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.una Prieteniei Romino - Sovietice
Pe zi ce trece, tot mai numeroase devin acțiunile care vorbesc despre 

participarea entuziastă a tineretului nostru sportiv la Luna Prieteniei Romîno- 
Sovietice. Din toate colțurile țării ne sosesc vești despre nenumărate com
petiții și serbări sportive, organizate de consiliile U.C.F.S., de comisiile lo
cale pe ramuri de sport, de cluburile și colectivele sportive, lată cîteva din 
aceste vești:

Pază din finala „Cupei 7 Noiembrie", disputată intre echipele Dinamo 
(tricouri albe') și Rapid.

BUCUREȘTI. Competiția celor mai 
une echipe masculine și feminine de 
olei organizată de clubul Rapid 
i dotată cu Cupa ,7 Noiembrie” a 
rat sfîrșit duminică seara în sala 
Hulești. Spectatorii prezenți în |nu- 
lăr mare la aceste meciuri au răs- 
lăfit cu aplauze furtunoase fazele 
oarte frumoase care au abundat în 
ele p.itru partide.

Cel mai disputat meci a fost fi- 
ala masculină, Dinamo—Rapid. Pre- 

.’entîțnd formații complete, meciul 
’.intre aceste echipe, clasate pe pri- 

’e două locuri la ultima ediție a 
.pionatului republican, s-a carac- 

„,izat printr-un nivel tehnic foarte 
idicatși faze deosebit de spectacu- 
oase. La toate acestea s-a adăugat 
i interesanta evoluție a scorului, 
kstfel. după ce au câștigat două se- 
uri la rînd, dinamoviștii le-au pier- 
lut pe turnătoarele două. In al cin- 
tilea, Din uno conducea - cu 11—6, 
ipoi prinți-o frumoasă revenire, fe- 
oviarii au cîștigat punct după punct 
.i au luat conducerea cu 12—11. 
Voleibaliștii de la Dinamo, dovedind, 
nsă că au un blocaj mai bun și ju- 
:înd cu mai multă atenție, au reușit 
>înă la urmă să 
Ditpa pusă în joc.

Trofeul rezervat 
i revenit formației 
trecut cu 3—1 pe

Iată rezultatele: 
mi I—II: 
(15-11, 
15—13) ;

rezervat copiilor sub 14 anL Au luat 
parte peste 100 de concurenți. Dintre 
rezultatele înregistrate, se cuvin sub
liniate: 4,36 m la lungime fete (Iacob 
Maria) și 37,60 m la 
nadei (Csaba Orosz).

TIRGȘORUL NOU. 
Tîrgșorul Nou, raionul
desfășurat în fața a peste 1000 de spec
tatori o mare serbare sportivă săteas
că, cuprinzînd întreceri de atletism, 
volei, fotbal, ciclism, călărie și șah, 
Ia care au participat peste 200 de 
sportivi din comunele Tîrgșorul Nou,

aruncarea gre-

In comuna
Ploești, s-a

Tîrgșorul Vechi, Stoenești, Strajnic 
și Aricești. Cu acest prilej, colectivul 
sportiv din comuna gazdă și-a sporit 
numărul membrilor U.C.F.S. de la 40 
la 140. (GH. ALEXANDRESuU — 
corespondent).

REȘIȚA. Consiliul regional U.C.F.S. 
Timișoara a organizat un concurs 
de înot cu participarea reprezentati
velor orașelor Arad, Timișoara, Lu
goj și Reșița. „Cupa 7 Noiembrie" a 
revenit echipei Reșiței care a tota
lizat 117 p. S-au clasat apoi: Timi
șoara cu 113 p.; Arad 43 p. și Lu
goj 42 p.

TIRNAVENI. Pe stadionul 23 Au
gust din localitate s-a desfășurat de 
currnd un concurs de atletism „Cupa 
Prieteniei Romîno-Sovietice". Au 
luat startul peste 230 de atleți La reu
șita concursului au contribuit acti
viștii consiliului raional U.C.F.S. și 
tînărul profesor de educație fizică 
Iustin Șuteu, absolvent I.C.F. 1958.

Cîteva rezultate: Bărbați. 100 m: 
I. Terboczi 12,4; 200 m :V. Ionescu 
25,3; ltțpgime : I. Șuteu 5,57 m; 
înălțime: V. Simion 1,60 m; greu
tate : A Szabo 10,20 m; Femei. 80 
m: Aurelia Șchiopu 12,5; greutate: 
Renate Misohinger 8,48 m ; lungi
me : R. Mischinger 4,20 m ; grenadă: 
Domnica Bochiș 35 m. (IOAN HASA- 
ȘIU—corespondent).

BUZĂU. Colectivul sportiv „Voin
ța" Buzău și-a alcătuit un vast pro
gram de activitate pentru Luna Ma
rii Prietenii. Pe lingă numeroasele 
competiții care angrenează în aceste 
zile zeoi de sportivi din cooperative, 
colectivul a inițiat și deplasări ale 
echipelor sale la sate. Astfel, echipa 
de fotbal a evoluat în comuna Mon- 
teoru, boxerii au susținut o întîlnire 
demonstrativă la Fundieni-Zărnești. 
Țăranii muncitori au nrimit cu multă 
bucurie pe sportivii buzoieni, cerîn- 
du-le să mai vină în mijlocul lor. 
(MARIN DUMITRU—corespondent)

PRAGA, 20. — De la trimișii spe
ciali Agerpres.:

Luni dimineața delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii Popu
lare Romîne a sosit în capitala Repu
blicii Cehoslovace — Praga.

Delegația este alcătuită din tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al C.C. al P.M.R., membru în Prezi
diul Marii Adunări Naționale, condu
cătorul delegației, Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Petre Borilă, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
Ștefan Voitec, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
Leonte Răutu, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., șeful 
Direcției de propagandă și cultură a 
C.C. al P.M.R. și G. Gaston-Marin, 
președintele Comisiei de Stat a Pla
nificării.

Delegația este însoțită de consilieri 
experți și ziariști.

Sosirea la Praga a delegației de 
partid și guvernamentale a R. P. Ro
mîne a prilejuit o puternică manifes
tare a trainicei prietenii ce unește po
porul cehoslovac cu poporul romîn, în 
marea familie a țărilor socialiste. Cu 
toată ploaia măruntă ce cădea asupra 
orașului, peroanele gării principale 
din Praga, piața gării cît și arterele 
ce duc spre centrul orașului erau pli
ne de mii și mii de locuitori ai vechii 
capitale a Cehoslovaciei, veniți să în- 
tîmpine pe solii poporului romîn prie
ten. Pe construcția masivă a gării, pe 
clădirile din apropiere, în mîinile mii
lor de praghezi prezenți fluturau în
frățite drapele tricolore romînești și 
cehoslovace. Pe o mare pancartă care 
domina împrejurimile erau înscrise în 
limbile romînă și cehă cuvintele : „Sa
lutăm din toată inima pe reprezentam^ 
ții poporului frate romîn".

Ora 10... Trenul special sosește în 
gara principală din Praga. Dyj tren 
coboară membrii delegației romîne.

Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej și Chivtfi 
Stoica, Antonin Novotny și Viliam Si— 
roky, cît și ceilalți conducători des 
partid și de stat romîni și cehoslovaci' 
se îmbrățișează cu căldură.

Compania de onoare a trupelor gar
nizoanei Praga aliniată în fața gării i 
prezintă onorul. Sînt intonate imnu
rile de stat ale Republicii Populare- 
Romîne și Republicii Cehoslovace.

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej inso-' 
țit de tovarășul Antonin Novotny trece 
în revistă compania de onoare.

Conducătorilor delegației de partid și 
guvernamentale ai R. P. Romîne le- 
sînt prezentați apoi înalții demnitari 
prezenți, precum și șefii misiunilor di-* 
plomatice veniți în întîmpinare.

Cei prezenți primesc apoi defilarea 
companiei de onoare.

Tn aplauzele puternice rle miilor de 
locuitori ai capitalei cehoslovace veniți 
în întirnpinarea delegației romîne, con
ducătorii de partid și de stat romîni 
și cehoslovaci iau loc apoi în tribuna 
special amenajată în piața gării.

Tovarășul Antonin Novotny, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, președintele Re
publicii Cehoslovace, se apropie de mi
crofon și rostește cuvînfarea de salut

A luat apoi cuvînlul tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. 
al P.M.R., membru în Prezidiul Marii 
Adunări Naționale, conducătorul de
legației romîne.

Cele două cuvîntări au fost sublini
ate în repetate rînduri cu puternice și 
îndelungi aplauze și aclamații. Minute 
în șir praghezîi au manifestat entu
ziast pentru prietenia romîno-ceho- 
slovacă, pentru unitatea de granit a 
puternicului lagăr socialist în frunte 
cu Uniunea Sovietică.

Tineri și tinere înconjoară pe mem
brii delegației romîne, oferindu-le bu
chete de flori.

în drum spre reședința care te-a 
fost pusă la dispoziție, membrii dele
gației de partid și guvernamentale aî 
R. P. Romîne au fost salutați cu căl
dură și entuziasm de mii de praghezi.

învingă, cîștigînd

echipelor feminine 
Rapid care a în- 
Metalul M.I.G.
MASCULIN: lo- 

Dinamo—Rapid 3—2
15-13, 10—15, 12—15,
locul III—IV : Cetatea

Bucur—Victoria 3—1 (13—15, 15—6, 
15—7, 15-5). FEMININ: locul I—II: 
Rapid—Metalul M.I.G. 3—1 (15—11, 
15—7, 6—15, 15—12); locul III—IV : 
Comb. Polig. Buc.—Progresul 3—0
(3, 13, 15).

BAIA MARE. După cum ne rela
tează corespondentul nostru V. Săsă- 
ranu, duminică s-a desfășurat în loca
litate întîlnirea triunghiulară de atle
tism dintre echipele orașelor Baia 
Mare, Cluj și Oradea. Primul’ Ioc și 
„Cupa 7 Noiembrie" 
pei Oradei care a 
Au urmat: Cluj cu 
Mare cu 103 p.

SIBIU. Colectivul 
a organizat o întîlnire „în 
masivul Făgăraș. Au luat parte cinci 
echipe a cîte patru sportivi care, con
duse de cei mai experimentați a'piniști 
din secție, 
Surului".

CĂREI.
desfășurat 
informează, corespondentul nostru T. 
Silaghi, un reușit concurs de atletism

au revenit echi- 
totalizat 237 p. 
177 p. și Baia

sportiv Energia 
stea" în

s-au îndreptat spre „Șaua 
(M. VLĂDOIANU, coresp.).
Pe terenul „Recolta" s-a 
de curînd, după cum ne

„Cupa Moldovei 

un frumos succes al sportului sătesc

Dezvelirea Monumentului 
Eroilor Romîni din Debrețin

R.P.R. care se află în R. P. Ungară. 
In parcul orașului a fost dezvelit 

în aceeași dimineață Monumentul E- 
roilor Romîni. O companie a dat o- 
norul. In fața monumentului au făcut 
de gardă ostași ai Armatei populare 
Ungare și membri ai gărzilor munci
torești. La solemnitate a participat 
delegația romînă sosită la Debrețin, 
membri ai delegației de scriitori din 
R.P.R. care se află în R. P. Ungară, 
precum și reprezentanți ai Ambasadei 
R.P.R. la Budapesta.

Duminică seara, cînd acordurile Im
nului Republicii răsunau deasupra sta
dionului ieșean „23 August", nenumă
rate focuri de artificii, jerbe multico
lore, brăzdau cerul. In acest cadru fe
eric, de sărbătoare sportivă, au luat 
sfîrșit întrecerile primei ediții a ma
rii competiții de masă „Cupa Moldo
vei". Priveam cu admirație la tinerii 
sportivi, de pe plaiurile Sucevei, ale 
Bacăului și lașului, care timp de două 
zile s-au întrecut cu o ardoare rar în- 
tîlnită. Și, fără îndoială că mulți din
tre spectatorii care nu se îndurau să 
părăsească tribunele, încercau să-și 
imagineze cum se va dezvolta sportul 
din satele Moldovei în anii viitori. Un 
prim răspuns l-au și dat deja cei 180 
sportivi din regiunile Iași, Suceava și 
Bacău, care au reprezentat de fapt pe 
cei 90.000 tineri participant lia „Cupa 
Moldovei".

lejtd organizării acestei competiții și, 
în sfîrșit, dacă vom ține seama de 
unele rezultate și comportări remar
cabile — nu putem decît să spunem 
că, în ansamblu, organizarea primei 
ediții a „Cupei Moldovei" s-a bucurat 
de succes. De un real folos a fost 
pentru sportivii din satele Moldovei 
trimiterea de echipe sportive de la

BUDAPESTA 20. — Coresponden
tul Agerpres transmite:

La 19 octombrie s-au împlinit 14 
ani de la eliberarea orașului Debrețin 
de către trupele sovietice și romîne de 
sub ocupația hitleristă.

Duminică dimineața a avut Ioc so
lemnitatea depunerilor de coroane la 
Monumentul Eroilor Sovietici din De
brețin. Din partea R.P.R. au depus co
roane reprezentanții Ambasadei R. P. 
Romîne la Budapesta, delegația ro
mînă sosită la Debrețin, precum și 
membrii delegației de scriitori din

Indre 23 șf 26 oeiomhrâe

Cram ua găzdui ■ mira concurs hipic posulir

I

R. CALARAȘANU

La Craiova a avut loc la începutul 
sezonului hipto unul din cele mal 
reușite concursuri republicane. Cuvin- ■ 
te de laudă am' avut la adresa orga
nizatorilor din acest oraș și cu prilejul 
întîlnirîi dintre echipele de tineret

SATELE MOLDOVEI IN PLIN 
AV1NT SPORTIV

Ce a însemnat această competiție 
pentru viața sportivă di<n satele Mol
dovei ? Dacă ținem seama de faptul 
că într-un timp relativ scurt (două 
luni) au participat la competiție pes
te 90.000 tineri, dintre care mulți nu 
mai practicaseră sportul pînă 
acum, dacă avem în vedere că în cele 
trei regiuni și în special în regiunea 
Suceava au luat ființă numeroase co--' 
lective sportive sătești tocmai cu pri-

(Continuare în pag. 2)

Pentru prima dată pe podiumul învingătorilor, tinerele atlete Elena 
Sabaîduc, Lucia Pavel și Rodica Humeniuc surîd fericite obiectivului foto
grafic.

QS. Recolta și M.E.D.O.S.Z. (R.P.U.)\ 
Tot la Craiova funcționează de mai. 
multă vreme unul din cele mai pu
ternice și mai 
de călărie din 
ția noastră își 
în acest oraș, 
real și eficace 
se pare cît se

(foto: R. Călărășanu)

bine organizate centrai 
țară. Evident, echita-L 
are mulți simpatizanțit 
de unde primește uni 
sprijin. Iată de ce nit 
poate de binevenită! 

orientarea Federației romîne de călă-- 
rie de a încredința tot craioveni'.or or-*- 
ganizarea primului concurs hipic re4* 
publican popular, care va avea loot 
în zilele de 23—26 octombrie a.c. ștt 
la care vor kia parte numsi coneti* 
renți din mediul sătesc.

Zeoi de tineri iubitori ai sportului 
călare din regiunile Iași, Galați^. 
Constanța, Suceava, Pitești, Ploești,;, 
Stalin, Cluj, Craiova ele. se vor în-* 
trece atît în probele de atelaje (în-* 
oărcate cu diferite greutăți), sulki* 
cît și în probele de plat. Fiecare re
giune va fi reprezentată de un )nu* 
măr de 4 concurenți ia atelaje și 6’» 
la individual. Organizatorii (F.R. Că-’ 
lărie, sfatul popular regional Craiova- 
și consiliul regidnal U.C.F.S. Craio* 
va) au luat măsurile menite să asî-4- 
gure o cît mai bună desfășurare a- 
cestui mare concurs popular caret 
după cîte sînitem informați înoepîndl 
din rfiul viitor va deveni campionat

(Continuare în pag. 4)



„CUPA MOLDOVEI"— 

un frumos succes al sportului sătesc

(Urmare din pag. 1)

orașe în comune. Această măsură a 
contribuit pe de o parte la strîngerea 
legăturilor între tinerii de la sate și 
cei de la orașe, iar pe de altă parte 
la creșterea măiestriei sportive a tine
rilor țărani muncitori. Asemenea exem 
ple le-au oferit toate cele trei regiuni 
participante la „Cupa Moldovei".

Pe de altă parte,- organizarea com
petiției a stimulat tineretul din sa
tule Moldovei la construirea de noi 
baze sportive simple. Astfel, tinerii 
din comunele Iacobeni și Panaci 
(raionul Vatra Dornei) au depus peste 
6400 ore muncă voluntară la amena
jarea terenurilor de volei și fotbal. 
In același raion, ca și în raioanele 
Darabani, Botoșani, Fălticeni (regiu
nea- Suceava) au răsărit numeroase 
baze sportive. „Cupa Moldovei" a con
stituit totodată un bun prilej de 
atragere de noi membri în U.C.F.S. 
In majoritatea raioanelor din regiu
nea Bacău — de pi’.dă — s-a consta
tat o creștere simțitoare a numărului 
de membri U.C.F.S., evidențiindu-se 
îndeosebi raioanele Tg. Ocna și Ro
man. Utilizarea intensă a tuturor mij
loacelor de propagandă și agitație 
(presă, stații de radio, afișe mobili- 
zatorice) au dus la atragerea masivă 
pe terenurile de sport a tineretului 
moldovean, încă din prima etapă a 
competiției. Așa se face că la întrece
rile de volei, de pildă, în numeroase 
raioane din regiunea Suceava (prin
tre care Darabani, Dorohoi ș.a.) au 
participat la întrecerile primei etape 
chiar cîte 3—4 echipe din fiecare co
mună. De data aceasta, cînd spunem 
că volehtl a cucerit un mare număr 
de tineri din satele Moldovei, tre
buie să arătăm că multe echipe să- 
t.'.ti, datorită jocului pe care îl pres
tează, au ajuns să entuziasmeze și 
pe acei spectatori obișnuiți cu întâl
niri de un nivel mai ridicat. Finala 
„Cupei Moldovei" la volei a prilejuit 
întreceri dinamice, mai ales datorată 
voleibaliștilor de la Recolta Heleșteni 
(rcg. Iași) și a acelor de la Școala 
medie agricolă Trifești (rcg. Bacău).

Un deosebit interes au arătat tine
rii țărani muncitori și pentru gim
nastică. Se poate spune *ă gimnastica, 
a făcut mari pași spre afirmare pe 
meleagurile Moldovei, datorită „Cu- 
^ei Moldovei". Despre echipole de 
gimnaști din comuna Focuri (raio
nul Tg. Frumos) s-a mai vorbit. Tre- 

3>i:ie să evidențiem în mod deosebit 
ți pe alți sportivi din raionul Tg. 
Frumos pentru seriozitatea ou care

Ordinea și curățenia slnt caracteristice magaziei ca materiale a co- 
4eciivuliii sportiv Jotgriilz 23 Ajigușțj, J (foto: L Mihăjcă)

s-au pregătit. Ei au ocupat de aseme
nea locu-l 1 și în întrecerile de fotbal, 
atletism și volei fete, contribuind e- 
fectiv la cucerirea trofeului de către 
sportivii regiunii Iași. Se cuvine în 
sfîrșit să adresăm cuvinte de laudă 
și echipelor de gimnaști din regiunile 
Bacău și Suceava pentru dragblstea 
pe care au arătat-o față de această 
disciplină sportivă.

