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In cinstea zilei de 7 Noiembrie
sportive studențești.

la tenis de masă.

ățjhișoara: „Cupa regiunii Stalin"

volei, baschet și

tucurești : Numeroase întreceri

Studenții din Capitală participă cu 
nult entuziasm la diferitele întreceri 
irganizate în întîrnpinarea zilei de 7 
Noiembrie. In centrul atenției gene- 
ale a stat concursul de caiac-canoe 
:are a avut loc la baza nautică a ti- 
leretului studios de la Lacul Tei, con- 
urs la care a participat un număr de 
K) de sportivi. In același timp, pe te- 
onurile Institutului de Științe Juridi- 
e din str. Vasile Pîrvan s-au desfă- 
■urat întreceri de 
iandbal redus. In săptămîna aceasta 
>or fi organizate întreceri de fotbal 
ntre reprezentativele facultăților a- 
•■»rținînd Universității „C. I. Parhon“, 

um și un mare concurs atletic.
A. Vasiliu, corespondent

Notembrie și dotata 
„Cupa regiunii Stalin'1. Competiția s-a 
bucurat de participarea unui număr 
de aproape 50 de sportivi reprezen- 
tînd colective sportive din orașele Si
biu, Tirnăveni, Orașul Stalin, Sighi
șoara și Rupea. Totalizînd cel mai 
mare număr de puncte, reprezentanții 
colectivului sportiv C.F.R. din 
Orașul Stalin au cîștigat trofeul pus 
în joc. O bună pregătire au manifes
tat și componenții echipelor Cetatea- 
Rupea și Poligrafia-Orașul Stalin. 
La individual, pe primul loc s-au cla
sat Gh. Săniuță și Olimpia Forsea, 
ambii aparținînd colectivului sportiv 

C.F.R. din Orașul Stalin. Este de 
relevat faptul că competiția a atras 
un mare număr de spectatori și a re
prezentat o bună propagandă pentru 
această disciplină sportivă în orașul 
Sighișoara.

Carol Gruia, corespondent
Tg. Mureș : Vie activitate la scrimă.

Din inițiativa comisiei regionale de 
enis de masă, la Sighișoara a avut 
nc de curînd o reușită competiție de 
enis de masă organizată în cinstea

Intîmpinînd ziua de 7 Noiembrie, 
sportivii sabreri din Tg. Mureș au luat

(Continuare in pag. 2)

pentru dezvoltarea și îmbunătățirea 
activității cluburilor sportiv:

Cluburile sportive, ‘înființate ca ur- 
nare a sarcinilor trasate prin Hotărirea 

al P.M.R. și a Consiliului de Mi
eii

?.C. 
uștri 
957, au ca scop pregătirea 
inilor 
we a

■ ‘ ;narea armonioasă a specializării 
iregătirea fizică generală. Pornind 

, ■ ta această premiză este firesc să 
d. acorde cluburilor sportive o impor- 
antă deosebită deoarece ele se ocupă de 
ictivitatea sportivă de performanță, a- 
imentează cu cadre echipele noastre re- 
irezentative. De felul cum instruiesc 
■i pregătesc ele pe sportivi depinde 
n bună măsură succesul echipelor 
loastre naționale în întreceri. Avîn- 
iu-se in vedere importanța deosebită 
se care o reprezintă cluburile in viața 
iportivă a țării noastre, apare ca fi- 
■cască grija cu care Uniunea de Cui- 
iirfl .Fizică și Sport le urmărește dez- 
><>Ucrea, le îndrumă activitatea și le 
ijută in consolidarea lor organizata- 
~ică.

Recenta consfătuire a cluburilor 
iportlve din intreaga țară, organiza- 
ă de UC.F.S., a scos in evidență

R.P.R., din 2

vederta ridicăriiin
măiestriei lor sportive,

iulie 
spor- 
conți- 

prin

progresul înregistrat de cluburi 
răstimpul de la ‘înființare și pină 
cum, faptul că du început să-și 'înde
plinească rolul de a instrui tinerele 
elemente in vederea creșterii măies 
triei sportive. Este evident că ac
tivitatea lor mai este încă țrinată dt 
o serie de lipsuri, că nu întotdeauna 
consiliile cluburilor se orientează just 
în sprijinul pe care îl acordă unor dis
cipline sportive. Dar ajutorul eficace 
pe care îl primesc va contribui fără 
îndoială la lichidarea acestor lipsuri, 
la obținerea succesului sconta'i.

O BAZA MATERIALA 
CORESPUNZĂTOARE

în 
a-

asportive
preocupare

înființarea cluburilor 
constituit o importantă 
pentru activiștii sportivi. Ei au ana
lizat cu atenție condițiile în care Iși 
incep activitatea aceste unități spor
tive și numai după ce au constatat 
că există suficiente posibilități dedez-

H. NAUM

Fotbalistul Petre Cozma 
exemplu de dirzenie, de dragoste față de 
muncă și sport. In echipa sa. Minerul 
Raia Sprie, care activează in campiona
tul regional. Petre Cozma este unul 
dintre cei mai buni atacanți. In muncă, 
Petre Cozma și-a condus cu multă pri
cepere și rivnă brigada de mineri, fapt 
pentru care a și fost premiat.

De curînd, în cinstea zilei de 7 No
iembrie, Petre Cozma lucrind ta orizon
tul 12 al intreprinderii „Jozsa Hela“ a 
realizat la înaintare rapidă in steril, un 
record în materie: 213,1 metri in ina- 
ihtare in galerie de mină.

Desen și text: Vasile Săsăranu, co
respondent regional

Duminică după-amiază, trenul oficial 
cu care au călătorit membrii delega
ției de partid și guvernamentale a R. 
P. Romine de la Praga spre București, 
a sosit pe teritoriul rominesc.

Părăsind teritoriul R. P. Ungare, la 
punctul de frontieră Lokos'naza, pa
voazat festiv cu drapele de stat ale 
R. P. Ungare și R. P. Romine, mem
brii delegației au fost salutați de con
ducători ai organelor locale ungare de 
partid și de stat.

Adresîndu-se tovarășului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Laszli Pal, secretar al Comi
tetului județean Bekes al P.M.S.U., a 
arătat că încheierea cu succes a con
vorbirilor oficiate romîno-cehos'.ovace și 
Declarația comună adoptată de cele 
două delegații de partid și guverna
mentale contribuie la adincirea colabo
rării multilaterale dintre Romînia și 
Cehoslovacia și totodată ia dezvoltarea 
prieteniei dintre toate țările lagărului 
socialist. Ia întărirea unității lor.

RăspunzJnd. tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej a exprimat deplina satisfac
ție a membrilor delegației de partid 
și guvernamentale routine față de re
zultatele convorbirilor oficiale de la 
Praga. Intîlnirea noastră cu conducă
torii de partid și de stat ai Ceho
slovaciei — a subliniat tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej — a constituit o expre
sie a unității de nezdruncinat ce leagă 
toate țările lagăru'ui socialist, a ho- 
tărîrii ferme a popoarelor romîn și ce
hoslovac de a lărgi și pe mai departe 
succesele lor în domeniul dezvoltării 
economiei naționale și de a întări colabo
rarea lor strînsă pe p an internațional.

în gările Curtici și Arad, reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat și ai oamenilor muncii din a- 
ceste localități, în frunte cu Isac Mar
tin, membru supleant al C. C. al 
P.M.R., prim secretar al Comitetului 
regional Timișoara al P.M.R., și Ion 
Beldean, președintele sfatului popular 
al regiunii Timișoara, au salutat căl
duros pe membrii delegației.

Trenul oficial s-a îndreptat apoi spre 
București.

★

Luni dimineață s-a înapoiat în Ca
pitală delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Popu'are Române, 
care a făcut o vizită de prietenie în 
Republica Cehoslovacă.

Din delegație au făcut parte tova
rășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, priffl- 
secretar al C.C. al P.M.R., membru 
în prezidiul Marii Adunări Naționale,

conducătorul delegației, Chivu S tocai,, 
membru al Biroului Politic al C.C. aii 
P.M.R., președintele Consiliului de Mi
niștri, Petre Borilă, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, Ște
fan Voitec, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R.. viceore— 
ședințe al Consiliului de Mimștri, Leonfe- 
Răutu, membru supleant al Birou'tti! 
Politic al C.C. al P.M.R., șeful Direc-.- 
ției de Propagandă și Cultură a C.C— 
al P.M.R., și Gheorghe Gaston Marin,, 
președintele Comitetului de Stat al Pla
nificării.

Delegația a fost însoțită de consi
lieri, experți și ziariști.

împreună cu delegația au sosit în 
Capitală Ivan Rohal-llkiv ambasadorul 
R. Cehoslovace în R. P. Roinină, si 
Gheorghe Vidrașcu, ambasadorul R. P.. 
Romine în R. Cehoslovacă.

La sos-ire, în întîrnpinarea membrilor 
delegației de partid și gtivernan«niale,, 
au venit tovarășii Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, N'colae Ceausescu, 
Alexandru Moghioroș, Constantin Pir— 
vulescu. membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., Dumitru Coliu. gene
ral-colonel l.eontin Sălăjan, membri 
supleanți ai Biroului Politic al C. C._ 
al P.M.R., Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, lanoș I'azekaș și Vladimir- 
Gheorghiu. secretari ai C.C. al P.M.R., 
Al. Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai guvernului și ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, înalți func
ționari de stat, generali și ofițeri su
periori, conducători ai organizațiilor* 
obștești.

Au fost de față șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați 
membrii Ambasadei R. Cehoslovace în- 
R. P. Romină și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Pe peronul Gării Băneasa și în Piața 
Gării, mii de oameni ai muncii ati ve
nit să salute pe conducătorii de partid 
și de stat la înapoierea în patrie.

La ora 9, trenul soecial a sosit în 
gară. La coborîrea din tren membrii 
delegației au fost salutați cu căldură 
de cei veniți în întimpinare. Un grup 
de pionieri le-au oferit flori.

Miile de oameni ai muncii i-au acla
mat îndelung pe conducătorii de partid 
și de stat, ovaționînd cu căldură pen
tru Partidul Muncitoresc Romîn si Gu
vernul R. P. Romîne, pentru prieteni»' 
frățească romîno-cehoslovacă, pentru 
continua întărire a unității de nezdrun
cinat al lagărului socialismului.

la București,.

<?>

In meciul cu reprezentativa R. P. Ungare

Tînăra noastră echipă națională 
ina corespuns

Noua orientare
Indiscutabil că prima și cea mai 

importantă constatare care se impune 
după intîlnirea dintre reprezentativele 
A de fotbal ale R. P. Romîne și 
R. P. Ungare, este deosebit de îmbu
curătoare : avem în sfîrșit o echipă 
națională bună, care ne poate repre
zenta cu cinste în orice confruntare 
internațională.

Poate că înainte de acest meci au 
fost unii care au privit cu rezervă 
selecționata noastră, pornind de la 
faptul că pentru prima dată lipseau 

lot jucători cu nume consacrate
(continuare în pag. 2)

Dinulescu, primind o pasă de la Oaidă, scapă de Sipoș, pătrunde in careu și, fentind pe portarul Tordk, 
trage plasat, pe lingă el, in poartă^ (Foto; L Mihăică)

în problema selecționării a dat roade 
la care se apela aproape întotdeauna, 
indiferent dacă erau sau nu în formă. 
Meciul de duminică, însă, a risipit 
toate motivele de neîncredere pentru 
că echipa noastră a dat satisfacție 
deplină confirmîad justețea orientării 
federației de specialitate în problema 
selecți 'nării.

DEBUT ANȚII AU CORESPUNS

Ceea ce a constituit noutatea 
această problemă a fost folosirea 
curaj și încredere a jucătorilor tineri, 
neconsacrați. Aceasta s-a produs în 
urma constatării că toate diversele 
încercări făcute în ultimul timp nu 
au dat rezultatele scontate. Dimpo
trivă, s a simțit nevoia unei împros
pătări a loturilor reprezentative. In- 
tîlnirile internaționale susținute în 
acest an în special, cu echipe de club 
(Canto do Rio, de pildă) sau națio
nale (R.D.G.) au întărit convingerea 
că în loturile reprezentative trebuie 
adus un suflu nou. Și acest lucru 
l-a realizat federația noastră cu pri
lejul meciului cu R, P. Ungară. Ac
țiunea este cu atît mai lăudabilă cu 
cit ea a fost aplicată tocmai în fața 
unei echipe puternice, cu renume.

Nu-i puțin lucru să aliniezi în fața 
unui „11“ din care fac parte jucători 
de prestigiul lui Bozsik, Budai II, 
Sandor, Tichy, Sipos, Berendi etc., o 
formație cu nu mai puțin de șase 
debutanți și doi fotbaliști care erau 
abia la a doua lor selecționare în 
echipa A l Ne referim pe de o parte

In
CU

la Popa, Macri, Al. Vasile, Nunwei'ller,’, 
Dinulescu și Eftimie. iar pe de altă, 
parte la Caricaș și Oaidă (debulanțir 
în prima echipă la 14 septembrie la 
Leipzig).

Ei bine, trți acești debutanți ait 
corespuns. Și ei ca și întreaga echipă 
au corespuns nu numai din punct d®- 
vedere fizic și moral (putere de luptă,, 
elan, dirzenie), ci și din punct do 
vedere tehnic, ceea ce dă mai 
valoare comportării și mărește 
pectivele tinerei noastre 
nale.

La această concluzie
desfășurarea jocului de

JOC CU ASPECTE

echipe

multăfi
pers-t- 

națio)

a dus 
duminică.

însăși.
t

DIFERITE

de
comportării echipei noastre,, 

este necesar să ne oprim puțin 
caracteristicilor generale ale 
lui cu R. P. Ungară.

Această întâlnire a prilejuit 
dinamic, de multe ori cu 
meci de campionat, 
făcut econ tnie de 
plicabif, d: 
noștri doreau 
obțină un 
giu, oaspeții 
doare pentru 
Poate că din
meciul nu s-a situat în întregime la;

înainte 
tehnică a

a trece la o analiză

asupra: 
tneciu—

un joo: 
alură da- 

Echipele n-aui 
efort. Lucru ex— 

reprezentanții! 
afirme și săi 

de presti— 
cu multă ar-.

altfel ; 
să se 

rezultat 
luptau
a-și apăra prestigiul.-.

punct de vedere tehnic,.

RADU URZICEANU l
PETRE GAȚU

(Continuare in pag. 5j,
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Un cinstea zilei de 7 Noiembrie Din realizările unui colectiv sportiv teritorial
(Urmare din pag. 1)

(J>arte zilele trecute la un concurs or
ganizat în cadrul centrului de tineret. 
Concursul a fost cîștigat de tînărul 
(Andrei Zajson. Pe locurile , următoare 
te-au clasat B. Szasz și E. Hus- 
*ar-

Prin grija comisiei orășenești de 
Scrimă va avea loc în zilele următoa
re o întrecere deschisă începătorilor. 
(Trebuie menționată și acțiunea între- 
Iprinsă de colectivele sportive Știința 
il.M.F. și IJefor care vor organiza de
clasări cu caracter propagandistic în 
mai multe localități din regiune.

Ion Păuș, corespondent
Ploești : Susținută activitate 

competițională.
Bazele sportive din cuprinsul re- 

țhtnii Ploești cunosc în aceste zile o 
vie și susținută activitate competițio- 
nată. Este vorba, în primul rînd, de

întrecerile de atletism programate 
două duminici consecutiv (19 și 26 
octombrie) la Cimpina, Buzău, Flaești, 
Tîrgoviște. Pe lingă atleți ș-au mai a- 
vîntat în întrecere handbaliștii regiu
nii, care au fost prezeriți în numeroa
se concursuri, voleibaliștii — angre
nați în concursurile din centrele Cri- 
cov, Buzău, Tîrgoviște și Cimpina — 
cu finala la Ploeș.ti — jucătorii de te
nis de masă, care se vor întilni în fi
nalele pe regiuni la sfîrșitul acestei 
săptăinîni, boxerii în cadril unui treci 
triunghiular etc. Nu vor fi uitați nici 
iubitorii jocului nostru național, cina. 
Pentru ei a fost prevăzut în zilele de 
1 și 2 noiembrie un turneu rezervat 
echipelor reprezentative de raioane, 
„Cupa 7 Noiembrie", 
Ploești" 
alte trofee 
panților.

de
„Cupa regiunii 

etc. vor răsplăti, alături de 
și premii, eforturile partici-

Fl. Albu, corespondent

Prin colectivele sportive clujene

Mtespre unele angajamente nelndeplinite 
..............

. iKKxuiiemie r
% meșului este
F Mai nra

l cu o serie de activiști ai consiliului orășenesc U.C.F.S. am constatat că fap- 
' till se datorește neglijenței sau ușurinței cu care unele din marile colective 
} sportive ale orașului au privit problema înscrierii de noi membrii în U.C.F.S.

■ ’sportive mici, multe dintre ele nou înfiin- 
(fabrica de porțelan) sau' „Record1* (țesătoria» 

Varga Katalin) se interesează permanent de problema creșterii numărului 
de membri ai U.C.F.S., la marile colective, adică tocmai la acelea de la 
care se așteaptă mai mult, acest lucru este neglijat.

exemplu, colectivul sportiv C.F.R. organizat pe lîngă Direcția 
Regională C.F.R. a avut la începutul anului 1.200 de membri înscriși în 
U.C.F.S. iar în prezent, după atîtea luni, numărul lor a crescut doer cu... 
274 de noi membri. Și nu s-ar putea spune că acest colectiv nu are posi
bilități șă-și realizeze angajamentul.

O situație necorespunzătoare există și fa alt mare colectiv sportiv, 
Locomotiva Cluj.. Aci, consiliul colectivului nu a făcut anul acesta nimic, 
dar absolut nimic, în ce privește înscrierea de noi membri în U.C.F.Ș.

it la începutul anului 400 de membri ai U.C.F.S. iar in prezent 
să fie înregistrați tot 490 1

Deși Clujul este, în general, un oraș de frunte pe plan sportiv, într-una 
din cele mai importante probleme ale activității sportive, aceea a creșterii 
necontenite a mwuăru'ui de membri ai U.C.F.S., orașul de pe malurile So- 

' ' încă mult deficitar.
Mai precis, din cei 35.000 de membri ai U.C.F.S. cît și-au luat anga

jamentul să realizeze pînă la sfîrșitul anului activiștii consiliului orășenesc 
U.C.F.S. Cluj, pînă în prezent au fost înscriși în U.C.F.S. numai 27.608.

Care sînt cauzele acestei rămineri în urmă ? Din discuțiile purtata

V în timp ce majoritatea colectivelor
f țațe, cum ar fi „Porțelanul" (fabri

I............
> Spre
r Regional,'
!

, dar aoso.ui nimic, ni ce pnveșie. iiiwncica uv ....
r Numai așa se explică cum este posibil ca în evidența colectivului sportiv 
l să fi existat ‘ ‘ ........................ ' ' '' z '
[ înrarrîcirnt i cîfiR 1

Situația este în general aceeași si la alte colective sportive mari cum 
ar fi „Rapid" (Uzinele Lines ll.c'rbak), „Libertatea" (fabrica dei mobie 

‘ • ■■■■»’,“ unde din cei 1.100 de membri ai U.C.F.S. 
-s-j_____ - activiștii acestui colectiv să realizeze pînă la

sfirs'itul anului, s%u realizat pî-na acum abia 464.
' lată dar principala cauza a slabelor rezultate cu care orașul Cluj se 

prezintă in ce privește înscrierea membrilor. Colective mari, puternice, 
orgajiizate pe lingă inlrcprinderi cu mii de saLa^iați, care ar putea deci 
să obțină succese importante în munca de înscriere de noi membri ai 
U.C.F.S. nu fac nimic sau aproape nimic in acest domeniu.

