
Patriotismul, calitate de seamă
a sportivului de tip nou

De multe ori în diferite concursuri 
internaționale sau in între
ceri olimpice, sportivii noștri 

au trăit cu lacrimi de fericire in ochi, 
momentul victoriei, atunci cind dra
pelul nostru se înălța pe catargul 
cel mai înalt. Era nu numai mani
festarea bucuriei biruinței sportive, 
ci și a dragostei și devotamentului 
față de patrie, față de poporul nos
tru muncitor, care trăia cu aceeași 
nemărginită bucurie victoria culori
lor noastre naționale. In momentele 
decisive ale marilor întreceri sporti
ve, cîți dintre reprezentanții noștri, 
în încordarea ultimelor clipe, nu au 
cîștigat datorită dragostei față de pa
trie de care erau animați? (olanda 
Balaș în lupta cu centimetrii, Con
stantin Grecescu sau llie Savel dînd 
totul pe ultimii metri, Nicolae Linca 
sau Gheorghe Negrea luptînd cu toa
tă priceperea și forța lor, voleibaliștii 
noștri în încordarea ultimelor schim
buri de mingi, și cite alte momente 
de acest fel nu s-au înregistrat în a- 

>nii din urmă, cînd cei mai buni spor
tivi ai noștri au cîștigat însuflețiți 
de dragostea lor fierbinte față de țara 
pe care o reprezentau. Sînt minunate 
exemple de patriotism !

Partidul ne învață că, în condițiile 
regimului nostru democrat-popular, 
patriotismul poporului muncitor este 
mult mai profund și mai plin de con
ținut decît cel al generațiilor care au 
trăit înainte. Astăzi, oamenilor muncii 
le este dragă patria nu numai pentru 
că în ea s-au născut și trăiesc, ci și 
pentru că bogățiile ei aparțin celor 
ce muncesc, iar munca lor nu îmbo
gățește — ca altă dată — pe moșieri 
și capitaliștii străini, ci contribuie la 
"nflorirea țării, la ridicarea nivelului 

trai al poporului.
■ In acest spirit trebuie să se des
fășoare educația patriotică a sporti
vilor noștri. Este necesar mai întîi ca 
aceștia să arate un permanent și viu 
interes față de întreaga activitate 
sportivă a colectivului din care fac. 
parte. Ei nu trebuie să treacă nepă
sători pe lingă lipsurile de orice fel 
pe care le observă și care frînează 
bunul mers al activității sportive. Co- 
coloșirea lipsurilor duce la agravarea 
acestora, fapt care dăunează mișcării 
de cultură fizică și sport din țara

FINALA
Azi și mîine, orașul Iași găzdu

iește finala primei competiții spor
tive a satelor Moldovei : Cupa Mol
dovei. După aproape două luni de 
întreceri dinamice și pasionante, în 
etapele de comună, centre de co- 

: muriă, de raion și regiune, astăzi 
și-au dat întîlnire în străvechea ca
pitală a Moldovei 165 sportivi, fii ai 
plaiurilor sucevene, ai Bacăului și la
șului. Stadionul 23 August din loca
litate, îmbrăcat în haine de sărbă
toare, își va deschide larg porțile, 
pe care vor intra tinerii țărani mun
citori, sportivii din satele Moldovei.

Pentru a se prezenta cît mai bine 
în finala competiției — care va de- 

t veni tradițională — tinerii din sa
tele Moldovei s-au pregătit cu multă 
rîvnă. In toate satele și comunele, 
pînă în cele mai îndepărtate cătune, 
vestea organizării acestei competiții, 
rezervată exclusiv sportivilor moldo
veni, s-a răspîndit ca fulgerul și a 

noastră. Numai folosind la timp și 
în spirit partinic critica și autocriti
ca, sportivii asigură progresul neîn
cetat al mișcării noastre sportive.

Educarea sportivilor în spiritul pa
triotismului este, de asemenea, indi
solubil legată de ridicarea nivelului 
ideologic, cultural, profesional și al 
pregătirii sportive. însușirea învăță
turii marxist-leniniste, cunoașterea 
trecutului de luptă al poporului nos
tru și a realizărilor sale în opera de 
construire a socialismului, sînt 
de natură să dezvolte și să adînceas- 
că sentimentul dragostei față de pa
trie al sportivilor noștri. Ei trebuie 
educați să cinstească memoria eroilor 
căzuți în lupta pentru fericirea po
porului și a Patriei: Ștefan Gheor
ghiu, Hie Pmtilie, Pavel Tcacenco, 
Vasile Roaită, Bela Brainer, Petre 
Gheorghe, Constantin David și alții. 
O mare atenție trebuie acordată culti
vării mîndriei naționale pentru tradi
țiile revoluționare, progresiste, ale po
porului nostru, interesului și dragostai 
pentru opera unor oameni de seamă, 
ca: Nicolae Bălcescu, Victor Babeș, 
Gheorghe Marinescu, Traian Vuia, 
Aurel Vlaicu, pentru operele nemuri
toare ale unor scriitori și piotori ca 
Mihail Eminescu, ion Luca Caragiale, 
Ion Creangă, Gheorghe Coșbuc, Teo
dor Aman, Nicolae Grigorescu și mulți 
alții. Cu cît dragostea lor față de 
patrie este mai puternică, cu atît 
mișcarea de cultură fizică și sport din 
țara noastră se va dezvolta mai mult 
și prestigiul ei va crește în fața lumii 
întregi. Patriotismul nou al sportivi
lor noi nu trebuie să aibă nimic co
mun cu înfumurarea și îngîmfarea 
națională. Trebuie luptat împotriva 
tuturor manifestărilor naționalist- 
șovine, , împotriva lipsei de dorință de 
a cunoaște și de a ne însuși fot ce 
au mai bun și mai progresist celelalte 
popoare. Un adevărat patriot este spor
tivul care studiază și își însușește tot 
ce există mai bun în pregătirea spor
tivilor celorlalte popoare, îndeosebi 
a sportivilor sovietici, care ne-au îm
părtășit totdeauna cu drag din expe
riența lor și de la care am învățat 
atît de mult.

Sportivii noștri trebuie să cunoască 
și să iubească minunatele frumuseți

(continuare în pag. 5)

Azi și mîine, la Iași

CUPEI MOLDOVEI
trezit la tineri și chiar la vîrstnici 
gustul pentru sport. Cine ar fi gîn- 
dit oare că în satele Moldovei se va 
dezvolta atît de repede gimnastica ? 
Și iată că în comuna Focuri (raio
nul Tg. Frumos), cu prilejul desfă
șurării întrecerilor din cadrul etapei 
comunale a Cupei Moldovei, țăranii 
muncitori au făcut gimnastică. Unii 
dintre ei, cum ar fi de pildă ti
nerii Dumitru Eftimuță și M. Vodă, 
fii de colectiviști din această co
mună, au avut chiar, cu prilejul eta
pei regionale, o comportare deose
bit de frumoasă, făcînd ca echipa 
comunei lor să se claseze pe locul I.

Firește, nu numai acești tineri s-au 
evidențiat în mod deosebit în între
cerile de pînă acum. Lor li se a- 
daugă un număr însemnat de spor
tivi care au făcut cinste comunelor 
lor, ca Mircea Pașcanu (corn. Mior- 
cani, reg. Suceava), Aurel Barnea
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Corespondenții noștri ne transmit s

Numeroase competiții sportive în cadrul 
„Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice"

Pe întinsul Regiunii Autonome 
Maghiare...

...se desfășoară zeci de competiții 
sportive închinate Lunii Marii Prie
tenii și zilei de 7 Noiembrie. Comisia 
regională de volei a inițiat „Cupa 7 
Noiembrie" care se desfășoară în trei 
etape: pe raioane și orașe, inter-ra- 
ioane și finaia. l.a Tg. Mureș compe
tiția a reunit 8 echipe masculine și 7 
feminine. Mîine, 19 octombrie, la Cris- 
tiiru Secuiesc, Sf. Gheorghe, Toplița 
și Tg. Mureș se vor întîlni echipele 
cîștigătoare ale primelor etape, pen
tru a desemna cele cinci echipe mas
culine și cinci feminine care vor lua 
parte în zilele de 1 și 2 noiembrie la 
faza finală.

La Reghin s-a desfășurat timp . de 
două zile „Cupa de toamnă", la care 
au luat parte 108 atleți din întreaga 
regiune, lată cîțiva dintre cîștigătorii 
probelor: TEMEI. 100 m: Eva Stoica 
(Tg. M.) 13,1'; 400 m: Elîsabeta Soos 
(Tg. M.) 69,6; lungime: Ana Nagy 
(Ciuc) 4,07 m; greutate: Irma Csoboth 
(Tg. Secuiesc) 8,80 m; suliță: irma 
Csoboth 31,02 m. BARBATE 100 m: 
I. Szabo (Ciuc) 12,3 sec; 200 m: 1. 
Szabo 24,9; înălțime: I. Lukacs (Gris-*  
turti Secuiesc) 1,65 m; greutate: St. 
Both (Ciuc) 9,68 m. Cupele oferite 
de comisia regională de atletism ce
lor mai buni performeri (după tabela 

și Cornel Grigorescu, ambii din re
giunea Bacău, Rodica Tămășanu 
(Vaslui) și mulți alți sportivi pe 
care îi vom vedea azi, pe stadionul 
23 August din Iași, cu prilejul des
chiderii festive a finalei Cupei Mol
dovei.

URAM CU ACEST PRILEJ SUC
CES DEPLIN TUTUROR SPORTI
VILOR PARTICIPANT! LA FINALA 
„CUPEI MOLDOVEI".

SPRE 2.000.000
Acum 15 ani, cînd numărul total 

al sportivilor era de vreo 15.000, în
săși ideea de a cuprinde în miș
carea sportivă 2.000.000 de tineri și 
tinere ar fi părut pur și simplu ab
surdă. Dar a trecut___________
de atunci un de
ceniu șl jumătate, 
timp în care uria

șele transformări revoluționare din 
țara noastră au creat și premizele 
unei vaste dezvoltări a mișcării spor
tive. Astăzi, 2.000.000 de sportivi au 
încetat de a fi un obiectiv greu de 
atins, el devenind un țel al muncii 
zecilor de mii de activiști obștești ai 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport.

In fiecare zi ne sosesc la redacție 
zeci de scrisori, din toate colțurile 
țării. Fiecare dintre ele cuprinde o 
părticică din munca entuziastă dusă 
pentru atingerea acestui țel. Intr-un 
sat de pe valea Mureșului, un instruc
tor a atras 15 noi membri în U.C.F.S... 
La o școală din Tg. Jiu, elevii clasei 
a VIII-a, care au împlinit de curînd 
14 ani, au hotărât să se înscrie cu 
toții în U.C.F.S... Un lot de briga
dieri proaspăt sosiți pe șantierul Ma
gistralei de Est au depus adeziuni 
la U.C.F.S.... Cîte 10, 15, 40 sau... 
cîte unul, tinerii se prezintă la co
lectivul sportiv, cer o adeziune, o
dompletează și devin membri ai
U.C«F.S. In aparență, aceste miciț 

pîrâiașe par prea firave pentru aj 
putea umple: albia uriașului fluviu ^ 

ÎNSEMN a K1

internațională) au revenit Irmei Cso
both șj lui losif Lukacs.

IOAN PAUȘ
Pe noul stadion din Deva

Duminica trecută a avut loc la Deva 
un mare festival orășenesc, desfășu
rat sub semnul participării entuziaste 
a tineretului la sărbătorirea Lunii 
Prieteniei Romîno-Sovietice. Cu acest

Consiliul U.C.F.S. al raionului Stalin 
din Capitală organizează ,,Cupa7 No
iembrie" la șah, la care participă 26 
de echipe ale întreprinderilor și institu
țiilor din raion, lată un aspect din tim
pul desfășurării rundei a doua a aces
tei interesante competiții.

Foto: T. Roibu

prilej a fost inaugurat noul stadion 
de „Sub Cetate" care cuprinde yn /te
ren gazonat, pistă de atletism și o 
tribună de beton cu o capacitate de 
3.500 de locuri. La deschiderea fes
tivă a competițiilor sportive care au 
cinsdiit inaugurarea stadionului, 360 
de elevi și eleve din Deva au pre
zentat în fața miilor de spectatori un 
frumos ansamblu de gimnastică. Au 
urmat întreceri de volei, fotbal și că
lărie. La atletism s-au întrecut repre
zentativele regiunii Hunedoara și 
Regiunii Autonome Maghiare. Iată

celor 2.000.000. Dar pîrîiașele acestea 
se numără cu miile 1 Iar noi, cei ce 
citim scrisorile corespondenților de 
pe întreg cuprinsul țării, ne dăm 
seama că micile victorii ale fiecărui 

___________activist, micile ini
țiative ale fiecărui 
grup de tineri, de
parte de a repre

zenta realizări neînsemnate, creează 
tocmai acel curent continuu, puternic,

(continuare în pag. 2)

Intre 20 — 28 îebrunrie 4959

țara noastră va găzdui prima edițh 
a Spartachiadei internaționale de iarni 

a Armatelor frățești
BERLIN 17 (Agerpres). — Cu pri

lejul unei ședințe a Comitetului sportiv 
al Armatelor din țările socialiste 
(SKDA) s-a stabilit ca prima ediție a 
Spartachiadei internaționale de iarnă 
a.Armatelor Frățești să aibă loc între 
20 și-28 februarie 1959 în R. P. Romînă. 
î 'Sțsjl Șpartachiada de vâră ife-la 

cîteva din rezultatele înregistrat 
BARBA! 1. 100 ni: E. Kineses (RAA 
11,7; 200 m: Kineses 23,8; 800 in: h 
Beregszaszy (Huned.) 2:00,8; lui 
gime: M. Bai (RAM) 6,32 m; gre. 
taie: St. Perneki (RAM) 14,08; s 
liță: 1. Stanciu (Huned.) 60,46; cr 
can: D. Grafenstein (Huned.) 52,' 
tn; FETE. 100 in: Emese Kincsi 
(RAM) 12,9; 200 in: I. Zilli (Huned 
28,8; 400 tn: Maria Herlea (Huned 
63,4.

Și la Hunedoara se organizează m 
rrteroase întreceri sportive în cadr 
Lunii Prieteniei Romîno-rSovietici 
Recent, consiliul orășenesc U.C.F.S. 
organizat un concurs de auto-moto 
care au asistat peste 7.000 de spe 
tatori. La box, „Corvinul" Hunedoai 
a întrecut „Minerul" Lupeni cu 7—

GH. CIORANU

întrecerea tinerilor boxeri 
din Baia Mare

In Grădina Casei de Cultură d 
Baia Mare s-au întrecut de curii 
cele mai bune echipe de juniori 
box. „Cupa 7 Noiembrie" a revenit 
chipei Școlii Sportive de Tineret. 1 
tocul doi s-a clasat „Chimistul”.

V. SÂSĂRANU

FOTBAL
• Arbitrii jocurilor cu Ungar 

și Turcia

Federațiile romînă și maghiară < 
căzut de acord ca meciul dintre pi 
mele echipe naționale de la 26 o 
iombrie să fie condus de trei arbit 
sovietici. Secția unională de fotbal 
comunicai numele acestor arbitri. . 
sînt : Saar, Demcenko și Lukiaiiov.

De asemenea, federația austriacă 
delegat și ea arbitrii care vor condm 
partida Rominia — Turcia de la 2 n 
ietnbrie: J. Stoll, K. Kemert și I 
Steiner.

Intilnirea de juniori Rominia — Ui 
garia va fi arbitrată de polonezul V 
Storoniak, meciul echipelor secunde t 
trei bulgari și cel al echipelor de t ni 
ret de un iugoslav (numele aces or 
din urmă nu slnt încă cunoscute').

BOX
9 Un arbitru sovietic la meclt 

H.P.R. — R.D.G.

La meciul R.P.R. — R.D.G., cure v 
avea loc la sfirșitul săpiăminii viitoar 
la București, va funcționa un arbilr 
judecător neutru : Kot'.jliov (U R.S.S.)

Leipzig, această mare competiție se v. 
disputa sub lozinca : „Pentru întărire, 
frăției de arme a Armatelor din țării, 
lagărului socialismului".

Întrecerile de schi vor avea loc pi 
pîrtiile de la Poiana Stalin, iar ceh 
din cadrul turneului de hochei pi 
gheată București, x



(Urmare din pag. 1)
•are împinge mișcarea sportivă taa- 
nte, spre îndeplinirea celui mai im- 
lortant obiectiv al anului: ’2.000.0W) 
le membri înscriși ta U.C.F.S.!

Acest puternic și neîntrerupt curent 
i dus pînă acum la înscrierea ta 
J.C.F.S. a aproape 1.600.000 de oa- 
neni ai muncii. Adică, angajamentul 
ste îndeplinit în proporție de 
rei sferturi. Au mai rămas de 
icris 400.000 de noi membri, 
au puțin? Mult, foarte mult, 
atîl'umindu-ne cu realizările de 
icum, vom considera că odată c<u 
enirea zilelor de toamnă posibilită- 
ife de atragere a noi membri în 
J.C.F.S. s-au împuținat. Puțin, sau 
n orice caz destul de ușor realizabil), 
Iacă ne vom aminti că tocmai zilele 
le toamnă oferă prilejul unei eficiente 
nunei de lămurire pentru atragerea 
le noi membri. Acum se desfășoară 
rosul de tnasă „Să înitîmpinăm 7 
sloiembrie". Oare fiecare dintre sutele 
le mii de participant! sînt 
nembri ai U.C.F.S.? Oare 
nii de oameni care vin pe 
a spectatori deocamdată, 
oții cuprinși in organizația sportivă 
le masă?

2.000.060 de 
apt 2.000.000 
iprijinitori ai 
Uniunea de Cultură Fizică și Sport. 
3r, în țara noastră, sportul are mult 
nai mulți prieteni!

peste 
în- 

Mult 
dacă, 
ptaă

de acum 
zecile de 
stadioane, 
stat cu

membri înseamnă de 
de sportivi, iubitori și 
sportului, reuniți în

Colaborarea colectivului sportiv cu comitetul 
de întreprindere poate fi mai rodnică

Am găsit în biroul tovarășei Maria 
Sicula, președinta comitetului de 
întreprindere al fabricii Cauciucut- 
Quadrat, foarte multă animație. 
Erau acolo oameni veniți cu tot fe
lul de probleme, legate de multiplele 
activități ale unui comitet sindical 
dintr-o întreprindere productivă.

— D-voastră ? ni s-a adresat tov. 
președintă.

— Am dori să știm în ce măsură 
sprijină comitetul sindical activita
tea sportivă din întreprindere.,

Pe figura președintei 
undă de nedumerire:

— De ce nu vă adresați consili
ului colectivului sportiv ? In fond 
noi, sindicatuJ, nu mai avem a face 
cu sportul de cînd s-au reorganizat 
colectivele sportive...

De data aceasta a fost rîndul nos
tru să rămînem nedumeriți. Cum se 
poate afirma așa ceva, cînd este 
știut cît de important e sprijinul or
ganelor sindicale în activitatea co
lectivelor sportive ?

