
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA f Cupa Campionilor Europeni“

:u

I

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romîrîd

ANUL XIII-—Nr, 3306 ★ Si/nbătă 15 noiembrie 1958 ★ 8 pagini 25 bani

Spartachiada de iarnă 
Tineretului

Halterele în programul competiției • Noi prevederi 
Etape și participări

a
etapa pregătitoare • 

pentru schi •
noiembrie începe

In raionul „V. 1. Lenin" din Capitală, la întrecerile de șah din ediția 
trecută a Spartachiadei de iarnă au participat mii de tineri și tinere.

Devenite tradiționale pentru acti
vitatea sportivă de mase din țara 
noastră, Spartachiadele Tineretului, de 
vară sau de iarnă, au constituit la 
fiecare ediție a lor. minunate ocazii 
pentru tineretul muncitor de a se 
întrece pe terenul de sport, de a 
lega noi și trainice prietenii, lată de ce 
vestea că nu peste mult timp 
vor desfășura primele întreceri 
cadrul Spartachiadei de iarnă a 
heretului pe anul 1959 stîrnește 
interes deosebit.

'■ 'cent, a fost elaborat regulamen- 
fu. ,.e organizare a acestei mari com-

se 
din 
Ti- 
un

:Ti9SERI Și TINERE!
I
; Activiști din colectivele sportive!
; Pregătiți-vă pentrn primele întreceri 
; din cadru! tradiționalei competiții
; de mase: SPARTACH1 ADA DE !ARNĂ 

A TINERETULUI

FOTBAL
• Rapid — Levski Sofia, 

miercuri în Giulești

înLa 19 noiembrie va avea loc 
București revanșa Rapid—Levski So
fia (2—1 pentru Rapid în meciul 
disputat la Sofia). Inlîlnirea se va 
desfășura pe stadionul din Giulești. 
Echipa bulgară și-a anunțat sosirea 
în Capitală pentru marți 18 noiem
brie, cu un Iot din care nu vor lipsi 
internaționalii Dervenski (portar), 
Apostolov (fundaș), Arsov (half), 
Abadgiev, Iordanov, Iliev (înaintași).

® Modificări în programul 
tegoriei A

Federația de fotbal a modificat 
tele de disputare a campionatului 
tegoriei A, după cum urmează: 

ca-

da- 
ca-

petiții de mase, ale cărei prime 
concursuri se vor desfășura începînd 
de la 1 decembrie. înaintea etapei 
pe colective, care va dura de la 1 
decembrie 1958 pînă la 15 februarie 
1959 (la schi și patinaj 1 decembrie
1958 — 1 februarie 1Ș59) va avea 
loc însă o etapă de pregătire între 
15 noiembrie și 1 decembrie. In ca
drul acestei etape se vor lua toate 
măsurile organizatorice, tehnice și de 
propagandă, în 
de 1 decembrie 
începe în cele

Regulamentul 
nă a Tineretului 
lucruri noi. Spre 
sporturilor incluse 
chiadei de iarnă a
1959 a apărut unul 
La această disciplină 
tea participa decît 
au împlinit 18 ani. 
sporturile în cadrul
organiza întreceri cu prilejul Sparta
chiadei de iarnă a Tineretului pe a- 
nul 1959: schi, 
haltere, trîntă.
Dintre acestea, din programul etapei 
finale vor lipsi patinajul și girnnas-

așa fel îneît, la data 
concursurile să poată 
mai bune condițiuni. 
Spartachiadei de iar- 

cuprinde însă și 
exemplu, pe lista 
în cadrul Sparta- 
Tineretului pe anul 

nou : halterele, 
însă nu vor pu- 
concurenții care 

Iată de altfel 
cărora se vor

șab, tenis de masă, 
patinaj, gimnastică.

va avea loc duminică 
loc de 30 noiembrie, 
fost programate ast- 

- - - - io

Etapa a X-a, fixată inițial pentru 
data de 23 noiembrie, se va desfășura 
miercuri 19 noiembrie, după progra
mul anunțat. Excepție face jocul Ra
pid—Știința Cluj, care se atnînă din 
cauza partidei internaționale Rapid— 
Levski (în Giulești, în timp ce Di
namo — Știința Timișoara se va juca 
pe „Dinamo").

Etapa a Xl-a 
23 noiembrie în

Restanțele au 
fel: Știința Cluj — Petrolul la 
decembrie, iar Farul Constanța 
C.C.A. și Rapid — Știința Cluj la 17 
decembrie, adică după înapoierea 
celor două echipe romînești care vor 
pleca în turneu la sfîrșitul acestei 
luni, una în Anglia și alta în Albania.

NATATIE
® Revanșa medului București 

— Budapesta

întîlnirii 
desfășurată la 
fost stabilită în

București — 
7—8 n o<- 
principiu 

noiembrie

Revanșa
Budapesta 
iembrie, a 
pentru datele de 29 și 30 
în capitala R.P. Ungare, 

tica unde se vor organiza concursuri 
pînă la etapa raională inclusiv. Cît 
privește etapa finală, ea va fi orga
nizată în perioada 20—30 martie 
1959, pentru schi finalele fiind pro
gramate separat la t5 martie 1959.

Acum, cîteva cuvinte despre între
cerile de schi care, așa cum se vede, 
vor avea o etapă finală separată. 
Concursurile de schi se vor organiza 
în toate etapele, la datele prevăzute 
de regulament, pe categorii de vîrstă, 
separat pentru sate și orașe. Cate
goriile de vîrstă sînt următoarele: 
junioare — 3 km.; juniori — 5 km. ■ 
senioare — 5 km. ; seniori — 10 
km. La etapa finală se va organiza 
și o probă de ștafetă. Fiecare regiune 
va fi reprezentată de o echipă alcă
tuită din cei patru concurenți cali
ficați pentru finale. Distanțele acestei 
ștafete vor fi următoarele: junioare
— 3 km.; juniori — 3 km. ; setfioare
— 5 km. ; seniori — 5 km. In afara 
probelor de fond la schi, acolo unde 
vor exista posibilități, se vor organi
za și concursuri de coborîre cu porți, 
concursuri despre care regulamentul 
amintește pe larg.

Cît privește participarea, subliniem 
faptul că regulamentul stabilește pre-’ 
cis că un concurent nu are voie să 
participe decît la două discipline. De 
asemenea, nu 
rea celor care 
pe țară ale 
Spartachiadei, 
au concurat atunci. Ei vor putea însă 
lua parte la celelalte ramuri de sport 
incluse în regulament.

este admisă participa- 
s-au întrecut în finalele 
edițiilor anterioare ale 
la disciplinele la care

$colo unBe angajamentele an
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In _ Mare — ca și in toate celelalte părți ale
tării — numărul oamenilor muncii înscriși in U.G.F.S. crește necontenit și 
aceasta înseamnă, firește, o masivă sporire a numărului celor care practică 
sportul.

regiunile Galați și Baia 
numărul oamenilor muncii

Hotărîte să traducă în viață anga
jamentul anual al întregii mișcări de 
cultură fizică și sport (2.000.000 mem
bri U.C.F.S.) organele U.C.F.S., îndru
mate permanent de organizațiile de 
partid, au sprijinit efectiv activitatea 
consiliilor colectivelor sportive și au sti
mulat inițiativa creatoare a activului 
obștesc.

Sarcină de primă importanță pen
tru mișcarea de cultură fizică din țara 
noastră — acțiunea de atragere de noi 
membri în U.C.F.S. — s-a situat in 
centrul preocupărilor consiliilor regio
nale, orășenești și raionale U.C.F.S.

In această intensă acțiune de conso
lidare a bazei de mase a noii organi
zații sportive — U.C.F.S. — regiunile

în centrul atenției baschetsaliștiler
• La 25 noiembrie, în sala Floreasca, C.C.A. — Humboldt Univers!» 
tăt • Returul meciului se dispută între 1-15 decembrie la Berii* 
•Royal IV Bruxelles nu participă la C.C.E. • In campionatele re» 

publicane o importantă etapă

„Cupa Campionilor Eu
ropeni" la baschet — în
trecere organizată pentru 
desemnarea celei mai 
bune echipe de club din 
Europa, se află în plină 
desfășurare.

Aflată la a doua ediție 
(prima fiind cîștigată de 
valoroasa campioană a 
Uniunii Sovietice, echipa 
Casa Ofițerilor din Riga), 
„Cupa Campionilor Eu
ropeni" s-a bucurat de la 
început de succes. Anul 
acesta se pare că succe
sul „C.C.E." va fi și mai 
mare. Acest lucru este do
vedit de seriozitatea cu 
care se pregătesc echipele 
pentru jocurile pe care le 
vor susține.

Echipa campioană a ță
rii noastre, C.C.A. de pil- 
'dă, folosește jocurile din 
campionatul republican 
pentru a-și desăvîrși pre
gătirea în vederea unei 
cît mai bune comportări 
în C.C.E. Militarii susțin 
prima partidă la 23 no
iembrie, în Capitală, în 
sala Floreasca. Data re
turului nu a fost însă stabilită. Ziua 
de 7 decembrie, propusă de C.C.A. nu 
a fost acceptată de campioana R. D. 
Germane, „Wissenschaft" Humboldt 
Universităt, care a cerut ca jocul să 
se dispute între 19-21 decembrie. A- 
ceastă perioadă nu a fost convenabilă 
Casei Centrale a Armatei, deoarece 
cei patru jucători de bază, Folbert, 
Nedeff, Fodor și Niculescu, vor juca 
în meciurile echipei R.P.R. cu repre
zentativa Iugoslaviei (20 și 21 decem
brie, în Capitală). In consecință, 
C.C.A. a făcut o nouă propunere și 
anume întreaga perioadă dintre 1—15 
decembrie, urmînd ca Humboldt Uni 
versităt să aleagă ziua meciului. Ar
bitru principal îa întîlnirea din retur 
va ii cehoslovacul Josef Fleischinger.

... întrecerile au șl început De cu
rînd, campioana Italiei, Simmenthal 
Milano, a dispus cu 72-47 de campi
oana R.A.U., echipa Gezhira din 
Cairo.

$

ANGAJAMENT ANUAL 71...
£ , L_1 RE AUZ ATFINA IA ZNOIEMBRIE*

Baia Mare și Galați s-au evidențiat 
în mod special, realizîndu-și angaja
mentele anuale cu două luni înainte de 
termen. Alături de aceste regiuni se 
află altele ale căror realizări ne dau 
siguranța că, în curînd, vor putea ra
porta și ele îndeplinirea înainte de ter
men a angajamentelor. Ne gîndim la 
regiunile Craăova, Bacău, Ploești, 
Constanța, Hunedoara și regiunea Sta
lin unde munca de atragere a oameni
lor muncii în U.C.F.S. a cunoscut și 
cunoaște importante succese.