............ U.C.F.S. își are partea sâ de

. <11 II \

f. Libertatea) sau „Consiruc.toru 
cit și-au luat angajamentul a

F
LLSie auevauai ca Șl vvirownn vi aovnwv -y.--- r— --- --

> vină Multă vreme s-o crez<si că organizînd ședințe, în care cei criticați 
. (de obicei coleativ^e citate piai sus...) își luau angajamente care de care 
r mai „sonore", lucrurile se' vor rezolva. Acum, cînd pînă la sfîrșitul anului 
i nu a mai rămas multă vreme, s-a constatat că trebuie luate măsuri ur- 
’ -gen le 
ț tuanen 
r în urmă. Această ac] 
) să se ceară șpriț'

elaboreze măsiir»-— —w--wț------ -s* a
) membri ai U.C.F.S. să creăScă în orașul Cluj, pe măsura posibiMațîtor Ț 
, existente. _ (> CALIN ANTONESCU ’

Este adevărat că și donsilhil orășenesc

paniru-jndteptiEța ^iuMiei. Acțfțiștii consiliului orășenesc sînt per- 
nf .pe teren tinde, indrumălși controlează tcolectivele sportive rărhase 
mă. Această actiii-ne nu este, se pare, suficientâT Este deci hecdSar 

i jitluUorganizatuțjw-de partid,.sindicale și U.T.M. si să se 
ri concrete pentru ca în cel mai scurt timp numărul de

sindicale și U.T.M. si să se 1

ai U.C.F.S. — mai ales cînd aceștia 
slut răspîndiți în 11 întreprinderi cu 
specific diferit de muncă — este într- 
adevăr o. realizare însemnată,. Și

Nu poți vorbi despre succesele și 
realizările unui colectiv sportiv fără 
a preciza că ele sînt o urmate a re
organizării mișcării noastre sportive. 
Te convingi de adevăr cu fie» înainte ■ de reorganizarea mișcării
care nou colectiv sportiv vizitat. sportive colețtivul „Centrocoop" avea

Cu această convingere — reînoită mulți membri. Dar, atunci majorîtateă 
— am părăsit zilele trecute sediul co
lectivului sportiv '„Centbocoop" din

sțxirtive colectivul „Centrocoop" avca

acestora erau membri numai în... 
scripte. Acirm, cei aproape 700 de sa-

Compeiițiita de casă. se bucură de o mare popularitate în colectivul „Cen- 
trocoop". Iată un aspect de la un 'campionat de casă desfășurat anul trecut.

Capitala, unul djntre primele colec
tive teritoriale înființate după reor
ganizarea mișcării sportive,

© Jro.-.no din numărul salariatelor, 
membri ai U.C.F.S.

Este îmbucihiltor faptul că lă „Cen- 
trccoop" se pratic.ă 10 sporturi, că 
cele 5 secții pe ramură de sport sînt 
bine organizate și că își trăiesc viața, 
că legătura colectivului cu tineretul 
este foarte strînsă. Tot atît de plăcută 
este și constatarea pe care o faci cu 
privire la numărul de membri înscriși 
în U.C.F.S. Să a’i o treime din nu
mărul total al salariaților membri

lariați, membri ai colectivului sportiv 
„Centrocoop", sînt angrenați într-o 
activitate sportivă permanentă. Spar- 
tathiădele tineretului, campionatele 
de casă ale colectivului sportiv, — 
pentru masa doritorilor de a face 
sport — și campionatele raionale și 
orășenești la card iau parte echipe 
alo colectiAmlui, fac ca - sportul sa nu 
mai aibă „sezon mort".

De la reorganizarea colectivului s-a 
întărit și munca organizatorică. Le
gătura acestuia cu cele 13 grupe este 
permanentă. Datorită acestui fapt — 
și, bineînțeles, muncii responsabililor 
de.grujja ■— în unele unități, de ruuncă 
--------- :-----------------------------------------

numărul membrilor U.C.F.S. tinde să-l 
egaleze pe acela al salariaților. Este 
cazul grupei sportive de la ..Icomrc- 
giocoop" — unde din 140 salariați 90 
sînt membri ai U.C.F.S. •— sau al 
aceleia de la „Întreprinderea regio
nală a Plantelor Medicinale" unde 74 
t rieri și tinere reprczentînd mai mult 
de 50 la sută din numărul 
muncitorilor permanenți 
sportul. 75 la sută dintre cei 
devenit membri ai U.C.F.S. 
cotizația la zi iar întrecerea 
dei colectiv între- grupele sportive va 
face, fără îndoială, ca cifra să se 
modifice curînd

total- al 
practică 
care au 
SÎIlt ci» 
inițiată

Mulji tnetTîbri, multă preocupare 
pentru educarea lor...

In luna august, colectivul sportiv 
a ținut o adunare generală cu o oro' 
dine dc zi. puțin obișnuită. Trebuia să 
se discute abaterile unor voleibaliști 
de la disciplina și conduita care se 
impun unui sportiv de tip nou. Sar
cina membrilor U.C.F.S. a fost și 
mai mult îngreunată, cit- cît era vorba 
de unii sportivi care — prin valoar 
rea lor — reprezentau mult pentru 
colectiv. Dar, cînd aceștia n-au găsit 
nici măcar în ședință suficientă forță 
morală pentru a și recunoaște greșea 
Iile, iar atitudinea lor nu a fost cea 
pe care o aștepta colectivul, s-a hotăJ 
rît, în unanimitate, sancționarea lor.

Consiliul colectivului sportiv „Cen
trocoop" nu știe însă numai să san-* 
cționeze. El se preocupă de găsirea 
unor ferme variate de educare a spor-l 
tivilor săi. Astfel, au fost organizate 
concursuri „Drumeții 
știe cîștigă" pe teme, 
simpozioane cu tema 
patria" iar acum, la
gani'zâțîei de'‘ partid, pregătește 
ciclu de conferințe’cu caracter edu
cativ.

veseli" și „Cine 
sportive, diferi* 
„'Să' cunoaștem 
îndrumarea or- 

ufjr

★
Sînt cîtcva din cele mai înbucură- 

toare constatări pe care ți le prile
juiește o vizită Ia colectivul sportiv 
„Centrocoop" din Capitală.

—■

Pentru dezvoltarea și îmbunătățirea
activității cluburilor sportive

(Urmare din pag. 1) față in toate cele 34 de. cluburi care
au. luat ființă se pune un accent deo- 

voltare a activității au pornit la î'^, sebit pe întărirea bazei materiale.
Un rol de seamă in viața cluburilor 

sportive îl dețin antrenorii. Lor le 
este încredințată instruirea sportivilor 
si tot ei au datoria să se ocupe de 
educația acestora. Numărul antreno
rilor încadrați îh cluburi sportive 
este suficient pentru a duce la înde
plinire aceste sarci/ii. hi. fala antreno- 

. rilor și a instructorilor sportivi stă 
Unsă și sarcina de a crește noi cadre. 
De aceea ei vor trebui să se ocupe 
intens de instruirea copiilor și a ti
neretului in centrele special înființate 
pentru creșterea noilor generații de 
sportivi. Uniunea de Cultură Fizică 
și Sport promovează ch hotăriri ideea 
creșterii sportivilor. a cadrelor tinere, 
în sinul fiecărui club Sportiv și a cb- 
lectivel^r, aderente. Iată de ce antre
norii au datoria să-și îndrepte toată 
aterdia sare aceste pepiniere de noi 
cadre, să contribuie cu toată pricepe
rea tor ta ~rrrștrrea măiestriet spor
tive a tineretului.

liutiuit; w w-oa li _ MM-
ființarea tnf. Iar .otitei putem afirma 
cif,' in general, ilt/burile sportive ad 
o bază materială satisfăcătoare. Con- 
sitîilef 'atub'tirilor sportive sînt spriji- 

“tiite cMititffu penlrfi'tlezvoltarea bazei 
materiale, pentru asigurarea celor 
mai bune condiții de instruire a spor
tivilor lor, astfel că in momentul de

- ■> i- i i,. i --<■ , I.- I
j£------------------------ —    ’■ ■» 1 —■:—:———— ; : ;~‘

Competifiile de masă-mijloc de angrenare
<«

a noi membri în U. C. F. S.
’De vreo zece ani încoace, pe aleile 
scaperite cu frunze ruginii tineretul 
ie întrece într-ima din marile compe
tiții populare: Crosul de tnasă „Să în- 
Htftpin-ănt- 7 Noiembrie". Și anul a- 
ccsta zeci de mii de tineri di,n toată 
[apa au participat la faza de,masă 
• tradiționalului eres, iar acum sînt 
tn pragul celei de-a doua etape — 
fntrccctilț . pe oqiș^și r£iou. Irujjțiele 
centre, la Sibiu de pildă,' ăcea'îtă 
etapă a și fost organizată, iar în 
altele ea va avea loc pînă la sfîrșitul 
săptărhînii. Cei' mai buni dintre- par- 
ticipanții la prima etapă se vor în
trece în cea de a doua a importan- ■ 
tei întreceri de masă și cu aceasta 
actuala ediție a crosului „r~" 
p5m 7 Noiembrie" va lua
(Dar cu crosul încetează 

'vibatea sportivă de masă 
ber? Opre sutele de mii de 
de-a lungul acestui an, s-an întrecut 
în numeroase competiții cu caracter 
popular vor trebui să' aștepte Spar-ta- 
chiada de iarnă pentru a reînnoi legă- 
jturile cu spcrtul ?
' *Nu. Este prematur să considerăm 
feă toamna și-a spus ultimul cuvînt 
în materie dc sport. Că așa stau lu
crurile ne-o dovedesc știrile sorite din 
Itoate colțurile țării. La Ploești, Ineu, 
Caracal, tineretul a participat de cu-

Să întîmpi- 
sfirșit.
oare acti- 
în aer li- 
tineri care,

rînd da -reușite- ifesiiMalur.i: kralr. ecu 
caracter cultural-sportiv. La Galați 
și Tg. Mureș, numeroase colective au 
organizat competiții polisportive de 
casă, care se bucură de mult succes. 
In comuna*Strejnic (reg. Ploești), ti
neretul a participat de asemenea la 
fruntoase competiții sportive.' Deci, 
iubitorii sportului nu consideră sfîrși-

secțiile se conduc la voia intim plăcii 
iar consiliile de conducere sînt des- 
comp!etate. Este nevoie ca irttr-o pe- 
rioadă cit mai scurtă să se proccd 
la alegerea birourilor secțiilor eu 
să [ie formate din cei mai atașați ș,> 
cei mai pricepuți tovarăși. O altă 
sarcină este înființarea centrelor de 
copii și tineret. Am expus mai sus 
importanța lor. Dacă sarcina antre
norilor. este de a-i. instrui pe tinerii 
sportivi, aceea a conducerii cluburilor 
este de a sprijini material aceste cen
tre.

Pregătirile pentru noul sezon spor- 
tiv trebuie începute chiar de pe acum. 
Consiliile de conducere ale cluburilor 
sportive, împreună cu antrenorii și 
activiștii secțiilor trebuie să. Întoc
mească calendarele interne șl prolee-» 
fele pentru calendarul internațional. 
De asemenea trebuie întocmite fu toa
tă atenția bugetele, punlnda-s* un 
accent deosebit pe economii și pe ve
niturile proprii.

~fn plenara tlniurrii de ihătnră Fi
zică și faort. ca Și în plenarele co
mitetelor. țcoioiiale, raionale sl oră
șenești U.C.F.S. și ale cluburilor sau 
luat o serie de hotăriri menite sil 
ducă la îmbunătățirea activității de 
cultură fizică Și sport din țara noas
tră. Aceste hotăriri trebuie îndeplinite 
cu toată atenția, sarcina activiștilor 
și antrenorilor din cluburile sportive 
fiind tocmai aceea de a le avea ca 
îndrumar în activitatea lor.

.lz; f <>! } vn . .. 
lor sportive o constituie introducerea 
gănuastieii de prodyțție, . iar cores
pondențele soșite din .țară în ultima 
vrerne ne dovedesc acest lucru. De
pildă, una dintre' întreprinderile în
care s-a intfod'.ts recent gimnastica 
de producție este fabrica de textile 
din insula Ada K-aleh.

Firește că activitatea sportivă de 
masă ce se poate organiza în zilele 
de toamnă nu este ruptă de unul din 
obiectivele centrale ale muncii activiș
tilor sportivi: realizarea angajamen
tului de cinste al mișcării sportive de 
a angrena pînă la sfîrșitul anului 
2.000.000 membri în U.C.F.S. Legătura 
este evidentă: mai multe competiții 
sau forme de educație fizică a maselor 
înseamnă mai mulți participanți, mai 
mulți oameni angrenați în mișcarea 
sportivă, mai mulți membri în 
U.C.F.S. Activitatea sportivă de masă 
are un foarte important rol propagan
distic în acțiunea de înscriere a noi 
membri în U.C.F.S. și acest rol nu 
trebuie neglijat de activiștii sportivi. 
Iii trebuie să înțeleagă că această 
activitate creează o atmosferă dc in
teres față de sport și problemele sale.

Totul este ca acest interes, o dată 
trezit, să fie folosit pentru a se an
grena noi și noi membri în Uniunea de

SARCINI ACTUALE ALE CLIJBU-
SPORTIVHRILOR

fața cluburilor spor- 
dc sarcini de impor-

Astfel, una dintre

tul lui octombrie ca un punct ter
minus al activității sportive, ci doresc 
să se bucure din plin de zilele 
frumoase dc toamnă, participînd la 
entuziaste, competiții populare.

Și.nu se poate spune că activiștii co
lectivelor sportive se lasă mai piejos 
cu organizarea programelor 1 In sate și 
comune 
de 
fel 
la 
cu 
mai bun sportiv din 10", 
al colectiv,ului sportiv" 
ceri de o deosebită atractivi-tate, pot 
fi organizate fără a se aștepta ve
nirea primăverii. Aspiranții G1M.A. 
c&re au o parte din norme trecute, 
doresc să-și cucerească insigna. 
lP. bază a colective-, Cultură Fizică și Sport-

In prezent. In 
live stau o seric 
tanță deosebită, 
cele mai de'seamă este aceea a con
solidării organizatorice. Intr-o serie 
de. cluburi (exemplu Știința Cluj)

se desfășoară campionatele 
casă ale colectivelor sportive, la 
ca și într-o serie de colective de 

orașe. Noile forme competiționale 
caracter permanent, insignele „Cel 

„Campion 
și alte între-

l^oi cluburi sportive
LA BISTRIȚA...

Peste 1300 oameni ai muncii din di
ferite întreprinderi și instituții din ora
șul Bistrița au umplut pînă la reluz 
sala de ședințe a Sfatului Popular 
orășenesc, unde a avut Joc adunarea 
generată de constituire a clubului 
sportiv GLORIA Bistrița. Clubul și-a 
început activitatea cu următoarele sec
ții : atletism, fotbal, handbal, popice, 
șah, schi și volei. Reprezentanții co
lectivelor care și-au dat adeziunea 
pentru înființarea noului club sportiv 
teritorial și-au luat angajamente însu-

flețite de 
buiui.

a sprijini activitatea chi

D. BERBECARU
corespondent

...Șl TG. MUREȘ
Mureș a luat ființă recent,ta Tg-

clubul sportiv Voința. Acesta este al 
treilea club sportiv din tară din ra
mura meșteșugărească, după clubu
rile din București și Sibiu. Noul club 
își începe activitatea cu următoarele 
secții pe ramură de sport: fotbal, bas
chet feminin și masculin, lupte, polo, 
natație, fxrpice fi canotaj. _



ȘTIRI DE V1NAT0ARE ȘI PESCUI!

u-

Mă

urmă, 
studenți 
pasiuni

de 
la 
la 
pe

va ezita să-ți 
răspundă: hocheiul pe iarbă, 
rog, sini campioni, nu ?...

Au ade- 
cu cele 
sportive :

de mirare că acum, 
s-au descompletat 
citorva absolvenți, 
s-au oferit să can- 
locurile rămase

S?rîmwtl
„Echipa Clubului Sportiv Uni

versitar București campioană repu
blicană de hochei pe iarba'... Iată 
o veste care a produs multă bucu
rie iubitorilor sportului universitar. 
Hochelșiii de la C.S.U. au adus 
sportului nostru studențesc primul 
titlu republican in noul an de studii. 
Evenimentul a fost cinstit așa cum 
se cuvine, la I.C.F., acolo unde au 
învățat sau invuță toți cei care 
au contribuit la acest succes. E- 
chipa de hochei pe iarbă a studen
ților 
trei 
rat 
mai 
de 
fotbalistul 
tistul Gheorghe Moise. De-i întrebi 
astăzi care este sportul lor prefe
rat, nici. unul nu

de la I.C.F. s-a constituit ca 
ani in

la ea 
felurite

la luptătorul Ion Ducan, la 
Tudor an sau voleiba-

Bogată activitate sportivă la I.M.F. 
și Institutul Politehnic din Capitală
Cu prilejul unei scurte vizite fă

cuta la Institutul Medico-Farma- 
ceutic din Capitală am văzut 

zeci de tineri și tinere, studenți ai a- 
cestui institut trebăluind de zor pentru 
a termina pînă la 7 Noiembrie un teren 
de fotbal și o pistă de atletism. La 

teru, în mijlocul ' studenților se aflau 
‘.(ristisi șeful catedrei de educație fi- 
Kică’de’la I.M.F.. prof. O. Bănățan 
și cîtiva. d'etre r.sistenții de la catedra 
sa : Lconțina Cojocarii, Marga Țigă
nuș și Daniel Lăzărescti, In cele cîteva 
clipe de- răgaz pe care lc-a avut, tov. 
prof. Bănățan a ținut sa ne releve că vede, o"activitate rodnica, 
în afara acestei frumoase acțiuni la care *' * 
studenții institutului au răspuns cu 
mult 'entuziasm, acum la început 'de 
an, în ciuda timpului lor liber atît de 
drămuit, studenții desfăsorră totuși 
și o susținută activitate sportivă. 
Cele mai reușite. întreceri au fost cel-’- 
de la tenis de cîmp, tenis de masă și 
fotbal, ult'niele urmînd să continue pînă 
în preajma zilei de 7 Noiembrie. In ce. 
privește activitatea de performanța, 
aceasta n-a fost deloc neglijată, ci 
prin strădania tuturor asistenților ca
tedrei de educație fizică, echipele de 
tenis de masă, gimnastică, baschet, 
fotbal, tir ele., care participă la dife- 

'e competiții la nivel raional sau 
.ășgnesc, obțin rezultate bune, 

ucritri la fel de interesante ne-au 
atras atenția și la Institutul 
Politehnic, tinde de asemenea 

am găsit o activitate deosebit de fe
brilă!’In centrul atenției generale'stă, 
fără îndoială, terminarea sălii de 
sport a Institutului — inaugurarea ei 
urmează să aibă loc chiar în preaj
ma zilei de 7 Noiembrie — acțiune 
hotărî toarc pentru buna desfășurare a 
activității sportive a studenților de la 
acest institut pe perioada de iarnă. O 
serie de alte acțiuni privind organizarea 
activității sportive de masă le-am aflat 
de la colectivul catedrei de educație 
fizică de la acest institut, în frunte cu 
prof. Ecaterina Nicoiescu. Este vorba nu 
numai de înscrierea studenților pentru 
trecerea normei de educație fizică 
(la acest institut înscrierile 
s-au făcut în proporție de a-

Concursuri studențești

Aspect' de la finala competiței de volei organizată de Uniunea Asocia
țiilor Studențești din București in cinstea aniversării a 10 ani de la reforma 
invățămintului. Se intrec echipele Institutului de Construcții (ciștigăto'area 
competiției') și Institutului de Căi Ferate.

Concursul anilor I la atletism...
Parcă-i vedeam, as a Ki nd pe oficialii 

competiției, cerîndu-le să-i înscrie la 
cutare sau cutare probă. Parcă-i vî- 
deam, răspîndind pe stadion larmă, 
voioșie, tinerețe.

Cu închipuirea plină de asemenea 
iluzii, nu mică’ ne-a fost dezamăgi
rea găsind stadionul aproape pustiu. 
Ici-coîo, cîteva grupuri de studenți, 
aproape la fel de muiți la număr 
ca... asistenții veniți să-i urmărească. 
Și fiindcă atletismul rămîne sportul 
cifrelor, iată-le: de fa I.C.F.: 15
concurent! ; de la Universitatea Par- 
hon: 11 ; de la Institutul de Petrol, 
Gaze, Geologie: 7; de la Institutul 
de Căi Ferate :5; de la lnst’tutul 
Politehnic :4; de la Institutul Agro
nomic :3; de la I.S.E.P.: 1. Iar la 
fete : I.C.F. 4 concurente, I.P.G.G. 
și Univ. Parhon cîte una... In total, 
deci, 46 de băieți și 6 fete. Asia e tot

Echipa de hochei pe iarbă C.S.U. 
București și-a cucerit un meritat 
prestigiu nu numai datorită rezul
tatelor ei de valoare ci și prin 
atmosfera de seriozitate, disciplină 
și adevărată prietenie care dom
nește in rindurile componenților ei. 
De aceea nu-i 
cind rindurile 
prin plecarea 
multi studenți 
dideze pentru 
bere.