Din fericire însă nu ne-am mulțu
mit cu acest răspuns, pe cît de... 
tranșant pe atît de r.ejust, ci am cer
cetat mai cu atenție situația reală. 
Am aflat astfel că tov. Maria Sicula, 
departe de a fi o „anti-sportivă“, așa 
cum am fi putut crede, este o spec
tatoare consecventă a meciurilor e- 
chipei de fotbal Cauciucul Quadrat

trecu o

țft începui enpeHiuenira Mini 
; ol complexului I.M.IL
ÎDe cîte orî s-a vorbit despre lipsurile existente în activitatea din ca

drul complexului G.M.A., s-a arătat că ele sînt cauzate și de unele defi
ciențe ale regulamentului. Deși a suferit, de la introducerea compi-exului 

și pînă azi, cîteva modificări importante, regulamentul complexului este 
t încă susceptibil de îmbunătățiri care să contribuie la înviorarea activității 
f G.M.A. Și fără îndoială că activiștii sportivi ca și masele de tineret care 
) doresc să cucerească insigna G.M.A. vor fi mulțumiți aflînd că, în ino- 
[ meniul de față, se experimentează un nou proiect de~ regulament.
j Proiectul prevede cîteva îmbunătățiri radicale față de vechiul regu- 
j lament. Păstrînd scopul și principiile de bază ale complexului, noul regu- 
v lament îmbunătățește metodele de realizare ale scopului propus : contri- 
f btiția la creșterea unei generații sănătoase, viguroase și curajoase de 
/ vrednici constructori ai socialismului, educată în spiritul moralei cornu- 
l niște, al patriotismului socialist și internaționalismului proletar, gata pen- 
f Lru muncă și. apărarea păcii.
< Caresînt principalele caracteristici ale noului regulament? In pri- 
Z mul rînd, este vorba de o apropiere a regulamentului de comdiiiila exis- 
v tente în colectivele sportive. Noul regulament prezintă o mult mai mare 
J accesibilitate, normele generale nemaifiind legate de anumite condiții ma- 
1 terialc speciale (ca de pildă existența de bazine de înot, poligoane de tir, 
C pîrtii de schi, aparate pentru cursa cu obstacole etc.). Noile norrne pot 
ri li trecute oriunde și în orice condiții. O altă importantă caracteristică este 
\ coborîrea limitei inferioare de vîrstă la 9 ani și instituirea mai muftor 
l grupe de vîrstă, ținîndu-se seama de caracteristicile fiziologice ale organis- 
V inului (sînt 8 categorii de vîrstă la bărbați și 7 la femei). De asemenea, 
£ nu vor mai exista trei grade ale complexului (F.G.M.A., G.M.A. gr. I și 
/ gr. II) ci o insignă unică, dar cu insemne speciale pentru cei ce trec și 
f normele anumitor sporturi, neobligatorii : tir, înot, schi. O dată cu tre- 
J cerea la o categorie de vîrstă superioară, valabilitatea brevetului și ta- 
S signei expiră, purtătorul de insignă devenind astfel aspirant pentru noua 
J grupă de vîrstă.

Firește că, pînă la intrarea în vigoare a noului regulament, activita- 
/ tea G.M.A. trebuie să continue, activiștii din colectivele sportive avînd da- 
1 toria să organizeze în cele mai bune condițiuni concursurile pentru tre- 
f cerca normelor.

șî că întotdeauna cererile juste ale 
colectivului sportiv sînt primite de 
dînsa cu toată solicitudinea. Cel mai 
bun exemplu îl reprezintă felul în 
care a fost alcătuit contractul colec
tiv — care cuprinde multe prevederi 
sportive — și mai ales felul în care 
aceste prevederi au fost realizate, in
tr-adevăr, cu o exactitate demnă de 
laudă, au fost rezolvate lună de lună 
toate dezideratele sportivilor care, bi
neînțeles, fuseseră înscrise în con
tractul colectiv. Cu sprijinul efectiv 
al comitetului de întreprindere și 
prin munca entuziastă a membrilor 
U.C.F.S. s-a reparat gardul care îm- 
prejmuiește terenul colectivului, s-a 
amenajat un teren de volei, a fost 
înzestrată secția de volei cu echipa
ment complet pentru 12 jucători și 
au fost cumpărate 8 mingi de volei, 
6 palete și 100 mingi de tenis de 
masă. In plus, au fost aduse îmbu
nătățiri bazei sportive a colectivului...

Dar, activitatea colectivului (preșe
dinte N. 
slabă, 
vește numărul membrilor UCFS și 
strîngerea cotizațiilor. In acest do
meniu sprijinul comitetului de între
prindere putea fi mai consistent, iar 
dacă sarcinile trasate organizatorilor 
de grupe sindicale de a se preocupa 
de atragerea de membri în UCFS ar 
fr fost urmărite, s-ar fi constatat că 
realizările lor sînt minime. Cu alte 
cuvinte, comitetul de întreprindere nu 
are doar obligația de a sprijini ma
terial colectivul sportiv, ci trebui?, 
mai ales în perioada de început 
activitate, să-1 sprijine direct și 
îndeplinirea principalelor sarcini 
gamzatorice.

Cost ache) este destul de 
în special în ceea ce pri-

de 
în 

or-

(a. n.)

Se poate Face mai mult pentru extinderea 
gimnasticii de producție

'Au trecut mai bine de nouă-luni de 
zile de cînd a început din plin ac
țiunea de introducere a gimnasticii 
de producție, în numeroase întreprin
deri și instituții din întreaga țară. 
Fără a avea intenția unui bilanț, tre
buie să menționăm cîteva aspecte 
îmbucurătoare din aceste trei trimes
tre de activitate într-un domeniu nou 
al legăturii mișcării fizice cu viața 
de toate zilele. Și nu putem începe 
altfel decît evidențiind faptul că, în 
prezent, zeci de mii de oameni ai 
muncii au îndrăgit gimnastica de 
producție, o practică cu convingerea 
că au căpătat un nou ajutor în men
ținerea sănătății și întărirea capaci
tății de muncă. La lași și Timișoara, 
Bîrlad și Arad, la Tg. Mureș, Galați, 
Brăila, Orașul Stalin, precum și în 
alte orașe, zeci de mii de muncitori 
din industria bunuri’or de consum și 
cooperația meșteșugărească dar și 
din alte ramuri de producție benc- 

t ficiază de posibilitatea de a efectua 
zilnic gimnastica de angrenare și 
pauza de cultură fizică. In București, 
continuă experimentul efectuat la în
treprinderile „Kirov", „Fabrica de 
Confecții „Gh. Gheorghiu-Dej", „Tim
puri 14oi“, „Tudor Vladimirescu*.  Tri
cotajul roșu, „Donca Sirno", F.R.B., 
Combinatul poItaraBc „Casa Scînteii" 
și, recent, la fabrica de țigarete Bu
curești. Zilnic, circa 9000 de munci
tori din aceste întreprinderi iau par
te la gimnastica de angrenare, iar 
3—4000 efectuează și pauza de cul
tură fizică. Este de subliniat spriji
nul acordat de conducerile adminis
trative și comitetele sindicale din 
majoritatea întreprinderilor, ca și 
aportul entuziast al instructorilor ob
ștești, în special la Tricotajul roșu,

„Kirov" și „vasa Scînteii". Recent, 
au fost luate în Capitală măsuri pen
tru extinderea gimnasticii de produc
ție și în -alte întreprinderi, cu spri
jinul colectivelor și cluburilor spor- 
titve. De asemenea a avut loc un instruc
taj cu 44 de tehnicieni recomandați de 
cluburi și colective, care, pînă la 1 
noiembrie, vor indica întreprinderile 
în care doresc să lucreze la introdu
cerea gimnasticii de producție. Apa
riția primelor materiale propagandis
tice și pregătirea altora noi consti
tuie încă un pas înainte spre mai lar
ga popularizare a gimnasticii de pro
ducție.

Există însă și aspecte care frîncază 
bunul mers al gimnasticii de produc
ție. La fabrica „Dacia", experimentul 
a trebuit întrerupt din cairza indife
renței totale a conducerii administra
tive și a comitetului de întreprinde
re. I.a „Timpuri Noi", gimnastica de 
producție osie considerată ca o sar
cină exclusivă a metodistului, deși 
este clar că un singur om nu poate 
face prea multe într-o întreprindere 
mare, în care direcțiunea și comite
tul sindical au totuși întreg 
sul să spriiine dezvoltarea 
importante forme de întărire 
nătățîi și capacității de muncă
riaților. In multe alte întreprinderi, 
inițiativa locală pentru popularizarea 
și introducerea 
ție este foarte 
de muncă ar 
mai mari.

Totodată se 
unui îndrumar
și metodic, care 
inițiativei locale, în vederea exti 
rii rapide a gimnasticii de producție.

intere
se este î 
a să- 

a saca

gimnasticij de protluc- 
redusă, deși specificul 
cere preocupări mult

face simțită nevoia 
concret, organizatoric 

să vie în spriji1* ’!

I
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Teren de sport 
sau... bîlci

— -Încep să cred că acum s-a bătut recordul stadionului, la săritura 
in lungime...

In timp ce majoritatea sfaturilor popu
lare acordă tot sprijinul dezvoltării ba
zei materiale a mișcării de cultură fi
zică și sport, sfatul popular al comunei 
Berești (reg. Galați) — președinte tov 
M. C’o-cj.ndău — are un fel propriu dc 
a privi această problemă. Considerînc 
probabil că terenul de fotbal din cen
trul comunei este și așa insuficîenl
pentru activitatea celor 4 colectiv*
.sportive, sfatul popular comunal și-z 
dat asentimentul pentru... instalarea u 
nui bilei pe acest teren. Este drep' 
că sportivii din această comună-reșe
dință de raion au căpătat astfel posibi
litatea de a face ...canotaj (în... leagă 
nele-bărci), de a se alimenta „ra- 
țirmal“ cu... gogoși înfuriate și de a-ș 
ridica nivelul cult ural-științific la „La 
boratorul” de... magie modernă! Tr 
schimb, ei au pierdut poslbiilitater 
a face sport pe terenul lor. Și act 
sub privirile nepăsătoare ale sfatul ej 
popular raional (președinte tov. Nlsto 
Botezata) și în ciuda protestelor eonsi 
jiului raional U.C.F.S. și ale masei d1 
tineri sportivi.

GEO ȘTEFANESCU 
corespondent

• • •

In întreaga țară s-au desfășurat 
plenarele consiliilor regionale, raio
nale și orășenești UCFS. Este o ac
țiune de vitală importanță pentru miș
carea noastră de cultură fizică și sport 
și ea s-a bucurat de toată atenția ta 
fiecare regiune. Plenarele au subliniat 
succesele înregistrate de sportul nostru 
pe Inia aplicării Holărîrii Partidului 
și Guvernului cu privire la reorgani
zarea mișcării sportive, in același timp, 
au scos în mod curajos la iveală nu
meroasele lipsuri care frtaau dezvol
tarea activității sportive la nivelul po
sibilităților și al sarcinilor trasate de 
Partid.

Plenarele consiliilor UCFS au ana
lizat, de asemenea, perspectivele de 
îmbunătățire a muncii sportive și, în 
toate regiunile, au fost luate cu acest 
prilej importante hotăriri pe care ac
tiviștii sportivi și masele de sportivi 
s-au angajat să Ie traducă în fapte. 
Toate aceste hotăriri exprimă dorința 
unanimă a activiștilor și sportivilor 
de a lichida vechile racile, de a do
vedi mai multă exigență în munca 
sportivă, în scopiri de a întării continuu 
baza de mase a sportufui nostru.

iîotărîrile plenarelor consiliilor 
UCFS cuprind principalele obiective 
ale mișcării sportive și ele se referă 
la cele mai diferite domenii de acti
vitate.

Fără îndoială, la loc de frunte se 
îsituează problemele sportului de mase. 
INu este, desigur, lipsit de semnificație 
faptul că Ja plenarele din Regiunea 
iAutonorilă Maghiară, oraș București, 
regiunea Galați, regiunea Timișoara,

Să îndeplinim cu fermitate hotărîrile plenarelor U.C.F.S.
sau regiunea Suceava au fost luate 
hotăriri care prevăd că pînă la sfîrși- 
t-ul anului angajamentele referitoare 
la creșterea numărului de membri ai 
UCFS vor fi îndeplinite și depășite cu 
importante procente. Prin numeroase 
hotăriri, plenarele unor consilii UCFS 
cum sînt cele din Constanța, Bacău, 
lași, Ploești și altele au stabilit sarcini 
concrete în legătură cu introducerea 
gimnasticii de producție în noi între
prinderi, pentru angrenarea unui mare 
număr de tineri la competițiile de ma
se (priri organizarea a cit mai multor 
concursuri și campionate de casă), 
pentru organizarea unei intense activi
tăți în colectivele sportive. In hotărî- 
rile multor plenare ale consiliilor ra
ionale și orășenești (Craiova, Sibiu, 
Oradea, Bîrlad, Pitești etc.) au fost 
cuprinse prețioase inițiative menite să 
contribuie la o șî mai largă dezvoltare 
— pe baze de mase — a sportului 
nostru. Lărgirea continuă a bazei de 
mase, grija pentru angrenarea tinere
tului din școli, întreprinderi și sate 
stat, de asemenea, puternic reflectate 
ta hotărîrile plenarelor consiliilor 
UCFS din Suceava, Hîrșova, Tg.-Jitt 
etc.

Unități de bază ale mișcării de cul
tură fizică și sport din țara noastră, 
cluburile și colectivele sportive trebuie 
temeinic întărite în perioada care ur
mează. Aici se desfășoară de fapt în
treaga activitate sportivă. Aceasta este 
forța principală a mișcării noastre 
sportive și tocmai de aceea hotăririle 
.bieaaKlpr^csnsiiwlor- UCFS din- BrărJa. 

Lugoj, Buhuși, București și altele pre
văd consolidarea organizatorică a clu
burilor și colectivelor, întărirea secții
lor pe ramură de sport etc.

Datorită condițiilor create de Par
tid și Guvern, s-a putut înregistra în 
ultimii ani și o importantă creștere a 
sportului de performanță. Numeroși 
sportivi ai țării, atfeți, trăgători, ca
notori, călăreți, voleibaliști sau popi
cari au obținut succese de prestigiu 
pentru sportul nostru. Plenarele con
siliilor UCFS au subliniat puternic ne
cesitatea consolidării acestor succese 
arătînd că una din principalele sarcini 
o reprezintă creșterea calitativă a 
campionatelor republicane. Această im
portantă problemă este prezentă ta 
hotărîrile plenarelor consiliilor UCFS 
din Timișoara, București, Cluj etc. Ea 
trebuie să constituie un obiectiv de 
frunte pentru toate colectivele și clu
burile sportive, pentru toate organele 
UCFS. De asemenea trebuie acordată 
toată atenția muncii de instruire din 
colectivele sportive, mijloc principal 
de ridicare a valorii tuturor sporturi
lor.

Buna desfășurare a unei largi ac
tivități sportive de mase, ca și a între
cerilor la care iau parte cei mai va
loroși sportivi ai țării, sjnt condițio
nate de întărirea bazei materiale a 
mișcării sportive. La aproape toate 
plenarele consiliilor UCFS a fost dez
bătută această problemă și în toate 
hotărîrile elaborate, colectivele șî cta- 
biirile sportive au primit sarcini pre
cise pentru amenajarea de noi baze 
sportive. centru folosirea resurselor 

locale și a muncii voluntare în vede
rea creșterii masive a numărului de 
baze simple. In multe raioane cum 
sînt Arad, Reșița, Ploești, Bacău etc. 
s-a discutat, de asemenea, despre grija 
cu care trebuie păstrate bazele exis
tente, modul rațional în care ele tre
buie folosite.

încasarea cotizațiilor sportive numai 
poate fi considerată doar o simplă pro
blemă financiară ci ta primul rînd, 
o puternică legătură a sportivului cu 
organizația din care face parte. Nu 
trebuie neglijat însă importantul rol 
pe care cotizațiile sportive îl au în 
întărirea bazei materiale și exemplul 
consiliilor UCFS Cîrapina, Turda, Rm. 
Vîlcca, Botoșani etc. care au elaborat 
hotăriri concrete în această direcție, 
trebuie urmat de toate organele UCFS.

Preocuparea pentru dezvoltarea 
sportului de mase și pentru întărirea 
sportului de performanță — cu accent 
pe echipele și loturile de tineret — tre
buie strjns îmbinată cu o temeinică 
muncă educativă căruia să i se im
prime un caracter combativ iar acolo 
unde este necesar să se întrebuințeze, 
în afara mijloacelor obișnuite, măsu
rile organizatorice corespunzătoare 
care să cuprindă pe fiecare sportiv, 
pe fiecare activist. Iată o problemă 
de o deosebită importanță care s-a bu
curat de toată atenția în discuțiile pri
lejuite de plenarele consiliilor UCFS. 
A reieșit limpede necesitatea îmbunătă
țirii muncii educative, care trebuie să 
fie privită mai larg ta sen
sul ca ea să nu excludă ci dimpo

trivă să îmbine armonios și aspecte! 
muncii culturale. Este recomandabi 
să se organizeze biblioteci in cluburii 
și colectivele sportive, să fie inițiat 
seri culturale Ia care sportivii să pai 
ticipe împreună cu familiile ior, să s 
organizeze excursii și vizionări d 
spectacole în comun etc. Avem înalt 
datorie de a educa pe sportivi ta spiri 
tul dragostei de fabrica sau întreprir, 
derea unde muncește, de clubul sau cr 
leciivtîl sportiv în care activează. S 
cultivăm în sportivi dragostea netăi 
murită față de scumpa noastră patrii 
să-i educăm pe aceștia în spirite 
mîndriei și al respectului față de ma 
rile realizări ale vieții noastre noi.

Iată ce sarcini de răspundere revi 
activiștior sportivi, antrenorilor, pr< 
fesurilor de educație fizică, instructe 
rilor voluntari. întărirea organele 
UCFS, a consiliilor colectivelor șî c’i 
burilor — prin măsurile luate care a 
contribuit efectiv Ia creșterea discip 
nei — reprezintă o garanție că acest 
importante obiective vor fi îndeplinit 
în bune condiții. Hotărîrile luate I 
plenarele consiliilor UCFS privind lăi 
girea activului voluntar și creștere 
exigenței în recrutarea, pregătirea ș 
folosirea acestuia, reprezintă, de asi 
menea, un prețios ajutor în cuprindi 
rea tuturor acestor sarcini.

îndeplinirea cu fermitate a hotărîr 
lor plenarelor consiliilor UCFS trebu 
să constituie o sarcină de cinste per 
tru fiecare sportiv, pentru fiecare ai 
tivist. îndeplinirea acestor hotăriri x 
însemna o importantă contribuție 1 
întărirea și dezvoltarea necontenită 
sportului nostru, la realizarea sare 
nilor pe care Partidul și Guvern, 
le-au trasat mișcării de cultură f 
7/că și sport prin Hotărîrca din 2 iul 
195Z,



SșisemiîăH de spectate?

OMUL CU TALANGA

Oimnastica acrobatică are numeroși prieteni 
R. P» ChinezăA in

Gimnastica se bucură de o 
ctraordinară popularitate in R.P. 
ihinez . Se poate spune chiar 
ă nici un alt sport n-a ajuns în 
ira celor peste 600.000.000 la 
asemenea răspîndire în mase, 

racticată de tineri și bătrîni, 
e femei și copii, în fabrici și 
zine. jn gări și -piețe publice, 
mnastica și-a ciștigat milioane 
; entuziaști adepți în rîndurile 
arelui popor chinez. De la 
imnastica de masă la cea de 
:r;ormanță drumul este destul 
; simplu. Și astfel, dintre ne- 
îmărații iubitori ai gimnasti- 
i de înviorare, cei mai buni 
i intrat in secțiile de gimnas- 
:ă sportivă, cu dorința de a 
aliza rezultate cît mai fru- 
oase. Unit au îmbrățișat cea 
ai dificilă ramură a gimnas- 
:ii sportive: acrobatica. A- 
astă ramură a gimnasticii 
re o pregătire îndelungată, te- 
einic-s, p muncă încordată nu 
imai pentru pregătirea indi- 
duaiă, ci și pentru omogeni- 
rea ansamblului.
Amd trecut, pentru prima oa- 

în istoria sportului chinez, 
Pekin s-a organizat campio

nul de gimnastică acrobatică

al R. P. Chineze. Numărul par- 
ticipanților — băieți și. fete — 
s-a ridicat la 90. Programul 
întrecerilor a cuprins patru pro
be : acrobații individuale, dublu 
masculin, dublu mixt și trio 
masculin. Concurenții au fost 
cu toții începători în materie, 
dar siguranța și agilitatea cu 
care au executat exercițiile de 
mare dificultate au arătat că 
— în foarte scurtă vreme — pot

obține remarcabile progrese.- 
La campionatul de gimnastică 

acrobatică de anul acesta și-au 
anunțat participarea peste 200 
de concurenți. Cit privește pe 
gimnaștii din Harbin, care anul 
trecut au obținut întîietatea 
în majoritatea probelor, avînd 
o pregătire mai îndelungată, 
vor avea de data aceasta de 
înfruntat adversari mult mal 
redutabili...