CITEVA PROPUNERI...

întrecerile finaile aie primei ediții 
a „Cupei Moldovei" au cunoscut, așa 
cum se arăta mai sus, un succes 
binemeritat. Sîntem convinși că viitoa
rea ediție a „Cupei Moldovei" nu va 
fi mai prejos. Există toate posibili
tățile ca această mare competiție 
sportivă de mase să se dezvolte atît 
sub aspectul organizării cît și în do
meniul performanței sportive.

Iată de ce ne-am propus să în
serăm aci opinia unora dintre spor
tivii... prezenți la Iași și anume să 
susținem ideea participării mai largi 
la această competiție și a sportivilor 
din satele regiunilor Galați și Con
stanța. Un număr sporit de tineri 
sportivi ar asigura întreceri mai dis
putate, ar face ca „Cupa Moldovei" 
să cunoască o și mal mare amploare. 
De asemenea, introducerea unor noi 
discipline sportive (ca trînta, oină) 
— specifice satului — și, un lucru 
important, delegarea unorarbitri 
neutri în finale, ar mări considerabili 
interesul față de această competiție 
pe cale de a deveni tradițională.

RAID 1
ANCHETĂ |

Considerînd problema îngrijirii și folosirii echipamentului sportiv drept 
uisul dintre importante le obiective, actuale, ia numai două săptămîni de la apa
riția unui raid-anchetă asemănător, înfățișăm cititorilor noi aspecte ale muncii 
desfășurate în acest domeniu de colectivele sportive buoureștene. Exemplele 
bune, metodele și inițiativele unor colective sportive trebuie extinse, cazurile 
de neglijență și nepăsare față de bunul obștesc — din păcate încă prezente 
— trebuie să constituie prilej de analiză pentru grabnica lor înlăturare.

BVNi GOSPODARI
In raidul întreprins prin colectivele 

sportive bucnreștene au fost nenumă
rate cazurile cînd spre bucuria noastră 
am găsit exemple dintre cele mai grăi
toare de bună gospodărie. Preocuparea 
pentru mărirea timpului de întrebuin
țare a echipamentului sportiv este per
manentă și succesele obținute vin să 
confirme faptul că prinlr-o bună în
grijire se lungește ...viața acestor bu
nuri colective.

La colectivul sportiv „Bere Grivița" 
ca și la „Semănătoarea", „Titanii", 
„Stela", „I.T.B." s. a. echipamentul 
sportiv este adăpostit în magazii mari 
luminoase, într-un cuvînt corespunză
toare. Modul cum sînt întreținute im

de
sportive, în 
angrenează în 
de oameni ai 
vie activitate

Crosul de mase
Zeci de mii de tineri din întreaga 

țară sînt în plină întrecere în ca
drul crosului de mase „Să întîmpl- 
năm 7 Noiembrie". Mulți dintre ei 
sînt membri U.C.F.S., alții încă nu. 
Activiștii sportivi ai colectivelor 
au datoria de a face din flecare 
participant la cros un membru ac
tiv al Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport l

Pasiunea pentru sport
Fiecare întîînire sportivă atrage în 

tribunele stadioanelor și sălilor de 
spoit numeroși pasionați iubitori ai 
sportului, pe care nu-i sperie nici 
ploaia, nici frigul... Sînt SPECTATO
RII, oamenii care sînt în stare să 
renunțe la masa de prînz pentru un 
loc mai bun pe stadion, să efectue
ze... deplasarea împreună cu echipa 
favorită, sînt cei care prin încurajări 
și aplauze dau aripi reprezentative
lor noastre, în cele mai dificile si
tuații ale luptei sportive. Acești oa
meni, a căror pasiune pentru sport 
este evidentă, trebuie îndrumați — 
prin toate mijloacele de 
propagandă — să devină 
Uniunii de Cultură Fizică

agitație și 
membri ai 

și Sport.

casăCampionatele
...ale colectivelor 

tara faptului că 
sport mase largi 
muncii, creează o 
în viața sportivă a întreprinderi
lor. Interesul pentru sport este 
deșteptat, cu acest prilej, chiar și 
în rîndurile celor cărora fie preo
cupările de altă natură, fie... vîrsta 
înaintată, nu le permit să vină prea 
des pe stadioane. Acest interes 
trebuie folosit din plin de activiștii 
colectivelor sportive, pentru a an
grena noi și noi membri în Uniu
nea de Cultură Fizică și Spori. Deci, 
campionatele de casă trebuie or
ganizate cu toată atenția, și trans
formate totodată într-un mijloc 
eficace de atragere a noi membri 
în U.CF.S.

Toate eforturile pentru realizarea cifrei de 2.000.000 
membri U. C. F. S. pină la sfirșitul acestui an !

Oîei oou despre echipament
și males’îtale sportive

presionează plăcut încă de la începui. 
Rafturile curate adăpostesc echipamen
tul secțiilor (fiecare secție deține un 
sector) spălat, călcat și împachetat ca 
pentru... un magazin de desfacere. 
După antrenamente seu întâlniri spor
tive, tricourile, chiloții, maieurile sînt 
spălate și apoi revin în magazie; bo
cancii sînt curățați cu grijă, văcsuiți. 
lustruiți, verificați dacă nu au nevoie 
de reparații și apoi depuși în sectoarele 
(rafturile) special amenajate. Un alt 
lucru important este și etichetarea e- 
chipamentului. Astfel la fiecare raft — 
care corespunde cu una din discipl- 
nele sportive în care activează membrii 
U.C.F.S. din colectivul sportiv respec
tiv — se află mai multe etichete cu 
numele sportivilor care întrebuințează 
echipamentul. Pe deoparte se elimină, 
prin aceasta, posibilitatea deformării 
echipamentului în cazul cînd ar fi în
trebuințat de sportivi cu d:ferite :v. 
formații fizice, iar pe de altă parte se 
creează responsabilitatea fiecărui spor
tiv de a-și îngriji c‘l atenție echipa
mentul și materialul cu care concu
rează.

„FIECARE SPORTIV SA ȘI 
iKGRUEASCA SINGUR 

ECHIPAMENTUL"
Sub această lozincă s-a pornit la 

repartizarea echipamentului, atît pen
tru antrenamente și competiții sportive 
cît și pentru îngrijirea fui, pe fiecare 
sportiv din secțiile pe ramură de sport 
ale colectivului „Combustibilul". Fap
tul că niciodată jucătorii echipelor re
prezentative ale colectivului sportiv 
„Combustibilul" n-au apărut pe teren 
cu echipamentul murdar sau deteriorat 
este un indiciu sigur că ințiativa s-a 
soldat cu rezultate din cele mai fru
moase,

FOTBALUL IȘÎ TAIE PREA MULT... 
„PARTEA LEULUI"!

Sînt colective sportive unde fotbalul 
se bucură de multă popularitate. Cu 
tonte acestea consiliile colectivelor 
sportive au repartizat secțiilor materia
lul și echipamentul cu grijă, avîndu-se 
în vedere în primul rînd nevoile stric
te, fără a da prior___  secției de fotbal.
Astfel, la „Republica", „Titanii", „Com
bustibilul", „Stela" etc. toate secțiile 
au echipament suficient • în raport cu 
dezvoltarea pc care o cunosc. Volei
baliștii, handbaliștii, jucătorii de tenis 
de masă sau atleții posedă echipamen
tul necesar, la fel ca și fotbaliștii.

Cu totul altfel se petrec însă lucrurile 
în alte colective sportive. De pildă, la 
uzinele „Boleslaw Bicrut" sportivii a- 
firmă pe bună dreptate că fotbalul se 
bucură de prea multe privilegii. Deși 
în nug.izie se aflau cîteva rînduri de 
echipament destinat fotbaliștilor topiși 
de curînd s-au mai cumpărat încă trei 
garnituri 1 „Este cam mult 1“ — așa 
gîndesc ceilalți membri U.C.F.S. și nu 
știm ce răspuns ar putea să dea con
siliul colectivului sportiv. Mai ales că 
în același colectiv se alia o echipă de 
volei care nu este nici măcar înzestrată 
cu cîte o pereche de pantofi de tenis 1...

Exemple de acest fel se mai găsesc. 
La colectivul sportiv „Vulcan", lucru
rile sînt aproape asemănătoare. In 
timp ce secțiile de fotbal, rugbi și lup
te au echipament suficient (fotbalul 
are cîteva rînduri) secțiile de volei și 
atletism se zbat în... nevoi.

Fără îndoială că această stare de 
lucruri trebuie să se îndrepte. Altfel 
riscăm că fotbaliștii să aibă echipa
ment diferit pentru fiecare sezon și 
chiar pentru fiecare întîînire, iar cei
lalți sportivi să nu poată apare într-o 
ținută corespunzătoare nici măcar la 
jocurile oficiale.

DÎN PACATE MAI SÎNT Șl ALTE 
LIPSURI

Nu în t >3*0 colectivele sportive se 
vede o mîuă gospodărească^ Sînt co

«a v

lective sportive unde echipamentul : 
materialul sportiv este privit cu nep: 
sare, lăsat în voia soartei. Astfel d 
exemple negative — deși mai puțin 
în ultimul timp — continuă să stîr 
jenească progresul dorit al mișcăr 
sportive.

La „Cauciucul Quadrat", în magaz 
nu s-a mai dat cu mătura de mu 
timp iar inventarul este un documer 
întocmit cu multă aproximație ; o d< 
zordine totală domnește în magazia d 
echipament a colectivului sportiv al F< 
bricii de Țigarete București; la „Dor 
ca Sirno" fotbalistul Marin Nicolâe ! 
voleibalista Maria Caiu deteriorează t 
chipamentul etc. Toate acestea ne d< 
vedesc lipsa de spirit gospodăresc 
unor colective sportive, precum și lips 
de educație a unor sportivi. Este neîn 
doielnic faptul că asupra acestor as 
pecte — pe care îndeobște respectivi 
activiști spoi tivi le-au socotit minor 
— trelniie să se insiste pentru a fi ci 
mai grabnic lichidate.

CIT MAI MULTA GRI3A PENTRU 
BUNUL OBȘTESC!

Este clar că echipamentul și mate 
rialele sportive reprezintă un bun obș 
lese. Or, cum un muncitor arc o griji 
deosebită față de strungul sau rabotez; 
la care lucrează și care sînt de aseme 
nea bunuri ale întregului popor, to 
așa și sportivul — același harnic mun 
citor din uzină sau fabrică — trebuii 
să ; dovedească un bun apărător a 
bunului obștesc și atunci cînd folosești 
materiale și echipament sportiv. Consi 
liile colectivelor sportive au datoria d< 
a extinde inițiativele bune, de a sti 
mula pe acei magazioneri care se do 
vedesc buni gospodari, de a sancționz 
cu asprime pe cei ce se dovedesc risi 
pitari cu bunurile obștești.

V. HOSSU, V. POPESCU, A 
VASIL1U, AL. COLȚAN, D 

DOLBERG, N. TOKACEK și P.
ERLBAUM — corespondenți



Metode și orientări în atletismul

școlar bucureștean 5001
• Puține concursuri pentru descoperirea de noi elemente ta

lentate • Record de participări, dai; dar și o organizare bună,o 
selecție riguroasă • Două propuneri pentru îmbunătățirea activi- 
ii.

n cele cinci săptămîni care au tre- 
de la începerea noului an școlar 

u organizat în Capitală cîteva mari 
cursuri de atletism pentru elevii 
Iilor medii (la 5 și 12 octombrie) și 
mentarc (la 12 și 19 octombrie). De 
:are dată, participarea a fost mai 
It decît satisfăcătoare: 500—1200— 
’... Este în această afluență a ele- 
>r spre stadionul Tineretului, dumi- 
li de duminică, un semn al intere- 
ui lor pentru atletism, o dovadă în 
s c.ă sînt dornici să practice acest 
rt. Organizatorii s-au străduit și 
reușit să îndeplinească unul din 
puriie propuse: atragerea unui 
re număr de elevi pe stadion, an- 
■narea lor în concursuri atletice. Dar 
atenția celor care au inițiat concursu-

(școala sportivă de elevi) ele ur- 
i să aibă și un ait obiectiv, mai 
rortant: descoperirea de noi talente 

marea masă a elevilor. Or, din 
•st punct de vedere, cele trei com
iții nu au corespuns așteptărilor. 
>ă.ne referim, de pildă, la întrecerile 
fășurate la 12 octombrie și la care 
luat parte 1.200 de .concureriți, din- 
carc aproape 900 provenind din șco- 
elemcntarc. Cîți dintre acești 900 

copii au știut să spună, o dată întorși 
isă sau în mijlocul colegilor, ce ra
tate au obținut, pe ce locuri s-au 
sat? Foarte puțini, poate doar cei 
i buni de la săritura în lungime.

viteză s-au organteat, din cauza 
ei participări, numai serii. Pro- 

u de pe stadion abia pridideau să 
gure arbitrajul și disciplina. Cine 
i avea timp să-i urmărească pe 
icurcnți, să intuiască în unul sau 
j! dintre copii talentul care se cere

două soîu- 
ac ți un ea de

celor mai

relevat, șlefuit? Mobilizarea la acest 
concurs s-a făcut după principiul : 
„veniți fiecare profesor cu cit mai mulți 
elevii" și astfel au fost școli care s-au 
prezentat cu clasele a Vl-a și a Vll-a 
„în păr“, în timp ce altele au trimis 
2—3 elevi.

Acest sistem, al concursurilor săptă- 
mînale centrale pe stadionul Tineretu
lui, este de o eficacitate limitată. Cu 
toată bunăvoința este greu să accep
tăm că la aceste concursuri (chiar 
dacă, teoretic, școlile își trimit- cei 
mai buni reprezentanți) se poate face 
o triere serioasă, profundă, a tuturor 
elevilor din Capitală doritori să facă 
atletism și înzestrați pentru .--cest sport.

Față de această situație, 
ții ni se par mai bune în 
descoperire a elementelor
apte, care să fie recrutate, apoi pentru 
secția de atletism a Școlii sportive de 
elevi și — de ce nu? — în secțiile al
tor cluburi din Capitală.

Prima: organizarea concursurilor
școlare, atît pentru elevii de la mediu 
cît și pentru cei de 
mod descentralizat, 
grupe de raioane, pe 
bucureștenc.

A doua: alcătuirea 
ciale, din antrenori de la școala spor
tivă de elevi și profesori cu experiență 
și dragoste pentru atletism, care să se 
deplaseze în școli — și în primul rînd 
în școlile elementare — și să organi
zeze în orele de educație fizică, adap- 
tîndu-se la posibilitățile locului, între
ceri de atletism pentru absolut • toți 
elevii.

Pentru transpunerea în viață a uneia 
sau alteia dintre soluțiile prezentate — 
sau poale o a treia, mai bună ca ele — 
mai este încă timp în această toamnă. 
In importanta acțiune de depistare a 
talentelor atletice din școli, trebuie ce
rut și sprijinul comisiei orășenești de 
atletism care măcar acum, la sfîrșit de 
sezon, să facă ceva pentru dezvoltarea 
bazei de mase a atletismului în Bucu
rești™

Ia elementar, în 
pe raioane sau 
diferite stadioane

unor echipe spe-

La Limișoara crește o generație de campioni
— Reportaj la una din cîie mai puternice școli sportive de elevi din țară

Frumosul oraș bănățean Timișoa ra își pregătește cu vrednicia ca
drele sportive de rr.îine, viitorii campioni ai țării. In cele 19 școli ele
mentare, 10 medii, 8 profesionale și tehnice, există preocupare, pasiu
ne și interes pentru sport. Orientarea spre pregătirea fizică generală 
precum și legătura organică dintre școala sportivă de elevi și școlile 
de bază, dau vigoare,’ elan,, activității celor mai mici sportivi din loca
litate. Numeroasele competiții în curs de desfășurare, culminînd cu 
„mica divizie" de atletism, angrenează mii de elevi. N-ai decît să dai 
o raită pe terenurile Timișoarei, pe 
tică „Știința" etc. pentru a constata

12 -SECȚII LUCREAZĂ IN 5»l!N

anul școlar 1953—1959, activitatea com- 
îională cu caracter republican a elevilor 
/a desfășura sub forma a trei campionate 
i, la caro se adaugă spar’achiada pionie- 
r și școlarilor. Cele trei campionate sînt: 
campionatele republicane ute școlilor 
Iii caro se vor desfășura la: atletism, 
naștică, înot, baschet, volei, schi, șah, 
î și handbal în 7. La aceste campionate vor 
ta îua parte și elevii școlilor profesionale 
ucenici și ai școlilor medii militare; b) 
oionatele școlilor sportiva de elevi ale 

la: atletism, gimnastică, volei, hand- 
jschet, înot și po’o; c) campionatele 

profesionale, (a: atletism, gimnastică, 
i, trîntâ și fotbal.
îă cîteva precizări în legătură cu modul 
desfășurare a campionatelor republicane 
are de gimnastică, a căror primă fază - 
școaiă - se încheie la 9 noiembrie, iar 
do a 2-a — pe localitate - la 8 februarie

ihipelo vor fi formate din 0 gimnaști (e) 
re care: 2 cat. II, 4 juniori I și 2 juniori 
in clasamentul echipei vor intra: 1 cat. îl. 
uniori 1 și 1 juniori II. Gimnastele vo* 
cura la toate etapele cu exercițiile nr. 1 

programul de clasificare cil categoriei 
lective, aceleași cu care s-a concurat anul 
ut ; gimnaștii vor concura cu exercițiile 
1 la sol și inele și exercițiile nr. 2 la 

5, cal cu mînere, sărituri și paralele. 
>a pe localitate a campionatului de gim- 
ică va consta din 4 concursuri: primul la 
nov. 1958 la sol, inele și sărituri ; al 
oa la 30 nov. la bară, paralele, cal pen- 
băieîî și obiect portativ, paralele inegale 
îîrnă pentru fote ; al treiica la 23 dec. la 
e cele 6 probe și va fi dotat cu „Cupa 
Decembrie"; ultimul ia 8 februarie 1959, 
toate probele. Clasamentul fazei pe lo- 
tate va fi dat de totalul punctelor obti- 
i în cele patru concursuri.

I. MANOL1U

Centrul activității îl afli la școala 
medio nr. 10 cu program special de 
educație fizică al cărui director An
ton Hokl dă dovadă de multă price
pere și tragere de inimă. Aci își rluce 
viața, sub îndrumarea tov. director 
Toodosie Mițnt, și școala sportivă de 
elevi cu cei 23 profesori și 12 secții 
a'e sale: atletism, baschet, handbal, 
volei, fotbal, canotaj academic, caiac- 
canoe, gimnastică, ciclism, natație, 
rugbi și tenis de cîmp.