In programul de invățămint 
la I.C.F. există specializare 
atletism, gimnastică, înot și 
multe alte sporturi. La hochei 
iarbă, nu. Noi nu ne îndoim însă 
că fiecare din jucătorii de astăzi 
ai echipei campioane a țării va 
munci cu toată dragostea — după 
ce va părăsi băncile institutului — 
pentru promovarea sportului care 
i-a adus atitea satisfacții.

proape sută la sută!) ci și de mă
suri privind aspectul educativ, al ți
nutei sportive în diferite întreceri. 
De asemenea, studenții Institutului 
Politehnic au fost prezenți în nume
roase întreceri cu caracter de masă 
(Cupa anilor I la volei, la fotbal și 
gimnastică, campionatul interiacuități 
la tenis de cîmp etc.) la fel ca și în 
întrecerile de. performanță: baschetba- 
liștii și jucătorii de tenis de cîmp la 
calificări pentru cat. B, handbaliștii în 
baraj pentru divizie. După cum se 

de pers-
pectivă...

0 Dum*nică dimineața, stadionul Tinere
tului a găzduit un interesant concurs atletic 
organizat de catedra de educație fizica a 
Institutului Politehnic și dotai* cu „Cupa 
Politehnica". La acest concurs au fost in- 
vitofi reprezentanți de la toate, institutele 
și facultățile din Capitală (cîte doi de fie
care probă), lată mai jos și reZtrttatele teh
nice înregistrate de primii trei clasați în 
fiecare probă : 100 m. plat : N. Marinescu 
(I. Agr.) 11,5; 2. A. Trăilă (I.M.F.) 11,6; Gh.

• • «

și numărul

ce au j/eușit" să mobilizeze insti
tutele din Capitală la o întrecere 
atît de importantă. Cum s-a ajuns la 
această situație ? Comisia sportivă 
a U.A.S. din București a trimis la 
timp invitațiile de participare.

Atunci, ce au făcut responsabilii 
sportivi ai asociațiilor studențești 
din institute? Dar catedrele de 
educație fizică ? Numai studenții a- 
nilor I înscriși în secțiile de atletism 
de-ar fi fost prezenți, 
participanților ar fi fost de cîteva 
ori mai mare. Oare, exceptînd fetele 
de la I.C.F., printre toate studentele 
anilor I din' Capitală nu sînt decît 
DOUA dornice să facă atletism? 
Nici nu poate fi vorbă de așa ceva.

Mai multă atenție atletismului în 
institute și facultăți ; iată principa
lul învățăniînt desprins din con
cursul care a avut loc miercurea trecu
tă pe stadionul Tineretului, _

Sport în bătrîna

diversitate ieșana
acti-
frec- 
tere- 

de viață.-

Universității „Alexan- 
att venit la catedra de 
să se înscrie la spor- 
Băiețîi an arătat mai 

normele de

Studenții ieșeni și-au reluat 
vitatea obișnuită: cursurile sînt 
veritate din plin, iar sălile și 
nurile de sport .pulsează
Zilnic, în număr din ce în ce mai 
mare, studenții 
dru Ion Cuza“ 
educație fizică 
tui ile preferaie.
multă preferință către 
fotbal, handbal și tir, în timp ce fo
tele șfiu îndreptat atenția către gim
nastică și volei.

Cu multă bucurie au primit sporti
vii Universității noul lor club, tinde 
în timpul liber mesele de șah sau 
tenis de masă sînt luate aproape cu 
asalt! Același entuziasm l-a arătat 
tineretul studios de la Universitatea 
„Alexandru Ion Cuza“ pentru seria 
de competiții care a început la mij
locul acestei luni în cadrul cupei în
chinată aniversării a 10 ani de la re
forma învățământului, Rectoratul, ca
drele didactice, alături de organiza
țiile U.T.M. ale facultăților dau tot 
sprijinul dezvoltării activității sporti
ve Pe lista fruntașilor în sport și în 
învățătură se înscriu: voleibalista
Adriana Sauciuc de la Chimie, jucă- 
toarea de tenis de masă Paula Brato- 
veanu de la Matematici, baschetbalis
tul Qheorghe Duniistrăcel de la Filo
logie etc. și muiți alții.

NICOLETA VO1NESCU, 
corespondentă

(Foto : Gh. Dumitru)
(I.M.F.) 11,8. 400 m plat: 1. D. RoȘ- 
(I. Conslr.) 55,8 ; 2. Gh. Roman (i.

55,9 ; 3. M; Cristea '.(I.M.F.) 56,0.
... : 1. N. Radu (I.P.) 2:49,3; 2. D. Roș-

Toma 
culet 
Polit.)
1000 m. : 1. N. Radu (I.P.) 2:49,3; 2. D. Roș- 
culeț 2:52,6 ; 3. N. Turliu (I. Agr.) 2:52,6. 
3020 m. ; 1. M. Pridvornic (I P.) 9:18,4 ; 2. 
N. Mangiurea (I.S.E.P.) 10:29,8 ; 3. M. Pe
trescu (I. Agr.) 10:33,0. 4x100 ei. : 1. I.M.F. 
47,8 ; 2. Polit. I 49,2 ; 3. Polit. II 50,0; 4. 
Univ. parhon 50,5. înălțime ; 1. D. Deme- 
trescu (I.P.) 1,75 m.; 2. V. Iota (I.S.E.P.)
l, 70 rii.; 3. V. Nica (Ir t-ții) 1,60 m. Lun
gime : 1. V. Turcă (Univ. Parhon) 6,70 m. ; 
2. D. Dometrescu 5,98 m. ; 3. V. Vencu 
(I.P.) 5,87 m. Triplu salt : 1. V. Vencu 13,55
m. ; 2. I. Drăghicescu (Univ. Parhon) 13,01 
m.; 3. C. Trăilă (I.M.F.) 12,09 m. Greutate :
1. V. Manoîescu (I.P.) 12,60 m. ; 2. V. Iota 
11,61 m. ; 3. M. Voiculescu (I.M.F.) 10,63 m. 
Disc : 1. V. Manoîescu 42,10 m. ; 2. M. Voi- 
culescu 29,93 m. ; 3. I. Luca (I.P.) 29,10 m. 
Suliță : 1. C. Liciu (Univ. Parhon) 47,30 m.;
2. V. Manoîescu 45,80 m. ; 3. V. Afrim
(I.S.E.P.) 35,31 m. In clasamentul goneral pe 
primul loc s-a situat reprezentativa Institu
tului Politehnic cu 77 puncte (cîșfigătoarea 
trofeului pus în joc), iar pe locurile urmă
toare, . Univ. Parhon cu 45 p., I.M.F. cu 38 
p., I.S.E.P. cu 30 p., Inst. Agronomic cu 24 
p. și Inst. de Construcții cu 19 p.

@ Comisia sportivă a Uniunii Asociațiilor 
Studențești din Bucureșfi a inițiat în cinstea 
aniversării a 10 ani de la reforma învăță- 
mîntu'ui mai multe competiții. Cea mai reu
șită a fost întrecerea echipelor de volei, 
reprezentative de facultăți și institute.. Atît 
la băeți cît și la fete au luat parte în con
curs cîte 12 formații. Pe primul loc la băieți 
s-a clasat reprezentativa Insr'. de. Construc
ții, urmată de Inst. de Căi Ferate, I.M.F. și 
I.S.E.P., în timp ce la fete au cîștigat volei
balistele de la Inst. Agronomic (pe locurile 
următoare : Univ. Parhon, Inst. Arhit. etc.). 
De asemenea, a fost reușit și concursul ta 
tenis do masă (competiție organizată de 
institutul de Artă). Au participat 8 echipo 

' ’ ' ' de G-Jii
i

I masculine. Clasament : 1. Inst. de C
(Bujort Segal), 2. 3. inst. de Artă^

Sfirșitni acestei săptămîni va aduce j de iepuri la picior este ..permisă rtn- 
un eveniment. deosebit de important și F mai duminica, cînd se vor putea în> 
așteptat cu ’faulta neraboate ‘de iu- •’ • • • ■.........................—

L mea -vînătorilor din țara noastră. La
1 noiembrie se va descheie vînătoa
rea la iepuri și fazani. Astfel, pe lîngă 
sitari, rațe, gîște, cerbi carpatini (tau
rii), țapii de capră neagră (ultimele 
două specii numai, cu autorizație spe
cială) vînătorii vor putea să recolteze și 
iepuri și fazani. In ceea ce privește 
vînătoarea iepurilor, în scopul valo- 
rifK’ării, ocrotirii și recoltării raționale 
a acestui’ vînat, s-au luat o serie de 
măsuri.

De pildă, în momentul de față orga
ne ale Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii, A.G.V.P.S. și I.C.S. 
(institutul de cercetări silvice) proie
ctează pe teren la efectuarea unei eva
luări în vederea stabilirii stocului 
existent de iepuri. Aceste cercetări 
se fac pînă la deschiderea vînățoarei 
și_ pe aceleași fonduri pe care s-a 
mai făcut un recensămînt asemănător 
în luna februarie a.c.

De asemenea, în prezent au loc în 
toată țara adunări generala ale filia
lelor de vînătoare și pescuit unde se 
fac expuneri în fața membrilor asupra 
condițiilor în care se va practica vî
nătoarea la iepuri în acest an, în 
legătură cu obligațiile vînătorilor pri
vind valorificarea vînatului la carne 
și blănuri și îndeplinirea sarcinilor de 
plan.

Așa cum este cunoscut, vînătoarea

Iii succes deplin

Finala campionatului feminin de șah
Finala campionatului feminin de șah 

al R.P.R. din acest an a meritat din plin 
succesul de care s-a bucurat de-a lungul 
a aproape patru săptămîni de desfășu
rare. Programată în București, într-o 
sală centrală și corespunzătoare, adu- 
nînd la start într-adevăr pe cele mai 
valoroase jucătoare ale țării, furnizînd 
o întrecere aprigă, pe alocuri chiar 
palpitantă și de o înaltă factură tehni
că, competiția se înscrie printre cele 
mai reușite turnee feminine desfășurate 
în țara noastră.

Am aplaudat la sfîrșiî o victorie, e 
drept, neașteptată față de desfășurarea 
luptei, dar cu totul meritată a Lidiei 
Giuroîu, cart îhtr-ufi plafon de foarte 
valoroase jucătoare a reușit să-și mo
bilizeze cel mai bine resursele în mo
mentele decisive ale disputei. Cu un 
talent prin excelență tactic, dublat de 
o bună pregătire teoretică, Lidia Giu- 
roiu a obținut succesul printr-o com
portare constantă în toate stadiile par
tidei. Deschiderea, jocul de mijloc și 
finalul au constituit în partidele ei un 
tot armonios încheiat, una fiind urma
rea logică a celeilalte. Acest joc con
stant i-a permis să realizeze maximum 
la participantele clasate de la locul 12 
în jos (7 p.). Dc fapt, aici s-a decis 
campionatul, deoarece principalele sale 
concurente, Polihroniade și Pogorevici 
(care au învins-o pe Giuroîu) „au lă
sat" în partea a doua a clasamentului 
2'/2‘ și respectiv 2 puncte.

Elisabela Polihroniade, printr-un joc 
energic, combinativ, chiar strălucitor, 
a dominat această finală, conducînd 
mai mult de două treirții din dfcsfl- 
șurarea ei. Dar aceasta nu i-a fost stt-. 
ficient pentru un succes deplin. Două 
neglijențe în partidele cu Mayer și 
Fi’.ipescu au costat-o primul loc.

piișca unul sau ‘doi iepuri. Adunările 
generale ale filialelor vor putea însă 
hotărî de la caz la caz, în funcție de 
efectivul de vînat existent pe teren; 
modul de practicare a vîhătorilor la 
picior sau chiar colective. Așa bună
oară, în raport cu cele constatate pe 
fonduri, se va putea limita această 
vînătoare la un singur iepure într-c 
duminică, sau ca vînătoarea să se 
facă din două în două duminici. Adi
că filialele au posibilitatea, în vede* 
rea asigurării stocului de reproducție," 
să suprime parțial sau total vînă- 
toarca la iepuri. Fără îndoială că 
organele de îndrumare și control ca 
și vînătorii înșiși au datoria să res
pecte și să vegheze la aplicarea ei 
strictețe a dispozițiilor primite.

O dată cu răcirea timpului, pesci* 
rii vor putea obține rezultate mai ba» 
la pescuitul știucii la lingură. Iii 
special se pare că pescuitul știucii dă 
în prezent rezultate îmbucurătoare în 
lunca inundabilă a Dunării și în Deltl

La balta Bîtlanul se poate încerci 
pescuitul la crap, somn mic, știncă, 
biban. *

In Dunăre, cu rezultate potrivite, s< 
poate prinde crap, somn, șlitică șl 
șalău. i

In lacurile și bălțile din jurul Bucii 
reștiuluî pescuitul la pește mic, roși 
oară și caras, se efectuează în bun» 
condiții.

Așteptam mai mult în acest carnpid 
nat de la Maria Pogorevici, care figt* 
rează pe tabelul unui concurs inter» 
după o absență de aproape doi ani 
In această perioadă, evoluînd dincok 
de hotarele țării, ea a repurtat mari 
succese, primind și titlul de maestri 
internațională. Dc data aceasta, prin 
prisma locului ocupat dar mai ales al 
jocului prestat, comportarea Măriei 
Pogorevici nil este mulțumitoare. Ea » 
jucat Ia adevărata sa valoare doar In 
cîteva partide, mai precis în cîteva fi- 
naluri pe care le-a condus cu mar» 
măiestrie.
- Remarcabila comportarea ..Clarei 
Friedman, Rbdicăi Reicfier, ‘ Nataliei 
llicșcu,. Alariei Perevosnic, Elenei 
Ududec: Ultima a demonstrat o mar» 
putere de luptă reușind și „recordul* 
partidelor egale: 11. Sanda Filipescfl 
n-a putut ocupa un loc mai bun did 
cauza jocului său inconstant. Ea a 
realizat 5% p. la primele 8 clasate 
(aproape 70%) și doar 3‘/2 p. la cele
lalte 9 jucătoare (nici 40%). In special 
in apărare jocul său trebuie serios îm
bunătățit. Slab s-a comportat în acest 
turneu maestra Margareta Tcodorcsca 
Irina Tzitron, în talentul căreia se pun 
mari speranțe, a jucat cu adevărat bin» 
doar în ultimele 5 runde. Ea a făcut în 
preajma campionatului o cotitură în 
stilul său,, trecînd la un studiu amă
nunțit al teoriei. Bineînțeles că cela 
învățate destul de în grabă nu an 
avut timp să dea roadele așteptate.

Finala din acest an a demonstrat în 
mod grăitor marele progres realizat 
de șahul nostru feminin, progres oglirM 
Uit dc altfel în numeroase succese in
ternaționale obținute de reprezentan
tele noastre.

VALERIU CHIOȘC



Pe marginea întilnirii de box cu reprezentativa R. D. Germane

lai multă atenție pregătirii fizice a boxerilor noștri
Așteptată cu viu interes, întilnirea 

aternațională pugilistică de la Bucu- 
Bști ne-a adus satisfacția unei vic
arii prețioase asupra primei repre- 
entative a R.D. Germane. Succesul 
spurtat sîmbătă seara de boxerii ro- 
lîni este o urmare firească a aten
ei cu care a fost pregătită echipa, 
a este cu alît mai prețioasă, cu cît 
oxul din R.D. Germană și-a cucerit 
1 ultima vreme un loc de seamă în 
rarhia boxului european amator.
Pentru victoria obținută în fața 

edutabil.i formații a R.D. Germane 
amponenții echipei noastre și an-tre- 
orii Ion Popa și Lucian Popescu me- 
tă felicitări.
Să ne referim ntițin la cîteva as- 

ecte care s-au desprins din desfășu- 
jrea partidelor.
Fără îndoială că previziunile în ceea 

: privește ardoarea cu care se vor 
îfrunta boxerii au fost confirmate, 
ala Floreasca — arluplină sîmbătă 
eara — a trăit alături de boxeri, 
ipe de mare tensiune. Așa cum su- 
liniam și în cronica noastră de ieri, 
lajo.-itatea întîlnirilor au fost carac- 
irizate printr-o dîrzenie rar întîlnită. 
artidale Dobrescu-Purwin, Mîndreanu- 
uchner, Șerbii Neacșu-R. Caroli, 
heorghiu-Kortstock au entuziasmat 
sistența datorită dinamismului și, 
itr-o oarecare măsură, nivelului teii- 
ic remarcabil pe care l-au avut. Cu 
late acestea, trebuie să menționăm 
ă așteptam mai mult de la pugiliștii 
ermani. Evoluția în țara noastră a 
chîpclor germane Traktor, Motor 
.ari Marx-Stadt și Vorwărts nea- 
rezentat boxul german într-o lumină 
mit mai favorabilă din punct de 
ede-re al nivelului tehnic al sportului 
1 mănuși din R.D. Germană. Sîmbă- 
i seara, principala „armă" a repre- 
enitativei A a R.D. Germane a fost 
jmbativitatea. Boxerii germani au 
oved:t o excepțională pregătire fizi- 
ă. l i au fost mai ofensivi, mai ac- 
vi, reușind să contracareze uneori prin 
mbalivitate tehnica boxerilor noștri, 

a capitolul pregătirii fizice, dim- 
otrivă, o parte dintre pugiliștii romini 
u au fost la înălțimea așteptărilor, 
ideosebi Mihalic și Stotan au dat 
■idile semne de oboseală spre sfir- 
itul întilnirilor, ceea ce ne face să 
•edem că în cursul antrenamentelor

Cîteva secunde a durat „duelul" dintre Cih. Negrea și Al. înger. Ială-l aci 
pe campionul nostru in atacul cu care avea să-și trimită adversarul la podea.

ei nu au dat atenția cuvenită pregă
tirii fizice. Cel mai elocvent exemplu 
în această direcție ne-a fost oferit de 
reprezentantul nostru la categoria se- 
mimijlccie, Mihai Sțoian. Lipsit de 
combativitatea-i cunoscută, impresio
nat, se pare, de forța adversarului 
său, Stoian a boxat cu teamă mai cu 
seamă în repriza a treia. Rare ori 
puternicele sale directe și-au atins 
ținta.

Este de datoria antrenorilor ca în 
cadrul pregătirilor mai ales la colecti
vele sportive, să insiste mai mult a- 
supra pregătirii fizice a „elevilor" lor.

întilnirea dintre reprezentativele 
R.P. Romîne și R.D. Germane a do
vedit cît de important este în prezent, 
pentru boxul nostru, campionatul re
publican pe echipe. Un prim învăță- 
mînt pe care trebuie să-l tragem după 
întilnirea de la București (ea și după 
meciul „secunzilor" de la Guestrow) 
este acela că, în nic-mentul de față, 
trebuie îndreptată toată atenția spre 
campionatul republican 
Pentru că, cu cît nivelul 
din această competiție va 
dicat, cu atît comportarea 
prezentative va înregistra

(Foto: Gh. Dumitru)

dent mai mare. Este deosebit de im
portant ca mai ales acum, cînd ne 
aflăm în preajma unor noi confrun
tări internaționale, munca de instruire 
în cadrul cluburilor și colectivelor 
sportive cu secții da box să se des
fășoare la un nivel mai ridicat, prin
cipala grijă a antrenorilor fiind, în 
prezent, o cit mai bună participare a 
sportivilor la această competiție de 
bază a sportului cil mănuși la noi. 
După cum se știe, în lunile noiembrie 
și decembrie, echipele noastre repre
zentative vor avea de dat examene 
dificile în compania celor mai bttipi 
boxeri sovietici, italieni si maghiari.

R. CALÂRAȘANU

•»

După etapa a XlV-a 
în campionatul de ruabi
• C.C.A. pe drumul cel bun 

învinsă, echipa Metalul M.I.G.

Două fapte ne-au atras atenția în 
mod deosebit după etapa de duminică 
a campionatului de rugbi. In primul 
rînd principiul sănătos care a fost a- 
doptat de conducerea tehnică a echipei 
Casa Centrală a Armatei în vederea 
întineririi formației. Este vorba de in
troducerea în prinia echipă a mai mul
tor tineri de talent al căror randa
ment s-a dovedit — dacă nu superior 
— în orice caz egal celui furnizat de 
foștii „senatori de drept". Important 
esie ca să se persevereze pe acest 
drum, iar antrenorul P. Cosmănescu 
are datoria acum să se ocupe îndea
proape de pregătirea tehnică a tine
rilor rugbiști, prin specializarea pe 
posturi și orientarea lor spre un joc 
modern și eficace.

