionul Republicii finalele concurau 
de atletism organizat de clubul Me 
Iul M.I.G. pentru elevii școlilor pro 
sionale dLn Capitală aparținînd de I 
nisterul Industriei Grele. lată rezul 
tele tehnice: 10» m: 1. Tr. Omiga (< 
șc. Iosif Rangheț) 12,0 sec; 2. C. I 
pescu (Șc. Republica) 12,1; 3. P. N 
lase (Gr. șc. I. Rangheț) 12,3; 400
1. FI. Tîrș (Gr. șc. I. Rangheț) 58,4; 
M. Antonescu (Șc. Mao Tze-dun) 5( 
3. I. Pitrop (Șc. 23 August, 60,8; 1.500 
1. Enache Popescu (Gr. șc. I. Rangh 
4:41,1; 2. A. Contray (Șc. Th. maișl 
4:44,6; 3. M. Cotruț (Șc. K. Gottwa 
4:51,8; lungime: 1. M. Calnicov (l
Timpuri Noi) 5,89 m; 2. M. Samo 
(Șc. Boleslav Bierut) 5,86; 3. Dan V 
descu (Șc. 23 August) 5,41; grena 
FI. Tîrș 53,83 m; 2. Gh. Gruianu 
troapairataj) 49,68; 3. Gh. Chiriât
23 August) 49,46; greutate: 1. I. Buze 
nu (Șc. Semănătoarea) 10,60 m; 2. 
Contray 10,43; 3. C. Șerban (Șc. Sen 
nătoarea) 10,42. Pe echipe: 1. Gru,] 
școlar Iosif Rangheț 153,50 p; 2. 
prof. Mao Țze-dun 64,50 p; 3. Șc. pi 
Semănătoarea 60,50 p.

Primii 12 clasați la fiecare probă 
fost selecționați pentru a face pa 
din școala sportivă de elevi care 
funcționa pe lîngă clubul Metal 
M.I.G.

Nicolae D. Nicolae, corespond<
„CUPA REGIUNII BUCUREȘTI44 

LA HANDBAL REDUS
Consiliul regional U.C.F.S. Bucure 

organizează competiția de handbal î 
„Cupa regiunii București", partidele 
vor desfășura în zilele de 18 și 19 < 
tombrie la baza sportivă a clubului I 
colta din Capitală. Pînă în preze 
și-au anunțat participarea echipele: < 
tul-Tr. Măgurele, Recolta-Domne: 
Șantierul Naval-Oltenița, selecționat 
raioanelor Călărași, Roșiorii de Ve< 
C enița (la băieți), iar la fete forn 
tiile: Dunărea Tr. Măgurele, Șc. pr 
croitori 'Roșiorii de Vede, Spicul-Că: 
nești și selecționata raionului Călărs 
Aceste echipe, ca și cele care dor- 
să mai participe, vor fi prezente vin 
17 oct. îa sediul U.C.F.S., pentru vc 
darea jucătorilor.

II § Ml K
din plecare la sosire. A termjnat prir 
C-tin Neacșu cu armăsarul Tămîios, urr 
de Cornel Elefterescu cu armăsarul Port 
bel și Nicolae Dan cu iapa Valea Oanei 

In cadrul reuniunii de ieri s-a obfi 
un nou record republican al trăpașilor 
doi ani. Armăsarui Săltare}, condus de 
Țigăeru, a parcurs kilometrul în 1’27,2, I 
tînd propriul său record de 1’28,1.

Este cea mai valoroasă performanță r 
lizată de un trăpaș romîn, mai aîes dc 
avem în vedere amănuntul că armăsa 
Săltăreț a cîștigat cu vădite rezerve. In 
timii 10 ani s-au realizat 4 recorduri rej 
blicane, stabilite toate în anul prezent, 
ultimele 3 luni. Rezultatele reuniunii s 
următoarele :

I. Padova (Toderas) 1’37,7, Vila, Anco 
Co i a : 9,40-43,50

II. Flavina și Egoist cap la cap, L.31,5, h 
vara. Cota: 7,00, 236,30, 180,10

III. Săltăreț (Tlgăeru) L.27,2, Japoneza, I
minis. Cota: 1,50, 17,80, 45,20

IV. Tămîios (C. Neacșu) 1’33,8, Porumbel, 
Oanei. Cota: 2,00, 18,40, 5,60

V. Vijelioasa (Toderaș] 1'27,1, Fiola, Zăd 
Cota: 3,20, 20,40, 32,60

VI. Amica (Kocsîs) 1’29,2, Toofarta, Comiș( 
ca, Cota: 4,80, 23,80, 32,40

VII. Minciuna III (jigăoru) 1’33, Sadova, I 
let. Cota: 1,40, 7,60, 17,30



Cîteva aspecte ale întrecerii echipelor 
de fotbal din categoria C

' Mai sînt patru etape și se va în- 
feheia prima parte a întrecerii echi
pelor de fotbal din categoria C. Este 
deci cazul să trecem în revistă as
pectele mai importante care au ieșit 
în evidentă cu ocazia meciurilor dis
putate pînă acum.

PROMOVAȚI ȘI.„ CORIJENȚI !
Prima concluzie care poate fi trasă 

este aceea că au început să se des
prindă de grosul plutonului echipele 
care s-au pregătit din vreme pentru 
această dificilă competiție. Echipe ca: 
Minerul Cîmpulung Moldovenesc și 
Alimentara Tg. Mureș (recent promo
vate), Victoria Buzău, Metalul Tîrgo- 
viște, Carpafi Sinaia, Rapid Cluj, 
Olimpia Reșița, Drubeta Turnu Seve
rin și Voința Tg. Mureș, formații cu 
o experiență mai îndelungată, ca și 
C.S.U. București — retrogradată din 
categoria B — și-au dovedit buna lor 
pregătire, unele dintre ele conducînd 
în clasamentele respective.

Un alt aspect — de data asta ne
gativ — este acela al echipelor care, 
deși în edițiile trecute ale acestui 
campionat au avut o comportare fru
moasă, de data aceasta sînt clasate 
pe locuri codașe. In „fruntea" aces
tora se situează echipa Torpedo (lo
cul 9 în seria a IV-a), care anul

FOTBALIȘTII NOȘTRI 
SE PREGĂTESC
(Urmare din pag,. 1)

LOTUL DE TINERET: Todor și 
Uțu (portari), Staicu, Nagy — C.C.A. 