Mă gîndeam despre cine și ce să 
scriu mai întîi. M-a scos din încurcă
tură profesoara de baschet Ruxandră 
Wittman. Tocmai sosise de la Sibiu 
cu o veste mare: echipa feminină a 
școlii sportive reușise să se califice 
în prima categorie a țării. își aducea 
aminte că acum un an străbătuse 
școală cu școală pentru a-și recruta 
jucătoarele. Tinere, cit mai tinere: 
Doina C-lurceu de la „medie 3“, Gerda 
Roman de la „medie 2", Margareta 
Luchian oare avea doar 13 ani... Au 
urmat primele elemente de baschet, 
antrenamente sîrguincioase și palma
resul a început să se completeze: în 
aprilie, la Rm. Vîlcea, locul V în 
campionatul școlilor sportive de elevi, 
în septembrie la Gheorghieni locul III 
în finala junioarelor iar în octombrie 
calificarea obținută la Sibiu. O ascen
siune strașnică 1

— Și acum?
— „Acum toată atenția spre primul 

meci de la București, Sîntem cea mai 
tînără echipă din divizie, mai avem 
de învățat, dar nu ne e teamă. Am 
dori doar să ne putem pregăti intens 
și să avem o sală, a noastră. Sala 
centrală de sport e supraaglomerată

stadionul Tineretului, la baza nau- 
emulajia.

iar cea a șc Iii medii 10 e destinată 
gimnasticii. Secretarul sfatului popu
lar orășenesc, tov. Sever Coracu, care 
ne-a făgăduit rezolvarea este și pre
ședintele clubului sportiv școlar. 
Deci...“

Profesorul și antrenorul de ciclism

pritiia de acest, fel din toate școlile 
sportive din ța.ră.

Nc-am îndreptat spre Bcga, la baza 
Științei unde tinerii adepți ai sportu
rilor nautice profitau de zilele înso^ 
rite ale tJamnei antrenîndu-sc sub' 
supravegherea profesorilor Tudor Bom- 
pa, Ladisl-au Willems și Victor Ale-' 
xandrescu .Și aici, bilanț foarte bun. 
Cei de la canotaj academic an intrat 
cu 7 echipaje în finala juniorilor de 
la Snagov și au cîștigat un loc 1 
la dublu prin Bădănoiu — Hess. Cei 
de la caiac-canoe au concurat în 5 
finale republicane, Kleici (la simplu) 
trecînd primul linia de sosire pe He- 
răstrăil. Aproape 100 de canotori sînt

Prima echipă a unui club sportiv școlar care a reușit să se calefice 
intr-un campionat republican este cea de baschet fete a Clubului 
Școlar din Timișoara. Majoritatea componentelor ei au început să 
baschetul abia de un an, în cadrul școlii sportive de elevi.
Ferdinand Wittman n-are în schimb 
nici o doleanță. Direcția școlii sporti
ve, secția de învățămînt îi acordă tot 
sprijinul. Are destule biciclețp, 26 
membri în secție dintre care 8 fete. 
Secția de ciclism da la Timișoara este

Sportiv 
practice

Școala sportivă de elevi din Sibiu pe făgașul cel bun
înainte de a poposi din nou, după 

un an, la Școala sportivă de elevi din 
Sibiu, care funcționează pe lingă școa
la medie „Gh. Lazăr", am căutat să ne 
reamintim constatările făcute cu pri
lejul vizitei anterioare. Ceea ce nc-am 
adus de îndată aminte a fost faptul că 
școala funcționa, acum un an, în con
diții grele: fără director, fără baze spor
tive, fără materiale și echipamente... 
Că rezultatele pe care le obținea erau 
departe de a se numi satisfăcătoare, 
se înțelege de la sine.

Astăzi, după numai un an, lucrurile 
sînt într-atît de schimbate în bine îneît 
dacă nu ne-am fi convins personal de 
exactitatea fiecăreia dintre datele cu
lese, puteam bănui că se ascunde îndă
rătul lor o oarecare notă de exagerare. 
Dar nu e vorba de nici o exagerare. 
Situația s-a îmbunătățit într-adevăr. 
Critica prin presă și-a făcut efectul. 
Școala sportivă de eievi din Sibiu pri
mește acum tot sprijinul din partea 
secției de învățămînt și cultură (ins-

pector: prof. AL Costin). Și-a sporit 
numărul secțiilor de la cinci lâ opt: 
atletism, gimnastică, natație, volei, 
baschet, handbal, tenis, sărituri în apă. 
Magazia este plină cu materiale. Chiar 
în ajunul vizitei noastre sosiseră 20 
de garduri metalice, stîlpi pentru înăl
țime și prăjină, 20 de perechi de pan
tofi cu cuie, 12 rachete de tenis, tre
ninguri și altele. Neavînd baze spor
tive proprii, școala a închiriat o serie 
de terenuri și săli din oraș, în care 
activitatea tuturor secțiilor se desfă
șoară în bune condițiuni.

Școala sportivă de elevi acordă o 
importanță deosebită atletismului și 
este foarte bine că procedează astfel 
pentru că în momentul de față secția de 
atletism a școlii este singura secție de 
atletism care mai activează în Sibiu 
(ne permitem să sugerăm biroului 
F.R.A. să se ocupe de această proble
mă). In ceea ce privește încadrarea 
cu personal didactic, școala are — după 
expresia directorului prof. Ștefan Ho

în 
cu 
aa 
de

rea — 8 „echipă tare", alcătuită 
exclusivitate din profesori tineri, 
specializare. La începutul noului 
școlar, s-au -organizai concursuri 
selecție PE CLASE, pentru recrutarea
de noi elevi la școala sportivă. In pro
gramul pe luna octombrie au figurat 
deplasări ale echipelor de atletism, 
handbal și baschet la Mediaș, gimnas
tică și volei la Alba Iulia.

lată cum s-au schimbat lucrurile 
într-un an de zile, mulțumită sprijinu
lui secției de învățămînt și cultură, al 
direcțiunii școlii medii Gh. Lazăr, al 
profesorilor de educație fizică din oraș 
și, bine înțeles, mulțumită eforturilor 
depuse de directorul și profesorii școlii 
sportive.

In schimb, la Orașul Stalin, situația 
Școlii sportive de elevi nu ni s-a pă
rut cu mult mai bună 
Școlii din Sibiu cu 
urmă. Oare va trebui să 
atît timp pînă când vom 
aci o revenire pe făgașul

decît ce* a 
un an 
așteptăm 
consemna 
normal ?

îa 
tot

FJ

Un fotoi-reporter amator, 
pe stadionul Tineretului

La ultimele concursuri școlare de atletism din Capitală, in mulțimea 
celor care se aflau pe stadion, am remarcai silueta firavă a unui elev 
care, cu aparatul de fotografiat în mină se deplasa cu repeziciune, ca un 
adevărat reporter, de la un loc la altul, pentru a nu pierde nici o sosire 
palpitantă, răci o săritură sau aruncare valoroasă. Urmărindu-l mai a- 
tent am observat că el are o preferință pentru aileții de la școala medie 
nr. 7, J. L. Caragiale". Lacra pe care l-am înțeles de îndată ce i-am 
aflat identitatea: „fotograful" cu pricina, pe nume Constantin Harnaș, 
este elev în clasa a Xl-a E, a aceleiași școli.

l-am cerut să nu țină fotografiile numai pentru albumul personal sau 
ca amintiri pentru colegii săi, ci să ne ilustreze pagina noastră școlară.

Constantin Harnaș, care iubește tot atît de mult atletismul ca și 
arta fotografică, a primit cu entuziasm. Fotografia pe care i-o publicăm, 
astăzi, prezentînd impetuoasa sosire într-o cursă de 400 m. a elevului 
Emilian Bălărtescu, nu este — și nici n-am pretins asta — perfectă. 
„De emoție am uitat să încadrez „subiectul"... și picioarele nu apar în în
tregime". mărturisește autorul. Dar această lacună e suplinită de viața, 
de mișcarea, de dinamismul pe care le degajă imaginea.

Ca și Constantin Harnaș, toți elevii care poposesc câ aparatul lor 
de fotografiat pe terenurile de sport, la întrecerile școlare, ne pot trimite 
încercările lor.

legitimați la clubul școlar, 
n-ar mai fi de spus despre 
secții ale școlii sportive de elevi 1 
Despre handbalul în 7, de puua, cu 
50 membri în olub și primul pe re
giune la juniori, despre gimnastica 
ce-și recrutează zilnic noi adapți și 

• cărei® i se acordă o atenție dcdBebită, 
despre fotbalul prezent pretutindeni. 
iî,Cupa 7 Noiembrie" organizată de 
■școala și clubul sportiv, cu concursul 
"ziarelor locale, a chemat la întreceri 
zeci de echipe școlare: 18 de volei, 
18 de baschet, 12 de handbal, 14 da 
fotbal, 31 de atletism 1

Dar eîta 
cetei al te

„ATLETISMU-I FRUNCEA"

N-am uitat atletismul, ci 1-am lăsat 
la urmă pentru că ilustrează cel mai 
clar avînt-ul pe care l-a luat viața 
sportivă în rî-ndurile elevilor timișo-' 
reni. Unde mai întîlnești în țară un 
campionat pe 5 etape săptămânale în 
care s-au angajat 18 formații de bă
ieți și 13 de fete ? De dimineață pînă 
seara stadionul Tineretului n-are odih-’ 
nă. De dimineață pînă seara îi poți 
auzi pe cei doi inimoși profesori,- 
Martin Selba și Edith Trema 1 foști 
campioni naționali, alături de mulți 
alții îndrumînd, sfătuind, îndemnînd: 
„Tăvi, mai relaxat!, Anca, accelerează, 
acum!" l-am solicitat lui Belba o cli-’- 
pă. Clipa a durat mult. Avea destule 
să-mi spună...

— „De noi, 
fizică, depinde 
narea cadrelor 
lui nominesc. 
descoperim și 
campioni. Am 
tiv în munca 
lor din partea colegitor noștri c‘e la 
alte școli. Cornelia Negru, Henrieta 

Adam Fischer, Martha Weiss 
Mitschang ne-au trimis sute 
Nu ne-am mulțumit însă cu 

colindat și noi prin școli che- 
antrenamente pe cei mai ta-

profesorii de educație 
în mare măsură asigur 
de nădejde ale sportu-
Depinde de noi să 

să formăm pe viitorii 
primit un ajutor efec- 
de depistare a talente-

țSecoșan, 
și Matei 
de elevi.
atît, am 
mind la 
tentați dar în același timp și pe cei mai 
buni la învățătură. Mă gînthsc cu cită 
trudă, singuri ciupeam odinioară cite 
un centimetru sau cite o zeciive de 
secundă eu, Zeno Dragomir și atiția 
alții. Nu aveam nici pe departe con
dițiile de acum... A trecut de curind 
Moina pe aci. „Moci“ s-a arătat sur
prins și incintă t de cc-le văzute.

... Mi-am .luat rămas bun de la a- 
ccști inimoși profesori și m-am îndrep
tat spre ieșire. De pe dîmibul tribune-: 
lor m-a-m întors și am cuprins încă- 
odată cu privirea stadionul străjuit des 
plopii. Harnicul furnicar n-avea as-r 
tîmpăr. Era numai tinerețe... j

NEAGOE MARDAN jf'.



1Hi=1173 puncte=cel mai valoros 

record mondial feminin

țgîsiîlurî despre excepționalul sezon
atieiic a, 9

In luna octombrie, cină performan
țele majorității marilor campioni des
criu o ‘curbă descendentă, din Bucu
rești au pornit in întreaga lume vești 
despre rezultatele, senzaționale ale Io- 
landei Balaș. La 4 octombrie: 1,82 m 
— record mondial; la 11 octombrie — 
■lj80 m; la 18 octombrie; 1J83 m — 
record mondial!!

Cind un atlet sau o atletă obține la 
'Sfirșit de sezon cele mai bune perfor- 
■fnaiițe, încerci regretul că ele n-au fost, 
realizate mai devreme, in perioada 
'pelor mai importante concursuri inter. 
naționale. Cu Iolanda Balaș lucrurile 
țiu stau astfel pentru că ea și-a făcut 
'fu prisosință datoria de-a lungul în
tregului sezon atletic, și-a înjăptuit și 
întrecut absolut toate proiectele. Cele 
'două recorduri mondiale din luna oc
tombrie apar deci ca o strălucită încu- 
'ftunare a activității din acest sezon a 
'{olandei Balaș. Pe scurt, bilanțul a- 
xcestui sezon se prezintă astfel: '22 DE 
CONCURSURI (DINTRE CARE 9 
(INTERNATIONALE) — 22 DE VIC
TORII; 6 RECORDURI MONDIALE: 
TITLUL DE CAMPIOANA A EURO
PEI. Se putea ceva mai frumos ?.

Scrima pe un slruni Stun!

așa

Nici una dintre edițiile campionate
lor republicane individuale de scrimă 
desfășurate pină acum nu ne-a oferit 
atitea prilejuri de a face , constatări 
îmbucurătoare ca aceea încheiată dumi
nică. Și, dintre aceste constatări, cea 
mai prețioasă este prezența în între
ceri a unui mare număr de tineri și 
iinere. Procentual, mai mult de 90 la 
sută din totalul participanților sint 
tineri care, cu cițiva ani în urmă, fă
ceau primii pași intr-un sport 
numit altădată... „de salon".

Avînd la start atit de puțini trăgă
tori dintre cei mai vechi, a scăzut 
oare valoarea campionatului? Nicide
cum. Tinerii au adus in întreceri — 
pe lingă o bună pregătire tehnică — 
un plus de combativitate, mai multă 
disciplină, rod al unei educații sănă
toase. Aproape întotdeauna învinsul, 
recunoscînd superioritatea adversarului 
său, l-a îmbrățișat pe acesta. Exem
ple : Barbu Olănescu, după un asalt 
epuizant cu Zilahy a fost primul care 
l-a sărutat, tot așa cum Tiberiu Szabo 
după asaltul decisiv cu Cornel Pelmuș, 
l-a felicitat pe campion. Au dispărut, 
așadar, în 
nesportive 
lăsind loc 
tate și de
rea noastră, aspectele cele mai îmbu
curătoare și ele trebuie consemnate 
cu toată satisfacția.

mare măsură, manifestările 
de pe planșele de scrimă, 
unei atmosfere de sporiivi- 
prietenie. Sint, după păre-

Adversara a încercat o eschivă. Dar Olga Orban a fandat și a dai o 
lovitură valabilă. f «

(foto: T. Roibu)
r———----------------------------------- ------------------------------------------------ -- ---------------------

Craiova va găzdui un mare concurs 
hipic popular

(Urmare, din pag. 1)

republican. Premiile ce se vor acorda 
sînt și ele originale și utile: pluguri, 
grape, semănători etc.

Marea sărbătoare hipică de pe hi
podromul din Parctd Poporului de la 
Craiova va fi completată de o de
monstrație în probele clasice de dre-

Cu greu s-ar găsi în istoria atletismu
lui un exemplu asemănător in care un 
sportiv să se fi menținut la un înalt 
nivel, in mod constant, de la primul 
și pină la ultimul ncurs. In aprilie, 
Ioli realizase 1.70 m, în mai 1.75 
Pentru iunie ea iși propusese un nou 
record mondial: 1,78. L-a realizat dar, 
în plus, a obținut și 1,80 m. Sărind 
in iulie, la Poiana, 1,81 m, Iolanda 
s-a putut prezenta la startul campio
natelor europene cu un mare ascen
dent asupra celorlalte adversare. Vic
toria ei a fost clară, categorică. Sep
tembrie l-a început cu 1,80 și l-a în
cheiat cu ~
cest din 
e firesc, 
își spune 
încă din
ne, va urma o perioadă de relaxare.

Concursurile din octombrie au depă
șit insă toate așteptările, arătindu-ne-o 
pe Iolanda Balaș intro formă excep
țională. De altfel, Ion SSier ne-a de
clarat că in această perioadă antre
namentele erau foarte scurte — cel mult 
30 de minute — și constau doar, din- 
tr-o ușoară încălzire.

1,70 (la Dresda). Aflind a- 
urmă rezultat, ne-am zis :• 
oboseala unui întreg sezon 
cuvîntul... toii ne prevenise 
primăvară că, după europe-

Campiorjii se cunosc: Olga Orban, 
Tănase Mureșanu, Constantin Stelian 
și Cornel Pelmuș. Doi dintre ei — 
Mureșanu și Pelmuș — sint „vechi" 
campioni, iar Stelian și Orban își în
scriu pentru prima dată numele pe 
tabloul învingătorilor in campionatul 
republican. Cea mai ușoară sarcină 
pentru cucerirea locului I a fost a 
Olgăi Orban, care nu are, la ora ac
tuală, adversară de talia ei. Cu caii- 
tățile-i excepționale, cu o tehnică îm
bunătățită în mod simțitor, Olga Orban 
a trecut cu multă ușurință peste ad
versare și puține sini cele care se pot 
mindri ide a-i fi dat o tușă. Titlul 
cucerit de ea este încă o verigă adău
gată lanțului săli de performanțe va
loroase de pină acum. Dintre celelalte 
trăgătoare au lăsat o bună impresie 
în prfmul rind finalistele: Maria 
Vicol, Elena Ferenczi, Ecaterina Orb- 
Lazăr (în accentuată revenire de 
formă in turneul final), Lidia Grib, 
Paula Roman, Doina Atexandrescu și 
Eugenia Țărăngoiu. Dar și unele din
tre eliminate pe parcursul întrecerii și 
îndeosebi Valeria Lutman și Oprița 
Dragalina s-au dovedit adversare 
foarte incomode pentru multe trăgă
toare consacrate. Modeste și ascultă
toare, aceste două junioare fac de la 
un concurs la altul dovada unui pro
gres simțitor.

saj și obstacole, pe care o vor sus
ține componență lotului republican. 
In acest scop vor face deplasarea la 
Craiova cei mai buni călăreți din țara 
ca Gh. Teodorescu și N. Mihalcea 
la dresaj, Vasile Pinciu, Gh. Langa, 
AI. Longo, V. Bărbuceanu, O. Recer 
și D. Hering la obstacole. Fericit 
prilej de a împărtăși din experiența 
lor tinerilor săteni veniți la concur
sul de la Craiova, dornici de a pă
trunde tainele echițației.

1173 puncte, ceea ce
11,0 la 100 
la 80 m

6,84 m la 
greutate’.

m; 22.6 
garduri; 
lungime;

57,70 
RECOR-

Valoof,ea recentului record mondial 
al Iolandei Balaș este atit de evidentă 
incit, comentariile par de prisos. Vom 
lăsa însă cifrele să vorbească... După 
tabela internațională de punctaj, 1.83 
rn este cotat cu 
ar echivala cu : 
la 200 m; 10,3 
2:02,5 la 800 m;
17,15 m la 
m la disc ; 61,10 m la suliță.
DU L IOLANDEI EST li CEL MAI 
VALOROS DINTRE TOATE RECOR
DURILE MONDIALE FEMININEI 

1,83 rn este deosebit de semnificativ 
și din alt punct de vedere. In sistemul 
unităților de lungime anglo-saxone, el 
echivalează cu 6 picioare (6 feel). 
Este o „cifră rotundă" care, cum e și 
firesc, a produs o adîncă impresie în 
lumea atletică internațională. Iolanda 
Balaș este deci, nu 'numai prima fe
meie care a reușii să sară 1,80 m, dar 
și prima femeie care învinge granița 
celor 6 picioare!

Concursul de simbătă fiind ultimul 
din acest sezon al Iolandei Balaș, se 
cuvine să înfățișăm și citeva cifre care 
să ilustreze clasa excepțională atinsă 
de recordmena lumii in acest sezon. 
Astfel, MEDIA REZULTATELOR CE
LOR 22 DE CONCURSURI ESTE DE 
1(760 ml Media primelor 20 de rezul-

Am reținut din evoluția scrimerilor 
o inconstanță mai evidentă la Euge
nia Țărăngoiu (care a mers bine in 
seriile eliminatorii șl în semifinale și 
a „căzut" complet în turneul final), 
la Ecaterina Orb (care, dimpotrivă, 
a luat un start greoi și și-a revenit 
apoi in final), la Elena Melak și 
Csaga Szentkiraly, lacună împotriva 
căreia trăgătoarele și antrenorii lor 
trebuie să lupte cu toată convingerea.