O a doua constatare — de data a- 
ceasta mai puțin îmbucurătoare — am 
reținut-o clin desfășurarea meciului 
Constructorul — C.S.U.B. Ne referim 
la comportarea din ce în ce mai neco- 
respunzătoare a formației studenților 
bucureșteni care, descurajată de cîteva 
rezultate nefavorabile, nu mai luptă ctt 
convingere. Așa se explică scorul ca
tegoric și tară drept de apel 
a învins Constructorul.

cu care

CLASAMENT

1. CFR Gravița Roșie 14 14 0 0 210: 23 42
2. Dinamo 14 12 1 1 133: 2S 39
3. C.C.A. 14 9 2 3 143: 58 34
4. Constructorul 14 7 1 6 161: 67 29
5. Știința Timișoara 14 6 1 7 85:104 27
6. Progresul 14 4 2 8 99:113 24
7. C.S.M.S. Iași 14 4 2 8 68:186 24
8. C.S.A. Ploești 14 2 3 9 46:194 21
9. Rapid 14 2 3 9 37:115 21
IC. C.S.U. B. 14 1 3 10 36:137 19

Mîine se dispută O nouă etapă

• Ce se 
continuă

întîmplă cu C.S.U.? ® DoțI 
a fi lider in B

intermediară — a XV-a — din al că-i 
rei program se desprinde meciul 
, cheie" al campionatului dintre pri-i 
mele două clasate Dinamo și C.F.Rj 
Grivița Roșie (stadionul Dinamo ora 
15). In rest programul este următorul: 
teren Progresul, ora 15: Progresul —r 
Constructorul: teren C.C.A., ora 15: i 
C.C.A. — C.S.M.S. Iași; Timișoara: 
Știința — Rapid și Ploești: C.S.A. — 
C.S.U. București.

METALUL M.I.G. I A SUFERIT 11
PRIMA INFRINGERE ! 1PRIMA

> 1

campionatul categoriei 
derbiul seriei I dintre 

și Metalul M.I.G. I 
la promovare în

Duminică, în 
B, s-a disputat 
echipele Sirena 
(ambele candidate 
prima categorie). Cu toată miza inii 
portantă partida a plăcut mai ales în 
repriza a doua cînd ambele echipe ai< 
jucat deschis. Victoria echipei Sirena 
(care tactic a jucat ntai bine) este 
meritată. Scorul a fost deschis de Si-t 
rena prin Negulescu (încercare) și 
mărit apoi la 6-0 printr-o lovitură de 
picior a lui Deba. învinșii au reușit 
o frumoasă încercare prin Iliescu 
transformată de Chirvase.

V. HOSSU-coresp.
Alte rezultate din cat. B: Metalul 

M.I.G. II — Dinamo Miliția 5-0(00), 
Petrolul București — Petrolul Pitești 
11-5 (0-5), Aeronautica — Progresul 
Galați 14-6 (0-3), Știința Agronomie — 
Cetatea Bucur 6-3 (3-0). Petrolul
Ploești — Zimbrul Tecuci 14-0 (110), 
Știința Petroșani — Utilajul Petroșani 
51-0 (19-0), Știința Galați — CFR 
Buzău 9-6 (6-3), Olimpia Or. Stalin—. 
Știința Arhitectura 19-3 (5-3).

La stîrșitul acesiei saptamîni

ÎNCEPE ÎNTRECEREA CELOR MAI BUNI ȘAHIȘTI Al TARII
pe echipe, 
întîlnirilor 
fi mai ri- 
echipei re
țin ascen-

ampionatul republican de box pe echipe
'OINȚA BUCUREȘTI — ENERGIA

I.M.B. TIMIȘOARA 22—17
Publicul numeros venit duminică sen

ila gala de box de la „Dinamo" din 
adrul campionatului republican pe e- 
îipe, dintre formațiile Voința Bucii- 
tșii — Energia I.M.B. Timișoara a 
rut satisfacția de a vedea partide in- 
iresante.
întilnirea s-a soldat cu următoarele 

șultate: categoria muscă: Ilie Tottia 
Voința București) b. p. Dumitru Ro
iau (Timișoara); categoria cocoș: 
heorghe Lache (Voința Buc.) meci 
ml cu Emil Gale (Timișoara) ; cate
goria pană: Radu Davidovici (Voința

Campionatul republican 
de tenis de masă

Buc.) meci nul cu Carol Szabo (Ti
mișoara); categ. setni-ușoară: Ion
Militarii (Voința Buc.) meci nul cu 
Anton Pupșa (Timișoara); categ. 
ușoară: Constantin Gherasim (Voința 
Buc.) b. p. Maximilian Biedl (Timi
șoara); categ. semi-mijlocie: Ion Va
silov (Voința) cîștigă prin K.O. la 
Cîrlogea Petre (Timișoara) ; categ 
mijlocia ușoară: Dumitru Adam (Vo
ința Buc.) b. p. Jos.'f Dura (Timi
șoara); categ. mijlocie: Nicolae 
Gheorghe (Voința Buc.) meci nul cu 
Ion Brucher (Timișoara); categ. semi
grea: Octavian Cioloca (Timișoara) 
cîștigă prin neprezentarea adversaru
lui; categ. grea: Ion Petrof (Voința 
Buc.) meci nul cu Mihai Peiti (Timi
șoara). Scor final 22 la 17 pentru 
Voința București,

PETRE CODREA

Iubitorii de șah din Capitală nu timișorean a fost de două ori în ime- 
au răgaz in această toamnă. Abia s-au diata apropiere 
stins ecourile întrecerii celor i —1 “ ’ ■ • ’
bune șahiste și iată că, o 
competiție de mare amploare bate ta 
ușă : sîmbătă începe finala campiona
tului masculin al R.P.R.

Intr-unui din numerele trecute., ale 
ziarului am publicat lista celor 20 de 
finaliști. 19 dintre ei au confirmat Fe
derației de Șah participarea la între
ceri. Uniri singur, F. Tocăniță, a făcut 
cunoscut că nu va putea lua parte la 
turneu. Rănâne deci un loc vacant 
pentru completarea căruia se va întru
ni Biroul Federal. Analizi-ndu-se din 
nou comportarea șahiștilor în 
finală va fi desemnat și cel de 
20-lea participant.

Indiferent de persoana acestuia 
poate afirma de pe acum că finala 
lui de al 11-lea campionat de șah 
R.P.R. se anunță cea mai puternică 
dintre toate edițiile disputate pînă a- 
cum.

„Tineretul — ne-a spus campionul 
țării — va arunca în luptă toate for
țele, toată ardoarea pentru a obține 
victoria !“.

Dintre reprezentanții tinerei genera
ții Troianescu consideră pe A. Giins- 
berger drept cel mai apt să asalteze 
titlul de campion. De altfel, studentul

i a trofeului supremi, 
mai Șanse apreciabile la primul loc au 

nouă Corvin Radovici (care a cîștigat de 
o manieră categorică semifinala de la 
Arad), tînărul Mircea Pavlov — ne
învins în semifinala de la București, 
I. Szabo, Gh. Mititelii — în ciuda 
comportării mai slabe din semifinală. 
Nu trebuiesc firește neglijate posibili
tățile actualului camp.ion, dr. O. Tro
ianescu, care (din modestie, bineînțeles) 
nu s-a citat printre pretendenții la ti
tlu. Dar, un campion posedă totdeauna 
anumite calități care îi dau dreptul 
să aspire la supremație. 
Și maestrul internaționali 
O. Troianescu a demons-f 
trat nu o dată aceasta. J

Se așteaptă cu mult in-< 
teres evoluția 
Partos, Botez, 
Breazu și Negrea, care au 
demonstrat în ultima vre-‘ 
me o apreciabilă maturiza
re, o îmbunătățire conside
rabilă a cunoștințelor, o în-! 
tărire apreciabilă a forței^ 
de joc.

Pentru a se păstra tradiția, finala 
masculină se va desfășura și în acest 
an în primitorul amilteatru pus la dis
poziție de Institutul de Petrol și Gaze 
din Capitală. Amatorilor de șah le ră- 
mine doar să se înarmeze cu răbdare 
pînă la sfîrșitut acestei săptămîni, cînd 
vor putea vedea din nou în fața ta
blelor pe cei mai buni jucători de 
șah ai țării.

setni-
al

se 
ce
ai tinerilor, 

Gavrilă,

’Duminică a avut loc la Arad întîlnii 
rascnlină restantă de tenis 
ontînd pentru campionatul catego'- 
ei A dintre echipele Voința 
’regresul Ciuj. Victoria a 
aspeților cu scorul de 
ite tehnice: Negulescu 
jpeț (V) 2—0, Rethy

........irea
de masă

Arad și 
revemtVictoria

5—4. Rezul
ți’) — Pro- 
(P) - Co-

? In campionatele republicane de baschet

î întrecerea pentru primele locuri 
( se anunță pasionantă

aci (V) 0—2, Cobîrzan (P) ■— Papp 
V) 2—0, Negulescu (P) — Covaci 
V) 1—2, Cobîrzan. (P) — Procopeț 
V) 2-0, Rethy (P) — Papp (V) 

■—2, Covaci (V) — Cobîrzan (P) 
I/. O. (Cobirzan nil s-a prezentat la 
noci), Negulescu (P) — Papp (V) 
—0, Rethy (P) — Procopeț (V) 
b-0.

S-a încheiat turul categoriei B

in urma acestui rezultat, clasamem
ri are următoarea înfățișare:

1. Conslr. Buc. 9 9 0 45: 7 18
2. Progr. Cluj 9 7 2 37:23 10
3. Progr. Buc. 9 5 4 34:29 11
4 Voința Buc. 9 5 4 34:33 14
5. Spartac Buc. « b 3 31:30 13
<>. Voința Arad 9 4 5 33:38 13
7. C.S.U. Buc. 9 3 Ii 32:38 ■12
ti. C.S. Someșul S. M. 9 3 6 27:40 12
9. Tehilometal Tini. 8 2 ti 23:33 10
0. C.F.R. R. de V. 9 1 8 17:42 10

Etapa desfășurată la sfirșiiul săptă- 
niînii trecute în cadrul campionatelor 
categoriei A, masculin și feminin, a 
arătat că îii actuala întrecere lupta 
pentru primele locuri este mai des
chisă decit or.cînd. Prin frumoasa vic
torie realizată asupra formației Ra
pid, Dinamo București a dovedit că 
se va menține și de acum înainte prin
tre echipele fruntașe ale țării. La fete, 
cele mai bune se anunță a fi și în 
acest an Constructorul, Voința .Orașul 
Stalin, 
se va 
loc.

Rapid și Olimpia, între care 
da probabil lupta pentru primul

Iată clasamentele după două etape:

MASCULIN

1. C.C.A.
2. Metalul
3. Olimpia
4. Dinamo
5. Știința
6. DM'm:)
7. Rapid :
8. Voința lași
8. Dinamo Oradea

MIG Buc.
București 
București 
Cluj
Tg. Mureș 

București

2 2 0 0 1S2 -107 6
2200 130- 90 6
2 2 0 0 144-1,15 6
2 10 1 134-131 4
2101 125-126 4
2 10 1 113-117 4
2 1 0 1 122-159 4
X a o țț ua-123 2

10. Torentul Galați
11. Cetatea Bucur
12. știința Timișoara

FEMININ

1. Const r.
2. Voința
3. Progresul

4. Alimentara Tg. Mureș
5. Olimpia Buc.
6. C.S. Oradea
7. C C A.
8. 'Rapid Buc.
9. CSU Buc.

10. CL Sc.
11. Voința
12. Voința

Bue.
Orașul Stalin 

B'uc.

Tiimi=,o%rn 
Tg. Mureș 
Oradea

Voința

2
2
2

0 
0 
o

0 2 113-144 2
(j 2 L‘2-1M 2
C 2 77-152 2

2 0
I
1
1
1
1
1
0
0 0 2 
0 0 2 
0 0 1

0 
0 
0
1
1
1

w- 
5*1-
70- 

115-
90-
C4-

1
1
0
o
o
0 0 48-
0 2 81-:

Oradea

a turului: SERIA I: 
Aurul Negru Ploești
— Știința Craiova 57— 
83, C.I'.R. Roșiorii de 
Vede — Voința Rm. Vîl
cea 91-59, CSA\ Rădăuți
— f arul Constanța 52-80,

80 6
81 5
74 5

C.S.M.S. Iași — Polilch-92 4 ' 3
86 4 njea Orașul Stalin 44-50, 
41'3M 2 Steagul roșu Orașul Sia-

■ lin — CS Bacău 140 40(1)
i

RapidMeciul
București a fost anrinat pentru 10 no
iembrie.

In categoria B s-au desfășurat ulti
mele meciuri din cadrul turului, ur- 
miiul ca în primăvara anului 1959 
echipele să-și reia disputa prin jocurile 
din cadrul returului. Cele mai bune 
echipe s-an dovedit Știința Craiova și 
Steagul roșu Orașul Stalin, în seria 
I, Progresul București și Construc
torul Cluj, în seria a II a. lata rezulta
tele și clasamentele după ultima etapă

CLASAMENT

1. Știința Craiova
2. St. roșu Or. St.
3. Farul Constanța
4. Aurul Negru Ploești
5. C/5. Bacău
6. Pollt. Or. Stalân
7. CSMS lași
8. CFR Rcș. <ie Vede
9. C.S.M. Rădăuți
10. Voința Rrri. Vîlcea

(Ch.)

Șprițul ncștingherilă la panou. Virginia Juțescu 
(ti.S.U. București) va prinde balonul, urmărită cu 
atenție de Viorica Antonescu-IViculescu (Construe- 
torul) și de Constanța Dalben (CJS.V.).

(l'oto : î. Roibu)

0 1 754 451 258
8 0 1 687-367 25
6 0 3 6.10-405 21

19
17
17
15
15

5Se-6»4
485-483
434-463
494-691
533-659 15

SERIA a 11-a: Strungul Arad — Voin
ța Oradea 52-47, Constructorul Ciuj — 
Voința Satu Mare £1-43, Progresul 
București — Mureșul Peva 01-28, Ra
pid Cluj —x Luceafărul Sibiu 67-53,

Voința Tp. Mureș 
șoara 6*8-49.

CLASAMENT

Medicina Timin

1. Constructo-rul Cluj
7. Progresul Buc.
3. Voința Tg. Mureș
4. Voința Oradea
5. Voința Satu Mare
6. Strungul A»rad
7. Mureșul Leva
8». Medicina Tiimișo-ara
». Rapid CI j
IU. Lueeafai’L.i Sit4u

9 8 0 1 64)2-452 25
8 8 0 0 571-3tM 24
9 6 6 3 5TI 504 21
9 4 1 4 469 491 18
9 4 0 5 451-510 17
8 4 0 4 465-451 16
9 3 0 6 430-522 15
9 2 2 5 15
9 2 0 7 418 538 13
9 1 1 12

Meciul Progresul București — Strun. 
pul Arad se va disputa la 2 noiembrie 
în Capitală.



Pe marginea meciului de juniori
R. P. Romînă—R. P. Ungară

Tînăra noastră echipă națională a corespuns pe deplin
(Urmare din pag. I-a)

Pentru cei care nu au asistat la 
t»i, 4—1 — rezultatul întîlnirii din- 
e juniorii noștri și cei ai R. P. Un- 
jre — apare ca un scor concludent, 
ne nu< obligă la multe comentarii. 
1 fotbal, unde Intervin atîți factori 
ire pot răsturna o situație de la o 
ipă la alta, există de multe ori cort- 
aziceri între jocul propriu zis și... 
ea ce se poate citi la sfîrșit pe ta- 
■la de marcaj. Să fim lămuriți : prin 
■easta nu vrem să spunem, pasă-mi- 
, că juniorii noștri au avut „ghi- 
on“ și că de fapt victoria ni s-ar 
cuvenit nouă.
Nu. Fără discuție că juniorii ma- 
îiari au meritat să cîștige. Ei au 
ătat o tehnică individuală evident 
iperioară, iar în atac au acționat a- 
sea cu eficacitate, construind faze 
re ar putea să dea de gîndit actua- 
or titulari ai primei lor reprezen- 
tive. Jucători ca blondul Solymossi 
-ați remarcat: mijlocașul dreapta), 
aintașul .centru Ihazs, dar mai ales 
ipa dreaptă Kekesi, reprezintă de pe 
um valori cerle.
Dar scorul cu care 
agerat și relevăm 
ntru că ar fi fost 
ică oaspeții ne-ar fi 
. numai cu 2—1, ci fiindcă trebuie 

ne străduim să tragem concluziile 
le mai juste. Să nu uităm că echipa 
>astră a atacat foarte puternic în pri- 
ele 20 minute, a obtinut 7 cornere și. 

general, a stăpînit terenul în mod 
rin, nedînd răgaz oasoeților 
ganizeze,
ai puțin rutinați, juniorii noștri au 
mis însă greșeli alît în atac cît și 

apărare. Cete din atac
ițin vizibile pentru un 

cînd cele din apărare 
eter cîț se poate de

tivnd efectiv marcarea golurilor 2 și

echipa de juniori a R. P.
cu

am pierdut este 
acest lucru, nu 
cu totul altceva 
întrecut, de pil

să se 
să-și dezvolte acțiunile.

3 de către
Ungare. De aici încolo — golurile 
pricina au fost înscrise în mai puțin 
de 2 minute — au intrat în joc și 
factorii morali, iar la capitolul acesta, 
de asemenea, echipa noastră a fost de
ficitară, ceea ce a contribuit ca oas
peții, avînd și superioritatea numeri
că (11 contra zece prin eliminarea jus
tificata a lui Chețan) să preia cu totul 
inițiativa.

Sub raport tehnic s-a observat în
deosebi lipsa de orientare, jocul slab 
al liniei de mijlocași, care n-a știut 
să stăvilească atacurile oaspeților și să 
servească mingi înaintării proprii.

Ne-au plăcut dintre jucătorii noș
tri : Surdan, Zancă și Nedelcu. Sto
perul, Covaci, a fost în multe mo
mente un om de bază, însă a tăcut 
și greșeli cu caracter decisiv. Dar e 
tînăr și experiența îl va ajuta în vii
tor să aibă o comportare constantă 
de-a lungul uimi meci. Mai trebuie a- 
rătat — refer indii-ne la alt aspect de
cît la cel pur tehnic — că doi dintre 
jucătorii noștri, Chețan dar mai ales 
Matei, au avut manifestări direct huli
ganice. Și dacă abaterile, în general, 
trebuie privite cu toată seriozitatea, cu 
atit mai mult se impune luarea mă
surilor celor mar drastice împotriva 
unor jucători care își permit astfel de 
ieșiri.

Concluzia cea mai importantă în le
gătură cu acest meci este că (rebuie 
să depunem eforturi mult rhai mari în 
direcția. îmbunătățirii tehnicii indivi
duale, pentru că puterea de luptă, ne
armonizată cu o tehnică superioară, nu 
dă rezultatele așteptate.

ION MĂLIN

nivelul așteptărilor, mai ales în 
ce privește formația maghiară,
— condusă pină în min. 75 cu 
și avînd în față perspectiv» înfrîngerii
— a forțat rezultatul apelînd nu atit 
la calitățile tehnice și tactice, cît 
la cele fizice, la luptă. In cursul me
ciului Insă, au fost numeroase fazele 
de calitate, construite de cele două 
echipe.

Desfășurarea meciului a prezentat 
două aspecte diferite. In prima re
priză și pină în min. 22 din repriza 
a doua, echipa noastră a fost supe
rioară, datorită unui joc tnai bine 
organizat și desfășurat sub aspect 
tactic, un joc simplu, rapid, concis 
și cu scop bine precizat la fiecare 
acțiune. Așa se explică de ce atacurile 
echipei noastre an fost întotdeauna 
mai periculoase și de ce am avut 
mai multe ocazii de gol decît oaspeții. 
In min. 13 Tătaru, in min. 20 Di- 
nulescu, în min. 22 din nou Dinu- 
lescu, în min. 52 Tătaru și în min. 
65 Effimie (ultimele trei fiind ocazii 
mari, — jucătorii respectivi afliiidu-s: 
singuri în fața porții) au ratat goluri 
aproape sigure, în timp ce oaspeții 
au avut două ocazii de gol (Șandor 
în min. 15 și Tichy în min. 34). Alte 
două situații periculoase la poarta 
lui Toma au fost în minutele 58 și 
60 cînd oaspeții ati beneficiat de două 
lovituri libere indirecte 
apropiere a porții.