Panait II și Motroc (fundași), 
odo, Stancu și Țîrcovnicu (mijlo

cași), Copil, Drăgoi, Ghibea, Gram, 
Ene II, Asan, Georgescu, Seredai și 
Văcarii (înaintași).

LOTUL DE JUNIORI : Andrei și 
Ghiță (portari), Rădulescu, Dumbra
vă, Covaci, Zanca, Hegedus și Ne- 
delcu (fundași), Chețan, Sciopu, Mu- 
reșan și Surdan (mijlocași), Igna, 
Varga, Pînzaru, Dadeș, Popa, Matei, 
Paraschiv și Popescu (înaintași).

In funcție de necesități, la jocurile 
de pregătire următoare pot surveni mo
dificări in componența loturilor.

in ce privește echipa națională A 
sugerăm antrenorilor formarea ei pe 
scheletul unei combinate Dinamo — 
Progresul, echipe care în ultima etapă 
de campionat s-au dovedit a fi cele 
mai în formă și cu un ridicat poten
țial de luptă și moral. In felul acesta, 
credem că reprezentativa noastră ar 
cuprinde pe jucătorii în formă, ar 
avea asigurată mai multă coeziune și 
ar corespunde — prin pregătirea sa 
' 'ică, morală și de voință — cerin- 

or unei partide cu un adversar atît 
oe puternic ca Ungaria. O formație: 
Mindru (Toma)— Popa, Caricaș, Ma
cri — Al. Vasile, Nunweiller — Oaidă, 
Constantin, Ene I, Dinulescu, Tătaru 
ar merita să fie studiată de antrenorii, 
lotului.

La Craiova

O etapă deosebit de interesantă 
în Cupa R.P.R. la tenis de masă

întrecerile de tenis de masă ale 
„Cupei R.P.R." au trezit fără îndoială 
cel mai in are interes dintre toate com
petițiile interne din ultimul timp. Mo
tivele? Sistemul de disputare în patru 
etape, cu punctaj general individual pe 
colective și faptul că la concursuri 
poate participa orice jucător sau jucă
toare, indiferent de categoria de cla
sificare.

Dacă prima etapă a interesat în pri
mul rtnd prin ineditul adus de această 
competiție, dacă cea de a doua etapă 
s-a impus prin lupta ce s-a dat pentru 
mărirea diferenței de punctaj, a recu
perării sau micșorării handicapului, 
etapa care se va desfășura vineri, sîm- 
bătă și duminică la Craiova și la 
care vor lua parte toți fruntașii teni
sului nostru de masă, va constitui 
fără discuție un bun prilej pentru asal- 
tarea primelor locuri, pentru clarifi
cări în clasamente. Este evident — că în 
situația cînd fruntașii actua'i — indivi
duali sau pe colective — se vor d s- 
tanța, va fi destul de greu să mai fie 
ajunși în ultima etapă de la București 
(21, 22 și 23 noiembrie). Deci, la 
Craiova se anunță partide deosebit de 
dîrze, cu multă risipă de energie. Iată 
situația clasamentelor generale înaintea 
meciurilor de la Craiova: pe echipe: 1. 
Progresul București 126 p.; 2. Cons
tructorul București 111 p.; 3. Progresul 
Chii 53 p.; 4. Spartac București 49 p.t 
5 C.S.U. București 17 p.: 6. \'o:nta 
București 16 p.; 7. C. S. Oradea 14 o; 
8. Petrol Chimie București 10 p.; in- 

trecut a luptat chiar pentru șefia se
riei în care activa. Meciurile slabe 
realizate pînă acum de această echipă 
trebuie să dea serios de gîndit con
ducerii secției de fotbal.

In general, entuziasmul cu care a 
fost privită această competiție ta 
inaugurarea ei, ca și anul acesta când 
a fost reorganizată, nu s-a reflectat 
și în pregătirea tuturor echipelor. De 
aceea au fost destul de multe me
ciuri de slabă calitate. Numeroase 
formații arată o pregătire tehnică și 
fizică deficitară, ca să nu mai amin
tim de cea tactică. Ultimele etape 
au subliniat cu prisosință acest lucru. 
Jocuri ca Gloria Dorohoi — Petrolul 
Moinești, l.M.U.M. Medgidia — Ci
mentul Medgidia, C.F.R. Rovine Cra
iova — l.t.B. București, Rafinăria 
Cîmpina — Metalul Aiud, Tisa Sighet 
— Dinamo Baia Mare, Flacăra Tg. 
Jiu — Unirea Rm. Vîlcea, Oltul Ir. 
Măgurele — Dunărea Corabia, nu 
s-au ridicat la valoarea unor partide 
între echipe de fotbal ce participă 
la o competiție republicană.

DOUA REINTRĂRI...
Este vorba de echipele Unirea Rm. 

Vîlcea și Textila Sf. Gheorghe, sus
pendate pe două și respectiv patrii 
etape. Dacă primul meci susținut du
minică de formația din Sf. Gheorghe 
în compania echipei Metalul Aiud a 
arătat că Textila s-a pregătit îri timpul 
suspendării, în schimb Unirea Rm. 
Vîlcea are o comportare cu totul ne
satisfăcătoare. Se pare că este vorba 
de «un dezinteres din partea condu-

....  -.. r ★

Intre doi selectionabili: Macri (stingă) și Oaidă (dreapta). Extremul 
dreapta al echipei Progresul a ciștigat din nou duelul cu Macri, dar nu-și
va putea continua acțiunea deoarece Vărzan (in dreapta) va degaja la timp 
balonul. Fază din meciul Progresul — Rapid. (foto I. Mihăică)

ȘTIRI, REZULTATE
• După cum transmite coresponden

tul sportiv al Agenției M.T.I., la 13 
octombrie s-a disputat pe stadionul 
orașului Kecskemet meciul înternațio- 

dividual simplu bărbați: 1. Reiter 44 p.t
2. Gantner 24 p.; 3. Harasztosi 23 p.l 
4. Popescu 16 p.; 5. Cobîrzan 14 p.: 
simplu femei: 1. Ella Constantinescu 
48 p.; 2. Angelica Rozeanu 33 p.; 3. 
Geta Pitică 21 p.; 4. Catrinel Folea 
18 p.; 5. Marta Tompa 14 p.; 6. Maria 
Biro 12 p.