★
O recentă vizită în regiunile Baia 

Mare și Galați ne-a dat posibilitatea 
să cunoaștem modul în care a tost or
ganizată munca, metodele folosite și

Surprins, Nosievici nu-l mai poate împiedica p» 
dirlamovistul Suhai să arunce la coș, după o pă
trundere spectaculoasă. (Fază din meciul Olimpiu 
București — Dinamo Oradea). Foto: I. Mihăică

lista celor 21 de 
fi descompletată. 

Royal IV Bruxel-

Se pare însă că 
echipe înscrise va 
Campioana Belgiei, 
Ies, nu va participa la C.C.E. deoarece 
nu are banii necesari deplasării și. în 
plus, echipa se află într-o formă slabă. 
Conform regulamentului C.C.E., locul 
ei poate fi ocupat de a doua clasată 
în campionatul Belgiei, în cazul de față 
echipa din Anvers. Deoarece problema 
procurării fondurilor rămîne și aci în 
picioare participarea acestei echipe este 
nesigură.

In campionatele republicane...

„.a V-a etapă programează meciuri 
de mare însemnătate pentru viitoarea 
configurație a clasamentului. La fete 
se detașează partidele Rapid—Olimpia, 
Constructorul—C.S. Oradea și Voința 
Tg. Mureș—C.S.U. București, iar la 
băieți Rapid—Metalul M.I.G. și Di
namo București—Olimpia București, 
ultimele două fiind neînvinse după 
jocurile de pînă acum.

In regiunile Baia Mare și Galați
o « a vprins viață...

— mai ales — oamenii, entuziaștii ae>- 
tiviști obștești, a căror conștiinciozita. 
te și perseverență au generat aceste 
frumoase succese.

Inițiative, metode noi de munci.

Realizarea angajamentelor, a cerut 
nu numai eforturi sporite din partea 
activului obștesc, ci și elaborarea unor 
noi metode de muncă, aplicarea în via
ță a celor mai eficiente inițiative. Unul 
dintre cele mai concludente exemple în 
această privință l-am găsit în orașul 
Galați. Aici, din inițiativa consiliului 
orășenesc U.G.F.S. au fost alcătuite 6 
brigăzi a căror sarcină era aceea de 
a ajuta consiliile colectivelor sportive 
rămase în urmă, în ceea ce privește 
înscrierea de noi membri în U (l.F.S. 
Membrii acestor brigăzi (toți activiști 
obștești) se deplasau în timpul lor li
ber la colectivele sportive și acolo con
tribuiau direct la munca de agitație In 
vederea atragerii muncitorilor din ta. 
brică sau uzină în U.C.F.S. Metoda 
aceasta și-a dovedit din plin utiluatea. 
La colectivul sportiv Metalosporf (uzi
nele „Cristea Nicolae") prin activitatea 
rodnică a brigăzii condusă de C. Ale- 
xandrescu numărul membrilor U.C.F.S. 
a fost mărit de la 300 Ia 1.100 în numai 
cîteva zile. Rezultate remarcabile au 
obținut și brigăzile conduse de Pavel 
Gospodinov și G. Popa.

La centrul miner Baia Borșa consi
liul colectivului sportiv și-a creat pa 
lîngă fiecare mină un aotiv obștesc — 
format din muncitori mineri — care a 
sprijinit intens acțiunea de înscriere 
în U.GbF.S. Această acțiune a fost îrH 
soțită de numeroase competiții wr-

CALIN ANTONESCU / 
H. NAI IM >

(cpntinuare in pag. A) f



Acolo unde angajamentele au prins viață...
(armure din pag. 1)

live („Cupa Toroioagă" la schi, cam
pionate tie casă la șah, tenis tie masă 
ș.a., competiții tic ciclism dotate cu pre
mii’în materiale sportive etc) în care 
erau angrenați noii membri U.C.F.S. 
Asttel, acest colectiv sportiv numără 
astăzi peste 1.000 membri U.C.F.S. și 
toti sînt cil cotizația la zi (cotizații în
casate : 18.757 leii).

In orașul Brăila, de o mare eficacitate 
s-a dovedit a fi metoda organizam pen
tru membrii U.C.f-’.S <’e competiții la 
sporturile care au . Vvcne tradiție lo
cala (box, fotbal etc). La aceste în
treceri sportive intrarea se făcea gra
in,t, pe baza carnetului de membru în 
U.C.F.S. cu cotizația la zi. Este intere
sant de arătat ca la colectivul sportiv 
„Voința" numărul membrilor U.C.F.S. 
a crescut (după organizarea a două 
gale de box) de la 570 la peste 1.000. 
O metodă asemănătoare au folosit și 
activiștii sportivi din raioanele regiunii 
Baia Mare. In raioanele Vișeii, Șomcu- 
ta Mare, Sighet, Negrești, Cehul Sil- 
vaniei ș.a., au fost organizate nume
roase competiții sportive rezervate 
membrilor U.C.F.S. Datorită acestei 
metode numărul membrilor U.C.F.S. a 
crescut simțitor.

De mult succes s au bucurat con
cursurile demonstrative și concursurile 
populare organizate în satele regiunilor 
Baia Mare și Galați. Formații de box, 
lupte, fotbal din Sighet — de exemplu 
— au evoluat în satele Ciulești, Strîm- 
tura, Remeți, Cîmpuhing pe Tisa, fiind 
mult apreciate de către numeroșii să
teni care asistau la întreceri. După fie
care competiție, tinerii țărani munci- 

’ tori erau invitați pe teren și li se expli
ca cu multă atenție tehnica discipline
lor sportive respective. Atrași pe sta
dioane, tinerii deveneau membri ai 
U.C.F.S. și apoi entuziaști activiști în 
munca de atragere de noi membri în 
U.C.F.S. Același lucru sc întîmplâ și 
la concursurile populare organizate — 
de pildă — în raionul Liești, regiunea 
Galați. Astfel, colectivul sportiv „Șire
tul" din comuna Nămoloasa Tîrg a 
reușit să atragă 412 membri în 
U.C.F.S. prin organizarea a două fru
moase concursuri populare de ciclism.

Despre metodele lolosite în aceste 
două regiuni fruntașe ar fi încă multe 
de vorbit. Din multipla lor varietate am 
ales, iirește, pe cele care au dat rezul
tatele cele mai bune. Trebuie de subli
niat și aportul considerată] pe care l-a 
adus munca de propagandă și agitație. 
Munca de popularizare prin ziarele lo
cale (ziarul „Viața liberă" din Sighet 
a publicat cu regularitate materiale de
dicate vieții sportive din raion), folosi
rea stațiilor de ra-dioamplitficare (Brăi
la, Baia Mare, Sighet, Galați, Ocna 
Sitgalag, Rona de Sus) a gazetelor de 
perete, fotomontaje, cu ajutorul cara
vanelor cinematografic^ care au di
fuzat filme sportive însoțite de scurte 
conferințe prezentate de activiști și 
sportivi fruntași, precum și intensa a- 
gitație vizuală (afișe, lozinci, diapozi
tive la cinematografe), au contribuit Ia

înscrierea în U.C1F.S. a numeroși oa
meni ai muncii.

Aplicarea consecventă a acestor me
tode și adaptarea lor la specificul tie. 
cărui loc de muncă au stat la baza rea
lizărilor obținute în aceste dona re
giunii.

Comuniștii sînt în frunte !

Fără îndoială, un loc important în 
acest material de prezentare a celor 
două regiuni fruntașe trebuie să-l ocu
pe capitolul dedicat entuziaștilor acti
viști obștești, cadre de nădejde ale 
mișcării noastre sportive. Cunoscînd 
importanța realizării angajamentelor 
privind înscrierea de membri în 
U.C.F.S., acești activiști au muncit cu 
deosebită însuflețire, n-au precupețit 
nici un efort și au contribuit astfel la 
îndeplinirea sarcinilor. In lruntca lor 
au fost tot timpul comuniștii. Prim to- 
pitorul Paul Verdeș, nutri din cei mai 
harnici muncitori ai uzinelor „1 Mai" 
din Baia Mare a fost cel mai vrednic 
agitator al colectivului sportiv „Topito- 
rul". Popularitatea de care acest mun
citor fruntaș se bucură în rîndurile sa- 
lariaților întreprinderii, convingerea cu 
care el le-a vorbit tovarășilor săi de 
muncă despre Uniunea dc Cultură Fi
zică și Sport, au constituit un ajutor 
prețios pentru consiliul colectivului 
sportiv. Cu ajutorul unor astfel de oa
meni, colectivul sportiv „Topitorii!" a 
reușit să atragă 1.226 membri în 
U.C.F.S., dintre care peste 200 sînt 
membri ai familiilor salariaților.

Deși trăiesc și muncesc în alte col
țuri de țară, dragostea pentru sport și 
dorința de a contribui la întărirea noii 
organizații sportive le este comună 
prim topitorului Pan! Verdeș din Baia 
Mare și directorului Șantierului Naval 
„1 Mai" din Galați, Petre Hîrjeu. Per- 
mament în mijlociii activiștilor sportivi, 
ocupîndu-se îndeaproape de toate pro
blemele activității sportive din între
prinderea al cărei director este, Iov. 
Petre Hîrjeu a adus și el o importantă 
contribuție la realizarea unui însemnat 
succes: toți salariații întreprinderii
sînt membri ai U.C.F.S., avînd coti
zația achitată la zi.

Exemplul muncii comuniștilor a fost 
un puternic stimulent pentru toți cei
lalți activiști sportivi. Sportivii frun
tași Tiberiu Potaretzki, Cornelia Far- 
caș (ocAeciiiviil sportiv „Chimistul" 
Baia Mare), antrenorii Gh. Baltă, V. 
Mormocea (Brăila),Z. Abrudan (Baia 
Mare), profesorii de educație fizică 
Marin Constantin (corn. Negrilești, 
raionul Tecuci), Maria Pop (com. Bîr- 
sana, raionul Sighet), Tache Chirică 
(corn. Liești), Niță Făcăieru (com- 
Hîngulești, raionul Liești) sînt numai 
cîțiva din sutele de activiști sportivi 
care zi de zi, și-au adus aportul la în
deplinirea angajamentelor.

Cu ajutorul partidului

In vizita noastră prin regiunile 
Galați și Baia Mare am avut prile
jul să discutăm cu mulți sportivi și 
activiști sportivi. Ei ne-au vorbit cu 
multă modestie despre realizările lor.