Superioritatea echipei 
concretizat de altfel prin 
în favoarea sa, scor păstrat pină în 
min. 67.

ceea 
care 
1—0

din imediata

noastre s-a 
scorul de 1—0

Spre deosebire de prima repriză cînd 
a condus bine, în cea de a doua arbitrul 
a făcut greșeli, a dat decizii eronate, 
mai ales pe aceea privind eliminarea 
centrului nostru înaintaș Dinttlescu și 
aceasta a influiențat în mod negativ 
desfășurarea în continuare a jocului. 
Echipa noastră a rămas în 10 oameni 
și astfel aspectul jocului s-a schimbat, 
inițiativa a trecut de partea oaspeților, 
superiori de astă dată numericește. 
Păstrindu-și în continuare calmul și 
profitînd de deruta și mai ales linsa 
de calm a jucătorilor noștri, fotbaliștii j 
oaspeți aii reușit să egaleze și după 
un minut să înscrie golul care le-a o- 
ferit o victorie pe care, desigur, nitilți 
dintre ei n-o mai sperau.

de faima ad- 
atent, dîrz, si4

s-au lăsat impresionați 
versarilor, ci au jucat 
gur. Sînt elemente care pot deveni ju4 
cători de bază ai selecționatei. Le sînt 
necesare corectări în atacul la balon.- 
Caricaș a fost nesigur și imprecis în 
unele intervenții în prima repriză, dar 
și-a revenit în a doua. Mijlocașii Al.* 
Vasile și Nunweiller au muncit fcarta 
mult și cu folos în apărare. S-au 
achitat da sarcinile defensive, dar nu 
ati sprijinit suficient atacul. Efțitnie 
și Dinttlescu au fost cei mai buni din 
linia de înaintare. Primul prin perma
nenta și laborioasa deplasare din 
apărare în atac, al doilea prin acțiu
nile sale directe pe poartă, care au 
constituit un permanent pericol pen
tru apărarea oaspeților. Dintre ex
treme Tătarii a fost jucat mai mult 
decit Oaidă și a reușit să-l indispună 
deseori pe masivul Matrai. El nil a 
șutat însă îndeajuns la poartă. Ace
lași lucru se poate spune și despre 
Oaidă, cu precizarea câ el a avut 
prea puține mingi. Aceasta deoarece 
Constantin, care trebuia să-l joace 
mai mult, s-a comportat sub viloarea 
lui. Totuși, Constantin a 
fel de mult ca și ceilalți, 
în apărare unde a venit mai 
cît o face la echipa lui.

COMPORTAREA ECHIPEI NOASTRE
Din această succintă, prezentare, a 

modului cum s-a desfășurat meciul 
-rezultă că echipa noastra a avut ini
țiativa mai mult. Ceea ce trebuie să 
adăugăm de la început este faptul că 
formația nu s a impus numai prin ti
nerețe și combativitate, ci și prin ca
lități tehnice și tactice, prin, omoge
nitate, plasament și orientare în joc. 
De asemenea, bazîndtt-ne pe compor
tarea echipei noastre comparativ cu 
aceea a formației oaspe și pe desfă
șurarea jocului pînă în min. 67, ne 
exprimăm convingerea că în condi- 
țittni egale de joc pînă. la sfîrșit, re
prezentativa R. P. Romîne ar fi reu
șit să-și păstreze avantajul luat prin 
golul marcat de Dinulescti. Ea fa
mine, după părerea noastră, înyingă- 
toarea morală a acestei întilniri.

Pentru zecile de mii de spectatori, 
evoluția tinerei noastre selecționate a 
fost o plăcută surpriză. Atit în apă
rare cît și în ata: comportarea ei a 
satisfăcut SI ACTUALA FORMULA 
A REPREZENTATIVEI TREBUIE 
PĂSTRATĂ IN ESENȚA El, nu nu
mai pentru meciul de duminică, cu 
Turcia, ci -și pentru Viitorul sezon. 
Ea i 
care.

Am reținut din jocul echipei noastre 
modul cum a acoperit terenul, spiritul 
de colaborare dintre jucători, care 
s-au dublat permanent unul pe altul, 
simplitatea și claritatea acțiunilor; 
de asemenea, mișcarea în teren. Apă
rătorii au știut să protejeze poarta, 
nelăsînd culoare de trecere pentru a- 
tacanții oaspeți. Mijlocașii an fost 
prezenți alternativ lîngă stoperul Ca
ricaș, pe care 1-ail dublat în momen
tele de atac pe centru ale oaspeților. 
In schimb, linia de mijloc a sprijinit 
mai rar acțiunile ofensive, ceea ce a 
făcut ca interii, în special Eftimie, 
să desfășoare o activitate fără răgaz 
și prodigioasă pentru a păstra legă
tura dintre apărare și atac. Linia de 

a cores- 
și rapide, 
de direc-

muncit la 
mai ales 

des de-

DESPRE OASPEȚI

Echipa maghiară a arătat 
tehnice individuale precum și 
riență mai mare, datorită căreia s-a 
impus in finalul maciuiui, știind să 
profite — după cum am arătat — de 
desccmpletarea echipei noastre. Vic
toria obținută însă, nu este conclu
dentă, nu reprezintă o superioritate 
în joc. Spectatorii așteptau mai mult 
din partea reprezentanților școlii de 
fotbal maghiare, care duminică au ob
ținut un succes discutabil. Echipa 
R. P. U. a făcut un joc lent, fără 
orizont. Apărarea masivă nu a avut 

reprezintă o bună bază de ple mobilitate, iar atacul a fost lipsit 
de pătrundere și eficacitate.

calități 
o expe-

au fost mai 
nespecialist, 
au avut un 

concret, pri-

Miliție

C.F.R.
Fază palpitantă ia poarta echipei de juniori a R. P. Ungare. Portarul 
I.amii a plonjat după o minge pe care o urmărea Stoicescu (stingă) dar 
pe care — piuă la urmă — a respins-o stoperul Sovari.

(Foto: 1. Mihăică)

Miercuri, cuplaj ÎNTlLNIRi DE FOTBAL
la „Dinamo”

Stadionul
1 cuplaj 

și unul
13.15 : 

(fotbal, 
15.15:

Dinamo găzduiește niiin-c 
interesant, cu 

de rtigbi:
Dinamo 9 
amical).

Dinamo —

un joc de
tbal
Ora
l'.B.
Ora
ța Roșie (rugbi, campionat cat. A). 
Intîlnirea de rugbi constituie der- 
ul campionatului.

.âiportarea meritorie a selecționatei de tineret la Szolnok
Reprezentativele B și de: tineret ale 
rii noastre au susținut duminică par
te dificile cu selecționatele R.P. 
igare. Dacă la Budapesta echipa B 
țării noastre a fost învinsă cu un 

or neașteptat (1—6), în schimb la 
olnok echipa de tineret a R.P. Ro- 
ine a lăsat o foarte bună impresie 
in '.comportarea pe care a avut-o.- 
eciiil nul obținut la Szolnok estecu 
ît*mai valoros cu cîț selecționerul 
ic al primei reprezentative ma- 
iiare, I.ajos Baroti.' ne-a declarat că 
hipa de tineret a Ungariei înmănun- 
ează o serie de reale talente, adeyă- 
te'c speranțe ale fotbalului maghiar. 
Ce s-a întiniplat la Budapesta? 
îpă relatările corespondentului nos- 
i, reprezentativa B a lăsat o bună 
ipresie, în special în prima repriză, 
na în min'. 41 S' corul a fost egal 
— 1). Kleiban prinfr-o
pul face apoi ca echipa gazdă să 
eia conducerea. După pauză, selec
tata secundă romînă manifestă ,o

lovitură cu

cădere 
gliiarc 
goluri, 
fost foarte slabă și n-a putut stăvili 
atacurile derutante ale înaintașilor 
maghiari. In ciuda celor 6 goluri pri
mite,'Voinescti a apărat bine; în pri
ma repriză s-au evidențiat Mihăilescu, 
Zaharia și Lereter.

La Szolnok echipa de tineret a 
R.P. Rofliîne a contribuit la jocul 
frumos, în, viteză, pe care l-au pres
tat ambele formații. Gazdele au con
dus cil 2—0, dar apoi jucătorii romîni 
au avut contraatacuri rapide, dintre 
care două s-au soldat cu goluri. Spre 
sfîrșitul meciului, echipa noastră are 
frumoase, acțiuni în cîmp, avînd chiar 
o siiperipritâte teritorială. In min. 65 
Georgescu a avut o excelentă ocazie 
de gol, însă portarul Nagy, atent, 
a salvat în ultima instanță.

După cum ni s-a transmis, rezultatul 
de egalitate este echitabil. Din echipa 
romînă s-au evidențiat în special To-

bruscă și permite echipei ma
să înscrie nu mai puțin de 4 
In special linia de fundași a

ii.
în-

dor, cei trei fundași, Bodo și Ene 
Din echipa gazdă s-a remarcat 
deosebi portarul Nagy, care a fost cel 
mai bun de pe teren.

înaintare în ansamblul ei 
puns, creînd acțiuni simple 
derutante prin schimbarea 
ție.

Portarul Toma a avut 
prompte mai ales la loviturile de 
colț, cînd a boxat cu siguranță min
gea. De asemenea, experiența lui în
delungată l-a ajutat să dirijeze pe ti
nerii apărători. Fundașii Popa și 
Macri ne-ati plăcut în med egal. Nu

• Stăruința Sat a Mare-Tisa Sighet. 
5—0 (2—0) Restanță iu cadrul cate-i 
goriei C disputată joi la Satu Alare.,

• Știința Cliij-Știința Timișoara 0—t\ 
(0—1). Meci amical disputat ieri lai 
Cluj. Unicul punct a fost Înscris d«i 
Mițaru (min. 35), în urma unei acțiuni 
personale. Au jucat formațiile :

CLUJ: Nicoară (Szilagyi)-Roman, 
Mureșan, C.ostin-Kromely, Georgesctii 
Suciu (foahovici), Lutz (Marcu, Cri-i 
șan). Petru Emil, Mateiaim, Moldovan»

TIMIȘOARA: ......
Fiiip, Codreanu, 
Tănase-Gîrleanu, 
Neacșu, Mițaru.

Muller (Enăclicscu )■< 
Florescn-Cojereanu, 

Constantin, Frank,

intervenții
★

Sîmbâtâ dupâ amiaza stadionul Dinamo 
a găzduit par+ida amicală de foiba! d.nlre 
echipele Dinamo București și Dinamo Ba
cău. După o partidă disputată, |ucălorii, 
bucureșlem au ciștigat cu scjrul de 5-4 ț3-Jk 
Au marcat bzakacs I (3) și Bukossi (2) pen-i 
tru învingători și Gram (2), Fiiip și Mi hat 
pentru învinși. De remarcat că Gram a ra-i 
tat o lovitură de -la 11 m. >.

In legătură cu biletele pentru jo
cul de fotbal R. P. Romînă—Turcia, 
din ziua de 2 noiembrie a. 
I.E.B.S. comunică:

1. Azi după amiază la orele 
biletele se vor pune în vînzare 
următoarele case de bilete:

Stadionul 23 August (Bd. Mi 
cii), Stadionul Dinamo (str. Ai 
tor Băncinlescu, intrarea la V< 
drom), Stadionul Ciulești și 
cele 3 case de bilete ale Stadionu
lui Republicii, situate la intrările 
tribunei a D-a și peluzei a 11-a.

2. Prețurile biletelor sînt urmă
toarele : peluza 6 lei ; tribuna a II-a 
10 lei și tribuna I 12 lei. Biletele

c-,

16 
la

cu preț redus se repartizează numai 
prin cluburile C.S.U, și școlar.

3. Pentru acest joc sînt valabile 
următoarele permise: albastre in 
piele, roșii in piele, albastre derma- 
tin, verzi dermatin, ziariști, gris 
(maeștri sportului la fotbal și al 
membrilor, comisiilor și colegiilor 
Federației Romine de Fotbal) toate 
eliberate de Consiliul General 
U.C.F.S.

De asemenea sînt valabile carne
tele de antrenori și arbitri de fot
bal, vizate pe anul 1958.

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

• In urma trierii variantelor depuse 
la concursul Pronosport nr. 43 din 
26 octombrie au fost găsite: 1 varian
tă Cu 12 rezultate; 40 variante cu 11 
rezultate și 757 variante cit 10 re
zultate exacte.

Variante depuse: 506.244.
• Surprizele concursului Pronosport 

nr. 43 și în special „X“-urile legate 
au făcut ca - operațiunile trierii să 
scoată la iveală 6 singură variantă 
cu 12 rezultate exacte, deci un pre
miu mare care nu poate decît să con
stituie un stimulent pentru participan- 
ții la concursul Pronosport nr. 44 de 
duminică 2 noiembrie.

Iată un scurt comentariu al acestor 
lntîlniri.

I. R.P.R. — Turcia (Cupa Europei). 
O întîlnire deosebit de interesantă în 
cadrul Cupei Europei, cu caracter

• speciile de cupă. Un joc în care echipa 
noastră are prima șansă. Pronostic: 1.

II. C.S. T g. Mureș — Cor vinul 
Hunedoara. Gazdele intîlnesc pe teren 
propriu pe, liderul seriei I-a, Cu toa
te că duminică mureșenii au pierdut 
în Cupa R.P.R., ei pot realiza un re
zultat favorabil. Nu este exclusă nici 
posibilitatea unei victorii a oaspeți
lor. Pronostic: 1 și 2.

III. Minerul Lupe ni — C.S. A. Sibiu. 
Echipa gazdă a învins duminica tre
cută în deplasare pe C.S. Oradea și 
este renumită prin invincibilitatea sa 
pe teren propriu. Cu toate că oaspe
ții prezintă o echipă bine pusă la 
punct nu credem că vor reuși s2 ob
țină un rezultat favorabil. Pronos
tic: ).

IV. Minerul Baia Mare — C.S. 
Oradea. Un joc între două echipe care 
au avut pînă Îq prezent o compor
tare sub nivelul posibilităților lor.

I

Gazdele au avantajul terenului și pot 
obține victoria. Pronostic : 1.

V. C.F.R. Timișoara — Tractorul 
Orașul Stalin. Feroviarii timișoreni 
susțin un meci destul de greu. Dacă 
ținem seama de faptul că joacă pe 
teren propriu, ei pot obține un rezul
tat favorabil. Pronostic: 1.

VI. Gloria Bistrița —C.S.M.S. Iași. 
O întîlnire deschisă oricărui rezultat. 
Pronostic : 1.. și 2

VII. A.M.E.F.A. Arad ■— Gaz Me
tan Mediaș. Gazdele și-au întărit for 
mația prin transferul jucătorilor Mer- 
cea și Dușan. Oaspeții n-au cîștigat 
pînă în prezent nici un meci în de
plasare și nu credem că vor realiza 
acest lucru Ia Arad. Pronostic: 1.

VIII. Ind. Sirmei C. Târzii — Știin
ța Craiova. Un joc în care gazdele an 
prima șansă. Studenții craiovenf, prin 
prisma rezultatelor de pină acum, nu 
pot emite pretenții în această întîlnire 
pe-care o susțin în deplasare. Pronos
tic: j. ■ r

IX Fiorentina — Juventus (camp, 
italian j. Gazdele, cu efectivul complet 
au prima șansă în fața echipei campioa
ne care are o serie de jucători indispo
nibili. In cel mai bun caz, oaspeții pot 
ob'-me un meci egat. Pronostic: i și X.

X. Milan — lnternazionăle (camp, 
italian). Pronosticul de egalitate pare 
cel mai indicat.

XI. Spat — Sampdorla (camp, ita
lian). In această întîlnire oaspeții au 
prima șansă însă nu este exclusă po
sibilitatea unui meci nul. Pronostic: 
2 și X.

XII. Bari — Lazio (camp, italian)^ 
Gazdele susțin al doilea joc pe te4 
ren propriu și pot obține victoria mai 
ales că Lazio a reușit abia un rezul-i 
tat de egalitate pe teren propriu. Nti 
este exclusă nici surpriza ~ 
1 si 2
468.040 LEI REPORT LA 

EXPRES
• Concursul Pronoexpres 

tragerea din urnă miercuri 
brie se remarcă 
este de aproape o 
Deci un motiv în plus pentru ca s3 
completați cît mai multe variante» 
pentru că numai în felul acesta vă' 
măriți șansele de a obține premii mari» '

• Nu uitați 1 Astăzi este it'fimd 
zi cînd mai puteți depune buleiinel/ț 
ia concursul Pronoexpres nr. 41.

Agențiile I.oto-Pronosport din CaH 
pitală sînt deschise pînă la ora 24.
• La acest concurs puteți complete 

noile formulare de concurs care pre* 
zinfă mari avantaj: față de cele ante-s 
no” re.

Pe un buletin, participantii pot eoni» 
pleta 5- variante simple, sau 4 variant 
te simple și una repetată sau ' 
vă; 1 variantă repetată sau 1 
tă colectivă:

Variantele 
se înscriu în 
culoare roșie.

Comnletarea 
tine este obligatorie,

© Tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 41 va avea loc mîine miercuri 29 
octombrie la ora 19 în s-ala din strj 
Doamnei nr. 2 (prin curte).

Rubrică redactată de I.
Pronosport.

' SPORTUL POPULAR ~
Nr. 3297 Pag. 5-a )

Pronostic:

PRO1IO-

nr. 41 cti
29 octom-i 

prin reportul care 
jumătate milion lei;

colective sau 
caseta E care

colecțfl 
vai lain

repetate 
este <!•

adresei pe noile bulw

S. Loto4



Aprecieri critice după prima etapă însemnări după ultimul concurs atletic
a categoriei A la volei

1 Scurtele noastre considerații asupra 
jtrimei etape a celor două campionate 
ide categoria A la volei trebuie să cuprin
dă o apreciere critică asupra jocurilor. 
Intr-adevăr, cu foarte mici excepții, 
echipele s-au dovedit în mare parte 
nepregătite atît din punct de vedere 
teliiuc cît și fizic.

Cînd ai ridicători buni.»

...cîștigi meciul I Așa s-a întîmplat 
în partida masculină Rapid București- 
Stiința Cluj. In fond, este un adevăr 
pe care îl cunosc toți amatorii de vo
lei, dar duminică dimineața, în sala 
L’lcreasca, el a ieșit mai mult ca ori- 
c<nd la suprafață. Feroviarii începu
seră bine partida, dar încetul cu în
cetul clujenii au luat inițiativa și da
torită ridicătorilor, care mergeau din 
ce în ce mai bine, și-au. impus supe
rioritatea și în atac. Aceasta în timp 
ce, de cealaltă parte a filetilui, rapi- 
diștii încercau să facă totul pentru a 
obține victoria, dar nimic, nu le reu
șea, tocmai din lipsa unor ridicători 
în formă. Se poale spune că .diferența 
de valoare dintre ridicătorii' Științei 
și cei de ia Rapid (în favoarea pri
milor) și calitatea paselor, au făcut 
ca în cele din urmă balanța victoriei 
să încline de partea oaspeților, 
au cucerit astfel a treia victorie 
secutivă asupra Rapidului.

Iul de joc al noilor lor colegi, că 
nu s-au integrat încă în noile lor 
echipe. Și exemplul cel mai conclu
dent ni l-a dat .tot echipa Cetatea 
Bucur, unde Roman și Alieulescu nu 
s-au simțit în plenitudinea forțelor lor. 
Acesta nu este singurul exemplu. 
Echipele Progresul București (t), 
Constructorul București (m), Rapid 
București (1), au fost deficitare în 
aceeași direcție.

Să spunem cîteva cuvinte și des
pre echipa C.S.U. lași, antrenată de 
fostul internațional Teodor Baloș. Ie
șenii au jucat duminică la București 
cu Victoria. Meciul a fost o simplă 
formalitate pentru echipa bucureșteană, 
fiindcă oaspeții nu au opus în abso
lut nici un moment o rezistență demnă 
de o echipă din categoria A. C.S.U. a 
jucat mai slab decît în campionatul 
categoriei B, în urma căruia (cîștigînd 
o serie) a promovat la „A". De ne
numărate ori șl-au dat seama specta
torii bucureșteni că echipa din lași 
nu este pusă la punct cu antrena
mentele. Mișcarea în teren foarte slabă- 
forță în atac ca și inexistentă, pre
luări 
zează
C.S.U. lași.

deficitare —■ iată 
în momentul de

ce caracteri- 
față echipa

Volei cu— încetinitorul!

care 
con In categoria

important al sezonului

mirare : voleiul 
recunoscut ca un sport dinamic, 
cînd este jucat de voleibaliști 
electrizează masele de specta- 

De data aceasta, ne referim la

...Iupta 
Ia fel de 
Iată cum 
rii:

1.
2.
3.

pentru primele locuri este 
pasionantă ca și pînă acum, 
arată clasamentul primei se

Galați

întrebîndu-se: cît va mai dura

I Intr-adevăr, e de
ieste
care, 
buni, 
tori.
meciul Cetatea Bucur-Dinamo Bucu
rești, am văzut numeroși amatori de 
volei
acest joc? Deși jucau mulți compo-
nenți ai naționalei calitatea jocului și 
spectacolul nu au satisfăcut (în Spe
cial din partea echipei Cetatea Bucur). 
A tost o partidă „moale", în care doar 
„bombele" Iui Dcrzsi (Dinamo) și 
sfîrșitul animat al setului IV au 
trezit interesul spectatorilor.

mai

Lipsă de omogenitate

Scriem într-unul din articolele 
cute că acest campionat este așteptat 
cu mult interes datorită echilibrului 
de valoare ce există actualmente în
tre formații. Prima etapă a dovedit 
însă că tulii jucători nou introduși îil 
echipe nu s-au acomodat încă cu sti-

Itre-

Știința
Feroviarul C-ța 
Politehnica

Or. Stalin
Voința Bacău4.