Meciul. Progresul—Farul înce- 
:■ puse de citevă. minut d, cînd prin
tre spectatorii de pe rlndul de 
bănci din fața mea iși făcu loc 
o matahală, purtind doi desagi 
grei Și care iși căuta uri 

-pe bancă. Unii au început 
protesteze, dar individul nu 

■sfiit și împingînd cu coatele 
așezat , între doi tineri.

■— Hai Progresul! începu
strige el, cu toate că nici mă
car nu privise spre terenul de 
joc. Cei care atacau de altfel 
de citeva minute erau cei de la 
Farul, Dar lată -că un contra-

loc 
să 

s-a 
s-a

să

o 
nu 
un 
ur
ce,

cor aman

De cită siguranță în mișcări trebuie să dea dovadă acești doi tineri gimnaști din Tsienisin 
pentru a executa dificilul lor exercițiu acrobatic!

atac al jucătorilor de lă Progre
sul îi entuziasmă pe suporterii 
acestora. Cetățeanul țîșnl atunci 
in sus, finind intr-o mină 
talangă de o mărime cuni 
mai văzusem șl în cealaltă 
fier cu care lovea falanga, 
lind in același timp nu știu
fiindcă nu se mai auzea nimic. 
II apucase parcă strechea. îm
preună cu spectatorii din jur, 
ne-am astupat urechile.

— De unde ai scos-o, nene ? 
întrebă unul din tinerii de ală
turi. Cetățeanul zgomotos nu i-a 
răspuns, dar tinărul înțelesese: 
la picioarele individului dezlăn
țuit, unul din desagi zăcea gol. 
Meciul era viu disputat. Progre
sul atacă și o ocazie favorabilă 
este ratată de extremul dreapta.

■— Hai, Ulise I țipă cetățeanul. 
■— Nu-1 cheamă așa, nene, 

spuse timid tinărul.
— Lasă vorba, mînzule 1 se 

răsti individul. Nu
c ? Merge cu ei în spate.

— Păi, de oe nu-i spui atunci 
„godzila"? făcu un spectator.

Omul a tăcut. Era atent la o 
fază la poarta Farului. In sțlrștt.. 
gol pentru Progresul! Cetățea
nul a sărit ca ars. A dat dru
mul mai iniii la cițiva porumbei 
și apoi ca apucat de... „ducă-se 
pe pustiu", făcu din nou să ur
le talanga.

— Da pe ăștia 
scos ? zise tinărul. 
va scamator? Dar 
fu auzit.

Alt gol marcat
îi dădu ocazia omului nostru 
să repete 
scoși din 
tură din 
strigătele
să dispară dincolo de stadion 
in liniștea nemărginitului înalt.

vezi ce solid

voie
Ziua de 23 august va rămjne 
,cri: i f riti.re datele istorici 

at'.u...:Utii mor.dral. In 
■a zi, la Goteborg, în ca
ii unui concurs internațional, 
. disputat o cursă de 1.500 
care s-a bucurat de partici- 

rea unui mănuchi dintre cei 
,i valoroși atleți ai lumu. Re
iatele au fost de-a dreptul 
raordinare : I. Herbert Elliot 
ustralia) 3:36,0 — nou re- 
■d al lumii ; 2. Stanislav
îgwirth (Cehoslovacia) 3:39,0 
Murray Halberg (Noua Ze- 
ndă) 3:39,4 — record națio- . 4 ■ ■ - - ■
ngaria) 
nai; 5. 
',9; 6. 
>lon:a) 

etc.
fapt interesant în legă- 

i fC'u această „istorică" zi : 
joy, care pină atunci mai 
ticipase numai la o singură 
să pe 1.500 m (el, ca de 
el majoritatea anglo-saxoni- 
are ca probă clasică pentru 

îifond cursa de o milă — 
)9,35 m) s-a simțit de-a 
ptul străin pe această dis- 
ță. In timpul cursei a a- 
jat fără să cunoască tirnpu- 

intermediare cărora nu le 
ea aprecia adevărata valoare. 
5ă cursă, atunci cînd incga- 
tiele anunțau rezultatul său 
spectatorii îl aplaudau pu- 
lic, el i-a întrebat pe cei din 
: „Cam ce valoare are re
iatul înregistrat de mine? E 
ir atit de bun că mă aplau- 
iumea ?“...
le-abia după aceea, primind 
’itările adversarilor săi, a 
t că realizase un excepțio- 
record mondial...

JJ ■ ■ ■
H

Istvan Rozsavolgyi 
3:40,0 — record na- 

Dan Waern (Suedia) 
Ștefan Lewandowski 
3:41,1 — record na-

de unde i-ai 
Nu ești cum- 
nici acum nu

de Progresul

figura. Atti porumbe-., 
cealaltă desagă, bă- 
aripi și speriați de 

mulțimii, se grăbiră

— Hai fraților f Mai aut 
trei... încă trei goluri 1

La al treilea gol al Progresă- 
lui, mi-am dus automat mlinile 
la urechi. Dar.... talan ga nu se 
mai auzi. Ce se-ntimplase oare? 
Individul se frămînia de mama 
foculiri pe bancă.

— Care mi-ați luat fierul, mă> 
striga el — și fulgera cu privi
rea pe cei din jurul său. Nu i-a 
răspuns nimeni. A căutat înîr-ot 
parte și alta, dar negăsind fie
rul, s-a lăsat păgubaș.

— Bate cu mîna, făcu unul.,
— Ba, cu capul, zise altul.
Spectatorii puteau in sfirșit ur-u 

mări în liniște meciul. Cei care- 
jucau acum mai bine erau cei’ 
de la Farul și dominarea lor se- 
concretiza prin marcarea unui’ 
gol. Cineva se ridică atunci în. 
picioare și dădu drumul la treit 
porumbei. Individul cu prici nai 
a rămas ca trăznit. A căutat în- 
desagă, dar n-a mai găsit nici-1- 
unul.

— Cînd dracu ml La tun4 
flat? se gîndea el. Dar, n-aveo-LP 
face, lira prea singur. A rămas-. 
tăcut, chiar cînd Progresul ai 
marcat ultimul gol. Ceilalți spec
tatori au aplaudat.

Meciul luase sfirșit.
— Să-țf laș) desagii cit apucS*  

furi acasă, ii spuse un spectator^. 
Un altul., dintr-un grup mai de-r- 
purtat, strigă: „Care-ai pierdut,, 
mă, drăcia asta" ?

— E fierul matale, nene, z#*-  
se tinărul. Cetățeanul însă tăcea.. 
Era oare supărat? Nu. Doar' 
ciștigaseră ai lui. Cauza era al
ta : înțelegea că spectatorii din 
jur îi dăduseră o lecție simplă, 
dar bine meritată și că el, și 
alții ca el nu-și mai au locul pe 
stadioane.

— Bintuie vreo boală molip
sitoare de s-a dat cu var?

N-am mai răspuns, prins de 
desfășurarea jocului. Omul meu 
se dovedi de o insistență că
reia nu-i puteai opune prea 
multă rezistentă:

— S-a făcut răcoare! De ce 
nu s-or fi imbrăcind mai gros?

De data asta am sărit su
părat :

— Și cum vrei să alerge? 
Dumneata ai putea alerga îm
brăcat?

— Da’ ce, parcă după tramvai 
cum alerg? — mi-o reteză.

Am început să cred că o 
fi vreun umorist ratat care a 
venit să-și plaseze aici bancu
rile . Tăcerea mea 
terpretată tot așa 
micul meu, care a 
mă sfredelească:

— Mi se pare 
put să Înțeleg jocul... Ăștia vor 
să bage mingea in plasa aia?...

— Da!
— Și ăla din plasă, de ce 

nu-i lasă?
Simțeam un început de leșin. 

Zic:

— Păi n-o lasă,., că-i portar.
— Ia uite, frate! Pentru trei 

btrne de lemn și o plasă au 
angajat un portar!

Cînd s-a terminat primul 
meci, i-am simțit cotul. L-am 
întrebat:

— Dumneata n-ai fost nicio
dată la un meci de fotbal?

— Nici azi nu veneam. Dar 
am un prieten care a plecai in 
provincie și mi-a dat biletul să 
viu în locul lui. -Nu puteam să-i 
refuz acest mic serviciu!

— Ghinionul meu! — am of
ta cu.

Omul meu nu mi-a înțeles 
durerea și ne-am despărțit,

...De aunci au trecut două 
luni.. Ca deobicei, duminică 
eram la meci.

In spatele meu cineva
— La stînă, arbitrul! 

n-ai de fotbal! A fost 
bă!

M-am uitat și eu curios să 
văd cine-i cetățeanul scanda
lizat.

Ați ghicit: era fostul meu 
vecin de bancă.

S. M. RUSU

Se anunțase un joc „tare". 
Și așa a și fost: unora dintre 
jucători nu le-a fost deloc 
moale...

Lingă mine se afla un indi
vid cu fața, toată, un semn de 
întrebare. Avea o privire speria
tă de parcă ar fi fost frate cu 
arbitrul și aștepta să-l vadă 
ieșind nevătămat la terminarea 
meciului.

Cînd a început meciul, veci
nul mi s-a adresat sfios:

— Dacă rut vă supărați.,. 
cine-i cetățeanul cu fluierul?

M-am lămurit imediat: omul 
venea pentru prima oară 
fotbal.

— E arbitrul! i-am spus.
— foacă și dumnealui? 

mă întrebă vecinul.
— Nu joacă! Arbitrează!
— Aha! Și... cei cu stegule- 

țele, ce hram poartă?
Imt căutam cuvintele. Poate 

că na înțelege termenii tehnici:
— II... asistă!
— Pfiiu! — fluieră omul meu. 

Ăștia iau banii de pomană!...
In definitiv, cînd atîția urlă 

in urechea ta, cineva care i/i, 
vorbește în șoaptă, aduce cu un 
pizzicato în mijlocul fanfarei, f Spaski și... atletismul
De aceea nu m-am supărat cindf „ . , .... ,
vecinul meu s-a aplecat din noul . finire sportivii oare de o- 

,.r.,rf,p. 1 bicei — se antrenează cu mult
r" ■ [ zel înaintea unei competiții se

numără și șahiștii. Unii vor 
zîmbi, poate, auzind că și la 
șah există... antrenament. Alții 
vor spune : „Este vorba desigur 
de învățarea teoriei șahiste, fără 
de care nu se poaite ajunge la 
o bună valoare în acest sport". 
Ei bine, nu este de loc așa !

Șahiștii, ca și oricare alți 
sportivi, au nevoie, înaintea 
competițiilor, de... condiție fi
zică. Antrenamentele efectuate 
în acest sens, le ajută să treacă 
mai ușor peste oboseala nenu
măratelor ore de joc, să acțio
neze cu mai multă promtitudine 
și — firește — să păstreze per
manent acea bună dispoziție pri
elnică succeselor.

Un exemplu cum nu se poate 
mai nimerit de șahist care se 
antrenează cu intensitate înain
tea competițiilor este marele 
maestru internațional șahistul 
sovietic Boris Spaski. înaintea 
starturilor în competițiile de

la

rt-a fost în
de către a- 
contiruiat să

că am ince-

zbiera: 
Habar 
ofsaid,

ION BRATU, CERNA VODĂ. - 1) 
Numai „naționala" noasfrâ de fotbal 
a evoluat în America de Sud (în 1930, 
cu prilejul primului campionat mon
dial). Echipele noastre de club n-au 
jucat încâ în această parte a lumii. 
- 2) De ce nu se practica fotbalul în 
școli ? Să vă spun drept, nu prea 
înțeleg întrebarea dv. Este adevărat 
că, din motive organizatorice (ar 
trebui un număr foarte mare de tere
nuri pe care nu le poți găsi oricînd 
libere), fotbalul nu este cuprins în 
programul campionatelor școlare. Dar 
programa analitică a orelor de edu
cație fizică prevede și elemente de 
fotbal, iar pe de altă parte dacă pro
fesorii de educație fizică dovedesc ini
țiativă și organizează competiții lo
cale de fotbal pentru școlari (așa 
cum s-a făcut în unele orașe), nu s«... 
supără nimeni I Spuneți-le asta și pro
fesorilor de educație fizică din orașul 
dv I

SANDU GEORCEA, BRAILA, - 1) 
Oaidă a jucat la Dinamo Bacău. Ca 
statură, viteză și forță de șut este, 
intr-adevăr, o nouă... ediție a lui Șt. 
Dobay. Imbunătățindu-și tehnica b

N. T. GRIGORESCU

u drumul tutui campion in S.U.A.!
jDesen 4e N. Glaudiu)

UH COST

mare anvergură, Spaski acordă 
o atenție specială pregătirii fi
zice. Parallel cu pregătirea unor 
ingenioase deschideri și finaluri 
de partidă, Boris Spaski desfă
șoară o vie activitate sportivă, 
antrenîndu-se la cros, înotînd, 
lucrînd cu halterele. Dar nu nu
mai atit. Practicant fervent al 
atletismului, șahistul Boris 
Spaski s-a dovedit foarte ta-

Varietaji
tentat la proba de 
înălțime. Mărturie 
manta realizată de 
din antrenamente, cînd 
Spaski a sărit peste ștacheta 
înălțată la 1,80 ml

Un sport plin de pitoresc
Ați auzit probabil despre lup

tele tătărești, cunoscute sub nu
mele de „kureș“. Ele se prac
tică în țara noastră, țn orașele 
și satele dobrogene, mai ales

săritură în 
stă perfor- 
el la unul 

Boris

la Medgidia. Aici tradiția „ku- 
reșului" este foarte veche și tot 
aci activează și cel care este 
sufletul acestor întreceri — bă- 
trînul profesor Faic Omer. în
trecerile de „kureș" au loc în 
sunetele unui instrument numit 
„daulă". Acompaniamentul mu
zical executat cu pricepere, cu 
grija de a puncta printr-un ritm 
îndrăcit momentele cele mai în
verșunate ale disputei, creează 
un cadru specific. Dar, așa cum 
nu poate exista întrecere de 
,,kureș“ fără acompaniament de 
„daulă", tot astfel nu poate fi 
vorba de un asemenea concurs 
fără premiile caracteristice. A- 
cestea sțnt — în mod tradițio
nal — „batalul" și „bairacurile". 
Batalul este un berbec de toată 
frumusețea, care a'șteaptă liniș
tit să fie cîștigat de învingător, 
iar bairacurile sînt un fel de ba
tiste cusute de tinerele fete tă
tare. Cît despre popularitatea 
„kureșului* 1, este suficient să 
spunem că în ziua unor astfel 
de întreceri nimeni nu rămîne 
acasă, ci se îndreaptă — cu 
mic, cu mare — spre locul cu 
pricina...

dar pentru asta va trebui să munceas
că — ar putea deveni o aripă ideală..
- 2) Raymond Kapa are 27 ani. înălți
mea : i,68 m. Ceea ce, desigur, e: 
toarte puțin pentru un centru înaintaș..
- 3) Cifrele pe care vi le-a spus prie
tenul dv. sînt exacte. In țările capi
taliste, prețurile de intrare la mani— 
festatiunile sportive sînt foarte scumpe( 
De altfel, și la noi, înainte de 23 Au
gust, pentru un loc bun la box, de 
pildă, se plătea cît pentru o pereche 
de pantofi I Bineînțeles însă că nu 
salariații se... înghesuiau la aceste' 
locuri. Pentru ei era o problemă și un. 
bilet la „galerie": costa 100 lei (mai 
mult decît salariul mediu pe o zii).

GH. MANAFU, T. SEVERIN. - Sys
tem în măsură acum să vă dăm un. 
răspuns precis: din „C*  în „B" lai 
fotbal se promovează astfel : cele 6. 
echipe campioane de serii, împărțite, 
la rîndul lor în 2 serii (campioanele' 
seriilor I, II și III: la București, cam
pioanele, seriilor IV, V și VI: la Cluj),, 
vor susține meciuri de baraj. Primele, 
două clasate din fiecare serie în. 
acest meci de baraj promovează în • 
„B" în locul celor 4 echipe din „B" 
(ultimele două din fiecare serie), caret 
retrogradează.

ING. GHEORGHE PARAVANI, BlfCtp, 
REȘfl. - Și tofuși atletul maghiar- 
Csermak este primul care a aruncat: 
ciocanul peste 60 metri (în 1957 cu. 
prilejul Olimpiadei de la Helsinki).. 
Dv., cum se spune, ...știți ceva, cînd: 
reamintiți că s-a scris cîndva că atle
tul islander Patrick O’Kallaghon ar fii 
reușit acest lucru în anul 1938. Pe: for— 
manta reușită atunci de acest atletI 
n-a fost omologată ca record mondial I
nu pentru că federația țării salo nu: 
era afiliată la F.I.A., ci fiindcă s-a. 
greșit pu: și simplu la converti: eai 
„picioarelor" 
O'Kallaghan 
metri.

în metri! In realitate,, 
aruncase în jur de 58/

ION POȘTAȘUL

.............. ........ . .....

Despre un bal și mai ales 
despre lipsa de chef a jucă-y 
tarilor echipei de oină Ener- 
gia-Obidiți de a-și susține ai 
doua zi meciul de campio- 
nat...

Dacă-i vorba despre chef. 
După cit mi-aduc aminte 
Au avut (chiar foarte mult) 
Doar... c-o seară înainte!

------ ION MALHil



începe a
t campionatului repu
Cele mai bune 24 echipe de băieți 

i fete ale țării participă începînd de 
zi Ia a X-a ediție a campionatului 
epublican de baschet. Fără îndoială, 
in eveniment de o deosebită, impor- 
anță, așteptat cu multă nerăbdare de 
urători și de spectatori.

Antrenorii ne vor arăta — sperăm ! 
- că au folosit cu chibzuință răgazul 
lintre campionatul trecut și cel din 
cest an, că s-au îngrijit din vreme 
le împrospătarea formațiilor, de per- 
nanenta ridicare a valorii lor, de forma" 
ea unor echipe capabile să practice

• Mihai x'edeff (C.C.A.) intr-o săritură 
caracteristică.

$5Cupa poștașului” 
ia ciclism

Tradiționalele întreceri cluuie dotate 
cu „Cupa poștașului’» vor avea loc uu- 
minică dimineață. Actuala ediție este 
organizată de „Comisia de organizare a 
centenrr ’.lui mărcii poștale romînești” 
și. firește datorită acestei Importante 
âniver&^ix, întrecerile vor căpătă o «iu- 
ploare aeosebită.

Plecarea festivă se va da din fața 
Poștei Centrale, la ora 8,30, urmînd ca 
startul efectiv să se dea începînd de 
la ora 9,30 de -pe șoseaua BucureȘti-Pitești 
(km. 8). Cursa rezervată alergătorilor 
din categoria avansați va măsura 100 
km (km 3 — km 58 și retur), cea a ju
niorilor 50 km (km 8 — km 33 și retur), 
întrecerea fetelor 20 km (km 8 — km 
18 și retur), iar alergarea poștașilor (pe 
biciclete de oraș) 10 km (km 8 — km 13 
și retur).

care frînează dezvoltarea acestui sport.
Firește că aspectele relevate de dînșii 

se vor adăuga propriilor noastre consta- 
cititori. Este și ilormal acest lticru. Zia- _ tari, făcute cu prilejul unui articol a- 
ml aparține in primul rînd cititorilor supra desfășurării actualului sezon Com- 

;săi și cu cît contactul dintre masa de
■ cititori și lucrătorii ziarului va fi mai 
istrîns, cu atît ziarul va corespunde mai 
mult menirii sale. Zilele trecute însă

■ am avut o surpriză. Ne-au vizitat la re
dacție nu unul sau cîțiva sportivi, ci

■o întreagă echipă, în frunte cu antre
norul său. Profitînd de prezența sa în 

’Capitală, cu ocazia finalelor campiona- 
ttului republican masculin de hochei pe 
’iarbă, ' ' "
-să ne
unele

...O 
sfera 
peț.i au început să spună ce au pe... 
inimă. Au vorbit jucătorii P. Nedeianu, 
I. Deleanu, L. Dulimov, T. Gydrgț/, L. 