Un plus de atracție al întrecerilor 
de la Craiova îl va constitui, desigur, 
și evoluția pentru prima oară înțr-o 
competiție mai importantă a perechii 
Angelica Rozeanu—Maria Alexandru, 
care a început pregătirile de vreo 3 
săptămîni in vederea viitoarelor con
cursuri internaționale și a campionate
lor mondiale de la Dortmund. Și dacă 
pentru actualul stadiu de pregătire con
tează mai puțin rezultatele propriu- 
zise, în schimb, interesează maniera în 
care vor acționa cele două jucătoare.

înceie turneul final al campionatului 
republican masculin de hochei pe iarbă

In zilele de 17, 18 și 19 octombrie, pe 
terenul 23 August III, va avea loc finala 
campionatului republican masculin de hochei 
pe iarbă.

Participă echipele : Victoria și C.S.U. Bucu
rești, clasate pe primele doua locuri în se
ria I, Progresul Gheorghioni, învingătoare 
în seria a il-a și Dinamo Oradea, cîștigă- 
toarea seriei a ll!-a.

.tocurile re desfășoară sistort) turneu, în- 
tr-un singur tur, începînd de mîine după- 
amiază, la ora 14,30. 

cerii secției de fotbal, pentru că echipa 
nu a promovat în categoria B. Nu
mai așa se explică de ce vîlcenii n-au 
prezentat la meciul cu Metalul Bocșa 
Romînă decît cinci carnete de legi
timare, ceea ce firește n-a fost su
ficient ca să poată juca și au pierdut 
partida cu 0—3 (prin neprezentare). 
Iar meciul jucat duminica trecută la 
Tg. Jiu și terminat la egalitate, nu a 
fost de natură să schimbe aprecie
rile negative asupra comportării echi
pei din Rm. Vîlcea.

CIND TNTRECI 
LIMITELE SPORTIVITĂȚII

Sînt unele echipe care caută să su
plinească deficiențele arătate în pre
gătire printr-un joc dur, neregulamen
tar. Este cazul echipei Stăruința Satu 
Mare, care duminică a jucat la Baia 
Mare cu Dinamo. Oaspeții, vrînd 
neapărat să cîștige acest meci, au 
jucat foarte dur, întrecînd limitele 
impuse de regulament. După cum ne-a 
comunicat corespondentul nostru, V. 
Săsăran, jucătorul Dorogy de la Stă
ruința a fost iot timpul un pericol 
pentru fotbaliștii de la Baia Mare. 
De altfel, în minutul 85 el l-a lovit 
grav pe Drăgan (D), în timp ce a- 
cesta se pregătea să centreze. Mai 
trebuie arătat că arbitrul Baranyai 
(Cluj) a condus sub orice critică a- 
ceastă partidă. Federația de fotbal 
trebuie să analizeze cu toată serio
zitatea faptele petrecute cu ocazia 
acestui joc și să ia măsuri exemplare, 
așa cum a mai dictat îți asemenea 
cazuri.

* ----

nai prietenesc de fotbal între echipa 
C.S. Oradea și formația maghiară 
B,T.E. Kecskemet. Fotbaliștii romîni 
au obținut o victorie categorică cu 
scorul de 5—0 (0—0). In același oraș, 
echipa C.S. Oradea va susține o nouă 
întîlnire cu echipa clubului Dozsa. 
(Agernrcs)

» In perioada de întrerupere a cam
pionatului categoriei A (întrerupere 
care va dura pînă după meciul cu 
Turcia de la 2 noiembrie) echipele își 
vor continua pregătirile și vor susține 
mec-iuri amicale. Astfel, Știința Timi
șoara — care nu are în loturile repre
zentative decît doi jucători (Ciosescu 
și Lereter) și deci dispune de o forma
ție aproape completă — are în proiect 
pentru această perioadă trei întîlniri 
amicale cu: U.T.A. la 19 octombrie 
la Timișoara, Știința Cluj Ia 26 oc
tombrie la Cluj și din nou cu U.T.A. 
lă 2 noiembrie la Arad.

• In urma omologării concursului 
Pronosport nr. 41 din 12 octombrie 
au fost stabilite următoarele premii:

Premiul 1: 11 variante cu 11 re
zultate exacte a cîte 13.316 lei fie
care ; Premiul II : 164,35 variante cu 
10 rezultate exacte a cîte 1.069 lei 
fiecare ; Premiul III : 1.437,30 variante 
cu 9 rezultate exacte a cîte 183 lei 
fiecare.

Fond de premii : 585.924 lei.
© Plata premiilor la concursul Pro

nosport nr. 41 din 12 octombrie a. c. 
se va face în Capitală vineri 17 oc- 
tembrie începînd de la ora 17 la 
agențiile proprii raionale Loto-Prono- 
sport în raza cărora premiații și-au 
depus buletinele.

® Pregătirile reprezentativelor noa
stre pentru cele 4 întîlniri de la 26 
octombrie cu echipele selecționate ale 
R. P. Ungare au determinat întrerupe
rea campionatului categoriei A de fotbal. 
Ținînd seama de acest lucru, progra
mul concursului Pronosport nr. 42 
programează 8 întîlniri din cadrul
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Dedicăm azi rubrica aceasta arbitrajului.
In ultimul timp — și cind spunem aceasta ne referim la o perioadă m 

lungă — arbitrii ne-au obișnuit cu comportări destul de bune, cu apret» 
mai juste ale infracțiunilor, cu decizii prompte. Și pentru că vrem să-i a) 
tăm să meargă mai departe pe acest drum, vom reveni asupra cîtorva a 
bitraje cu greșeli.

Cînd ești departe de fază...