5. Marina C-ța
6. C.F.R. Rovine

Craiova
7. Aurul Negru

Ploești 
Voința Suceava8.

5
5

5
5
5

5

4
3

3
3
3

2

2

1
2

2
2
2

3

35
5 0 5

13:10
11: 7

13: 9 
11: 9 
11:10

9:10

9 
o

7

9:12 (332:273) 7
5:15 (208:270) 5

In seria a If a
prima victorie obținută în acest cam
pionat de C.S. Rm. Vîlcea, care a în
trecut cu 3—0 (12, 10, 12) formația 
Casa Ofițerilor Timișoara, lată clasa
mentul :

trebuie să remarcăm

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7. 
».

I.C.A. Arad 5 5 0 15: 8 (316:2527 10
Șt. Timișoara 5 4 1 14: 5 (259:206) 9
Dinamo Oradea 5 3 2 12:10 (£1*15:276) 8
Utilajul Petroșani 5 3 2 10:10 (257:261) 8
Din. Tg. Mureș 5 2 3 10:11 (269:288) 7
Șoimii Oraș 11
Dr. P. Groza 5 2 3 10:12 (284:284) 7

C.S. Rm. Vîlcea 5 14 7:12 (220:260) 6
Casa Ofițerilor

Timișoara 5 0 5 5:15 (223:283) 5

MIRCEA TUDORAN

• De ce a pierdut 
în fața lui Barabas ? o 
decât... o adevărată 
s-a încheiat...

O dată cu ultima etapă
de atletism s-a consumat și ultimul 
mare concurs oficial al sezonului. In 
ambianța atît de plăcută, de familiară, 
a stadionului Republicii, acest concurs 
de „rămas bun“ a fast interesant și 
a oferit numeroase momente de auten
tic spectacol atletic. Firește, judecat 
în comparație cu cele trei etape an
terioare ale returului, concursul de sîm- 
bătă și duminică are de suportat un 
handicap: Iolanda Balaș apărînd doar 
în postura de spectatoare, de data 
aceasta n-am mai înregistrat... nici 
an record mondial și nici „măcar" 
1,80 m la săritura în înălțime femei! 
Această „lacună" ar fi putut fi supli
nită doar de o avalanșă de performan
țe bune. Avalanșă n-a fost... Dar pe 
ici, pe colo s-au obținut și unele re
zultate de valoare. Iar acolo unde ru
leta sau cronometrele n-au arătat ni
mic deosebit, au fost în schimb dis
pute palpitante. și, uneori... surprize. 
Așa că, în ansamblu, ultima etapă a 
campionatului pe echipe a corespuns 
așteptărilor.
A FI SAU A NU FI IN FORMĂ...

...la sfîrșitul sezonului? lată întreba
rea pe care și-o" poate, pune, cu privire 
la atleții noștri fruntași, oricine par
curge rezultatele ultimelor lor confrun
tări. Categoriile în care pot fi împăr- 
țiți atleții noștri, din acest punct de 
vedere, sînt multiple. Unii — șj exem
plul cel mai strălucit îl oferă maestra 
emerită a sportului Iolanda Balaș — 
au fost în formă bună întreg sezo
nul, păreau că au atins apogeul chiar 
în momentul potrivit: iulie, august, dar 
maximul l-au obținut totuși abia în ul
timele evoluții. Alții (ca de pildă Lia 
Manoliu, Metodie Trandafilov) au fost 
în formă la început de sezon și apoi 
abia spre sfîrșitul sezonului. O altă 
categorie este a acelora la care curba 
performanțelor se prezintă — ca să 
spunem așa — „normal", cu suișul și 
coborîșul care coincid, cronologic, cu 
prima și, respectiv, ultima parte a se
zonului (Hie Savel, Traian Sudrigean, 
Z. Szabo).

Desigur, problema nu este chiar atît 
de simplă pe cît pare. Trebuie ți
nut seama și de numărul și le natura 
concursurilor pe care .le-atf susținut a- 
tleții. Răspunsul la Ăitrebarea'-de mai 
sus ar fi deci: să fii în forma CORES
PUNZĂTOARE SFÂRȘITULUI DE SE
ZON. Or, întrecerile de sîmbătă și du
minică au oferit exemple care contra
vin acestei cerințe. Bunăoară: Cons
tantin Grecescu. Nici la precedentele 
evoluții din cadrul „diviziei", compor
tarea sa nu fusese strălucită. Dar la 
concursul de care ne ocupăm, Grcces-

Constantin Grecescu și la 1.500 și la 5.000 m 
Campiona tul pe echipe nu-l
ECHIPA: —Dinamo • Și totuși,

putea cîștiga 
sezonul nu

a „diviziei" curse fn care a
cît de neprevă-

cu a pierdut AMBELE 
luat startul, lucru pe 
zut pe atît de neplăcut pentru un a- 
tlet de valoarea și reputația lui. DE CE? 
l-am întrebat, după ce pierduse 
în fața lui Andrei Barabaș și cursa de

Alergătoarele de viteză Ioana Luță și 
Letiția Bendiu (pe care le vedem so
sind pe primele locuri in cursa de 200 
m) au constituit un factor hotăritor al 
succesului formației feminine Rapid în 
campionatul republican de atletism pe 
echipe. (loto: B. Ciobanii)

5.000 m. „Pentru că de la Balcaniadă 
am întrerupt aproape total antrenamen
tele. Mă prezentam din concurs în con
curs, așteptând să se încheie mai re
pede sezonul"... Avem toată prețuirea

pentru rezultatele din acest sezon ale 
lui Grecescu, pentru titlurile cucerite 
de el la „internaționale" și Balcaniadă. 
Dar această bruscă și prematură în
trerupere de activitate este total ne
potrivită în programul unui atlet, mai 
cu seamă al unui fondist. Și-apoi, cele 
patru etape ale returului diviziei — 
patru concursuri consecutive în luna 
octombrie, nu meritau mai multă con
siderație ?

VICTORII MERITATE
Ne-am ocupat de una din laturile 

concursului de pe stadionul Republi
cii : aceea de închidere semioficială a 
sezonului. Dar concursul a avut și da- 
rul să consfințească cucerirea titluri
lor de campioni ai țării pe echipe de 
către Dinamo (la clasamentul general 
și bărbați') și Rapid (la femei). Așa 
cum arătam și ieri, titlurile au revenii 
celor mai buni. Dinamo este, într-ade- 
văr, una dintre puținele noastre ECHI' 
PE de atletism, în adevărata accej> 
țiune a cuvîntului. Cu excepția cioca 
nului, a prezentat performeri de valoan 
la toate probele masculine. „Vîrfur;!e‘ 
sînt secondate de o serie de element» 
tinere, talentate. La femei, unde atle 
tele echipei naționale sînt împărțite 1; 
aproape toate echipele, Rapidul a nu 
tut cuceri fără dificultate primul loc 
mulțumită în primul rînd cîtorva per 
formere: Ioana Luță, Antoaneta Dra 
gomirescu, Letiția Bendiu.

Dar despre campionatul de atletisn 
pe echipe — ediția 1958 — vom rția 
discuta. Pînă atunci, o sugestie, cătr 
comisia orășenească de atletism : în 
trucît timpul este frumos 
alleți nu-și întrerup a... 
o dată cu 
pe echipe 
să se organizeze la 
săptămîni (și apoi în 
treceri deschise tuturor categoriilor' c 
atleți. La sfîrșitul lui octombrie s< 
zonul nu este fotuși încheiat și... ni» 
timpyl recordurilor n-a trecut.

încheierea
ar ii

...wo și mult 
antrenamente' 
campionatuli 

foarte nimer 
sfîrșitul acer 
continuare)

Campionatul R. P. R. individual de popic

O jinală cu multe învățăminte

Ăplîcînd experiența schiorilor sovietici

Uinamoviștii din Orașul Stalin se pregătesc
pentru noul sezon

' Pregătirile efectuate de schiorii de la 
Dinamo Orașul Stalin în .compania 
schiorilor sovietici au dus la o conti
nuă îmbunătățire a nivelului tehnic. La 
baza procesului de instruire-antrena- 
uiciit a secției de schi Dinamo Orașul 
Stalin au stat principiile și metodele 
sovietice de pregătire a schiorilor. A- 
ces.ca constau în primul rînd în pre- 
guilrea pe uscat. Cunoscutul,schior so
vietic Pavel Kolcin, maestru emerit al 
snortului, campion olimpic și vicecam- 
pion mondial la fond, a arătat că „pe
rioada cea mai importantă în pregăti
rea schiorilor este perioada dc uscat. 
Numai atunci cînd ești bine pregătit 
fizic, rezultatele pe zăpadă vor fi foar
te bune. Analizînd normele de control 
ale schiorilor noștri, am constatat că 
cei care au obținut cele mai bune je- 
zulțate pe uscat au realizat cele mai 
bune performanțe și pe zăpadă. Mai 
mult chiar, diferența de timp între spor
tivi la normele de control pe uscat s-au 
păs'rat și pe zăpadă".

Plecînd de Ia acesfe principii, dina- 
moviștii din Or. Stalin și-au axat an
trenamentele pe ideea unor pregătiri 
intense și neîntrerupte. Antrenorul gru
pei de fondiști, Ștefan Sfăictdescti, ne-a 
re’atat despre munca de pregătire a 
schiorilor pe care îi are în grijă. In pri
ma perioadă (15 mai — 15 septembrie) 
fondiștii au efectuat săptămînal bîte 
patru antrenamente, durata unui antre
nament fiind între 90 si ISO de minute. 
Primul antrenament a cuprins excr-

ciții pentru dezvoltarea forței, al doilea 
pentru viteză, al treilea pentru rezis
tență, iar al patrulea pentru coordo
nare. Mijloacele folosite au fost dintre 
cele mai felurite : alergări pe teren va
riat, mers în pădure c.u schimbări în 
intensitatea alergării, excursii cu bi
cicleta, excursii cu bocanci în munți, 
sprinturi repetate, exerciții cu mingi 
medicinale, cu coarda elastică, gimnas
tică la aparate și jocuri sportive.

In a doua perioadă de pregătire spe
cială, care a început de la 15 septem
brie, ciclu! săptămînal cuprinde 5 an
trenamente. în această perioadă se des
fășoară și alergări pe patine cu rotile 
pe distanța de 1 km. cu tempo variat. 
Specific pentru această perioadă sînt 
alergările repetate pe un urcuș ușor 
cu mers imitativ, avînd bețe in mină. 
Remarcăm că alergarea cu patine cu 
rotile constituie un element nou 
antrenamentul fondiștilor, 
tată de la schiorii sovietici.

★
Schiorii probelor alpine 

în plus asupra exercițiilor 
care a reacției prin sărituri de pe loc, 
starturi repetate și. jocuri de baschet. 
O notă bună pentru faptul că s-a in
sistat asupra individualizării antrena
mentelor privind capitolele deficitare. 
De pildă, Crlstoloveami pentru mobili
tate, Letcă pentru viteză, Bârsan pen
tru reacție, ctc.

Antrenamentele săritorilor de h Di
namo Orașul Stalin au fost deosebit de 
variate și de un bun nivel științific.

-A-
In mome"t'd de față, antrenamentele 

se desfășoară din ce în ce mai intens, 
învățămintele izvorîte din bogata ex-

periență a schiorilor sovietici contribuie 
zi de zi la pregătirea schiorilor dina- 
movi.ști. Aceștia trebuie felicitați însă 
nu numai pentru activitatea sportivă, 
ci și pentru faptul de a fi participat cu 
toții, încă din primele zile, la întrece
rile crosului de masă „Să întîmpinăm 
7 Noiembrie". Ei duc și o intensă mun
că de ridicare a nivelului lor politic. 
Recent, Ion Letcă, responsabil cultural 
al biroului secției de schi, a vorbit des
pre „Luna Prieteniei Romîno-Sovietice", 
conferință care a fost ascultată cu mult 
interes de toți schiorii.

Munca rodnică desfășurată de schio
rii de la Dinamo Orașul Stalin cons
tituie o garanție că în sezonul care se 
apropie ei vor obține noi succese.

AL. DINCA
corespondent regional

Deșt se anunțau mai interesante ca 
orîcînd (cum am arătat de altfel și în 
avancronica noastră) întrecerile finale 
ale campionatului republican indivi
dual de popice desfășurate timp de pa
tru zile pe arenele din Ploești nu au 
depășit nivelul campionatelor anterioa
re, Această constatare devine clară 
chiar după o simplă cercetare a pro
centajelor realizate de cei aproape 70 
de participanți, din rîndul cărora s-au 
detașat doar cîțiva jucători și jucă
toare.

Prin comportarea lor, Qh. Rcștemea- 
nu, campion la proba de 100 izolate cu 
278 p.d. (cu 2 puncte sub norma de 
maestrul Toma Tudor, învingător la 
proba clasică de 200 bile mixte cu 
831 p.d., Margareta Szemany, dublă 
campioană la 100 bile mixte și 100 sin
guratice (398, 73), Ilona Nagy și Iuliu 
Erdei, campioni la 100 izolate și res
pectiv la 100 singuratice (232 și 85) 
Dan Vasile, Ivan Victor și Olimpia Po
pescu au spulberat impresia majorității 
concurențelor că singura cauză a re
zultatelor nesatisfăcătoare o constituie 
defecțiunile prezentate de arenele Vo
ința și Cablul romînesc. Noi găsim 
explicația procentajelor slabe în faptul 
că, reîntorși de la „Cupa Europei", ma
joritatea componenților celor două lo
turi au neglijat antrenamentele. Un sin
gur exemplu este destul de concludent. 
Jucătorii ploeșteni I. Dinescu, I. Dra- 
gomirescu și în parte Ivan Victor, care 
la A’.iinchen au totalizat medii foarte 
mari, deși cunoșteau pistele din loca
litate nu și-au regăsit ritmul de acum 
o lună și jumătate. Ceilalți protagoniști 
ai campionatului au crezut poate că 
este suficient că s-au calificat în fi
nală. Este adevărat, pe de altă parte, 
că ^regele Yoiijța și Cablul romînesc 
au fo5t nccorespTinzătoare din punct'

de vedere tehnic, ceea ce a influenț; 
rezultatele concurenților. Dar numai i 
mică măsură.

Concluziile care se desprind după i 
ceste finale: 1. Reorganizarea formul 
de desfășurare a campionatului, cai 
ni s-a părut în faza finală destul c 
greoaie. Mai mulți jticători și jucătoa. 
au participat la toate cele trei prob 
majoritatea lor însă fără a da satisfa 
ție la nici una dintre ele. 2. Deoarei 
nu avem încă un oraș care să pose», 
arene corespunzătoare pentru cele 
probe, reluăm propunerea de a se 
ganiza întrecerile finale pe probe, 
diferite localități. 3. Bitumizarea un 
piste, strict necesare, potrivit ceri 
țe’or regulamentului internațional. 
Obținerea în viitor a uncr rezultate r 
marcabile depinde în cea mai ma 
parte de înșiși popicarii noștri, ca 
dacă se vor pregăti cu conștiincio; 
tate, vor avea comportări tot mai bu 
în proiectatele întîlniri internațiom 
și la campionatul mondial din 1959.

Recordmanul țării noastre Tibei 
Negru a avut o slabă comportare. M 
tivul: lipsa de pregătire. Consiliul c 
lectivului sportiv Tehnometal Timișoa 
— după cum ne-a declarat chiar el 
nu se străduiește să asigure secției 
popice condițiuni normale de antren 
mont, cu toate insistențele popicarii 
pe lîngă președintele colectivului, t( 
Vasile Pator. Atitudinea conducerii » 
lectivului este de neînțeles cu atît n 
mult cu cît Tibcriu Negru este recoi 
mânui țarii la 
bile mixte și 
mîndrește cu el.

proba clasică de 2 
desigur colectivul

in
fiind adop-

au insistat 
de aniplifi- 9 Am scos în evidență faptul că a 

Vil-a etapă a campionatului masculin 
de handbal categoria A a provocat 
schimbări în clasament. Iată cum a- 
rată clasamentul, 
joi:

înaintea etapei de

® In campionatul republican femi
nin, clasamentul (fără meciurile Re
cord Mediaș-llefor Tg. Mureș și Re
cord Mediaș-Măgura ~ 
frunte trei echipe cu 

puncte :de

Codk-i) are în 
un număr egal

1: Rapid ' Buc. 6 5 0 1 80:61 10 1. Steagul roșu Buc. 7 4 3 0 47:19 11
2. CSM Reșița 6 4 11 79:60 9 2. Olimpia M'.I.C. 7511 36:17 tl
3. Dinamo Buc. 5 4 0 1 65:46 8 3. FI. roșie Sibiu 7 5 11 5C:30 11
4. Voința Sibiu 7 4 0 3 68:79 fl 4. Rapid București 6 3 2 1 35-28 8
5. Victoria Jimb. 6 3 12 62:63 7 5. Cemh’-. Tim-. 7 3 1 3 34:35 7
6. Tehnometal Tim, 7 3 0 4 98:102 6 6. CSU Buc. 7 3 0 4 43:33 .6
7. Din. Or. Stalin 7 2 2 3 74:93 6 7. Tract. Or. Stalin 7304 44:44 6
8. Chimia Făgăraș 7 2 14 81:75 5 8. Știința Tim. 7 2 2 3 5-5:39 G
9. C C.A. 3 2 0 1 33:32 4 9.'TIefor Tg. M. 6 2 13 2J7:2G 5

10. Petrolul Plceștl 7 2 0 5 54)79 4 10. Gloria Sigh. 7205 23:43 4
11. Știința Timișoara 6 2 0 4 '70:82 4 11. Record Modi aș 4112 13:21 3
12. CȘMS Iași 3 115 75:67 2! 12. Măgura Codleâ, __ 6 0 0 G 12:49 0

TR. lOANIȚESCt
,L

Victoria

rezultatele îrtrt-g 
campionatul ca 
Bacău — Voii

® Iată acum și 
trate duminică în 
gotici B: 
Sighișoara 10—13 (4—7), Textila C
nădie — Știința Cluj 9—6 (6— 
Stăruința Odorhei — Știința Gal 
15—1-5 (9—6), C.S.U. București. 
Recolta Hăichiu 18—5 (11—3), b 
Arad — C.S. Marina Constanța 9- 
(5—4), Dinamo Tg. Mureș — I 
lanța Sibiu 17—10 (7—5).