’Timar, I. Cehie, a vorbit și antrenorul 
G. Dumitrescu. Și ceea ce ne-a impre
sionat a fost că, trecînd destul de re
pede peste unele iniei sau... mari ne
cazuri ale echipei orădene, vorbitorii 
s-au oprit asupra cîtorva probleme de 
bază ale acestei discipline sportive, de 
curînd introduse în țara noastră. Cu 
alte cuvinte, oamenii veniseră împinși 
nu atît de unele ,,of“-uri mai mult sau 
mai puțin locale ci, preocupați de soarta 
sportului lor iubit, cereau sprijinul zia
rului în vederea remedierii lipsurilor

Ne-am obișnuit de multi ani să fim 
vizitați la redacție de sportivi, antre
nori, activiști sportivi sau pur și simplu

echipa Dinamo Oradea a ținut 
facă o vizită, pentru a ne expune 
probleme, unele nemulțumiri... 
dată prezentările făcute, atmo- 

s-a... încălzit. Unul cîte unul, oas-

i e— a e Ji ț 
Lîican Je L ase Iiet

jocuri de înalt nivel tehnic. întrecerile 
de verificare organizate înaintea înce
perii campionatului republican au do
vedit că unele echipe au înțeles să 
muncească cu toată rîvna pentru pro
gresul lor. Echipa de fete Rapid Bucu
rești, de pildă, a prezentat în „Cupa 
7 Noiembrie" o formație în care, ală
turi de elemente consacrate, ca Eva 
Ferencz, Antoaneta Sidea, Doina Lupan, 
ș. a., au apărut jucătoare tinere, care 
nu au depășit vîrsta junioratului și 
care au dat un plus de vigoare și efi
cacitate formației. Ne referim la San
da Dumitrescu, , Cornelia Gheorghe, 
Anca Dumitrescu, care s-au afirmat ca 
elemente talentate, cu reale perspective 
de dezvoltare.

Echipele masculine Dinamo Tg. Mu
reș, Dinamo Oradea și Știința Cluj 
au arătat și ele o formă bună, obți- 
nînd frumoase victorii în fața puter
nicii echipe poloneze Gwardia din 
Gdansk.

în general, formațiile participante la 
campionatul republican din acest an 
au arătat în jocurile de verificare că 
s-au preocupat de pregătirea lor. Noi 
dorim ca în jocurile din campionatul 
1958/1959 să vedem cît mai multe me
ciuri care să ne ofere spectacole plă
cute, jocuri de calitate și care să pri- 
lejuiască afirmarea a cît mai multor 
elemente tinere. Numai în acest fel vom 
avea asigurată perspectiva progresului 
permanent în acest sport.

Și totuși trebuie perseverat pe acest drum !

Pe marginea meciului de rugbi cu R.D. Germană
Desigur că pe mulți dintre cititorii 

ziarului nostru i-a sur'prins rezultatul 
nedecis (5—5), obținut duminică de 
echipa noastră de rugbi în fața repre
zentativei R. D. Germane. Mărturisim 
că și noi am rămas la fel de nedume
riți, cunoscînd valoarea destul de mo
destă a sportului cu balonul oval din 
țara prietenă.

Explicațiile rezultatului le-am căpătat 
de la iov. Ion Nițulescu, membru în 
biroul Federației Romine de Rugbi 
care a însoțit echipa în calitate de 
conducător. Am aflat astfel unele amă
nunte interesante în legătură cu meciul 
de pe terenul de rugbi de la Branden
burg.

In primul rînd trebuie precizat că in 
R.D. Germană nu a evoluat o echipă na
țională în adevărata accepțiune a cu
vin tul ui. In realitate — sub numele de 
reprezentativă a R.P.R. —■ a jucat o 
echipă de tineret, o formație de pers
pectivă, întărită doar cu 2 jucători ru- 
tinați : lordăchescu și Penciu. Scopul 
acestei acțiuni: verificarea și rodarea 
unei formații tinere, (în viitor, posibilă 
echipă națională). Această inițiativă 
a vădit aspecte pozitive în sensul că 
s-au promovat intr-o echipă selecțio
nată nu mai puțin de 11 reprezentanți 
ai provinciei, lucru care nu s-a mai 
intimplat niciodată pînă acum în isto
ria acestui sport. Această promovare 
va avea fără îndoială darul de a sti- 

® vizită binevenită

petițional de hochei pe iarbă. Pînă 
alunei însă, nu strică să amintim unele 
din doleanțele oaspeților noștri.

Ziarul, afirmă ei pe buna dreptate,
i-ar  putea ajuta relevind și criticând 
unele atitudini care- frinează dezvolta
rea hocheiului pe iarbă. De exemplu, 
tov. I. Szekely și Hodossy de la Clu
bul sportiv Oradea, desconsideră în 
mod nepermis hocheiul pe iarbă, fă- 
cînd tot felul de greutăți cînd este 
vorba de p’rogramarea unui meci pe 
terenurile respective. Așa că kocheiștii 
din Oradea se antrenează pe un teren 
cu. totul impropriu, iar cu prilejul jocu
rilor au mari greutăți cit administrato
rii terenurilor repartizate de consiliul 
orășenesc U.C.F.S. De altfel nici con
siliul orășenesc U.C.F.S.-nu le acordă 
ajutorul scontat, deși ei au cerut de
seori acest sprijin. Unele colective de a- 
semenea desconsideră, la rîndul lor, ho
cheiul pe iarbă. De exemplu, colectivul 
Electrica Oradea face totul pentru a 
desființa echipa feminină, cu toată va
loarea bună a acesteia.

O cauză a slabei dezvoltări a hochei
ului pe iarbă o constituie calitatea nu 
întotdeauna corespunzătoare și prețul 
încă ridicat al croselor produse de 
1FIL Reghin. Acest lucru face ca la 
Marghita, comună în care hocheiul pe 
iarbă este îndrăgit de un mare număr 
de țineri, șă fise Joace cu crose (mai

Surprize și întreceri deosebit de dîrze
în campionatul republican individual de scrimă

Campionatul republican individual de 
scrimă din acest an este caracterizat 
îndeosebi prin dirzenia cu care se în
trec competitorii la supremul titlu. 
Sportivi cu experiență și rutină in a- 
ceastă disciplină ca și proaspeții par
ticipant la un concurs de asemenea 
importanță,- depun maximum de efort 
pentru o comportare cit mai frumoasă, 
pentru un loc cit mai bun. Așa s-au 
petrecut lucrurile la floretă bărbați și 
tot așa la floretă femei. Iar această 
pasionantă dispută a dat loc la asal
turi de valoare și, ('neînțeles, la sur
prize. Cum altfel dec it ca surprize pot 
fi socotite eliminările ■— încă din setii 
— a unor sportivi binecunoscuți ca 
Gh. Matei, Cecilia Neagu, Otilia Vad- 
nay sau Iulia Valaskay? Și, oare, nu 
tot așa trebuie calificată intrarea in 
semifinalele feminine a junioarelor 
Valeria Lut man și Oprița Dragalina, 
care cu numai doi ani in urmă abia 
învățau cum se ține o floretă?

O ’ altă surpriză, sau, mai bine zis, 
o nedumerire provocată de Clubul spor, 
tiv Oradea. După cum se știe acolo 
există o puternică secție de scrimă, cu 
sportivi de valoare ca Mioara Sătea- 
nu — finalistă a campionatului repu
blican de anul trecut —, Oscar Thel- 
meiner, unul dintre cei mai buni spa
dasini din țară, Etneric Aruș și I. 
Szantho, sabreri de categorie superioa
ră. Ne așteptam să intilnim pe acești 
sportivi pe planșele din sala Dinamo, 
așa cum ti urmărisem cu puțină vreme 

mula dezvoltarea rugbiului in provin
cie și va duce implicit la creșterea va
lorii jocului unor echipe din țară.

Echipa noastră a dovedit' în plus la 
Brandenburg o frumoasă concepție de 
joc, multă combativitate, un excelent 
spirit de echipă și disciplină tactică. 
In general, trebuie spus că ea a evo
luat la nivelul posibilităților actuale 
ale componenților ei. Cei mai buni: 
Al. Stanciu, Cordoș, lordăchescu, Mc- 
linte și Popescu.

Fără îndoială că ea a evidențiat și 
scăderi importante ca de pildă’, lipsă 
de rutină, o insuficientă tehnică (ex
plicabilă prin scurtul timp de cînd 
joacă rugbi majoritatea celor selecțio
nați), din care cauză nu a putut marca 
mai mult, deși a dominat-cu autoritate. 
In plus, au apărut deficiențe neprevă
zute ca, slăbiciunea lui Penciu — care 
a scăpat baloane și nu a reușit trans
formări ușoare. El poartă totodată prin
cipala vină în încercarea primită, mai 
trebuie amintită și lipsa de personali
tate a celor doi centri — Nagel și 
Luscal — care timorați, s-au bazat 
prea mult în acțiunile ofensive pe Pen
ciu, dînd dovadă de puțină inițiativă 
Dacă la toate acestea vom adăuga 
faptul că terenul de joc a avut o 
țime de numai 62 m. (față de 69 
cît este minimum regulamentar), 
terenul de țintă avea numai 3(0 m.
țime (față de 12—24 m.) lucru care 

lă-
m. 
iar 
lă-

mult un fel de ciomege) de... fabricație 
proprie. Și multe din aceste lipsuri ar 
putea fi remediate dacă federația de spe
cialitate ar dovedi mai mult interes 
pentru dezvoltarea hocheiului pe iarbă, 
dacă s-ar ocupa mai mult de rezolva
rea problemelor legate de progresul 
acestui sport 

Dulimov (Dinamo Oradea) stăvilind unul din atacurile Victoriei Huzurești. 
~ (fotoI. Mihaica)

in urmă la startul întrecerilor „Cupei 
de toamnă". Și, totuși, aceștia au lip
sit. De ce? Motivul aflat este că... clu
bul sportiv din Oradea „n-are fon
duri"!. Să fie oare adevărat? Noi — 
să ne... ierte tovarășii de la clubul 
sportiv Oradea — nu credem! Ba, „în
drăznim" să afirmăm că este vorba de 
o subapreciere a campionatului care se 
desfășoară în aceste zile in Capitală 
și de o răpire — nejustificată decit 
formal — a posibilităților de partici
pare a scrimerilor din acest oraș la un 
asemenea concurs, in care, aproape în
totdeauna sportivii din Oradea au avut 
un cuvînt greu de spus.

întrecerile din prima zi au scos în 
evidență forma deosebită in care se 
află campionul nostru Tunase Mure- 
șanu, Aiila Csipler, Zoltan Vray și 
Tudor Ilie, calificați, dealtfel în finala 
care va avea loc mîine, alături de So
rin Poenaru, Barbu Olănescu, Iosif 
Zilahy și Ixidislau Orban. Parcurgind 
cu privirea lista cu numele finaliștilor, 
ne putem da ușor seama că finala de 
mîine reunește cu adevărat pe cel mai 
buni floretiști pe care-i avem la ora 
actuală. Cine va cîștiga e, în acest 
caz, foarte greu de presupus. Totuși, 
noi acordăm șanse — față de evoluția 
de pînă acum — lui Tunase Mureșanu 
sau cîștigătorului „Cupei de toamnă" 
Atila Csipler. Nu este exclus însă ca 
„pronosticul" nostru să fie răsturnat, 
doarece după cum am mai spus fiecare 

dezavantajat in mod vădit, vom 
explicațiile acestui rezultat ne. 

care nu trebuie să ne

ne-a 
avea 
concludent, 
descurajeze, ci, dimpotrivă, se cere să 
perseverăm pe drumul promovării ele
mentelor tinere de talent in echipele 
reprezentative. Pentru că acestea, ro
date in intilniri internaționale ușoare, 
vor fi in măsură ,intr-un viitor apro
piat, să readucă rugbiul nostru succe
sele așteptate. (C. D.)

• Fosta campioană învinsă de C.S.U. și de... propria-i nespor- 
tivitate • Victoria București la egalitate cu Dinamo Oradea

Fruntașele celor trei serii ale cam
pionatului republican masculin de ho
chei pe iarbă — respectiv primele două 
clasate în seria I și prima clasată din 
celelalte două — s-au reunit în Capi
tală pentru a-și disputa titlul de cam
pioană republicană pe anul 1958.

Primul meci, C.S.U. București—Pro
gresul Gheorghieni, se anunța deosebit 
de interesant, pentru că opunea forma
ția studenților bucureșteni, bine pusă 
,1a punct, echipei campioane republica
ne de anul trecut, recent întoarsă din- 
tr-un turneu în R. P. Polonă. Prima 
repriză, terminată cu scor alb, a co
respuns așteptărilor. Ambele echipe au 
avut perioade de dominare și, cu toată 
ineficacitatea atacurilor, jocul a plăcut. 
La reluare, studenții reușesc să fruc
tifice un corner, prin Pășcălău. Din 
acest moment însă, jocul degenerează 
din cauza atitudinii jucătorilor din 
Gheorghieni, enervați de golul primit. 
In deosebi jucătorul Varadi caută tot 
timpul picioarele adversarilor și protes
tează la deciziile arbitrului. Atmosfera

Eugenia Țărăngoiu și Doina Alexan- 
drescu 
probei 
cadrul 

— ambele calificate in finala 
de floretă — întrecîndu-se în. 
seriilor eliminatorii.

(Foto Th. Roibu)

finaliști poate emite pretenții lâdintre 
titlul de campion.

La fete, situația este ceva mai linie 
pede. Olga Orban — intr-o formă deot 
sebită, s-a „plimbat" in seria 1 din 
care a făcut parte, tot așa ca și în se
mifinală. De aceea, ni se pare că și 
problema locului I este, oarecum, rezol
vată. Să vedem astăzi dacă Maria Vi- 
col, cea mai constantă in întrecerile 
din serii și semifinale, este de aceeași 
părere. La „duelul" pentru titlu, vor mai 
lua parte, după părerea noastră, Elena 
Ferenczi și Eugenia Țărăngoiu, pentru 
că Ecaterina Orb-Lazăr, campioana e- 
diției precedente, complet neantren 
nu poate ține ritmul acestora. Ea s._ 
și calificat de altfel destul de greu in 
finală. <

Azi dimineață de la ora 8,30 au loc 
seriile și semifinalele la spadă, iar 
după-amiază, de la ora 17, finala probei 
de floretă femei și spadă. Miine dimi
neață, sabie ■— eliminatorii și semifi
nale, iar după-amiază finala la floretă 
masculină si finala la sabie.

ELENA MATEESCU

se înrăutățește treptat, pentru ca în i
67 — cînd arbitrul Smerecinski ar
dă gol studenților într-o situație dubi
oasă — echipa Progresul Gheorghieni 
să protesteze zgomotos iar apoi, la 
îndemnul antrenorului Ladislau Karda, 
să se așeze pe iarbă, lăsînd pe studenți 
să înscrie al treilea gol. Cîteva secunde 
mai tîrziu, formația Progresul a pără
sit terenul, spre revolta tuturor celor 
prezenți, indignați de această compor
tare cu totul nesportivă. Este inadmi
sibil ca o echipă care a deținui titlu! 
de campioană republicană și a avu’ 
recent prilejul să joace în străinătate 
să aibă o asemenea atitudine. Sub orice 
critică este gestul antrenorului Karda 
care — în loc să-și calmeze jucătorii 
— i-a incitat să părăsească terenul 
Federația este datoare să ia cele mai 
energice măsuri împotriva acestei ie
șiri nesportive, cu totul neobișnuită p< 
terenurile noastre. Rezultatul ' meciului 
a fost de 3—0 (0—0) pentru C.S.U 
București.
Al doilea meci al zilei, Victoria Bucu

rești—Dinamo Oradea, era cît pe cc s; 
se soldeze cu o mare surpriză. Duni 
20 de minute de tatonări reciproce, Vie 
toria reușește să înscrie un gol de tont; 
frumusețea, dintr-o centrare a lu 
Zgribcea, reluată în poartă de Stane; 
Bucureștenii se retrag apoi în apărari 
și reușesc să mențină scorul timp dc 
47 de minute, în ciuda atacurilor impe 
tuoase dar insuficient de precise al- 
dinamoviștilor orădeni. Totuși. în ulti 
mele trei minute, orădenii reușesc si 
egaleze prin Salo, meciul luînd sfîrși 
cu scorul de 1—1 (1—0). De mențio 
nat că în prima repriză Victoria a juca 
în 10 oameni, Neacșu fiind accidenta 
chiar la începutul jocului.

Cu acest prilej s-a constatat lips: 
unui medic-delegat, o inadmisibilă de 
fecțitine organizatorică.

Finalele continuă astăzi, de la or. 
14,30, tot pe stadionul 23 August (terci 
III), cu meciurile: C.S.U. București- 
Dinamo Oradea și Progresul Gheorghi 
eni—Victoria București iar mîine dup 
amiază, de la aceeași oră, cu jocurile 
Dinamo Oradea—Progresul Gheorghiei 
și Victoria București—C.S.U. Biicurcșt
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Defecțiuni organizatorice 
în penultima etapă 

a turneului final

Fotbaliștii rosnini in plin antrenament 
in vederea partidelor eu

turneului fi
de

In penultima etapa a
il al campionatului republican 
nă au fost înregistrate rezultate 
irmale, elarifieîndu-se în mare mă- 
iră situația în clasament. Astfel, 
durcanii" G.A.S. Oltenița, Dinamo 
ucurești și C.S;U. București s-au 
îtașat de celelalte formații, for- 
înd acum plutonul care ,își va dis- 
ita întîietatea pentru cucerirea mult 
vnitului titlu. Etapa de duminică nu 
î prilejuiește însă aprecieri favo- 
ibile ca aceea disputată cu două 
iptămîni în urmă. In primul rînd 
■curile au fost umbrite de modul 
îfectuos în care echipele gazde au 
îigurat organizarea întrecerilor. La 
biu meciurile au fost programate 
i un teren impracticabil, unde după 
im ne-a declarat tovarășul N. Drag- 
;a, observatorul federației, jucăto- 
i se... înfundau pur și simplu în 
șipul amestecat cu zgură. La Rrrf. 
ărat și la București au lipsit sco
rii. Din această cauză Ia Bucu- 
ști s-a ajuns la un act de gravă 
disciplină din partea formației A- 
ntul Băduleasa, care susținînd că 
s-au omis două puncte nu s-a mai 
ezentat — în semn de protest — 
jocurile din retur. In plus, C.S.U. 

ucurești a programat jocurile pe 
î teren situat tocmai la marginea 
apitalei. Oare nu se găsea un teren 
ai central ?
Comentariile sînt de prisos. Ră- 
îne ca acum organizatorii din ul
na etapă să se preocupe mai mult 
: . asigurarea celor mai bune condi- 
jni pentru desfășurarea meciurilor, 
lată rezultatele: 

n 10—4, 20—8; Av.
v. Frasin 7—6, 14—-15 ; Av. 
i’-asa—C.S.U. 6—12. 0—3;

-Curcanii

— Loturile susțin mîine ia București, Cluj 
și Ploești noi partide de pregătire —

Pregătirile loturilor reprezentative de fotbal continuă mîine la Bucu
rești, Ploești și Cluj. Lotul A joacă pe Stadionul „23 August" (ora 15.30) ... ■:..< r>.x------ s s— »_ z— z, „ ]ajj j q

la Ploești într-un meci cu Petrolul, iar
cu Jiu>l Petroșani, iar în deschidere (ora 13.45) juniorii cu C.S.M.S. 
acest timp, lotul de tineret evoluează 
lotul B la Cluj cu Știința.

C.S.U.—Av. Fra- 
Băduleasa— 

Bă- 
C.F.R. 

9—18,6—11. Energ.
_4!—Dinamo — 13, 1—20. Cla-

•nientiil înaintea uit i nu el; pe :
ciurca’nii G.A.S

■Oltenița 8 8 0 0 114: 49 24
C.S.U. Buc. 8 8 0 0 83: 36 24
Dinamo Buc. 8 7 0 1 99: 37 22
Avintul Frasin 10 4 0 6 99:108 18
Avîntul Băduleasa 10 2 0 8 45:105 14
C.F.R. Sibiu 10 1 1 8 50:120 13
Energia Obidiți 10 1 1 8 43: 81 13

W 1 NOIEMBRIE ÎNCEPE 
CAMPIONATUL REPUBLICAN

DE ȘAH
Finala campionatului republican' 

masculin de șah se va desfășura 
la București, intre 1—24 noiem
brie. întîlnirile vor avea loc în 
sala Institutului de Petrol și Ga
ze.