Chiar sîmbăta trecută, la meciul de 
categorie B, Metalul Titanii București 
— Gloria Bistrița, arbitrul Gh. Năs
tase I ne-a oferit o asemenea ocazie. 
Era în repriza a doua. Aletalul ataca 
foarte insistent. La un astfel de atac, 
portarul oaspeților a fost nevoit să iasă 
spre minge, dar aceasta — săltată 
peste el de un jucător advers — a 
zburat spre poartă.. Gol ? Nu. Tn ul
timă instanță, un apărător a respins 
cu pumnul 1 Deci, henț în careu. Dar 
arbitrul n-a fluierat nimic, jocul a 
continuat și în cele din urmă mingea a 
poposit în aut de poartă. Arbitrul a 
fluierat indicînd reluarea jocului prin- 
tr-o lovitură de la poartă. La protes
tele, justificate, ale metalurgiștilor și 
la semnalările insistente ale arbitrului 
de tușă, s-a sezisat în fine și arbitrul 
Gh. Năstase I și a acordat penalti. 
Alte proteste, de data aceasta din par
tea oaspeților și a unor spectatori 
care-i reproșau că a fluierat întîi aut 
de poartă. în sfîrșit, arbitrul a men
ținut decizia de acordare a penaltiu- 
lui și acesta a fost transformat.

Cînd a greșit arbitrul ? La prima 
sau la a doua decizie ? Categoric la 
prima. Și, a greșit datorită faptului 
că în general nu se mișcă pe teren, este 
comod și fazele rapide îl surprind de
parte de locul infracțiunilor. La henț- 
ul cu pricina arbitrul Năstase I era 
cam la 40 de metri și desigur era 
foarte greu să vadă de la o asemenea 
distanță, mai ales cînd în fața porții 
se produsese o mare învălmășeală. A 
mai greșit de asemenea atunci cînd nu 
a fost atent la semnalările arbitrului de 
tușă. Acesta a ridicat steagul în cli
pa comiterii infracțiunii și a revenit 
și mai tîrziu.

Spectatorii și sportivii trebuie să 
știe că Gh. Năstase I nu a greșit a- 
tunci cînd a revenit asupra primei de
cizii și a dictat lovitură de la 11 m. 
Regulamentul de joc îi dă acest drept, 
dacă jocul este întrerupt și nu a fost 
încă reluat. Cum de altfel s-a întîm- 
plat sîmbăta : arbitrul a revenit asu
pra primei decizii înainte ca lovitura 
de la poartă să fie executată. Deci, 
jocul nu era reluat.

Gh. Năstase I în special și arbitrii 
în general trebuie să înțeleagă o dată 
pentru totdeauna că au datoria să ur 
mărească cît se poate de atent și de 
aproape fazele, să aibă pregătirea fi
zică necesară pentru a face față jocu
lui cel mai rapid, să se plaseze în așa 
fel pe teren îneît să nu piardă din ve
dere semnalările colegilor de la tușă. 
Dacă Gh. Năstase ar fi procedat ast
fel, ar fi evitat o asemenea greșeală, 
care poate avea urmări grave în des
fășurarea unui joc și chiar în fixarea 
rezultatului acestuia.

Infracțiuni în careu

Deoarece sîntem la capitolul „11 
m.“, să trecem la meciul Progresul — 
Rapid, de duminică, mai precis la mi
nutul 65 de joc. In acest minut, Sere
dai pătrunsese pe dreapta, pe lîngă li
nia de corner, în careul Progresului. 
Jucătorul Soare l-a oprit din acțiune 
printr-un atac violent, neregulamentar. 
Ne-am așteptat ca arbitrul T. Aszta- 
los să acorde 11 m., mai ales că se și 
îndrepta spre locul infracțiunii, lăsînd 
impresia că va dicta această sancțiu
ne. Ne-am înșelat însă, pentru că T. 
Asztalos nu l-a acordat... Mă rog, în
tre noi și arbitri poate exista uneori 
o diferență de apreciere. In cazul de 
față noi am văzut fault. Arbitrul a cre
zut poate într-o simulare din partea 

categoriei B și 4 întîlniri din cam
pionatul italian. Credem că acest fapt 
nu scade cu nimic din interesul 
concursului ci din contră, chiar îl 
mărește. Să nu uităm că echipele 
de categoria B sînt de forțe apro
piate și nu o dată s-a întîmplat ca 
acelea care jucau pe teren propriu 
să piardă partida în care erau favo
rite sigure.

In special întîlnirile din cadrul 
seriei I ne par foarte echilibrate și 
pasibile de orice rezultat, asa cum 
s-a mai întîmplat și în etapele pre
cedente.

In ceea ce privește întîlnirile din 
cadrul campionatului italian nici ele 
nu sînt lipsite de interes. Liderul 
campionatului, Juventus, joacă cu 
Roma pe terenul acesteia. Să nu ui

lui Seredai. Că n-a fost așa, s-a v 
zut mai tîrziu. Fusese într-adevăr fat 
tat. Și regulamentul este cît se poa 
de clar la art. 12; dacă un pic 
tor atacă intenționat în mod vii 
lent sau periculos pe un adversa 
se va acorda echipei adverse o Iov 
tură liberă directă sau, în cazul cir 
infracțiunea s-a petrecut în careu, 
lovitură de la 11 m. Iar celor care sui 
țin că Seredai nu ar fi fost în poziț 
de a marca sau așa ceva, le aminti 
(lor și chiar unor arbitri...) următ 
rul text din regulament (art. 12, pa 
sancțiuni) :

„...Va putea fi acordată o lovitui 
de pedeapsă oricare ar fi poziția mii 
gii in momentul cînd a fost cornii 
greșeala în suprafața de pedeapsă, < 
condiția ca mingea să fie în joc".

— G. —

O „jurisprudents" nefolositoare

Meciul Dinamo — C.C.A. a prilejui 
spre deziluzia spectatorilor, un joc d 
uzură, în care s-a pus accentul nu ni 
mai pe forța atletică, ci s-a recurs : 
la multe, foarte multe iregularităț 
Cei care au urmărit întîlnirea la tek 
viziune și au avut, deci, posibilitate 
să urmărească fazele pînă în cele m; 
mici detalii, au fost neplăcut impres: 
onați de numărul mare al ținerilor, t 
îmbrîncelilor și a altor abateri săvîr 
șite de jucătorii celor două echipe. ( 
parte dintre ele, firește, lc-au văzut : 
cei care au fost la stadion. Le-a vă 
zut, din fericire, șt arbitrul D. Schul 
der...

