
Fruntași in muncă și in sport
*

Gott-

Printre harnicele muncitoare de la 
Fabrica de țigarete din Capitală se 
numără și tînăra îinpacket; toare 
Daniela Silișteanu. l.a locul de pro
ducție, Daniela Silișteanu obține în 
cinstea marii sărbători rezultate dintre 
cele mai frumoase, numele ei figurînd 
deseori pe tabloul de onoare al frun
tașelor, alături de celelalte tovarășe 
de muncă din brigada sa. In același 
timp. Daniela Silișteanu este o vred
nică utemistă care își îndeplinește <J< 
cinste sarcinile de organizație. Pe 
lingă aceste calități, ea desfășoară 
o susținută activitate sportivă, fiind 
una dintre cele mai bune jucătoare 
de handbal din fabrică.
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Unul aintre cei mat apreciați 
iui ai. întreprinderii Element 
•>âld din București este și ajuslorul 
'reda Dumitru. La locul său de num
ii, el obține zilnic depășiri de peste 
d%. Preda Dumitru este și candidat 
e partid. Tinerii din această uzină îl 
preciază in mod deosebit pentru pri- 
eperea lui profesională cit și pentru 
iteresul deosebit pe care îl manifestă 
dă de o muncă de calitate. Pe linie 
portivă, el activează cu succes in e- 
hipa de fotbal a colectivului sporttb 
l întreprinderii.

Ștafeta Prieteniei Bomlno-Sovietica

Candidata de partid N atașa Fagără- 
șanu este o harnică muncitoare în 
Secția tricotaje a fabricii de confec
ții Cili. Gheorghiu-Dej din Capitală. In 
cinstea zilei de 7 Noiembrie ca înre
gistrează, în medie, depășiri de peste 
40%. In activitatea sportivă ea se 
străduiește, în special în secția de hand
bal unde activează în prima echipă 
a fabricii, să angreneze și alte tinere 
ta practicarea sporturilor preferate. 
Tînăra Natașa Făgărășanu se bucură 
în același timp de respectul și stima 
celorlalte muncitoare, pentru pricepe
rea și sîrguința cu care muncește în 
fabrică.

Una dintre manifestările cele mai 
de seamă ale sportivilor noștri care 
întâmpină oea de a 41-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, Ștafeta Prieteniei Româno- 
Sovietice, se apropie de faza finală.

Luni după-amiază, de Ia ora 16.30, 
patru din ramurile principale ale 
traseului acestei întreceri sărbătorești 
vor sosi în Piața Republicii din Ca
pitală. Cite 10 motocicliști care au pornit 
din Timișoara, Craiova, comunele re
giunii București și cele 8 raioane ale 
Capitalei se vor întîlni aci, unde, îna
inte de a pleca mai departe, spre lași, 
vor fi primiți cu tot entuziasmul în 
cadrul unei festivități, la care vor par
ticipa numeroși sportivi și activiști 
sportivi din apitală.
Inlîlniro do șah la 100 de mese !

In cinstea celei da a 41 aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie va avea loc o inedită întrece
re de șah la 100 de mese. Este vorba 
de meciul dintre colectivele sportive 
Justiția și Uzinele 23 August, care șe

va desfășura astăzi de la ora 17,30 
în palatul Justiției din calea Raliovci 
Nr. 2. Aceasta constituie prima mani
festație de acest gen din țara noastră.

„Cupa 7 Noiembrie" la gimnastică.

Din noianul de competiții spoitive 
sărbătorești se anunță ca foarte inte
resant și concursul de gimnastică or
ganizat de clubul sportiv Constructo
rul, care va decerna formației învin-

intr-un concurs de amploare : Cup* 
Constructorul. Organizatorii împre+ 
ună cu cei aproape 100 de participanți. 
și-au dat silința și au reușit pe dea- 
plin să obțină un bine meritat succes, 
pe pldn tehnic și propagandistic. Pi+ 
nalele de simplu pe diferitele categorii 
de vîrstă au revenit următorilorjj- 
băieți 13—14 ani: Constantin Po4- 
povici (C.C.A.) ; 15—16 ani : NeliT 
Guțu (Olimpia); 17—18 ani: Șerbaa'

Prin întărirea organizatorică, spre noi succese 
sportiveîn activitatea cluburilor

Cluburile sportive de înscria printre cele mai tinere forme organizatorice 
'ale mișcării de cultură fizică și sport din țara noastră. Tocmai de aceea, una 
dintre cele mai importante sarcini care stau in fața cluburilor sportive, in 

lor con solidare organizatorică.

rioare ale U.C.F.S.”. Am reprodus 
acest paragraf din regulamentul de 
organizare și funcționare a clubului 
sportiv pentru a-1 reaminti unor con
silii către se pare că l-au „uitat”. 
Astfel, o serie de cluburi ale căror 
consilii au fost descompletate nu s-au 
îngrijit din timp să coopteze alți 
membri.

Mai grav este însă faptul că, deși 
o serie de consilii întrunesc numărul 
respectiv de membri, ele nu își în
deplinesc obligațiile conform statutu
lui. De pildă, la C. S. Știința Cluj, 
din cei 16 membri ai consiliului clu
bului activează doar... unul singur: 
tov. Lanțoș, prodecan al Institutului 
Juridic; la Clubul Sportiv Muncito
resc Rădăuți consiliul a ținut în 7 ktni 
7 ședințe (la aceasta s-a rezumat în 
fapt activitatea organului de condu-

etapa actuală, este continua
Completarea șl activizarea 

consiliilor cluburilor

Consiliul clubului sportiv conduce 
Mitrolează întreaga activitate a 

ș inului sportiv și este direct răs- 
tinzător de buna desfășurare a ac- 
ivității spo-tive față de adunarea ge- 
terală și de organele locale și supe-

cere) în care 
dată o secție 
fotbal care se 
tică : suferise 
tive !

In acest fel
Obține rezultate bune. Numai printr-o 
muncă colectivă se pot lua hot'ărîri 
eficace care să contribuie la dezvol
tarea activității sportive din cluburi. 
Exemplul clubului sportiv Progresul 
București este grăitor. La acest club 
membrii consiliului sînt și președinți 
ai secțiilor, astfel că s-a creat legă
tura organică necesară între condu
cere și secții. Toți membrii consiliu
lui clubului sportiv Progresul Bucu
rești participă la ședințe, își dau 
aportul la elaborarea măsurilor și 
apoi le supraveghează personal în
deplinirea. Așa este firesc să se mun
cească în toate cluburile 1 Primind

POLEI

In trecere spre Bulgaria, unde oa 
articipa la un turneu, echipa masett- 
nă cehoslovacă de volei SPARTAK 
RNO va juca la 6 noiembrie in Ca- 
itală cu CETATEA BUCUR. Din for- 
taiia care ne va vizita fac parte nu- 
ieroși jucători de valoare, printre care 
: Laznicka, căpitanul reprezentativei 
ehoslovaciei, campioană mondială și 
uropeană.

I'ENIS BE MASĂ
• Sîmbătă și duminică la Cluj 

întîlnirea internațională Cluj 
— Chișinău

In cadrul manifestațiilor sportive 
onsacrate Lunii Prieteniei Romîno- 
'•ovietice, azi și mîine va avea loc la 
'.luj întîlnirea internațională de tenis de 
rasă dintre reprezentativele orașelor 
Tuj și Chișinău. Oaspeții sovietici au 
i sosit la Cluj. Au făcui deplasarea 
rmătorii sportivi și sportive: Grin- 
erg Grigore maestru al sportului. Pe- 
■elmat» lacob maestru al sportului, 
doric Adalbert, Longvin Valeriu, ler- 
aolaeoa Ana, Popovici Svetlana și 
lușcoua Valentina.

Din selecționata clujeană vor face 
arte printre alții Tiberiu Harasztosi, 
îheorghe Cobîrzan, Majtehniy, Rethy, 
tarta Tompa, Maria Curo, Lucia Co- 
irzanl

s-a analizat o singură 
și antime aceea de... 

afla într-o situaț e cri-
4 înfrîngcri consecu-

este clar că nu se pot

H. NAUM

(Continuare tn pag. a 2-a)

Crosul de masă „SĂ INTlMPiMlM 7 NOIEMBRIE**

S-a dat startul in proba seniorilor. Concurența sînt animați de o mare 
dorință de a învinge. Cei mai buni vor fi din nou prezenți la start, 
miitte, cu prilejul fazei orășenești. (Citiți amănunte iu pagina a Il-a).

gătoare trofeul „Cupa 7 Noiembrie”, 
întrecerea este rezervată gimnaștilor 
din categoriile inferioare și de pe a- 
cttm startul ei se anunță foarte popu
lat. Zeci de gimnaști de la C.C.A., Di
namo, Spartac, C.S.U.B. și Progresul 
(toate din Capitală) și-au anunțat 
participarea. Vom putea urmări evo
luțiile sportivilor, duminică de la ora 
8,30 în sala de gimnastică a școlii 
tehnice de comerț din str. Hristo Bo
tev Nr.
Reușita 

tenis

17.
deplină a concursului de 
pentru copil și junioii

și juniorii din Capitală careCopiii și juniorii din Capitală care 
îndrăgesc tenisul de cîtnp au avut și 
ei ocazia să se întreacă zilele acestea

Basarab (Constructorul). Fete 15—1#* 
ani: Sanda Ciogolea (Olimpia); 17—- 
18 ani: Irina Protopopescu (Olimpia)-. 
In afară de învingători au mai ieșit: 
în evidență tinerele „speranțe” al»: 
sportului cu racheta : Dron, Boagluv. 
Burciu, Teodoreantt, Lazaride etc, Cel. 
mai bine s-au prezentat copiii și ju-r 
niorii clubului Olimpia (antrenor St— 
Sfetescu) pare a și cucerit — cu cel» 
64 de puncte acumulate -— frumosul 
trofeu, terminînd astfel cu mult succe» 
sezonul compctițional pentru cei micL. 
Pe locul secund s-a situat clubul Dl* 
nan» (47 p.) — care a avut cea mai. 
bună mobilizare. Urmează Construot- 
torul. Progresul, C.C.A. și C.S.U*- 
București.

Echipa noastră reprezentativă de fotbal
debutează în „Cupa Europei14 întîlnind echipa Turciei

Constantin (la mijloc) în plină acțiune, la antrena
mentul reprezentativei noastre de joc. Interul dreapta 
trage la poartă din Săritură, făcînd zadarnică intervenția 
lui Marinescu (Petrolul) — in dreapta. Topșa (stingă) 
îl urmărește cu admira^g (Foto BORJS CIOBANUj,

Iată și o imagine de la antrenamentul fotbaliștilor turci, 
care s-au pregătit tot joi, la Stadionul „23 August". Șe
dința de antrenament a început cu exerciți: de gimnas
tică și alergări, pe care jucătorii le-au executat cu 
mdtă. riună, ' (Foto TEODOR ROIBUj, ,

Stadionul „23 August” va cunoaște» 
din nou mîine freamătul caracteristici 
marilor întreceri sportive internaționa-t- 
le. Zecile de mii de spectatori, care aut 
aplaudat duminica trecută tînăra noas
tră echipă națională pentru frumoasa' 
replică pe care a dat-o redutabilei for
mații a Ungariei, vor veni de data a— 
ceasta pentru a-și susține echipa îr*~ 
tr-un joc cu caracter oficial. Intr-ade-1- 
văr, reprezentativa țării noastre „î*ț 
startul” în noua competiție internațio+-’ 
nală „Cupa Europei”, întîlnind națîoF 
nala Turciei.

Deși oaspeții noștri nu ocupă în ie— 
rarhia europeană uu loc fruntaș, totușL» 
ei reprezintă pentru noi adversari putere- 
nici, meciul anunțîndu-se chiar mai diă* 
ficil decît cel de duminica trecută, da-t* 
torită caracterului său oficial și elinii-** 
natoriu. Nu mai încape îndoială cil 
fotbaliștii turci vor depune toate efor* 
turile pentru a reuși la București o» 
performanță cîi mai bună, un scor cîU

(.Con/muarg in pag, a 5 a^



Vor participa mîine 
la etapa orășenească

- Am rupt din calendar ultima lila a lunii octombrie. începe 
<• nouă lună, prilej de noi realizări, de a raporta noi sarcini 
^îndeplinite cu succes. Așa cum oamenii muncii se gîndesc la 
i«oi victorii pentru realizarea planului anual de producție, acti- 
J’vul mișcării noastre de cultură fizică și sport trebuie să aibă 
fin vedere îndeplinirea angajamentului de cinste de a angrena, 
jpînă la sfirșitul acestui an, 2.(X>0.(MX) membri in Uniunea de Cui- 
îtură Fizică și Sport.
1 Și iată că am intrat în penultima lună a anului 1958, an 
<de consolidare organizatorică a mișcării noastre de cultură fi- 
jizică și sport. In fiecare colectiv sportiv, în fiecare club sportiv, 
raciiviștii se străduiesc să contribuie la realizarea angajamentului 
tint regii mișcări sportive, prin îndeplinirea angajamentelor luate 

plan local, pe colective, cluburi, raioane, orașe și regiuni.
I. Care sînt principalele nietode care au dat, pînă acum, bune 
:<ezultate în acțiunea de popularizare a Uniunii de Cultură Fizică 
•fi Sport?

Despre unele din aceste mijloace ara mai avut prilejul să 
vorbim, în articole apărute în ziarul nostru. Este vorba de folo- 
airea competițiilor de inasă, a întrecerilor oficiale, care atrag 
•nulți spectatori, a campionatelor de casă, ale colectivelor spor
tive etc. ca mijloace de popularizare a U.C.F.S., a realizărilor ob
ținute în primul său an de existență, a îmbtrnătățirii radicale pe 
care o reprezintă actuala formă organizatorică a mișcării noa
stre de cultură fizică și sport.

Am dori însă să acceptăm importanța unei metode folosite de 
colective sportive ca Autobuzul, Voința sau Metalosport Bucu
rești, Parîngu! Lonea etc. în munca de lămurire de la om la om. 
Este vorba de folosirea aportului prețios al instructorilor sportivi 
obștești din fiecare sector de producție pentru atragerea de noi 
membri în U.C.F.S. Acești oaineni, care lucrează, în producție, 
alături de zeci de alți tovarăși de muncă în secția, atelierul sau 
cooperativa respectivă, sînt cei mai indicați pentru a trezi în 
rândurile celor cu care muncesc cot Ia cot, interesul față de sport, 
de activitatea colectivului și dorința de a contribui la întărirea 
acestei activități prin înscrierea lor în U.C.F.S.

Totodată, colectivele sportive să anunțe prin afișe și stațiile 
de radioamplificare, cum, cînd și la cine se fac înscrierile în 
U.C.F.S., pentru a îndruma exact pe cei doritori să devină 
membri U.C.F.S.

, CU TOATE FORȚELE ÎNAINTE, PENTRU ATRAGEREA 
’A 2.000.000 MEMBRI HI tJ.C.F.S.f

Festivalurile raionale — asemenea celui desfă
șurat în amil, acesta la Rădăuți -— constituie o 
bună propagandă pentru sport, un mijloc de atra
gere a oamenilor muncii in, U.C.F.S.

La ieșirea din schimb, mecanicul Lazăr Gheorghe 
de la uzinele Tudor Vladimirescu, instructor sportiv 
obștesc in secția mecanic șef, stă de vorbă cu c'.țiva 
tovarăși de muncă. După cum se vede, rezultatul 
convorbirii va fi înscrierea cîiorva noi membri 
in U.C.F.S.

Prin întărirea organizatorică, 
spre noi succese 

în activitatea cluburilor sportive
(urmare din pag. 1)

de la conducerea clubului exemplul 
’pozitiv al muncii colective rodnice, 
: secțiile vor avea un îndrumar pre- 
'jios care le va stimula activitatea. ■

Calendarul competițlonal 
pe anul 195?

să

Baza sportivă I.T.B., de pe malul 
lacului Tei, a fost zilele trecute gazdă 
ospitalieră pentru un mare număr de 
tineri veniți să se întreacă în cadrul 
fazei raionale a crosului „Să îniîmpi- 
năm 7 Noiembrie". Larma glasurilor 
tinerești se auzea încă de departe, 
stîrnind curiozitatea pînă și a unui o- 
bișnuit cu vuietul stadioanelor. Așa 
se face că, în momentul în care pă
șeam pe porțile terenului sportiv 
I.T.B., o mulțime de „curioși" se și 
instalaseră pe aleile împrejmuitoare. 
Nu se dăduse încă startul în proba 
junioarelor dar toți cei 216 crosiști 
rcprezentînd colective sportive din ra
ionul 1 Mai așteptau cu nerăbdare ca 
starteruf să coboare fanionul. Și, 
ceea ce r>c-a atras atenția, nu numai 
ei așteptau cu emoție semnalul de

pecte... amuzante. In proba seiuoare 
lor, tina dintre alergătoare, în iurești 
întrecerii, din neatenție1 .greșise par
cursul). Firește, după cursă, la îirtod 
mirea clasamentului arbitrii au desca
lificat-o. Sportiva respectivă și-a re 
cunoscut greșeala dar partenerele d« 
întrecere „s-au făcjtt foc‘‘...

Semnificativ în aceste dispute spor 
five, e că întrecerile tradiționalulu 
cros de masă „Să întîmpinăm 7 No 
iembrie" au cuprins un mare nitmă 
de tineri. Este o mărturie elocventă : 
dragostei cu care tinerii sportivi a 
țării noastre cinstesc aniversarea Ma 
rii Revoluții Socialiste din Octombrie

Și, fără îndoială că mîine, la star 
ful etapei 
întîmpinăm 
Ia întreceri

orășenești a crosului „Si 
7 Noiembrie", vom asist 
si mai dîrze...

R. C.

Etapa pe oraș a crosului ,,Să 
întînipinăm 7 Noiembrie" are loc 
mîine dimineața de la ora 8,30 pe 
Stadionul Tineretului.-

plecare. împreună cu sportivii, veni
seră aci numeroși antrenori, profesori 
dc educație fizică și instructori. Era 
plăcut să-i vezi cum își adună „ele
vii", cum îi sfătuiesc pentru a se 
comporta cît mai bine. Ne apropiem 
de un grup de sportivi pe care vîrsta 
îi trădează a fi mezinii concursului. 
Intr-adevăr, ei fac parte din categoria 
juniorilor și sînt reprezentanții școlii 
medii mixte nr. 12.

— Băgați de seamă — le spunea 
profesorul Anton lonescu — în a- 
ccastă etapă rut contează atît compor
tarea individuală cît cea pe echipe. 
Nu forțați, pentru că nu este o cursă 
de viteză. Ajutați-vă reciproc.

Elevii au ascultat sfaturile profeso
rului și, după parcurgerea celor 500 
metri, aveau toate motivele să fie 
bucuroși. Echipa ocupase locul 2.

Întrecerea crosiștilor de la baza 
sportivă a I.T.B. ne-a rezervat și as-

REZULTATE

Juniori: Școala Profesională elec 
trotehnică nr. 4

Junioare: Școala Profesională elec 
trotehnică

Seniori: 
ligrafia.

nr. 4
Aeronautica. Senioare: Pe

★

după-amiază pe sladiont

Pe scurt, din sportul de masa

Miercuri
PTT din Capitală era o mare anima 
fie. Peste 400 tineri și tinere din ra 
ionul Tudor Vladimirescu s-au intre 
cut cu multă dîrzenie în cadrul faze 
raionale a crosului „Să întîmpinăm 
Noiembrie". Cu acest prilej a ieșit > 
evidență marele entuziasm cu c4r 
s-au pregătit sportivii pentru pârtiei 
parea la întreceri. Se cuvin laude, t 
nerilor Șerban Vlad (Recolta M.A.Să 
Constanta Pană (școala medie n 
10), Lucretia Pista (Voința), .Manas 
Marinaș (Flacăra Roșie) primii 
sați individual. Etapa raională 
la stadionul P.T.T. a lăsat să se V; 
(revadă că mîine, în cadrul fazei 
șenești a crosului „Să întîmpinăm 
Noiembrie", vom asista la întrece: 
disputate cu multă ardoare.