La spadă, Constantin Stelian a re
purtat un frumos succes. El a avut 
ca principali adversari pe colegul 
său de club Răzvan Dobrescu și pe 
Adalbert Gurath. Constantin Stelian 
are datoria de a se pregăti de acum 
înainte de așa manieră, incit să do
vedească că titlul cucerit nu este un 
„accident" ci o concretizare a valorii 
sale. Am mai remarcat evoluția lui 
Gurath, Dieter Fels și a lui luliu 
Falb, ultimul foarte combativ. Califi
cative de „insuficient" trăgătorilor: 
Mircea Baia, Constantin Ciocirlie, 
Gheorghe Lăudoiu, Victor Teodorescu 
și I. Horvath, care, față de palmare
sul lor, aveau datoria de a se strădui 
mai mult, de a se concentra mai mult. 
Credem că lecția servită de tinerii fi- 
naliști — oricum mult mai puțin ex
perimentați decit ei — le-a servit; 
ei o pot dovedi în concursurile care 
vor avea loc în curind.

ELENA MATEESCU

marginea campionatului republican, 
ediția 1958.

Locul II a revenit, nu fără emoții, 
echipei fi.C.A. Inegali pe parcursul 
competiției ca și pe durata unei sin
gure partide, militarii au reușit par
tide excepționale (în compania cam
pionilor), dar au avut și momente de 
evoluție pelnibilă, consecința unei 
pregătiri insuficiente și nesistematice. 
Altfel, rn condiții normale de lucru, 
această formație, care cuprinde prin- 

Blajec, 
tre-
su-

tre alții pe Al. Marinescu, 
Grințescu, Marchițiti, losim, ar fi 
buit să dea un randament mult 
perior.

Formația I le for Tg. Mureș s-a 
sat pe un loc (3) la care, credem, că 
nici ea nu emitea pretenții. Șiaceast’, 
deoarece era singura echipă care in
tra în competiție handicapată de 
lipsa unui bazin acoperit, unde să-și 
poată efectua pregătirile. De la o 
etapă la alta mai buni, mureșenii au 
suplinit lacunele dip pregătirea lor 
fizică (viteză și rezistență la ’not) 
printr-o bună orientare tactică. Este 
meritul lui Francisc Simon, antreno
rul și căpitanul echipei. El a reușit 
să imprime formației sale o tactică 
„brodată" pe calitățile individuale 
ale cîtorva jucători. Deak (portar), 
Simon (mijlocaș), Both *(centru fix) 
au constituit coloana vertebrală a 
echipei.

cla-

De let Dinamo București (campioana țârii
la Start București (ultima clasată)

Așa după cum apreciam într-un ar
ticol anterior, șansele teoretice ale e- 
ehipei bucureștene Ștart de a evita 
ultimul loc n-au mai fost posibile în 
practică și astfel, configurația finală 
a clasamentului categoriei A de polo 
pe apă este aceea stabilită în urma 
partidelor consumate duminică.

Ecliipa campioană (Dinamo-Bucu- 
rești) a fost cunoscută cu multe etape 
înainte. Ea a condus, de altfel, plu
tonul din „cap în cap", de o manieră 
care a avut darul să spulbere urmă
ritorilor săi orice iluzie. Cu un efectiv 
valoros (alcătuit din Zahan, „vioara 
înt?ia“... și în echipa reprezentativă, 
Bădiță, Kroner, Al. Popescu etc)., di- 
namoviștii bucureșteni au strălucit în 
această ediție și datorită pregătirii 
lor, net superioară tuturor celorlalte 
formații participante la competiții. 
Turneul de polo pe apă desfășurat la 
începutul anului la Moscova (în care, 
după cum se știe, Dinamo a evoluat 
cu deosebit succes) a avut darul să 
rodeze și mai mult ,,7-le" dinamovist. 
Intocm'indu-și judicios planul de pre
gătire pe acest an, tînărul antrenor 
Carol Corcek s-a priceput să aducă 
sau să mențină în formă echipa, în 
funcție de obiectivele principale eșalo
nate de-a lungul sezonului. Asupra lip
surilor de ordin disciplinar (din pă
cate dinamoviștii au „excelat" și la 
acest capitol) vom insista însă în 
partea a Il-a a analizei îio.stre pe

O fotografie „tradițională" la recor
durile mondiale ale Iolandei Balaș; 
după record, alături de tabela pe care 
se află înscrisă marea performanță.

(foto: T. Roibu)
tate : 1(766 m (în timp ce a doua să
ritoare a lumii, Taisia Cencik, este 
cotată cu 1765 m); media primelor 
10 rezultate: 1796, iar a primelor 
5:1,816! Este de asemenea instructiv 
de arătat că media performanțelor — 
primelor 10 săritoare ale lumii (inclu
siv Balaș) este in acest an de... 1,701 
m.

Ce va face pe linie sportivă 
continuare Iolanda ? Mai In
se va odihni. Nu o odihnă

tn 
/ii, 
absolută pentru că, pină la sfirșitul 
lui decembrie, va renunța la atletism 
in favoarea... baschetului. Apoi — 
după cum ne arăta Ion Soter — își 
va relua antrenamentele. In ianuarie 
va petrece, conform unui bun obicei 
din ultimii ani, citeva săptămâni la 
Predeal. Apoi, antrenamente, antrena
mente, antrenamente, cu aceeași rîvnă 
și seriozitate care au caracterizat cele 
184 ședințe de pregătire din acest an. 
1959 nu se anunță a fi un sezon „mare", 
dar este sezon pre.olimpic. Și nu pu
tem vorbi despre recordurile de azi ale 
Iolandei Balaș fără a ne gîndi (de ce 
oare ?._) la locurile Olimpice din I960!...

IACINT MANOLIU

Zahan (casch'etă albă) și Cosma își dispută balonul la mijlocul tere 
nului. (Fază din triectul Dinamo București — Știința Cluj, cîșiigat de di 
riamoviști).

La sfârșitul campionatului de polc

Noi lideri în categoria
ia votei

Liderii au fost învinși! Aceasta e 
caracteristica celei de a patra etape 
campionatului de volei al echipe 
masculine din categoria B.

Intr-adevâr, atit Știința Galați cît 
Știința Timișoara au pierdut meciuj 
pe care le-au susținut la Craiova și 
respectiv — Or:, dea. C.F.R. Rov: 
Craiova a realizat în compania iom 
ției studențești un joc pe ir.ăsura 3 
lorii reale a jucătorilor care alcătui* 
echipa. Meciul a fost viu dispu 
Foarte interesantă a fost și partida 
la Oradea caracterizată în special p 
spectaculozitate. Se pare că arbitra 
mai larg practicat în ultimul timp 
arbitrii noștri, are o influență pozit: 
asupra caracterului meciurilor de vq

In rest, să' notăm faptul că formali 
Voința Suceava, Casa Ofițerilor Tir 
șoiara §1 C.S. Rm. Vîlcea au suferit < 
minică a patra înfrîngere consecuti- 
în timp ce echipa arădeană I.C.A. 
realizat cea de a patra victorie. Tn ) 
neral, în ambele serii se observă o n 
re fluctuație în rezultate, aproape nic 
echipă nefiind constantă.

Iată rezultatele tehnice și clasam* 
tele celor două serii:

SERIA I

Voința Suceava — Aurul Negru P 
ești 2r—3 (15—7, 15—10, 10—15, 5—15, 1 
15), Marina Constanța — Voința Bac 
3—9 (12_ io, 8), CFR Rovine Craiova 
Știința Galați 3—1 (15—9, 15—11, 11- 
15—13), Politehnica Or. Stalin — Feo 
viaruil Constanța 3—0 (.», 9, 8).

1. Politehnica Or. Stalin 4 s 111:
2. Marina Constanța 4 3 D10: '
3. știința Galați 4 3 110: :
4. CFR Rovine Craiova <22 '
5. Feroviarul Constanța 4 2 2 8: *
6.
7.
8.

Bacău
Negriu Ploești 
Suceava

Voința 
Auruil 
Voința

SERIA

c.s.Petroșani
11-46,

Rm. Vile
15—12, 15—13), Ca
— Dinamo Tg. M 

14—16, 13—1(15—13,

Utilajul 
3—1 (15—s, 
Ofițerilor Timișoara 
reș 1—3 (15—13, 13—15,
Șoimii Or. Dr. Petru Groza 
Arad 2—3, Uluamu C: ’ 
Timișoara 3—2 (15—11, 
15, 15—7).

1. I.C.A. Airad
2. Știința Timișoara
3. Dinamo Oradea
4. Utilajul Petroșani
5. 'Dinamo Tg. Mureș
6. Șoimii Or. Dr. petru

Groza
7. Casa Ofițerilor Tim 

S. Rm. Vllcea

I.C.
Dinamo Oradea — Știin

, 12—15, 15—8, 11

I
4 4 0 12: '
4 3 1 11* ‘

• • •

4, 
Mot: 
conți 
autre 
ind.'s

CSU Buc., ocupanta locului 
evoluat sub posibilitățile sale, 
vele ? In primul rînd lipsa de 
imitate în munca de instruire, 
nament și, apoi, numeroasele 
posibilități (multe dintre ele putea 
fi evitate). Tqate acestea s-au con 
jugat influențînd în rău comportare, 
unei echipe alcătuită dintr-un lo 
de jucători apreoiați ca valoare: M 
Ștefănescu, Chirvăsuță, C. Marineset 
Chiriac, M. Vasiliu etc...

Marea deziluzie a campionatului ; 
furnizat-o comportarea echipei Știința 
Cluj. Nici un moment — în aceasL 
ediție — jocul studenților din Clu 
nu ne-a reamintit de formația cari 
numai cu un an în urmă a ținut piep 
cu brio echipei Dinamo, făcînd si 
planeze incertitudinea asupra echipe 
campioane pînă la sfîrșitul competiției 
In sfîrșit, abia promovată ?n prims 
categorie a țării, echipa Start Buc 
este nevoită să se întoarcă, după ur 
an, printre formațiile de categorie se 
cundă. Deși a arătat o orientare tac 
tică satisfăcătoare, Start Buc. n-s 
putut oferi mai mult din lipsă de ru
tină. Am văzut multe partide îr 
care cu toate oă a dominat copios 
(cu Ilefor în turul campionatului), ea 
a terminat învinsă, fri deosebi, din 
cauza apestei lacune: lipsa de rutină.

G. NfCOLAESCU.aq



Id săptămîna meciurilor cu Ungaria Fotbaliștii din lotul național
Cu jocurile amicale de duminică lo

turile reprezentative de fotbal și-au 
încheiat activitatea lor de vîrf, în 
vederea meciurilor de duminică cu se
lecționatele Ungariei. Zilele acestea, 
pînă la meciuri, loturile vor desfășura 
o activitate de pregătire de o inten
sitate mai scăzută, accentul urmînd 
să fie pus mai mult pe latura fizică 
și morală, precum și pe cea tactică. 
Lotul A de pildă, face astăzi un ușor 
antrenament fizic și tactic, miercuri 
ține O ședință constînd din diferite 
jocuri sportive, iar joi un meci la 
două porți în compania unui adversar 
de categorie C, Confecția București.

Un program asemănător este rezervat 
și lotului B (antrenament individual 
marți, antrenament tactic miercuri și 
joc ușor la două porți joi), precum și 
Ioturilor de tineret și juniori.

Pregătirile vor fi încheiate joi, după 
Care vor fi alcătuite în mod definitiv 
cele patru reprezentative naționale. 
Vineri, echipele B și tineret vor pleca 
la Budapesta.

In ce privește alcătuirea echipelor, 
antrenamentele de duminică au oferit 
câteva indicații.- De pildă, la ,,A“ se 
poate sconta formația : Mindru (Toma) 
— Popa (Greavu), Caricaș, Macri — 
Al. Vasile, Nutweiller—Oaidă. Con
stantin, Dinulescu, Ejtimie, Tătara. 
Aceasta este rezultanta formulelor în
cercate de antrenori în decursul celor 
două partide de pregătire de săptă- 
mîna trecută. Se pare că singurele 
posturi care fac încă obiectul unor 
discuții sînt cele de portar și fundaș 
dreapta. Mindru a avut în acest se
zon o comportare mult mai constantă, 
iar Popa a vădit mai multă mobili
tate în fazele în care a trebuit să se 
‘ntoarcă repede după adversar; în 
plus, atacul lui la minge este mult 
mai sigur și mai corect.

La ,,B“ lucrurile încă nu sînt lim
pezite. In ultimul moment s-a recurs 
și la o a doua pereche de mijlocași, 
Vidișan — Szigeti (Steagul roșu) și 
ntrenorii au de ales între aceasta și 

’Jenei—Mihăilescu. Alegerea este des
tul de dificilă pentru că ambele linii 
sînt aproape la fel de omogene. Spre 
o formulă modificată față de inten
țiile inițiale se tinde și în atac : Za
har ia — TIașotă — Meszaroș II — Le- 
reter — Vasile seu.

Această formulă a fost încercată în 
repriza a doua a meciului de dumi
nică de la Cluj și rezultatul a fost 
satisfăcător. Cvintetul astfel alcătuit 
beneficiază de calități necesare unei 
înaintări: temperament, combativitate, 
viteză și eficacitate. Ceea ce rămîne 
de format este coeziunea pentru că, 
nu trebuie uitat, cei cinci jucători 
provin din cinci echipe diferite...

Selecționata de tineret are și ea mai 
mult probleme de atac, unde nu s-a 
ajuns la o formulă. Două variante au 
fost încercate duminică : Copil—Țir- 
covnicu — Asan — Georgescu — Vă
car u și Copil — Seredai — Ene II — 
Georgescu — Văcaru. Cum' se vede, a

Clasamentele
SERIA I

1. C.F.R. Pașcani 6 4 1 1 11: 2 9
2. C.S.A. Bacău 6 4 0 2 19: 7 8
3. Minorul C. Lung Mold. 5 4 0 1 6: 3 8
4- C.S.M.S. II lași 5 4 0 1 13: 8 8
5. Sp. Muncitoresc Rădăuți 6 3 0 3 15:10 6
6. Textila Buhuși 6 3 0 3 7:7 6
7. Petro'ul Moinești 6 2 1 3 7:15 5
8. Textila Botoșani 6 1 2 3 6:13 4
9. Gloria Dorohoi 6 1 2 3 5:12 4

10. Unirea II lași 6 0 0 6 5:17 0

SERIA a ll-a

1. Victoria Buzău 6 5 1 0 17: 2 11
2. S.N.C. Constanța «41114:8 9
3. Dinamo 9 București 6 3 0 3 14:10 6
4. Comb. Polig. Buc. 6 3 0 3 11: 9 6
5. I.M.U.M. Medgidia 6 2 2 2 7: 7 6
6. Gloria C.F.R. Galați 6 3 0 3 6:8 6
7. Ind. Sîrmii Brăila 6 1 3 2 5: 7 5
8. Știința Galați 6 1 2 3 4:12 4
9. Cimentul Medgidia 6 2 0 4 6:19 4
0. Ancora Galați 6114 5: 7 S

„CUPA SFATULUI POPULAR 
AL CAPITALEI” LA BOX

Prima reuniune pugilisticâ din cadrul pri
ci faze a „Cupei Sfatului Popular al Ca- 
talei", s-a desfășurat vineri seara în sala 
S.B. în prezenfa a peste 500 de spectatori, 
au remarcat prin boxul lor mai corect: Ma
li Paul (Vestitorul), Enache Dumitru (fi
nii), Leonid Bâlan (Confecția), I. Pâtrut 
C.S.T.M.), I- Barta (Laminorul) și Mircea 
iifu (Viitorul Mase Plastice). De asemenea 
ț Gheorghe Marancâ (Constructorul C.F.R.). 
ab s-au prezentat Constantin Con- 
□ntinescu (T.D.), F. Alexandrescu (Consfr. 
ic.), A. Pichineru (I.A.T. Mogoșoaid) și Vir- 
I Popescu (Cetatea Bucur).
In cadrul celei de a doua reuniuni a fazei

I s-au evidențiat Mircea Nicoarâ (Șc. 
ortivâ de Tineret), N. Vencu (I.A.T. Mogo- 
aia), M. Dincâ (Vestitorul), Steljan Ghi
șeu (Centrul Școlar de Box), Șerban Petre 
onst. C.F.R.), V. Zgondea (I.S.B.)* 1 2' și Gh. 
culescu (Constr. București).

• Duminică s-au disputat următoa
rele întâlniri amicale:

Timișoara: Știința — U. T. Arad
1— 2 (0—1). Punctele au fost marca
te de Tăucean și Petac (în proprie 
poartă) pentru textiliștii arădeni și Fi- 
lip (din 11 m) pentru studenți. 
(Al. Gross, coresp. regional).

Focșani: Unirea —Dinamo Bacău
2— 3 (0—1). Au marcat: Ciripoi și 
Filip (2) pentru dinamoviști și Ciungu 
și Soliom pentru Unirea. A fost un 
joc frumos apreciat de spectatori 
(H. Cohn, corespondent).

• in programările jocurilor de fot
bal în București se fac uneori greșeli 
destul de serioase care aduc pertur
bată în buna desfășurare a competi
țiilor. Duminică dimineață, de pildă, 
pe stadionul din Ciulești au fost pro
gramate trei întâlniri într-un spațiu 
de timp care putea fi suficient numai 
dacă meciurile s-ar fi disputat In
cite o repriză: Rapid — Dinamo 
(juniori). Filaret — Vestitorul și Ra
pid 11 — Flacăra Moreni. Pînă la ur
mă, jocul Filaret — Vestitorul a fost 
amînat pentru ora 12. Nu ar putea

.« In urma trierii variantelor depuse 
la concursul Pronosport tir. 42 din 
19 octombrie au lost găsite: 2 va
riante cu 12 rezultate, 17 varirnte cu 
11 rezultate și 267 variante cu 10 re
zultate exacte.

Variante depuse: 433.038.
» Săptămma aceasta se desfășoară 

unul din cele mai frumoase și mai 
interesante concursuri Pronosport din 
anul 1958 — con- rsul Nr. 43 (etapa 
din 26 octombrie).

Programul concursului cuprinde pa
tru meciuri internaționale (întâlnirile 
dintre echipele reprezentative ale R. 
P. Romîne și R.P. Ungare) și apt 
meciuri din campionatul italian.

Aparent, prima șansă în meciurile 
dintre echipele R.P. Romîne și R.P. 
Ungare este de partea fotbaliștilor ma
ghiari. Este bine să amintim însă că 
meciurile dintre echipele R.P. Romîne 
și R.P. Ungare au mai fost în pro
gramele Pronosport. Prima dată au 
fest în concursul Nr. 24 din 19 sep
tembrie 1954. Atunci, pe stadionul 
..23 August" reprezentativa noastră 
B a învins cu 2—1 și... n-a fost nici 
un buletin cu 12 rezultate. Surpri
ze de acest gen pot să a.pară și du
minică, mai ales la cele două meciuri 
care se dispută la București. Un X 
sau 1 la oricare din aceste două me
ciuri internaționale care se dispută 
la București înseamnă o triere seri
oasă a buletinelor și... premii mari. 
Meciurile din campionatul italian 
sînt și ele deschise multor surprize.