E surprinzător însă că tocmai faz. 
cea mai VIZIBILA din întreg meciul . 
scăpat experimentatului arbitru Schul 
der. Ne referim la acel moment din re 
priza a doua, cînd Cacoveanu, faulta 
cu o clipă înainte de Nunweiler, s-> 
ridicat și l-a lovit pe acesta cu pîcic 
rul, ca să spunem așa chiar... sub na 
sul arbitrului.

Este foarte adevărat că înaintașii 
echipei C.C.A. fusese oprit de ma 
multe ori, din cursele sale, prin pic 
dici sau îmbrînceli. Acest lucru nu- 
îndrituia însă cîtuși dc puțin să-și lo 
vească adversarul, într-un momen 
cînd nici măcar nu se dădea o lupt! 
pentru balon, ci jocul era oprit ît 
ceea ce privește pe arbitrul D. Schul 
der, acesta avea de luat două măsuri 
să dicteze fault pentru C.C.A. (averti 
zîndu-1 totodată pe Nunweiler) și să- 
elimine din joc pe Cacoveanu pentru 
lovirea intenționată a adversarului. D 
Schulder n-a procedat însă așa. S-î 
oprit la... jumătate. A sancționat faul
tul, dar a creat o... jurisprudență, Ir 
sensul că, uneori, îți poți lovi adver
sarul în mod intenționat, fără a risc» 
să fii eliminat din joc ’

Asemenea „jurisprudențe" au un con
ținut nesănătos și ele nu contribuie 
cîtuși de puțin la progresul fotbalului 
la suprimarea actelor de indisciplină 
pe terenurile de sport.

— B. —

tăm că în clasament Juventus are 
doar urr punct avans. Fiorentina și 
Internazionale sînt în aceeași situație. 
In general putem spune că și aici 
echipele sînt de forțe egale în care 
orice rezultat este posibil.

Pentru o cît mai bună documentar» 
nu uitați să consultați Programul 
L. to-Pronosport nr. 235, care cu
prinde tot materialul necesar concursu
lui Pronosport nr. 42.

e Participanți 1 Verificați ca nu
merele buletinelor depuse de Dvs. să 
fie înregistrate în borderourile res
pective.

CONCURSUL PRONOEXPRES
® La tragerea din urnă a concursu

lui Pronoexpres nr. 39 din 15 oc
tombrie au fost extrase următoarele 
numere :
34 9 24 31 1 46

Numere de rezervă : 40 6
Fond de premii : 822.535 lei.
Rubrică redactată de I. S. Loto-. 

Pronosport,



Maria Pogorevici 
Elisabeia Polihroniade 
conduc îb finala 

ipionatului republican.
feminin de șah

Etapă echilibrată in campionatul republican 
de box pe echipe

Azi începe în sala Oinamo

mdele a X-a și a Xl-a, dar mai 
partidele întrerupte, au produs 

:ficăn în configurația locurilor 
lașe ale clasamentului. Reaiizîn- 

avantajuil deținut la întrerupere 
știgînd (la un interval de cîteva 

două partide consecutiv, maes- 
internațională Maria Pogorevici a 
it și ea pe primul loc pe care îl 
ită acum cu multă dîrzenie ată- 
dc Elisabeta Polihroniade. Obți- 
6'/2 puncte în ultimele opt run- 

Eleria Sigalas — într-o excepțio- 
’ revenire de formă — a reușit să 
irgă aproape... tot clasamentul de 
icul ultim, pînă Ia locul fruntaș 
are îl ocupă acum.
tă rezultatele tehnice: Runda a 

Teodorescu—Sigalas 0—1, Ma-
- Zamfirescu 0—1; Manolescu— 
nu, Filipescu — Pogorevici, Udu-
— Perevosnic remize; celelalte 
de s-au întrerupt. Runda a XI-a: 
jroiwadc — Tzitron 1—0, Mayer— 
ri 1—0, Perevosnic — Teodorescu, 
Iman — Ududec, Iliescu — Fili- 
j, Sigalas — Reicher remize. Ce
le partide s-au întrerupt. Partide 
rupte: Pogorevici — Simu 1—0, 
ri — Pogorevici 0—1, Simu — 
iu 0—1, Mayer — Tzitron
ttsamontul după 11 runde: 1-—2. 
irevici, Poiilironia.de 7‘/2 (1) 3—5. 
Iman (2), tldudec, Sigalas 6‘/2 p; 
. Reicher (1), Perevosnic, Iliescu

9—10. Giuroiu (2), Teodorescu 
p; 11. Filipescu 5 p (1); 12—13. 
[irescu (2), Manolescu (1) 4 p; 
il5. Mayer, Tzitron 3V2 (1) 16. 
ăcină 2% (2); 17—18. Simu (3), 
ri 2 p.

1—0.

Campionatul republican de box pe 
echipe continuă săptămâna aceasta cu 
meciurile din cadrul etapei a doua. 
La București sînt programate parti
dele dintre Cetatea Bucur, C.F.R. și 
Marina Constanța, care va avea loc 
simbătă 18 octombrie incepind de La 
ora 10 in sala de festivități a clu
bului I.S.B. (str. Berzei nr. 21) și 
aceea dintre puternicele formații ale 
C.C.A. și Dinarno Orașul Stalin (în- 
tîlnire pe care clubul C.C.A. a pro
gramat-o tot simbătă, începînd de la 
ora 19, în sala Floreasca). La Galați 
este programată întîinirea dintre e- 
chipelc Gloria Galați—Spartao Bucu
rești.

In cadrul reuniunii din sala clu
bului I.S.B. vor încrucișa mănușile o 
seamă de pugiliștî care și-au stabilit 
o frumoasă reputație în boxul nostru. 
Se desprind întîlniriTe: Gh. Vereș— 
Vasile Vintilă, Mihai Goanță—Ștefan 
Văcaru, Petre Vizitiu—Const. Preda, 
Mihai Stoian—Dobre Pavel.