Iată acum rezultatele tehnice: It 
niori: Recolta M.A.S. Junioare: Școal 
medie nr. 16. Seniori: Metalosport. S< 
nioare: Voința.

.Activitatea birourilor de secții...

*_ „.trebuie să se reflecte în munca
■ echipelor și sportivilor clubului. Dar 
țacest lucru se poate realiza numai 
i atunci cînd toate cluburile au proce- 
• dat la alegerea birourilor pe secții 
‘(și aceasta nu s-a făcut peste, toi) 
-ți cînd activiștii obștești angrenați 
în aceste organe depun o muncă con
tinuă. Așa stau lucrurile la clubul 
eportiv Rapid București (ne referim 
în special la secția de handbal), Pro-

■ greși 11 București (secțiile de atletism,
■baschet, fotbal) ș.1 a. unde activitatea 
'birourilor dc secție este rodnică.- Mai 
•oînt însă cluburi sportive (Știința 
’Cluj, C.S.M. Rădăuți etc.) care nu 
-dau atenția cuvenită muncii îp cadrul' 
birourilor ",de secț 
Activitatea secțiifor- este condusă de
antrenorii formațiikrr sau direct de
conducerea cluliurdor. Că nu este
P—â '■___ i‘ -treaza

Birturile de secții vor trebui 
procedeze la întocmirea calendarului 
competițional intern și la elaborarea 
proiectului de calendar internațional. 
La întocmirea calendarului intern se 
vor avea în vedere comnetițiile pre
văzute în calendarul federațiilor.

Birourile de șec.tii vor trebui să ana
lizeze posibilitățile de programare a 
unor întâlniri amicale' interecliiburi (în 
perioada cînd echipele art' nevoie de 
aceasta; de obicei' înaintea și în 
timpul întreruperii campionatelor), de 
participare a reprezehtativelor la com
petiții locale închinate zilelor festive 
,ș. a. La întocmirea calendarului com
petițional trebuie șă, se țină seama 
în primul rînd de nevoile echipei (ve
rificarea stadiului ei de pregătire, 
creșterea nivelului măiestriei spor
tive).

• Numeroși membri ai colectivului 
Minerul Lupeni participă la un cam
pionat de casă la șah. Tot la Lupeni, 
colectivul Viscoza a inițiat un cam
pionat de casă la 6 discipline: atle
tism, tir, tenis de masă, popice, șah 
și volei (S. BALOI, corespondent).

• Colectivul sportiv Voința Gherla 
și-a constituit de curind.două noi sec
ții pe ramură de sport: tenis de timp 
și hochei pe gheață. Acest țapi a dat 
un nou impuls activității sportive la 
care participă activ peste 1.500 co
operatori din localitate (AL. A10ME- 
TE-corcsppndesit).

• Reprezentativele a 10 raioane din 
regiunea Oradea au participat de cu
rind la etapa regională a Sp'nr'acliia- 
dei felelor, o reușită competiție care 
a contribuit la atragerea în sport a 
numeroase tinere din regiune.

O competiție reușită a fost și „Cupa

de toamnă" Ia fotbal, 
U.R.C.M., la care au 
prezentative a 10 cooperative.

La cooperativa Coolex, fusese intro
dusă în primăvara acestui an gimnas
tica de producție. In prezent, gimnas
tica a fost extinsă în toate secțiile 
de producție ale cooperativei. (I. 
GliIȘA-corespondent).

• Spartachiada fetelor a . fost orga
nizată și in regiunea Baia .Mare, unde 
a angrenat numeroase concurente din 
$ raioane și două orașe ale regiunii. 
Recent, 157 tinere s-au întrecut, cu 
bune rezultate, in etapa pe regiune.

9 Pentru înviorarea activității co
lectivelor sportive, consiliul regional 
U.C.F.S. Baia Mare a constituit 10 
brigăzi de îndrumare și control for
mate din activiști obștești, care au 
pornit să sprijine cele 17 colective 
sportive dhi Baia Mare. (V. SASA- 
RANU-corespcndent).

?WBfca

organizată de 
participat re-

N. TOKACEK
corespondent

★
Au mai wgar.izat 

crosului „Să întl 
brie":

Raionul Gh. Gheorphu-Dej: 4( 
tineri, stadionul Belvedere. Iată ech 
jrele cîștigătoare: Juniori: școala in
die nr. 25. Junioare: școala medie n 
2. Seniori; C-.S.A- 6. Senioare: Coi 
fecția lînciirești.

Raionul I.enitF 'TPB contiirenti, pai 
cui .sportiv Progresul. In afară de 
tigătorii probelor respective se Cr 
a fi evidentiați -studeuțif de la 1 
— secția de atletism — care și-au 
contribuția, ca arbitj-l, la reușita 
cestui concurs. Iată rezultatele: 
echipe: Juniori: Progresul, 'fmiiodrt 
Progresul. Seniori: Pandurul,. Sen 

M - - - -
r- - ......— -

etapa raională 
mpinăm 7 Noien

cîț

r

N1COLAE D. N’COLA 
corespondent

: - ....... r-...... .- w’
ții. La aceste; cluburi,; bufci 
dor- psfp rin „l:d<

^or 
•|OI

firesc “ acest fticru
foarte grăitor activitatea secțiilor res
pective. Altfel, cum puteau să se 
-desființeze cu atîta ușurință secția 
'de atletism și centrul de copii la 
baschet din cadrul clubului sportiv 
muncitoresc Rădăuți ?

Datoria birourilor de secții este de 
ta întocmi planurile de muncă și de 
a le urmări îndeplinirea, de a spri
jini, îndruma și controla pe antre
nori, de a iniția înființarea centrelor 
de copii și tineret, de a asigura edu
cația sportivilor și de a analiza cu 
toată atenția activitatea secțiilor. Iată 
ce sarcini importante stau în fața 
acestor organe. Ele pot fi îndepli
nite numai prin munca entuziastă a 
activiștilor obștești, care trebuie să 
fie puternic sprijiniți de conducerea 
cluburilor.

o demons*:

: SPORTUL POPULAR
1 ®ag. 2-g „ ^r,

înscrierea membrilor susținători...

...ește o acljiuje cu care puține clu-
i _se'. fjot Haijdți. fără îiSdbialIi că 

_ liderul" necontestat al acestei ac
țiuni este clubul sportiv muncitoresc 
Rțșița. .'-Prin .nfiuțea susținută a mern- 

’ orfior jcfcrisil itfiiii de * cprilticfre aii 
fost recrutați ”"7.000 membri susțină
tori (fond lunar 100.000 lei) I Dar 
acesta este, din păcate, un exemplu 
izolat. Marea majoritate a cluburilor 
stau foarte slab
Rapid București 
ținători, G.S.M. 
O. S. Șomeșul 
(care plătesc cotizația numai cînd... 
cîștiga echipa de fotbal) etc. Este 
greu de înțeles cum un club ca Ra
pid București, de pildă, care are ne- 
numărați simpatizanți, nu-și poate re
cruta membri susținători. Este vorba 
— firește 
dusă 
voie 
rire 
care 
contribuția lor morală și materială 

sprijină efectiv dezvoltarea clubu- 
și progresul formațiilor sale. O 
muncă de agitație și propagandă 
duce la rezolvarea firească a a- j

în această direcție : 
— 362 membri sus- 
Rădăuți — 20 (!), 
Satu Mare — 347

de o slabă propagandă 
de consiliul clubului. Este ne- 

de o susținută muncă de lămu- 
a simpatizanților clubului, prin 
să li se arate acestora că prin

Șl

se
lui 
vie 
va
ceștoc probleme.

Noiembrie poposește din nou pe 
meleagurile noastH..’ făcintiu-ne să ne 
dndțiliîit-.căJ'zileh ' 
spoȚtlv'a^se mai 
acr±Ji!>'er sînt pe 
pe ici pe colo, r soarele ișt va >mal 
trimite.'raiale-. calde, petmifihd', tinere- 
tiiluF săriadă pe stadioane. Tpftrși, no
iembrie rămine o lună a zilelor reci.

Tinerii sportivi nu vor însă să țină 
seama de „faima” lui noiembrie. Ei 
vor ca și în această lună să facă sport, 
să nu părăsească întrecerile care le 
dau atitea satisfacții. Iar cei care le pot 
oferi această pjosibilitate sini activiștii 
sportivi.

Să vedem, pe scurt, care s'.nt sar
cinile activiștilor sportivi pentru luna 
care a început azi, oprindu-ne bine
înțeles la cele mai importante, că
rora, în fiecare colectiv, în fiecare re
giune, în funcție de specific, li se a- 
daugă altele.

O sarcină importantă, asupra căreia 
activiștii sportivi trebuie să-și în
drepte toată aientia, rămine ÎNS
CRIEREA .4 CIT MAI MULȚI MEM
BRI IN U.C.F.S. Angajamentele luate 
de fiecare colectiv, fiecare raion sau 
regiune, trebuie să devină fapte. Și 
pentru aceasta nu este nevoie să aș
teptăm... sfirșitul anului, 
ple ca acelea oferite de 
vele sportive „Centrocoop" 
rești, „Partizanul" Bacău, Voința Tg.

Legîmule. ȚjiniȘ'tPȚa,

Galați, P'.ocști, Baia Mare, Oradța. 
fruntașe in acțiunea, de țînscrierP~"~ti 

'a în care activitatea .membrilor în U.GCP,S^- itebute. să hi- 
țoate desfășură ’ in isfrflețeascâ 'șfy pe cei te tui s'nt la ți 

, Cll inclcpltlurca aiigaȚamcnlului, • sii-i
stimuleze, sări facă să depună dcaie 
eforiiirite peidtu a lichida rămiherea 
în armă. Iar posibtl. tăți sini/ 1

Problema înscrierilor în U.C.F.S. nu 
trebuie ruptă de aceea a ÎNCASĂRII 
COTIZAȚIILOR, capitol la fel de im
portant ca și primul. „Fiecare mem
bru al U.C.F.S. cu cotizația la zii" 
.Aceasta trebuie să fie lozinca după 
care să se conducă fiecare colccln» 
sportiv. Și, dacă acest lucru va fi rea
lizat peste tot, atunci șt veniturile co
lectivelor sportive vor spori.

Arătam mai sus că posibilități pen
tru creșterea numărului de membri ai. 
U.C.F.S. există. Spurvnd aceasta, ne. 
glndlin la numeroasele competiții spor
tive ce pot fi organizate, competiții 
prin care pot fi atrași iot mai mulți 
oameni ai muncii în practicarea spor
tului. Dintre acestea se detașează, a- 
tît ca importantă cit si ca populari
tate. SPARTACHIADA DE IARNA 
A TINERETULUI, marca competiție 
de mase care va începe luna viitoare. 
La fiecare ediție, Spartachiada dc iar
nă a tineretului adună la startul între
cerilor sute și sute de mii de parti
cipant. Către a&eștia să ne îndreptăm 
privirile, atrăgindu-i in practicarea or
ganizată a sportului, In U.C.F.S. Dar 
șutelor de mii de participanți le țre-

- - ! •- sfirsctefroale că"
, itrimite': pazele* calde, pcțnuțtnd', t inert-

Exem- 
colecti-
Bucu-

buiesc asigurate condiții de inir 
Cere. Astfel, actfvișiii sportivi trebu 
să aibă in vedete pregătirea din tim 
a Spartachiadei. Ei trebuie să se ingr 
jească de popularizarea competiție 
să revizuiască 'mâterlalcle și cchipt 
mental sportiv necesar bunei desjăși 
rări a concursurilor. Sălile și cluburi 
în care vor avea loc întrecerile de șc 
și tenis de mtisă;' precum șt matern 
lele necesare să fie puse la punct I 
această lună .pentru , ca începutul, l 
decembrie și aed al Spartachiadei j 
găsească'iotul, gaia, pentru.,, start.

Tot in luna noiembrie pot ți orgi 
nizatc în continuare COMPETIȚII D 
CASA, fie 'în aer liber — cît mai pe 
mite timpul — fie in săli, ca și coi 
cursuri pentru cucerirea insignei „CE 
MAI BUN ““--------
„CAMPION 
SPORTIV".

In sjirșit, mai puțin ocupați decit i 
perioada competițională dc virf, activist 
sportivi pot studia cu mai multă alei 
fie problema introducerii GJMN ASU 
Cil DE PRODUCȚIE in tot m 
numeroase unități de muncă.

Strădiiindu-se să cuprindă acest 
cîteva din cele mai importante sai 
cint — cărora li se adaugă cele cu 
rente ca evidența, clasificările spo 
five etc., — activiștii sportivi w 
avea la sfirșitul anului simți 
mintal datoriei îndeplinite, se vi 
putea prezenta cu fruntea sus in fa} 
celor, ce i au a.’esL

SPORTIV DIN 10"
AL COLECTIVUI.L



Tinerele fără bătrînețe!
Fotografia alăturată îl înfă

țișează pe Wan Tzu-pin, infir
mier la tui spital din Șanhai 
(R. P. Chineză), împreună cu 
fiiaa sa Van Ciu-iun. Ce virstă 
are Wan Tzu-pin? Dacă ar fisă 
judece după vigoarea și vioiciu
nea lui, după privirea sa age
ră, cel ce-l cunoaște nu i-ar da 
mai mult de 40. Dar barba albă 
il trădează. Wan Tzu-pin arc 
77 de ani! Cum a reușit el 
să-și păstreze piuă la această 
virstă înaintată forța fizică ? 
Practicînd încă de la șase ani 
tradiționalul sistem de educație 
fizică chinezesc, Wu-șu. „Oame

nii care practică Wu-șu din 
fragedă copilărie — spune Van 
Tzu-pin — devin din ce în ce 
mai puternici pe măsură ce 
înaintează în vîrstă. Iii își dez 
voltă și păstrează timp îndelun
gat tăria corpului. Dacă un ex
pert Wu-șu în vîrstă de 50—60 
de ani întîlnește un adversai 
tînăr, el este deșeori cel care 
învinge". Astăzi, Wan Tzu-pin 
este unul dintre cei mai vestiți 
și mai entuziaști practicanți ai 
sistemului Wu-șu din R. P. 
Chineză. El are numeroși elevi, 
printre care, cei opt fii ai săi 
și... copiii acestora.

Cluburi pufîn obișnuit*
La Varșovia funcționează un 

club care poartă numele fostului 
campion olimpic la 10.000 m, ucis 
de hitlerlști, Janusz Kttsocinski, 
Știind cîi de mult prețuiește 
tineretul polonez amintirea lui 
Kusocinski, te-al aștepta ca nu
mărul membrilor să fie foarte 
mare. In realitate, clubul Ktt- 
socinsk’i numără doar 27 de 
membri. De ce ? Primul para
graf din statutul clubului pre
cizează : „Pot fi membri atletic 
care au obținut cel puțin timpul 
8:13,8 (at it a fost recordul mon
dial deținut de Kusocinski) în 
cadrul alergării memoriale care 
are .loc în fiecare an la Varșo
via." Cursa memorială din a- 
cest an a adus un adevărat re
cord de înscrieri în clubul Ku
socinski. Carnetul de membru

a fost înmînat cu acest pri 
atleților Jocftnian (Polonii 
Cikel (Cehoslovacia), Reinnag 
Herman și Grodetszki (R.D.G. 
Bernard (Franța), Verheun 
(Belgia) și Torgersen (Non 
gia) care toți au terminat cur 
sub 8:18,8.

Asemănător este și așa-nur 
tul ,,C’lub Bannister", Interne 
de Roger Bannister, primul 
tlet care a reușit să străba 
clasica distanță de 1 m
(1609,31 m) în mai puțin 
4 minute. Aceasta se întîmj 
în 1954 cînd, alergînd mila 
3:59,4, Bannister a coreei 
recordul de 4:01,4 al suede: 
lui Gunder Haegg, datînd < 
1945. Din 1954 și pînă azi, c 
bid Bannister ți-a sporit n 
rcu rîndurile, ajungînd să a 
20 membri. Sînt cei 20 de

Curiozități vînătorești 
și pescărești

O captură antică

Un pesiar german a reușit să 
facă o captură „antică". In tim
pul pescuitului, el a scos la 
mal un... topor din piatră, gău
rit la mijloc, pe care l-a predai 
•tuzeiilai orașului. Vechimea a- 

cestuia a fost apreciată la circa 
41.000 de ani.

Vînătoare cu... magnetofon!

In timp ce vîiiâtorii europeni 
folosesc diferite strigăte pentru 
apropierea vînatului, americanii 
au inventat ceva „ingenios" : au 
imprimat pe. bandă de magne
tofon glasul diferitelor animale. 
Iu felul acesta, ei au reușit să 
împuște imense cantități de 
gîște și rațe sălbatice. Ce plă
cere sportivă îți poate oferi o 
asemenea vînătoare ?

Pești uscați, ca... semn 
de carte

Biblioteca din orașul Cortilo 
(Portugalia) a afișat următoa
rele cu privire la cărțile pe 
care le împrumută. ,,Sîntem 
nevoiți să vă rugăm a nu mai 
'•{trebuința pești uscați drept 
emu de carte. Cel care nu va 

putea rezista totuși tentației de 
a folosi pești in scopul arătat 
mai sus, va căpăta din partea 
noastră semne de hirtie, pe 
care sint pictați pești in dife
rite cidori". (Nu se cunoaște 
dacă cititorii portughezi au pre
ferat peștii de hirtie celor uscați).

Pește ciudat
L

O revistă egipteană a publi
cat fotografia unui pește uriaș 
care a fost prins în fluviul Nil. 
Peștele, în partea de sus, sea
mănă omului: ochii, sprîncenele, 
gura și pieptul, iar partea de 
jos seamănă crocodilului, avînd 
coadă ca acestx

Cerb cu... proteză

Un vinător din Reifnrtz (Aus
tria) a găsit astă iarnă un 
pui de cerb, căruia ii lipsea un 
picior. 'Cu ajutorai uniri prieten 
a dus pulul acasă și apoi, îm
preună cu un ortoped, au încer
cat o experiență neauzită pînă 
azi. Ei au confecționat o pro
teză, care după multă muncă, 
a fost aplicată puiului de cerb. 
Acesta merge azi... pe toate 
picioarele 1

Nadă... cu purgativ

O firmă belgiană face recla
mă pentru o „supra-nadă", 
care, cică ar avea darul să 
provoace o adevărată îmbul
zeală a peștilor. Este vorba 
despre un amestec de coajă 
uscată de pîine cu praf de 
sînge, care se împrăștie în apă 
și este foarte căutat, ca aliment, 
de pești. La obiect lunea justă 
că peștii astfel săturați nu vor 
mai lua nada de pe cîrlig, re
clama spune :... „este prezent: și 
un purgativ în această nadă, 
ceea ce îi face să elimine ime
diat hrana înghițită și astfel 
peștii sînt mereu flămînzi". Fără 
comentarii...