In fața unui asemenea program cu 
meciuri echilibrate (programe care 
totdeauna au fost îndrăgite de parti- 
cipanți) sistemul cel mai bun de con-NIC. TOKACEK - corespondent 

doua reprezintă însuși atacul Rapi
dului, deci are avantajul unei omoge
nități formate. Această formulă de
pinde de starea lui Seredai și Geor
gescu, care au fost accidentați (ulti
mii! nici n-a jucat în echipa Rapidu
lui).

In sfîrșit, juniorii au jucat duminică 
tot timpul în aceeași formație, care 
— de altfel — a și satisfăcut cel 
mai mult din variantele folosite la ul
timele antrenamente.

Astfel se prezintă situația înaintea 
ultimelor pregătiri de joi cînd vor fi 
alcătuite formațiile definitive. Anali- 
zîrjd efectivele de jucători reținuți 
pentru reprezentative trebuie să con
chidem că — cu cîteva excepții — 
nu se putea alcătui loturi mai bune 
după cum s-au comportat în acest 
sezon cei mai mulți dintre selecțio-

• Ultimele pregătiri ® Joi se 
alcătuiesc formațiile definitive 
• Scurte observații pe margi
nea jocurilor de pregătire de 
duminică

«abili. Poate că s-ar putea obiecta 
într-o măsură în ce privește compo
nența loturilor B și de tineret; dar 
atunci cînd se urmărește o politică 
de întinerire și cînd este vorba de 
o muncă în perspectivă, nu se poate 
proceda altfel. Totul este ca — in
diferent de rezultatele meciurilor — 
să se meargă consecvent pe această 
linie.

Crf despre jocul echipelor mai sînt 
de făcut corectări și în primul rînd 
de natură tactică. Ne referim în 
special la echipa A, care duminică 
a manifestat cîteva lipsuri în această 
privință. In primul rînd, mișcarea în 
teren este greșit înțeleasă. Jucătorul 
care are mingea o conduce prea mult 
și în acest timp colegii fie că sînt 
în mișcare fie că stau, nu se pla
sează pe spațiul liber pentru a pre
lua eventual mingea. De asemenea, 
interii mai ales, nu folosesc schim
bările de joc de pe o parte pe alta 
și nici lansările extremelor. (mingea 
la întâlnire) în vederea unui randa
ment maxim. Aici au un mare rol 
Constantin și Dinulescu; și ei tre
buie să înțeleagă de ce trebuie să 
renunțe la conducerea prelungită și 
inutilă a balonului (în dauna ele
mentului surpriză atât de decisiv în 
fotbal) și să întrebuințeze la maximum 
și în mod judicios extremele. Jocul 
lui Caricaș trebuie corectat în sensul 
unei stricte respectări a zonei, iar 
mijlocașii au nevoie de m i multă 
viteză în execuții, de precizie și tăria 
necesare paselor în faze decisive. Din 
acest punct de vedere, ei au greși! 
deseori duminică. In general, echipa 
are nevoie de mai multă simplitate și 
claritate în joc, mai ales în acțiunile 
ofensive. Și acest lucru se maj poate 
realiza la ultimele antrenamente, bi-

categoriei €
SERIA a lll-a

1. C.S.U. București 6 6 0 0 11: 3 12
2. Metalul Tîrgovișîe 6 5 0 1 16: 6 10
3. Dinamo Craiova 6 3 1 2 6: 6 7
4. Rapid Reg. Pioești 6 3 0 3 12:11 6
5. C.F.R. Rovine Craiova 6213 6: 6 5
6. Confecția București 6 2 1 3 6: 7 5
7. I.T.B. București 6 1 3 2 6: 8 5
8. Dunărea Corabia 6 2 0 4 2:8 4
9. Oltul Tr. Măgurele 6 114 7:12 3

10. Unirea Pitești 6 114 1:6 3

SERIA a IV-a

1. Carpați Sinaia 6 5 0 1 16: 5 10
2. Chimia Făgăraș 6 4 1 1 15: 9 9
3. Mureșul Toplița 6 3 1 2 6: 3 7
4. Alimentara Tg. Mureș 6 2 3 1 12: 9 7
5. Voința Tg. Mureș 6 2 3 1 3: 3 7
6. Metalul Aiud 6 2 2 2 14:12 6
7. Rafinăria Cîmpina 6 2 13 12:11 5
8. Partizan Reghin 6 2 0 4 6:13 4
9. Textila Sf. Gheorghe 6 114 2:12 3

10. Torpedo 6 1 0 5 8:17 2
Corpafi Sinaia-Rafinăria Cîmpina 3-1 (1-0)

SERIA a V-a

1. Rapid Cluj 6 4 2 0 11: 3 10
2. C.F.R. Cluj 6 3 2 1 8: 3 8
3. Someșul Satu Mare 6 3 1 2 12: 9 7
4. Rapid Oradea 6 3 1 2 9: 8 7
5. Recolta Cărei 6 2 2 2 9: 9 6
6. Arieșul Turda 6 2 1 3 11:16 5
7. Stăruința Satu Mare 5 1 2 2 7: 8 4
8. Tisa S’ghet 5 2 0 3 6: 8 4
9. Dinamo Baia Mare 6 2 0 4 6: 8 4

10. Vo:n'a Oradea 6 1 1 4 5:13 3

SER’Â a Vl-a

1. Drubetci Tr. Severin 6 5 0 1 18: 8 10
2, Metalul O eîui Roșu j 4 0 2 19:10 8
3. Olimpia Reșița 6 4 0 2 14:13 8
4. C.F.R. Simerîa 6 3 1 2 10: 5 7
5. Metalul Bocșa Romînă 6 3 1 2 11: 7 7
6. Aurul Brad 6 3 0 3 12: 9 6
7. Flacăra Tg. Jiu 6 2 1 3 7:16 5
8. U.M. Cugir 6 2 0 4 7:14 4
9. Unirea Rm. Vîlcea 6 1 1 4 8:14 3

10. Inda^rnra Arad 6 0 2 4 6:16 2

★
Clasamentele au fost întocmite în urma bI-

timelor rezultate, neomologate.

neînțeles cu o participare mai conști
entă din partea jucătorilor.

Duminică ei înfruntă adversari re
dutabili și ou mare prestigiu în fot
balul mondial și comportarea lor 
bună nu depinde numai de încurajă
rile spectatorilor, ci în primul rînd 
de pregătirea lor conștiincioasă și de 
calitatea jocului lor dublată — fi
rește — de calități morale și de 
voință de care dispun și pe care ei 
trebuie să le valorifice, (p. g.)

Lotul A de fotbal al țării noastre vizitind uzinele „23 August" din Capi
tală. In fotografie, o parte din jucători, printre care Toma, Tătaru, Vasile 
Anghel, Bone etc. primesc explicații tehnice de lă muncitorii din secția me
canică grea.

(foto: T. Roibu)

Note, știri, la f otbal

în vizită fa uzinele „23 August'
„Azi avem oaspeți dragi în uzina 

aceasta ! Au venit în mijlocul 
nostru jucătorii echipei naționale 1" 
Așa ne-a întâmpinat unul din munci
torii pe care i-am întâlnit sîmbătă di
mineața în curtea uzinelor „23 Au
gust"...

Dar, de fapt, despre ce era vorba ? 
Despre o vizită „în corpore" a fot-

ti evitate asemenea programări defec. 
tuoa-se ?...

• După cum se știe, duminică se 
va disputa o nouă etapă în Cupa 
R.P.R., cu participarea echipelor de 
categorie B. Din meciurile progra
mate pentru duminică, cinci se vor 
disputa la alte date, după cum ur
mează :

Joi 23 octombrie: fndagrara Arad— 
A.M.E.F.A. Arad și Fabr. de zahăr 
Arad — C.F.R. Arad.

Sîmbătă 25 octombri • Olimpia 
Giurgiu — Dinamo Obor București, 
Rafinăria Cîmpina — Poiana Cîmpina 
și Voința Tg. Mureș — Partizan Re
ghin.

• De duminică, ora oficială de în
cepere a jocurilor de fotbal este 14,30 
pentru partidele din Cupa R.P.R. și 
15 pentru cele de campionat. Măsura 
este foarte bună pentru că duminică 
meciul dintre lotul A și Jiul Petro
șani, din cauză c.ăz a început prea 
târziu, s-a terminat pe întuneric, în- 
greunînd astfel vizibilitatea.

O’onosport
curs este acela al buletinului colec
tiv, buletin, cu schemă marc. Pentru 
aceasta este nevoie însă ca meciurile 
din concurs’ să fie analizate cu toată 
atenția.»

• Programul Loto-Pronosport Nr. 
236 din 20 octombrie 1958, cuprinde 
un bogat material documentar: rezul
tate,.clasamente, antrenorii,, și forma
țiile echipelor din campionatul italian, 
buletinul săptămînii ș.a. In legătură 
cu concursul Nr 43, în Programul 
Loto-Pronosport dau pronosticuri an
trenorul Silviu Ploeșteanu, jucătorii 
Tătarii, Macri ș.a.

Citind. „Programul Loto-Pronosport" 
participant fj vor avea la îndemînă 
toate datele pentru a se orienta asu
pra concursului de duminică.
364.507 LEI REPORT LA PRONO- 

EXPRES
0 A devenit aproape o regulă ca 

după două sau trei concursuri „calme" 
Pronoexpresul să ne ofere cîte o „sur
priză" care să ■ se soldeze cu premii 
mari.

Nu este exclus ca miercuri 22 oc
tombrie cînd are loc tragerea din urnă 
a concursului Pronoexpres Nr. 40 să 
se înregistreze din nou premii mari.

Nu trebuie să uităm că la acest con
curs este reportată suma de 364.507 lei 
împărțită astfel: 250.000 lei la cate
goria I și 114.507 tei lq categojia 
Il-a.

baliștilor echipei noastre naționa 
(lotul A) făcută muncitorilor uzinei 
„23 August". Era vizita firească 
unei echipe, făcută înainte de un me 
greu (cel cu Ungaria, din 26 octor 
brie) unor prieteni și susținătr 
dragi, pe care 11 sportivi vor fi eh 
rnați să-i reprezinte duminică.

Veniseră (împreună cu secretar 
general al F.R.F., I. Stoian și antr 
norul lor A. Botescu), Toma, Mîndr 
Popa, Greavu, Garicaș, Macri, I 
Vasile, Nunweiler, Bone, Oaidă, Con 
tantin, Ene I, Eftimie, Dinulescu, T; 
taru și Giosescu.

In numele conducerii uzinelor și 
sportivilor metalurgiști, le-a . adresj 
cuvinte calde de bun sosit tOv. He 
ciu Blonder, președintele secției < 
fotbal a colectivului sportiv „Metal 
Titanii", care activează hi uzină.

De îndată ce s-a răspîndit vestea vi 
nirii fotbaliștilor, au ieșit să-i în-tîn 
pine zeci de muncitori și sparth 
dornici de a strânge mâna color ț 
cane ds atâtea ori îi aplaudaseră e 
pasiune din tribune. Printre ei cîtei 
cunoștințe mai vechi... In primul rin 
tov. Nicu Petre, președintele ooleci 
vului sportiv, care și-a exprimat si 
tisfacția, spunîndu-le: „Ne bucură oi 
spus de mult faptul că-i avem ia mi 
locul nostru pe fotbaliștii care apăr 
culorile țării. In vizita pe care ei ne
tei c astăzi vedem dorința sportlvilo 
noștri fruntași de a strînge mere 
legăturile cu muncitorii din uzine, car 
le urmăresc pas cu pas activitatea 
care se bucură de fiecare succes, c 
de un succes al ilor și care se tntris 
tează la fiecare înfrângere"...

Și tot așa gîndeau și boxeri cunos 
cuți ca: Dănilă Done, D. Rizea, Dini 
Eugen și Marin Dorobanții, voleiba 
listele Ionela Nuțu și Constanța Hă 
păianu, fostul fotbalist fruntaș ing 
Ion Nicșa, binecunoscutul arbitra Ște 
fan Geac și mulți alții care erau șie 
de fa^ă.

Dacă acestea erau glodurile mun
citorilor, în schimb sportivii erau ci 
toții entuziasmați de complexitatea 
procesului de producție din uzine, d« 
viața tumultoasă din această adevă
rată citadelă a industriei noastre me
talurgice. Pe rînd es au trecut prin 
secțiile de mecanică ușoară și grea, 
turnătorie, vagoane, motoare etc. An 
zăbovit mai mult în fața unui imem 
carusel de strunjire a roților eu dte 
metrul de 3—4 metri, realizat în În
tregime în uzinele „23 August* fp» 
drept cuvînt o adevărată mîndrie a 
muncitorilor) și în fața vagoanelor 
de marfă, minunat executate.

A fost o plimbare plină de învăță
minte. Fotbaliștii noștri au rămas im
presionați de eforturile — încununate 
de realizări mărețe — ale muncitori
lor de la „23 August*.

De aceea ei au promis noilor prie
teni că nu vor rămîrie mai prejos și 
că vor răsplăti aceste eforturi prin- 
tr-o comportare corespunzătoare, prin-’ 
tr-un rezultat meritoriu în fața repre
zentativei R. P. Ungare (C. D.)

NU UITATI 1
ASTĂZI ESTE ULTIMA ZI CIND 

VA MAI PUTETI DEPUNE BULETI
NELE LA CONCURSUL PRONOEX
PRES Nr. 40.

Agențiile Loto-Pronosport din Ca
pitală sînt deschise pînă la ora 24. 
Depunînd cît mai multe bulefine ți 
dumneavoastră puteți obține Însem
nate cîștiguri.

0 Tragerea concursului Pronoex
pres nr. 40 va avea loc mîine miercuri 
22 octombrie ora 19 la agenția cen
trală, Loto-Pronosport din Calea Vic
toriei nr. 9.

» Atențiune, partieiipanți I 
'-începind cu concursul Pronoexpres 
nr. 41 din 29 octombrie veți putea 
completa noile formulare de concurs, 
care cuprind 5 casete (A, B, C, D, E). 
Ultima casetă E este de culoare roșie.

Partfcipanții pot face pe tin buletin 
njai multe feluri de variante și anu
me: 1—5 variante simple; 1—4 va
riante simple și o variantă colectivă; 
1—4 variante simple și o variantă 
repetată; 1 variantă colectivă sau 1 
variantă repetată.

Variantele colective sau repetate ae 
înscriu în caseta E.

Completarea adresei pe noHe bute 
tine este obligatorie.

Amănunte referitoare la noul bo
le tin le găsiți în programul Loto- 
Pronosport nr. 236.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.
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Pag. 5-afir. 3293



Multe elemente tinere în campionatul Discuții noi pe o tema veche ;

feminin de baschet
iareori am fost atît de plăcut im- 
sionați de începutul unui campio- 

republican de baschet,' cum am 
sîinbătă și duminică, zile în care 

t desfășurat primele meciuri ale 
iei 1958/1959. Și trebuie să spe- 
:ăm, spre marea noastră satisfac-

din echipeletulul poate deveni una 
de frunte ale țării.

Firește, aceste aspecte 
să bucure, deoarece 
preocuparea antrenorilor, cluburilor
colectivelor sportive de a inse 
loturile formațiilor feminine, reai.zîn-

nu pot decîf 
ele ilustrează

și 
ospăta

tru calificarea în categoria A. Remar
cabilă este comportarea echipei Aurul 
Negru Ploești, care deși formată dc 
curînd, a avut pînă acum comportări 
frumoase și deține un meritat Ioc. trei.

Iată rezultatele și clasamentele eta
pei a opta: seria I: Sliinta Craiova- 
CFR Roșiorii dc Vede 189-14 (III), 
CSM Rădăuți-Aurul Negru Ploești 67- 
66, CSMS Iași-Voința Rm, Vîlcea 71- 
42, Steagul Roșu Orașul Stalin-Farul 
Constanța 57-41, CS Bacău-Poktehnica 
Orașul Staiin 64-39.

CLASAMENT

8 7 0 1 671-394 22 
8 7 0 1 547-327 22 
8503 452-456 18 
8503 530-433 18 
8 4 9 4 498-464 16 
8 3 0 5 
8 3 0 5 
8 3 0 5

S 2 0 G
8 1 0 7 3C8-623 10
Oradea — Con-

Esle necesar un bazin
!a Constants ?

de înot

„încadrat" de Vișoianu (13) și de Todirașcu (10) și urmărit de Ho- 
nestinjenit și spectaculos. Fazănberg (11), Folbert reușește să arunce 

h meciul C.C.A. — Voința Iași.

ftiința Craiova
t. Roșu Or. Stalin

3. Aurul Negru Ploești
Fanil constanța
C.S. Bacău
Politehnica Or.
CSMS Iași 
CSM Rădăuți 

9. CFR Roșiorii de
Vede

10. voința Hm. Vîlcea
Sericf a Il-a: Voința 

struciorul Cluj 49-71, Rapid Cluj — 
Voința Satu Marc 39-59, Voința Tg. 
Mureș — Mureșul Deva 78-48, Me 
dicina Timișoara — Luceafărul Sibiu 
57-57. Meciul Progresul București — 
Strungul Arad a fost amînat.

CLASAMENT
8 7 0 1
7
8
8
8
3

st. 435-439 14
330 418 14
431-599 11

493-832 12

(foto 1. Mihăică)
, că, spre deosebire de alți ani, bu- 
e aprecieri se cuvin în primul rînd 
lipelor feminine, care, prin actuala 
componență și prin comportare, ne 

Ireptățesc speranțele că, în sfîrșit, 
ii vedea rezolvată în curînd și a- 
isfă spinoasă problemă a basciieltu- 

romînesc. In această primă etapă 
; putut urmări evoluția a numeroase 
mente tinere, dotate cu reale cali- 
i fizice și cu o pregătire tehnică 
baza. In afara junioarelor din echi- 
Rapid, despre care s-a mai scris, 

i urmărit pe tinerele componente 
; formațiilor Voința Tg. Mureș (lu-

Antal, A. Csomos), Clubul Școlar 
niș'oara (G. Cherciov, Elvira Marin- 
) Alimentara Tg. Mureș (Gabriela 
ital, Eva Zielinski) și C.C.A. (Zoe 
iplica, D. Cocorandu, Elena Radu).

plus, trebuie să subliniem și fru- 
pasa comportare a echipei CSU 
icurești, care practicind un joc 
arte bun — a ținut multă vreme 
șah redutabila formație Rapid Bucu- 

ști, arălînd că în returul campiona-

uu-se prin aceasta mult așteptatul salt 
calitativ. Și nu ne îndoim că î" 
scurtă vreme, frumoasele rezultate pe 
care le vor obține aceste echipe vor 
determina pe toți antrenorii să proce
deze cu tot curajul la continua înti
nerire a formațiilor.

In prima etapă, rezultatele înre
gistrate au fost în general ceie aștep
tate. Se cuvine însă să revenim asu
pra victoriei realizată de Voința Ora
șul Stalin asupra Olimpiei București. 
Âceastă victorie exprimă valoarea a- 
tinsă de tînăra formație din 
Stalin, care de cîțiva ani se 
cu tot mai multă tărie.