Federația Roinînă de șah pre
cizează că tofi cei 20 de finaliști 
trebuie să-și confirme participarea 

finală pînă la data de 25 oc- 
loHubrie.

Pregătirile se intensifică, deoarece 
n-au mai rămas decît 9 zile pînă la 
data cînd echipele noastre selecționate 
vor înfrunta redutabilele reprezentative 
ale Ungariei (A, B, tineret și juniori), 
învingători sau învinși în ultimele lor 
întîlniri internaționale, fotbaliștii ma
ghiari și-au dovedit de fiecare dată 
valoarea internațională. „Repriza a 
doua a văzut pe unguri revenindu-și 
și făcînd dovada clasei căreia aparțin 
și care le-a permis să învingă Polonia 
cu 3—1 chiar la Varșovia, cu 15 zile 
înainte" — scria ziarul francez L’Equi- 
pe“ după partida U.R.S.S. — Ungaria 
(3-1).

In meciul cu Iugoslavia, echipa Un
gariei — datorită puterii sale de luptă 
și manevrelor tactice — a reușit să 
termine la egalitate (4—4) un meci 
care părea compromis pentru ea: cu 
14 minute înainte de sfîrșit, Iugoslavia 
conducea cu 4—2! Echipa maghiară 
a jucat cu Budai 11 centru retras și 
cu Sandor — cel mai bun jucător — 
mult avansat în terenul iugoslav, unde 
a fost gata să speculeze orice greșeală 
a apărării adverse. Și după două com
binații Budai II —■ Șandor a marcat 
Ungaria cele două goluri din finalul 
întîlnirii.

Comentariile generale ale presei 
sportive străine asupra jocurilor echi
pelor maghiare impun multă, foarte 
multă grijă în pregătirile echipelor 
noastre înaintea partidelor de la 26 
octombrie.

LA BUCUREȘTI...
Joi, cele patru loturi reprezentative 

ale noastre au susținut primele întîlniri 
de antrenament. La București, lotul A 
a jucat două reprize a 30 minute cu 
Rapid II (2—1, prin Constantin, Di- 
nulescu și Mafteuță) și una cu Rapid 
comb. (5—0, prin Ene I 2, Eftirnie 2 
și Ciosescu). Formația : Toma — Grea- 
vu, Caricaș, Macri — Al. Vasile, Nun- 
weiller — Oaidă, Constantin, Dinules- 
cu, Eftirnie, Tătara, a construit mai 
multe acțiuni în terenul advers, dar 
în același timp a dezvăluit unele lip
suri individuale (Constantin nti-1 lan
sează pe Oaidă, ci-i trimite mingea la 
picior, Tătarii și Eftirnie au driblat inu
til). * -
pid,
ffu) 
Al.

cu echipa regională C.S.A. București 
de care au dispus cu 4—1 (2—1).

...LA ORAȘUL STALIN...
Echipa B s-a antrenat la Orașul 

Stalin cu Steagul roșu (3—1, Zahar’ia, 
Hașotă, Vasilescu și Marinescu). In 
prima repriză a jucat slab. Atacul a 
înghesuit jocul în tripletă. După pau
ză însă, echipa — modificată — a 
jucat mai bine și aceasta datorită ata
cului care a construit multe acțiuni 
periculoase larg desfășurate. Au evo
luat jucătorii: Voinescu (Cozma) — 
Nagy (Cojocaru), 1. Lazăr, Soare — 
Jenei, Nedelcu (Mihăilescu) — Caco- 
veanu (Hașotă), Fusuilan, Zaharia, 
Meszaros II, Vasilescu. (AL. DINCÂ, 
coresp. regional)

...ȘI LA SIBIU
A treia garnitură, de tineret, a jucat 

la Sibiu cu C.S.A. (2—1, Asan, Țîr
covnicu și Dragoman). Jocul, în ge-

Ungaria

neral, a satisfăcut. Lotul însă, a avut 
comportări diferite: în prima repriză 
apărarea și atacul au jucat sub aș
teptări ; în a doua, în urma modifică
rilor făcute în formație, apărarea a 
devenit mai sigură, iar atacul a avut 
mai multă claritate și eficacitate. îna
intarea Copil — Țîrcovnicu — Ene II 
— Gram — Văcaru a jucat mai bine 
decît cea compusă din Drăgoi — Ghi
bea — Ene II ■— Asan —■ Georgescu. 
Formația lotului : Todor (Uțu) — 
Staicu, Motroc (Nagy), Panait II (Mo- 
troc) — Bodo, Stancu — Drăgoi (Co-

Pază de la antrenamentul de joi X 
X al lotului A. Bone (in dreapta) res-ț 
f pinge balonul cu capul la o acțiu- X 
t/ie a Rapidului II. I.eahevici (in ș- 
X mijloc) a sărit și el la minge, dar t 
Tprea tlrziu... XX (Foto 1. Mihăică)

pil), Ghibea (Țîrcovnicu), Ene II, A- 
san (Gram), Georgescu (Văcarii). 
(M. VLADOIANU și C. PITARU, co
respondenți).

Mîine, în categoria B la fotbal

Liderii, Corvinul Hunedoara și Rapid II București, 
susțin meciuri dificile pe teren propriu

i

In ultima repriză, cu comb. Ră
cind a jucat echipa : Toma (Dun- 
— Popa, Ntmweiller, Macri — 

Vasile, Bone 
Ciosescu, Ene I, 
părut mai sudat, 
ficace. încercarea 
stînga n-a dat însă rezultate.

Tot în Capitală, juniorii au jucat

— Oaidă, Eftirnie, 
V. Anghel, atacul a 
mai clar și mai e- 

cu V. Angliei extrem

O 
0 
C.S.A. Sibiu
In lipsa jocurilor de categorie A, 

„capul de afiș" al activității fotbalis
tice interne de mîine îl asigură me
ciurile din cadrul categoriilor B și 
C.

In categoria B lupta pentru primul 
loc este extrem de dîrză. in prima se
rie, nu mai puțin de opt echipe și-au 
pus candidatura — pînă acum — la 
„șefie". Despărțite de diferențe mi
nime de puncte, ca și cefe patru e- 
cliipe fruntașe din seria a doua, ele 
asigură un interes crescînd iiecărei 
etape. Deocamdată, în cele două serii 
conduc Corvintil Hunedoara cu 11 
puncte (la 2, 3 și 4 puncte distanță 
de „urmăritori") și Rapid 11 București 
cu 12 puncte (la 1 și 2 puncte de 
următoarele trei formații). In etapa 
de mîine, liderii au partide foarte 
grele: Corvintil joacă acasă cu a doua 
clasată, A.M.E.F.A. Arad, iar Rapid 
11 cu a patra clasată, Flacăra Moreni, 
singura echipă din categoria B neîn
vinsă —-
citiri 
Arad 
(locul 
C. S. 
întîia

Cîteva constatări pe marginea ultimelor etape © Foi de arbitraj albe la
ale comportării sub așteptări a echipelor Minerul Baia Mare țiO excepție la Galați • Cauze

meciurilor s-au disputat în condițiuni 
normale, într-o atmosferă de sportivi
tate.

Aproape toate foile de arbitraj sînt 
albe la capitolul „indisciplină" sau 
completate cu mențiunea „sportivă" 
atunci cînd este vorba de comporta
rea echipelor și jucătorilor. Iu acea
stă privință sînt de citat multe e- 
xeniple, printre care partidele Prahova 
Ploești — Dinamo Birlad, Metalul Ti
tanii— Gloria Bistrița, Poiana Cim- 
pina — Foresta Fălticeni, Minerul Lu- 
peni — Gaz Metan Mediaș. Această 
îmbunătățire înseninată în comporta
rea jucătorilor este, hotărît lucru, ur
marea măsurilor energice luate la 
timp de federația noastră și sprijinita 
de colectivele sportive. Nu ne 
că echipele vor continua pe 
drum al atitudinii sportive 
șești.

Și

îndoim 
același 
tovără-

capitolul „indisciplină*

vor revizui atitudinea și vor contri
bui la aspectul pozitiv general pe 
care-1 oferă ultimele etape.

CE SE INTIMPLA LA BAIA MARE 
Șl SIBIU

Holismul, calitate de seama 
a sportivului de tip nou

(urmare din pag. 1)

bogății ale Patriei noastre, Patrie 
ire ne oferă tot ce trebuie pentru a 
ce viața omului bogată 
înțelepciunea populară 

Centru cei care nu 
u răsare nici luna, nici 
or rătăci aiurea, în Întunericul lor, 
runcați la voia întîmplării de valu-

și fericită, 
spune că: 
au patrie, 
soarele". Ei

Dragostea de patrie este făclia 
care trebuie să ardă puternic în ini
mile sportivilor noștri, atunci cînd re
prezintă culorile țării pe stadioanele 
lumii. Dacă ei se vor pregăti temei
nic și vor fi animați de sentimentul 
patriotismului socialist, 
în întrecerile sportive internaționale, 
drapGul nostru să fluture de și mai 
multe ori ca pînă acum pe catargul 
cel mai înalt, catargul învingătorilor.

vor face ca

ile vieții, lipsiți de calda mîngiiere 
celor dragi, de minunatele frutnu- 

eți ale locurilor unde s-au născut și 
nde au învăfat să trăiască, să iu- 
lească și să lupte pentru fericirea 
>r.

0 VESTE BUNĂ
‘EN1KU IUBITORII SPORTULUI:

• Faptul că la concursul Pronosport 
nr. 41 nu s-a găsit nici o variantă cu 
12 rezultate exacte a provocat o le
gitimă curiozitate în rîndnrile maselor 
de parti’ipănți. Care a fost meciul 
care a „încuiat" ? Ca și noi, mulți cre
deau ca întilnirea R. Cehoslovacă (A) 
— R.P. Bulgaria (A) a fost surpriza 
nr. 1.

Pentru a ne da seama de realitate 
; am cercetat buletinele cîștigătoare nu- 
i mai ale participanților din provincie. 
1 S-ar părea curios, însă meciul 11 a 

fost greșit doar de un singur partici
pant, și anume: Ilioadă Florea din 
Hunedoara care a jucat 2 variante 
simple un colectiv de 16 lei. Premiul I 
l-a obtirii.it |.e o variantă simplă. Tu
dor Hie din Alba Iulie a completat 
doar 2 variante greșind pronosticul 
la meciul III (R.P. Bulgaria (B) — 
R. Cehoslovaca (B). Paraschiv Vasile 
din coin. Pitulați raion Brăila și Pe- 
trianu 1. din Galați primul, cu 2 va
riante iar secundul cu 5 variante ju
cate, au greșit pronosticul meciului V 
(C.C.A, — Dinamo București). Nedel
cu C. din Brăila jucînd 2 variante a 
greșit pronosticul meciului IX (Dinamo 
Galați — Rapid II), Naghi Victor din 
Pitești jucînd 3 variante a greșit pro-

pînă azi. Dintre celelalte me- 
ale etapei se remarcă: C.F.R. 
— Industria Sir mei C. Turzii
3 cu locul 4), C.S.A Sibiu — 
Tg. Mureș (6 cu 8) — în seria 
— și Metalul

— Bor est a Fălticeni 
tru partea a doua 
foarte interesante se
Gaz Metan Medias — C.F.R.
șoara și Gloria Bistrița — Prahova 
Ploești.

Titanii București 
în a doua. Pen- 
a clasamentelor 
anunță întîlnirile 

Timi-

FOI ALBE...

Deși ne aflăm în ajunul unei etape 
foarte importante, totuși continuă co
mentariile 
duminica 
prinde în 
mentarii 
bucură tor

pe marginea jocurilor de 
trecută. Ceea ce se des- 
prinml rînd din aceste co- 
este faptul — foarte îm- 
— că marea majoritate a

mp

...Șl O EXCEPȚIE

la Galați, 
de altfel 

de

Este vorba de partida de 
Dinamo — Rapid 11, care 
s-a și soldat cu surpriza etapei 
duminica trecută. Cum se știe, liderul 
a pierdut cu 3—1 după ce condusese 
cu 1—0. In această partidă s-au co
mis cîteva neregularități care au dus 
la eliminarea a doi jucători (Radu
lescu și Lazăr) de la Rapid 11. Fe
derația a judecat abaterile lor, ca și 
abaterea lui Milea (Rapid II), — 
care nu a fost eliminat, dar căruia 
arbitrul i-a reținut carnetul, — și a 
botărît suspendarea pe două etage a 
lui Rădulescu și avertizarea lut -La
zăr și Milea.

Aceste neregularități au umbrit o 
partidă care se anunța — și care 
a și fost pe o anumită perioadă din 
prima repriză — foarte disputată și 
de tin nivel tehnic destul dc bun. Să 
sperăm însă, că și acești fotbaliști își

Din cele 28 de echipe, două atrag 
atenția în mod special prin comporta
rea lor in gene-al slabă, deși dispun 
de efective de jucători de valoare: Ml 
nertil Baia Mare, în primul rînd, și 
C.S.A. Sibiu. Echipa din Sibiu a mai 
reușit rezultate bune și jocuri de o 
calitate apropiată valorii jucătorilor, 
printre care se numără Dragoman, 
Bratu, loniță, Roman, Boian, etc. lo
tuși, evoluția ei nu reușește să mul
țumească. Cauzele sînt numeroase și 
printre ele una este principală: echipa 
nu a avut antrenor timp de cmc. e- 
tape. In al doilea rînd printre jucă
tori (Popa 1, loniță etc.) și-au tăc 
apariția semne de înfumurare, u« 
ce influențează și pregătirea și c i 
portarea în meci. In. asemenea coti' i 
țium se impune mai multă atenție dm 
partea conducerii secției de iotbai, 
mai cu seamă în problema muncii <*-  
ducative.

La Minerul Baia Mare — singura 
echipă care n-a cîștigat încă un rticr-i 
— se pune problema deselor schim 
bări de formație de la meci la meci, 
ceea ce este în dauna jocului de an
samblu. De asemenea, după cum e 
scrie corespondentul nostru V. Sd.si- 
ranu, echipa manifestă grave lipsi ri 
tactice (înghesuie jocul pe centri’ i. 
este lipsită de finalitate și dă dovadă 
de slabă pregătire morală și de vo
ință Antrenorul VoronkovsKi trebmc 
să-și îndrepte mai mult atenția s -e 
lichidarea acestor lipsuri și spre ori
entarea echipei către un joc mai S’m- 
plu și eficace cu care să iasă din im
pasul actual.

onosport
nosticul la meciul X (C.F.R. Timișoa
ra — C.F.R. Arad), iar Gere Ion din 
Timișoara completînd 5 variante a gre
șit pronosticul meciului XI, (Progresul 
Suceava — Flacăra Moreni).

a In absența meciurilor din cadrul 
campionatului primei categorii, parti- 
cipanții la concursul Pronosport nr. 42 
de duminică 19 octombrie vor avea: 
8 meciuri din cadrul campionatului ca
tegoriei secunde și 4 întîlniri din cam
pionatul italian.

Pentru documentare, nu uitați să 
consultați Programul I.oto-Pronosport 
nr. 235 care cuprinde un bogat mate
rial documentar legat de acest con
curs.

Nu uitați! Numai mîine pînă la ora 
12 mai puteți depline buletine la con
cursul Pronosport nr. 42.

DIN NOU REPORT MARE 
LA PRONOEXPRES

După ce săptămîna trecută am a- 
vut plăcerea să înregistrăm un premiu 
de 250.000 lei ,ultimul concurs Pro
noexpres a fo®t mult mai „zgîrcit" în

ceea ce privește numărul câștigători
lor.

La omologarea concursului Pronoex- 
pres nr. 39 s-a constatat că nu există 
variante cărora să li se atribuie un 
premiu de categoria 1 sau a II-a.

Aceasta înseamnă că. la concursul 
Pronoexpres nr. 40 cu tragerea din 
urnă miercuri 22 octombrie se repor
tează în . total suma de 364.507 lei, re
partizată astfel: 250.000 lei la cate
goria I si 114.507 lei la categoria 
a II-a.

Fără îndoială că această sumă este 
cîte se poate de tentantă, astfel că nu 
vă răniîne decît să completați cît mai 
multe variante la acest concurs.

© In urma omologării variantelor 
depuse la concursul Pronoexpres nr. 39 
din 15 octombrie s-au stabilit urmă
toarele premii :

Categoria III : 7 variante a cîte 
16.358 lei fiecare.

Categoria IV: 53 variante a cîte 
2.160 lei fiecare.

Categoria V : 211 variante a c.îte 
542 lei fiecare.

Categoria VI : 1.023 variante a cîte 
111 lei fiecare.

Fond de premii: 822.535 Iei.
© Plata premiilor la concursul Pro

noexpres nr. 39 din 15 octombrie a.c. 
se va face luni 20 octombrie cu înce- 
(Tt’re de la ora 17 la agențiile proprii 
raionale Loto-Pronoexpres în raza că
rora premiații și-au depus buletinele.

PROGRAMUL CONCURSULUI . 
PRONOSPORT NR. 43 
din 26 octombrie 1958

I. R.P.R. (A) — R.P.U. (A)
II. R.P IJ. (B) - R.P.R. (B)

III. R.P.R. (jun) — R.P.U. (jun)
IV. R.P.U. (tin.) — R.P.R. (tin.)

V. Sampdori'a — Fiorentina
VI. Lazio — Napoli

VIL Alessandria — Genoa 
VIII. Internazionale — Roma

IX. I anerosi — Milan
X. Bologna — Spai

XI. Triestina — Udincse
XII. Bari — Padova

Rubrica redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.

obtirii.it


Campionatul republican 
de călărie proba completă

V. Bărbuceanu (0. C. A.) 
a cîștigat întrecerea 

la dresaj
Proba de dresaj, cu care a început 

lampiouatul republican de probă com- 
ileta la călărie, a adunat la start ieri 
limineață pe baza hipică din Calea 
■’leviici un număr de șase concurențe 

•’rigid ș; ploaia care a început sa cadă 
n timpul desfășurării probei a îngreu 
șat intr-o oarecare măsură efectuarea 
mișcărilor cerute de regulament la ca- 
egorin ușoara. Cu toate acestea, punc- 
ajul obținut de fiecare concurent în. 
■arte este mulțumitor. Așa cum era și 
e așteptat de Ia un călăreț cu expe- 
iențu în întreceri de dresaj, cel mai 
ine s-a prezentat în această probă 
'irgil Hărbuceanu (C.C.A.) pe calul 
Verzuii. El a totalizat cel mai mic nu- 
lăr de puncte, minus 31 (la probă 
□mpletă se calculează penalizările) 
e locurile 2 și 3 s-a clasat Gheorghe 
anga cit caii Fulger și Cabala cu 
liniis 2 și respectiv 32.34. După cum
i poate vedea, Gh. Lauga pornește 
ivont în această probă, el dtspunînd 
e doi cai dintre care f ulger (•■aiul
ii 1. Molnar), este foarte bme pre- 
ătit. Pe locurile următoare s-au cla. 
it: Gh luja (C.S.A. Buc.) pe calul 
iniinic ctj minus 49,67 puncte, Gh. 
'hițuran (C.C.A.) pe Bambus cu mi
lls 52.34 p., Gheorghe Lnpancu (Sie- 
irul Ploești) pe Falnic cu minus 54,67 
, și C. Vlad (li. H. Gr. Ploești) pe 
en Hur cu minus 56,67 p.
Astăzi dimineață de la ora 9 se va 

esfășura cea mai grea parte a probei 
tonpicte, proba de tond pe im traseu 
e 27 t:m, la Hipodromul Băneasa-Ga- 
>p și în împrejurimi; iar mîine de ia 
ra 9 proba de obstacole categoria u- 
aară pe baza hipica dm parcul ..Gh 
iheorghiii-Dej“.

o- g-

Se anunța un campionat de volei mai
Incepînd de duminica viitoare, cele 

.o echipe care participa la campiona
tele republicane de volei își vor da 
din nou întîlnire pe podiumul sălilor 
de joc.