Situația vînatului din Africa

In Africa de Vest portugheză 
vinaiul se găsește intr-o stare 
cu adevărat jalnică. Un vînă- 
tor. care a străbătut această 
provincie a constatat că ani
malele sălbatice specifice aces
tei regiuni (de ex. antilopele) 
s-au rărit foarte mult. Vinătorul 
a fast primit peste iot foarle 
cordial, dar n-a găsit nici un 
vînat. Explicația constă in fap
tul că vinătorii profesioniști și 
în special colonialiștii pusiiesc 
vinaiul, transformindu-l in 
carne disecată, pe care o ex
portă cu tonele, in scopuL de 
a realiza profituri grase.

„SPUTNIK" DESPRE SPORT
In tot timpul marei Expoziții 

Internaționale de la Bruxelles, 
pavilionul Uniunii Sovietice (vi
zitat de milioane de oameni) a 
editat un ziar intitulat suges
tiv: „SPUTNIK". .

Ziarul, pnrtînd pe frontispi
ciu imaginea primului satelit 
artificial sovietic a.l pămîntului, 
a oferit cititorilor un material 
vast și interesant, oglindind pe 
larg realitățile din U.R.S.S. In 
paginile „Sputnikului" puteau 
fi citite însemnări despre ma
rile hidrocentrale, reportaje des
pre pămînturile desțelenite, in
formații din viața maeștrilor 
cinematografiei și teatrului so
vietic, descrierea corăbiilor cos
mice ale viitortrhii și chiar... re
țete culinare, modul de. prepa
rare al bllnelclor-tradițională 
mîncare rusă.

Bineînțeles că sportul sovie
tic și-a, găsit ecou în coloanele 
„Sputnikului". Nici nu-i de 
mirare. Numeroșii turiști acor
dau multă atenție colțului dedi
cat culturii fizice, iar macheta 
uriașului complex sportiv de la 
Lujniki s-a bucurat de o imensă 
popularitate. Toți doreau amă
nunte despre sportivii sovietici, 
învingători în atitea probe ale 
celei de a XVI-a Olimpiade. 
Iar „Sputnik" nu a rămas da
tor cititorilor săi.

Ziarul a prezentat pe larg 
pe sportivii care au luat parte 
la întrecerile închinate Expozi
ției. înaintea pvoluției scrime- 
rllor sovicticî la Gand a fost 
publicat un reportaj de culoare 
sub titlul „Urmașii lui d’Ar
tagnan". In preajma sosirii 
baschetbaliștilor articolul „Uria
șul Ianis și partenerii săi" vor
bea despre echipa S.K.V.O. Riga. 
In „Sputnik" s-au putut citi spi
ritualele însemnări ale marelui 
maestru Salo Flohr făcute în

timpul meciului pentru campio
natul mondial de șah dintre 
Smîslov și Botvinik. Iar în a- 
junul începerii sezonului de fot
bal „Bip-Bip" (personaj comic 
dare călătorea prin paginile zia
rului dînd replici umoristice) a 
făcut cunoștință cititorilor 
„Sputnikului" cu pasicnații spor
tului cu batonul rotund din 
U.R.S.S.

„Sputnik" a prezentat în pagi
nile sale pe cunosctiții cam
pioni sovietici A. Zabelina, M. 
Medler, A. Medvediev, I. Ste
panov, L. Latînina, B. Șahlin, 
E, Grișin, V. Safronov, I. Kru- 
mln.ș, 1. Netto etc. La cererea 
cititorilor au fost publicate ar
ticole din istoria sportului so
vietic, despre jocurile naționale 
babki și gbrodki. Intr-unui din 
numere, o pagină întreagă a

fost dcfnsacrată dezvoltării miș
cării de cultură fizică și sport 
din U.R.S.S., iar președintele 
Comitetului Unional de Cultură 
Fizică și Sport a răspuns la 5 
întrebări puse de redacția zia
rului „Sputnik". Rubrica „Cifre 
și fapte" arăta într-o formă la
conică (dar destul de grăitoa
re) uriașul progres al sportului 
din patria socialismului. Un loc 
larg a fost acordat evoluției in
ternaționale a sportivilor sovie
tici. Totodată, au fost amintiți 
cititorilor vechii campioni, a fost 
arătat modul cum sportul își 
face loc zi de zi în viața oa
menilor sovietici.

Rubrica sportivă a ziarului 
„Sputnik" s-a bucurat de un 
mare interes din partea nume
roșilor săi cititori, vizitatori ai 
Expoziției.

iergători care au coborit sufc 
minute pe 1 milă imitîndu-1 
Roger Bamrster.

smica
...renumiții atlet! cehoslovs 

soții Dana și Emil Zatopek 
exact aceeași vîrstă ? Amîrn 
s-au născut în ziua de 19 s 
tembrie 1922.

...întrecerea echipelor de 
nis, „Cupa Davis", adevă 
campionat mondial neofic 
s-a desfășurat prima oară 
anul 1900? La început, do* 
torul trofeului, Dwight Da 
preconizase doar întîlniri bi 
terale Anglia — S.U.A. Ulteri 
a fost admisă și participa 
echipelor altor țări.

...în acest sezon patru ar 
cători de disc europeni au 
cut de 56 ni? Este vorba 
Otto Grigalka (56,96 tn), 
inund Piatkowski (56,73 
Jozsef Szețsenyi (56,60 m) 
Algimantas Baltusnfkas (5* 
m). Aceste rezultate apar 
atît mai valoroase dacă ții 
cont de faptul că prima per 

sfîrs 
55,05

ING. STELIAN TRUIGULES- 
CU, PIATRA OLT. — 1) Ceasul 
arbitrului de centru este suveran 
pe teren, chiar cînd ... stă. Este 
condamnabilă, firește, lipsa de 
grijă a unui arbitru de a-și în
toarce ceasul, dar rezultatul unui 
meci nu poate fi contestat pe a- 
cest motiv. In cazul meciului din 
campionatul orașului Craiova, 
rămîne deci valabil rezultatul de 
pe teren, chiar dacă după alte 
ceasuri golul victoriei a fost în
scris Îii min. 95. — 2) Cupa Ro- 
mîniei s-a disputat pentru prima 
oară în sezonul sportiv 1933— 
1934. Prima cîștigătoare : Ripen- 
sia Timișoara. Echipa care a 
cîștigat-o de cele mai multe ori : 
G.F.R. (Rapid) București: de 7 
ori, dintre care de 6 ori conse
cutiv (1936—1942).

ANA SELAG1ANU, BRAD. — 
1) Dana Zatopkova este record
mană a R. Cehoslovace ia 
carea suliței 
Recordmană 
atleta sovietică 
lagaitite: 57,49
realizat această 
acum două zile. — 2) Numai 3 
atleți au alergat suta de metri 
în 10,1 sec.: Willie Williams și 
Learnon King (de două ori) și_ 
Ira Murchinson (o singură dală). 
Performanțele au fost obținute 
— toate — în 1956.

ANTON TOMESGU, BUCU
REȘTI. — 1) Dinamo Moscova 
nu s-a întîlnit niciodată cu Real 
Madrid. Același răspuns și pentru 
T.D.N.A. Sofia. Campioana Bul
gariei urmează însă să susțină] 
un meci în nocturna, săptămîna 
viitoare, la Madrid, cu cea de 
a doua echipă spaniolă c>a valoa
re, Atletico Madrid. — 2) Tibe- 
riu Bone n-ace nici 30 ani. Ii 
împlinește Ia 13 aprilie 1959. — 
Vasile Zavoda (Za vodă II) e 
mai mic cu... 2 luni. —

STOICA VIOREL, BUCU
REȘTI. Finala Cupei R. P. R. 
1956 s-a disputat între Progresul 
Oradea și Energia Cîtnpia Turzii. 
Scor: 2—0 pentru Progresul. 
Dar chiar în amil în care a cîști- 
gat Cupa R.P.R., Progresul a, 
retrogradat din A. în B. —

ION MELEANCA, S1BIIJ. — 
Nu e nici o grejgală; îg cate-

arun-
m.). 
este
Za- 

Ea a 
performanță

(56,67
mondială 

Birute
m.

goria A. la handbal activează 
patru... Martini, dar nu sînt 
frați, lată și grupările la care 
joacă: Rapid București, Chiuita 
Făgăraș, Dinamo Orașul Stai n 
și Petrolul Ploești.

RICHARD FASCH1NG. BĂILE 
HERCULANJE. — 1) Tirul cu 
arcul nu este inclus între pro
bele olimpice. Cel puțin pînă a- 
cum nu s-a luat o hotărîre în 
acest sens. — 2) Cehoslovacia, 
IS.U.A. și Polonia sînt țările 

care în ultimul timp s-au afirmat 
col mai mult Ia acest sport. — 

. 3) La noi, tirul cu arcul nu se 
practică decît de 2 ani. Duminica 
trecută a avut loc, la Tîrgtt 
Mureș, prunul concurs republi
can. —- 4) Se trage de la dis
tanțe mici (30—50 metri) și dis
tanțe mari (70— 90 metri). Arcu
rile sînt foarte ușor de confec
ționat ctt mijloace locale. Dar, 
desigur, că pe măsură ce acest 
sport va căpăta noi adepți, co
lectivele sportive se vor preocu
pa de procurarea materialelor ne
cesare.
ceput 
Alte 
tură cu acest sport, le veți găsi 
în ziarul nostru, într-tui articol 
detailat. —

La Reghin a 
producția de 

amănunte în

și în- 
arcuri. 
lepă-

ION POȘTAȘUL

manță europeană la 
anului 1957 era de 
(Szecsenyi).

...atletul polonez Ji
Schmidt, campion european 
triplusalt (record 
16,43 m) a început 
tice atletismul 
ani, la vîrstă

...gimnastica 
ciplină care se bucură de 
mare popularitate în R.P. < 
neză și Japonia, cucerește 
mai mult teren și în Eurn 
Există și un calendar intei 
țional care cuprinde concur: 
și meciuri de gimnastică <T 
batică. Recent s-a 
la Erfurt întîlnirea 
chipele naționale ale 
R.P. Polone. Gazdele 
cu 225,075—223,90 p.

...probele feminine 
tism au fost incluse în prog 
mul Jocurilor Olimpice abia 
anul 1928, la Amsterdam? S 
desfășurat doar patru pre 
100 m (E. Robinson-S.L 
12,2 sec), disc (IL Konopac 
Polonia, 39,17 m), înălțime 
Catherwood-Canada, 1,59 m) 
4X100 ni (Canada- 48,6 si

persot
să pr 

acum 
de ani

abia
de 20

acrobatică,

desfâși 
dintre 
R.D.G 
au im

de a

revista ilustrată
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de atletism pe echipe

Comentarii asupra campionatului

decît anul trecut
socotește campionatul republi- 
echipe drept o adevărată „co- 

"1" a atletismului nos-

In 19 probe din 29, rezultatele 
din

Cine 
tan pe 
Ioană vertebrală' 
tru nu exagerează cîtuși de puțin. Să 
ne referim Ta ediț:a 1958, recent înche
iată. Competiția s-a desfășurat de a 
lungul a 8 etape, programate la 4-5 
ți 24-25 mai, 21-22 iunie, 26-27 iulie 
(tund) și: 4 5, 11-12, 18-19, 25-26 oc
tombrie (returul). Cinci etape s-au 
iispulat la București, cite una la Cra
nii Stalin și Cluj, iar una ia Bucu
rești și Cluj simultan.

Prin campionatul pe echipe atlcții 
runtași au avut deci prilejul să se 
ntîlnească în opt mari concursuri, în 
i căror ambianță rezultatele bune nu 
.-au lăsat așteptate. Este suficient să 
mințim cele trei recorduri mondiale 
de Jo'andei Balaș, recordurile repzt- 
ilicane ale Iui Virgil Manolescu, Zoi-' 
an Szabo. L:a Manoliu, precum și 
mmeroasele recorduri personale. Dm 
icest punct de vedere, al rezultatelor 
eiinice, ediția din acest an a campio- 
îatnlui s a ridicat simțitor peste ni
velul atins în ediția anterioară. Iată 
in tabel comparativ al mediilor pri- 
nelor 10 performanțe obținute în câ
inii campionatelor republicane pe

lungime 6,063 6,860
prăjină 3,974 4, «85
trip lu-salt 14.035 14,339
greutate 14,528 14,905
disc 45,547 45,313
suliță 81,774 €2,929
ciocan 52,680 52,539

10 km marș 48:62,7 48:05,6

Femei

100 m 12,56
2<K» m 26,17 26,11
400 m 56,77 59,76
l>00 m 2:16,9 2:17,3
W m g ia,i2 11,97

înălțime 1,474 1,524
lungime 5,465 5,360
greutate 12,012 12,319
diac 39,581 41,582
suliță 39,626 41,403

e-

Acțiuni turistice 
in cinstea zilei de 7 Noiembrie

In cinstea zilei de 7 Noiembrie, tu
riștii din Capitală vor lua parte la 
cît e va manifestații importante, care 
vor culmina cu o inttlnire în stea. 
Intîlnirea va avea lor în fața cabanei 
Dihani. Turiștii vor parcurge urmă
toarele cinci trasee:

I: Cabana Gîrbova — Clăbtioet ple
care — Clăbucet sosire — Susai — 
Valea Iadului — Cabana Vînători — 
Diliam; II: Cabana Poiana Secuilor 
— Trei Brazi — Vîrful Fetifoiul — 
„Crăcănel" — Diham; III: Cabana 
Gura Dihamului — Vîrful Diham — va primi din partea Asociației Turîș-- 

tilor cupa transmisibilă „7 NOIEAta 
BRIE". La celălalt concurs, de gra
dul I, se vor prezenta numai echipe 
de începători din orașfiî Bucure

Paralel cu această acțiune se vor 
ma<i disputa și ’două concursuri de1 
orientare turistică, unul de gradul II 
și altul de gradul I. La primul vor 
participa echipe invitate din Aradh 
Cluj, Ctatplna, Bicaz, Bacău, Hune-! 
doara, Cjrașul Stalin, Tg. Mureș, TN 
mișoara, Ploești, Sibiu, Oradea, BucuJ 
rești. Echipele vor fi alcătuite din cîtei 
trei concurenți, o rezervă și un con- 
ducător. Concursul se va desfășura 
în jurul orașului Bușteni, în zilele del 
7 și 8 noiembrie. Echipa cîștigătoard

cabana Diham; IV: Căminul Alpin — 
Munticelul — Poiana Coștilei — Pi
chetul Roșu — Diliam; V: Poiana Iz
voarelor — Valea Glăjăriei — Di- 
hain.

Scrimerii fruntași din nou în întreceri

,7

liipe din 1957 și 1958:
Barb a ți 1957

100 m 10,92 10,94
200 m 22.05 22,33
400 m 49,91 49,80
«00 m 1:55,6 1:54,1

154^0 m 3:56,5 3:55,3
5COO m 14:49,6 14:54,7

ioooo m 31:31,8 31:17,1
110 m g 15,4 15.2
AM) m g 56,8 55,5

3000 m ob.. 9:14,5 9:17,
înălțime 1,879 1,871

Acest tabel comparativ prilejuiește ct- 
teva observații interesante. Astfel, LA 
13 DIN CELE 29 DE PROBE CUPRINSE 
IN PROGRAMUL CAMPIONATELOR, 
MEDIILE DIN ACEST AN SINT SU
PERIOARE CELOR DE ANUL TRECUT. 
Progresul este aproape general la pro

bele feminine. Media de 2:17,3 la 800 m, 
deși mal slabă decît cea de anul trecut 
(2:16,3) o putem considera totuși v.n suc
ces, ținînd cont de faptul că în acest 
an trei dintre cele mai bune alergătoare 
ale noastre: Florica Grecescu, Elisateta 
Buda și Irina Zegreanu nu au concu
rat. Creșteri remarcabile ale mediilor 
performanțelor s-au (înregistrat, “ K
cum _se vede, La 
metri!), la suliță,

Așadar, în ceea 
tele propriu-zise, 
căto-r. D-r acest campionat nu trebuie 
să fie o simplă sumă a opt concursuri 
mari ci, înainte de toate, o adevărată 
COMPETIȚIE PE ECHIPE. Or, din acest 
punct dte vedere, întrecerea a 
multe defteiențe, izvorîte din 
modul ei de organizare. Se pune deci 
problema găsirii unei noi formule de 
desfășurare, cu ajutprul căreia campio
natul pe echipe să aducă o și mai im
portanta contribuție la dezvoltarea a- 
tletismului.

In ultima etapă a campionatului pe 
echipe, tinărul alergător dinqmovisi 
Andrei Barabaș a obținut două fru
moase victorii in cursele de 1.5G0 și 
5.000 m.

(Foto: B. Ciobanu)

O nouă confruntare a scrimerilor 
noștri fruntași va avea loc azi și mii- 
nc la Ploești. Este vorba despre „Cupa 
7 Noiembrie", competiție organizată 
de Federația Romînă de Scrimă, cu 
sprijinul secției de scrimă a clubului 
Petrolul Ploești.

întrecerea de,, scrimă de la Ploești 
se anunță deosebit de disputată, de
oarece, ca și la „Cupa de toamnă", 
F.R.S. a invitat pe cei mai buni 16 
trăgători la fiecare probă. Vor fi pre-

zenți sportivii care, cu două săptă-i 
mini în urmă, au luat parte la între-, 
cerile campionatului republican indivi
dual, maeștri ai sportului, precum și 
mulți tineri remarcați în i..l. 
precedente.

Programul 
este următorul 
finale spadă și floretă femei; 
amiază: finale. Mîine dimineață: 
finale floretă bărbați și sabie; 
amiază: finale.

întrecerile

Cupei 7 Noiembrie* 
zi de ia ora 9: semi- 

diîpă 
semi- 
după

__ , după
înălțime, la disc (2 

greutate.
ee privește rezulta- 

Liianțul este satSsffi-

avut 
Însuși

Echipele feminine de rolei au arătat unele lacune
în prima etapă a campionatului

Ne propunem să 
durile de față, de 
feminine de volei. S-ar putea crede că 
o singură etapă (cea de duminică) 
disputată în categoria A, este prea pu
țin pentru a se trage anumite conclu
zii. Nu este însă mai puțin adevărat 
că din întrecerea echipelor feminine de 
volei au ieșit la iveala destule lacune.

ne ocupăm în rîn- 
evoluția echipelor

pentru a fi

In campionatul de rugiți

C. F. R. Grivița Roșie și Dinamo în lupta pentru titlu

nai mult dominat de sur- 
irize. Lucru firesc, dacă 
ivem în vedere că fiecare 
vhipă caută acum să se 
ixeze pe un loc cit mai 
ligur în clasament, atît 
n frunte (unde se luptă 
lentru titlu) cît și în par- 
ea inferioară, unde per
spectiva retrogradării de- 
•igur că nu surîde nimă- 
mi. De aceea, fiecare își 
nzecește eforturile spre 
i urca în scara ierarhică.

Mai întii se cuvine să 
ubliniem prima înfringe- 
e (5—3, de către Dina- 
no) a echipei C.F.R. Gri- 
ița Roșie care timp de 
4 etape nu a pierdut nici 
ni punct!! In acest fel 
upta pzntru titlu s-a re- 
uat la fel de pasionantă 
:a la început. Nu este lip- 
ătă de interes pentru con- 
igurația viitoare a clasa- 
nentului nici înfrîngerea, 
ie teren propriu, a Știin- 

de către
Studenții 
moment 

Hau la egalitate de puncte 
tractorul, au pierdut cadența, fiind 
cum la a doua înfrîngere consecuti- 
ă. După ce au reușit un meci egal cu 
!apid, (3—3), militarii din Ploești au 
lierdut duminică (0—3) în fața lui 
LS.tJ.B. In acest fel ei au cedat două 
lunete prețioase ultimei clasate re- 
rogradînd totodată pe ultimul loc în 
Jasament. In urma etapei a 
disputată miercuri) clasamentul 
irinătoarea înfățișare:

reșteni, care trebuie însă să cîștige 
toate cele trei partide pe care le mai 
au de disputat, în s]ieraii{a unei e- 
ventualc saivări. (D. C.).