Am simțit însă în glasul fiecăruia o' 
căldură deosebită atunci cind ne ară
ta că în întreaga lor activitate au a- 
vut permanenta îndrumare a orga
nizațiilor dc partid. „Succesul obținut 
în atragerea de noi membri aj 
U.C.F.S. in orașul Brăila nu ar fi 
fost posibil fără sprijinul permanent 
al comitetului orășenesc de partid, 
ne spunea tov. Emil Mîrza. președin
tele consiliului orășenesc U.C.F.S. 
Brăila. AnaHzind săptăinjnal activi
tatea noastră, îndrumînd și contro
lând felul i.n cane organizațiile de 
partid sprijină consiliile colective
lor sportive, comitetul orășenesc de 
part'id ne-a dat un prețios ajutor în 
realizarea și depășirea angajamentu
lui. Astfel, am reușit ca încă de la 
23 August să îndeplinim sarcina pe 
care ne-o luasem pentru întreg anul 1 

Aceleași cuvinte le-am auzit și la 
Galați, și la Baia Mare, pretutin
deni. O contribuie însemnată la ob
ținerea acestor succese a adus-o în 
cele două regiuni strînsa colaborare 
dintre consiliile colectivelor sportive 
și celelalte organizații de mase. In 
raionul Sighet organizațiile de bază 
U.T.M. au fost principalul factor mo- 
bilizatoric al tineretului în acțiunea 
de creștere a numărului membrilor 
U.C.F.S. iar la întreprinderea Meta
lurgică Dunăreană (Brăila), unde 
toți salariații sînt membrii ai U.C.F.S., 
colaborarea dintre consiliul co
lectivului sportiv și comitetul de in
stituție a stat la baza acestui fru
mos succes.

★
Îndrumate de organizațiile de par

tid, folosind inițiativa creatoare a 
activului obștesc, coordonînd și ana- 
lizînd periodic activitatea consiliilor 
colectivelor sportive, organele U.C.F.S. 
din regiunile Baia Mare și Galați 
și-au îndeplinit cu cinste angajamen
tele. S-au evidențiat în mod special 
consiliile orășenești U.C.F.S. Baia 
Mare (președinte Alexandru Costîn) 
angajament 9.500 — realizat 9.802; 
Brăila (președinte Emil Mirza) an
gajament 19.000 — realizat 25.763: 
Satu Mare (președinte Marin Gherea) 
angajament 9.500 — realizat 9.880: 
Galați (președinte Ion Marinescu) an
gajament 18.-000 -— realizat 21.657 și 
consiliile raionale U.C.F.S. Sighet 
(președinte Ion Tivadaru) angajament
10.500 — realizat 11.123; Liești (pre
ședinte ia-nou Pă traseu) angajament
5.500 —realizat 5.542 ; Cărei (preșe
dinte Ștefan Undea) angajament 9.000 
— realizat 9.334.

Felul în care aceste organe U.C.F.S. 
și-au îndeplinit angajamentele trebuite 
să constituie un exemplu pentru întrea
ga noastră mișcare sportivă, un sti
mulent puternic în muncă, pentru ca 
pînă Ja sfârșitul anului să putem 
raporta Partidului îndeplinirea anga
jamentului de a atrage în Uniunea 
de Cultură Fizică și Sport 2.000.000 
de membri 1

(Grija pentru copii, preocupare de căpetenie 
a clubului Progresul

Lecție ae scrimă pe gazonul stadionului, condusă de irăgătoarea frun
tașă Mana Vital. Aspect din activitatea centrului de copii la scrimă organi

zat in vara acestui an de clubul Progresul.
S-a scris de mai multe ori despre 

stadionul din str. dr. Staicovici și 
despre copiii care jac sport acolo, 
incit ne e teamă că unii cititori, vă- 
zînd titlul acestui articol, ne-au și in
terpelat in gi-nd: Cum ? Iar povestea 
puștilor antrenați de ,,nea“ N;cu Cu
rau ? Jar despre țîncii abia mai înail-ți 
decît rachetele, pe cărei inițiază in 
ale tenisului Ursan ?

Dar, la drept vorbind, e normal ca 
cititorii să-și amintească de nucii at- 
teți și tenismani de la Progresul. Cele 
două exemple, atit de des iniilmte, au 
devenit — ca să le numim astfel — 
,,clasice", cind este vorba de ilus
trat cum se formează pepiniera viito
rilor campioni. Numai că la Progresul 
lucrurile nu se rezumă numai la atle
tism și tenis. Și tocmai dc aceea ne-um 
permis să abordăm — din nou — un 
subiect atit dc cunoscut.

Copii, stadionul e liber!

Din primele zile de existență, clu
bul Progresul și-a pus problema atra
gerii in secțiile sale a unui miinăr cit 
mai mare de copii, cadrele de mime 
ale echipelor clubului.

înființarea și coordonarea activității 
centrelor de copii și-a asumat o în 
întregime resortul tehnic al clubului, 
luind această răspundere ele pe umerii 
secțiilor. In cursul lunilor de iarnă 
s-au ținut ședințe săpiăminaie cu toți 
antrenorii, in care au fost analizate pe 
larg toate problemele legale de instrui
rea micilor sportivi, de specializarea 
timpurie etc. Prin sectorul organizato
ric s-a asigurat legătura cu o serie 
de școli și cu salariații din sistemul 
financiar-bancar, ai căror copii urmau 
să facă sport in cadrul clubului.

In felul acesta au fost pregătite 
toate condițiile pentru ca îndată după 
venirea primăverii să se poată anunța: 
„Stadionul Progresul stă la dispoziția 
copiilor în fiecare dimineață". Vestea 
a produs multă bucurie, în special co
piilor din cartier. In luna aprilie au 
început să activeze CENTRE DE CO
PII la următoarele discipline sportive: 
atletism, baschet, volei. gimnastică, 
fotbal, scrimă, tenis de masă, tenis. 
In august s-a alăturat și rugbiul.

Pentru pregătirea copiilor a fost a- 
fectat, un număr special de antrenori

CUM FOLOSIȚI TIMPUL LIBER? NE RĂSPUND
PATRU SPORTIVI

și o seric de sportivi fruntași. In tot. 
timpul verii, stadionul Progresul pu-f 
tea fi numit fără nici o exagerară , 
„STADIONUL COPIILOR". Să ne ui
tăm pe fișele de înscrieri la andrele, 
de copii: atletism 100, fotbal 200, te
nis 200...

In septembrie: trierea

Dînd un caracter atit de larg cen
trelor de copii, sectorul tehnic al clu
bului urmărea un scop bine definit^, 
acela de a asigura, în cele din urmăȘ 
elemente pentru secții. In septembrie,’ 
s-a desfășurat o selecție a tuturor co
piilor care veniseră in cursul verii pe 
stadion. In urma acestei selecții au 
fost alcătuite ECHIPELE DE PITICR 
ale clubului la: baschet (2 de băieți'], 
una de fete), fotbal (2), volei (1 b-'^lj 
I I). rugbi. De asemenea, au fost 
ținuți: 40 de copii pentru secția de 
tism, 30 la gimnastică, 20 la scrimă, 
20 la tenis de masă, 20 la tenis. Pe, 
toți aceștia clubul i-a înscris în rindu- 
rile sale și i-a legitimat. După selec
ția de care am amintit, echipele de 
pitici au devenit parte componentă -a. 
secțiilor clubului.

Un proces continuu

Deși are în acest moment peste 200 
de copii dintre care cei mai talentați* 
care activează în diferitele secții, clu
bul nu consideră încheiate îndatoririle, 
sate in această problemă. După cum 
ne-a arătat prof. Gabriel Zugrăvescu; 
coordonatorul tehnic al clubului, la 
primăvară centrele de copii vor porni 
din nou la treabă. In toamnă, întoc
mai ca în acest an, va avea loc trie
rea care va pune din nou la dispoziția 
secțiilor echipe și loturi de pitici. Șt, 
procesul acesta va continua an de an.

Preocupat să aibă un rezervor sigur 
de cadre, clubul a încheiat conv'^'p 
pentru patronarea școlilor medii , â 
„M. Eminescu" și 19 ,.l. Creangă'. In 
prezent, pe terenurile și in sălile clu
bului se desfășoară toate orele de co
lectiv sportiv ale celor două școli. Cei 
mai mici dintre elevii de la „EmmescW' 
și „Creangă" vor intra la primăvară 
in centrele de copii.

Experiența muncii de atragere ir, 
sport și de pregătire a copiilor desfă
șurată de clubul Progresul merită si 
fie cunoscută și studiată de toate clu
burile noastre. Și, cu riscul de u ți în 
vinuiți că sîntem săraci în surse di 
inspirație, noi vom continua să popa 
larizăm această experiență valoroasă 
-atit timp cit nu vom auzi din portei

IOANA IUȚA 
atletă, 

funcționară P.T.T.R.
„Munca mea de 

controloare la prelu
crarea abonamentelor 
la Poștă și activita
tea sportivă îmi soli
cită foarte mult timp. 
Găsesc însă destulă 
vreme și pentru a-mi 
satisfaci- cele două

mari pasiuni: muzica și teatrul. MiSrg 
adeseori la -Ateneu, la canoertele sim
fonice, -mai ales atunci cînd se cîntă 
Beethoven, compozitorul meu prefe
rat De curînd, în cadrul Festivalului 
închinat memoriei marelui Enescu am 
avut fericirea de a mă număra prin
tre cei care au ascultat în sală, înfi
orați de emoție, dublul concert de 
Bacii, în interpretarea desăv-îrșită a 
■marilor violoniști Oistrah și Menuhin. 
Pasiunea pentru muzică m-a făcut 
să devin o foarte devotată ascultă
toare a concertelor simfonice și «le 
muzică de operă transmise la radio. 
Chiar zilele trecute am ascultat cu 
plăcere „Cneazul Igur" de Borodin, 
'leaIrul mi-a oferit și el recent satis
facția unui spectacol de înaltă ținută 
artistică: „Tragedia optimistă". Pre
ferințe literare: Shakespeare, Puș- 
kin și mai ales Maiakovski pentru 
opera ciiruia nutresc o dragoste de
osebită încă de pe băncile școlii".