O întrecere pasionantă în perspec
tivă se anunță și aceea dintre echi
pele C.C.A.—Dinamo Orașul Stalin. 
Vor evolua pe ringul de la Floreasca, 
printre alții, pugiîiștii N. Mtndreanu, 
Emil Cișmaș, V. Czegeli, D. Burlaș, 
Gh. Negrea (C.C.A.), Popa Georgtcă, 
Motea Zaharia, Ion Rodicenco (Dina
mo Orașul Stalin').

NOTA REDACȚIEI: Cu toate reco
mandările făcute colectivelor organi
zatoare de către Federația romînă 
de box de a nu programa simultan 
cele două reuniuni, acestea nu au 
răspuns favorabil. In ceea ce ne pri
vește, sîntem de părere că organi
zarea separată a întîlnîrilor (o gală 
sîm’oătă seara, cealaltă duminică di
mineața) ar asigura un public mai 
numeros la fiecare reuniune și, în 
plus, ar da posibilitatea secției teh
nice a U.C.F.S. și Biroului federal să 
urmărească ambele reuniuni — lu
cru deosebit de important în prezent, 
în preajma întîlnîrilor cu reprezenta
tivele R.D. Germane.

'Arcadie Nagy (Voința Cluj) și Dumitru 'Adarri (Voința Buc.) ati fur
nizat. recent, o intiiriire viu disputată in cadrul campionatului republican 
de box pe echipe.

Actoalftăfi din motoci clism
© Astăzi dimineață pleacă spre 

Tbilisi reprezentativa de motocros a 
țării noastre, care va participa în 
zilele, de 25 și 26 octombrie în a- 
ceastă localitate la un marc concurs 
internațional, alături de echipele R. 
Cehoslovace, Uniunii Sovietice, R. P. 
Bulgaria, R. D. Germane, R.P. Mon
gole, R.P. Polone și Franței. Din e- 
chipa noastră fac parte alergătorii 
Mihai Pop, St. lancovici, 
Gh. Ioniță, H. Sitzler și 
Delegația este însoțită de 
N. Buescu și secretarul 
F.R.M., Alex. Suhală.

® Duminică 19 octombrie se 
fășoară la Focșani un interesant 
curs de viteză pe circuit dotat 
„Cupa Armand Munteanu" la

Gh. Ion, 
V. Szabo, 
an (Tenorul 
general al

des- 
con- 

cu 
care

Azi și mîine in sala

chipa de baschet Dinamo Moscova 
>acă cu Metalul M.I.G. și cu C.C.A.

Ce vom vedea în prima etapă a campionatelor republicane
iptamina aceasta, baschetul are o 

,’itate deosebit de vie și de inte
nta. Turneul pe carc-1 efectuează 
roasa echipă masculină Dinamo 
covă, începerea campionatelor re- 
icane masculin și feminin și jocu- 
ldin cadrul campionatului catego- 
B angrenează în totalitate cele 
bune echipe de baschet ale țării.

miercuri și joi oaspeții vor evolua la 
Tg. Mureș.

DINAMO MOSCOVA...

CAM PIO NATUL R EPU BLIC AN,,,
1
...își desfășoară prima etapă în ulti
mele trei zile ale acestei săptămînh 
Meciul inaugural se va disputa mîine 
la ora 18 în sala Floreasca între e- 
chipele bucur’.? 'ne Cetatea Bucur și 
Dinamo, care vor juca în deschiderea 
meciului Dinamo Moscova—C.C.A.

Celelalte partide din Capitală se vor 
juca după, următorul program: sîm- 
bătă, sala Ciulești, de la ora 18: Ra
pid București—CSU București (fem.). 
Rapid București—Dinamo Oradea 
(mase.). Duminică, sala Floreasca, de 
la ora 10: Progresul București—Voin
ța Tg. Mureș (fem.). Constructorul 
București—Clubul Școlar Timișoara 
(fem.), de la ora 17 : CCA—Alimenta
ra Tg Mureș (fem.), CCA—Voința Iași 
(mase.). La ora 20 se dispută meciul 
Dinamo Moscova—Dinamo Oradea. In 
țară se joacă partidele: Știința Timi
șoara—Metalul MIG București, Ști
ința Cluj—Torentul Galați, Dinamo

Tg. Mureș—Olimpia București, la 
băieți și Voința Orașul Stalin—Olim
pia București, CS Oradea—Voința O- 
radea, la fete.

In legătură cu desfășurarea primei 
etape a campionatului republican, Fe
derația romînă de baschet a hotărît să 
ia ' măsuri împotriva unor jucători 
care, deși au fost avertizați în repe
tate rîaduri, nu au depus nici pînă 
acum echipamentul ridicat de la ma
gazia lotului R.P.R. F.R. Baschet a 
dispus ca jucătorii M. Albu, C. Cojo
cari:, M. Eordogh, Al. Fodor, E. Ca
nea, Gh. Hofman. V. Kadar, Emil Ni- 
culescu, M. Ncdeff, Dan Nictilescu, L. 
Nagy, L. Nicuîescu, D. Nosievici, A. No- 
vacek, R. Popovici.Em.Răducanu, P. Zoi- 
zon, Laura Căpriță,Maria Voicu, Florten- 
sia Magdin ca și toți ceilalți care au fost 
anunțați și nu au depus echipamentul, 
să nu aibă drept de joc. Firește, a- 
ceastă măsură poate fi anulată dacă 
jucătorii respectivi se vor conforma 
disnozițiunilor și măcar acum în ulti
mul moment își vor îndeplini obliga
ția elementară de a restitui echipa
mentul ridicat.

vor participa numeroși alergători de 
valoare.