★
Campionatul de rugbî programează 

mîine o nouă etapă — a XVI-a — din 
care se desprinde, ca foarte impor
tant pentru clasament, meciul C.F.R. 
Grivița Roșie—C.C.A. (care se dis
pută pe stadionul „23 August" Ia 
ora 13, în deschidere la jocul de fot
bal Romînia—Turcia).

care trebuie semnalate 
înlăturate în. viitoarele etape.

Cit mare interes a fost așteptată 
partida Progresul București — Rapid 
București, ' jucată duminica trecută. 
Evolua o echipă recent promovată 
(Progresul) care alinia o formație în
tărită și care venea diipă o frumoasă 
victorie internațională (asupra selec
ționatei Chișinău) obținută după un 
joc de bună cailitate. Pe de altă parte, 
era interesantă și evoluția formației 
Rapid, care prezintă actualmente o 
echipă foarte puternică. Și cu toate 
acestea 'partida nu s-a ridicat la o va
loare deosebită. Este adevărat. Rapid 
a cîștigat cu 3—0 (mat ușor decît ne 
așteptam), dar învingătoarele ca și în
vinsele (departe de valoarea arătată 
în meciul cu selecționata Chișinău) 
att arătat multe lacune.

In primul rînd, 
special Progresul 
tare la capitolul 
întîlnirii 
„ținute",

ambele echipe și în 
se prezintă defici- 
„preluări", arbitrul 

multe „duble", saufluierînd
', de ambele părți ale fileului. 

Și mobilitatea în teren a fost defici
tară, mai cu seamă la Progresul. An
trenorul acestei echipe va trebui să-și 
îndrepte atenția și spre lichidarea a- 
ce-stei lacune.

Numai concursuri de ciclocros?

ei Timișoara, 
^apid București, 
eni, care la un

O surpriză îmbucurătoare a produs-o 
însă evoluția echipei Dinamo Bucti 
rești, care. Ia Sibiu, a aliniat dumi
nică o formație relativ ncuă, ce a ie
șit învingătoare în în'recerea cu Vbințfc 
ța Sibiu. Dinamovistele au avut o com
portare frumoasă și au dovedi că 
schimbările petrecute în formație au 
afectat mai puțin decît se credea va-: 
loarea arătată îti campionatul trecut 

îmbucurător a fost și jocul prestat 
de Combaistol Poligrafic București 
care a întrecut surprinzător pe Meta
lul M.I.G., dovedind că în acest cainz 
pionat învingătoarele vor „încurca" 
multe socoteii ale echipelor care aspiră 
la un loc de frunte. Dar, și acesfe 
din urmă eoliipe au arătat destule de
ficiențe: mai întii o pregătire fizică 
slabă, ca și o oarecare... neacomodare 
cu voleiul! Constatarea parc surprin
zătoare, dar dovedește că în vacanța 
dintre cele două campionate, echipele 
feminine ca și cele masculine, au dis-i 
putat puține jocuri și — probabil — 
antrenamentele au fost ușoare. Dorini 
ca etapele care vor urma să șteargă 
această impresie și echipele noasta 
feminine să se arate cît mai bine pre 
gătite.

Chiar mîine (a doua etapă a cam
pionatului categoriei A), echipele fe
minine au pri'eiul să infirme constat 
țările noastre. Va fi interesant de ur
mărit duelul București—provincie, 
fiindcă cele cinci formații feminine 
din Capitală Ie vor întîlni- pe cele-' 
lal'.e cinci, d:n provincie. Dintre ele 
se detașează întllnirea Dinamo Bucu-’ 
rești — Someșul Cluj.

★
Dintre meciurile masculine se. cta 

vine să remarcăm din programul eta
pei jocurile Știința Cluj—Cetatea 
Bucur și Constructorul București — 
Rapid București. In categoria B să 
notăm derbiul primei serii. Feroviarul 
Constanța—Știința Galați, ca si în- 
tîlnirea Știința Timișoara — I.C.A; 
Arad, care va Hotărî pe ocupanta 
primului loc în a doua seric.

Deși vremea se menține încă favo
rabilă, permițînd continuarea concursu
rilor cicliste de fond pe șosea, sezo
nul a fost totuși declarat închis. Fără 
îndoială, este vorba de un 
al comisiilor orășenești 
consiliilor U.C.F.S. care 
strict datele calendaristice, 
este trecut însă pentru a se iniția încă 
întreceri rezervate juniorilor sau ci
cliștilor din categoria avansați. Aceasta 1 
cu atît mai mult cu cît Federația Ro- ’ 
mină de Ciclism a decis introducerea 
antrenamentului de iarnă în aer liber 
în programul de pregătire a1 cicliștilor 
fruntași. Duminica — după o săptă- 
mînă de rulaj la antrenamente — se 
pot organiza concursuri de verificare 
pe distanțe scurte, curse cu handicap, 
întreceri contracror.ometru. Firește, 
toate acestea atît cît vremea se men
ține favorabilă.

Obiecția care se aduce îndeobște la 
astfel de propuneri este aceea că acum 
incepe sezonul de ciclocros. Este ade
vărat că la noi s-a împămîntenit obi
ceiul ca toamna și primăvara . să se 
desfășoare în exclusivitate concursuri 
de ciclocros, dar participanții sînt aler
gători de fond (în ciclism se simte o 
lipsă totală de alergători specializați 
în dificilele probe ale ciclocrosului). 
Cele două genuri de competiții, însă 
(alergări pe șosea și concursuri de ci
clocros), nu se exclud, ci dimpotrivă se 
pot completa foarte bine. In antrena
mentul rutierilor se pot introduce curse 
de ciclocros pentru dezvoltarea curaju
lui și a îndemînării, pentru acomoda
rea cicliștilor cu vremea neprielnică. 
Și, firește, ciclocrosiștilor le sînt ne
cesare antrenamentele de rulaj. Astfel ~
că obiecțiunea amintită apare ca neta- poteci înguste care taie puduri înzăpezite, 
temeiată.

liste lucru ti vom coastalu încă

ciclocros (care începe duminică prin 
competiția organizată de clubul sportiv 
Voința) se pot desfășura în continua
re întreceri de 
sul (în fapte) 
de ciclism.

fond. Așteptăm răsptin- 
al comisiilor orășeneșticonformism 

din cadrul 
respectă...

Timpul nu
h. n.

Milea (C.F.R. Grijița Roșie) este un tiiiăr care 
s-a remarcat in ultimul timp. Iată-l în fotografia 
noastră, pregătindu-se să-și deschidă linia de trei 
sferturi, sub supravegherea lui Petrache, Titi Io- 
riescu și Graur. Fază din ini Unirea 
C.F.R. Grivița Roșie (5—3).

(Foto: Cih.
La titlul de campioană 

două echipe: C.F.R. și Dl 
vedem cu cine mai au ele de jucat: 
C.F.R. cu: C.C.A., C.S.U.B. și Con
structorul, iar DINAMO cu: Rapid, 
C.C.A. și Știința Timișoara, (toate me
ciurile se dispută la București). Se 
observă lesne că programul echipei 
Dinamo este mai ușor, astfel că di- 
nanioviștii păstrează încă suficiente 
șanse spre a deveni campioni, fiind 
gata să profite de orice slăbiciune a 
actualului lider.

Ultimele trei clasate vor lupta dîrz 
spre a ajunge pe Progresul București 
și C.S.M.S. lași. Dar mai bine să vă 
spunem cu cine mai an de jucat cei 
amenințați cu retrogradarea: RAPID 
cu: Dinamo, Constructorul și C.S.M.S 
Iași (ia Iași) ; C.S.U. BUC. cu: Ști
ința Timișoara, C.F R. Grivița Roșie 
și Progresul, iar C.S.A. PLOEȘTI cu: 
Constructorul (la București) C.S.M.S. 
Iași (la Iași) și C.C.A. (la București). 
Cei mai greu program îl au — evi
dent — pioeștenii. Nici jocurile Rapi-
- - - ---------- —■- ■  -------------

timișo- 
dat se 

cu Con-

XV-a
I are

i

1. C.F.R. Gr. Roșie 15 14 0 1 213: 33 43
3. Dintamo 15 13 1 1 136: 26 42
3. C.C.A, 15 10 2 3 163: 58 37
4. Consti-uetorul 16 8 1 6 161: 70 32
©. Știința Timișoara 16 6 1 8 85:107 28
6. Progresul 15 4 2 9 «B|:133 25
T C.S.M.S. Iași 16 4 2 9 68:120 26
t. Rapid 15 3 3 9 40:115 24
9. C.S.U.B. 15 2 3 18 38:137 22
ID. C.S.A. Ploești 16 2 3 10 46:187 22

Dinamo

Dumitru) 
mai aspiră 
NAMO. Să

★

Așa cum aminteam, duminică dimi
neață se va da startul în prima cursă 
de ciclocros a sezonului dotată cu 
,,Cupa 7 Noiembrie". Participanții 
(avansați, juniori, cat. a IH-a și necla- 
sificați) vor lua plecarea începînd de 
la ora 10 din fața sălii de sport Flo- 
reasca.

«e se desprinde
I chiar sumar, al
•ă lupta pentru titlu, ca și pentru e-
ritarea retrogradării continuă cu în- dului nu apar mai ușoare. O situație

dintr un studiu, tie 
acestui clasament?

1
lată una din imaginile ciclocros ișnuit întrece rile 

obligindu-i pe
de 

concurenți să 
parcurgă drumul pe jos. Dar, ciclocrosul se poate desfășura și pe vrem», 

o dată duminici dimineața*

llrjpH \

jigurare.



R. P. Romînă -Turcia, în 99

Mime, pe Stadionul „23 August”

Cupei Europei” ia fotbal
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Și repre-

cînd de- 
căruia fi 
și ei, pe 
greu unii

KUCUKANDON1ADIS, de 
selecționat în echipa Tur-

puteri acel minunat 
toții și duminica fre- 
după meci, 
publicului,

prezenți în tribune.
ajutorul publicului, cît îi înflă- 

și le dă 
convins cu

rezultai bun".

in nou alături de echipa noastră
Impresii; păreri, pronosticuri...

nou pe Stadionul „23 August" !
o săptămînă de la întilnirea cu echipa

R.

ca 
fie 
da
se 
cu

Mîine, din 
La numai
P. Ungare, care a suscitat atîta interes, publicul 

nosiru va avea prilejul să urmărească din nou Ia lu
cru tînăra noastră echipă reprezentativă. De astă dată 
este vorba de un meci oficial, care opune formației 
noastre pe cea a Turciei, în cadrul unei importante 
competiții fotbalistice, „Cupa Europei". Aceasta face 

iriteresul iubitorilor sportului din țara noastră să 
la fel de mare ca și cu o săptămînă înainte. Și 
astă dată meciul stîrnește vii discuții și comentarii, 
fac — ca de obicei — pronosticuri și înregistrăm 
bucurie optimismul care domnește în rîndurile pu

blicului și ale jucătorilor din lotul reprezentativ. Com
portarea bună a adversarilor noștri de mîine în me
ciul ou Belgia, adăugată la jocul frumos pe care l-a 
prestat echipa noastră duminica trecută, ne îndrep
tățesc să așteptăm un joc de calitate, o întîlnire viu 
disputată și atractivă.

Ar fi o greșeală dacă cei 11 jucători care ne vor 
reprezenta name vor intra pe teren cu părerea că buna 
lor comportare de duminică le dă dreptul să nu pri
vească 
stă în 
putere 
mit de

cu tot simțul de răspundere misiunea care Ie 
față. Dimpotrivă. Dind dovadă de o mai mare 
de luptă, de La primul și pînă la ultimul mi- 
joc, neprecupețindu-și eforturile și făcînd apel

ua ultimele
dinaintea

In aceste zile dinaintea meciului 
u Turcia, iubitorii fotbalului mani- 
•stă interes și urmăresc îndeaproape 
regătirile echipei noastre, de care 
u fost mulțumiți duminica tre- 
ută. Joi, de pildă, unii și-au făcut 
rum pînă în Giulești, unde fuseseră 
iformafi că se va antrena lotul. Dar, 
i van I Alții au nimerit la „23 Au- 
ust“, unde au dat peste... antrena- 
\entiil echipei turce. Ctțiva doar, tre
nd îniimplător pe la „Republicii". 
u putut să asiste la ultimul antre- 
nneiit al naționalei. Dintr-o schim- 
ire de ultim moment, jocul de pre- 
Hire cu Petrolul Ploesti a avut loc 
: București.
Reprezentativa a avut în ploeșteni 

■tartener de joc foarte bun, care a 
uiit-o să se întrebuințeze serios, pe 
irciirsul celor trei reprize a 30 mi- 
ite, cit a durat acest meci. Scopul a 
st mărirea omogenității dintre com- 
irtimente, realizarea unei mai mari 
teze in execuție, mai ales în trece- 
a echipei din apărare in atac, și 
'a/,tarea jocului înaintării la con
tate speciale ale unei apărări „be- 
n“.
In cursul antrenamentului însă, au 
st folosite mai multe formule de 
'apă, după cum rezultă din urmă- 
irea formație: Mîndru (Toma, Min- 
u) — Popa, I. Lazăr (Caricaș),

la toate cunoștințele lor tehnice și tactice, vor trebui 
să confirme părerea bună pe care ne-am făcut-o des
pre această formație, să justifice încrederea ce li s-a 
acordat. Jucătorii noștri știu, desigur, că într-o ase
menea competiție cu jocuri tur-retur, problema re- 
zultatului se pune mai mult decît în a'te întilniri.

Alături de echipa noastră reprezentativă vor fi și de 
astă dată, din tot sufletul, zecile de mii de iubitori' ai 
fotbalului care vor fi

Cît este de prețios 
cărează pe jucători 
„Hai R.P.R." ! ne-am
cută. Au spus-o înșiși jucătorii, 
clacau că nu vor uita sprijinul 
sînt recunoscători. Dar, după cum spuneau 
bună dreptate, ce păcat că, într-un moment
spectatori au avut manifestări care, în loc să contri
buie la calmarea echipei noastre, să o ajute să-și re
organizeze jocul, potrivit unei situații nou create, n-au 
făcut decît să mărească starea de nervozitate.

Trăgînd învățămintele cuvenite, să înțelegem cu toții 
că echipa are nevoie de sprijin, de încurajări, îndeo
sebi în momentele dificile.

Mîine, pe Stadionul „23 August", pentru victoria 
echipei noastre reprezentative :

Hai R.P.R !

antrenamente
meciului

Macri (I. I.azăr)—Al. Vasile (Kun- 
veiller), Bone (Nunaeiller, Bone) — 
Oaidă (V. Anghel). Meszaras (Con
stantin), Ene I (Dinulescu), Eftimie 
(Dinulescu), V. Anghet (Tătaru). 
Scor final: 2—1 pentru .națională". 
Autorii golurilor: V. Anghel, Ene I și 
respectiv Babane.

In același timp, ta „23 August" au 
făcut al doilea antrenament folbaliș- 
tii turci. Ședința a constat dintr-un 
joc „în familie", intre două echipe 
alcătuite ad-tioc din cei 17 jucători 
turci prezenți în București. Antrenorul 
Remondini a urmărit felul in care ju
cătorii de la înaintare știu să se dc- 
marce, ca șl precizia lor în șuturile 
trase la poartă. Cele două echipe au 
avut următoarea comnoziție: Turgai/, 
Basri, Ismail, Naci, Can. Lefter, 11 il- 
mi. Metin și ...Remondini '(cei tmbră- 
cați în tricouri albe), Ozcan, Akgiln, 
Ergun, Ahmed, Mustafa, Șeref, Kadri, 
Dogan, Ishan (cei îmbrăcali în tri
couri roșii). Rezultatul (dacă intere
sează!) 5—2 pentru... tricourile roșii. 
Sportivii turci s-au arătat bine pre
gătiți și îndeosebi jucătorii din apă
rare. După joc, antrenorul Remondini 
s-a ocupat multă vreme de cei doi 
portari și în special de tinărul Ozcan. 
Oaspeții au făcut ultimul antrenament 
înaintea meciului ieri după masă, 
pe stadionul 23 August. A fost 
antrenament ușor, de condiție.

pornita de la Tătara 
(mijloc, în fund) s-a oprit la Tabarcea 
(Petrolul) — in stingă — care a in
tervenit la timp pentru a degaja min
gea trimisă spre Ene I (dreapta).

(I?oto: Boris Ciobanii)

Palmares, rezultate... î

tot
un

î trebuie să știm despre „Cupa Europei**
Meciul de mîine dintre Rominia și 
reia se dispută, după cum se știe, 
cadrul unei competiții oficiale: „Cupa 
ropei", înființată anul acesta. Ce este 
:astă competiție ?
s „Cupa Europei" este rezervată e- 
ipelor naționale ale țărilor afiliate la 
liunea Europeană de fotbal și este 
tată cu „Cupa Henri Delaunay".
B Ea se organizeaîă în cursul celor 
lă sezoane care urmează turneului 
al al campionatului mondial.
B Prima sa ediție cuprinde două 
:e: optimile și sferturile de finale și 
neul final, deoarece s-au înscris nu- 
i 17 țări și n-a fost nevoie decît de 
singur meci de calificare.

B Optimile și sferturile de finală 
■ desfășura pînă în mai 1960.
B Sistemul de disputare este cel
pă, adică eliminatoriu, dar cu jocuri 
-retur (o dată acasă, o dată în de- 
isare).
B In cursul jocului nu se pot schim- 
jucători.

B Se vor califica pentru turul urmă- 
echipele care vor avea golaveraj 

i bun. De pildă, dacă o echipă cîș- 
ă primul meci cu 3—1 și-l pierde

se

de

pe al doilea cu 2—.1, ea se va 
pe baza golaverajului de 4—3 
1-2).

® Dacă două echipe înscriu 
două jocuri același număr de 
atunci calificarea se va face în modul 
următor :

1) în cazul unui acord prealabil, se 
va disputa un al treilea meci, de data 
aceasta pe teren neutru. Dacă și după 
acest joc egalitatea se va menține, 
atunci partida va fi prelungită cu 2 re
prize a 15 minute. In cazul cînd și 
de dala aceasta golaverajul va fi egal, 
atunci meciul va fi prelungit cu alte 
două reprize a 15 minute. Jocul va fi 
oprit însă, în momentul în care seva 
înscrie primul gol. La rezultat de ega
litate și după aceste prelungiri, echipa 
calificată va fi desemnată prin tragere 
la sorți ;

2) în cazul cînd nu există un acord 
privind un al treilea meci, atunci jocul 
al doilea va fi prelungit conform nor
melor arătate mai sus.

Un sistem destul de complicat, pe 
care încă echipa noastră îl poate evita 
cîștigînd mîine la o diferență care să-i 
netezească drumul spre sferturile de 
finală ale competiției.

califica 
(3-1 +

în cele 
goluri,

• Primul meci Rominia—Turcia 
s-a disputat acum 35 de an', în 
1923, la Istanbul: 2-2. Ultimul, 
acum 30 de ani, în 1928, la Arad : 
4-2 pentru echipa rominească. Intre 
aceste două partide au mai avut 
loc alte două: 2-1 pentru Turcia 
în 1925 la București și 3-1 pen
tru Romînia rn 1926 la Istanbul.
• Anul acesta, echipa Turciei 

a susținut următoarele meciuri: 
cu Olanda la Amsterdam 2-1 și 
recent cu Belgia la Bruxelles 1-1.