Se pare că anul acesta întrecerea 
lor va fi mult mai echilibrata decit în 
trecutele ediții. Aceasta în primul rîird 
datorită schimbărilor care .iu avut k:c 
în formațile echipelor pârtie.p. ite și 
care au avut darul să omege iizeze e- 
chipele din punct de ved :re valoric. 
Dacă pînă acum cîștigătorii erau oa
recum previzibili, de data aceasta lup
ta se anunța mult mai strînsă atît în 
campionatul masculin cit și in cel fe 
minin.

Va fi interesantă de urmărit și evo
luția formaților promovate : Voința
București și Știința Iași (cîștigătoare- 
le întrecerii echipelor masculine de ca
tegoria B), ca și formațiile feminine 
Știința Cluj și Progresul București, 
clasate pe primele două locuri în fi
nala campionatului de calificare. Toa
te aceste patru echipe prezintă multi 
jucători și jucătoare de valoare, ast
fel că vor contribui și ele ia reușita a- 
cestui campionat care se anunță deo
sebit de pasionant.

lată formațiile echipelor participante; 
FEMiNiN

BUCUREȘTI (antrenor : Gh. Cons- 
iinela Pieșoianu, Doina Ivânes- 

Teodorescu, Maria Păun, Viorica

DINAMO
tuntinescu):
cu. Florina 
Herișcnu, Georgeta Ozun, Rodica Șiciovan.

RAPID BUCUREȘTI (antrenor; N. Mecdu): 
Ana Păunoiu, Natalia Cernat, Georgeta Lo
vin, Cornelia Moraru I, Teodora Radulescu, 
Comeiia Moraru 11, Elena Busuiocescu, An- 
toaneta Maricuja, Sonia Colceriu.

SOMEȘUL CLUJ (antrenor: loan Scurtu): 
Ana Susan-Moraru, Elena Simionescu, Ileana 
Benedek, Vera Pavlenko, Domnica Costîc, Vio- 
-ica Kiss-Suciu, Elisabeta Ujvarossi-Petoacă, 
Maria Botezan, Lia Vanea.

METALUL M.I.G. BUCUREȘTI (an‘renor : 
Dinu Nîcolauj : Magdalena Bentz, Ștefania 
Bog--:.?., tna BuShores, Adriana Bătan, Cons
tanța Caracaș, Coca Con stan fin eseu, Sonia 
Braga, Denisa Dumitriu, Geta Molau, Cecilia 
Preda, Emilia Marinescu.

VOINȚA OR. STALIN (antrenor; Octavian 
Borbi!): Ada Hubatek, Moria Stanciu, Felicia 
Arhrre. Mariana Bărbosu, Livra Nisipeanu, 
Gabriela Comșa, Olimpia Comșa.

VO SIBIU (antrenor; V. LăzăruJ); Eu
genia Boțita, Sleia Boaru, Maria Ștefan, Elena 
Roman, Maria Costin, Karin Roth, Georgeta 
Musca, Erna ȘJoica-David, Ecaterina Cio'.an. 
Ileana Lâzcrut.

ȘTIINTA UM’ȘOARA (antrenor: N. Mihăi- 
lescu): Maria Rcțiu, Rodica Gagu, Mariana 
Draghici, Dorina Negru, Vaichița Codreanu, 
Nadina Drduceanu, Elena Fiorea, Viorica 
Runcan. Elisabeta Goloșie, Voichita Mladin.

COMBINATUL POLIGRAFIC BUCUREȘTI 
(antrenor: Henri Vichy): Tatiana Avacum, Fe
licia Mușat, Niculina Gabor, N:cqlle Iliescu, 
Dorina Nica, Aneta Friedrich, Maria Pintea. 
Elena Marcu.

ȘTIINȚA CLUJ (fard antrenor); Maria Tur- 
tureanu Melania Sasu, Maria Lucaci. Livia 
Nistor, Maria Șeuleanu, Euaenia Suciu, Rodica 
Zoicas, Ioana Chindriș, Rodica lonescu, Maria 
Crisan,. Maria Mocanii.

PROGRESUL BUCUREȘTI 'antrenor: Maria
na Bunoscu); Viorica Ardeleanu Elisabeta 
Radu, Mariana Bunescu, Marota Pandelicâ, 
Marcela Nicolescu, Lucia lonescu, Aurica 
Popa, ileana. -Fiorea, Eugenia Metopadov 
Gloria Enescu, Anca Claici.

Ăzi și mîine, pe Herăstrău

Campionatul republican
închide sezonul de

disputat ca oricînd
MASCULIN

DINAMO BUCUREȘTI (antrenor: V. Surugiu): 
Pâunoiu, S. Mihăilescu, S. Apostol, ” 
Chirijă, M. Cristea, Zeithamel, C. 
Slave, C. Constantinescu, tremia, 
O. Botez.

RAPID BUCUREȘTI (antrenor Gh. 
Ponova, Erdely, Plocon, Crivăț, H. 
Drăgan, V. Pavel, Mincef, Gh. Munleanu.

ȘTIINȚA CLUJ (antrenor: V. Fuigsr): Ada- 
movici, Agîrbiceanu, Daiu, Dăbală, Chere- 
bețiu, Fieraru, Gh. lanescu, Mureșan, Bărbuță, 
Sz;do, Steiea, Fu'ger.

C.C.A. BUCUREȘTI (antrenor: J. Tănasascu): 
Mușat, Claici, Corbeanu, Chczan, Antonescu 
Gani, Mihalcea, I. Tănasescu

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI (antrenor : 
EwîH Wilwerfrh Gheriinișan, Kohn, Bulipescu, 
Wilwert, I Stanciu, Bănuț, Niculescu, Dumi- 
triu, PeMac, Novac.

CETATEA BUCUR (antrenori: N. Sotir si 
D. Mediana): Pelin, loni-tă, Paîade, Wo’f, 
Rosemberg, C Nicolau, Ganciu, Micuîescu, 
Rusescu, Șt. Roman, Sdhleanu, Pâdure.t'j.

TRACTORUL OR. STALIN (antrenor: T. Tâ- 
nase): lluțiu. Fl. Iliescu, Stânei, Rusu, Dodu, 
Nicu Mihail, Opreanu, Alex. Stanciu, T. 
Tănase, Rogozan, Vîlsan, Schmidt.

VICTORIA BUCUREȘTI (antrenor: N. Dra- 
gomirescu): B. Boidur, Georgescu, Lupan, 
Săndulescu, Saplacan, Șușelcscu, Ungureanu, 
Vasiliu

VOINȚA BUCUREȘTI (antrenor. I.. Sorbalâ): 
Dragomir, T. Dragomirescu, Zaporojescu, 
Schaffer. Carapcea, Jereghie, Dragotâ, Gh. 
Gh;tâ, Sorbalâ.

ȘTIINȚA IAȘI (antrenor: T. Raînș): Dărîngâ, 
Onofreî, Roibescu, Kesisian, Uglea, Timirga- 
zin, Tarl'ev, Vcineag, Popovici, V. Marian, 
Chiriac, T Bcîoș.

Derzsi, 
Popescu, 

L. Szocs

Atleții școlari din nou 
la start!

:le elevi d’in Bucu- 
duminică dimineața,

tope returul

de caiac-canoe fond
sporturi nautice

Campionatul republica® 
de box pe echipe

Numeroșii iubitori ai sportului cu 
iănuși din Capitală vor sta în dubiu 
stă-soară : la care din cele două gale 
e box ce se dispută în București să 
learg ? Dilema în care îi pun orga- 
Izatorii (sperăm că pe viitor nu _șe 
a mai întîmpla) este într-adevăr 
ificilă; în sala Floreasca (începîndde 
l ora 19) se întrec echipele C.C.A. și 
inamo 'Trasul Stalin, iar in sala 
S.B. (str. Berzei nr. 21) la aceeași 
■ă își încep disputa echipele Cetatea 
Ucur—C.F.R. și Marina Constanța. Pi
ște doar simpatia pentru o echipă sau 
ta, |>entru un boxer ori altul, vor 
Hermina alegerea. La Galați se dis- 
îtă o singură întilnire, care opune e- 
îipei Gloria din localitate formația 
partac din București.

(auioscutul caiac ist Mircea Anastasescu in plină acțiune.

Școala sportivă 
ireștl organizează 
cu începere de la ora 8.30, pe stadionul 
Tineretului un nou concurs de atletism. 
Concursul este deschis elevilor școlilor 
elementare și cuprinde 
pentru băieți: 11—12 ani: 60 
aruncarea mingii de oină; 
80 m, înălțime, aruncarea 
oină. Fiecare școală poate 
mult 2 concurenți la fiecare probă 
total: 12).

prob'e doar 
m, lungime, 

13-14 ani: 
mingii 
înscrie

de 
cel 
(în

Iubitorii sportului luptelor din Ora
șul Stalin și Reșița vor asista astăzi 
ia întrecerile primei etape din cadrul 
returului campionatului republican pe 
echipe. Perioada de întrerupere a com
petiției a fost bogată în întîlniri inter
naționale, astfel că luptătorii no.;.tri 
au căpătat mai multă experiență. Pe 
dc altă parte, toate cele 16 echipe s-au 
pregătit cu seriozitate în vederea înce
perii returului. Toate acestea ne fac 
să credem că întrecerile vor fi de un 
ridicat nivel tehnic.

In prima grupă, la Orașul Stalin, 
evoluează două din fruntașele clasa
mentului : Dinamo București (45 punc
te) și Steagul roșu Orașul Stalin (43 
puncte). Diferența dintre aceste echipe 
este deci, de numai două puncte și 
fără îndoială că Steagul roșu va de
pune eforturi pentru a prelua șefia cla- 
camentului. O grupă echilibrată este 
a patra, la Reșița, unde trei echipe 
(Rapid Oradea 31 p, CSM Reșița 29 
p. și Voința Tg. Mureș 27 p) sînt de 
valori apropiate și ca poziție în cla
sament. Grupa este însă dominată de 
echipa CCA care ocupă locul 3 în cla
samentul general al turului cu 41 
puncte.

Mîine se întîlnesc echipele din gru
pele 2 și 3. Prima reuniune este or
ganizată în Capitală de Cetatea Bucur 
în sala Floreasca II de la orele 10, iar 
cea de a doua la Lugoj. întrecerile de 
la București opun echipe cu pozițiile 
cele mai diferite în clasament: UTA 
ultima clasată, Cetatea Bucur ocupă 
locul 6, Chimistul Baia Mare locul 10 
și Metalul M.I.G. locul 12. Totuși, în- 
tîlnirile nu sînt dezechilibrate și spec
tatorii bucureștcni vor avea ocazia să 
asiste la dispute dîrze din partea u- 
nor echipe care caută să-și îmbunătă
țească poziția în clasament.

republican de atletism pe echipe
Astăzi mîine ae desfășoară 

Stadionul Republicii din Capitala 
trecerile din cadrul penultimei 
a ediției din acest an a campionatu
lui republican de atletism pe echipe. Cu 
acest prilej se vor desfășura Tirmătoa- 
rele întîiniri: I. C.C.A.-U.A-S.R.-Voin
ța; II. Dinamo—Progresul—'Recolta; 
Rapid-Constructorul-Metalul.

Tr tă clasamentele campionatului 
echipe:

Pe 
i în- 
etape

încep astăzi la ora 14.30

5. Constructorul 12 7 0 5 635:612 14
6. Progresul 12 6 0 6 605:603 12
7. Voința 12 3 0 9 581:672 6
8. Recolta 12 1 0 11 458:764 2
9. C.C.A. 12 0 0 12 202:372 9

Concursurile
și mîine dimineață deia ora 0,30.

IN CAPITALĂ
AZI

ATLETISM — Stadionul Republicii, 
■a 1-1,30: etapa a Vil-a a cainpiona- 
llui pe echipe.
FOTBAL — Teren Dinamo Obw, 

ra I5.45: Metalul Titanii—Foresta 
ălticeiii (cat. B).
BASCHET — Sala Ciulești, de la 

•a 18: meciuri în cadrul campionatu- 
li republican: Rapid București—CSU 
ucurești (fem.); Rapid București— 
inamo Oradea (mase.),
BOX — Sala Floreasca, ora 19: 

.C.A.—Dinamo Or. Stalin (în cadrul 
împionatului republican pe echipe), 
ala i.S.B. (str. Berzei, nr. 21), ora 
): Cetatea Bucur, C.F.R. Marina Cons
ulta.
HOCHEI PE IARBA — Stadion 23 

ugust, teren III, ora 14,30: CSI i Bitcu- 
iști—Dinaaio Oradea: ora 15,45: Pro- 
resui Gheorghieni—Victoria București 
'inalele câmp, republican masculin).
RITQBI — Stad. Tineretului, ota 

5.45: CSA Ploesti—Progresul (camp, 
it. A).

MiINE
ATLETISM — Stadionul Republicii, 

-a 8,30: etapa a VlI-a a campionatu- 
li pe echipe.

Lacul Herăstrău găzduiește ultima 
competiție oficială a sezonului de 
sporturi nautice: campionatul republi
can de caiac-canoe fond. Prezența la 
starturile celor trei probe ale compe
tiției a majorității sportivilor noștri 
fruntași ne încredințează că vom a- 
sista la întreceri echilibrate, valo
roase. Ii vom revedea la lucru pe re
putații canoiști Igor și Ichiin Lipalit, 
Tarara, Serghei Filip sau pe caia- 
ciștii Anastasescu, Sideri, Grigore, 
Barbu, Bărdaș, Danielov, Iacovfci, Te- 
rentie, Rodica Petrescu. Doina Ra- 
țiu, Cornelia Prisăcaru, Ana Bitdu etc. 
componenți ai cluburilor Dinamo și 
C.C.A. Lupta pentru întțietate se va 
da între sportivii de mat sus, cărora

am dori să li se alăture însă cît mai 
mulți dintre reprezentanții celorlalte 
colective înscrise pîaă acum : Ancora 
Galați, Dunărea Brăila, Știința, Fla
mura Roșie și Electrica Timișoara, 
Recolta etc.

Concurenții vor parcurge de mai 
multe ori — în funcție de probă — 
un traseu circular de 5 km. care va 
înconjura insula. Starturile individu
ale vor fi date din dreptul debarcade
rului Bordei, unde vor avea loc și so
sirile. Sâmbătă de la ora 15 se desfă
șoară probele de caiac simplu feminin 
(10 km) și canoe simplu (20 km) iar du
minică de la ora 9. caiac simplu mas
culin (20 km).

NATAȚIE — Ștrandul „Danie Gher
man", de la ora 10,30, meciuri in ca
drul campionatului categ. A, după ur
mătorul program: Dinamo București— 
Știința Cluj: CCA—Ilefor Tg. Mureș: 
CSU București—Start București.

FOTBAL — Stadionul 23 August, ora 
13,45: Lotul de juniori—C.S.M.S. iași: 
ora 15,30: lotul A.—Jiul Petroșani (a- 
mical); Stadionul Ciulești, ora 10: Ra
pid II—Flacăra Moreni (cat. B). Te
ren C..4.M. ora 10: Confecția—Dună
rea. Corabia: ora 15,45: CSU—Unirea 
Pitești (jocuri în cadrul categ, C). Sta
dionul Dinamo, teren II, ora 12: Comb. 
Poligrafic—Gloria CER Galați (cat. C).

BASCHET — Sala Floreasca, de la 
ora 9: Liceul Sportiv—Școala Medie 
nr. 17 Matei Basarab (campionatul 
școlar masculin al Capitalei); Progre
sul București—Voința Tg. Mureș (cat. 
A. fem): Constructorul București—Citi- 
bid Școlar Timișoara (cat. A fem); de 
la ora 16: Școala Medie Nr. t N. Băl- 
cesctl—Școala Medie Nr. 12 Spiru Ha- 
ret (camp, școlar al Capitalei): CCA— 
Alimentara Tg. Mureș (cat. A fem.); 
CCA—Voința Iași (cat. A mase.); Di
namo Moscova—Dinamo Oradea ('.neoi 
internațional).

VOLEI — Sala Ciulești, ora 16: 
Comb. Poligrafic București—Progresul 
(fem.); ora 16,30: Rapid—Metalul

6.
7.
8.
9.

Dinamo 
U.A.S R. 
Rapid’ 
Metalul 
Progresul 
Constructorul 
Recolta
C.C.A 
Voința

Clasamentul

Clasamentul general

12 12 0
12 11 0
12
12
12

12
12
12
12

0 2475
1 2334
4 2210,(5:1530.5
5 1965,5:1651,5 

61801.5:2038,5
7 1043 :1(J59
9 1549 :2KT77

8 0
7 9

6 0
5 0
3 0
1 0 ltl 1330 :2325
1 0 11 1135,5:2322,5

echipelor

1. Dinamo
2. U.A.S.R
3. Rapid
4. C.C.A.
5. Recolta
6. Constructorul
7. Metalul
8. Progresul
9. Voința

Clasamentul

12 1 2 0 0 1732 : 784 
12 11 0 1 1560 : 931 
12 8 0 4 1412,5:1117, 
12 7 0 5 1103 :1348 
12 6 0 6 1991 :1313 
12 4 0 8 1150 :1261
12 4 0 8 1.175,5:1362,
12 2 0 10 1106.5:1197, 
12 0 0 12 445,5:1640,

echipelor feminine

matscuLiine

irr

1.
2.
3.
4.

Rapid
Metalul
U.A.S.R.
Dinamo

12
12
12
12

o
1
5
5

758:543
785:529
774:548
733:582

24-
22
14
14

DINAMO ORADEA A ClȘTIGAT 
TURNEUL INTERNATIONAL DE 

BASCHET DE LA ORADEA
In ultimele două zile ale turneului in

ternațional de baschet desfășurat la O- 
nadea s-au înregistrat următoarele re
zultate tehnice: Dinamo Oradea-Gwar- 
dia Gdansk 73—59 (34—34), Dinamo Tg. 
It* irreș-Știința Cluj 58—55 (37—20), Di
namo Oradea-Dinamo Tg. Mureș 52—51 
K2t—29), Gwardia Gdansk- Voința Ora
dea 64—50 (34—20). Turneul a fost cîștJ- 
gat de echipa Dinamo Oradea ca<re n<n 

suferit

c. c.
a nici o înfringcrei.

A. — START BUCUREȘTI 
6-3 (3-2) LA POLO

M.I.G. (fem. finală); ora 18: Rapid— 
Dinamo (mase, finală): ora 20: Victo
ria—Cetatea Bucur (mase.) jocuri în 
cadrul ..Cupei 7 Noiembrie".

LUPTE — Sala Floreasca II, de la 
ora 10: campionatul republican pe e- 
chipe.

CICLISM — ora 8,30: start din fața 
Poștei Centrale în competiția dotată cu 
„Cupa poștașului".

HOCHEI PE IARBA — Stadionul 23 
August, teren HI, ora 14,30: Dinamo 
Oradea—Progresul Gheorghieni; ora 
15.45: Victoria București—C.S.U. Bucu
rești (filialele camp, republicau mas
culin).

RUGBI — Teren Constructorul, ora 
11: Constructorul—Dinamo (camp. cat. 
A). Stad. Tineretului, teren IV, ora 
15.30: C.S.U. B.—CSMS Iași (camp, 
cat. A). Teren PTT, ora 15,30: Rapid— 
CFR Cir. Roșie (camp. cat. A). Stad. 
Tineretului, teren II, ora 9.30: Sirena— 
Dinamo Miliția (camp. cat. B); teren 
III, ora 9,30: Metalul MIG ii—Știința 
Agronomie (camp. cat. B); teren II, ora 
11: Cetatea Bucur—Olimpia Or. Stalin 
(camp. cat. B); teren III, ora 11; Ști
ința Arhitectura—Petrolul București 
(camp. cat. B); teren IV, ora 11: Aero
nautica—Știința Galați (camp. cat. B): 
teren Gloria, ora 15,30: Metalul MIG I 
—Petrolul Pitești (camp. cat. B).