DINU EUGEN 
boxer, lăcătuș la uzi

nele „23 August"
„Cam îmi petrec 

timpul liber ? Strădu- 
iudu-mă să-mi îmbu
nătățesc calificarea 
profesională și să-mi 
ridic nivelul politic și 
ideologic. Citesc multe 
cărți care au legătură 
cu meseria mea, caut 
citorilor mai virstnici

și cu mai multă experiență, de la 
care pot afla lucruri care mă intere
sează. Apoi, învăț cu multă sîrgu- 
ință în cursul de învățămînt de partid 
în care activez. Doresc ca și în a- 
ceastă privință să mă bucur de cele 
mai bune aprecieri, așa cum se în- 
timplă și la -tocul meu de producție. 
Firește, aceste preocupări nu mă îm
piedică să merg deseori, împreună cu 
soția mea, muncitoare și ea chiar în 
atelierul în care lucrez, la spectacolele 
de estradă și la concertele de muzică 
ușoară, pe care le îndrăgim amindoi 
foarte mult. înainte, cînd nu eram 
căsătorit îmi plăcea foarte mult să 
dansez. Acum, treburile gospodărești 
mă cam împiedică, dar cîteodată tot 
îmi ian soția și mergem să -dansăm. 
Citesc cu plăcere îndeosebi romane, 
iar Maxim Gorki este autorul meu 
preferat. .Alte preferințe ? Atletismul, 
căruia îi sînt... spectator fidel".

SANDA IORDAN 
înotătoare, elevă

„Școala îmi este 
principala preocupare. 
Sînt elevă în clasa a 
IX-a la liceul nr. 35 
și — cum este și nor
mal — sînt dornică să 
mă dovedesc la înălți
me în învățătură ca 
și în activitatea spor- 
irte mult pentru a-mi

întregi cunoștințele căpătate la școa
lă. De un neprețuit ajutor mi-a fost 
vizita pe care am făcut-o în vara 
aceasta în U.R.S.S. Am avut prilejul 
să admir minunatele monumente arhi
tectonice și istorice ale Moscovei, m-a 
îneîntat splendida construcție a Uni
versității „Lomonosov", am rămas 
profund impresionată de excepționa
lele baze sportive ale Moscovei. Am 
avut astfel prilejui să văd cu propriii 
nwi ochi frumusețile despre ca-re am 
citit în dese rînditri în ziare și reviste. 
De altfel, detsc-rierile de călătorie se 
numără printre lecturile mele prefe
rate. Citind despre ținuturi îndepăr
tate, despre locurile pitorești din joată 
lumea, despre obiceiurile și viața di
verselor popoare de pe glob, încerc o 
plăcere deosebită și constat că aces
tea îmi lărgesc necontenit cunoștin
țele generale".

MIHAI NEDEFF 
baschetbalist, asistent 

la J.C.F.
„Este și firesc ca, 

fiind numit de curind 
asistent la catedra dc 
jocuri sportive a Ins
titutului de Cultură Fi
zică, să mă preocup în 
momentul de față, în 
mod deosebit, de ne
contenita îmbunătățire 
ele teoretice. Citesc în

acest sens literatură tehnică și de pe
dagogie. Desigur, această preocupare, 
care poate fi socotită ca făcînd parte 
integrantă din activitatea mea profe
sională, îmi ia o bună parte din tim
pul liber. Cînd găsesc însă cu adevă
rat... timp liber, prefer să ascult mu
zică. Mă pasionează muzica ușoa
ră și — mai cu seamă — popu
lară. Cînd eram elev făceam chiar 
parte din echipa de dansuri populare 
a școlii și regret acum că nu mai ani 
posibilitatea practică de a fi altceva 
decât un entuziast „suporter" al echi
pei de dansuri a Institutului nostru, 
laureată a concursului studențesc pe 
țară. Dar trebuie să spun că așa cum 
găsesc o mare desfătare as.'Ultînd mu
zică din minunatul nostru fotelor, tot 
astfel mă preocupă și muzica ailor 
popoare".

vreunui alt club invitația: Veniți h 
noi I Am realizat lucruri și rriai fru 
moașe decît cei de la ProgresulI...

I. MANOLIU

Concurs atletic in cinstea Saptamuii 
Internationale a Studenților

Comisia sportivă a Asociației stu 
denților din Institutul de Cultur 
Fizică organizează în cinstea Săptă 
mînii Internaționale a Studenților, ti 
concurs de atletism. Programul între 
cerilor care sc vor desfășura în Capi 
tală, astăzi de la o-ra 15 pe stadii 
nul Tineretului, cuprinde următoarei 
probe: BĂIEȚI: 100 ni., 800 m., 300 
m., lungime, înălțimi', greutate, dis< 
4x100 m. FETE: 100 ni., 500 m., înă-1 
țime, lungime, greutate, disc, 4x10 
m. Concursul este deschis future 
studenților bucureșteni și urmă-reșl 
atragerea de noi elemente în pract 
carea atletismului.

UN INTERESANT CONCURS 
DE MARȘ

Cei mai buni mărșăluitori din Cap 
tală se vor întrece mîine dimineaț 
într-o interesantă competiție organizat 
de colectivul sportiv F.T.T. în cinste 
Centenarului mărcii poștele romîneșt 
Adunarea coneurenț’Jor ' a avea loc 1 
era 8 în .spatele Centrale, i*
c-f rî-i'i î.n prima proba se va da 1 
ora 8.40.



UN SCUTER

magazin

★
am venit cu motocicle-

veteranilor am 
si o dată m-am 
II.
vreau să adaug 
motociclismuluicauza

tuci astăzi... să dan-

GHEORGHE BURACU, BRAILA.
Vreji sa știfi „in ipoteza câ porta 
rul, la fotbal, printr-un șut puternic 
trimite mingea direct în poarta cec 
laltâ", daca golul este valabil? Ut 
pinde I Este valabil dacă no rele 
rim, de pilda, la cele întîmplate, n 
de mult, în Anglia, la meciul Grim: 
by lown-Dynamo Slavia, cînd poi 
tarul cehoslovac, primind o ming 
înapoi de Io un coechipier, a avi _i jnC(

s-a opr 
, tară s 

de vre-un jucător

Eram iu cartierul Grand la un prieten. După prîuz, savurînd 
calea la căldura plăcută a teracotei, am auzit de afară un 

motor ce batea „ca ceasul".
— Proprietarul acestei motociclete trebuie să fie lin bun me

canic. Auzi ce bine ii baie motorul — îi spun prietenului meu. 
La care îmi răspunde cu oarecare mîndrie :

—- Vecinul meu e fostul campion de motociclism Marin Mareș. 
Cum în copilărie și mai tîrziu, îl văzusem de mai multe ori 

pe acest as al motociclismului, luînd parte la diferite curse, 
l-am rugat pe prietenul meu să mă prezinte. Puțin mai tîrziu 
stăteam de vorbă cu „veteranul" Marin Mareș, martor și parti
cipant la primii pași ai acestui sport în țara noastră. Astăzi, 
campionul de odinioară este pensionar C.F.R., unde a lucrat ca 
mecanic și pentru că se simte în puteri mai lucrează încă și 
uzinele „Semănătoarea." Să-i dăm cuvîntal : •

încep cu prezentul pentru că 
este mai impresionant. Sînt 
nelipsit la orice concurs de 
motociclism, bineînțeles ca 
spectator. Posibilitățile pe care 
le are azi tineretul nostru pen
tru a practica acest sport mă 
uimesc și îmi pare rău că nu 
m-am născut cu 40 de ani mai 
tîrziu. In rîndul motocicliștilor 
de astăzi avem elemente de 

^valoare internat analii, iar față

curse rezervate 
ciștigat o dată 
clasat pe locul

Ca încheiere 
că din 
nu știu 
sez.

la

I w uu VWOVII IjJICf , u 
o degajare afît de puternică, 
mingea (dusă și de vînt) _ 
în... plasa echipei adverse, 
ti tost aiinsă
Dacă însă un asttel de tapt puțj 
obișnuit survine la excutarea uni 
aut de poarră, nO e gol ci... aut I 
poarta cealaltă. bxplica|ia e simple 
autul de poartă e o lovitură liber 
indirectă. Golul devine valabil ni 
mai dacă înainte de a intra în poa 
țâ, mingea a mai tost atinsă de u 
jucător al uneia din cele două < 
chipe.

ANDREI RADULESCU, BUCUUCȘTI 
I) Atlera Florica Otel, soția atletul 
Constantin Grecescu, este, de cît\ 
Timp, mama a doi copii gemem. 
e cazul, deci, să no... suparăm < 
n-a mai activat în atletism în ultirr 
vreme ! — 2) Și totuși Koubanis 
concurat la campionatele europei 
de atletism de la Stockholm ! n- 
i-ați văzut însă numele în ziar, pe: 
tru că Koubanis, recordman europei 
la săritura cu prăjina, cu o perto 
manfă de 4,60 m. nu a sărit 
Stockholm decît... 4,10 metri, clasî 
du-se abia pe locul... 18 • Sa î 
tîmpîă I

PETRE 
ORAȘUL 
U.D.K. și 
șița, actualul 
categoria B., nu r / 
de cîteva ori în campionatul categ 
riai A la totbal, ’ 
campioana țării ! (1730-1731). Desp 
un... eveniment mai recent — că 
cucerit în 1754 Cupa R.W.R., învi 
gînd cu 2-0 în tinală pe Uingn 
București — probabil că vă reami 
fiți.

LIVIU C“
REȘTI. - Ana __ r _________
țării la proba de 80 m. garduri, es 
profesoară ' ' *’ • •
mișoara.

HARRY
1) Real 

cele trei 
Cupei 
pare însă că echipa din Madr;d i 
mai e *-----m •’— ■
vinsă de F.C.
Ricardo Zamora, considerat 
cu 30 ani cel mai bun po. 
mii, trăiește. Este antrenor 
nia. - 3) Echipa Romîniei, 
Balcaniada de la București _ .....
Jugoslavia cu 5-0 (5-0 și la reprize 
avea următoarea alcătuire : bepc 
Vogi, Albu — Moravetz, Kotormar 
Lacatoș - Bindea, Covaci, Cio’c 
Bodola, Dobay.

V. ADRIAN, CERNA VODĂ. - P 
mul campionat masculin de handb 
a avut loc în țara noastră în an 
1934 și l-a cîștigat S.G.S. Sibiu. K 
mul campionat teminin : 1949. Cîș 
gătoare : Record Mediaș.

CONSTANTIN VITENCU, BACAU 
Formația de bază a echipei C.C. 
în 1954 : Voinoscu (loma), Zavoda 
Apolzan, V. Dumitrescu (Dodean 
Onisie, Balint — P. Moidoveanu, I 
taru, Alexandrescu, Perschovsc 
(Bone), Cari caș. Campionatul a tc 
cîștigat în acel an de U.I.A., i 
C.C.A. s-a clasat pe locul ll.