• Ultimele întilniri dintre fotba
liștii turci și roniîni: Sei. Izmir— 
GC A. 1-4, Sei. Izmir—C.C.A. 2-2, 
Sei. Ankara—C.C.A. 00, Sei. Ar
matei Turce—C.C.A. 1-2, C.C.A.— 
Sei. Ankara 4-2 și Petrolul Plo
esti—Sei. Ankara 0-0 (toate in 
1957).

ORHAN APAR, președintele federa
ției de fotbal din Turcia : ,,Cred că 
meciul va fi frumos pentru că ambele 
echipe sini în formă: noi am reușit 
1—1 cu Belgia la Bruxelles, iar echi
pa Rominiei a jucat de la egal la egal 
cu rutinații fotbaliști din reprezentati
va Ungariei. Anul viitor ne vom mai 
intilni de două ori cu naționala Ro
miniei : în ret imul acestui meci, care 
va avea loc in aprilie in Turcia, și 
într-un alt joc în iunie la Sofia cu 
ocazia „Cupei Balcanice". Aceste în
tilniri vor contribui la prietenia dintre 
tineretul țărilor noastre".

NANCIU VASILE, secretarul gene
ral adjunct al federației roniîne de 
fotbal: „Meci la fel de dificil ca și cel 
cu Ungaria. Fotbaliștii oaspeți ne vor 
opune o pregătire fizică foarte burtă și 
o tehnică individuală suficient de bine 
pusă la punct. Fotbaliștii noștri tor 
trebui să joace cu multă atenție ca să 
obțină un

LEFTER
41 de ori
ciei: ,,Duminică voi lua pentru prima 
dată contact cu fotbalul rominesc. Am 
auzit că aveți o echipă națională tină- 

care știe să ioace bine.

(Urmare din pag. 1)

mai strîns, care să le dea posibilitatea 
să-și păstreze șansele în meciul retur 
din aprilie 1959, de la Istanbul. De 
aceea trebuie să ne așteptăm că ei vor 
face un joc închis, de apărare, de mar
caj strict, pentru a anihila astfel ac
țiunile echipei noastre. Asigurîndu-și 
o apărare fermă, oaspeții vor folosi
— în același timp — orice prilej de 
contraatacuri care, ca de obicei, sînt 
foarte periculoase prin elementul sur
priză pe care sînt bazate. Adăugind 
calitățile caracteristice fotbaliștilor turci
— viteză mare, vigoare, detentă, rezis
tență — este evident de ce se cere e- 
chipei noastre să facă uz de toate cu
noștințele sale tehnice, atletice și tac
tice. De altfel, să nu uităm că nu mai 
departe decît acum cîteva zile, datorită 
calități’or de care vorbeam mai sus, 
echipa Turciei a terminat la egalitate 
cu Belgia la Bruxelles, ca să nu mai 
amintim și de senzaționala victorie

Amănunte de organizare în legătură 
cu meciul Komînîa—Turcia

In legătură cu accesul publicului la 
meciul de fotbal R.P.R. — Turcia din 
2 noiembrie 1958, I.E.B.S. comunică:

— Sînt valabile biletele cu seria 20 
Stadion 23 August.

— Accesul publicului este permis nu
mai prin intrările indicate pe bilete.

— Sînt valabile următoarele car
nete :

a) albastre și roții piele la tribu
na l-a sector O.

b) albastre derma tin ale membrilor 
Birourilor federațiilor de fotbal și 
rugbi la tribuna l-a sector O.

c) verzi dermatin însoțite de delega- . 
ții eliberate de Secția Propagandă

cu

înU.C.F.S. la tribuna I-a sector O, 
sectorul rezervat ziariștilor.

d) albastre dermatin, verzi derma
tin nominale, sau cele nenominale în
soțite de delegații, gris maeștrii spor
tului fotbal și rugbi, gris ale membri
lor comisiilor ți colegiilor federațiilor 
de fotbal și rugbi la tribuna l-a.

c) antrenori și arbitri fotbal ș> 
rugbi la tribuna 11-a cu drept de ac
ces pînă la orele 11.

Porțile stadionului se deschid la ore
le 11.

Biletele pentru elevi și student! nu 
sînt valabile decît însoțite de legiti
mație.

zentaiiva noastră s-a arătat in formd 
la ultimul meci. Totuși, do. aveți 
prima șansă și dacă vom pierde la un 
punct diferență, rezultatul va fi nor
mal. Un meci nul ar însemna un re
zultat bun pentru noi, dar el c puțin 
probabil".

IL1E CANA, unul dintre antrenorii 
echipei noastre reprezentative : ..l-am 
văzut la antrenament pe oaspeți și 
mi-am dat seama că păstrează carac
teristicile fotbalului turc pe care le cu
noaștem : temperament, viteză, detentă 
dublate de o pregătire tehnică bună. 
De aceea cred că meciul va fi dispu
tat. Jucătorii noștri, care s-au armat 
în formă la meciul cu Ungaria, și-aii 
continuat pregătirile cu a'enția cuve
nită".

ORHAN VEDAT SEV1NCLI, secre
tarul presei de fotbal din Turcia S 
„Am văzut la Sofia meciul Sofia-Bucu- 
feștt și mi-att plăcut fotbaliștii romini 
prin tinerețea, rapiditatea și pregăti
rea lor tehnică. Această părere mi-a 
întărit-o meciul cu Ungaria lă care am 
asistat. Echipa dv. a meritat victoria 
in acest joc. Mi-a plăcut publicul dve 
Acest ritmic ,.11Al R.P R.“ a încurajat 
mult echipa dvs. Ce va fi acum, dumi
nică ? Poate un meci nul".

CONSTANTIN, interul dreapta ai 
echipei noastre : ,.Cunosc fotbalul taro 
din turneul pe care l-am întreprins cti 
combinata C.C.A. anul trecut. In mo- 
ciul cu selecționata Armatei Turce; 
disputat la Ankara și ciștigat de noi 
cu 2—1, am înfilnit pe Kadri, Raci. 
Mustafa, Tur gay, jucători care fac
parte acum din lotul naționalei Tur
ciei. Ceea ce am reținut la jucătorii 
turci a fost vigoarea. dirzenia și rapi
ditatea cu care au jucat. I-am putut, 
întrece prestind un joc tehnic și lup- 
1 -d din ■ răsputeri. Duminică, cred că 
ne vor opune o rezistență și mai mare 
fiind vorba de o echipă națională, cu 
cei mai buni jucători din Turcia. In 
orice caz, victoria va fi a noastră".

.3—1 realizată acum trei ani asupra 
naționalei Ungariei la Istanbul.

Tînăra noastră reprezentativă se poa-i 
te spune, că și-a trecut cu succes exaș 
menții de... admitere, duminica trecută.1 
Ocupîndii-se de acest meci, ziarul bu-l 
dapestan „Nepsport" a scris că „echipa 
maghiară a obținut victoria in împre
jurări grele. In cea mai mare parte a 
jocului, echipa Ungariei a „stat la pier
dere" și se putea prevede că ca nu va 
putea schimba rezultatul". Referin- 
du-se la echipa noastră, cronicarul zia
rului a spus : „Echipa romînă, reinti- 
nerită, a dovedit un progres evident. 
Viteza și însuflețirea au fost elemen
tele de bază ale romînilor și pe alocuri 
ne-au surprins atacurile pe care le-au

MÎINE LA „23 AUGUST*

Ora 11.45: Victoria București — 
Grunwald R. P. Polonă (hochei pe 
iarbă).

Ora 
Roșie

Ora 
(Cupa 
G. Dienst, Ă. 
zei (Elveția).

ROMINIA: Toma — Popa, Cari- 
caș, Macri — Al. Vasile, Nunveil- 
ler — Oaidă, Constantin, Dinules- 
cu, Eftimie, Tătarii.

TURCIA : Tirgay — Ismail, Nacî, 
Basri — Mustafa, Ahmed, — Hmm, 
Can, Metin, Kadri, Lefter.

13: C.C.A. — C.F.R. Grivița 
(campionatul de rugbi).
14,45: - - - - ’
Europei

Rominia — Turcia 
la fotbal). Arbitri : 

Andres și A. Kiin-

dezlănțuit doar prin citeva schimburi 
de pase, periclit.'nd apărarea noastră".

Noi așteptăm ca în meciul de niîine, 
echipa noastră să confirme toate cali
tățile reliefate duminica trecută și să 
realizeze un rezultat cîî mai bun.
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Importante precizări ale regulamentului 
campionatelor republicane de baschet

in eiajja a ?l!-a, meciuri pasiouaute

S-a schimbat ceva în activitatea 
arbifrilor-judecători de box...

A treia etapă a campionatelor repu
blicane masculin și feminin de baschet 
programează o serie de megiuri de ma
rc importanță pentru viitoare'a confi
gurație a clasamentului. La băieți, de 
pildă, se întîlnesc Rapid București cu 
Olimpia București, Dinamo Oradea cu 
Dinamo București și Dinamo Tg. Mureș 
cu Metalul M1G București. La fete, 
punctul de atracție al programului este 
partida Rapid — Voința Orașul Stalin, 
în care aceste formații, neînvinse pînă 
ac un, își vor disputa șansele pentru 
primele locuri. Interesantă și partida 
de la Oradea, dintre echioa locală Clu
bul Sportiv Oradea și Olimpia Bucu
rești.

Deoarece am fost deseori întrebați 
despre modul în care se retrogradează, 
cum sînt alcătuite clasamentele, cine 
promovează etc., publicăm în rînduriie 
de mai jos cîteva spicuiri din regula
mentul campionatelor republicane.

® Turul se va încheia la 28 de
cembrie. iar returul se va desfășura 
în anul 1959, între 18 ianuarie și 29 
martie.

• Echipele de categoria A au obliga 
ția de a participa cu cite o echipă la

Coneursul de verificare 
a iotului de înot al Capitalei

—M. Mitrofan a reunit o excslentă psrformanță Ia 100 m. bras—
Bazinul acojrerit de Ia Floreăsca a 

găzduit aSeară concursul de verificare 
a reprezentativei orașului București 
iu vederea întîlnirii ce se va desfă
șura la 7 și 8 noiembrie la București 
în compania selecționată orașului Bu
dapesta. Cel mai valoros rezultat a 
fo t re Uzat de Mihai Mitrofan (Ce
tatea Bucur) în proba de 100 ni. bras. 
El a acoperit distanța în timpul de 
1:14,0, rezultat care constituie cea 
mai bună performanță hi bazin de 
33,33 nr. Iată celelalte rezultate teh
nice: masculin—100 m. liber: 1. Eni. 
Voicu (Cetatea Bucur) 59,7; 2. C.

i

IN CAPITALĂ

AZI
BASCHET — Sala Giulești, de la era 

17, meciuri în campionatul republican 
feminin: Progresul București—Clubul
Școîar Timișoara, Rupid București-Voin
ța Orașul Stalin.

FOTBAL — Stadionul Dinamo, ora 13: 
Dinamo 9 Miliție—C. p. București (cat. C), 
ora 15: Dinamo Obor—Metalul Titanii 
București (cat. B).

CĂLĂRIE — Baza Hipică din calea 
Plevnel, de la ora 14,34): Cupa Sportul 
popular,

BOX — Sala Dinamo, ora 19, Metalul 
M.l.G.—Dinamo București (camp. R.P.R.)

VOLEI — Sala Giulești, era 19,30: Ra
pid—voința Orsjșul Stalin (camp, femi
nin al R.P.R.).

NATAȚTE — Bazinul Floreasca, ora
18.30. Partea a Il-a a concursului de 
verific.re la înot, sărituri înot artistic 
și polo pe apă.

MltNE
BASCHET — Sala Giulești, de la ora

8.30, meciuri în camp. R.P.R.: Construc
torul—Voința Oradea (fem.), Cetatea 
Bucur—Torentul Galați (ma.se.). Rapid— 
Olimpia (mase.), C.C.A.—C.S.U. Bucu- 
ieș:i (fem.)

FOTBAL — Teren Progresul, ora 10: 
Progrest.i—-Strungul Arad (cat. B);
Stadionul ,,23 August", era R.P. Ro- 
mînă—Turcia, meci internațional în ca
drul ,.Cupei Europei".

— Stadionul Republicii, era 9: Ceta
tea Bucur—Rapid reg. Ploești (cat. C).

— Teren C.A.M., ora 10: C.S.U. Bucu
rești—Oltul Tr. Măgurele (cat. C)

RUGBI — Teren Constructorul, ora 10: 
Constructorul—C.S.A. Ploești (cat. A), 
Stadionul Tineretului, teren IV, ora 
10,45: C.S.U.—Știința Timișoara (cat. A). 
Stadionul Giulești, ora 11,3D: Rapid— 
Dinamo (cat. A), Stadionul ,,23 August", 
ora 13: C.F.R. Grivița Roșie—C.C.A. 
(cat. A), Stadionul Republicii, ora 9: 
Metalul M.l.G. I—Petrol Chimie (cat. B), 
Stadionul Tineretului II, ora 9: Știința Ar
hitectura—Știința Agronomia (cat. B), 
Stadionul Tineretului UT, ora 9,30: Cetatea 
Bucur—Dinamo Miliția (cat. B), Stadio
nul Republicii, ora 11: Metalul M.l.G. 
II—Sirena București (cat. B), Stadionul 
Tineretului IV, ora 11: Aeronautica
București—Laminorul Ramam (cat. B).

— Teren Stadionul Tineretului n, ora 
11: C.F.R. Grivița Roșie—Constructorul 
(turneul echipelor de tineret), Etadion-ul 
Tineret, lui HI, ora 12: Metalul M.l.G. II— 
Laminorul Roman, (turneul echipelor 
de tineret).

HANDBAL — Stadionul Giulești, ora 
10: Ranid—C.S.M. Reșița (mase. cat. A), 
Stadion C.C.A., ora 11,30: C.C.A.—Di
namo Orașul Stalin (mase. cat. A), Sta
dionul Tineretului, ora 13,30: C.S.U.—
Rapid București (fem. cat. A), ora 14,2=0: 
C.S.U.—Știința Cluj (mase. cat. B) ora 
15,30: Olimpia—Tractorul Orașul Staiiu 
(fem. cat. A).
• VOLEI — Sala Giulești, de la ora 16, 
meciuri în c.rrp. cat. A: Progresul— 
Voința Sibiu (fem.), Victoria-C.C.A.
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Cristian Popescu incercind să-și depășească adversarul direct. Fașă din 
meciul l{apid — Metalul M.l.G.

campionatele republicane pentru juniori 
și junioare.

e La alcătuirea clasamentelor, punc-

Chîrvăsuță (C.S.U.) 1:01,3; 3. St. 
Ionescu (C.C.A.) 1:02,3; 100 m. bras:
1. M. Mitrofan 1:14,0 (record de sa
lă) ; 2. Al. Popescu (Dinamo) 1:15,7 ; 
3. Al. Schmaltzer (G.C.A.) 1:16,3; 
200 m. fluture: 1. St. Kroner (Din. ino) 
2:48,1; 2. I. Naghi (Voința) 2:52,5. 
Feminin—100 ni. liber : 1. Ingrid Rothe 
(C.S.U.) 1:12,7; 2. Vasilica Itirciuc 
(Dinamo) 1:13,3 ; 3. Maria Dan (Ra
pid) 1:14,5; 200 m. bras: 1. Sanda 
ford.n (Dinamo) 3:08,5; 2. Măriuca 
Rotaru (Rapid) 3:13,6; 3. Helga Boi- 
cehovsehi (C.S.U.) 3:13,9. Concursul 
continuă astăzi de la ora 18,30 

(mase.), Constructorul—Rapid (mase.).
Sala Dinamo de la ora 16, meciuri 

tn camp. cat. A: Dinamo—Someșul 
Cluj (fem.), Metalul M.l.G—Știința 
Cluj (fem.). Dlr.amo—Tractorul Or. Sta
lin (mase).

HOCHEI PE IARBA — Stadionul ,,2B 
August", ora 11,45: c. S. victoria— 
Griinwalct Poznan.

CICLOCROS — La ora 10, în fața să
lii Floreasca, „Cupa 7 Noiembrie" or
ganizată de Voința.

CĂLĂRIE — Da la era 8,30, la Baza 
Hipică din calea Plevnei, Cupa Sportul 
popular.

BOX — Sala Dinamo, ora 10: C.C.A.— 
Spartac (cam. R.P.R.).

IN ȚARĂ
AZI

SCRIMA — La Ploești, Clina . 7 No- 
iembrie", cu participarea trăgătorilor 
fruntași din întreaga țară.

MÎINE
SCRIMA — La Ploești, Cupa „7 No

iembrie".
BOX — Constanța: Marina—Gloria Ga

lați (camp. R.P.R.), Orașul Stalin: Di
namo: Cetatea Bucur (camp. R?.R.).

BASCHET — Camp. cat. A, masculin: 
Știința Timișoara—Voința 1’ași, Știința 
Cluj—C.C.A., Dinamo Tg. Mureș—Meta
lul M.l.G. București. Dinamo Oradea— 
Dinamo București; feminin: C.S. Ora
dea—OILmpia București, Voința Tg. Mu
reș—Alimentar.! Tg. Mureș.

VOLEI -i Camp. eat. A: C.S.M.S. Iași— 
Voința București (mase.), Știința Cluj— 
Cetatea Bucur (mase.), știința • Timi
șoara—CP. București (fem.); cat. B: 
Voința Suceava—Afarina Constanța, 
C.F.R. Rovine Craiova—Aurei Negru 
Ploești, Politehnica Orașul Stalin—Voin
ța Bacău, Feroviarul Constanța—Știința 
Galați (seria I-a) și Utilajul Petroșani— 
Casa Ofițerilor Timișoara, Șoimii Ora
șul Dr. Petru Groza—C.S. Rm, Vîlcea, 
Dinamo Oradea»—Dinamo Tg. Mureș, 
Știința Timișosra— I.C.A. Arad.

HANDBAL — Camp. cat. A, mascu
lin: Petrolul Ploești—Tehnometal Ti
mișoara, Victoria Jimbolia—C.S.M.S. 
Iași, Chimia Făgăraș—Voința Sibiu, 
Știința Timișoara—Dinamo București; 
feminin: Ilefor Tg. Mureș—Steagul Roșu 
București. Record Mediaș—Gloria Sighi
șoara. Știința Timișoara—Flamura roșie 
Sibiu, Măgura Cod lei—Constructorul Ti
mișoara; mase. cat. B: Textila Cisnă- 
die—Voința Sighișoara, Stăruința Odor- 
he’—Victoria Bacău, I. C. Arad—Știința 
Galați, Dinamo Tg. Mureș—Recolta 
Hă leii iu, Balanța Sibiu—C.S. Marina 
Constanți.