IN ȚARĂ
MHNE

RUGBI — Timișoara: Știința—CCA 
(camp. cat. A); Brăila: Unirea—Petro
lul Ploești; Buzău: CFR—Constructo
rul BîHad; Galați: Progresul—SNM 
Constanța: Roman: Laminorul—Zim
brul Tecuci: Lupeni: Mineral—C.F.R. 
Timișoara; Petroșani: Utilajul—Știința 
Cluj: Cluj: CFR—Știința Petroșani; 
Tîrnăveni: Chimica—Corvinul Hune
doara (meciuri în camp. cat. B).

HANDBAL — Codlea: Măgura—Re
cord Mediaș (camp. cat. A fem.).

BASCHET — Știința Timișoara— 
Metalul MIG. București: Știința Cluj— 
Torentul Galați; Dinamo Tg. Mureș— 
Olimpia București (meciuri în cadrul 
primei etape a campionatului republi
can masculin): Voința Or. Stalin— 
Olimpia București; CS Oradea—Voința 
Oradea (meciuri în cadrul primei etape 
a camp, republican fem.).

VOLEI — Politehnica Or. Stalin— 
Voința Suceava; Feroviarul Constan
ta—CFR Rovine Craiova: Știința Ga
lați—Marina Constanța: Voința Ba
cău—Aurul Negru Ploești (meciuri în 
cadrul seriei I a camp. cat. B); 
Dinamo Oradea—Utila iul Petroșani, Ști
ința Timișoara—Șoimii Orașul Dr. Pe
tru Groza; ICA Arad—Casa Ofițerilor 
Timișoara; Dinamo Tg. Mureș—CS Rm. 
Vîlcea (meciuri în cadrul seriei a Il-a 
a camp. cat. B.

Partida restanța de polo pe apâ dintre 
:hipe!e C.C.A. și Start București s-a des

fășurat miercuri la ștrandul ,,Dante Gher
man" și a luat sfîrșit cu scorul de 6-3 (3-2) 
în favoarea jucătorilor militari.

ȘTIRI DIN FOTBAL
• Miercuri s-a disputat la Constanța me

ciul de fotbal din cadrul categoriei C între 
echipele S.N.C. Constanța și Combinatul 
Poligrafic București. Victoria a revenit echi
pei gazda cu 3-2.

q Imrucît a folosit mai puțin de cinci 
jucători sub 23 ani în meciul jucat la 5 oc
tombrie pe teren propriu cu Metalul Oțelul 
Roșu, echipa U.M. Cugir a pierdut acest 
meci cu 3-0 (rezultatul de pe teren : 0-0).

DEMONSTRAT!! DE HALTERE 
LA PITEȘTI

In cadrul acțiunii de popularizare a spor
tului cu haltere în țară, federația romînâ 
de haltere a programat mîine ia Pitești o 
reuniune la care vor participa cîțiva din 
halterofilii fruntași ai categoriilor ușoară, 
semimijlocie și mijlocie. Printre halterofilii 
rare vor lua parte la acest concurs se nu
mără Nîcolae Amzuicâ, Gheorghe Mojdo- 
vaanu, Atiila Vasarhelyi, Lazăr Baroga, 
Gheorghe Moconu ș.a. Cu acest prilej va lua 
ființă la Pitești secția de haltere a colecti
vului sportiy al Trustului de panificație.

BILETE PENTRU GALA DE BOX 
DE LA FLOREASCA

Biletele pentru întîlnirea de box dintre 
formațiile Casei Centrale a Armatei și Di
namo Orașul Stalin se pun în vînzare astăzi 
dimineață la chioșcul din str. Ion Vidu. După- 
amiază se vor găsi la casele de bilete de la 
sala Fiore'asca.

CONCURS DE MOTOCICLISM 
LA FOCȘANI

Mîine dimineață se desfășoară la Focșani 
o ț interesantă competiție motociclistă de vi
teză pe circuit dotată cu „Cupa Armand 
Munteanu". La întreceri vor lua pane o seri© 
de alergători de valoare din mai multe ora
șe ale țârii.



Alpinismul mijloc de cunoaștere și prietenie
Alpiniști din R. P« Chineză, AngHcî, Franța, Cehoslovacia și alte țâri au fost 

oaspeți ai sportivilor sovietici
Munții Uniunii Sovietice, Caucazul, 

Altarul, Dîh-Tau au fost în vara 
acestui an adevărate tabere alpine 
internaționale. Pe cărările înguste, 
la poalele impunătorilor pereți de 
granit, pe piscurile acoperite cu ză
pezi și ghețuri veșnice s-a putut auzi 
vorbindu-se rusă și engleză, chineză, 
franceză și poloneză, germană și 
cehă... Timp de mai multe săptămâni 
cuceritorii de înălțimi din numeroase 
țări ale lumii au poposit în „cetățile 
de piatră" fiind oaspeți ai alpiniști- 
lor sovietici. Ca disciplină de perfor
manță, alpinismul pune în fața spor
tivilor probleme din cele inai grele, 
întrecerii dintre indivizi îi i-a loc aici 
lupta omului cu natura. Și numai efor
tul colectiv, ajutorul tovărășesc, spi
ritul de colaborare poate sorti succe
sului o încercare. Nicăieri, probabil, 
ca în condițiile de multe ori vitrege 
ale ascensiunii. nu se cimentează 
atît de trainic legăturile de prietenie 
dintre oameni.

Tocmai de aceea, alpiniștii sovie
tici desfășoară o vastă activitate in
ternațională, primes’ musafiri, stat 
la rîndul lor oaspeți în masivele 
■mintoase de peste hotare.

Cu numai o lună în urmă tin grup 
ie alpiniști sovietici și chinezi au e- 
ectuat o excepțională ascensiune in 
jremieră, cucerind pe un versant în- 
ă neumblat piscul „Lenin" din Altai 
7134 m). Valoarea performanței 

xșnstă și în numărul mare de parti- 
îpanți care au atins înălțimea: 381 
Colaborarea dintre alpiniștii sovietici 
i chinezi a făcut ca în 1956 o expe 
iiție comună să cucerească faimosul 
Justag Aga (Părintele piscurilor 
le gheață) — 7543 m, unde eșuase- 

t 1947 faimoșii cățărători englezi
,pton și Thilman, antrenați în tti- 

nalaia.
în Caucaz și-au petrecut anul aces- 

a vacanța o serie de alpiniști celebri 
le peste hotare. Delegația engleză a 
ost condusă personal de Sir John 
hint, președintele Clubului Alpin al 
Aarii Britanii. împreună cu sporti
vi de la „Spartak" ei au escaladat 
liscul „Caucaz" (4037 m) care deși 
tu prea înalt, este destul de dificil 
>rin configurația sa. cerînd o înaltă 
năiestrie.

Printre oaspeții alpiniștilor sovie-

tici s-a numărat binecunoscutul Gui
do Magnon cuceritorul gigantului 
Makalu din Himalaia, Claude Cogan, 
prima femeie din lume care a esca
ladat un pisc de peste 7000 ni, ex
perimentatul ghid Leon Cotitei ș. a. 
Traseele Caucazului au plăcut mult 
sportivilor de peste hotare. Oaspeții 
au manifestat un interes deosebit

prilej interesante schimburi de expe
riență. Cățărătorii cehoslovaci, caic 
au obținut o serie de frumoase per
formanțe m Alpi.i elvețieni, au remar
cat că munții Caucazului stat o ad
mirabilă școaiă a alpinismului, 
citabilă „trambulină'' pentru 
rea ascensiunilor ta Altai, 
și Himalaia. De asemenea,

<j ve
in cerc a 
Dîh-Tan 
oaspeții

munte aleSpre virf, pe potecile de

față de organizarea alpinismului în 
U.R.S.S., au avut cuvinte de laudă 
la adresa modului cum sînt pregătite 
marile expediții și ascensiuni, activi
tatea taberelor alpine. „Pe alpiniștii 
sovietici — a spus unul din oaspeți — 
ii caracterizează un înalt spirit co
lectiv, grija deosebită față de tova
rășul de ascensiune, o înaltă pregă
tire tehnică și fizică."

Ajunși acasă alpiniștii englezi au 
adresat colegilor lor sovietici o seri- . 
soare de mulțumire, invitîndu-i tot
odată să viziteze munții Angliei, 
Scoției și Irlandei anul viitor în mai- 
iunie.

„Puteți fi siguri — scrie Sir John 
Hunt — că sosirea dv. va fi întîm- 
pinată cn multă căldură de alpiniștii 
noștri și de toți cei care sînt 
sați de îmbunătățirea 
Anglia și U.R.S.S “

Alpiniștii sovietici, 
slovaci, polonezi au făcut cu

Caucazului...
au remarcat în unanimitate < ,
naiul progres făcut de sportivii chi
nezi ta acest domeniu. Intr-un viitor 
apropiat ei se anunță drept o ma
re forță în arena alpinismului mon
dial. Ținînd seama că cel mai înalt 
masiv muntos al lumii Tibetul se 
află pe teritoriul R. P. Chineze, al
piniștii chinezi au toate condițiile 
pentru a-și perfecționa măiestria.

cxcepțio-

relațiilor

chinezi,

întere- 
dintre

ceho- 
acest

.Novikov (U.R.S.S.) din nou campion
al lumii la pentatlon modern

'•’ri a luat sfîrșit la Londra, după
. zile de întreceri, campionatul 

nondial de pentatlon modern. Și la 
iceastă ediție, reprezentanții Uniunii 
sovietice și-au dovedit superioritatea. 
Campionul de anul trecut, Igor Novikov 
i-a păstrat titlul cu o performanță care 
eprezintă cel mai bun rezultat înre
gistrat la campionatele mondiale : 4.924

puncte. Locul 2 în clasamentul general 
individual a fost ocupat de finlandezul 
Kurt Lindeman cu 4629 p. Pe locul 3: 
A. Tarasov (U.R.S.S.) 4611 p. In cla
samentul general pe echipe, locul I a 
revenit distanțat echipei U.R.S.S., îna
intea reprezentativelor R. P. Ungare, 
Finlandei și S.U.A.

S O VfE 1 i CE
Cresc viitorii campioni

La Leningrad s-a desiășurat cu cîte
va zile în urmă iniîlnrea de tadtere 
ilmtre formațiile orașelor Leiniigr.'c' 
șt Rostov pe Don. hi ambele Inrinalii

care 
de 

mietankin și 
limitele ca- 
315 ș.i fes- 

norma de 
rezultat va-

Remarea-
Leah — 
Burundi!

au evoluat numeroși tineri atlep 
au început să practice halterele 
puțină vreme. Asltel, K. S, 
I. Miiiailov ău realizat în 
tegoriei celei mai ușoare 
pectiv 310 ljg. tatrecînd 
maestru al sportului. I hi 
loros a reușit la categoria ușoară 
Korj care a ridicat 350 kg. 
hi! rezultatul mijlociului V.

’ . și a semigreului 1.
,3 1... Meciul a luat sfîrșit cu 
de 4—3 în favoarea haltero- 

din Leningrad.

420 kg.
— 437,5 kg.
scorul (
i i Ii lor
Cupa de fotbal a U.R.S.S. va ră- 
mîne și în acest an la Moscovași în acest an (a Moscova

Se apropie de sfîrșit tradiționala 
competiție fotbalistică „Cupa U.R.S.S.". 
Acum, din cele cîteva mu de echipe 
care au început cu luni ni urmă în
trecerea au rămas 4, toate din capi
tala U.R.S.S. In semifinale se vor în- 
tilni Lokomotiv cu Torpedo și Spar
tak cu Dinamo. Ediția din acest an 
a competiției a produs numeroase 
surprize. Astfel în sferturile de iiuala 
au reușit să se califice trei echipe 
care nu evoluează în prima categorie 
a țării. Este vorba de „Drapelul 
Muncii“-Orehovo Zuevo, Lokomotiv 
Krasnoiarsk și Pahaktor Tașkent. Ele nu 
numai că au ajuns în sferturi de fi
nală, dar au pus ia grea încercare 
formațiile de maeștri în meciurile cn 
urmau să desemneze cele mai bune 
patru echipe ale cupei. Astfel, ia Ore- 
itovo Zuevo, Lokomotiv a făcut mari 
eforturi să mențină un scor minim 
de 2—1. La Tașkent, Dinamo Moscova 
a trebuit să se întrebuințeze serios 
ca ___
ca și Spartak, de altfel, în meciul de 
la Krasnoiarsk. Singură Torpedo, ta-

se întrebuințeze serios 
să elimine formația localnicilor,

■ :>d pe Adii'T-'t : ț, de acuta în 
clasa B, a reaFzrrt scorul ,,'t- ‘uri
lor" înviugînd cu 6—1.

Seni fu alele' iiirnizează dona intti- 
niri de tradiție în fotbalul •■ • tic.
Spartak învinsă de Dinamo ui r; ni- 
I .ouat va încerca să obținu revanșa. 
Deținătoarea Cunei, Lokc-nc tv, va 
depline toate eforturile să evolueze și 
de data aceasta în 
27 octombrie vor 
semifinale după-care 
cele două echipe care 
mult doritul troleu.
Se cunosc finaliștii 

de șah
La Tașkent a luat sfîrșit cea de a 

IV-a semifinală a campionatului de 
săli al U.R.S.S. pe anul 1958/59. 
Ratmir H otaiov a ocupat primul loc 
cu li1/; p. din 15 posibile. Pe locu
rile 2—3, la o jumătate de punct de 
lider, s-au clasat marii maeștri 
GheHer și Korcinoi.

In felul- acesta se cunosc șahiștii 
calificați în finala campionatului. Au 
fost invitați să participe marii maeș
tri M. Botvinik campionul lumii, fos
tul campion V. Smîslov, campionul 
U.R.S.S. M. Tal, precum și Keres, 
Averbach, Bronstein și Petrosian. In 
sole patru semifinale s-au calificat 
marii maeștri Gheller, Korcinoi, 
Spasski, Taimanov, maeștrii interna
ționali Nejmetdiiiov, Holmov și Fur
man, maeștrii Krogius, Lutikov, Po- 
lugaevski, luhtman. Cel de al 19-lea 
participant va fi desemnat în urma 
meciului dintre E. Vasiukov și A. Ni
kitin, care s-au clasat la egalitate pe 
locurile 3—4 în semifinală.

Prezența a 11 mari maeștri și 3 
maeștri internaționali, a actualului și 
fostului campion al lumii, face ca 
cea de a XXVI-a ediție a fiăa'lei 
campionatului U.R.S.S. să se numere 
ca una dintre cele mai puternice din 
istoria competiției.

finală.
avea loc

vom
își vor disputa

l..a si 
mecmrde 
cunoaște

campionatului

Amatorii de sport așteaptă eu nerăbdare mechirife de fotbal cu reprezentativele Reminte}
In toamna aceasta, fotbalul ma

ghiar a avut un program internațio
nal deosebit de bogat. In trei săptă- 
mîni, prima reprezentativă a R. P. 
Ungare a susținut trei partide, dintre 
care una s-a terminat cu victoria fot
baliștilor unguri, a doua cu o în- 
frîngere iar a treia cu un meci nul. 
Dar nu numai atît. 
val selecționatele de 
gariei (A, B, tineret 
susținut în total 12 
care 6 au luat sfîrșit 
ghiare, 3 s-au terminat la egalitate 
iar celelalte 3 cu înfrîngeri. Firește, 
bilanțul este satisfăcător. în plus nu 
trebuie să uităm faptul că prima re
prezentativă a susținut 3 jocuri în 
deplasare dintre care două deosebit 
de dificile (U.R.S.S. și Iugoslavia), 
astfel că procentajul de 50 la sută 
realizat în aceste partide este pro
mițător. Desigur, părerea generală 
este că în momentul de față prima 
reprezentativă nu se ridică la va
loarea aceleia care în perioada 
1952—1955 a atîtea succese

In acest inter- 
fotbal ale Un
și juniori) au 
partide dintre 

cu victorii ma-

sportului maghiar. De aceea se caută 
formule noi, se introduc în formație 
elemente tinere care, în mod firesc, 
nu au suficientă experiență pentru 
obținerea unor rezultate constante, 
de mare valoare. Specialiștii noștri 
nu se îngrijorează văzînd actualele 
lipsuri ale formației. Ei știu foarte 
bine ca o echipă nouă, tînără, nu 
poate face „peste noapte" minuni. 
In plus, se observă tendința de a 
schimba numai cîțiva jucători din 
prima garnitură, de a lăsa în for
mație cîteva elemente de bază, care 
în momentul de față au rolul de co
ordonatori ai formației : Budai,
Sandor etc.

Cele trei 
A au scos 
care le are 
omogenitatea este încă deficitară, 
de aceea echipa nu poate folosi timp 
de 90 de minute tactica care i-a 
fost indicată înainte de joc. Apăra
rea are multe puncte slabe. In mo
mentele grele, apărătorii își pierd 
calmul, făcînd greșeli elementare.

formației :

meciuri ale selecționatei 
în evidență lipsurile pe 
formația. In primul rînd 

și

Mijlocașii nu au dovedit suficientă 
mobilitate în stăpînirea jocului de 
cîmp (în apărare și în atac). In me
ciul, cu U.R.S.S., în repriza a H-a, 
........................ ‘ ' randa- 

în'reg 
„ , stat 

și în evoluția atacanților. Jocul plin 
de fantezie, eficacitate, schimbul de 
locuri sînt încă noțiuni destul de 'în
depărtate ale actualului atac 
ghîar. Cea mai mare lipsă 
stituie însă ineficacitatea 
poartă. Gu toate aceste 
în timpul campionatului 
fotbal au ieșit mai mult 
prima reprezentativă a 
făcut unele progrese în 
tiv, dar în special în pregătirea și 
condiția fizică a jucătorilor. Acest 
lucru s-a văzut în toate meciurile din 
toamna aceasta, cînd în repriza 
doua, întreaga echipă a dovedit 
deosebită vervă de joc, datorită 
primul rînd bunei pregătiri fizice a 
jucătorilor.

Am stat de vorbă cu Baroti Lajos, 
selecționerul federației maghiare care 
mi-a mărturisit că jocurile cu repre
zentativele Romîniei sînt printre cele 
mai grele din programul actualului 
sezon. Despre alcătuirea formațiilor 
definitive ar fi încă prematur să 
vorbesc. In orice caz în linii ‘gene
rale vor evolua cu mici excepții a- 
ceiași jucători pe care i-am 
în ultimele meciuri. Se 
schimbarea portarului și 
stingi Tichy—Bencsics.

In echipa „B" progresele

cînd mijlocașii au dat ’ un 
ment deosebit, s-a schimbat 
aspectul jocului. Multe greșeli

ma
ri con- 

șnturilor la 
lipsuri, care 
mondial de 
în evidență, 
Ungariei a 
jocul colec-

a 
o 

în

In anii din urmă, competițiile sportive de 
n Republica Cehoslovacă. s Pe întreg întinsul

masă au luat un mare mint
________ ______ __ q țării se desfășoară, in tot 

ursul anului, mari întreceri sportive la care iau parte zeci și sute de mii 
'e tineri și tinere. In prezent, sportivii cehoslovaci se pregătesc pentru cea 
ie a /I-a Spartachiadă republicană, care urmează să se desfășoare in anul 
'•960. O bună pregătire pentru marea manifestație sportivă de mase, progra- 
nată peste doi arii, au constituit-o in acest sezon numeroasele spartachiade 
aionale și regionale, care au culminat cu serbările tinerești care au avut 
oc recent la Bratislava, intitulate „Intilnirea tineretului pe Dunăre". Fo- 
ograjiile alăturate înfățișează două aspecte de la această manifestație, punct 
iiial al întrecerilor la care au participat in total aproape 150.009 sportivi 
;i sportive.

au fost 
și mai vizibile. După primul meci pe 
care l-am pierdut cu 2—0 la po
lonezi, am făcut meci nul 2—2 cu 
U.R.S.S. iar nu de mult am învins 
cu 3—0 Iugoslavia. Este interesant 
de amintit că în cele trei meciuri din 
loturile echipei B au făcut parte 
nu mai puțin de 40 jucători 1 Se 
pare că ultima formulă (cea folosită 
în meciul cu Iugoslavia) este cea 
mai bună.

Cea mai frumoasă comportare 
vut-o echipa de tineret, care a 
tigat toate cele trei partide. In 
șit echipa de juniori (cu un 
centaj de 50 la sută)

a a- 
c ș- 

sfir- 
pro-

) a arătat o 
forma din ce în ce mai bună de la 
un joc la altul.