ION POȘTAȘUL

Acasă
ta condusă de fostul multiplu 
campion M. Mareș. Cu toate 
că trupul lui e tatuat de cică 
tricele accidentelor suferite cu 
motocicleta, n-am avut frică. 
Ne aflam doar într-o cursă de 
plăcere.

In ceea
nerii 
această 
despre 
nostru 
mulent

Maestrul sportului N. Sădeanu, astăzi 
motociclism a clubului sportiv Dinamo, 
activității de creare a noilor modele. Astfel, de curînd ne-a în
fățișat un scuter (cel pe care vi-1 prezentăm în fotografie) lu
crat de el în orele libere. Pentru a confccțona caroseria, cadrul 
și celelalte piese necesare la adaptarea motorului (Sacks — 125 
cmc) maestrul sportului N. Sădeanu a lucrat — cu intermitențe 
— 18 Iutii I Noul său scuter dezvoltă o viteză medie orara 'ie 
60 km și poate suporta greutatea a două persoane. Firește reali
zarea sa a stîrnit curiozitatea celorlalți alergători si nu este de 
mirare dacă în curînd vom vedea circulînd’ pe străzile Capita
lei mai multe scutere de acest model, lucrate de mîiniie moto- 
cichștilor I... Oricum primul pas a fost făcut. _  h. n. —

antrenor 
este și un

al secției de 
îndrăgostit al

unde taxa de înscriere 
1.600 lei. In plus, taxa de 
ticipare la fiecare concurs era 
intre 100 și 200 lei. La înce
put se făcea motociclism ru
tier. Și cum pe șoselele ,,na
ționale" nu se afla nici un pe
tec de asfalt și erau și prost 
întreținute, concursurile noastre 
se organizau pe diferite rute, 
transțormindu-se in adevărate 
întreceri de... motocros. Asul 
acestor curse era regretatul 
Marin Morarii. După ce, in 
1924 am devenit membru al 
„M.C.R." am luat parte, chiar 
in acel an, la circuitul MARE
LE CONCURS DE TURISM, 
lung de 1230 km. șt împărțit 
in patru etape. Din 37 concu- 
renți plecați am sosit numai 
7 iar eu m-am clasat pe locul 
II după Marin Moraru. In tim
pul acestei curse, mai cu sea
mă în penultima etapă, mi-a 
intrat frigul în oase. Despre 
echipament impermeabil nu se 
pomenea. Cel mai îmbrăcat 
era Marin Moraru, care avea 
o haină de doc. Ceilalți am 
pornit in cursă cu haine de 
stradă. Intre haină și cămașe, 
ca să nu intre frigul, pusesem 
un ziar... De antrenor și de 
mecanic special nu putea fi vor
ba. Cit privește atelierul, îl a- 
veam cu noi, adică in fiecare 
buzunar cite o piesă sau uneal
tă.

Prima victorie am obținut-o 
cu o „Saroleia" ce pornea prin 
pcdalare, și pe care o adapta
sem pentru curse, într-o între
cere cu marele automobilist 
Gh. Nadtl, care a fosț și un ex
celent motociclist. 
realizind 99 km. pe 
record.

După retragerea 
rara a început să 
bească și odaia mea cu cupe, 
plachete și medalii de aur. O 
mare Misfacție am avut în 

1936 cînd, cîștigînd consecutiv 
trei concursuri speciale, mi s-a 
decernat titlul de campion ab
solut al țării.

Am să țin minte toată viața 
întitnplarea din „Cupa Balca
nică" din 19.31 pe velodromul 
din șos. Ștefan cel Mare. Tre-

era 
par

ce privește pe ti- 
motocicliști, aș dori ca 

succintă convorbire 
trecutul motociclismului 
să fie un puternic sti- 

în activitatea lor.
FLORIN BRATAN

Un ziarist francez care a vizitat o școală din Leningrad a 
rămas entuziasmat de felul cum elevii sovietici practică sportul. 
„finii se dovedesc din copilărie sportivi deosebit de taleutați. 
Nu mă va mira dacă peste cîțiva ani niulțj dintre ei vor deveni 
campioni ai lumii" — a declarat ziaristul francez.

Dar nu numai in școli copiii au posibilitatea să 'îndrăgească 
sportul. In solar iile pentru copiii de virstă preșcolară și iii gră
dinițele de copii din U R.S.S. educația fizică constituie o preo
cupare importantă.

In multe orașe se orga
nizează concursuri spe
ciale rezervate copiilor, 

asemenea întrecere a avuto
loc la Tallin, capitala R.S.S. 
Estone. Este vorba de un 
concurs de tir. La proba 
de pistol precizie dfn 
puncte jxosibile, Vojto 
areste a realizat 36! Veți 
desigur, că performanța 
prea strălucită. Să nu 
însă că Vojto Kaareste 
decît șase anișori 1

In fiecare dimineață, în
tr-o casă de pe strada 
Tavricevskaia din Lenin

grad e mare animație. Aici, zi

50
Ka- 

spune, 
nu e 
uităm 
n-are

de zi, vin copii pentru a efectua 
sub conducerea instructorilor 
exerciții de înviorare. Numărul 
copiilor se ridică f 
In timpul verii ei 
fotbal, baschet, volei, 
au practicat cu mult 
atletismul. Intr-una 
copiii s-au hotar it 
ze „Olimpiada 
întrecerile au fost 
putate și mare a 
pentru cei care au 
diurnul „medaliaților olimpici". 
Nina Ktiznețova, in virstă de 
8 ani, a ciștigat, de pildă, să
ritura in lungime, cu o perfor
manță de 2,79 m., în timp ce
prietena ci, Tania Pavlova, cu

la 120. 
au jucat 

. tenis și 
succes 

din zile, 
organize- 

c ar tier ului". 
foarte dis- 

fost cinstea 
urcat pe po

să

de trecut motociclismul nostru 
este pe o treaptă mult supe
rioară. Totuși, în comparație 

nu. posibilitățile create de regi- 
nostru democrat-popular, 

biotocicliștii sînt încă datori. 
Mi se rupe inima cînd văd pe 
mulți dintre ei trintihd moto
cicleta fără milă în caz că se 
defectează motorul, in loc să 
repare calm și să pornească 
mai departe în 
mașini bune / 
alta /

...Cunoștința 
'am făcut-o in 
început ucenicia la un atelier 
de reparat biciclete și motoci
clete. După doi ani am fost 
proprietarul primei motociclete 
pe care am ctdus-o la atelier buia să parcurgem 50 de ture 

(55 km). La început a condus 
Bonciuleseu, care din cauza 
unei serioase pane la motor a 
abandonat. Am trecut pe locul 
prim și am condus detașat piuă 
în tarul 44, cînd. motorul m-a 
scos din luptă.

Ultimele concursuri le-am 
avibt in anul 1954. In două

cursă. Și ce 
Bijuterii, nu

ca motocicleta 
1919, ciad am

în... sac. deoarece cumpărasem 
un maldăr de piese. Ca chiu 
cu vai am pus-o pe roate iar 
primul drum, cînd de astă dată 
m-a dus ea pe mine, a fost 
la fotograf și după 
vedeți nu arăta rău.

Ca să iei parte la 
motoaclistă trebuia să 
■brii al Moto-clubului

cum o

o cursă 
fii merit- 

Romui,

■r..to Uniunea Sovietică există 
peste 77.000 de colective spor
tive școlare, în care activează 
'peste 8.000.0(a) de elevi, care 
își pot perfecționa măiestria în 
193 școli sportive de tineret și 
1.031 școli sportive de copii? 
La competițiile premergătoare 
celei de a V-a ediții a Sparta- 
chiadei Unionale a elevilor s-au 
întrecut peste 12 milioane de 
tineri participant!.

ws

Am învins 
oră. un nou

Itiii M. Mo
se impodo-

• • •

Gînduri pentru sportivi
A-ți desconsidera adversarul 

este tot atît de imprudent ca 
și a ți-1 imagina mult deasu
pra ta.

rii cuceriți sînt departe de a-ți 
folosi să-ți păstrezi 
sportivă; și cu atît 
de a te ajuta să

forma 
mai puțin 
progresezi.

un 
f/u/ 
plat cu rezultatul de 9,6 sec. 
Și Misa Iakovlev, cel mai ti- 
tiăr participant al ^Olimpia
dei" in virstă de cinci anișori, 
a primit o răsplată. El a fost 
distins cu diploma de onoare 
pentru faptul că timp de doi am 
n-a lipsit niciodată de la pro
gramul de înviorare.

In regiunea Stalingrad se 
află colhozul JPariiijza- 
nul roșu". Fiul unui co

lectivist de aci, Jurii Arhipov, 
a făcut să se vorbească mult 
despre el în ultimul timp. Elev 
în clasa a 10-a, Jurii este un 
elev excelent. El este președin
tele cercului literar al școlii 
medii și de ani de zile pre
miantul clasei. Dar nu numai 
atît. Tînărul elev este un spor
tiv de valoare. Foarte bun vo
leibalist și înotător, el este un 
component de bază al repre
zentativei școli. Avînd calități 
fizice deosebite, Arhijtov a în
ceput acum să practice halte
rele. Toată lumea îi prevede 
acestui tînăr în vîrstă de 16 
ani, care are o înălțime de 170 
cm. și o greutate de 150 kg. o 
strălucită carieră în sportul 
cu haltere. Intr-adevăr, cu ase
menea calități el poate deveni 
în scurt timp un demn urmaș 
al lui Medvediev 1

an mai mare, a cucerit ti
de campioană pe 60 m.

COP8U, MECANIC ȘE
STALIN. — Sub nymele <
Metalul Reșița, C.S.M. K 

lider al seriei I a 
numai câ a juc

J 
dar a tost chi<

CONSTANTINESCU, BUC
-“-..j Șerban, recordmar

de educafie tizied la

BRAIJNSTEIN, VASLUI.
Madrid a ciștigat toa 

ediții de pînâ acum o 
Campionilor turopem.

e în tormă. Recent, a toi’ 
Barcelona cu I-lf ’

‘n unt 
ir at I 
in Sp 
care 

a învi

Nu invidia niciodată pe cel 
oare obține o victorie, ci gîn- 
deștește-te, mai de grabă, 
cu seriozitate și admirație, la 
ceea ce a făcui el 
reuși succesuî.

pentru a

modest și 
clipă la 

și dîrzenia 
ai reușit să te

Continuă să fii 
nu renunța nici o 
munca migăloasă 
grație cărora 
ridici. In,cetind munca dîrză, 
încetează și ascensiunea spor
tivă.