® Federația Romînă de Motociclism 
a întocmit clasamentele oficiale ale 
campionatului republican de motocros 
(după două etape), 
aceste clasamente:
Dănescu (CCA) 
(Metalul MIG) 
(Dinamo) 9 p.; 
namo) 6 p. ; 5.
pid) 3 p.; 125 cmc: 1. M. Pop (Di
namo) 16 p.; 2. C.
Iul MIG) 12 p. ; 3. 
namo) 8 p. ; 4. C.
Sibiu) 6 p. ; 5. N.
MIG) 4, p. : 250 cmc : 1. V. 
(Dinamo) 12 p.; Gh. Ioniță 
12 p. ; 3. Gh. Ion (CCA) 
4. M. Cernescu (Dinamo) 7 
Șerban Murgu (Voința) 4 p.; 175 
cmc: 1. Tudor Popa (Dinamo) 12 p.; 
2. B. Predescu (Metalul MIG) 12 p.; 

lancovici (Metalul MIG) 8p.;
4. I. Popa (Dinamo) 7 p. ; 350 cmc : 
1. Gh. Ioniță 
Pop (Dinamo) 
rescu (Rapid) 
țeanu (Metalul 
ataș: 1. M.
(CCA) 14 p. ; 2. J. lonescu + T. Kes- 
tenheimer (Dinamo) 8 p.; 3. C. U- 
drescu-j-E. Seiler (CCA) 4 p.

Iată cum arată 
500 cmc: 1. M. 
p.; 2. H. Sitzler 
p. ; 3. V. Szabo 

M. Cerndscu (Di- 
Al. Lăzărescu (Ra-

16
10 
4.

Radovici (Meta- 
C. Nedelcu (Di- 

Dovitz (Voința 
Dițescu (Metalul 

Szabo 
(CCA) 

1.0 p. ; 
p. ;■ 5.

3. Șt.

Campionatul 
individual

republican 
de scrima

Capitală, gazdă

(CCA) 12 p.; 2. M.
12 p.; 3.
9 p. : 4.
MIG) 7 p.; 750 cmc

Dănescu -j- AL Fluhn

A!. Lăză- 
M. Sără-

Sala Dinamo din 
bună a atîtor competiții de scrimă, 
își deschide din nou ușile pentru a 
primi pe participanții la campionatul 
republican individual rezervat maeș
trilor și sportivilor de categoria I. 
Astăzi, pe planșele instalate în 
această sală, încep întrecerea, pentru 
cucerirea titlului de cel mai bun flo
ret!1st, mai mult de 30 scrimeri. Ei 
dau semnalul de începere a campiona
tului, pe care-1 vor încheia, duminică 
seara, sabrerii.

Ca de obicei, la startul acestor în
treceri. deosebit de disputate, s-aii 
prezentat) mulți sportivi, campionii de 
anii trecuți, dar și tineri care se a- 
firmă de la un concurs la altul. Ast
fel, alături de rutinații Tănase Mu- 
reșanu. Tiberiu Bartossy. Oscar TheU 
meiner, Ion Szanto, Olga Orban, 
Maria Vicol și alți sportivi de va
loare, întîlnim, printre concurenți, pe 
tinerii Ștefan Haukler, St. Toth. Va- 
leria Lutman. Este — după părerea 
noastră — una dintre cele ma>i îm
bucurătoare constatări, deoarece, nit 
e puțin lucru ca tot mai mulți tineri, 
muncitori și elevi, să pătrundă în 
acest sport, asigurîndu-i schimbul de 

i mîine.
Ecaterina Orb, Tănase Mureșanu, 

Cornel Pelmuș și Constantin Cio- 
‘ cîrlie, campionii din anul trecut, au 

sarcina foarte dificilă de a-și apăra 
titlurile cucerite. Cei ce. urmăresc ac
tivitatea la scrimă își amintesc de
sigur că anul trecut, în trei din cele 
patru finale a fost nevoie de baraj', 
pentru stabilirea campionatului repu\ k 
blican. La floretă femei Ecaterina Orb 
a întrecut-o pe Maria Vicol, la flo
retă băieți aceiași vechi „rivali" 
și prieteni Mureșanu și Csipler 's-au 
„duelat" pînă cind victoria a trecut 
de partea primului, iar la sabie, Cor
nel Pelmuș a trecut greu peste valo
rosul 
dare

In 
tului 
impuse de faptul că în primele două 
zile, sala Dinamo nu poate fi pusă la 
dispoziția scrinierilor decît dimineața. 
Astfel, finalele de floretă femei și 
spadă Vbr avea loc sîmbătă după 
amiază, iar cele de floretă băieți și sa
bie duminică de la ora 17. In fiecare 
din cele patru dimineți programul este 
același: serii eliminatorii și semifi
nale.

dar

T. Szabo. Elocyentă recoman- 
pentru disputele care încep azi I 
programul obișnuit al campiona- 
au intervenit unele schimbări

începe campionatul republican 
probă completă la

Au trecut doar patru zile de la în
cheierea campionatelor republicane 
de dresaj și obstacole și iată că unii 
dintre călăreți, se vor avînta cu în
cepere de mîine în^cea mai grea între
cere cunoscută in echitație: proba
completă.

Așa cum lasă să se întrevadă și 
denumirea, proba completă pretin
de din partea concurenților și a cai
lor eforturi serioase, o pregătire mul
tilaterală și îndelungată. O pro
bă completă se desfășoară timp de

te una din cele mai puternice e- 
ie ale Uniunii Sovietice. In actua- 
campionat al Uniunii Sovietice, 

kmo Moscova se află pe locul trei, 
1 precedată de Casa Ofițerilor din 
a și de TSKMO din Moscova. For- 
ia dinamoviștilor moscoviți, antre- 
j de maestrul emerit al sportului 
F. Kolpakov, cuprinde, printre alții, 
maeștrii emeriți ai sportului Oze- 
și Vlasov, pe maeștrii sportului 

abanov, Torban, Corneev, Gaevski, 
denețki, Silin și pe sportivii de ca- 
oria î lakușin, Hanin, Darunin și 
țov. 
îinamo Moscova este o echipă teh-
ă, cu acțiuni foarte rapide bazate__ -
pivoți! - formației (Balabanov și ' 