Amatorii de sport din Ungaria 
așteaptă cu nerăbdare cele patru in- 
tîlniri cu reprezentativele Romîniei. 
Rezultatele și comportarea fotbaliști
lor maghiari vor fi în măsură să 
dea 'un răspuns în ce privește pro
gresul și acumularea cunoștințelor 
din cele trei partide care au avut 
loc în ultima vreme.

SUBERT ZOLTAN 
corespondentul ziarului „Spor-: 

tul popular" la Budapesta



Finalele campionatelor individuals da popiei? Baschetbaliștîi de la Dinamo Moscow
au învins categoric echipele Metalul M.l.fi. și C.CJJtfargareta Szemani și 3uliu 

primii învingători
PLOEȘTI 17 (prin telefon de la 

trimisul nostim). întrecerile linaliștilor 
campionatului individual de popice, în
cepute miercuri pe arenele din locali
tate, nu ne-au oferit pînă acum prea 
multe constatări îmbucurătoare. Din
tre cei 64 jucători și jucătoare, doar 
losif Munteanu, Tudor Toma, Dan Va
sile, luliu Erdei, Gh. Restemeanu, Mar
gareta Szemani, Erika Arion și Olim
pia Popescu au realizat procentaje 
mulțumitoare datorită unui joc mai 
calm, mai calculat. Restul participan- 
ților, au obținut îndeosebi la pro
bele clasice__ (100 și200bile mixte), 
rezultate surprinzător de slabe. O ex
plicație: dacă bilele și popicele au fost 
de bună calitate, în schimb pistele a- 
renelor „Voința" și — în mai mică 
măsură — „Cablul Romînesc”, au 
prezentat defecțiuni tehnice, care au 
influențat direct procentajele concn 
renților.

Vineri seara, odată cil terminarea 
probelor de 100 bile singuratice au fost 
cunoscuți primii campioni. Margareta 
Szemany și luliu Erdei, dovedind 
cizie și constanță în lansări, au 
brăcat tricourile de campioni, 
clasamentele finale la proba de

pre- 
îm- 

lată
100

Finala campionatului republican feminin de șah

MARIA POGOREVICI și ELÎSABETA POLIHRONIADE
continuă cursa...

Șapte partide au rămas neterminate 
după dimineața de ieri, consacrată în 
întregime întreruptelor. Faptul că atît 
de multe întîlniri nu se încheie în 
primele 5 ore de joc, iar unele se în
trerup chiar de două ori, demonstrea
ză dîrzenia sub semnul căreia se des
fășoară actuala ediție a finalei cam
pionatului feminin de șah. E drept, în 
momentul de față partidele întrerupte 
nu pot influența — în prea mare mă
sură — configurația primelor două 
locuri. Aici s-au instalat destul de 
trainic Maria Pogorevici și Elisabeta 
Polihroniade (în runda a 12-a ele au 
remizat cu Ududec și respectiv Simu). 
Dacă din partea primei — maestră in
ternațională — era de așteptat să do
mine finala, în schimb comportarea 
excelentă a Elisabetei Polihroniade se 
înscrie printre surprizele (plăcute) ale 
acestui campionat. „Cursa" celor două 
fruntașe este de-a dreptul palpitantă.

Motocicliștii dinamovisti
concurează la Russe
La invitația forului de specialitate 

din R. P. Bulgaria zece alergători din 
țara noastră (membri ai clubului spor
tiv Dinamo) vor concura mîine la 
Russe în cadrul unor întreceri inter 
naționale de motociclism. Sportivii ro- 
mîni vor evolua în probele de viteză 
pe circuit și viteză pe zgură. Lotul 
alergătorilor care fac deplasarea la Rus
se este format din: Constantin Ne- 
delcu, Tudor Popa, Iosif Popa, Gh. 
Voiculescu, Mihai Dănescu, Jean Io- 
nescu, T. Kestenheimer, Ludovic Sza
bo, Mircea Cernescu și R. Temistocle.

Mîine, la Magdeburg: dubla lutllnire 
de R.P.R.-R.D. Germană

Joi dimineața au părăsit țara, pe 
calea aerului, handbaliștii și handbalis
tele care ne vor reprezenta în întîlni- 
rile cu reprezentativele R. D. Germane.

Au făcut deplasarea: Elena Pădu- 
reanu, Carolina Cîrligeanu, Josefina 
Ugron, Victorița Dumitrescu, Aurora 
Popescu, Elena Roșu, Ileana Cazacu, 
Sofia Schenker, Lucia Dobre, Maria 
Scheipp, Irena Gunther, Brigita Bucur, 
Elena Jianu, Aurora Niculescu și Inge 
Gross Ia fete ; Haberpursch, Redl, Co
vaci, Șelaru, Nițescu, Stănescu, Căli- 
man, Costache, Bulgaru, Hnat, Ivănes- 
cu, Donca, Băduîescu, Iliescu la băieți. 

bile singuratice’ FEMININ: 1. Marga
reta Szemani (Voința Tg. Mureș) 73 
p.d.; 2. Olimpia Popescu (Recolta 
Buc.) 71 p.d.; 3. Margareta Kelemeu 
(Voința Cluj) 70 p.d; 4. Sidonia Ji- 
lovan (U.T.A.) 68 p.d.f 5. Erika Arion 
(Recolta Buc.) 66 p.d. MASCULIN:
1. luliu Erdei (C.S. Oradea) 85 p.d.:
2. Petre Purje (Rafinăria Cîmpina) 83 
p.d.; 3. Iosif Szabo (C.S. Oradea) 83 
p.d. (Purje — Szabo baraj 10 bile: 
8—6); 4. Francisc Nicola (Voința 
Cluj) 81 p.d.

Pînă în prezent, la celelalte patru 
probe situația primelor locuri este ur
mătoarea: MASCU LIN: — 200 mixte: 
1—2. 1. Munteanu (Voința Sibiu) și 
Tudor Toma (Voința Craiova), cîte 831 
p.d. 100 izolate: 1. Gh. Restcmeanu 
(Metrom Or. Stalin) 278 p.d.; 2—3. 
Iosif Szabo (C.S.O.) șl Ștefan Regep 
(Locomotiva Constanța) cîte 261 p.d. 
FEMININ — 100 mixte: 1. Margareta 
Szemani (Voința Tg. Mureș) 398 p.d.;
2. Olimpia Popescu (Recolta Buc.) 394 
p.d.; 100 izolate: 1. Erika Arion (Re
colta Buc.) 226 p.d.; 2. Stela Moldo
van (Flacăra Mediaș) 211 p.d. Între
cerile iau sfîrșit sîmbătă după amiază.

TR. 1OAN1ȚESCU

Primele 5 runde a condus Polihronia
de, în următoarele trei primul loc a lost 
de partea Măriei Pogorevici. Acum, 
de două runde, ele merg pas în pas 
spre ținta finală unde le zîmbește ti
tlul de campioană a tării.

Mult mai bine a jucat în ultimele 
runde dr. Sanda Filipescu. Cîștigînd 
(după două întreruperi) partida cu 
Clara Friedman (care a înregistrat cu 
acest prilej prima înfrîngere în tur
neu) și învingînd-o apoi pe Silvia 
Zamfirescu, Sanda Filipescu s-a inte
grat și ea în plutonul fruntaș. După 
o serie de 5 victorii Elena Sigalas a 

ELÎSABETA POLIHRONIADE

pierdut în runda a 12-a la Maria Pe- 
revosnic, permițindu-i acesteia să trea
că înainte. Cele mai mari șanse de 
a se apropia de fruntașe le are Li
dia Giuroiu care a învins-o pe Dom
nița Macri (a 9-a înfrîngere consecu
tivă a ploeștencei 1) iar o partidă a

N.Loturile sînt însoțite de antrenorii 1 
Nedef și C. Popescu.

Meciurile vor avea loc mîine la Mag
deburg. Handbaliștii și handbalistele 
noastre au o sarcină dificilă, reprezen
tativele R. D. Germane fiind cunoscute 
prin valoarea și rutina lor. Cu toate 
că la ultimele jocuri de verificare echi
pele noastre n-au dat satisfacție de
plină, sîntem convinși că ele vor ști 
să facă uz de toate calitățile lor teh
nice și vor depune toate eforturile 
pentru a reuși rezultate cît mai bune 
în compania redutabilelor formații ale 
R. D. Germane.

Oaspeții joacă mîine cu Dinamo Oradea
Valoroasa echipă sovietică Dinamo 

Moscova și-a început turneul în țara 
noastră, joi seara, cînd a întîlnit în 
sala Floreasca din Capitală echipa Me
talul M.IG., asupra căreia a repurtat 
o categorică victorie, Ia un scor con
cludent : 75—57 (52—25). Spectatorii 
prezenți în sală au asistat la o ade
vărată demonstrație a baschetbaliștilor 
sovietici, care în prima repriză au fă
cut un joc de înaltă clasă. Ei au de
pășit sub toate aspectele formația bu- 
cureșteană, care rareori a putut ripos
ta atacurilor succesive ale oaspeților. 
Dinamo Moscova a demonstrat în pri
mul rînd o perfectă organizare a a- 
tacurilor și a contraatacurilor din apă

rarea în zonă (2—3). In partea a doua a 
meciului, Metalul MIG s-a prezentat 
neașteptat de bine față de maniera în 
care jucase în prima repriză. S-a apă
rat mai bine, iar în atac acțiunile au 
fost mai organizate și mai eficace. Tn 
general, în această parte a partidei 
bucureștenii au luptat cu mai multă dîr- 
zente și au depus toate eforturile pen
tru a scădea din diferența care-i des
părțea de dinamoviști. Ei au reușit în 
mare măsură acest lucru, cîștigînd re
priza cu diferență de nouă puncte 
(32—23).

întrerupt-o în poziție complicată cu 
Veturia Simu.

Sub valoarea de anul trecut evolu
ează campioana țării, Rodica Manoles- 
cu. Ea n-a reușit să cîștige la Silvia 
Zamfirescu un final de turnuri în care 
deținea nu mai puțin de 2 pioni în 
plus. După cîteva insuccese Veturia 
Simu a cîștigat ieri întrerupta din 
runda a 9-a cu Silvia Zamfirescu. Par
tida Polihroniade — Reicher (runda 
a 10-a) a fost remiză. Doina Mayer 
care după începutul slab ce l-a 
avut părea că va rămîne pe ultimul loc 
și-a îmbunătățit simțitor jocul.

Iată clasamentul după 12 runde: 
1—2. Pogorevici, Polihroniade 8V2 p.;
3—6. Giuroiu (1), Filipescu, Ududec, 
Perevosnic 7 p.; 7—9. Friedman (2), 
Reicher (1), Sigalas 6‘/2 p.; 10. Ilies
cu (1) 6 p.; 11. Teodorescu (1), 5* */ 2.; 
12—13. Manolescu (1), Zamfirescu 4‘/2 
p.; 14. Tzitron (1) 4 p.; 15—16. Ma
yer (2), Simu (2) 3*/ 2 p. ; 17. Rădă
cină (2) 3 p.; 18. Macri 2 p.

Crainicul reporter al posturilor de te
leviziune din Anglia și-a încheiat trans
misia spunînd că în decursul carierei 
sale nu a văzut încă atîtea knokauturi 
într-o singură reuniune.

• In „Cupa campio-
FOTBAL nilor europeni", în al 

treilea joc, echipa IFK 
Goteborg a învins cu 5—1 (1—1) for
mația Jeunesse Luxemburg. Astfel, în 
optimile de finală, formația suedeză 
va juca cu Wismut Karl Marx Stadt. 
Echipa Sporting Lisabona a dispus cu 
2—1 (2—0) de D.O.S.U. Utrecht.

• T.D.N.A. Sofia a căzut de acord 
cu Atletico Madrid ca partida din ca
drul optimilor să aibă loc la 5 noiem
brie la Madrid iar revanșa la 26 no
iembrie la Sofia.

® Zilele trecute s-au desfășurat cî
teva meciuri amicale. La Rotterdam 
reprezentativa Olandei a dispus de 
Danemarca cu 5—1 (3—0), iar la
Norwich selecționata de tineret a An
gliei a dispus de selecționata 
ret a Cehoslovaciei cu 3—0 
La Madrid: Spania — Irlanda 
6—2 ; la Belfast: Africa de 
Irlanda de nord (B) 5—2. La Sara- 
gosa: Spania B — Italia B 3—1.

Astăzi dimineață turneul continuă cu 
desfășurarea partidelor întrerupte. 
Duipă-amiază (17—22) are loc runda 
a XIII-a. Mîine între orele 16—21 se 
va disputa runda a XlV-a iar lunii di
mineața de la 9—14 runda a XV-a.

V. Ch.

© Tn cadrul unui
ATLETISM concurs care a avut 

loc la Nalcik, atletul 
sovietic Vladimir Kuznețov a obținut 
o excelentă performanță la aruncarea 
suliței: 84,90 m. Rezultatul lui Kuz
nețov reprezintă un nou record unio
nal și constituie a doua performanță 
din istoria atletismului la aruncarea 
suliței. (Recordul mondial aparține 
norvegianului Danielsen din 1956 cu 
85,71 m).

• Recent a avut loc la Roma un 
mare concurs internațional la care au 
participat atleți din 16 țări. Iată rezul
tatele : 100 m Agostini (Canada) 10,4 
Radford (Anglia) 10,5 Beruti (Italia) 
10,5 ; 400 m Wrighton (A.) 46,7 Hell- 
sten (Fin.) 47,1 Scavo (Italia) 47,2; 
800 m. Rawson (A.) 1:49,4 Waern 
(Suedia) 1:49,7; 1500 m Rozsavolgyi 
(Ung.) 3:45,0; 5000 m Clark (A.)
14:14,2 Iharos (U.) 14:17,4; 110 m g. 
Lorger (Iug.) 14,3 Mazza (It.) 14,5; 
400 m g. Morale (It.) 52,0; înălțime: 
Pattersson (Suedia) 2,07; lungime: 
Valkama (Fin.) 7,40 Bravi (It.) 7,37; 
greutate: Mecconi (It.) 17,55; suliță: 
G. Lievore (It.) 80,74 m (record_ ita
lian) Macquet "*  
(Ung.) 72,98

(Franța) 78,40 Kulcsar

sala Albert 
Londra repre-BOX

© In
Hali din 
zentativa de box a o-

Moscova a întrecut cu 16—4 
Boxerii 

rasului 
selecționata capitalei Angliei, 
sovietici au cucerit 5 victorii prin K-O.

Arbitrii C. Armășescu și L. Vasiles- 
cu au condus bine următoarele for
mații : DINAMO MOSCOVA: Stude
nețki (16), Korneev (14), Gaevski (15), 
Torban (23), Ozerov (3), Darugin (3), 
Balabanov (1), Hanin, Vlasov, Ieku- 
șin ; METALUL MIG : Novacek (36), 
Tursugian (7), Bărbulescu (4), Em. 
Răducanu (3), Hațieganu (3), S. Stroe 
(2), V. Stroe (2), Ortinschi, N. Po
pescu, C. Cojocarii. S-au evidențiat: 
Korneev, Torban. Studenețki, Gaevski, 
Novacek, Tursugian.

Torban, unul din cei mai buni-jucători ăi echipei Dinamo Ai. 
încearcă să-l depășească pe Tursugian (Metalul MIG).

Echipa Dinamo Moscova a demon
strat înalta sa valoare și aseară cînd. 
a jucat cu echipa Casei Centrale a Ari 
matei, de care a dispus cu un scor ca
tegoric: 92—71 (49—34). Ca și joi, 
oaspeții au aplicat apărarea în zonă
2—3, datorită căreia au oprit atacurile 
jucătorilor C.C.A., și, totodată, au rea-

campionatele feroviare euro- 
popice desfășurate la Dresda. 
„Cupa Europei" încheiată cu 
în urmă, competiția de la 
a fost dominată de sportivii

Miercuri seara s-au înapoiat în Ca
pitală cele două reprezentative fero
viare ale țării noastre care au parti
cipat la 
pene de

Ca și 
o lună 
Dresda, 
din Republica Democrată Germană. 
Ei au cucerit atît la fete (E. Banert) 
cît și la băieți (H. Schmidt) primul 
loc în clasamentele individuale cît și 
pe națiuni.

Reprezentantele noastre, Florica Lă- 
pușan (380 p. d.), Erica Arion (376 
p. d.) și Marcela Străjescu (354 p.d.), 
s-au comportat sub nivelul obișnuit, 
lotuși, totalizînd 1 1 10 p.d., am

OE PESTE HOTARE 

de tine- 
(2-0).

de nord 
sud —

lizat numeroase intercepții, soldate 
contraatacuri și înscrierea • coșuril 

Punctele au fost înscrise de Corns
26, Torban 25, Studenețki 13, Gaev 
11, Vlasov 8, Ozerov 7, Balabanov 
pentru Dinamo și Fodor 20, Nedetf 
Folbert 9, Pușcașii 8, Niculescu 7, I 
nescu 5 și Nedelea 4. Cei mai bu 
Corneev, Torban, Studenețki, Nedi 
Fodor și Folbert. Arbitrii M. Berc 
și I. Petruțju au condus cu greș 
fiind depășiți de alura meciului.

In deschidere, jucînd în cadrul ca 
pionatului republican, Dinamo Bit<

(Foto Gh. Dumitru) 
reștu a-învins Cetatea Bucur cu 77- 
(35—25).

Echipa Dinamo Moscova își conți 
turneul' în țara noastră jucînd dt 
nică seara, în sala Floreasca la 
20 cu Dinamo Oradea.

D. STANCULESCI

ocupat locul 3 în clasamentul gen 
pe țări. In ciuda faptului că a 
niat un lot neexperimentat, reprei 
tativa masculină a avut totuși o c 
portare mulțumitoare. S-au remai 
îndeosebi Iosif Munteanu (829 p. 
Lazăr Doboș (800 p. d.) și tînărul 
cător Cornel Antonescu (798 *'

Iată clasamentele pe națiuni
1. R.D.G. 1245 p.d.; 2. R.P.U. 1 
p.d. ; 3. R.P.R. 1110 p.d. ; 4. R. C< 
slovacă 1081 p.d.; 5. Austria 1074 
6. R.P. Polonă 754 p.d. Băieți 
R.D.G. 5137 p.d.; 2. R. Cehoslov 
4910 p.d.; 3. R.F.G. 4877 p.d.; 4. 
ustria 4867 p.d.; 5. R.P. Ungară 4 
p.d.; 6. R.P.R. 4646 p.d.; 7. R.P. 
lonă 3730 p.d.

• Federația braziliană de fotba 
organiza în 1960 un mare turneu ir 
țări la care vor fi invitate să part; 
reprezentativele Suediei, Franței, R 
Germane, U.R.S.S., Angliei, Argen 
și Uruguayului. Jocurile urmează 
se dispute la Sao Paolo și Rio de 
neiro.

OLIMPIADA DE LA MClNCHI

ȘAH

ii,

• O singură î
nire a luat sfîrși
cursul rundei a 

în timpul regulamentar de joc. (
nînd o dîrză rezistență puternice
chipe a S.U.A., șahiștii bulgari 
obținut un excelent rezultat de 
litate : 2—2. In celelalte meciuri 
rurile parțiale sînt următoar 
U.R.S.S. — Cehoslovacia l‘/2—*/ 2 
cele două partide întrerupte avani 
este de partea șahiștilor soviet 
Iugoslavia — R. F. Germană 
(3), Spania — Elveția 1—1 (2) 
gentina — Austria l‘/2'—1*/ 2 (1), 
glia — R. D. Germană 1—1 (5 

Plasamentul: 1—2. Iugoslavia 
Argentina (1) 12 p; 3—4. U.R 
(2), S.U.A. ll«/2' p; 5. Cehosloi 
(2) 11 p; 6—7. Spania (2), Au
(1) 9‘/2 p; 8. R. F. Germană (I 
p; 9. Bulgaria 7*/ 2 p; 10—II. Ar
(2) , Elveția (2) 6 p ; 12. R. D. 
mană (2) 4*/ 2 p. Ieri a fost zi Iii