I. o.

Pe teme fotbalistice

-...FRANTISEK PLANICKA, ce
lebrul portar al naționalei ce
hoslovace din anii 1930-1940, a 
hotărî.t să-și depene memoriile 
în cartea „Viață in tricou 
portar", pe care a început 
scrie recent?

de 
s-o

confuză, un jucător i-a spus 
arbitrului „dimineața ești beat" 
— după care a fost eliminat de 
arbitrul în cauză ? Dar... la e- 
xamenul sangvin ce s-a făcut 
după joc, organele de poliție au 
constatat că într-adevăr arbi
trul consumase înainte de joc 
o însemnată cantitate de alco
ol I Jucătorul îndrăzneț a fost 
iertat, iar arbitrul bețiv... sanc
ționat.

...la jocul de campionat al 
F. Germane dintre echipele 
fotbal V.F.B. BAYREUTH 
A.T.S. KULMBACH, la o fază

R. 
de 
și

...la construcția marelui, stadion 
„V I. Lenin" din Moscova au 
lucrat 359.080 comsomoliști ? 
■Partieiparee lor entuziastă la 
realizarea ac-estui grandios 
complex sportiv a făcut ca in-

Ceea ce a făcut 
cel mai bun dintre 
poți face și tu; numai să vrei, 
să fii hotărît, să înțelegi 
pentru 
gătire 
rea cu 
anumit 
nul de

campionul, 
cei buni, Nu-ti închipui niciodată că 

știi DESTUL, că știi TOTUL. 
Întotdeauna mai ai de în
vățat. Ascultă, deci, cu atenție 
sfaturile și crilicile și 
bine încearcă să înveți 

din ele, decît — încrezut 
— să le ignorezi.

Antrenamentul conștiincios, 
perseverent, fără nici tui fel de 
concesii, este lucrul cel mai a- 
nevoios, dar și cel care îșâ spu

me cuvîntul hotărîtor în con- 
treaga lucrare să fie incheiată\mrsiKÎ. 
in timpul record de numai 16 
luni. 
...la olimpiada din 1912 de la 
Stockholm din echipa Suediei 
La tir 50 ni. redus au făcut 
parte frații gemeni ERIC si 
WILHELM CARLBERG? Este 
uu caz unic în istoria olimpia
delor.
...boxerul sovietic Ghenadii 
Satkov, campion olimpic, a fost 
delegat la cel de al XIII-!ea 
Congres al Comsomolului ? 
...prima ediție a „Turului Fran
ței", care s-a desfășurat în 
1903 și a fost cîștigată de Mau
rice Garin, a măsurat 2.428 
km. ? Traseul, Paris-Lyon-Mar- 
siJlila-Toulouse-Bordea.ux-Nain.tes.- 
Paris, a fost acoperit doar 
6 etape, care au avut, în 
dine, următoarele distante: 
km., 374 kru,. 423 km.,, 268 
425 km, 471 km..,

ca 
asta e nevoie de o pre- 
temeinică, de rcspecta- 
toată strictețea a unui 
program, atît pe tere- 
spo-rt “ - -cît și în afară.

Atitudinile 
gîtnfarea, ca

ds vedetă, în- 
și somnul pe lau-

mai 
ceva 
fiind

1 Unor colective sportive
) li s-au repartizat lacuri 

pentru amenajarea tere
nurilor de fotbal la dis
tanțe de... 4-5 kilometri.

'Cu cit e locul mai departe, 
\Cu-ati.t mai mare e folosul: 
. Sportivii din această parte 
'.Combină fotbalul cu... crosul!
[ MIRCEA CODRESGU

Unut atlet

la... sănătoasă, 
un cerb.

vezi de-i rușinoasă

*

înJla-o tu 
or- \lute ca 

467 JȘi-apoi 
km., \Euga din... proverbl

/ GEORGE 1. CORBU-BUourești

ORIZONTAL: 1 -j 
Compartiment al unei 
echipe de fotbal. 2 —• 
Expus. — Pronume. 
3 — Pus în circula
ție. — Indică scorul 
unui meci. 4 — Par
te a corpului. — 
Doar. 5 — Virtuos al 
balonului rotund. — 
Grup de fotbaliști se
lecționați. — instru
ment muzical. 6 —■ 
Turtit. — Jucător în
zestrat cu multe ca
lități. 7 — Oraș din 
țara noastră care a 
dat fotbaliști de frun
te, 
începe meciul. — Ju
mătate 
noscut portar. 8 
la masa învingătorilor. — Pu
dra cîmpului de joc. 9 — Grad 
în marină. — Mirajul zecilor 
de mii de spectatori. 10 — A- 
sociație sportivă. — Cei ce stau 
alături de noi la meci. 11 — 
Imbătați (unii chiar de sticce- 
sc).

VERTICAL: 1 — Marcară
tm gol (1:1). 2 — Trimisul cui
va. — Pronume. 3 — Destul. 
—Fluviu dintr-o țară cu veche 
tradiție fotbalistică. 4 — Tre
cerea mingii la un coechipier:
— Fruntaș a.l clasamentului. 5
— ...Vasile, jucător la Dinâmo 
București. — Lociiito- M» rpr- 
pații Apuseni. — Ii poartă pe

El decide cine

I 23456789 10

d intr-un cu-
Este bogat

1
2 Â
5 A
4 A
5 A
6 A
7 A
8 J Â9 A
10, A
11

fotbaliști în deplasările pes1 
ape (pl.). 6 — Gol pierdut. - 
Eternul refren dinaintea mecii 
rilor internaționale. 7 — A 
compartiment al ariei echipe c 
fotbal. — Inmînez cupa învii 
gătorilor. •— Conjuncție. 8 - 
Motivul disputei jucătorilor p 
teren. — Legendă. 9 — Maci 
tru între maeștri. — Primul di 
cele trei cuvinte celebre rostii 
de Cezar și care înseamnă oi 
ținerea unei victorii ușoare, i 
rapide (nu la fotbal). — 10. - 
Pronume. — Verb care exprim 
acțiunea interului rătăcitor. I 
— Asa corn s"r't '-n -bșt 
noștri.

N. T. GRiGvRlSCU,



Inire 18 m 23 noiembrie Ia Tg. Mure?

Jteturul campionatului republican de scrimă pe echipi
Cîteva considerații după trei etape 

ale campionatului
Cele trei etape disputate pînă acum 

în cadrul campionatului categoriei A 
au arătat că echipele noastre de volei 
sînt într-o formă ascendentă. De unde 
în primele meciuri cele mai multe for
mații au dovedit o pregătire superfi-^ 
•fală și lipsă de omogenitate, acum' 
•te s-au arătat din ce în ce mai bine 
pregătite.

In legătură cu meciurile care au a- 
Vut loc pînă acum, am discutat de cu- 
rlnd cu antrenorul federal 1. TAKACS.

— îmbucurător este faptul că s-a 
ajuns la întărirea mai multor echipe 
eiît masculine cit și feminine, care au 
acum Ioturi de jucători de valoare a- 
propiată. Părerea mea este că în mo
mentul de față jumătate din numărul 
format Hor masculine se prezintă egale 
ca valoare, ceea ce duce la mărirea 
interesului față de acest eampionat. 
Fluctuațiile de formă care au mai exis
tat se datoresc doar diferenței de pre
gătire. Echilibrul de valoare mărește 
Interesul spectatorilor, dar și al an
trenorilor pentru pregătirea echipelor 
fi ridicarea nivelului lor de joc.

— Totuși mai sînt însă destule for
mații deficitare la capitolul „pregătire".

— Este adevărat. Echipa C.S.M.S 
Iași — de pildă — deși duminică in 
meciul cu C.C.A. a jucat mai bine decit 
in primele două etape, totuși se prezin
tă ceva mai slab decit celelalte forma
ții participante. Aceasta se datorește nu 
at~t jucători'or — care au o valoare 
destul de bună — cit făptuită că 
clubul ieșean se interesează foarte 
puțin de acești sportivi. Sîntem inte
resați îndeaproape de buna pregătire 
a echipelor provinciale de volei, pentru 
ca acestea să-și apere locurile din ca
tegoria A, jticînd de la egal cu echi
pele bucureștene.

Am discutat apoi cu antrenorul Ta
kacs despre forma slabă în care se află 
anii jucători fruntași:

— Unii dintre ei manifestă o scă
dere a formei datorită oboselii provo
cate de sezonul internațional deosebit 
de bogat din vara aceasta. De aceea, 
ne-a spus tov. I. Takacs, recomand 
tuturor antrenorilor formați lor divizio
nare ca în această perioadă să țină 
o legătură cît mai strînsă cu medi
cul clubului sau colectivului pentru 
« evita cazurile de supra-antrenameni.

— Ce părere aveți despre însușirea 
elementelor tehnice ?

— S-a observat la echipele mascu
line o îmbunătățire a serviciului puter
nic atît ca execuție, cît fi ca frec
vență, renunțîndu-se în mare măsură 
la acele servicii „plutitoare" sau „mus
că". De altfel și echipa cehoslovacă 
Spartak Brno ne-a demonstrat At de 
important este să servești puternic. 
Folosirea unui serviciu puternic a dez
văluit însă lipsuri în primirea balo
nului și aceasta din cauza proastei 
așezări pe teren sau a lipsei de pre
gătire în această direcție. Lovitura de 

atac este încă insuficient lucrată. Este 
adevărat, forța cu care este expediat 
balonul în terenul advers a crescut, 
dar anumite procedee tehnice cum ar 
fi mingile lobate, „roată", cele expe
diate cu brațul sting (în afară de ju
cătorii Nicolau și Mușai), sînt apli
cate în mod intîmplător. Un element 
pozitiv al tuturor echipelor s-a dove
dit a fi blocajul, a încheiat tov. Takacs.

★
Fără îndoială, toate aceste lipsuri 

pot fi înlăturate în viitor printr-o pre
gătire perseverentă. Unele echipe au 
insistat în această direcție și poate 
vor arăta progrese în jocurile de mîi- 
ne. Etapa programează — de altfel 
— cîteva partide interesante, unele 
datorită tradiției, altele poziției în cla
sament a echipelor. Din prima cate
gorie face parte meciul C.C.A.—Ra
pid, mîine aflat la a 14-a ediție (în 
cadrul campionatului). Echipele sînt 
despărțite de cinci locuri în clasament 
și meciul pare inegal, dar militarii 
s-au arătat în revenire de formă. Și 
cum întotdeauna acest meci a fost deo
sebit de disputat (ambele echipe, indi
ferent de forma manifestată înaintea 
lui, se regăsesc în jocurile dintre ele), 
oartida se anunță interesantă.