® Etapa a VHI-a a campionate 
se dispută joi 30 octombrie. —•



*

După jocurile reprezentativelor noastre1 Sportivii unei uar! uzine
de handbal

Cititorii noștri 
ezultatele echipelor 
irezentative 
ale R.P.R. 
.usținute la 
n compania redutabilelor 
orinajii ale R. D. Ger- 
nane: echipa noastră fe- 
ninină a învins cu 4—3 
‘2— 1), iar formația mas- 
lulină a fost întrecută cu 
2—8 (8—5). Pentru a
•jompleta însă laconicele 
omuriicări telefonice pu
llicate, ne-am adresat, 
lupă întoarcerea în țară 

loturilor, secretarului 
•eneral al Federației ds 
tandbal, Lucian Grigores- 
u și antrenorului federal 
i. Nedef, rugîndu-i să ne 
orbească mai pe larg 
aspre acest turneu :
— La fete, ne-au spus 

i, puteam învinge la un 
cor categoric, dacă 
tcăfoarelâ noastre ar fi 
xictificat mai multe din 
umeroasele ocazii a- 
ute, în special în primă 
•priză. Este drept însă că 
i Magdeburg plouase 
îteva zile în șir, terenul . 
ra ud, mingea kțnecoa- ) 
i. condiții r------ *-----
au mult 
«ijilui. Totuși 
tî ajunsese 
—1 pentru
i jucătoarele

cunosc 
re

de handbal 
în meciurile 

Magdeburg,

R. D. Ger-

care îngreit- 
desfășurarea 

nu uitați că 
la un moment 
noi I Adevărtil 

germane au 
rezistență dîrză și au jucat la 

Jrata lor valoare. Ele au avut

sco- 
dat 

este 
opus 
ade- 
o e- 

’'ă prea puțin modificată față de 
cu care ne-au învins anul trecut, 

Moscova și prezentau un palmares 
ipțresionant: n-au pierdut nici un joc 

19551 Portărița Marina Mandrich, 
i și coechipierele ci Eva Schultz și 
ige Schanding au arătat calități dc- 
«bite.
r- Deci, O victorie de mare prestigiu 
intru prima noastră formație. femi- 
nă !
— Categoric ! De alfel,. reprezentati- 
i n astră, deși cuprindea clemente 
Te debutau în jocuri internaționale,

portărița I. Giinther, Aurora Nțcu- 
seu sau Schenker, a terminat acest 
zon internațional fără nici o Infrin
ge. In jocurile, cu R. P. Ungară, 
.R.S.S. (două jocuri) și R. D. Ger- 
ană, toate disputate în deplasare, for- 
ația noastră a realizat un scor total 

30: 12!
— Și ce părere aveți despre ultima 

’’îcterie ?
A fosț un joc foarte frumos, de 

, icat nivel tehnic, în care reprezen- 
atele noastre și-au confirmat valoa- 
a, titlul d.e campioane mondiale. De 
del, chiar ziarele sportive din R. D. 
umană subliniau valoarea jocului de 

Magdeburg, ca o „adevărată, de- 
Mstrație de handbal". Ar fi nedrept 

facem evidențieri, pentru că întrea- 
echipă a contribuit la, victorie, do- 

dirid că antrenorul C. Popescu și, în

>ensul degradant al unei competifii zisă
In anecdotica Olimpiadelor este 
nsemiiat următorul fapt curios, pe- 
Icut !a ediția de la Londra a 1:0.f 

19‘18. Inotătoarea daneză Greta 
idersen, după ce cjștigașe medalia 

aur în p'oba de l()0 iu. liber, era 
se înece în .cursul probei de 400 

.. E drept, „naufragiata" a fost sal
tă de la înec de către un antrenor 
lat la marginea bazinului, care s-a 
uncat în apă și a readus la supra- 
‘ă . pe campioana în pericol.
„Greta nu suportă distanțele lungi..." 

scris atunci gazetarii londonezi 
pretenție de specialiști și conclu- 

i lor a căpătat circulație de adevăr 
solid. In realitafe, inotătoarea fu
se doar victima unui „cîrcel", ac- 
ient foarte frecvent în acest sport. 
■ aceasta din urmă (și nu de pretin- 

„idiosincrasie" a Gretei pentru 
nd) era convins și Bill Battlin, un 
U promotor de reuniuni profeSio- 
ste din Anglia, organizator al mult 
’mbițâtei competiții anuale de tra
nșare a Canalului Mînecii. In min- 
i lui Battlin și-a făcut loc o idee 
renioasă: „Ce-ar fj s-o mobilizăm

Greta Andersen pentru traversa- 
i Canalului.., Inotătoarea care n-a

D. Germană

R.D.G., căpi-înaintea începerii 
tanele celor două
Și Eva Schultz, jac tradiționalul schimb de. fanioane 

(Foto: kâpermann)
ultimul timp și V. Gogăltan, merită 
toate felicitările pentru munca depusă. 

Despre meciul reprezentativelor mas
culine, un titlu apărut în „Deutsches 
Sport-Echo" este concludent: „Apăra
rea noastră a cidigat jocul". Intr-ade
văr, echipa R.P.R. a făcut în R.D. Ger
mană cel mai bun joc din sezonul actual, 
dovedind mult elan, disciplină, dorință 
de a învinge. Deși conduși tot timpul 
jucătorii noștri au reușit să remonteze 
la un moment dat la 8—7, să reziste 
astfel 15 minute din repriza a 
dar, finalmente, au trebuit să 
cu 8—12. Scorul putea fi mai 
dacă atacul nostru se dovedea

jocului R.P.R. — 
echipe de handbal, Elena Jianu

doua, 
cedeze 
str.îns 

mai
eficace. Dar, așa cum sublinia și zia
rul german, gazdele au știut să se 
apere. In plus, nu trebuie pierdut din 
vedere faptul că am jucat cu o for
mație care deține un loc de frunte în 
handbalul mondial, specialiștii situînd-o 
la același nivel cu formația R. F. Ger
mane.

La Wuppertal, în R. F. Germană, 
echipa noastră a dat deplină satisfac
ție, cîștigînd cu 12—9 (6—4)^ în fața 
unei si^ecțion'ate locale învingătoare 
în multe meciuri internaționale.

In ansamblu, reprezentativele noas
tre au lăsat o foarte burtă impresie 
în R. D Germană, cîștigînd pe merit 
aplauzele, și aprecierile spectatorilor ca. 
și ale specialiștilor. In acest fel ele 
— și în primul rînd fetele — au în
cheiat cu succes sezonul internațional 
1958, făcîndu-ne să sperăm’ într-o com
portare ascendentă, în viitoarele con
fruntări internaționale.

REP.

putut termina 400 m. în bazin va par
curge distanța de 37 kilometri pe 
mare.,. Senzațional 1“

Ideea n-a fost 'greu de pus în prac
tică. Daneza, .carp între timp devenise, 
cetățeană a SU.A., era foarte dori
toare de a-și completa bugetul exis
tenței, destul de șubred și a acc.epiat 

imediat oferta promotorului englez. 
După aproape zece ani de anonimat 
numele Gretei Andersen apărea din 
nou în coloanele rubricilor de sport 
din occident, de dota aceasta fpărit 
ci. litere mai mari, așa cum se cu
vine pentru un sportiv profesionist, 
care prin publicitate își asigură lui 
și patronului clșiigurile dorite!

Greta Andersen a plonjat în apă 
de pe plaja de la Calais. Era unsă din 
cap pînă în picioare cu ulei, pentru 
a învinge mai ușor rezistența valu
rilor, ochii ii erau acoperiți de mari 
ochelari protectori, ceea ce îi dădea 
un aspect destul de puțin atrăgător.

Ciudata sirenă, încurajată din bar
că de strigătele în§pHtorg^r in jrun-

Cunoștința noastră cu viața spor
tivă a muncitorilor uzinei de mașini 
agricole din Lvov a început oarecum 
neobișnuit. Abia strînsesem mîna 
instructorului sportiv Piotr Prokopo
vici, cînd în camera comitetului sin
dical a:i intrat cu zgomot mai mulți 
tineri și tinere.

— Faceți cunoștință! Sportivii noș
tri cei mai buni..

Peste cîteva minute aflasem că toți 
aceștia erau membri ai colectivului 
sportiv al uzinei, din cadrul D.S.O. 
„Avangard" (asociație sportivă volun
tară). Muncitorii uzinei participau în 
acele zile la o spartaohia’dă închinată 
celei do a 40-a aniversări a Comso- 
moluhif. Activiștii sportivi veniseră Ia 
instructor pentru a studia programul 
întrecerilor.

In ziua următoare. însoțit de Piotr 
Prokopovici, ne aflam pe stadionul 
uzinei’, unde zeci de muncitori și 
funcționari luau parte la întreceri pe 
distanțe scurte si semifond, . sărituri 
în lungime, și înălțime, aruncarea dis
cului si greutății. In același timp a- 
veăii loc întreceri de volei și baschet 
pe terenurile alăturate. Competițiile 
se disputau și dincolo de limitele sta
dionului. Pe șosea cicliștii concurau 
în curse de viteză și fond, iar pe po
ligonul aflat In apropiere se disputau 
interesante concursuri de tir 1 In to- 

uzinei au luat 
de sportivi, în

tal, la spartachiada 
parte apro.ane 4.000 
tcate cele 12 discipline ale programu
lui.

Colectivul sportiv al uzinei „Lvov
selmaș" ființează de aproape 10 ani. 
Totuși, mai înainte se ocupau de 
snort numai entuziaști'. Inițiatorii ac
tivității snort ive în uzină au fost tur
nătorul Vladimir Ușakov, șeful ate
lierului de turnătorie Lev Kozih, lă
cătușul Piotr Erșov. inginerul Igor 
Grigoriev. Ei' au condus primele secții 
sportive, au dus mtinp.ă. de lămurire 
în rîndurile muncitorilor. Igor Grigo
riev, de. pildă, a început să se ocupe 
de motociclism împreună cu un grup 
de t'neri muncitor'. Lev Kozin con
ducea secția de tir. Cu toate, aces
tea munca sportivă nu căpătase un 
avînt deosebit.

— Atunci, povestește Prokopovici, 
ne-am gindit să punem bazele consi
liului asociației sportive ppluntarc . 
D.S.O. at ‘uzinei, care a devenii intr- 
adevăr veriga principală a astMlății. 
noastre sporjioe. Socoteala noastră- 
s-a dovedit dregptă. întreaga muncă 
organizatorică a-, fost diisb na, mimai 
de membrii consiliului uzinei, dar și 
de cei din consiliile de atelier, instruc
torii voluntari și alți activiști. In cî- 
țiva ani, numărul acestora s-a ridicat 
la 350. Și aceasta reprezintă deja o 
forță care se face simțită în ducerea 
muncii educative și organizatorice în 
rîndurile muncitorilor, inginerilor, 
tehnicienilor și funcționarilor^ S-a 
activizat munca sportivă și în ateliere. 
Consiliile de atelier D.S.O. organi
zează în mod sistematic întreceri în 
rîndul schimburilor. Astfel, in ate
lierul mecanic au avui loc concursuri 
de șah, tir, volei, schi, tenis de masă. 
Muncitorii luptă cu ardoare pentru a 
cuceri steagul de fruntaș care se ă- 
cordă colectivului spatio în care se

te cu Bill Battlin șl mai ales de a- 
cordurile îndrăcite ale unei orchestre 
de „rock’n roll", a dovedit că intr- 
adevăr • 'poate înota mal mult de 400 
iu.... Ea cl. șasi.t clgar pritlia. pp plajei 
de la Dover, iinae o așteptă alt 
public, alte muzici și alte panouri 
publicitare, , i , ■

Totul avea aspect de grotesc carna
val, completat din plin de fa/'full că 
patronul Battlin s-a fncum'etat să 
sară in apă personal, înotind îmbră
cat ultimii 50 m. al cursei, alături de 
angajata sa, gest care trebuia să 
arate, chipurile, solidaritatea care e- 
xistă între patron și inotătoarea pro
fesionistă. Dar.-dacă primul ' n-a fă
cut decît o... baie bună, pentru Greta 
Andersen, apa Canalului era să-.i fie 
în'r-adevăr mormî-ntul. De mai multe 
ori, în cursul traversării, ea se simțea 
în pragul leșinului și a terminat com
plet epuizată, biata epavă omenească...

Sosirea Grelei Andersen pe 
de la Dover a căpătat 
simbol. Complet stoarsă 
nu putea să se țină în 
cală și a parcurs ultimii 
despăițcau de uscat în 
Intr-adevăr, ce putea fi

plaja 
caracter de 

de puteri, ea 
poziție verti- 
meiri care o 
patru labe... 
mai elocvent

în această poziție, vorbind de la sine 
despre îndobitocirea la care sînt su
puși in țările capitaliste sportivii

Articol scris specia! pentru ziarul 
„Sportul popular"

desfășoară cea mai bogată muncă 
sportivă.

Și tov. Prokopovici ne povestește 
mai departe cum aii început să creas
că rîndurile sportivilor uzinei. Actual
mente sînt 835 membri ai D.S.O Oa
meni de toate vîrstele și de diferite 
specialități practică sportul în 12 sec
ții sportive. O mare popularitate o 
au fotbalul, baschetul, voleiul, moto- 
ciclismul, ciclismul, atletismul, turis
mul, vînătoarea și pescuitul. Amin
tisem _ mai sus de numele lui Igor 
Grigoriev. El este acum maestru al 
sportului și continuă să conducă 
munca secției de motociclism. Lev 
Kczin și Boris Zozlușenko- au termi
nat cursul unional de antrenori și 
conduc secția de tir. De. atleți se ocu
pă Vera Kicima, sportivă de categoria 
a doua.

înalta calificare a instructorilor vo
luntari și a antrenorilor a contribuit 
la rezultatele înalte pe Care le-a ob
ținut în scurt timp colectivul sportiv 
al uzinei. 1G4 membri ai colectivului 
s’nt purtători ai insignei G.T.O. de 
gradul I și II, 97 dintre ei sînt spor
tivi calificați. In uzina s-au format 
numeroși sportivi de valoare. De pil
dă, turnătorul Stanislav Drozda a 
ajuns într-un singur an sportiv de 
categoria I-a, cîștigînd titlul de cam
pion regional în alergări cicliste de 
fond. Un sportiv talpntat s-a dovedit 
a fi P. Iskoztib. El este ccl mai bun 
înaintaș al echipei de fotbal și tot
odată cel mai bun aruncător de disc 
și greutate. Lăcătușul Felix Kraveț 
este campion al uzinei la săritura în 
înălțime. Laboranta Vera Kicima este 
campioană la 80 m. garduri. litrii Se- 
rezin este campion la tir, la proba de 
armă liberă — calibru redus.

Sportivii uzinei cuceresc tot mai 
dese victorii în comoetițiile orășenești, 
Astfel, echipa de fotbal a ieșit învin
gătoare în competiția organiza fă de 
D.S.O. „Avangard" 
pelor din orașul și 
Succese- imoortante au obținut de a- 
semenea atleții și trăgătorii în com
petițiile din sezonul -actual.
• Țoale aceste afirmări’ sînt 

/ezultătii! mr nufnaț ăl; mftncii din 
cadrul b.S.’O. L'n ajutor important
----------------------------------------------------

rezervată echi- 
repiunea Lvov.

firește

Ecourile Olimpiadei la șah
MOSCOVA 2o (Agerpres).
Ziarul „Sovietski Sport" publică în 

numărul din .24 octombrie declarațiile 
căpitanilor mior echipe care au parti
cipat recent la cea de-a 13-a ediție a 
Olimpiadei de șah de la M.iînchen. 
lată cîteva din aceste declarații:

ASPEN (S.U.A.): Victoria echipei 
U.R.S.S. este pe deplin meritată. În
treaga echipă a fost alcătuită din șa
hiști de mare valoare. Ca să învingi 
o asemenea formație nu este ușor.

A. OȚERN (Uniunea Sud Africa
nă): Sînteni uimiți de măiestria ma
rilor maeștri sovietici. Pe mulți din
tre ei îi cunoșteam, dar cu tînărul 
campion unional Tal am tăcut aici cu
noștință pentru prima oară. EI este

tradițională...
profesioniști, care în mlinile patroni
lor își pierd' orice urmă de demnitate 
omenească.

__ __________________ •RDj. V._

Iată cum a terminat Greta Andersen traversarea Canalului Mînecii.
Complet epuizată, ea nu se mai poale ridica în picio-are, fiind nevoită să 

Urască lanwntabil pe ultimii pytri-n '

este acordat sportivilor din partea dfJ 
recției uzinei și a organizației sindic 
cale. Sportivii uzinei au la dispoziție 
un frumos stadion, un poligon de tir, 
iar în curî-nd va fi dată în folosință’ 
Casa de Cultură, în clădirea căreia 
se va afla o sală de sport și un cabin 
net de metodologie sportivă.
. Cultura fizică a intrat adînc în 
viața uzinei. In fiecare zi, înainte de 
începerea schimbului, muncitorii exe
cută 10—15 minute de gimnastică. în 
producție. In cursul schimbului, în 
pauza de 5 minute, ei efectuează, la 
locul de muncă exerciții speciale. 
Gimnastica de producție este îndru-> 
mata de instructori voluntari anume 
pregătiți. Pentru a stimula gimnasti
ca de producție, comitetul uzinei a 
pus în joc o cupă transmisibilă, care 
actualmente se află în posesia colec- 

de turnătorie.
sînt fruntași în pro- 
pildă pe halterofilul 
El depășește în mod 
de producție și de
mni bun strungar

tivului atelierului
Sportivii uzinei 

dticție. Iată-1 de 
Ivan Vinogradov, 
permanent planul 
ține titlul de cel 
pe regiune. A't sportiv, Mihail Ăfa- 
nasie, a fost de asemenea evidențiat 
pentru munca sa în producție. Prac
ticarea sportului înlesnește creșterea 
productivității muncii nu numai în 
rîndul cîtorva muncitori, ci în ateliere 
întregi.

Am petrecut cîteva zile la uzina 
„Lvovselmaș" și ne-am convins că 
activitatea sportivă se dezvoltă necon
tenit. In flecare zi terenurile sportive 
ale uzinei pulsează de activitate entu
ziastă. Tineri și tinere, bărbați și fe
mei, se antrenează în mod sistematic, 
iau parte la competiții'.

— Sportivii noștri participă acum 
șt la întreceri cu caracter republican, 
ne-a spus în încheiere P. Prokopovici. 
Ciclistul Stanislao Drozda ia parte la 
curse de șosea, organizate de consi
liul remiblicah al D.S.O. „Avangard". 
Fotbaliștii noștri se întrec în cadrul 
campionatului unjqnal. In ultimul lor 
meci. îmgofrlpa’, criiippi orașului Cer
năuți, ei au ieșit îrwthgători ~ctt sco-

Sr ntt-T Ttifrrtb de Mirare* dacă la 
trofeele sportive, aflate acum în patri
moniul uzinei' se vor adăuga în ctirînd 
și altele mai importante. Fiindcă la 
„Lvovselmaș" sportul a căpătat un 
puternic caracter de masă.

A. ȘEIN

acestui joc. 
lat este o

un adevărat maestru al
MAX EU-WE (Olanda): 

adevărată revelație a șahului. Vă rog 
să mă credeți, în 
de ani am văzut 
hîști talentati...

M. MARGO VIG 
țese ca cea de-a 
încheiat cit rezultatele așteptate.

O? DE1NE (R. F. -Germană).: Cea 
de-a 4.3-a Otimpiada -nu a fost numai 
cea mai mM «și cba mai puternică, 
dar fără îndoială și cea mai „tînără" 
dintre Olimpiadele disputate pînă a- 
ctini. Trebuie de asemenea să subli
niez că în Cursul partidelor între șa
hiștii din diferite țări a domnit spi
ritul unei adevărate prietenii.

H. GOLOMBEK (Anglia): Echipa 
U.R.S.S. a demonstrat’ încă o dată sit-

cursul ultimilor 30 
la lucru mulți șa-

(Iugoslavia): Soco-
13-a Olimpiadă s-a

perioritatea Sa asupra celorlalte d- 
chipe participante.

F. CAMPAMĂNES (Finlanda): La 
OTîmpiâdb întotdeauna se remarcă noi 
șdhiști tiițefi. La Miincheii pleiada ti-, 
nerilor a'fost condusă de marele ma
estru isovietic Mihail Tal. După păre
rea mea pe el .îl așteaptă iui viitor 
Strălucit.



înotătorii bucureșteni se pregătesc 
îo ueiierea mirii cu rejrszeiitaiîaa gudipesiei

Pentru înotătorii selecționați în 
lotul Capitalei, concursul desfășurat 
sîmbătă și duminică Ia bazinul Flo- 
reasca a însemnat, totodată, și o 
primă verificare a formei lor în ve
derea apropiatei întîluiri (7—8 no
iembrie) cu reprezentativa orașului 
Budapesta.

In această perioadă, în care an
trenorii bucureșteni urmăresc readu
cerea în formă a elevilor lor, ca și 
acomodarea cu piscina acoperită (alte 
dimensiuni, alt ritm, deci, și alte 
condiții atmosferice), cîteva „crono- 
metre" ne-au reținut atenția în mod 
deosebit Pe primul plan se situează 
timpurile reușite de Mihai Mitrofan. 
(Cetatea Bucur) pe 106 m. și 200 tn. 
bras: 1:15,0 și respectiv 2:43,0. In
teresant de remarcat este faptul că 
pe 100 ni. el a fost serio3 „solicitat" 
de Al. Popescu, campionul și record
manul țării în probele de... fluture.