IN CATEGORIA B...
...întrecerea pentru locurile de 
este neclarificată, deși a mai 
doar o etapă pînă ia încheierea turu
lui. Constructorul Cluj și Progresul 
București (care are un meci mai 
puțin) conduc detașat în seria a Il-a, iar 
în prima serie Știința Craiova și Stea 
gul Roșu, Orașul Stalin, la egalitate 
de puncte, păstrează prima șansă pen-

în

Orașul 
afirmă

frunte 
rămas

1. Constructorul Cluj
2. Progresul București
3. Voința Tg. Mureș
4. Voința Oradea
5. Voința Satu Marc
6. Mureșul Deva
7. Medicina Timișoara
8. «iruagul Arad
9. Luceafărul Sibiu
19. Rapid Cluj

521-389
519-333
509:455

22
21
18

7 0 0
5 0 3
413 422-439 17
404 408-429 16
3 0 5 402-461 14

8224 406-463 14
7 3 0 4 413-404 13
8 1 1 6 421:5-15 J1 
8107 361-485 10

D. STÂNCULESCU

In vara acestui an s-a desfășurat 
la Mamaia faza finală a concursului 
de poliatlon nautic. Comportarea foar
te slabă la proba de înot a repre
zentanților regiunii noastre a redes
chis printre sportivii constănțeni. dis
cuția despre o problemă mai veche: 
necesitatea construirii în acest oraș a 
unui bazin de înot acoperit.

Deși pentru unii aceasta ar părea 
un paradox (avîndu-se în vedere fap
tul că orașul este așezat pe malul 
mării) constănțenii 
multă vreme lipsa 
tive care să le permită ridicarea ni
velului de pregătire la unul din spor
turile cele mai îndrăgite de ei — 
înotul. Intr-aidcvăr, realitatea a do
vedit mai de mult că vecinătatea 
orașului Constanța cu marea nu so
luționează de loc problema înotului 
în acest centru al țării. Este cazul 
să arătăm cu acest prilej că pe lito
ralul nostru, curenții de apă rece 
persistă pînă spre luna iulie, ceea ce 
face, ca perioada de înot la mare 
să fie scurtă. Existența unui bazin 
de înot ar contribui fără îndoială 
la întregirea pregătirii sportivilor con
stănțeni care — datorită și condițiilor 
naturale ce le oferă marea ■— ar 
putea realiza performanțe din cele 
mai valoroase.

Construirea unui bazin în orașul 
nostru a fost înscrisă de multă vre
me pe agenda organelor sportive lo
cale, care n-au stat indiferente față 
de cerințele sportivilor. Cu ani în 
urfnă s-a încercat amenajarea a două

simt totuși ’de 
unei baze spor-

bazine cu stâlpi
pe lacul Slut Ghiol. Dar în afară de 
faptul că nu întruneau nici condițiile 
cerute de spartul de performanță, din 
cauza înghețului acestea nu au durat 
mai mult de 2 ani. Zadarnică a fost 
și încercarea cu amenajarea unui ba
zin la mare. Aici, depunerea nisi
pului ca și valurile au împiedicat în
totdeauna pregătirea sportivilor. Așa 
stînd lucrurile nu trebuie să mire pe 
nimeni faptul că din Constanța nu 
s-a ridicat pînă acum nici un înotă-' 
tor de valoare. Și este bine să se 
știe că în orașul nostru există totuși 
un prețios material uman, care avînd 
condiții optime de pregătire s-ar im
pune atenției generale și ar îmbogăți 
natația romînească cu no« elemente. 
Față de o asemenea situație credem 
că organele sportive centrale și locale 
și în primul rînd Sfatul popular al 
orașului Constanța nu trebuie să ră- 
mînă pasive. Posibilități există des
tul de multe, lipsește doar inițiativa 
care de această dată trebuie să fie 
completă, în sensul construirii unui 
bazin adevărat. O nouă improvizație 
în această direcție nu ar face decît 
să stagneze încă o bună bucată de 
vreme dezvoltarea înotului î.n orașul 
Constanța. De oriunde ar veni ini
țiativa, tineretul din orașul nostru 
este gata s-o sprijine, aducîndtt-și 
contribuția prin muncă voluntară, lată 
o dorință a sportivilor constănțeni, 
de care trebuie să șe țină seama.

PETRE ENACHE j ' 
corespondent regional 1

de stejar la Mamaia1

O competiție care a corespuns: turneul final 
al campionatului masculin de hochei pe iarbă

Timp de trei zile, terenul 111 al Sta
dionului „23 August" a găzduit tur
neul fina! al campionatului republican 
masculin de hochei pe iarbă. Au ‘ost 
trei zile de întreceri dîrze, în urma 
cărora echipa C.S.U. București a de
venit campioană republicană pe anul 
în curs.

Firește, primele comentarii se vor re
feri la comportarea echipei campioane. 
Formată din studenți sau proaspeți 
absolvenți ai Institutului de Cultură 
Fizică, echipa C.S.U. București, an
trenată de prof. Erwin Wilck, a pre
zentat următorul lot: Friedrich Prim

— /. Ducan, Traian Todorati, Ion 
Zburlan — I. Popescu, Nic. Godeanu
— Const. Epure, Marian Pășcălău 
(căpitanul echipei), Anton Elekes, Emi- 
lian Trată, Marian Firimiță. In prelimi
narii au mai jucat: R. Samur, M. Ma
tei, Gh. Moise. Fără individualități prea 
marcante, echipa a avut meritul de a 
constitui un colectiv bine sudat, cu o- 
pregătire tehnică șt fizică unitară și 
cu o destul de bună concepție de joc. 
După 
cui 3 
11 în 
putem 
ru! E.

După etapa de duminică 
în campionatul de ruQbi
• C.F.R. Grivița roșie a mai ciștigat un punct față de Dinamo, care nu știe să învingă ® Știința Timișoa

ra din ce în ce mai bine...
te greu, nu niai puțin de 5 juniori,
care au corespuns integral.

a XlII-a din campionatul 
stat Sub semnul unor mari 

urprize. în fruntea lor, bineînțeles, 
îeciul nul (0-0) obținut de Știința 
îmișoara în fața fostei campioane a 
irii și actualei deținăloarc a „Cupei 
t.P.R." — echipa Casei Centrale a 
umatei. După victoria (12-10) asu 
ra Constructorului, acest rezultat 
ine să confirme o valoare mereu îm- 
unătățltă a echipei studenților din 
imișoara, care se alătură astfel îor- 
lațiilor noastre fruntașe. In categoria 
urprizelor trebuie incluse și victoria 
orniației C.S.M.S. lași asupra echipei 
I.S.U.B. (11-3) (în felul acesta se 
-are că ieșenii au evilal retrograda- 
ea) și rezultatul egal (3-3) obținut 
le C.S.A. Ploești în fața echipei din 
:e în ce mai inconstante a Progresu
lui. *

O In cronica de ieri, dedicată par- 
id?i Constructorul — Dinamo, spu- 
leam că meciul a luat sfîrșit cu un 
,-ezuilal echitabil. Facem această af.r 
nație in ciuda faptului că Dinamo 
a avut mai multe baloane (circa1 
30%) la grămadă (prin lordăchescu) 
și la margine (prin Graur). Knpmo- 
vișt.i 's-au izbit însă, regulat de apă
rarea aproape impenetrabilă a Con1 
struetprului (străpunsă o singură dată 
în min. 78 de Ghiondea, care a mar
cat o încercare la colț). Și astfel am 
văzut cum o echipă (Dinamo), bene
ficiară a majorității baloanelor, nu a 
fost capabilă să-și impună superiori
tatea datorită jocului deficitar al li
niei de trei sferturi care nu a acțio
nat în adîncinje. Pentru Constructorul 

!— care s-a apărat perfect — a în
scris juniorul Sava, dintr-o lovitură 
de picior căzută. De altfel, salutăm 
inițiativa echipei Constructorul, de a 
introduce cu curaj, înlr-un meci foar-

Q Etapa 
e rtigbi a

etape, lucrurile

Iată clasamentul după etapa de du-
mm ic a:
1. C.F.R. Gr. Roșie 13 13 0 0 196: 28 39
2. Diiiamio 13 11 1 1 130: 23 36
X C.C.A. 13 8 2 3 139: 55 31
4. Contat rudarul 13 6 16 133: 64 26
5. Știiuța Timișoara 13; 6 16: 85:90 26
6. Progresai 13 4 2 7 96:15,3 23
7. C.S.MUS. ®ași 13 4 2 7 68:182 23
8. C.S.A. Ploești 13 2 2 9 43:191 19
9. Rapid 13 2 2 9 34:112 19
30.. C.S^U. Buc. 13 13 9 33:109 18

O In urma ultimei 
încep a se limpezi alît în fruntea cla
samentului, unde C.F.R. pare a se 
desprinde în campioană, cit și în. par
tea sa inferioară, unde ultimele trei 
clasate au o situație critică, fiind 
candidate serioase la retrogradare.

» In categoria B, din nou Metalul I 
a realizat scorul etapei învingînd Pe
trolul Pitești cu 42-3 (28-0). In felul 
acesta metalurgiștii s-au instalat ferm 
în fruntea clasamentului seriei I. Ii 
urmează Sirena, care după un meci 
foarte disputat, a învins la limită, Di
namo Miliția cu 9-8 (6-3). Cetatea 
lui Bucur a cedat pe teren propriu 
Olimpiei Orașul Staiin cu 6-9 (3-9).

Iată și alte rezultate ale etapefi: Pe
trolul Buc. — Știința Arhitectura 24-3 
(16-3), Unirea Brăila — Petrolul Plo- 
ești 3-8 (3-3), C.F.R. Buzău — Con
structorul Bîrlad 0-3 (0-0), Progresul 
Galați — S/N.M. Constanța 6-22 (6- 
12), Minerul Llipcni — C.F.R. Timi
șoara 3-3 (3-0), Utilajul Petroșani — 
Știința Cluj 0-36 (0-9), C.F.R. Cluj — 
Știința Petroșani 6-6 (3-6).

Galați); 175 cmc: Gh. Dragată (C.CA.); 500 
cmc curse: E. SeiJer (C.C.A.). (H. Cohn - 
corespondent),

LAZAR BAROGA A CORECTAT UN 
RECORD REPUBLICAN LA HAL

TERE
La Pitești a avut Ioc sîmbâtâ o reușita de- 

monstrajie do haltere. Pcsîe 2000 da spseta- 
torj au urmării întrecerile deosebit de inte
resante care au luat sfîrșit cu rezultate de 
valoare. Un rezultai (carie bun i-a obținut 
Lazăr Baroga, care la categoria semi grea a 
depășit recordul țării la proba aruncat : 
152,5 kg. El a totalizat 387,5 kg. lată cele
lalte rezultate : Categoria ușoară: Gh. Mol- 
doveanu 310 kg.; N. Amzuică 3u0 kg.; cat. 
mijlocie: A. Vasarhely 335 kg.; Gh. Vlădă- 
reanu 320 kg.; caf. semi grea: G. Mocanu 
325 kg.
CONCURSUL MOTOC1CLIST DE LA 

FOCȘANI
Duminica dimineața s-a desfășurat la Foc

șani un concurs mofociclist de viteză pe cir
cuit la care au participat sportivi do la 
C.C.A., Voința București, Voința Pioeș'.i, Di
namo Bacău, A.V.S.A.P. Galați și motoci- 
clisîi din localitate. Rezultate tehnice :

125 cmc: Gh. Dragotă (C.C.A.); 250 cmc: 
Al. Huhn (C.C.A.); 350 cmc: Costacho Florin 
(C.C.A.); 250 cmc curse: Costache Florin
(C.C.A.); 350 cmc I.J.: C. Tănasa (A.V.S.A.P.

TRACTORUL GALATI SI C. S. 
MARINA CONSTANTĂ ALJ PROMO
VAT IN CATEGORIA A LA LUPTE 

CLASICE
Zilele trecuîe, orașul Galați a găzduit 

finala campionatului de calificare pe echipe 
la lupte clasice. La întreceri au asistat peste 
300 spectatori, caro au aplaudat cu căldură 
comportarea echipelor participante, laîă re
zultatele ; Tractorul Galați cu Voința Lugoj 
13-3, cu C.S. Marina Constanța 8-8 și cu 
A.M.E.F.A. Arad 10—6; C.S. Marina Constanța 
cu Voința Lugoj 8-6 și cu A.M.E.F.A. Arad 
8—8; Voin'a lugoj - A.M.E.F.A. Arad 10-5.

S-au calificai pentru categoria A echipele: 
Tractorul Galați cu 8 puncte și C.S. Marina 
Constanța cu 7 puncte.
CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR 

ȘI ARBITRILOR DE VOLEI
Mîine seara la ora 18,30, la sediul U.C.F.S. 

din str. Vasile Conta nr. -16, va avea loc o 
importantă consfătuire a arbitrilor și antre
norilor de volei. La ordinea de zi o singură 
chestiunet îmbunătățirea arbitrajului.

palmaresul său,., progresiv (lo- 
în campionatul din 1956, locul 
1957 și, acum, campioană)’, na 
da seama de faptul că antreno 
Wilck are meritul de a fi im

primat echipei — în special în vederea 
turneului final — o pregătire bine pla
nificată, menită să o aducă la maximum 
de formă în momentul dorit. Facem

clasată pe locul III, a arătat de a- 
semenea lucruri frumoase din ptiticl de 
vedere tehnic, dovedind că antrenorul 
L. Farda face treabă bună la Gheor- 
ghieni. Ce păcat însă că elemente în 
genul lui Varadi au creat o perma
nentă stare de tensiune în timpul jo
curilor, umbrind comportarea generală 
a echipei I Reîntors la Gheorgiiieni, 
antrenorul Karda, ajutat de colectivul 
sportiv, va trebui să pună un princi
pal accent pe pregătirea morală și de 
voință și pe educația cetățenească a 
echipei Progresul.

Deși clasată pe ultimul loc, Victo
ria București a impresionat prin jocul 
său plin de avrnt, prin puterea sa de 
luptă. Meciurile cu această echipă 11-au 
fost ușoare pentru nici una din com
petitoare, deoarece jucătorii de la Vic-

Eclupa C.S.U. București, campioană republicană la hochei pe iarbă.
De la stingă la dreapta: M. Pășcălău, F. Prinz, E. Truță, A. Elekes, T. To- 

” ” -- - Zburlan, C. Epure, N. Godeanu și I.

h ‘î ■■V

Iț hi j

doran, I. Popescu', M. Firimiță, I. 
Ducan.

această mențiune, întrucît în campio
natul seriei I echipa a avut o compor
tare inegală, cu victorii frumoase dar 
și cu înfrîngeri neașteptate. In tur
neul final, echipa a depășit destul de 
convingător pe fosta campioană 
— Progresul Gheorghieni, a termi
nat la egalitate cu Dinamo Oradea și 
a învins Ia limită pe campioana seriei 
1, Victoria București. Cu o medie de 
vîrstă destul de scăzută (23 ani), echi
pa studenților bucureșteni are frumoa
se perspective, cu condiția ca antre
norul să-și îndrepte atenția către lăr
girea lotului de jucători.

Ne vom referi, în continuare, ia for
mația Dinamo Oradea, nu numai pen
tru că a ocupat locul 11, dar mai 
ales pentru că a dovedit în decursul 
turneului final o pregătire tehnică 
superioară;, un nivel general toarte 
bun. Antrenorul Gh. Dumitrescu are 
meritul de a-și fi „lucrat" bine 
din care s-au remarcat: Dulimov, 
Varga și Timar (acesta din 
însă, împreună cu Dulimov, au 
șj unele manifestări nesportive).

Iotul 
loth, 
uf mă 
avut
Fos-

toria, fără a fi „mari" tehnicieni, știu 
să lupte pînă Ia epuizare pentru fle
care minge. Exemple au fost: Secă- 
șanu (mult prea dur însă), Baghilo-, 
viei și Șt. Catană, Scare este și antre
norul echipei .

Punctul „negru" al turneului a fost 
însă arbitrajul. .Tu mare nlăshră, vina 
pentru ratarea spectacolului oferit da 
jocul C.S.U. — Progresul Ghcorglue- 
ni, revine arbitrului Smerecinski, care 
a acordat un gol „gratuit" și apoi a 
dat drumul fazei iară ca mingea să 
fie angajată între ambele echipe, con
form regulamentului. Slab au arbitrat 
șj Mitschang și Preiss. In schimb, 
felul de a conduce al Iui Marinescu 
și Dăscălescu a satisfăcut

Ca o concluzie generală, turneul fi
nal al campionatului republican mas
culin de hochei pe iarbă a dovedit că 
acest sport merge în țara noastră pe 
drumul maturizării și... merită mat 
mult sprijin.

_ ta campioană Progresul GJicorghieni,
V. ARNAUTU

D, CONȘTANTINEȘCU
•ni



jfajiă campionatul rspubllean d» călărie probă comptetă^

Un campion neg>revă™it 
dar merituos

Adevărații prieteni ai sportului că
lare au țintit, în ciuda timpului ne
favorabil, să fie prezenți și duminică 
pe baza hipică din Calea Plevnei 
tm.de se consuma ultimul act al cam
pionatului republican de probă com
pletă. Ei au fost răsplătiți cu o fru
moasă surpriză oferită de tînărul că
lăreț Grigore Lupancu (Stejarul Plo- 
e.ști) cu calul Falnic, care a cucerit 
titlul de campion republican. Succesul 
călărețului Lupancu este și mai re
marcabil dacă ținem seama de valoa
rea învinșilor -săi, călăreții de Ia 
C.C.A. Toți cci prezenți au recunoscut 
în proaspătul campion un clement ta
lentat, modest și, așa cum ne spunea 
și antrenorul iui, foarte conștiincios, 
ceea cc îi deschide largi perspective. 
Este momentul să arătăm că acest 
surprinzător rezultat se daitorește în 
bună parte și muncii perseverente și 
competente depusă de antrenorul Pe 
tre Roșea, care își încheie activitatea 
pe anul 1958 cu un bilanț remarcabil: 
un campion republican la proba de

a cursei, toți cei 20 concurenți din 
i penalizare I

Cursa de 6 zrie“ cere atît motociclistului pît și,- mașinii sale cali
tăți deosebite. La ultima ediție i 
R. Cehoslovacă au sosit la finiș fără

R. Cehoslovacă

dresaj juniori (Gh. Antemia) și unul 
la proba completă. Seriozitatea cu., 
care a muncit pînă acu-m antrenorul 
Petre Roșea îl recomandă ca pe unul« 
din cei maâ pricepuți în special în ;>'? 
munca cu tineretul. Iată de ce colec-,( 
tivul Stejarul și organele sportive din - 
orașul Ploești vor trebui să se pre-P 
ocupe mai mult în viitor de asigura « 
rea unor condiții corespunzătoare,» 
pentru ca acest antrenor să-și poată/? 
desfășura în bune condițiuni activ:ta-(ș 
tea.