RUGBI — Cat. A: C.S.M.S. Iași—Pro- 
gresui București; cat. B: seria L’-n: Pe
trolul Pitești—Aurora Crașul Stalin; se
ria Il-a1 Constructorul li Bîrlad—Petro- 
1-/1 Ploești. Unirea TUG Brăila—Știința 
Căliți, Progresul F.B. Galați—C.F. Biu- 
zău, SN.M. Constanța—Zimbrul Tecuci; 
seria Ill-a: C.S.A. Sibiu—Știința Cluj, 
MinerulLupeni—Știință Trtst; Mine Pe
troșani, Uti’njul Petroșani—Șantierul
Hunedoara, C.F.R. Cluj—Chimica Tîr- 
navfni. Turneul echipelor de tineret: 
Zimbrul Tecuci—Fetrolul Ploești, La
minorul Roman—Constructorul li Bîr- 
lad, C.F.R. Cluj—Știința Cluj, C.F.R. Ti
mișoara—Știința Timișoara. i

fele se acordă astfel: pentru victorie 
(trei puncte, meci nul două puncte, meci 
pierdut pe teren 1 punct, meci pierdut 
prin neprezentare 0 puncte. Iu caz că 
două echipe au acumulat același nti- 

,măr de puncte, ierarhia va fi stabilită 
de : victoria directă, coșaveraj general, 

.coșaverajul direct al echipelor în cauză.
In caz că trei echipe au acumulat ace- 

Llași număr de puncte, departajarea se 
• va face prin : coșaveraj direct și apoi 
coșaveraj general.

o Din campionatul republican femi
nin vor retrograda în campionatul de 

>caj(ficape echipele clasate pe ultimele 
două'Tocurî. 'Vor promova primele două 
clasate în campionatul de calificare, 
în caz că una din aceste două echipe 
este din Capitală ea va susține un 
meci de baraj cu ultima dintre forma
țiile bucureștene (în afara cazului că 
aceasta ar deține unul din locurile 11- 
12 și deci retrogradează automat).

• La băieți retrogradează echipa 
clasată pe locul 12 și echipa bucureș- 
teană clasată pe unul din locurile 9, 
10 sau 11. Sau, echipele clasate pe 
locurile 11-12 (în caz că echipele biic.it- 
reștenc s-au clasat mai sus de locul 
9). Promovează câștigătoarele celor 
două serii ale categoriei B.

• Clubul sau colectivul care găz
duiește o întîlnire este obligată să asi
gure buna stare a sălii, inclusiv ta
bela de marcaj, ceas, protecția suportu
rilor panourilor, etc.

Totodată el trebuie să asigure condi
ții de antrenament pe terenul oficiat de 
joc.

• Ncprezentarea la un meci atrage 
de la sine eliminarea din campionat și 
retrogradarea echipei în campionatul 
de calificare. Excepție fac cazurile de 
fp’.ță majoră, apreciate ca atare de 
.către F. R. Baschet.

o Colectivele nu pot cere artumiți 
arbitri și nici nu pot recuza. In caz 
Ide absență a unui arbitru, se va; pro
ceda la alegerea unui alt arbitru de
semnat de delegatul federal sau de; un 
reprezentant al U.C.F.S. din localitatea 
respectivă.

• „Capul de afiș" al concursului Pro
nosport nr. 44 de duminică 2 noiembrie 

■îi constituie întîlnirea internațională de 
■fotbal din cadrul „Cupei Europei" din
tre reprezentativele R. P. .Roinîne și 
Turciei. Echipa noastră,: mult întine
rită a avut o comportare meritorie în 
întîlnirea de duminica trecută, astfel 
că mîine în meciul cu reprezentativa 
Turciei păstrează prima șansă.

în continuare, programul Pronosport 
mai cuprinde 7 întîlniri din cadrul 
categoriei B. Meciurile incluse în pro
gram sînt deosebit de atractive dato
rită valorii apropiate a echipelor. C.S. 
Tg. Mureș întilnește pe liderul seriei, 
Corvinul Hunedoara. Cu toate că gaz
dele se află la mijlocul clasamentului, 
la o diferență de 3 puncte, în cazul 
cînd reușesc să-și adjudece victoria, ei 
vor reintra în plutonul fruntaș..

La fel de echilibrată este și întîl
nirea Mînărtil Lupeni — C.S.A. Sibiu 
în cadrul căreia oaspeții pot obține un 
rezultat bun.

Nu mai puțin interesante sînt și în- 
tîlnirile din cadrul campionatului ita
lian. Liderul campionatului, Fiorentina, 
joacă acasă cu echipa campioană Ju 
ventus aflată pe locul 3 la o diferență 
de 1 punct. La prima vedere s-ar pă
rea că Fiorentina arc prima șansă dacă 
ținem seama dc faptul că în întîlnirile 
de pînă acum susținute atît pe teren 
propriu, cît și în deplasare n-a pierdut 
nici tin meci. In îutî'nirile 'susținute îu 
deplasare, Juventus â ' cîștigat uri 
meci, unul l-a terminat la ega
litate și unul La pierdut. în consecință 
un joc deschis, accesibil oricărui re-.

Pentru oricare dintre snectatorii fi
deli ai reuniunilor pugilistice este 
'limpede 'că în activitatea corpului de 
arbitri-judecători a intervenit în ulti
ma vreme o simțitoare îmbunătățire. 
Intr-adevăr, numărul deciziilor erona
te, ca și cel al greșelilor de arbitraj 
în- ring se află în. considerabilă scăde
re. Constatarea aceasta este — fi
rește — îmbucurătoare. Ea . arată, pe 
de o parte, că eforturile în acest sens 
ale colegiului respectiv din cadrul fe
derației sînt încununate de succes, iar 
pe de altă parte este clar că prin realiza
rea unui progres cît mai marc în a- 
cest domeniu se contribuie în mod c- 
fectiv la desfășurarea galelor de box 
într-un spirit cu adevărat sportiv. Și 
apoi să nu uităm că dc comportarea 
arbitrilor este legată în mod direct 
creșterea nivelului calitativ al boxu
lui. „Depinde de priceperea arbitrului, 
ne spunea odată cunoscutul antrenor 
sovietic Konstantin Gradcpolov, ca o 
întîlnire de box să fie spectaculoasă 
rm nu. Un arhdr.i autoritar, »•*•"* ’a 
fază, care nu interpretează mecanic, 
rigid, regulamentul va putea influența 
în bine desfășurarea întrecerii. Dim
potrivă. tin arbitru tolerant, care trece 
cu vederea abateri imoortante și inter
vine la greșeli mărunte, va avea par
tea lui de vină în realizarea unui meci 
de slabă factură, plin de obstrucții".

îmbunătățirea activității colegiului 
de arbitri-judecători este rezultatul unei 
munci perseverente de ridicare a ca
drelor. A existat într-o vreme obiceiul 
dăunător ca la întrecerile pugilistice 
importante să fie folosiți aproape nu

cuprinde mal multe etape se va încheia la 
noiembrie la București, unde vor avea / 
întrecerile finale.

COMPETIȚIE DE FOTBAL LA ARAD
® Săptămîna aceasta cele patru e- 

chipe a'rădene^U.T.A., C.F.R., A.M.E.F.A. 
și Indagrara s-au confruntat în cadrul 
..Cupei 7 “Noiembrie" oferită de U.C.F.S. 
oraș. S-au jucat două reprize a cîte 
SO minute fiecare. Iată rezultatele: 
miercuri C.F.R.—A.M.E.F.A. 3-1 (1-0), 
U.T.A.—Indagrara 2-0 (1-0), joi: A.M.E.F,A, 
—Indagrara 2-0 (1-0), U.T.A.—C.F.R. 2-9 
(1-0). Finala a fost viu disputată și s-a 
soldat cu victoria U.T.A.-ei prin punc
tele înscrise de Jurcă și Mețcaș.

Mîine U.T.A. joacă la Arad cu Știința 
Timișoara. (St. Weinberger, coresp.)
• La Bac&u s-a disputat partida ami

cală dintre echipele Dinamo și Steaua 
Roșie. Victoria a revenit echipei Dina
mo Bacău, cu categoricul scor de 8-2 
(4-0). Au înscris Dragoi (3), Filip (2), 
Radulescu (2), Ciripoi (1) pentru învin
gători și Lemnrău (2), dintre care unul 
din 11 m., pentru învinși. (Ilie Iancu— 
corespondent).

LOCAȚIUNE DE BILETE
Biletele pentru reuniunile de box Dinamo- 

Metalul M.l.G. (aslâzi la ora 1? în sala 
Dinamo) șî C.C.A.-Sparfac (mîine la ora 10 
în sala Dinamo) din cadrul campionatului 
republican, ca și pentru cuplajul da fotbal 
de astăzi de pe stadionul Dinamo (Dinarr.o 9 
Miliție—Comb. Poligrafic și Dinamo Obor— 
Metalul Titanii) s-au pus în vînzare la casele 
stadionului Dinamo.

TURNEU DE RUGBI REZERVAT 
ECHIPELOR DE TINERET

Mîine, în organizarea federației romîne da 
rugbi va fi inaugurat un interesant turneu do 
rugbi, la care participă exclusiv echipe de 
tineret. La acest turneu s-au înscris formații 
din orașele Cluj, Orașul Stalin, Timișoara, 
Bîriad, Roman, Ploești, Tecuci și București. (CCA) 14 p.; 2. J. Ionescu -I- T. Kes4>
(Programul complet al primei etape îl puteți heimer (Dinamo) 8 p; 3. C. Uatesou 

găsi la rubrica „Unde mergem ?" Turneul care E, Seiler (CCA) 4 p.

Oronospori
zilltat. . fel de. interesantă este., și. 
înțilnirea Milan — Internazionate, care 

constituie derbi-til echipelor mflatieze.
Nu wHați! Toate agențiile Loto-Pro- 

nosport din Capitală se închid azi la 
ora 24 cu excepția Agenției Centrale 
din Calea Victoriei nr. 9 (vis-a-vis de 
Poștă) care va fi deschisă toată noap
tea pînă duminică la ora 8 dimineața.

500.900 LEI REPORT LA PRONO- 
EXPRES

Nici Ia concursul Pronoexpres nr. 
41 operațiile de omologare nu au gă
sit variante cărora să li se atribuie 
premiile de categoria I sau a Il-a. Ba 
mai mult. Numărul mic al variantelor 
cîștigătoare la categoria Ill-a a făcut 
ca valoarea premiilor care revin acestei 
categorii să fie cea mai mare de pină 
acum.

Faptul că nu există variante ctști 
gătoare la categoriile I și Il-a, la coti 
cursul Pronoexpres nr. 42 cu tragerea 
din urnă miercuri 5 r>a en?br>e, se re
portează suma de 500.000 lei reparti
zată astfel : 250.000 lei la categoria 
I și 250.000 lei Ia categor:a Il-a.

Nu rămîne decît să cdrr.pletațî cît 
ritai multe variante Ta concursul Prorit- 
ezpres rir. 42 pentru ca în felul aceVa 
să vă măriți șansele de premiere.' Nn 
uitați că la acest concurs puteți ob
ține premii dc șute de mii lei. 

mai arbitri-judecători din Capitală. 
Procedeul era cu totul nejust, întrucît 
— după cum s-a putut vedea — cadre 
de arbitri-judecători cu o bună pregă
tire există și în alte orașe din țară. 
Dovadă este faptul că în ultimul timp 
s-au afirmat cîțiva buni arbitri-judecă- 
lori din provincie, printre care V. Ha- 
righian din Ploești, Aii Rișat din Con
stanța, Ludovic Krauser din iimisoa- 
ra etc. De asemenea, dintre arbitrii- 
judecători din Canitală s-a dat posibi
litatea afirmării unor elemente talen
tate ca Victor Popescu și Constantir 
Chiriac. In momentul cînd toți acești; 
vor izbuti să capete experiență, să a 
jungă la o deplină maturitate în pri 
vința aprecierii situației din ring, von 
putea consemna cu satisfacție existen 
ța încă unei serii de arbitri-fudccător 
de cea mai bună valoare.

Dar, în proiectele colegiului de ar 
bitri-judecători din federația de‘ spe 
cialîtate stau și alte viitoare realizăr 
Le-am aflat de la tov. Stefan Năstas» 
președintele colegiului, care ne-a voi 
bit pe larg despre apropiata deschider 
a unui curs de arbitri-judecători p 
lîngă U.C.F.S. — oraș București, de.’ 
pre acțiunea de contiriuă promo 
vare a arbitrilor-judecători talenta 
din țară, despre inițiativa colegiului d 
a îndruma pe foștii boxeri spre căoi 
tarea calificării de arbitru-judecăto 
despre un viitor curs de perfecționat 
pentru arbitrii-judecători din Capital 
și din țară.

Sînt, desigur, proiecte interesant 
care vor fi traduse curînd în fapt

('n. g )

JOC DE FOTBAL Șl DOUA 
CONCURSURI ATLEHCE LA CLf

Astăzi are loc la Cluj, în cinstea ‘ 
lei de 7 Noiembrie, un concurs ati 
tic triunghiular cu participarea sele 
ționatelor regiunilor Baia Mare, Orad 
și Cluj. Mîine se desfășoară concurs 
dotat cu cupa ,,Ion Moina”.

Mîine, duminică, echipa clujeană 
fotbal Știința va susține o partidă 
micală cu Jiul Petroșani tot la Cluj

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE MOTOCROS

După întreruperea cauzată de deplasau 
reprezentativei noastre la concursul i 
ternațional de la Tbilisi, campiona 
republican de motocros va continua 
9 noiembrie cu faza a Ill-a. Intrecer 
se vor desfășura tot pe traseul accîdc 
tat din spatele stadionului Constn 
tcrul. Participanții ia campionat \ 
avea acces în cursul săptămînii 3 
noiembrie pe traseu, pentru antrei 
mente.

Clasamentele oficiale ale campiona 
lui, înaintea fazei a ill-a, au urm-’*4 
rea configurație: 50» cmc: 1. M 
nescu (CCA) 16 p.; 2. H. Sitzler U 
Iul MIG) 10 p.; 3. V. Szabo (Dinars 
9 p.; 125 cmc: 1. Mihai Pop (Dinan 
16 p.; 2. C. Radovici (Metalul MIG) 
p.; 3. C. NedelOu (Dinamo) 8 p.; 
cmc: 1. V. Szabo (Dinamo) 12 p.; 
Gh. Ioniță (CCA) 12 p.; 3. Gh. J 
(CCA) 10 p.; 175 cmc: 1. Tudor P< 
(Dinamo) 12 p.; 2. B. Fredescu (Me 
iul MIG) 12 p.; 3. St. Ianoovici (MC 
Iul MIG) 8 p.; 350 cmc: 1. Gh. Ion 
(CCA) 12 p.; 2. Mihai Pop (Dinamo) 
p.; 3. Al. Lăzăiescu (Rapid) 9 p.; 
cmc ataș: 1. M. Dănescu+Al. Hu

• In urma omologării variante 
depuse la concursul Pronoexpres i 
41 din 29 octombrie s-au stabilit i 
mătoarele premii:

Categoria 111: 3 variante a c 
44.664 lei fiecare. Categoria IV: 
•variante a cîte 3.116.lei Jiecare. ( 
tegoria V: 238’ vafiante a: cîte ( 
lei fîdcsre. Categorii VI : 1.233 ’ 
riante a cîte 108 lei fiecare.

Fond de premii : 1.035.976 lei.
® Plata premiilor Ia concursul Pro; 

expres nr. 41 din 29 octombrie a. 
se va face luni 3 noiembrie cu în 
pere de la ora 17 la agențiile pro| 
raionale Loto-Pronosport în raza 
iora premiatii și-au depus buistini 

CONCURSUL PRONOSPORT Nr 
din 9 noieinlM-ie 1958

I. Progr. Buc. — U.T.A.
II. C.C.A. — Dinamo Bacău.
III. Farul Constanța — Dinamo B
IV. Știința Cluj ■— St. roșu 1 

Stalin.
V. Ind. Sîrmei C. Turzii — Corvi; 

Huned.
VI. C.S.M.S. Iași — Met. Tit; 

Buc.
VIL Minerul Lupeni — C. S. ' 

Mureș.
VIII. Progr. Suceava — Dinami 

Obor.
IX. C. S. Oradea — AMEFA Ar
X. Foresta Fălticeni — Unirea. I: 
XL C. S. A. Sibiu — C. F. R. Ti;

șoara.
XII. Tractorul Or. Stalin — C.S. 

Reșița.
Rubrică redact-tă de L, S. Loto-P 

nospori,. __ — -------- ’ —



Gimnastele noastre fruntașe au început 
pregătirea pentru viitoarele confruntări
Ritmul de dezvoltare a gimnasticii 

feminine pe plan internațional este 
acum atît de rapid, atît din punct de 
vedere calitativ cît și cantitativ, încît, 
pentru a ține pasul și mai ales pen
tru a progresa, șe cere o muncă uria
șă, folosindu-se cele .mai noi metode 
de antrenament. Locul 3 pe națiuni 
ocupat de echipa noastră feminină 
este cel mai bun rezultat obținut pînă 
acum de țara noastră în campionatele 
mondiale. Fiecare componentă a echi
pei și-a dat însă scama că putea să 
se prezinte mpi bine. însuflețite de 
dorința de a ajunge și de a întrece 
echipe și gimnaste mai. bune, ele aii 
început pregătirea pentru activitatea 
viitoare încă din luna septembrie. Vor 
trebui perfecționate o serie de miș
cări de bază la toate aparatele, miș
cări care nu vor lipsi din noile exer
ciții impuse și care vor fi prezente și 
în exercițiile liber alese sub diferite 
forme. Pentru a corespunde cerințelor 
internaționale este necesar să res
tructurăm exercițiile liber alese, de
pășind stadiul la „care s-au prezentat 
în cadrul campionatelor mondiale e- 
chipele U.R.S.S.. C.S.R., Japonia etc. 
Tinînd cont că linia modernă a gim
nasticii este Combinația de mișcări din 
gimnastica artistică legate cursiv de 
torente de mișcări acrobatice, atît la 
sol cît și la bîrnă, în noile lor exer
ciții liber alese gimnastele 
vor trebui să ' 
mante.

Nemulțumită 
lese, care la 
au corespuns totuși nivelului general, 
maestra sportului Elena Teodorescu 
pregătește la paralele un exercițiu 
mult mai spectaculos și mai original, 
’’•e asemenea, în ceea ce privește to- 

mtele acrobatice, gimnastele Sonia 
• lovan, Emilia Liță, Ileana Petroșanu,

noastre
introducă aceste ele-

de exercițiile liber a- 
campioriatcle mondiale

Anastasia Ionescu și Elena Dobrovols- 
chi au realizări frumoase, căutînd 
combinații cît mai grele și mai fru
moase. Desigur perfecționarea aces
tor exerciții va dura mult, dar prima 
confruntare — întrecerea pentru cu
cerirea titlului de campion al R.P.R. 
care va avea loc la 14 decembrie — 
ne va arăta stadiul lor de pregătire.

Cum pregătirea sportivilor se face 
în cadrul cluburilor și colectivelor 
sportive, este de. dorit să li se asigu
re condiții bune .de antrenament. Din 
păcate însă în foarte multe secții și 
mai ales în cele din care recrutăm 
gimnaste pentru lot fie că nu există 
suficient interes din partea conducerii 
clubului sau colectivului, fie că nu 
sînt posibilități reale dc a le pune la 
dispoziție aceste condiții. Astfel, deși 
5 din cele 7 participante la campiona
tele mondiale sînt membre ale C.S.U. 
București, clubul au le-a asigurat 
încă o autrenoare care să contribuie 
la desăvîrșirea pregătirii lor. De ase
menea, colective ca Strungul Arad, 
Luceafărul Sibiu, Steaua Roșie Bacău 
nir-și pot păstra secțiile de gimnasti
că deși au sportive d? performanță.