Din cea de a doua categorie face 
parte meciul masculin Victoria — Ce
tatea Bucur (locul IV — locul V) și 
cel feminin Rapid — Metalul M.I.G. 
(locul I — locul IV). Dar nu trebuie 
omise nici jocurile C.S.M.S. Iași — 
Dinamo București, Voința Sibiu — 
Someșul Cluj și Știința Timișoara — 
Voința Orașul Stalin, care par ceva 
mai disproporționate ca valoare, dar 
în care avantajul terenului poate fi un 
element determinant în fixarea rezul
tatului. — m. t. — 

Fotografia noastră înfățișează o fază din meciul Cetatea Bucur — Spar
tak Brno (3—1) Echipa cehoslovacă a fost învinsă cu 3—2 și de Victoria. 
Prin prisma acestui rezultat meciul de mîine dimineață dintre Victoria și Ce
tatea Bucur se anunță pasionant. (Foto: T. Roibu)

, A doua parte a campionatuloi re
publicați de scrimă pe echipe, returul, 
se va desfășura între 18 și 23 no
iembrie la Tg. Mureș. Echipele își 
vor disputa întîietatea la cele patru 
probe: floretă femei, floretă bărbați, 
spadă și sabie.

Ca și în alți ani, lupta pentru 
primul loc în clasamentul general se 
dă între sportivii celor două cluburi 
bucureștene care au și cele mai pu
ternice secții de scrimă: Progresul 
și Casa Centrală a Armatei. In dis
puta pentru cucerirea titlurilor la 
fiecare probă sînt angajate însă și 
Dinamo Cluj (floretă bărbați), Stă
ruința Satti Mare (floretă femei) și 
Progresul Oluj (spadă și sabie).

Turul campionatului a avut loc, 
după cum se știe, în luna aprilie la 
București. întrecerile au fost deosebit 
de strînse, pasionante și presărate cu 
numeroase surprize. Nu o dată a fost 
răsturnat un rezultat ce părea pecet
luit. De aci și un interes crescînd 
pentru competiție din partea tuturor 
celor care urmăresc activitatea din 
această disciplină sportivă. Dacă scri- 
tnerii care se vor întrece săptămîna 
viitoare la Tg. Mureș, vor fi la fel 
de combativi, dacă vor lupta cu a- 
ceeași energie pentru fiecare tușă, 
pentru fiecare asailt, așa cum au 
făcut-o în primăvară, atunci specta
torii din Tg. Mureș vor avea de vi
zionat un spectacol sportiv de bună 
calitate.

Iată care este ordinea actuală în 
clasamentul turului campionatului: 
FLORETĂ FEMEI: 1. Progresul 
București 6 meciuri — 18 puncte ; 2. 
Stăruința Satu Mare 6 m. — 14 p ; 
3. C.C.A. 6 m. — 12 p ; 4. Progresul 
Cluj 6 m. — 12 p.; 5. Dinamo Cluj 6 
m. — 12 p; 6. C. S. Oradea 6 m. 
— 8 p ; 7. Știința Tg. Mureș 6 m. ■— 
8 p; FLORETA BĂRBAȚI: 1. Pro-

Atacul a pornit din stingă, dar a 
in timp bun și a punctat.

greșul București 6 m. — 18 p; 2. 
C.C.A. 6 m. — 16 p; 3. Dinamo Gluj 
6 m. — 14 p; 4. Știința Tg. Mureș 6 
m. — 12 p ; 5. Stăruința Satu Mare 
6 m. — 10 p ; 6. O. S. Oradea 6 m. 
— 8 p ■ 7. Progresul Cluj 6 m. — 
6 p; SPADĂ: 1. C.GA. 6 m. — 18 
p; 2. Progresul București 6 m. — 
14 p ; 3. Progresul Cluj 6 m. — 14 
pi 4. C. S. Oradea 6 m. — 12 p ;

ACTUALITĂȚI DIN RUGBI
• Turneul echipelor de juniori, în 
thua etapă, va fi desemnată echipa

• Prezența echipelor de juniori •— 
la rugbi — într-o întrecere cu ca>. 
racter oficial a fost primită și anul 
acesta cu multă bucurie de către iu
bitorii sportului cu balonul oval. Este
vorba de turneul organizat din ini
țiativa federației romîne de rugbi cu 
participarea unor echipe de juniori 
reprezentînd orașe cu o bogată tra 
diție rugbistică (Timișoara^ București, 
Cluj) sau centre în care acest sport 
cîștigă din zi în zi tot mai mulți 
adepți (Bîrlad, Tecuci, Roman etc.).

In momentul de față, au mai ră
mas în luptă doar patru echipe : 
Știința Cluj, Laminorul Roman, Vul
can și Constructorul, ambele din 
București. Aceste echipe își vor dis
puta semifinalele în ziua de 23 no
iembrie, la București. Finala va avea 
loc, tot la București, la 30 noiem
brie.

Desfășurarea de pînă acum a tur
neului a relevat faptul că organele 
locale U.C.F.S. au fost preocupate 
să asigure cele mai bune condiții de 
participare echipelor din orașele res
pective și să popularizeze această 
competiție menită să contribuie la 
depistarea elementelor cu perspective 
în acest sport.

„pasat". Adversarul a făcut o „opriri

5. Știința Tg. Mureș 6 m. — 12 ț
6. Dinamo Cluj 6 m. — 8 p ; 7. St 
ruința Satu Mare 6 m. — 6 p ; S. 
BIE : 1. Progresul Cluj 6 m. —
p; 2. C.C.A. 6 m. — 16 p ; 3. C.
Oradea 6 m. — 14 p ; 4. Știința T 
Mureș 6 m. — 12 p; 5. Stăruin 
Satu Mare 6 m. — 10 p ; 6. Progr 
sul București 6 m. — 8 p ; 7. Dinan 
Cluj 6 m. — 6 p.

plină desfășurare e Mîine, în u 
campioană pe 1958.

Cît privește componența echipiAț 
participante, trebuie să arătă’’" . 
în majoritatea cazurilor este r) 
de elevi ai școlilor profesionale 
medii care au învățat „abecedaru 
rugbiului, mai întîi în cadrul orei 
de colectiv sportiv ale școlii și ap< 
pe lîngă echipele locale de categor 
A sau B.

9 Echipa cîștigătoare a campion 
tului categoriei A pe anul în curs ' 
fi cunoscută abia mîine dimineață ( 
ultima etapă a campionatului) la sfî 
șitul interesantului cuplaj de pe st 
dionul Constructorul. In prima înt 
nire, Dinamo București va încerca : 
obțină victoria în dauna Științei ’] 
mișoara, iar în cea de a doua, Co 
structorul — într-un meci de tradiț 
— va primi replica echipei C.F.i 
Grivița Roșie. In cazul în care E 
namo și C.F.R. (singurele pretenden 
la titlu, în prezent aflate la egalita 
de puncte) obțin victoria, ferovia; 
vor cîștiga campionatul datorită un 
esaveraj mai bun. Dinamo poa 
deveni campioană numai printr < 
torie asupra studenților timișorer 
și în același timp, printr-o înfrînge 
sau un meci nul al C.F.R.-ului.

Unele aspecte metodice ale pregătirii 
sportivilor noștri fruntași

In conformitate cu prevederile Ho- 
fiirîrii C.C. al P.M.R. și a Consiliu- 
Itti de Miniștri cu privire la reorga
nizarea mișcării de cultură fizică și 
aport din 2 iulie 1957, a avut loc la 
începutul acestui an acțiunea de con- 
•tituire a federațiilor sportive.

Prin înființarea acestor organe teh
nice ale U.O.F.S., activitatea de con
ducere și îndrumare a diferitelor ra
muri sportive a pășit într-o nouă 
•tapă.

Cu toate greutățile inerente reorga
nizării, federațiile au obținut într-o 
perioadă scurtă o serie de realizări 
care confirmă justețea noii forme 
organizatorice.

Pe plan intern, o dată cu grija pen
tru normala desfășurare a campio
natelor republicane, federațiile de na- 
tațte, lupte, gimnastică, volei, scrimă, 
rugbi, fotbal, atletism și altele au 
avut preocupări deosebite pentru creș
terea bazei de masă a ramurilor spor
tive respective, prin angrenarea în 
special’ a unui număr mai mare de 
copii, adolescenți și tineri în activi
tatea sportivă.

Pe plan internațional sportivii lo
turilor R. P. Romîne au înregistrat 
rezultate remarcabile în numeroasele 
și importantele competiții care s-au 
desfășurat în sezonul sportiv de vară 
ai anului 1958. Astfel, sportivii ro- 
mîn; au ocupat locuri fruntașe la 
campionatele mondiale de lupte cla
sice de la Budapesta, la campionatele 
mondiale de caiac-canoe de la Praga, 

la campionatele europene de canotaj 
academic de la Poznan, la campio 
natele mondiale de gimnastică (echi
pa feminină) de la Moscova, la cam
pionatele europene de volei de la 
Praga, la campionatele mondiale de 
tir de la Moscova, la campionatele 
europene de tenis de masă — juniori 
de la Falkenberg (Suedia), la crite
riul mondiali de scrimă al tineretu
lui de la București. De asemenea, 
»-au obținut rezultate de valoare în 
unele întîlniri internaționale de na- 
tație, călărie, handbal-fete baschet- 
băieți, rugbi, ciclism, box, tenis de 
ctap, motocîclism, haltere, hochei pe 
iarbă și, de curind, la fotbal în me
ciurile cu R.R.U. și Turcia, în care 
echipa noastră a demonstrat justețea 
liniei orientative a federației de spe
cialitate.

Aceste rezultate, precum și cefe ob
ținute anterior, reflectă, în afară de 
alți factori, nivelul ridicat al meto
dicii procesului de antrenament care 
stă la baza pregătirii sportivilor noș
tri fruntași.

In același timp, clasa generală 
nesatisfăcătoare într-o serie de ra
muri sportive (baschet-fete, gimnas- 
tică-băieți, box, fotbal, atletism) a- 
raită unele deficiențe în munca de 
pregătire a sportivilor în cadrul sec
țiilor cluburilor și colectivelor spor
tive.