Ediția campionatidui republican de 
probă completă din acest an a ridicat 
mai mult ca oricînd problema felului 
neserios în care se ocupă unele co
lective, antrenori și călăreți de pregă
tirea în vederea acestei competiții. 
Este știut că o probă completă se 
desfășoară atît la individual cît și pe, 
echipe formate din patru călăreți. Ctim 
la ediția din acest an federația de' 
specialitate nu a primit înscrieri decît 
pentru... șase călăreți (3 d-e la Q.Q.N, 
cu patru cai, 1 de la C.S.A. Buc., I 
de la E. H. Gr. Ploești și unul de la 
Stejarul Ploești), ea s-.a văzut nevoită 
să renunțe la întrecerea pe echipe și 
să acorde numai titlul de campion Ia nu poale fi considerată ca surpriză, 

dată fiind valoarea consacrată a mo-
Cehoslovacă, în- 

(/vtngători in numeroase mari întreceri 
internaționale. Intr-adevăr, în anii re- 

i)_________________________________

A Inir-unul din numerele noastre tre- 
'Acute, o știre laconică anunța victoria 
>(motocicliștilor cehoslovaci în tradițic- 
Anala cursă de 6 zile, desfășurată in 
x localitatea Garmisch Partenkirchen 
>? din R. F. Germană. O victorie care

Grigore Lupancu (Stejarul Ploești) 
campion republican Za proba completă 
de călărie, irecind un obstacol din pro-, 
ba de fond.

individual. Dar se pune întrebarea: uu;uu, ct
ce-au făcut în tot timpul anului </oc/cfeWof din"R. 
title de călărie Dinamo București, a-tta A 
dată atît de bine reprezentată vl"oatnr' in
ceastă probă, Recolta Sibiu unde sînt 
condiții de lucru din cale mai bune și £ 
O. S. Recolta București, care n-au/< 
prezentat nici un concurent Ia cam-^ 
pionat ? Nesatisfăcătoare a fost și R 
participarea călăreților de la C.S.A. 
București și E.I1. Gr. Ploești, repre
zentate doar printr-un singur concu
rent. Fără îndoială, proba completă este 
o probă grea, care pretinde o pregătire 
îndelungată și atentă, iar la concurs 
core alît călărețului cît și calului efor- > 
furi sporite. Aceasta nu înseamnă însă ( 
că antrenorii și călăreții pot renunța ? 
la ea cînd vor. Au uitat oare că > 
proba completă este o probă olimpică > 
la care și țara noastră va trebui să' 
fie reprezentată ? Credem că este mo
mentul ca Federația Română de Că
lărie 
nori 
itor
ti rea

gimului de democrație populară, spor
tul cu motor a luat un avint deosebit 
in această țară. Jar iscusința și cu
rajul sportivilor sini admirabil com
pletate de calitățile mașinilor de con
strucție cehoslovacă, mindrie a indus
triei din republica prietenă.

La această ultimă ediție a cursei 
de 6 zile (a 33-a) au luat parte peste 
200 concurenți din Anglia, Suedia, 
Cehoslovacia, Polonia, R. D. Germană,

> Y'k'Va. \ A -s.-

antre- 
în vi- 
pregă-;

să ia măsuri obligînd pe 
și colective să se ocupe 
cu toată seriozitatea de 
pentru proba completă.

OCTAVIAN G1NGU

I Trei ani
„Ca să poată învinge in arena in- 

«ternațională, pentatloniștii sovietici 
>) au nevoie de cel puțin 15—20 ani!" — 
«glăsuiau specialiștii occidentali după 
V Jocurile Olimpice de la Helsinki din 
!' 1952, deși formația U.R.S.S., debu
tantă într-o competiție de asemenea 
anvergură nu se clasase atît 
Igor Novikov ocupase locul 
dividual, iar pe echipe 
U.R.S.S. se afla pe locul 8.

!<mea pentatlonului modern se 
o încă sub impresia marii „i 
’(suedeze" și părea ridicol să afirmi că 
Aîn viitorul apropiat cineva ar putea 
’(smulge 
A tuși...
’> Doar 
A Nikolai 
A pronosticurile apusenilor, 
’(titlul de campion ăl lumii. A urmat

de slab:
4 la in
formația 
Dar tu

rnai afla 
,dominații

nordicilor supremația. Șl to-

trei ani mai tîrziu, în Elveția, 
Salnikov, neținînd seama de...

a cîștigat

rei echipe continuă să rămînă neînvinse în turneul final 
al Olimpiadei de șah: U.R.S.S., Iugoslavia, Argentina

concurenț 
și italica 
jie deci: 
de vita

Rominia, Ungaria, Austria, Italia, l 
F. Germană și alte țări. Lupta a fo 
deosebit de dîrză, piuă în ultima 
răminind fără penalizare 
cehoslovaci, vest-germani 
Soarta întrecerii avea să 
doar in ultima probă, cea
in care a și fost consfințită superior 
tatea sportivilor cehoslovaci.

In rezultatele generale ale mar 
întreceri, reprezentanții R. Cehoslovai 
au înscris o performanță cu totul ni 
obișnuită. Ei au cucerit toate trofee, 
puse in joc, fapt care nu s-a mai pi 
trecut pină acum, de la înființare 
cursei, in anul 1913. Sportivii cehosli 
vaci au primit „Trofeul național" ; 
„Cupa de argint" alergătorii de l 
„Dubla" Fraga au cucerit premii 
oferit echipelor de club, iar medalii: 
de aur oferite de F.I.M. (Federați 
internațională de motociclism) au rc 
venit mașinilor fabricate de uz'nel 
„Jawa" și „C.Z.." din R. Cehoslovaci

Succesul este cu at it mai convinge, 
tor cu cit la tradiționala cursă au lua 
parte ași motocicliști din toate părți 
le Europei, reprezentind mărci de mo 
tociclete cu renume mondial. Victorii 
motocicliștilor cehoslovaci a adăuga 
o nouă verigă lanțului de succese pț 
care reprezentanții sportului cu mole 
din această țară îl înregistrează ir 
mari competiții internaționale.

în loc de douăzeci..
apoi Olimpiada de la Melbourne. Pa
tru zile din cinci echipa S.U.A. a 
condus în clasament datorită uriașului 
avans luat asupra echipei U.R.S.S. 
în proba de călărie. înaintea ultimei 
întreceri americanii mai dețineau un 
avans de 300 puncte. „Imposibil de 
remontat!" — se comenta la Mel
bourne, iar unii chiar felicitau pe 
americani pentru victorie. Dar prin- 
tr-un efort admirabil pentatloniștii so
vietici au refăcut handicapul și au 
ocupat locul 1. „Calul a dat — crosul 
a luai..." se glumea în tribunele sta
dionului, în timp ce drapelul de stat 
al U.R.S.S. se înălța biruitor pe-ca
targ.

Ultimele două ediții ale campion 
tului mondial au coincis cu un veri 
tabil triumf al sportivilor sovietic'. 
Anul trecut, la Stockholm, primele 
trei locuri au revenit reprezenianți- 

egalat astfel 
realizată de 
1942. Primi:1 
fost declara' 
că în proba

la peste 1000 avansul față de urmă
toarea clasată.

Iată dar că nu 20, ci numai irei 
ani au fost suficienți pentatloniștilor 
sovietici ca să cucerească supremația 
mondială în această dificilă discipl.nâ. 
Specialiștii apuseni s-au înșelat. Ca 
și multi alții, de altfel, care neînțe- 
iegînd sensul uriașelor transformări 
istorice întreprinse de poporul sovie
tic, necunoscînd 
toare, socotesc 
după măsurători 
lumi vechi. .

uriașa sa forță crea- 
timpul și progresul 

învechite ale

IGOR NOVIKOV

lor U.R.S.S., care au 
excepționala performanță 
suedezi în 1912—1920 și 
pentatlonist al lumii a 
Igor Novikov. Cu toate 
de călărie sportivul sovietic s-a cla 
sat abia al 26-lea. el a 
a doua zi 
mare diferență întrecerea 
— să treacă în fruntea 
lui, fără să mai părăsească pînă la 
sfîrșit primul loc. Anul acesta, vic
toria lui Novikov a fost și mai con 
vingăteare. Valorosul sportiv se cla
sează al doilea la călărie (după com
patriotul său Tatarinov). Proba de 
scrimă — punctul său forte — îi dă 
posibilitatea să ia conducerea, pe care 
din nou n-o mai părăsește acumulînd 
un punctaj record: 4924 p. Niciodată 
în istoria campionatelor mondiale în
vingătorul nu a înregistrat un ase
menea bilanț. Pe echipe formația 
U.R.S.S. s-a instalat în frunte din 
prima zi, mărind de la 100 puncte

reușit chiar 
după ce cîștigase la 

de scrimă 
clasament::tru locul 4, la .care candidează R.F. 

Germană, Cehoslovacia, S.U.A. și R. 
D. Germană — care și-a îmbunătățit 
simțitor jocul în ultimele patru runde, 

lată rezultatele din runda a VllI-a: 
U.R.S.S.—Anglia 4—0, Argentina—
R.D. Germană 3—1, Iugoslavia—Ce
hoslovacia 2—1 (1), Austria—S.U.A 
l’/2—’/2 (2), R.D. Germană—Elveția 
1—1 (2), Bulgaria—-Spania 1—1 (2). 
CLASAMENTUL: U.R.S.S. 23 p., /«- 
goslavia 2O’/2 (1), Argentina 20 p., 
R.F. Germană 16*/-,, Cehoslovacia 16 
(1), S.U.A. 15‘/2 (2), R.D Germană 
14 (2). Elveția. Austria 13 (2), Bul
garia, Spania ll’/2 (2) Anglia 10*/2 p.

Iugoslavia și se află pe punctul de 
a pierde meciul cu Austria, aceeași 
care a fost întrecută cu 4—0 de for
mația R.D. Germane.

Aruncînd o sumară privire pe ta
belul turneul:», ajungem la conclu
zia că echipa U.R.S.S. și-a asigurat 
(practic) locul I, avînil de jucat cu 
R.D. Germană, Austria și Elveția. 
Iugoslavii au o serie mai grea: cu 
spaniolii, apoi un meci decisiv cu 
Argentina și în ultima rundă cu echi
pa Angliei. Formația Argentinei va 
întîlni (în afară de iugoslavi) pe 
șahiștii bulgari și cehoslovaci. O lup
tă extrem de strînsă se anunță pen-

Lucrurile s-au clarificat într-o bună 
năsură în finala turneului olimpic de 
ah. In trei meciuri (cu Cehoslovacia, 
»pania și Anglia) echipa sovietică a 
itncționat impecabil, 
uncte din 12 posibile, 
itm a fost peste puteri 
ii puternica formație 
are „lăsînd" 4 puncte 
u Bulgaria, S.U.A. și

trebuit să cedeze primul loc repre- 
entativei de mari maeștri a Uniunii 
iovietice. Echipelor U.R.S.S. și lugo- 
laviei, principalele candidate la 
ml loc, li s-au alăturat în lupta 
u titlu formația Argentinei, 
mericanii, lipsiți de aportul lui 
orf strămutat în Venezuela, au 
1 mult succes numărîndu-se 
e sovietici și iugoslavi printre sîn- 
urele eohipe neînvinse în acest 
trneu deosebit de aprig disputat.
Ca totdeauna, formația S.U.A. a 

'uitat să Iacă vîlvă Î11 jurul pârtiei-Srii sale Reshevski a ținrd sub) ™ *a Cl^e Cuf,a
■mnul mcerlltudm» prezența sa al fe.a//e { de
mnehen, ptna cînd . teancul . def sezon Memaț.oiial de tenis, trebuie 
menote cerut a căpătat grosimea \ sâ precizăm Că in timp ce cortina
,r,'a' n a vfni 1,1 .^^Ccade peste activitatea sportului alb in
islier. I rezenta sa ar fi întărit con- 1 Europa, ea abia așteaptă să fie ri~ 
derabil jocul americanilor. Dar „co-! dicată in Australia, la antipozi, acolo 
iul minune" — căruia turneul de la/ unde acum mijește primăvara. Aci 
>rtoroj i-a ridicat simțitor acțiti-i vor avea [oc pește câteva săptăm'mi 
Ie, — a pretins pentru participare/ ultimele întreceri pentru mult dispu- 
c>. mai mult nici mai puțin de 10001 tatul trofeu, adevărat campionat mon- 
ilari. Federația americană n-a mail dial pe echipe. La 4—6 decembrie 
itut să-i satisfacă cerințele, prefe- \ este programată la Sydney prima fi
lă să fie reprezentată de jucători, L nală inter-zone, care opune Italiei, re- 
drept mai slab), dar în orice caz_.. Ș prezeritanta Europei, pe câștigătoarea 
ai ieftini. La ora actuală echipai zenei asitțAce, Filipine. învingătorii 
U.A., care venise cu aere de în- / acestui meci, vor juca la 12—14 de- 
ngăteare, poate aspira cel mult lai cembrie la Perth împotriva echipei 
cui 4. Americanii n-aii impresionate S.U.A., campioana zonei americane. 

deocamdată cel puțin. Reshevski ay« sfirșit, mult așteptata finală, în 
erdut la Unzicker și a fost la nnf care intră în joc deținătoarea Cupei 
s de înfrîngere în p'artida cu Pil- > Davis, Australia, va avea loc in ui 
'i. Eohipa S.U.A. a fost învinsă del timele zile ale anului.

realizing 11 
Un astfel de 
chiar și pen- 
a Iugoslaviei 
în meciurile 

Cehoslovacia,

pri- 
pen- 
Sud- 
Naj- 
jucat 

alături

Alessandro
Dacă se va respecta calculul hir- 

tiei, finala va fi din nou o intitnre 
Australia—S.U.A., ca și in anii prece
dent!. De șapte ori in ultimii ani, a- 
mericanii a:i părăsit terenul învinși, 
o singură dată ei an reușit să se im
pună. in 1954. A fost anul cind a apă
rut Tony Trabert, o autentică spe
ranță a tenisului american. Dar abia 
victoria cucerită, echipa S.U.A. a 
pierdut pe cel mai bun jucător. Tra
bert a fost imediat racolat de Circul 
Kramer, firmă, patronată de Jack 
Kramer, in care joacă mai toți foștii 
campioni, trecuți la profesionism.

De atunci, tenisul american ince-.rcă 
zadarnic să reciștige Cupa Davis. De 
trei ori consecutiv australienii au ter
minat învingători și după toate pro- 
babilltățile vor repeta performanța și 
in acest an, ei beneficiind de serviciile 
lui Ashley Cooper, ciștigător al con
cursurilor de la Wimbledon și Forrest 
Hills, Mal Anderson și Neale Fraser, 
un „trio" redutabil.

Olmedo a fost racolat I
Desigur, dată fiind formula după 

care se dispută îniilnirile de Cupa 
Davis (4 simpluri și un dublu) permi- 
țind ca o echipă să cuprindă numai 
doi jucători, dificultățile de a forma 
un „lot" corespunzător nu par mări. 
Totuși, experiența edițiilor trecute a 
dovedit că americanii nu pot să gă
sească la ei acasă pe cei doi jucători 
care să le permită să răpească Austra- 

reu. lată de ce 
aplice și in tenis

Z/eZ mult invidiatul iroft 
ei s-au gindit să a pi- 
politica lor de acaparare pe care o 
practică in toate celelalte domenii, 
cînd e vorba de a „pune in valoare" 
resursele altor țări aflate sub domina
ția dolarului

Astfel s-a ajuns la o situație fără 
precedent in sportul alb, cind o echipă 
națională racolează fără scrupule ju
cători din alte țări in ajunul unor in- 
tilniri decisive pentru Cupa Davis. 
După cum se anunță oficial din San 
Francisco, echipa S.U.A. va beneficia 
de serviciile țerusmanului peruvian

Alessandro Olmedo, student al unei 
universități din California, revelația 
ultimelor concursuri. Cum se va re
zolva amănuntul că noul echipirr al 
S.U.A. este cetățean al statu'ui Peru, 
nu știm încă. Managerul echipei ame- 
ricare, Jim Moffet anunță insă de pe 
acum că se află in posesia unei adrese 
oficiale din Peru, care afirmă cum că 
„guvernul peruviari este mindru de 
selecționatnea lui Olmedo în echipa 
S.U.A.... " Nici nu se putea a’ifel.
Cu servilismul tipic unui guvern-ma- 
rionetă aflat sub dominația yankee, 
conducătorii statului Peru acceptă să 
le fie luat unul din cei mai buni 
sportivi.

Rămîne de văzut dacă această 
„operație de întinerire" la care este 
supusă echipa de tenis a S.U.A. va 
fi suficientă pentru a-i opri declinul 
tot mai accentuat în care se află.

tm.de


iaschdbaliștii Se la Binamo Jfloscova 
n învins și echipa Dinamo gucareș!i

aspefii joacă azi ultimul meci la Tg. Mureș
Dispanînd aseară de echipa Dinamo 
acurești cu scorul de 72—61 
•9—22), formația Dinamo Moscova 
reușit o serie completă de victorii 
turneul pe care l-a întreprins în 

apitaîă. După ce a întrecut la sco- 
tri categorice echipele Metalul M.I.G., 
(5.A. și Dinamo Oradea, baschetba- 
itH sovietici au învins și aseară 
i asemenea categoric, realizînd ast- 
l excelenta performanță de a cuceri 
eforia în toate cele patru jocuri.
In partida cu Dinamo București, 
isfășurată în sala Dinamo, oaspeții 
1 au folosit în nici un moment în- 
eaga garnitură de b:.ză. Au intrat 
s teren fără Ozerov și Torban și

tatiliârî interesante 
i penultima etapă a Cupei 
R.P.R. la tenis de masă
CRAIOVA 19 (prin telefon, de la 

imisul nostru). — In frumoasa sală 
: sport a U.C.F.S., peste 80 de con- 
wenți reprezentînd 14 colective și 
aburi sportive s-au întrecut în eta- 
■ a treia a Cupei R.P.R. la tenis 
B masă. întrecerile dîrze, disputate, 
Intre care remarcăm cele două se- 
tifitiale la simplu bărbați, s-au ri- 
icait deseori la un bun nivel tehnic. 
» comportare meritorie a avut-o 
îaestra emerită a sportului Angelica 
ozeariu, învingătoare în trei din cele 
atru probe la care a participat. Tre
me subliniat că Angelica Rozeanu 

făcut pereche pentru prima dată 
atr-o competiție oficială importantă 
u Maria Golopența-Alexandru.
SIMPLU FEMEI, semifinale: Con- 

tantinescu-Alexandru 3—0 (12, 14,
4), Rozeanu—Tompa 3—1 (—15, 8, 
2, 12); finala: Rozeanu—Cbnstanti- 
escu 3—2 (15-21, 16—21, 21—14, 
7—16. 13—4). SIMPLU BĂRBAȚI, 
emifinale: Reiter — Naumescu 3—2 
— 18, —16, 13, 10, 12), Pesch — 
topescu 3—2 (—11,14,17, — 18, 10). 
foiala: Reiter — Pesch 3—0 (13, 18, 
3). DUBLU FEMEI, semifinale: Ro- 
«anu, Alexandru—Biro, Tompa 3—0 
[11, 21, 16), Pitică, Folea — Con- 
itantinesai, Barasch 3—2 (16, I’J,
—13, — 13, 12); finala: Rozeanu, 
Alexandru—Pitiră, Folea 3—1 (—20, 
17, 20, 13). DUBLU BARBAȚI, se- 
nifinale: Reker, Gantner — Bottner, 
tegulcsou 3—1 (14, 19, — 20, 15), 
9opescu, Naumescu — Rozeanu, Ha- 
■asztosi 3—0 (6, 19, 6); finala: Rei- 
®r. Gantner — Popescu, Naumescu 
J—0 (14, 19, 13). DUBLU MIXT, se
mifinale: Conctanitinescu, Reiter — 
Folea, Gantner 3—2 (— 20, 19,
13, —12, 12), Rozeanu, Harasztosi — 
Barasch, Bujor 3—0 (18,20,6); finala: 
Rozeanu, Harasztosi — Constauti- 
nescu, Reiter 3—1 (10, — 15, 17, 16).