Spre a avea un rezultat bun trebuie 
să muncim mult pentru pregătirea 
gimnastelor noastre fruntașe. Sîntem 
într-o primă etapă de pregătire pen
tru Jocurile Olimpice din 1960. Pers
pectiva participării la aceste întreceri 
este deschisă oricărei gimnaste din 
țară, indiferent dc nivelul la care se 
găsește în prezent. Chemarea este a- 
dresată în special gimnastelor Geor- 
geta Hurrnuzachî-Dumitrescu, Emi
lia Scorțea, Ucide Macnlele ș. a. care 
sînt deocamdată în urma lotului nos
tru fruntaș.

MARIA IONESCU 
antrenpare federală la gimnastică

Comsomolul și mișcarea de cultură fizică 
și sport din U. R. S. S.

Cbmsomoliștii sînt printre primii 1 Iată 
un fapt devenit obișnuit în realitatea 
cotidiană a Uniupii Sovietice. Intr- 
adevăr, în atîtea mari acțiuni între
prinse de poporul sovietic comsomoliș- 
tii au fost printre primii. Ei au răspuns 
cu cinste la marile chemări, au desțele
nit nesfîrșite întinderi de pămînturi 
virgine, au fost frunțași în muncă pe 
șantierele uriașelor hidrocentrale, au 
adus tinereasca lor înflăcărare pretu
tindeni unde pulsează munca plină de 
entuziasm a poporului sovietic, con
structor al comunismului. In zilele 
grefe ale războiului civil, în anii plini 
de elan ai construcției pașnice, în 
marea încercare a luptei împotriva co
tropitorilor fasciști, în perioada de 
după ce! de al doilea* război — atît 
de bogată în realizări pentru poporul 
sovietic — comsomolul leninist, în
drumat cu înțelepciune de partid, și-a 
adus aportul la opera de construite 
a comunismului.

In țoale, etapele glorioasei sale is
torii, cbtnsoinolu! a luat parte activă 
și la
fizică și sport din U.R.S.S. O uriașă 
importanță pentru Comsomol și pen
tru sportul sovietic a avut-o istorica 
ciivîntarc a lui Vladimir Ulei Lenin 
Ia cel de al Iil-Iea Congres al Uniunii 
Tineretului Comunist din Rusia.

pentru traducerea în viață a îndrumă
rilor partidului. Impresionant a 
aportul tineretului în organizarea 
mei mari competiții de masă 
U.R.S.S., Spartachiada Unională 
anul 1928. Comsomolul a înscris

dezvoltarea mișcării de cultură

fost 
pri- 
din 
din 

o
pagină de mare importanță în isto
ria culturii fizice și sportului din 
U.R.S.S. In anul 1932 din inițiativa 
Uniunii Tineretului Comunist a luat 
ființă complexul „Gata pentru muncă 
și apărarea U.R.S.S.** care a devenit 
baza sistemului de educație fizică în 
Uniunea Sovietică.

In timpul Marelui Război de Apăra
re a Patriei, sute de mii de tineri 
sportivi comsonioliști au arătat exem
ple de legendară vitejie. în lupta pentru 
zdrobirea dușmanului. Vestiți sportivi 
ca înotătorul Leonid Meșkov, boxerii 
Scrphei Scerbakoo și Nikolai Korolev, 

: halterofilul Nikolai Satov, atletul Ale- 
xandr Kanaki au luptat în detașamen
tele de partizani, dînd lovituri necru
țătoare vrășmașului. Educat de Parti
dul Comunist, tineretul sovietic a dat 
dovadă pe front de un nemaiîntîlnit 
patriotism.

In perioada de după război, mișca
rea de cultură fizică și sport a luat 
alături de toate domeniile de activi
tate un avînt excepțional. Comsomo
lul a luptat pentru îndeplinirea sarcinei

1948, sportivii 
țit peste 2000 
tre care 600 
oficiale ale hunii. Sportivii în tricour 
purpurii au pășit cu autoritate și strș 
lucire în arena internațională. Nurna 
în acest an sportivii sovietici au con 
curat la 18 campionate ale lumii ș 
ale Europei cucerind de 28 ori pnniu 
Joc, de 21 ori locul 2, de 12 ori locu 
3. In primele 10 luni ale anului îi 
curs sportivii sovietici au stabilit 17- 
recorduri unionale dintre care <50 mon 
dialc.

In fața sportivilor sovietici stai 
perspective minunate, posibilități ex. 
ccpționale pentru ridicarea necoiHe 
nită a măiestriei. An de au cresc ion 
durile alocate de guvern dezvoltări 
mișcării de cultura fizică. Preltitincen 
s-au ridicat mari stad oaue, I azi 
sportive excelent amenajate. Gomso 
molul, tineretul a adus o importanți 
contribuție la crearea bazei, materiali 
a sportivilor. Prin eforturile tineriloi 
constructori au fost ridicate — pin; 
la începutul anului 1938 — 1654 sta 
dioane, 6048 terenuri complexe dt 
sport, 538 bazine de înot, 8054 săi: 
de sport și de gimnastică, 27.C00 te
renuri de fotbal și multe alte amena
jări sportive.

Cel de a! XlII-lea Congres al Tine
retului leninist a hotărît ca, în cola
borare cu sindicatele și Cu organiza
țiile sportive, Comsomolul să pregă
tească. în perioada anilor 1958—196C 
10—12.000 maeștri ai sportului, peste 
100.000 sportivi de categoria 1 
500.000 ■ instructori și arbitri obștești, 
să construiască cu forțele tineretului 
1000 de. tabere turistice, numeroase 
terenuri simple de sport pe lîi’gă școli 
și instituții de învățăniînt, iar în cen
trele raionale să ridice stadioane și 
terenuri complexe.

Mișcarea sportivă sovietică se află 
în preajma unui mare eveniment: cea 
de a Il-a Spartachiadă a popoarelor 
din U.R.S.S., care va avea loc în au
gust anul viitor. Spartachiada va con
stitui nu numai o trecere în revistă 
a modului cum și-au îndeplinit Com- 
somolișlii sarcinile trasate de cel de 
al Xlll-lea Congres, ci și o veritabilă 
repetiție generală în vederea Olimpia
dei de Ia Roma din 1960, un marc e- 
xamen al mișcării de cultură fizică și 
sport din U.R.S.S.

sovietici au îmbunătă 
recorduri ale țării, din 
au întrecut recurdtinli

fruntea

masculin Je kanJLal

C. S. M. R eșița âin nou în 

campionatul

In campicnaiu! feminin, Steagul roșu și Olimpia M.I.C. 
conduc ia egalitate de puncte ?i de golaveraj

® O nouă etapă, noi schimbări în 
clasamentele , campionatelor masculin și 
feminin cat. A., la handbal! Intr-ade
văr, etapa a VIII-a, desfășurată joi, 
a adus după sine schimbarea lideru
lui campionatului masculin. Noua frun
tașă a acestui campionat este C.S.M. 
Reșița, Rapid București coborînd pe 
locul III în urma înfrîngerii suferite 
în meciul cu Dinamo Orașul Stalin. 
Restul clasamentului a suferit schini- 
hări la fel de importante, «deși nu se 

ite vorbi .-despre rezultțttc-surpri?ă ■ 
... aceasta etapă, în clasamentul cam
pionatului feminin, formațiile bucureș-.«< 
lene Steagul roșu și Olimpia M.I.C.,y 
învingătoare în derbiul 'de ‘ joi, ocupă? 
locurile 1—2, la egalitate de puncteV 
și de'golaveraj 1 Și aci, întregul cla-r 
sanient a fost 'influențat de etapa de K 
i°>- (

• lată rezultatele etapei a VIII-a, în/ 
cele două campionate de cat. A : .1

MASCULIN : Dinamo Orașul Stalin* 
— Rapid București 13—12 (7—6) dupăî 
im meci echilibrat, în care localnicii/ 
au dgyedit lin.plus de energic. Dinamo\ 
Btrcpr’eșți — Chimia Făgăraș 15—11 ( 
(9—6).'O .victorie meritata a gazdelor V 
al c,aror ătap a jucat bine în. cîmp, C 
dar n-a avut finalitate. Oaspeții au 4 
dovedi mijită imprecizie în șuturile^ 
la. .poartă. C.S.M.S. Iași — Petrolul 1 
Ptoești .13—7 (9-5), C.S.M. Reșița -*• 
Știința Timișoara 13—8 (8—4), după 
un joc frumos, în care atacul reșițe- 
nilor a fost eficace, iar apărarea a reu
șit să anihileze înaintarea oaspeților. 
Tehnometal Timișoara — C.C.A. 9—12 
(3—ft): Voința'Sibiu — Victoria Jim- 
boiia 7—6. (3—4). . . ,

FEMININ: în derbiul cehi pelbd fe-'J. 
minine, din CapitalX, jocul Rapid Bti-\ 
curești — Olirpma M.I.C. 5—,9 (2—5), / 
a plăcut prin ' uiipula . vie pe care a 
prilejuit-o. Mai slab a fost celălalt-, 
meci al cuplajului <|e pe Giulești —4 
Steagul roșu — C.S.U. București — C 
In care prima formație a cîștigat cu $ 
3—5 (4—4) deși a jucat sub valoarea f 
sa obișnuită. Gloria Sighișoara — Ilc-/ 
loc Tg. Mureș 2—5. Flamura roșie Si-I 
biu — Record A’iediaș 4—2 (2—0)./ 
Tractorul Orașul Stalin — Măgura Cod-ț 
Iei 9—4 (6—2). Știința Timișoara —/ 
Constructorul Timișoara 5—4 (3—3) A

® In campionatul masculin cat. B, f 
Știința Galați a întrecut C.S.U. Buctt-J 
rești cu 16—12 (7—5). Victoria Bacău) 
a terminat la egalitate cu Textila Cis-J 
nădie : 13—13 (8—3), iar Știința Clujl 
a „trecut" cu 12—9 (5—2) de Stăruin-# 
ța Odcrhei. %

® Mîine s’- va 'desfășura etapa a IX-aL 
a campionatelor de handbal, după pro-4 
gramul anunțat la rubrica noastră}*

UI

„Unde mergem ?" Chiar excluzînd orice 
surprize, ea poate avea repercusiuni 
asupra clasamentelor care, din cauza 
echilibrului existent între echipele frun
tașe, se dovedesc foarte nestabile.

® Marți, Ia Făgăraș, formația lo
cală Chimia va susține un meci res
tant cu tehnometal Timișoara. O nouă 
restanță — în campionatul feminin dc 
astă dată — șe va disputa miercuri 
la Orașul Stalin, unde Tractorul va 
în.tîlni eichipâ timișoreană Constructo-

O minunată demonstrație de gimnastică' de masă a tineretului sovietic, cu 
prilejul închiderii Festivalului de la Moscova.

pe care partidul a trasat-o mișcării de 
cultură fizică: aceea de a cuceri în 
cel mai scurt timp supremația mon
dială în ramurile importante ale sportu
lui. In anii care au trecut după 
istorica Hotărîre de la 28 decembrie

tidul' a, trasat atenei drurrtul pe care 
va merge în viitor mișcarea de cul
tură fizică creînd toate condițiile pen
tru educația fizică multilaterală a ti
neretului.

Comsomolul a depus mari eforturi

țările care construiesc
r

socialismul
Bilanțul unor 
realizări ale 

polonez

De curînd a avut loc 
la Varșovia solemnitatea 
îmnînării medaliilor „Pen- 
Irn remarcabile rezultate 
sportive" unui număr de' 
73 de sportivi polonezi. 
Cei decorați au fost fe’.i- 

- 'citați' de președintele
) C.C.F.S. din R. P. Polo-
V nă; Wlbdzimierz Reczek.
? Au primit medalia de aur
N campionii' eiiroperfi de a-
( tletism: Jerzy Chromik,
/ "Jânusz SHlo, ’ Zdîstaw 

Krzyskowiak, Edmund. Pi
atkowski, Tadeusz Rut, 
Jozef Schmidt și Barbara 

"Janlszewska, precum și 
campionii mondiali la ca
iac Ștefan Kaplahiak și 
Wlallyslaw Zielinski.

Cu acest prilej, tov. Wl. 
Reczek a trecut în re
vistă succesele obținute de 
sportivii polonezi în anul 
1958. „Anul acesta a fost 
foarte bogat în întreceri 
atît în țară cît Și peste ho
tare — a spus Wl. Rec
zek. Sportivii polonezi au 
participat la aproximativ 
600 de competiții peste 
hotare. 252 sportivi 
polonezi au luat startul

Tinerii tenismani 
chinezi se afirmă

frumoase 
sportului

în 20 de campionate mon
diale, iar în 12 campio
nate europene țara noas
tră a fost reprezentată de 
188 de concurenți. Fede
rațiile noastre hu organi
zat campionatele mondiale 
de săniuțe și plaqorjsrn, 
campionatele europene de 
baschet -feminin si cano
taj academic. Bilanțul a- 
cestui sezon este deosebit 
de bun pentru sportul po
lonez. Reprezentanții noș
tri au 'CHcerit' la diferitele 
campionate mondiale, sau 
europene 30'de medalii: 
13 de aur (8 la atletism, 
2 la caiac, 2 la săniuțe, 
1 la planorism), 10 de ar
gint și 7 de bronz".
Wl. Reczek a anunțat 

că Polonia va participa 
la Jocurile Olimpice de la 
Roma la 12 discipline 
sportive și a chemat pe 
cei mai buni sportivi ai 
țării să-și intensifice pre
gătirile în vederea acestui 
mare eveniment.

R. P. Ungară zăpada care 
a căzut la acest început 
de toamnă a fost sufici
entă pentru ca schiorii 
maghiari să-și înceapă ac
tivitatea. Ei continuă deo
camdată antrenamentele 
„de vară" care constau în 
alergări pe teren variat, 
gimnastică.

In schimb, săritorii pe 
schiuri și-au început efec
tiv antrenamentele, efec- 
tuînd sărituri de pe tram
bulină. Numai că trambu
lina nu este acoperită de 
zăpadă, ci este construită 
din material plastic 1 După 
exemplul sportivilor din 
R. D. Germană și 
Bulgaria care se 
nează pe asemenea 
buline, recent la
pesta pe dealul Libertății, 
s-a construit o trambulină 
din ighelită (material 
plaștic) care permite efec
tuarea unor sărituri pînă 
la 50 . m. Antrenamentele 
au și început și primele 
roade au ieșit în evidență.

Duminica trecută, în ca
drul primului concurs ofi
cial, tinărul Csavas La- 
szlo a stabilit recordul 
trambulinei cu o săritură 
de 41 m.

R. P. 
antre- 
trajji- 
Buda-

Schiorii insghiari în 
prag etc sezon

Să nu credeți cumva 
că în munții Matra din

Recent, s-au încheiat 
la Iluan Son campionate
le de tenis de masă pe 
1958 ale R.P. chineze. 
Im started întrecerilor 

s-a prezentat o cifră 
record dd participant: 
320. Ei reprezentau 26 de 
orașe și provincii ale ță
rii,

încă de la început s-a 
vădit forma bună Și for
ța de joc remarcabilă a 
jucătorilor,; tineri. Astfel, 
în ■cadrul campionatului 
pe echipe, tinărul Șou 
Ti-ccao aproape necunos
cut pînă acum, a reușit 
să-l întreacă pe fostul 
campion Van Ciuan-iao 
al 7-lea jucător din lu
me.:

In întrecerile feminine 
individuale, titlul de 
campioană a revenit spor
tivei de 17 ani, Ilu Ke
min care a învins-o în 3 
seturi pe fosta campioană 
Tiu Ciun-hol. Noul cam
pion al Chinei 
tivul de 21 
Go-tuan din 
El l-a învins 
nală pe Van 
iar în 
Iun-min.

Pe echipe, victoria a 
revenit atit la bărbați 
cît și la femei reprezen
tanților orașu’ui Șanhai.

este spor- 
ani Ciun 

Huan-Șoa. 
în semifi- 

Ciun-iao,
finală pe T ian

IMPORTANTE HOTĂRÎ! ALE O.E-F-A. 
C'J PRIVIRE LA COMPETIȚIILE 

I' INTERNATIONALE DE PE CONTINENT
Comitetul executiv al Uniunii Eu

ropene de Fotbal, reunit recent la 
Paris, a luat o șetfij de. hcAărîri im
portante în legătură c.u diferitele com
petiții‘Care se desfășoară pe conti
nent.

Referitor Ia „Cupa campionilor eu
ropeni", comitetul ti-a aprobat alege-1 
rea orașului Madrid ca loc de desfă
șurare a finalei din 1959 și a cerut 
comisiei să studiez® posibilitatea al-> 
tor candidaturi, eventual ale R. F. Ger< 
mane și Elveției. Comitetul s-a de
clarat de acord cu organizarea unei 

zîntîiniri între pluburtle campioane ale 
/Europei și Americii de Sud, condițio- 
J nînd aceasta de aprobarea F.LRA.' 
\și a unui răspuns măi precis din par- 
Ztea forurilor sud-americanc.
j In legătură cu proiectul unei com- 
\ petiții a echipelor cîștigătoare în cu-: 
/ peîe naționale s-â arătat că U.E.F.A; 
/nu va organiza această întrecere dacă 
Scel puțin 10 federații nu vor da un 
/răspuns favorabil.
} Turneul U.E.F.A., rezervat echipe- 
Clor reprezentative de juniori se va 
/desfășura în aprilie 1959 în R.P. Bul- 
jgaria.
1 In sfîrșit, 
/însărcinată 
ÎF.I.F.A. ca 
4 pice să nu
/care au evoluat în cadrul ultimului 
^campionat mondial de fotbal.
C Viitoarea reuniune a comitetului 
/executiv al U.E.F.A. va avea loc în 
^Zurich, la 5 martie 1959. (Agerpres)
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o comisie specială a fost 
cu studierea propunerii 
la viitoarele jocuri olim- 
poată participa jucătorii



Mîine, prima rundă
i campionatului republican de șah

Captatorii romîni an încheiat victorioși tnrnenl în țările lorBke

Pentru mâine după amiază la ora 
8, iubitorii de șah din Capitală și-au 
at întâlnire în aula Institutului de 
etrol și gaze din Bd. N. Bălcescu. 
,ci încep întrecerile finalei campio- 
ntuhii republican masculin de șah, 
rima rundă din cele 19 care trebuie 
ă desemneze pe cel mai bun șahist 
I nostru d:n acest an.
De la ultima noastră cronică a mai 

itervenit o modificare în Iotul celor 
are își vor disputa titlul de campion, 
ocul devenit vacant prin absența 
.ahistului tiniișoarean F. Tocănița va 

ocupat de maestrul Paul X'o'culesCu, 
are revine astfel pe primul plan al 
ntre'erii noastre supreme. Birdid Fe- 
erației romîne de șah hotărise dis- 
utarr.n unui meci de baraj Voicu'es-, 
u — Drimcr pentru desemnarea încă 

unui final st. Cum Drinier mi s-a pre- 
entrt la cele două partide ale meciu- 
li. Vo'ctilescu este acela care va com- 
leta lista turneului.
lată din nou pe cei 20 jucători 

are încep mîine întrecerea: O. Tro- 
inescu (camnion al R.P.R. 1957), A. 
iiinsberger. C. Radovici. M. Breazu, 
i. Partos. C. Bozdophină. B. Soos. A. 
legrea, I. Szabo, Gh. Mititelu. Em. 
'eicher, Al. Pavlov, G. Alexa nd reset i, 
ih. Gavrilă If, V. CirriHea. I. Bă
utei. M. Radulescu. I. Moisini, C. 
Ictez și P. Voiculescu.
Este de notat că dintre aceștia, 

mil singur nu a mai parlicinat la 
irtala crmnionatului țării : I. Moisinl.