Au ieșit în evidență, apoi, înotă
toarele Sanda Iordan (Dinamo) și 
Ingrid Wachter (C.S.U.). Tinăra di- 
namovistă a realizat cu timpul de 
B:06,2 (200 m. bras) cea mai bună 
performanță de sală (la junioare) pe 
această distanță, în timp ce [ngrid 
Wâchter a ajuns — la 14 ani — 
cea mai valoroasă demifondistă a 
țării. A sosit însă timpul ca stilului 
ei să i se aducă serioase retușuri. O 
bătaie mai eficace a picioarelor (în 
întregime sub suprafața apei) îi va 
înlesni o poziție a corpului mai a- 
vantajoasă, mai dinamică. Și astfel, 
cu eforturi mai rațional cheltuite și 
(randamentul ei va fi fără îndoială

Actualități 
din R. P. Bulgaria
S-au Întrecut înotătorii din 6 țări

Simbătă și duminică Capitala R.P. 
Bulgaria a găzduit o interesantă com
petiție internațională de înot, la care 
au luat parte sportivi din R.S.S. Gru
zină, R.D. Germană, R.P. Polonă. 
R.P. Ungară, Turcia și R.P. Bulgaria. 
Cu acest prilej au fost înregistrate o 
serie de rezultate valoroase, lată în
vingătorii probelor : 100 m. Leopold 
(R.D.G.) 1:00,6; 400 m. Katona (U.) 
4:45,4 ; 100 tn. spate Bîolcev (B)
1:10,5; 100 m. fluture Ciz (P)
1:04,9; 200 m. fluture Ciz (P.) 2:31.5; 
100 iil L; 3 Operman (R.D.G.) 1:14.2; 
200 m. bras Operman (R.D.G.) 2:42,2; 
.00 m. femei Franck (U.) 1:08,5; 400 
ui. fetnei Franck (U.) 5:27,5; 100 ni. 
fluture femei Țedro (P.) 1:24,8; 100 m. 
spate femei Țedro (P.) 1:21,5.

Gazdele victorioase în etapa 
de duminică a campionatului 

bulgar de fotbal

Campionatul de fotbal al R.P. Bul
garia a programat duminică întâlnirile 
celei de a Vll-a etape. La Vama, 
Spartak Pleven a învins cu 1-0 echipa 
locală Botev. Fruntașa clasamentului 
T.D.N.A. a cucerit cea de a șaptea 
victorie, învingînd la limită (2-1) pe 
Spartak Varna. Celelalte rezultate: 
Slavia—Levski 4-1, Dunav Russe— 
Spartak Plovdiv 3-1, Botev Plovdiv— 
Minior 3-1, Botev Stara Zagora—Lo
komotiv 1-0. Conduce T.D.N.A. cu 14 
puncte urmată de Slavia 10 p., Loko
motiv, Spartak Pleven, Levski, Botev 
Stara Zagora și Botev Plovdiv 7 p.

Miercuri și joi, fotbaliștii bulgari 
participă la înflI.nTi internaționale. 
Sosește în turneu echipa franceză Nî- 
mes, clasată pe locul trei în prima di
vizie. Adversarii francezilor vor fi pe 
rind Lokomotiv și Levski.

Ultima cursă cidistă 
a sezonului

Sezonul ciclist de fond s-a încheiat 
cu desfășurarea cursei Sofia—Varna, 
în 4 etape. întrecerea a fost închinată 
celui de al IV-lea Congres al Uniunii 
1 inerctului Popular al lui Dimitrov și 
patronată de ziarul ,,Naroden sport", 
învingătorul cursei este Stoian Gheor- 
ghiev, care a reușit să i întreacă cu 
9 min. pe favoritul întrecerii, Boian 
Koțcv, distanțat în cea de a doua 
etapă.

TOMA HRISTOV
corespondentul ziarului „Sportul 

popular" la Sofia 

mai marc. In rest, merită a fi su
bliniată victoria reușită de Mihai Va- 
siliu asupra colegului său de club, 
Dumitru Caminschi, în proba de 100 
m. spate, cursa spectaculoasă furni
zată de sprinterii Emil Voicu (Ceta
tea Bucur) .și Gavril Blajek (C.C.A.), 
ambii creditați la capătul probei dc 
100 m. liber cu același timp: 59,6. 
O mențiune specială pentru înotătorul 
Șt. lonescu (C.C.A.) învingător în 
proba de 400 m. liber și candidat 
serios pentru locul secund, la 200 
m. fluture în echipa reprezentativă. 
Rezultatele tehnice: MASCULIN. 100 
m. liber: 1. Em. Voicu (Ceta’ca 
Bucur) 59,6; 2. G. Blajek (C.C.A.) 
59,6; 3. C. Chirvăsuță (C.S.U.) 1:01,6, 
400 tn. liber ; Șt. lonescu (C.C.A.) 
4:50,2; 2. I. Nagy (Voința) 4:59,7; 
3. C. Mocanu (Rapid) 5:00,5. 100 tn. 
bras: M. Mitrofan (Cetatea Bucur) 
1:15,0; 2. Al. Popescu (Dinamo) 
1:15,3; 3. T. Rînea (Spartac) 1:20,3. 
200 rn. bras: I. M. Mitrofan 2:43,0;
2. Al. Popescu 2:48,4; 3. Al. Sehmal-
tzer (C.C.A.) 2:50,1. 100 in. fluture: 
St. Kroner (Dinamo) 1:09,9. 200 m. 
fluture: I. Șt. lonescu 2:40,6; 2. 
Șt. Kroner 2:50,3; 3. I. Nagy 2:51.5. 
100 m. spate : 1. M. Vasiliu (C.S.U.) 
1:08,9; 2. D. Caminschi (C.S.U.)
1:09,4; 3. Em. Voicu 1:13,1. FEMI
NIN. 100 ni. liber: I. Ingrid Rothe 
(C.S.U.) 1:12,5; Vasilica Iurciuc
(Din.) 1:13,1; 3. Ingrid Wâchter 
(C.S.U.) 1:15,7; 400 in. liber: 1. I. 
Wâchter 5:46,0; 2. V. Iurciuc 5:56,8.
3. Ana Grigoraș (Rapid) 6:06,8. 100 
tn. bras: Sanda Icrdan (Din.) 1:28,5
2. Helga Boicehovski (C.S.U.) 1:31,9;
3. Helga Geisser (C.S.U.) 1:32,7.
200 m. bras: Sanda Iordan 3:06,2. 
100 m. fluture: Nicoleta Ștefănescu 
(Rapid) 1:24,2; El. Bratu (Rapid) 
1:26,8. 100 m. spate : Nic. Ștefănescu 
1:22,8. Irina Prodanof (Dinamo) 1:30,9; 
Astrid Wâchter (C.S.U.) 1:31,2.

G. NICOLAESCU lantastică ridicare, culminind cu ocu-

Antrenorul Nicolae Sotir 
va continua să pregătească 

pe voleibaliștii turci
După cum se știe. Federația de Vo

lei din Turcia, apreciind valoarea vo
leiului romînesc în urma rezultatelor 
frumoase obținute la marile întreceri 
internaționale, cît și pregătirea profe
sională ridicată a tehnicienilor noștri, 
a cerut sprijin federației noastre de 
specialitate prin trimiterea unui antre
nor în Turcia, care să pregătească 
echipa reprezentativă turcă. Răspun- 
zînd afirmativ, forul nostru de spe
cialitate l-a trimis pe cunoscutul ar
bitru internațional și antrenor de vo
lei NICOLAE SOTIR. contribuind 
astfel la ridicarea nive'ului tehnic al 
acestui sport în Balcani.

Antrenamentele făcute la Istanbul 
de Nicolae Sot'r cu echipa reprezenta
tivă masculină a Turciei au dat roa
de. La campionatele europene de vo
lei care au avut loc anul acesta la 
Praga, echipa Turciei s-a clasat pe 
locul XII d;n 20 de echipe masculine 
participante. Locul (avîndu-se în ve
dere că la campionatele mondiale de 
la Paris — 1956 aceeași echipă s-a 
clasat a XXII-a din 24 țări partici
pante), este bun. reprezentînd un a- 
devărat salt de valoare. De aceea, N. So
tir a fost felicitat personal pentru ac
tivitatea sa de dl. Sinasl Ataman. M. T.

o Cunoscutul atlet 
ATLETISM american Bobby Mo- 

row a declarat recent 
că la Jocurile Olimpice din 1960, 
atleții americani nu vor mai cuceri 
atîtea titluri ca la precedentele ediții, 
deoarece atleții sovietici au șanse 
mai mari și au înregistrat în ultima 
vreme un progres extraordinar. „Atle
tismul american nu poate țin? pasul 
cu performanțele mereu crescînde ale 
sportivilor s vietici".

• Prima semifinală 
FOTBAL a „Clipei U.R.S.S." la 

fotbal a opus dumini
că la M scova cunoscutele echipe 
moscovite Spartak și Dinamo. Fotba
liștii de la Spartak au cîștigat cu 
2—I (l—0). Punctele au fost înscrise 
de Ilin, Isaiev și respectiv Urin. In 
finală Spartak va întilni pe învingă
torul din ;dcul Torpedo Moscova — 
Lokomotiv Moscova.

După victoria reprezentativei noastre 
de lupte la Stockholm

9 Comentariile presei

KUORTANE 27 (prin telefon de la 
trimisul nostru special).

Victoria obținută de reprezentativa 
de lupte a R. P. Romîne la Stockholm 
ne-a satisfăcut pe deplin și desigur că 
i-a bucurat și pe miile de iubitori 
acestui sport din țara noastră. Între
gul lot a avut o comportare exem
plară ,a dat dovadă de o ținută spor
tivă impecabilă și dorință fierbinte de 
a învinge, lucruri apreciate și elogiate 
de însăși presa suedeză. Calitatea în- 
tîlnirilor a scos în evidență odată 
mai mult buna pregătire a sportivilor 
romîni și nu rareori spectatorii sue
dezi au aplaudat puternic frumoasele 
acțiuni tehnice inițiate de ei. Nume
roasele comentarii ale presei, atît Îna
inte cît și după consumarea evenimen
tului, subliniază că echipa reprezen
tativă a R. P. Romîne este c echipă 
deosebit de valoroasă.

Ca să oglindim și mai bine aceste 
aprecieri vom spicui doar cîteva din 
comentariile presei din Stockholm. 
Astfel, ziarul ,.Ni-Dag“ care apare in 
capitala Suediei scria înainte de meci: 
„Pentru prima dată in 'storia luptelor 
cele două echipe se intilnesc in Sue
dia începutul a fost făcut anul trecut 
in Romîitia și datorită faptului că m- 
minii au învins, echipa noastră se 
află in fata unei sarcini grele". Un 
alt ziar, „Aftonbladet", menționează 
că rontînîi au progresat niu't și că 
echipa noastră este la ora actuală una 
din cele mai puternice din estul Eu
ropei. Influentul ziar ..Morgen Tid- 
ningen“ dă următoarele detalii: „De 
fapt este ceva apropiat de jubileu. Cu 
25 de ani in urmă, in 1934, rominii 
s-au intilnit cu noi la Roma cu prile
jul campionatelor europene. întrecerile 
s-au soldat cu victoria suedezilor. A 
celași lucru s-a petrecut și la Olim
piada de ia Berlin... In ultimii doi ani 
insă, (ara producătoare de petrol de 
pe malul Mării Negre a înregistrat o

directorul general al Direcției Educa
ției Fizice din Turcia. In plus, foru
rile de specialitate din Turcia au ce
rut prelungirea contractului antreno
rului romîn pînă la 1 martie 1959, 
ceea ce a fost aprobat. Astfel că 
Sotir va mai lucra un timp la Istanbul.

— De data aceasta activitatea mea 
va fi mai complexă, ne-a spus el. 
Mă voi ocupa nu numai de echipa 
masculină a țării, ci și de Cea femi
nină. In plus, pentru că actualmente 
există o mare diferență de valoare in
tre mănunchiul de jucători din echipa 
reprezentativă masculină a Turciei și 
restul jucătorilor de volei va trebui 
să-mi îndrept atenția și spre ridicarea 
generală a nivelului tehnic al volei
baliștilor din această țară. De aceea, 
pe linoă cursurile pe care le-am ținut 
cu arbitrii din Istanbul, Ankara și Iz
mir, va trebui să țin în aceleași 
orașe, cursuri cu antrenorii de volei 
pentru că pregătirea lor — tn general 
— este destul de slabă. Cu echipele 

reprezentative masculină și feminină 
mă voi ocupa doar in ianuarie și fe
bruarie 1959

a La 1 ianuarie îsi
HOCHEI va începe turneul în 

S U.A. echipa selecțio
nată de hochei pe gheață a 
U. R. S. S. In cursul acestei 
vizite hocheișt'i sovietici vor susține 
6 întîlniri în diferite orașe americane. 
In primul meci la 1 ianuarie echipa 
sovietică va întîlni la Madison 
Square Garden echipa reprezentativă 
a S.U.A.

După desfășurarea acestor meciuri 
echipa S.U.A. va reîntoarce vizita 
echipei sovietice susținînd 3 întîl
niri la Moscova. Echipa americană 
va niai evolua la Londra. Haga. Am
sterdam, Oslo, Helsinki și alte orașe 
europene

suadeze. ® Astă seară, R.P.R. — Finlanda la

parea locului 5 la campionatele mon
diale din acest an de la Budapesta, 
înaintea Suediei și numai la o lamă- 
tale de punct in urma echipei bulgare, 
clasată pe locul 4".

Elogiile presei suedeze Ia adresa 
sportivilor noștri, a arbitrilor romîni 
I. Corneanu și Vascu Popovici ne um
plu inima de bucurie. Nu putem decît 
să ne mîndrim că, așa cum qrăta un 
alt ziar: „luptătorii romîni sinf deose
bit de puternici, știu să lupte cu ar
doare si sezisează cele mai potrtvi'e 
momente pentru a-si asigura victoria 
în luptă". Deosebit de apreciați au 
tost- sportivii noștri în lupta la parter, 
uimind' asistența cu torța, viteza și 
agilitatea \de care au dat dovadă, ri- 
dicîudu-și cu ușurință adversarii și e-

Adversarii noștri de duirrnicâ sînt în forma

Echipa Turciei a 

duminică

lăsat o Lună impresie 

la Bruxelîes

BRUXELLES 27 (prin telefon). — 
Comentînd meciul Belgia — Turcia 
(1—1) desfășurat duminică pe stadio
nul „Heyssel" ziarul belgian „Les 
Sports" scrie în titlu : „Turcii au ter
minat partida mai proasoeți..." Intr-a
devăr, aceasta este una din caracteris
ticile partidei, în care oaspeții au de
monstrat o mai bună condiție fizică, 
terniinînd în forță, cu atacuri tot mai 
periculoase la poarta belgienilor.

Este drept, în prima repriză, supe
rioritatea teritorială a aparținut gaz
delor, care au dominat mai mult. In 
această parte a jocului, fotbaliștii turci 
au aplicat o tactică strict defensivă, 
folosind o apărare „beton", în 4 oa
meni pe linia de fund. Cînd însă, 
după pauză, Piters a deschis scorul 
pentru gazde, (min. 53), aceasta a 
constituit un adevărat semnal de atac 
pentru naționala Turciei. Oaspeții și-au 
modificat complet tactica liniei de 
înaintare, care pînă atunci a constat 
numai din contraatacuri. Autorul prin
cipal al acestora a fost extremul dreap
ta Hilmi, lansat prin pa3e lungi direct 
de fundași. In a doua parte a jocului, 
însă înaintașii turci au atacat dezlăn
țuit, ceea ce le-a permis să egaleze în

Valoroase rezultate 
ale atleților sovietici

In preajma campionatelor pe echipa 
ale U.R.S.S. atleții sovietici au luat 
parte la mai multe concursuri de veri
ficare în sudul țări'. La Nalcik s-au în
trecut atleții din Leningrad- Un rezul
tat valoros a obținut tînăritl N. Dobrî- 
vecer, care a aruncat ciocanul Ia 64,12 
m. Pe locul 2, O. Kolodi — 63,78, ur
mat de I. Șibalov 63,30 m. La sări
tura cu prăjina A Petrov a trecut 4,45 
m. Intr-o formă excelentă se atlă sprin
terul Edvin Ozolin. El a alergat 100 
m. în 10.4 sec. și 200 ni. în 21,3 sec 
Aruncarea greutății femei a revenit Ga. 
linei Zîbina (cu 16,42 m.) care a în
trecut-o pe Zoia Doinikova, clasată a 
doua cu 16,08 m. In proba masculină 
a învins recordmanul țârii V. Lipsi-

O Parasutișt'.i spor- 
PARAȘUTISM tivi sovietici au stabi

lit recent cîteva noi 
recorduri mondiale. Efectuînd un salt 
din grup de la înălțimea de 1500 m 
cu deschiderea întîrziată a parașute
lor sportivele Akimova, So'dadze și 
Rtileva au aterizat la 7,02 m de punc
tul fixat. Intr-un salt dublu de noapte 
de la 1500 m Akimova a realizat o 
medie de aterizare de 7,73 m de 
punctul fix. O altă performanță ex
celentă au realizat la saltul în grup 
parașutiștii Victor Rakov, Valentin 
Danilovici și Alexandr Pietricenko co- 
rectînd cu 4,56 m recordul mondial la 
săritura de noapte, deținut de para
șutiștii cehoslovaci.

Seinajori

xecutînd cu rapiditate cele mai variafd 
acțiuni. Acest lucru a tăcut ca ad
versarii să nu găsească decît rareori 
o acțiune potrivită de ripostă sau de 
apărare.

Cuvinte, de laudă la adresa sporii-' 
vilor romîni au adus ieri și ziarele 
din Helsinki, care au publicat mate
riale ample, declarații și fotografia 
lotului țării noastre la sosirea în ca* 
pitala finlandei.

Astăzi la ora 19,30 luptătorii romîni 
susțin intîlnirea revanșă cu echipa re
prezentativă a Finlandei, in localitatea 
Seinajori, iar joi va avea loig cel de 
al doilea meci la Kuoriune, cu o echipă 
divizionară.

V. GRADINARU

minutul 78 prin Mctin. De notat că 
doar cu cîteva minute înainte, arbitrul 
nu acordase un gol înscris de Kadri.

De fapt, sfîrșitul reprizei a doua a 
fost partea cea mai interesantă a între
gului meci, în care s-a vădit forța de 
joc reală a naționalei turce. Ea a scos 
în evidență forma bună a înaintașilor 
Lefter, Kadri și Can, ultimii doi for- 
mînd pe aripa stîngă un cuplu deosebit 
de periculos. Bun a fost și stoperul 
Naci. care însă a jucat ultimele minute 
accidentat și se pare că nu va putea 
reintra o perioadă de timp. Mai pu 
buni au fost mijlocașul Mustafa și ce. 
trul Metin. Trebuie remarcat că lips , 
portarului titular Turgay nu s a făc u/ 
simțită, înlocuitorul său Ozcan reinar- 
cîndu-se prin multă siguranță.

Faptul că acum un an fotbaliștii 
turci n-au reușit jucînd pe teren pro
priu decît tot un 1—1 cu naționala 
Belgiei vorbește de la sine despre pro
gresul pe care l-au înregistrat în pe
rioada de timp care s-a scurs de la 
meciul precedent.

Naționala Turciei a jucat la Bru 
xelles în următoarea formație: Ozcar 
— Ismail, Basri — Mustafa, Naci, Ah 
med — Hilmi, Lefter, Metin, Kadri 
Can.

nis, cu un rezultat de 16,54 ni. f! 
Sluțiți și A. Saenko au sărit 2,00 in 
în înălțime. Cu rezultate toarte bun 
s-a înche:at și proba de 80 m.g. car 
a reunit la start 5 maestre ale sportu 
lui. Prima a sosit Nina Vinogradov 
— 10,8 sec., urmată de Galina Grin 
vald 11,0 sec. și Galina Volkov 
11,1 sec.

Pe stadionul Trud din Soci, Vaier 
tina Litueva a sărit 5,98 ni. în lui 
gime. La lalta, în cadrul întrecerile 
atleților din Ucraina, D. Efremov 
sărit 15,51 m. la triplu, iar D. Egoro 
a aruncat ciocanul la 60,77 ni. Atleț 
letonieni au concurat Ia Batumi. U 
nou record republican a stabilit 1 
Iralle care a parcurs 80 ni.g în 11 
sec.

• La Cracovia s
RUGBI disputat duminică îi 

tîlnirea internaționa 
de rugbi dintre echipele selecționa: 
ale R. P. Polone și R. F. German 
Rugbiștii germani au repurtat vieți 
fia cu scorul de 11—3 (3—0).

(Agerpres)

® In cadrul un
TENIS competiții de ten 

disputată recent 
Calcutta, cunoscutul campion indii 
Ramanahtan Krishnan l-a învins i 
6—4 ; 6—3 pc renumitul jucător Bu 
ge Patty (S.U.A.).

o La Berkley (S U.A.), în fina 
de simplu bărbați, Budge Pattv 1 
învins cu 6—4, 7—5, 13—15, 6—2, 
Mike Davis, iar la femei Truman 
î.ctrecut-0 pe Darlene Hard cu 6— 
6-4.
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