-neevj. Oaspeții își încep turneul în 
a noastră jucînd azi la ora 19.30 în 
ii Floreasca în compania echipei 
-ureștene Metalul MIG. In perspec- 
ă un meci interesant, spectaculos 
fără îndoială, bogat în învățăminte, 
deschidere, la ora 18, se vor întrece 

lipele feminine de volei Metalul 
G și Progresul București. 
Oaspeții vor susține al doilea ioc 
ine, tot în sala Floreasca (ora 19,30), 
Jlnind de astă dată campioana țării, 
lipa Casei Centrale a Armatei, Va- 
irea și spectaculozitatea jocului for- 
iției C.C.A. sînt desigur o invitație 
plus la această partidă, în care vom 

dea o pasionantă dispută între jocul 
pid, cu multe aruncări de la semi- 
itanță și distanță ale echipei C.C.A. 
jocul tehnic, pozițional al oaspeților, 
ha mo Moscova va mai juca d-m.!- 
fă și luni în Capitală -cu Dinamo 
>adea și Dinamo București, iar

o Fotbaliștii sovie-
FOTBAL tici au început antre

namentele în vederea 
meciului pe care reprezentativa U.R.S.S. 
îl va susține la 22 octombrie la Lon
dra, în compania selecționatei An
gliei. Aceasta va fi cea de a patra îtt- 
tîlnire dintre cele două echipe. Prima 
a avut loc în luna mai la Moscova și 
s-a. terminat la egalitate cu scorul de 
1—1. Scor egal s-a înregistrat și în 
cel de al doilea meci (2—2), al treilea 
revenind însă fotbaliștilor sovietici cu 
1—0. Ultimele două întîlniri s-au des
fășurat cu prilejul turneului 
campionatului mondial.

« In prezent se află în turneu în 
R. P. Chineză o selecționată de fot
bal din Afganistan. La 13 octombrie 
echipa oaspe a jucat fa Sanghai cu o 
selecționată locală. Fotbaliștii chinezi 
au cîștigat cu scorul de 3—0.

final al

brazilian
Botafogo

în

® După cum anunță ziarul 
„O GIobo“, cunoscuta, echipă 
din Rio de Janeiro va întreprinde 
luna martie 1959 un lung turneu în 
Europa, susținînd meciuri în Snedi 
Franța, R. I’. Ungară, R. P. Bulgaria, 
R. P, Polonă și alte țări.

a,

® Turneul final 
Olimpiadei de șah 
la Munchen se desfă

șoară suc semnul unei lupte extrem de 
strînse. De remarcat faptul că în cele 
24 întîlniri ale primelor patru runde 
nu a fost înregistrat nici un rezultat 
la zero. De cele mai multe-ori meciu
rile s-au încheiat cu scorul de 
2‘/2 — l1/;. Lată rezultatele teh
nice: Runda a II-a: LI.R.S.S. — R.F.G.

ȘAH
al 
de

2%—1%; Iugoslavia — Austria 2—2: 
Cehoslovacia — R. D. Germană 21/,— 
l‘/2; Spania — Anglia 2>/2—1'/2; Ar
gentina — S.U.A. 2—2; Elveția — 
Bulgaria 2'/2—1’/2- Runda a I!I-a: 
U.R.S.S. — Bulgaria 3l/2—*/,; S.U.A. 

■— R.F.G. 2!/2—1‘/2; Iugoslavia .— El
veția 3%—1/2; Cehoslovacia — Austria 
2'A—1‘/2: Spania — R.D.G. 2>/2-1>/2’ 
Argentina — Anglia 2'/2—1‘/2. Runda 
a IV-a: U.R.S.S. — Iugoslavia 2—2;
R. F.G. — Bu'garia 2—2; Cehoslovacia 
— Elveția 3—1; Spania — Austria 
2'/2—1‘/2; Argentina — R.D.G. 3—1;
S. U.A. — Anglia

Iată clasamentul
1. Iugoslavia 11 p.
2—3. Cehoslovacia,
p.; 4. U.R.S.S. 10 p: 5. S.U.A. 9'/2 p.; 
6. Spania 8!^_ p. ; 7—8. R.F.G., Austria 
8 p. : 9 Bulgaria p. ; 10—11. An
glia, Elveția,^ p.'; 12. R.D. Germană 
4‘A P-

3—1.
după patru runde: 
(din 16 posibile);

Argentina 10'/2

trei zile și ea 
dresaj (prima 
pe o distanță 
6 km. trap pe drumuri și poteci, 2,400 
km. stiple ou 6 obstacole fixe, 11.200 
km. trap, 6 km. cros cu 25 obstacole 
fixe și 1,400 km. alergare pe teren 
plat (ziua a doua) și o probă de ob
stacole categoria ușoară (ziua a treia);

Desigur că spectatorii care vor ur
mări aceste întreceri (sperăm ca nu
mărul lor să fie cît mai mare) vor 
fi plăcut impresionați de reîntîlnU 
rea cu unii călăreți ctinoscuți. Unul 
din aceștia este triplul campion re
publican din acest an la probele da 
obstacole, Gheorghe Langa (C.C.A.). 
Călăreț cu o pregătire multilaterală, 
tenace și în ultimul timp în continuă 
ascensiune de formă, Gheorghe Langa, 
cu calul său Cabala, va fi și aici un 
serios pretendent la titlul de campion 
republican. Și ceilalți concurenți sînt 
cunoscuți amatorilor de echitațieu 
Constantin Vlad (Echipa Hipică Grăi 
niceri Ploești) pe calul Ben Htir. Viri 
gil Bărbuceanu (C.C.A.) pe Merzuh, 
Gheorghe Ghițuran (C.C.A.) pe Bam
bus, Iosif Moînar (C.C.A.) ipe Fulger^ 
Gheorghe Iuja (C.S.A. Btic.) pe .Simi- 
nic și tînărul călăreț Grigore Lupars- 
cu (Stejarul Ploești) pe Falnic VOT 
oferi cu siguranță un spectacol hipid 
din cele mai interesante, care nu tre
buie să scape nici unui iubitor al a; 
cestui frumos sport. întrecerile de dre
saj și obstacole vor avea loc pe baza 
hipică din Calea Plevnei, iar proba do 
fond pe Hipodromul de galop Băneasa 
și în împrejurimi.

constă într-o probă de 
zi), o probă de fond 
de 27 km, dintre care
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