Dar faptul că firialiștii au avut dese
ori prilejul să joace împreună nu ușu
rează de loc un pronostic asupra vi
itoarei desfășurări a întrecerii. Dim
potrivă. Rar ne-a fost dat să ne pre
gătim pentru un campionat cu atîtea 
..necunoscute" ca acesta care stă să 
înceapă. Recentele semifinale, care au 
stat sub semnul surprizelor, ntt dau 
o suficientă indicație asupra formei 
actuale a competitorilor. Mai mult 
chiar, nu este exclus ca jucători care 
n-ati strălucit în calificări să atace 
titlul cu mai multă energie în finală. 
In plus, cei doi calificați direct în 
finală — Troianescu și Giinsberger— 
își fac cu acest prilej reintrarea și vor 
avea desigur tui citvînt greu de spus.

Astăzi, la ora 18, are loc la sediul 
Federației romîne de șah ședința teh
nică, în cadrul căreia se va face 
tragerea la sorți și se va fixă progra
mul rundelor.

Reprezentativa Bucureștiului a întrecut cu 11-5 echipa Etelă-Pohjanmaa
HELSINKI (prin telefon de la tri

misul nostru special). —
Mieceuri seara, sub denumirea de 

reprezentativa orașului București, e- 
chipa noastră de lupte» a susținut 
ultimul nxci al turneului în țările 
nordice, în compania echipei Etelă- 
Pohjanma-a din Finlanda, pe care a 
învins-o cu scorul de 11—5. Este a 
treia victorie pe care sportivii noștri 
și-o adaugă în bogatul palmares al 
turneului. Sarcina lor nu a fost de
loc ușoară datorită faptului că întil- 
niriie au fost programate la intervale 

scurte (numai o zi) și că ed.iipa 
Finlandeză a acordat o deosebită 
atenție acestei întreceri revanșă.

un rezultat mai bun decît suedezii". 
„Helsingin-Sanomat", cel mai influent 
ziar din Finlanda, scria în numărul 
său din 30 octombrie: „La Kourtanen 
romînii au „scuturat" pe cei de Ia 
Etelă-Pohjanmaa. A fost un mare 
eveniment pentru localnici, care se 
găsesc la peste 400 km. de Capitală. 
Deși meciurile nu au fost din punct 
de vedere tehnic de un nivel prea 
înalt, cum au fost cele de la Seina- 
joki, spectatorii au fost totuși mulțu
miți de dirzenia sportivilor..." 

„Hufuudstadsbladet" ziarul în limba 
suedeză care apare la Helsinki, men
ționa și el că: „Cele două victorii ale 
românilor în Finlanda, constituie un 
succes".

Iată rezultatele ultimului meci pe 
care echipa noastră l-a. susținut aici. 
La categoria 52 kg.: Ofițerescu 
(R.P.R.) câștigă la puncte după un meci 
foarte frumos întîlnirea cu L. Prusty 
(Fin.). Categoria 57 kg.: I. Cernea 
(R.P.R.) atent și calculat și-a trecut 
adversarul prin p.od, însă dtntr-o nea
tenție, nu a reușit să-l facă tuș pe 

La hochei pe iarhă R. Harju (Fin.), Cernea 
rat’n.Go C-»lazrzxr<’o RO *

COMENTARII SI PĂRERI 
DUPĂ VICTORIE

(RD.)

Ziarul finlandez „U(JSI-S:iomi“ 
scria că: „luptătorii români au cîști
gat pe merit întîlnirea de la Seina- 
joki. Finlandezii n-au reușit să obținăConstructorul București a terminat la egalitate

6RUNWALD POZNAN 1

a învins la 
ptinote. Categoria 62 kg.: V. Micula 
(R.P.R.) face meci egal cu T. Jas-

kari. Sportivul nostru a înfruntat an 
luptător tehnic, V. Micula a luptat 
sub posibilități dovedind o teamă ne
justificată în fața adversarului. Cate
goria 67 kg. : Gh. Dumitru (R.P.R.) 
termină de asemenea la egalitate în
tâlnirea cu Alanen (Fin.). A fost un 
meci deosebit de palpitant, în cătai 
cei doi sportivi au dovedit forțe egale. 
Categoria 73 kg.: V. Bularca (R.P.R.) 
bate la puncte pe M. Laakso (Fin.).1 
Bularca și-a subapreciat adversarul 
însă acesta l-a obligat la luptă. Bu-’ 
lairca l-ar fi putut învinge totuși priij 
tuș dacă ar fi lucrat mai atent. Ca
tegoria 79 kg.: N. Baciu (R.P.R.) 
după un mecii de bună factură tetu 
nică termină la egalitate cu V. Pun-' 
cari (Fin.). Cat. 87 kg. : Gh. Popovfcf 
(R.P.R.) și-a făcut și de data aceasta 
datoria. A luptat frumos și după o 
partidă bună din punct de vedera 
telinic. l-a învins la puncte pe P. 
Saarijărvi (Fin.). Categoria grea: L 
Radu (R.P.R.) a luptat fără prea 
multă convingere, crispat, a greșit o 
acțiune și adversarul C. Raiihala 
(Fin.) I-a învins prin tuș.

V. GRĂDINARI)

campionatului repu- 
echipe programează 

izi și mîine cîteva întâlniri care se 
inunță deosebit de disputate. Una din- 
re întilniri, se va desfășura astă 
•eară, începând de la ora 19 in sala 
Jmarno și va opune formațiile bucu- 
eștene Dinamo și Metalul M.I.G. Cu 
icest prilej, vor evolua nu mai puțin 
ie 4 campioni republicani, precum și 
lumeroși foști campioni ai țării. Iată, 
Ie altfel, cîteva din întîlnirile de a- 
racție care vor avea loc astă scară : 
ăănilă Done — Farkaș Martin ; To-ma 
onslantin — Andrei Olteanu; Ilie 

Dragnea — Dănilă Enuț: Nicolae Lin- 
:a — D. Rizea ; C. Dumitrescu — Șt. 
Bogdan. Tot în sala Dinamo dar mâine 
dimineață începând de Ja ora 10, este 
programată partida dintre echipele
C. C.A. și Spartac București. Vom reve- 
lea cu acest prilej o seamă de boxeri 
raloroși ca Emil Cișmaș, V. Czegeli,
D. Burlaș, Șerbu Neacșu, Gh. Negrea, 
Iosif Demeter, Bătrânii Tanase, Mircea 
Mihai, Dumitru Fierarii ș.a. La Cons
tanța se anunță o întâlnire echilibrată 
intre echipele Marina și Gloria Galați.

In sfârșit, la Orașul Stalin, tînăra 
dar valoroasa formație Dinamo din lo- 
.'.Hitafe va înfrunta echipa bucureștea- 
sa Cetatea Bucur.

Etapa a treia a 
di ran de box pe

CU

l’n atac al echipei poloneze este oprit de către portarul bucureșlean Vătafu. 
Se mai văd Kubiak, Mardnkooski, Pășcălău, Ducan, Ionescu și Bucur.

Joi după-amiază, pe stadionul 23 Au
gust, teren III, s-a desfășurat întîlnirea 
internațională de hochei pe iarbă din
tre echipele Constructorul București și 
Ciriimvald Poznan, joc care a luat sfâr
șit cu un rezultat de egalitate 1—1 
(0-1).

Echipa poloneză, mult njai rutinată, 
a fost surprinsă de clanul și puterea 
de luptă a jucătorilor bucureșteni. fi
ind astfel obligată să-și pună în valoa
re bagajul de cunoștințe mult mai va
riat și care poartă amprenta numeroa-

I0HE PESTE OOTABE
• Reprezentativa Re- 

BASCHET publicii Arabe Unite
și-a început turneul în 

R. Cehoslovacă. In primul meci echi
pa oaspe a fost întrecută de 
Praga cu scorul de 75—'6.

• Echipa 
FOTBAL Tbilisi se află

zent în turneu

Spartak

Dinamo 
în pre- 
în Iran. 

La 29 octombrie fotbaliștii sovietic, au 
jucat la Teheran în compania forma
ției Sahin. Victoria a revenit echipei 
Dinamo cu scorul de 2—1.

• In R. P. Bulgaria se află în tur
neu cunoscuta echipă profesionistă 
franceză Nîmes. In primul meci oas
peții a;i întâlnit echipa de tineret a 
țării. Meciul care a constituit un pri
lej de verificare în vederea partidei 

djntre echipele de tineret ale Bulgariei 
și Italici s-a încheiat la egalitate cu 
scorul de 2-2. Echipa bulgară Spar- 
tik-P'ovdiv care se află în turneu în 
Turcia a jucat la Istanbul cu echipa 
Vefa din prima ligă profesionistă. 
Fotbaliștii bulgari au cîștigat cu sco
rul de 3-2 (Toma Hrisțov-coresp.).

® în ultima vreme au avut loc 
cîteva 
Karlsruhe, 
eunde ale 
Victoria a 
scori'.l de 
lecționata 
secundă a 
la Berna, 
de ce 
pei orașelor" selecționata 
Belgrad a învins în deplasare forma
ția orașului Lausanne cu 5-3. Tn pri-

ultima vreme
meciuri internaționale: 

s-au înfîlnit echipele 
R.F. Germane și Austriei.. 
revenit formației gazde cu 
1-0. La Saarbriieken, se- 

Saarului a întrecut echipa 
Elveției cu 1 -0. în timp ce 
juniorii belgieni au dispus 

?i elvețieni cu 3-1. In cadrul „Cu- 
orașelor" selecționata orașului

mul meci fotbaliștii iugoslavi au cîș
tigat la Belgrad cu 6-1.

• In semifinalele com- 
Hochei pe iarbă petiției dotată cu 

„Cupa Europei" echi
pa Republicii Arabe Unite a obținut 
un însemnat succes întrecînd cu sco
rul de 1-0 reprezentativa Cehoslova
ciei. In finală echipa R.A.U., va în- 
tîlni formația R. P. Polone.

® La Berlin s-a des- 
LUPTE fășurat un turneu in

ternațional de lupte 
clasice în memoria cunoscutului spor
tiv german, luptător antifascist Wer
ner Seeleftbinde.r cu participarea spor- 

, tivilor din U.R.S.S., R. P. Polonă și 
R. D. Germană. Iată cîștigătorii în 
ordinea categoriilor: S. Rîbak (URSS), 
B. Koch (RDG.), L. Fischer (RDG), 
E. Wesper (RDG), A. Tischendorf 
(RDG), V. Rckov (URSS), R. AM- 
șidze (URSS), II. Ktlchorn (RDG).

După terminarea competiției .parti- 
cipanții la întrecere au depus o co
roană de flori pe mormântul lui Wer
ner Seelenbindcr aflat în sectorul 
puse.in al Berlinului.,

® Anul viitor, în lu-
VOLEI na septembrie, se 

organiza la Paris „Cu
pa continentelor" la volei. La această 
mare competiție internațională vor fi 
invitate cele mai bune 10 echipe din 
lume : U.R.S.S., R. Cehoslovacă, R. P. 
Romînă, R. P. Polonă, R. P. Chineză, 
R. P. Bulgaria, Brazilia, S.U.A., Franță 
și Japonia. Acest turneu va fi o „repe
tiție generală" înaintea campionatelor 
mondiale de volei ce vor avea loc în 
1960 la Rio de Janeiro.

selor meciuri internaționale susținute. 
Polonezii au impresionat prin jocul la 
intercepție, pasele precise la om, con
trolul foarte bun al mingii și în special 
prin deschiderile în adâncime din „lin
gură". De asemenea ei au beneficiat și 
de o condiție fizică bună, fapt care 
le-a permis să domine majoritatea 
timpului. Jucătorii bucureștcni au dat 
însă o replică dîrză experimentaților 
lor adversari, răspunzând prin contra 
atacuri periculoase care au pus in difi
cultate apărarea echipei oaspe.

Punctele au fost înscrise de către 
Kosloski (Grunwald), în min. 28, la 
capătul unei frumoase combinații și de 
Elekeș (Constructorul) în min. 52 în 
urma unei lovituri libere executate de 
Pășcălău.

S-a remarcat întreaga echipă oaspe 
și în special Majecz, Kubiak și Wis
niewski, iar de la Constructorul, bun 
portarul Vătafu, care a apărat excep
țional, Pășcălău și Elekes.

Foarte bun arbitrajul cuplului Kraw
czyk (R. P. Polonă) — Marinescu 
(R. P. Romînă).

★
Polonezii își încheie turneul mîine, 

susținînd ultimul joc în compania for
mației bucureștene C. S. Victoria, pe 
stadionul 23 August, în deschidere la 
meciul Rominia — Turcia, cu înce
pere de la ora 11,45.

D. CONSTANTINESCU

a-

Azi, pe baza hipică din Calea Plevnei

începe cea de a II*a edifSe
a Cupei „Sportul popular"

Ceâ de a doua ediție a Cupei „Spor
tul popular" la călărie a stârnit un 
viu interes în rîndul sportivilor din 
cluburile și colectivele cu secții de că
lărie. Numeroși călăreți fruntași s-au 
pregătit să ia startul astăzi după a- 
miază, în această competiție care mar
chează închiderea oficială a sezonului 
hipic la noi în țară.

Programul celei de a doua ediții este 
mult mai bogat și mai interesant ca 
anul trecut. Amintim doar faptul că, 
în acest an Cupa „Spoi tul popular" se 
va desfășura timp de două zile și va 
cuprinde un număr de șapte probe. 
Trofeul oferit de ziarul nostru va fi 
acordat câștigătorului probei de forță. 
Cine va fi acesta? E greu de pre
văzut, având în vedere participarea 
celor mai valoroși călăreți din țară. 
Uu lucru e cert însă : pasionații aces
tui frumos sport vor avea prilejul să 
urmărească cîteva întreceri interesan
te. De această părere este și cunoscu
tul călăreț Vasili Pinciu care, cu pri
lejul unei vizite făcute la redacție, 
ne-a declarat : ,,Timpul frumos ca șl

tradiționalul trofeu oferit, vor sti
mula atit pe concurența începători cit 
și pe cei fruntași, care s-au pregătit 
temeinic in vederea acestei interesa 
te competiții. In ceea ce mă priveșt 
trăiesc aceleași emoții dinaintea uwul 
campionat sau concurs republican- 
Sini hotărtt să fac totul pentru oat 
de data aceasta trofeul să-mi parvină. 
Nu de alta, dar.;, prea s-a .minării 
pînă acum prietenul și... adversarul 
meu direct ALEXANDRU LONGO, 
clștigătorul ediției de anul trecut*'.

Aceeași intenție o mai au însă și 
alții, așa că...

★

Programul celor două zile de în
treceri se va desfășura după cum ur
mează: sâmbătă — ora 14,30 obstacoW 
juniori cat. I șj II, ora 15,30: obstaw 
cole-fete, ora 16,30: obstacole-tâneret 
ora 17: veterani. Duminică: ora 8.30: 
obstacole precizie, cu baraj în 2 man
șe, ora 10,30 obstacole pitici, ora 11 
proba de forță.

Campionatul Je (otLal al categoriei Z

se reia miercuri
In ședința sa de 

derației noastre de 
discuție programul 
tegoriei A.

Iii primul rînd, 
hotărîi ca etapa care 
dispute la 2 noiembrie și a fost aiirt- 
naiiă din cauza meciului România—Tur
cia, să aibă loc miercuri 5 noiembrie, 
după programul inițial stabilit și anu
me : Dinamo București—Știința Cluj, 
Rapid București—Știința Timișoara, 
Petrolul PIoești—Farul Constanța. Di
namo Bacău—U.T.A., Steagul roșu— 
C.C.A. și Jiul Petroșani—Progresul
București. Celelalte etape se vor dispu
ta la date.'e inițial fixate: etapa a 
VlH-a la 9 noiembrie, etapa a IX-a la 
16 noiembrie, etapa a X-a la 23 no
iembrie și etapa a XI-a la 30 noiem
brie.

La
se- va

5 noiembrie
aseară, Biroul fe- 
fotbal a luat în 

campionatului ca-

Biroul Federal a 
urma să se

De asemenea. Biroul federal a 
probat programarea jocurilor restanta 
Ia următoarele date :

12 noiembrie: Rapid Bucureșli-C.C.A, 
și Petrolul PIoești—Progresul Bucu
rești.26 - - - - - -
C.C.A. și Știința Cluj—Petrolul Ploi
ești.

Biroul federal a 
meciului Rapid—Letuski Soția la K 
noiembrie la București, precum și de
plasarea unei echipe romîneșli la TI 
rana pentru un joc la 29 noiembrie 
Această echipă va fi formată din ju
cători de la Progresul satt combinat! 
Progresul—Steagul roșu, în care scoț 
nleciul acestor echipe de la 30 noiem- 
brie a fost amânat, urniînd să fk 
reprogramat la începutul lunii decem
brie.

noiembrie : Farul Constanța—

aprobat disputare*

Rezultate de ualMre in camMOMtnl dn sttaltain pe e
O Biruie Zalagaitite — 57,49 m la aruncarea discului • E. Oxalin — 
10.3 sec. pe 100 m; R. Șavlakadze 2,09 la înălțime.

La Tbilisi se desfășoară campiona
tele de atletism pe echipe ale U.R.S.S. 
încă din primele zile ale competiției 
au fost înregistrate o serie de per
formanțe excepționale. Astfel, tînăra 
Biruie Zalagaitite a aruncat strfila la 
57,49 m. stabilind un nou record mon
dial. Zalagaitite și-a închinat perfor
manța celei de a 40-a aniversări a 
Co-msomolului.

Un nou record unional a stabilit 
în proba de aruncarea greutății 
trul sportului Vartan Ovsepian. 
trimis bila de metal la 17,93 m. 
vechiul record a aruncat și cel
doilea clasat, Varanauscas (17,81 m.).

iraes-
E1 a
Peste 
de al

Atletul gruzin Robert Șavlakadze a 
trecut 2,09 tti. la înălțime. Valentina 
Șa.prunova a câștigat săritura în li.n- 
gime cu 6,09 m. Un mar? succes a 
fost înregistrat de juniorul Edvin Ozo- 
lin. El a obținut victoria în cursa de 
100 m. cu un rezultat de 10,3 sec. 
care egalează recordul țării deținut de 
Vladimir Suhariev. Pe locul 2 s-a 
clasat Konovalov cu 10,4 sec. lunii 
Mihailov a fost cel mai bun la 110 
m. g. terminînd distanța în 14,0 sec. 
Vladimir Trusenev a cîștigat arunca
rea discului cu o performanță de 56,0 
m. La 3.000 m. obstacole Evdochimov 
a produs o mare surpriză întrecîndu-t

e al I.I.S.S»*IJp
pe fostul recordman 
învingătorul a fost 
8:53,1. In revenire de formă Galim 
Zibina a cîștigat aruncarea greutăți 
cu un rezultat de 16,66 in. Vera Krep 
krna s-a dovedit din nou cea mai bimi 
alergătoare de viteză obținând victorii 
la 100 m. cu timpul de 11,6 sec.

Proba de 10.000 tn., care a contai 
și pentru campionatul individual a 
țării, s-a soldat cu victoria lui Pint 
Bolotnikov în 29:06,8. Ter-Ovanesiai 
a sărit 7,74 m. în lungime, iar Pave 
Sedov a cîștigat 400 m. g. în 53,1 
sec. Cunoscuta atletă Galina Bîstrovi 
a cîștigat proba de 80 m. g. în ex 
celentul timp de 10,8 sec. In clasa 
meniul pe echipe conduce reprezenta 
tiva orașului Leningrad urmată d 
R.S.F.S.R. și Moscova.

al lumii Rjișcta 
cronometrat ir
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