Clasamentul etapei: 1. Progresul 
Buc. 66 p.; 2. Constructorul Buc. 
56 p; 3. Spartac Buc. 25 p; 4. Pro
gresul Cluj 21 p; 5. C.S.U. Buc. 13 p. 
etc. După trei etape și înaintea ulti
mei, care se va desfășura la Bucu
rești, clasamentul general arată ast
fel.- 1. Progresul Buc. 192 p; 2. Con
structorul Buc. 167 p; 3—4. Progre- 

Cluj și Spartac Buc. 74 p; 5.
C.S.U. Buc. 30 p. etc.

C. COMARN1SCHI

Bilete pentru meciul R. P. R. _ R. P. U.
In legătură cu biletele pentru jocul 

4c fotbal R. P. Romînă — R. P. Un
gară din 26 octombrie 1958, I.E.B.S. 
comunică :

1. Azi dttpă-amiază de la ora 18, 
biletele repartizate publicului se vor 
pune în vânzare la următoarele case 
de bilete: Stad. 23 August (în Bd. 
Muncii), Stad. Dinamo (str. aviator 
Bănchîiescu, intrarea la velodrom), 
Stad. Giulești și la cele 3 case de 
bilete ale Stad. Republicii, situate la 
intrările tribunei a Il-a si peluzei
a H-a.

2. Pentru cluburile și colectivele 
sportive din București, biletele se 
distribuie prin Consiliul Orășenesc 
U.C.F.S. Buc. și Consiliile Raionale 
U.C.F.S., începînd de azi ora 10.

3. Se reamintește Consiliilor regiona
le U.C.F.S. că numai pînă mîine 22 
oct ora 15 își mai pot ridica biletele. 
Totodată se reamintește că cluburile

pe parcurs au fost schimbați și Stu- 
denețki, Gaevski și Korneev, pentru 
ca în locul lor să evolueze rezer
vele. Acestea, evident mai puțin ru
tinate decît titularii, au reușit totuși 
să păstreze avantajul luat în prima 
repriză, dovedind în general o bună 
pregătire și reale calități. Dinamo 
București a avut în formație doar 
trei jucători experimentați: Dan
Niculescu, Radu Popovici șt Cara- 
gheorghe. Aceștia, împreună cu juniorii 
care au alcătuit formația, au luptat 
din toate puterile pentru a face față 
în mod onorabil valoroșilor adversari. 
Ei au reușit acest lucru, realizînd 
deseori faze frumoase și eficace.

Cele 133 de puncte au fost înscrise 
de: Balabanov 21, Korneev 15, Eku- 
șin 6, Darunin 10, Gaevski 8, Hanin 
6, Klotb’v 4, Studenețki 2, pentru Di
namo Moscova și Radu Popovici 23, 
Paraschivescu 12, Negoiță 10, Cara- 
gheorghe 9, Dan Niculescu 4, Stan- 
kievici 3, pentru Dinamo București. 
Au arbitrat S. Ferencz și Al. Dănilă.

Oaspeții își încheie turneul în țara 
noastră jucînd astă seară la Tg. Mu
reș cu echipa locală Dinamo.

ACTIVITATEA LA MOTOCiCLISM
Deși vremea devine din ce în ce 

mai nefavorabilă pentru desfășurarea 
întrecerilor sportive în aer liber, to
tuși motociclismul se află în plină 
activitate competițională. Astfel re
prezentativa de motocros a țării noas
tre se află în Uniunea Sovietică și 
va participa sîmbătă și duminică la 
un mare concurs internațional, moto- 
cicliștii de la G.G.A. și dintr-o serie 
de colective. sportive din provincie au 
evoluat într-o competiție de viteză 
care a avut loc duminică la Focșani, 
iar alergătorii dinamoviști au repur
tat succese de prestigiu în concursul 
internațional de la Russe.

DE LA MOSCOVA LA TBILISI

Plecați joi din Capitală alergătorii 
din reprezentativa noastră de moto
cros au ajuns sîmbătă Ia Moscova. 
Timp de două zile ei âu vizitat Capi
tala Uniunii Sovietice, au făcut cu
noștință cu motocicliștii sovietici și 
cu cei străini și bineînțeles s-au ocu
pat de punerea la punct a mașinilor 
pe care vor concura la Tbilisi. Ieri sea
ră împreună cu sportivii din Franța, 
R. Cehoslovacă, R. P. Bulgaria, R. P. 
Polonă, R. D. Germană și, firește, cu 
gazdele, motocicliștii noștri s-au îm
barcat într-un tren special care îi va 
duce la Tbilisi. Aici vor avea loc 
sîmbătă și duminica^ întrecerile con
cursului internațional de motocros. 
Traseul concursului este dificil și 
presărat cu numeroase obstacole na-' 
turale și artificiale. Avînd în vedere 
participarea valoroasă se poate afirma 
că gradul de dificultate al concursu
lui este foarte apropiat de acela al 
marilor întreceri internaționale ofi
ciale. Lupta pentru primele locuri se 
va da între alergătorii din R, 
Cehoslovacă, Uniunea Sovietică și 
R. P. Romînă.

și colectivele sportive din provincie 
pot obține bilete numai prin consiliile 
regionale U.C.F.S.

4. Prețurile biletelor sînt următoare
le : peluze 6 lei, tribuna Il-a 10 lei 
și tribuna I 12 lei. Biletele cu preț 
redus se repartizează numai prin clu
burile C.S.U. și școlar care le vor ri
dica de la Consiliul Orășenesc U.C.F.S 
București.

5. Pentru acest joc sînt valabile ur
mătoarele permise: albastre în piele, 
roșii în piele, albastre dermatin, verzi 
dermatin, gris (maeștri sportului la 
fotbal) și ale membrilor colegiilor și 
comisiiilor F. R. Fotbal — toate elibe
rate de Consiliu! General U.C.F.S.

De asemenea sînt valabile carnetele 
de antrenori și arbitri la fotbal, vizate 
pe anul 1958.

6. Biletele cu preț redus nu sînt 
valabile decît însoțite de carnetul de 
student sau elev.

Lupfq se complica în finala campionatului 

feminin de șah

Fruntașele clasamentului 
invinse în runda a XV-A

Luni dimineața am asistat la o ve
ritabilă rundă a K.Oz-urilor. Primele 
trei clasate au înregistrat eșecuri în 
partidele lor din runda a XV-a astfel 
că acum în imediata apropiere a fini
șului lupta pentru desemnarea primei 
șahiste a tării se complică și mai 
mult.

Maestra internațională Maria Pogo- 
revici a suferit ieri prima înfrîngere 
în turneu. „Performera" este Maria 
Perevosnic, care a exploatat prompt 
o inexactitate a adversarei sale, rea
lizînd o imparabilă (și decisivă) tran
sformare de pion. N-a obținut succes 
în runda a XV-a nici Rodica Reicher. 
Jucînd cu negrele împotriva Clarei 
Friedman ea a adoptat o deschidere 
fără perspective, ajungînd într-o pozi
ție dificilă. Și aici însă decizia s-a 
produs în urma unei greșeli grave 
a negrelor. Deși a întrerupt partida 
cu Sanda Filipescu, fruntașa clasa
mentului Elisabeta Polihroniade, poate 
spera cu greu la o jumătate de punct. 
Finalul de turnuri cu 2 pioni în minus 
ea trebuie, în mod normal, să-l piardă.

O luptă extrem de agitată au pri
lejuit și celelalte partide. In întîl- 
nirea Tzitron — Manolescu balanța 
avantajului a înclinat cînd de o parte 
cînd de cealaltă. La întrerupere, a-

NUMAI CUVINTE DE LAUDA 
PENTRU COMPORTAREA SPORTI

VILOR NOȘTRI LA RUSSE

Subtitlul de mai sus rezumă de 
fapt comentariul pe care l-am primit 
de la Russe după concursul interna
țional care a avut loc duminică. Cei 
20.000 spectatori care au asistat la 
întrecerile de viteză pe circuit și apoi 
alți 5.000 prezenți în tribunele stadio
nului pentru dirt-track, au făcut o a- 
devărată demonstrație de simpatie 
motocicliștilor noștri pentru combati
vitatea și buna lor pregătire în probele 
de viteză. Este evident însă că în 
ceea ce privește proba de viteză de 
zgură avem nevoie de întîlniri cît 
mai dese cu prietenii noștri din R.P. 
Bulgaria pentru a ne ridica valoarea.

DESPRE CAMPIONATUL' DE 
MOTOCROS

Faza a IlI-a a campionatului repu
blican de motocros se va desfășura în 
luna noiembrie, după reîntoarcerea a- 
lergătorilor plecați în U.R.S.S. So
cotim însă că pînă atunci este nevoie 
ca alergătorii care concurează la a- 
ceste întreceri să efectueze antrena
mente controlate, de concursuri. Pro
punem deci forurilor respective să 
organizeze, chiar duminică 26 octom
brie, pe traseul campionatului, un 
concurs deschis alergătorilor partica- 
panți la campionat.

Luptătorii romîni sînt optimiști 
înaintea întîlnirilor cu sportivii 

din fările scandinave
In cursul acestei zile, lotul de spor

tivi romîni care va susține întîlniri 
cu luptătorii din Suedia și Finlainda, 
părăsește Capitala pe calea aerului, 
îndrepiîndu-se spre Stockholm.

întoarcerea vizitei sportivilor din 
cele două țări nordice, care au evoluat 
în țara noastră (Finlanda în anul 1955 
și Suedia-1957) este un bun prilej de 
întărire a legăturilor prietenești între 
sportivii noștri și cei din Suedia și 
Finlanda. Ținînd seama de faptul că în 
aceste țări sportul luptelor este foarte 
dezvoltat și apreciat pe plan interna
țional, luptătorii romîni vor trebui să 
facă față unor întîlniri destul de di
ficile. In rînduil luptătorilor din Fin
landa, de pildă, se află doi campioni 
olimpici, Makinen la cat. 62 kg. și 
Lehtonen la cat. 67 kg. De asemenea, 
la campionatele mondiale din acest an 
Niemi la categoria 73 kg. și Soumien 
la 79 kg. au ocupat locurile 5.

Sportivii suedezi deși nu au nici un 
campion olimpic, sînt cei mai buni din 
țările nordice. Vesterby la cat. 57 kg. 
a ocupat la Olimpiadă locul 2 și la 
mondiale locul 6. Tot la J. 0., luptă
torii suedezi au mai obținut următoa

ceastă partidă interesantă, deși nu 
lipsită de greșeli, pare că va fi re
miză. Natalia Iliescu a cîștigat 6 
calitate la Elena Sigalas. Dar în lo
cul atacului direct la rege ea a pre
ferat simplificarea poziției care, mai 
necesită destule eforturi pentru rea
lizarea avantajului. Udtidec a cîștigat 
Ia Mayer. Singura remiză a rundei 
s-a înregistrat în partida Zamfirescu- 
Manolescu. In poziții complicate s-au 
întrerupt partidele Slmu-Macri și Giu- 
roiu-Rădăcină.

Astfel, după 15 runde 8 jucătoare 
păstrează (teoretic) șanse la primul 
loc, Prin prisma analizei pozițiilor 
întrerupte Lidia Giuroiu și Natalia 
Iliescu, au cele mai mari posibilități 
de a o egala pe Polihroniade pe primul 
loc. Iată clasamentul: 1. Polihroniade 
10 p, (1), 2. Pogorevici 9 p. (1), 3— 
5. Reicher (1), Friedman (1), Pe're- 
vosnic 8'h p., 6. Ududec 8 p. (1), 7— 
8. Giuroiu (3), Filipescu (1) 7'/2 p„ 
9—12. Iliescu (3), Sigalas (2), Teo- 
dorescu (1), Zamfirescu 7 p., 13—14. 
Tzitron (1), Mayer 6 p., 15. Mano
lescu 5 p. (2), 16. Simu p. (3), 
17. Rădăcină 4 p. (2), 18. Macri 2 
p. (1).

Azi dimineață se joacă partide în
trerupte. După-amiază runda a XVI-a. 
Ziua de mîine. va fi consacrată în în
tregime întîlnirilor neterminate, ur- 
mînd ca joi campionatul să ia sfîrșit 
o dată cu ultima rundă.

0 propunere 
discriminatorie

ZURICH 20 (Agerpres). —
Federația internațională de fotbal 

a propus Comitetului olimpic interna
țional și federațiilor naționale ca ju
cătorii care au luat parte la turneul 
final al campionatului mondial din 
Suedia să nu poată fi incluși în echi
pele reprezentative pentru turneul o- 
limpic de la Roma din 1960

In sprijinul acestei propuneri Fede
rația internațională invocă motivul că 
toți jucătorii care au evoluat la 
Stockholm ar fi profesioniști sau se- 
miprofesioniști deși este bine știut că 
membrii unor echipe ca ale R. Ceho
slovace, R. P. Ungare și U. R. S. S. 
sînt amatori, în aceste țări profesio
nismul fiind interzis.

Această propunere discriminatorie, 
prin care anumite cercuri caută să 
împiedice participarea la olimpiadă a 
țărilor care au un statut-amator nu a 
fost primită favorabil în mai multe 
țări. Astfel, purtătorul de cuvînt al fe
derației olandeze a declarat că propu
nerea FI FA poate crea mari dificultăți 
și neînțelegeri. De asemenea președin
tele federației din R. F. Germană, dr. 
Bauwens, a declarat că pentru mo
ment declină această propunere și aș
teaptă părerea altor federații.

rele rezultate: Berlin la cat. 73 kg. 
locul 3, Jonson la cat. 79 kg. locul 3, 
Nilson ta cat. 87 kg locul 3, Anton- 
san la cat. grea locul 5. Swenson (cat 
grea) a ocupat locul 4 la mondiale.

Fără a se lăsa intimidați de re- 
numele unora din adversari, luptătorii 
noștri sînt foarte optimiști. De altfel 
ei cunosc pe o parte din sportivii ță
rilor gazdă, cu care s-au întrecut la 
București și pe care i-au învins. In ve
derea acestor întreceri, luptătorii ro
mîni s-au pregătit temeinic. In discu
ția pe care am avut-o cu Gh. Sabad, 
și V. Bularca ei și-au manifestat do
rința fermă de a învinge, apreciind 
în același timp ca bună pregătirea teh
nică actuală a lotului nostru. De ace
eași părere este și antrenorul federal 
tov. I. Corneanu.

Fără îndoială însă că „terenul" pro
priu oferă anumite avantaje. De aceea, 
sportivii romîni trebuie să privească 
întîtnirile din cele două țări cu toată 
seriozitatea și cu un dezvoltat simț de 
răspundere, să apere cu ardoare cu
lorile patriei pentru a obține noi vic
torii de prestigiu.

Ay fost definitivate 
eehipela R. P. Ungare 

penîry jocurile 
cu R.P. taină

i Meciul echipelor de tineret Ț 
se va disputa la Szolnok

Ieri după-amiază, federația maS 
ghiară de fotbal a anunțat echipele 
definitive ale R.P. Ungare care vor, 
întîlni duminică reprezentativele R.P. 
Romîne.

ECHIPA A: Torok-Mâtrai. Sipos, 
Sărosi-Bozsik, Berendi-Săndor, Gorocs, 
Budai, Tichi, Bencsics. Rezerve: Gel
ler, Bundzsăk, Kotâsz, Vasas.

ECHIPA B: Toth-Kărpăti, Szigeti, 
Lantcs-Torok, Kovacs Ill-lvăn, Ka- 
zinezy, Bbdor, Bodon, FenyvessL 
Rezerve: Ilku, Kocziăn II, Kleibân, 
Pali.

ECHIPA DE TINERET: Hodi-Wer- 
ner, Lakat, Novăk-Matesz, Szini-Nagy, 
Kisutki, Puchărszk, Monostori II, Ră- 
kosi. Rezerve: Gelei, Szimcsak II, Ta- 
liga.

Loturile maghiare vor susține 
miercuri ultimele antrenamente. In 
cursul zilei de vineri, lotul primei 
reprezentative va sosi cu avionul la 
București.

Meciul dintre reprezentativele B ale 
Ungariei și Romîniei va avea loc du-: 
minică la Budapesta pe terenul Fe- 
rencvaros cu începere de la ora 14,30 
(15,30 ora R.P.R.). La aceeași oră 
va începe și întîlnirea dintre echipele 
de tineret ale color două țări, care se 
va desfășura la Szolnok.

DE~PESTUIOmE

. O nouă aruncat.
ATLETISM re de suliță din 1<.

Cehoslovacă se impu
ne, călcînd pe urmele recordmanei 
europene Dana Zatopkova. Recent, 
sportiva de 18 ani, Iana Iankowska 
a aruncat sulița la 51,60 m. Este a 
doua aruncătoare cehoslovacă a cărei 
performanță depășește limita de 50 m.

CICLISM
• Tradiționala com

petiție ciclistă inter
națională „Turul Lotn- 

bardiei" a luat sfîrșit cu victoria ita
lianului Nino Defilippis care a par
curs 234 km în 6h 07:12,0 (medie o- 
rară 39,705 km). Campionul mon
dial Ercole Baldini (Italia) s-a cla
sat pe locul 7 sosind cu o întîrzier< sat pe locul 
de 7 min.

O La Londra este 
așteptată cu deosebi' 
interes cea de a pa

in ternațională Anglia- 
se dispută mîine pc 

Formația Angi

FOTBAL
tra întîlnire
URSS, care _ __  ____  r _
dionul Wembley. Formația Angi 
sensibil remaniată față de cea folo 
sită la campionatul mondial, are d 
trecut un examen dificil. își fac rein 
trarea centrul Nat Lofthouse, ca ș 
interul Bobby Charlton, pentru inch' 
derea căruia a fost dusă o adevărat 
campanie de presă (el a juca 
miercurea trecută și în echipa de t 
neret). Stoperul Billy Wright își se. 
bează cu această- ocazie 98 de joctf 
în echipa țării! In etapa de campfc 
nat de sîmbătă, Bolton cu o victor 
convingătoare (4—0) asupra li 
Blakpool (lipsită de serviciile Iui Sta 
Mathews, accidentat) își menține . 
vansul de 2 puncte asupra grupul: 
format din Arsenal, Luton Tow: 
Preston și Wolverhampton. Arsen 
și Wolverhampton au făcut meci rr 
(1 — 1) deși prima era lipsită de 
titulari angajați în meciul internați 
nai de la Cardiff, Țara Galilor-Sc 
ția 0—3.

In etapa de duminică a cainpî 
natului R.D. Germane s-au înregi 
trat următoarele rezultate: Emp 
Rostock-Chemie Halle 1—1, Rotatii 
Leipzig-Motor Jena 1—2, Turbine f 
furt-Lokomotive Leipzig 2—2, V< 
warts Berlin-Aktivist Brieske 2— 
Fortschritt Weisenfels-Dynamo Ber 
2—0, Motor .Zwickati-Wismut K 
Mari Stadt I—1, Einheif Dresde 
Rotation Babelsberg 5—1.

Federația de s
ȘAH a Suediei a prop 

Secției unionale 
șah un meci internațional prin cor 
pondență între echipele celor d< 
țări. Secția de șah a U.R.S.S. a 
ceptat propunerea șahiștilor sued< 
căzîndu-se de acord ca meciul să 
ceapă la 1 noiembrie. Fiecare ech 
va fi alcătuită din 100 de șahi 
Mutările vor fi transmise prin po 
aviatică la interval de 3 zile.
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