Sintetizînd constatările făcute în 
această direcție s-a ajuns la conclu
zia că în special tratarea superficia

lă, neștiințifică a unor principale pro 
bleme afe procesului de antrenament 
sportiv constituie o frînă în conti
nua îmbunătățire calitativă a mun
cii de instruire și educație a spor
tivilor. Aceste probleme sînt urmă
toarele :

1. Modul de interpretare și tratare 
a unor aspecte de bază afe antrena
mentului sportiv;

2. Problema pregătirii morale și de 
voință și a unității procesului instruc- 
tiv-educativ.

★
O parte dintre antrenorii noștri 

consideră că au făcut totul și de a- 
cum înainte se poate merge în vir
tutea inerției. Ca o consecință, unele 
probleme de bază ‘ afe antrenamen
tului sportiv au început să fie uitate 
sau tratate cu ușurință. Printre a- 
cestea se numără: problema planifi
cării și evidenței procesului de antre
nament, problema unității factorilor 
antrenamentului sportiv, problema 
pregătirii fizice generale și problema 
alcătuirii lecțiilor de antrenament 
Aplicarea în practică a acestor pro
bleme, pe baza orientării și funda
mentării științifice sovietice, ț ' con
tribuit într-o măsură însemnată la 
îmbunătățirea rezultatelor tehnice ale 
sportivilor noștri. Respectarea prin
cipiilor care stau la baza acestor 
probleme și perfecționarea lor conti
nuă trebuie să stea în central aten
ției antrenorilor noștri.

In privința planificării procesului 

de antrenament se constată o tendin
ță periculoasă de minimalizare a im
portanței alcătuirii și urmăririi docu
mentelor de planificare, mergîndu-se 
tn unele cazuri pînă la ignorarea lor.

Antrenorii care neagă utilitatea 
planificării procesului de antrenament 
trebuie să înțeleagă că nu planifica 
rea în sine este de vină, ci modul 
formal de întocmire al acesteia de 
către o parte din tehnicieni. Teoria 
si practica sportivă au dovedit cu 
prisosință necesitatea planificării pro
cesului de antrenament sportiv, a- 
tunci cînd această planificare este 
întocmită cu seriozitate și convin
gere, constituind o emanație a unei 
gîndiri metodice, pe baza concluziilor 
și învățămintelor activității trecute, 
avînd în față obiectivele de atins și 
condițiile concrete de lucru. In mod 
deosebit, în procesul de antrenament 
sportiv, care este un proces pedago
gic, nu se poate lucra la întîmplare, 
pe baza rutinei.

In ceea ce privește unitatea facto
rilor antrenamentului, față de clari
tatea orientării teoretice sînt inexpli
cabile greșelile ce se fac în practică, 
atunci cînd unul sau mai mulți din
tre acești factori nu mai constituie 
o preocupare, pentru ca după o pe
rioadă să treacă pe primul plan, 
neglijîndu-se în schimb ceilalți fac
tori.

Orientarea științifică ce trebuie să 
stea la baza rezolvării acestor pro
bleme este următoarea: cele cinci 
părți (sau factori) ale antrenamentu
lui sportiv (pregătirea fizică, tehnică, 
tactică, morală și de voință și teoreti
că) reprezintă un tot, sînt strîns legate 
între ele, se condiționează reciproc, 
iar în anumite etape ale pregătirii, 
după necesități, accentul poate să 
cadă pe unele sau altele.

Legat de aceasta se ridică și pri 
blema pregătirii fizice. Astfel, în t 
timul ti>mp pregătirea fizică și < 
deosebire cea generală a început : 
constituie o preocupare secundar 
fiind în unele cazuri neglijată. Inte 
pretînd greșit recentele discuții pi 
vitoare la nivelul scăzut al pregăti: 
tehnice din unele ramuri sportive i 
la noi, o parte dintre antrenori ( 
ceea ce este mai grav, chiar antr 
nori de lot) au început să nu m 
dea însemnătatea cuvenită pregătii 
fizice.

In această privință este bine i 
nu se uite importanta contribuție 
pregătirii fizice în creșterea masi’ 
a performanțelor sportivilor romî 
în ultimii zece ani. Fără îndoială ■ 
aplicarea experienței sovietice prii 
toare la acest capitol a constiti 
unul dintre factorii caracteristici 
restructurării metodicii antrenament 
lui sportiv din trecut.

Pregătirea fizică (generală și sp 
cială) este o condiție principală ; 
creșterea rezultatelor. Ea trebuie : 
ocupe un loc important atît în antr 
namentul începătorilor, cît și în c 
al sportivilor de categorii superioar 
Fiind o sarcină permanentă a pr 
cesului de antrenament, preocupări 
pentru pregătirea fizică nu trebu 
să înceteze în nici o perioadă, deo 
rece calitățile fizice nu se menți 
și nu se dezvoltă decît prin antr 
nament continuu.

De asemenea, este important < 
amintit faptul că folosirea unor mi 
loace variate în asigurarea pregătii 
fizice (dintre care nu trebuie să t 
tăm sporturile complimentare) conți 
buie atît la restructurarea substrat 
lui material al calităților fizice, ț 
șutul muscular, cît și la formarea 
scoarța cerebrală a unui număr mai



IN ETAPA A TX-a A CATEGORIEI A LA FOTBAL...
® Cuplaj important ia București, pe stadionul „23 

e Schimbări în formații Ct Opiniile antrenorilor
August" : C.C.A. — Progresul 
Gh. Popescu, I. Lupaș și B.

și Dinamo — Rapid 
Marian

NOTE

Ultimele partide disputate în ca.- 
drill campionatului categoriei A Ia 
fotbal și în special succesiunea de 
rezultate neașteptate au făcut ca în
trecerea celor mai bune echipe din 
țară să devină tot mai pasionantă, 
iar numărul constant mare de spec
tatori prezenți la jocuri — indiferent 
de starea timpului — subliniază ma
rele interes pe oare-1 suscită popu
lara competiție. La ora actuală, Di
namo București are cinci puncte avans 
asupra Petrolului (care însă, a dis
putat un joc mai puțin) și se pare 
că nu va mai fi ajuns pînă la termi
narea turului. In rest însă, clasa
mentul categoriei A este cît se poate 
de strîns. Un singur exemplu: între 
a treia clasată, U.T.A., și penultima 
clasată, Știința Cluj, există o dife
rență de numai patru puncte. Ceea 
ce înseamnă că oricînd, chiar în 
aceste ultime trei etape ale turului, 
se pot produce — la prima defecțiune 
a uneia sau alteia dintre echipe — 
modificări serioase în ordinea de cla- 
sif'c re. Aceste perspective măresc

La 7 decembrie, ultima 
etapă din acest sezon 

in Cupa R.P.R. la fotbal
Sezonul fotbalistic de toamnă se va 

încheia printr-o nouă etapă de Cupă 
R.P.R. : la 7 decembrie se vor disputa 
20 de meciuri, ultimele înainte de 
turul final (care se va desfășura în 

•imăvară și la care vor participa și 
-hipele din categoria A). La 7 de

cembrie sînt programate următoarele 
partide :

FI. roșie T ulcea-Știința Galați, 
C.F.R. Pașcani-C.S.M.S. Iași, Textila 
Botoșani-Progresul Suceava, Metalul 
Tîrgoviște — Dinamo Obor București, 
Marina Constanța — Metalul Titanii 
București, Rafinăria Cîntpina — Ra
pid II București, Victoria Buzău — 
Unirea Focșani, Dinamo B. Mare — 
Minerul B. Mare, Rapid Cluj — C.F.R. 
Cluj, Textila Sf. Gheorghe — Parti
zan Reghin, Voința Oradea — C. S. 
Oradea, C.F.R. Arad — AMEFA Arad, 
C.F.R. Timișoara — C.S.M. Reșița, 
Arieșul Turda — Gaz Metan Mediaș, 
Petrolul Moinești — Dinamo Bîrlad, 
C.F.R. Rovine Craiova — Știința Cra
iova, Dacia Orăștie — Aurul Brad, 
Minerul Aninoasa — Corvinu! Hune
doara, Carpați Sinaia — Tractorul Or. 
Stalin, Locomotiva Filaret București 

—- Unirea Pitești.
In caz de egalitate, după prelun- 

"t'ri, la jocurile dintre echipe din a- 
rși oraș, meciurile se vor re juca 

miercuri 10 decembrie (ora 13). In 
celelalte. întîlniri, dacă se vor termina 
la egalitate după prelungiri, se vor ca
lifica echipele în deplasare.

chiar interesul față de desfășurarea 
campionatului.

Asaltul locurilor fruntașe

O primă ocazie de asemenea schim
bări în clasament oferă etapa de 
mîine (a IX-a), a.l cărei program cu
prinde următoarele jocuri :

București (în cuplaj pe „23 Au
gust") : C.C.A. (locul 4)—Progresul 
(locul 7) la ora 12.30 și Dinamo (lo
cul 1)—Rapid (locul 5) la ora 14.15.

Timișoara: Știința (9)—Petrolul (2)
Cluj: Știința (11)—Farul Con

stanța (12)
Orașul Stalin: Steagul roșu (10) 

—Dinamo Bacău (6)
Arad: U.T.A. (3)—Jiul Petro

șani (8)
Gu două excepții, se poate spune 

că este etapa în care echipele din-

în partida de la Ploești; Progresul 
a, făcut un meci mai bun în compa
nia Petrolului, incomparabil față de 
cel cu U.T.A. Deci, la ora actuală, 
cele patru echipe bucureștene se gă
sesc în condiții de formă generale, 
mai mult decît satisfăcătoare, ceea 
ce promite mîine un cuplaj de factură 
bună.

Satisfacție, dar și grijă la C.C.A.

In tabăra militarilor domnește sa
tisfacție după partida, de miercuri, 
care le-a adus un succes pentru care 
întrega echipă a muncit din răspu
teri. ,,Ne-am așteptat la o replică mai 
bună din partea Rapidului — ne spu
nea ieri antrenorul Gh. Popescu. Am 
avut totuși, un meci greu datorită 
faptului că am jucat in 10 oameni 
cea mai mare parte din timp".

Alexandrescu a șutat puternic și plasat de la aproximativ 18 m. și mingea 
s-a oprit in plasă, în colțul porții. Intervenția lui Dunga a fost zadarnică 
(fază din jocul C.C.A. —' Rapid 3—2).

partea a doua a clasamentului asal
tează locurile fruntașe. Excepțiile 
sînt: Dinamo—Rapid, două echipe 
situate în primele 5 locuri, și Știința 
Cluj—Farul, un adevărat derbi al 
„cozii".

Un cuplaj de mare interes

Nu se poate spune oă un meci este 
mai interesant decît celelalte. Toate 
prezintă aceeași importanță și ace
lași interes. Totuși, prin faptul că 
jocurile sînt cuplate, programul de la 
București domină această etapă. Mai 
ales în lumina rezultatelor din ulti
mele 7 zile. Dinamo și-a păstrat au
reola de neînvins în acest sezon; 
CCA după un insucces în fața echipei 
Dinamo Bacău, s-a reabilitat trei zile 
mai tîrziu în dauna Rapidului, care 
— totuși — a jucat mai bine decît

— Cum priviți partida, cu Progresul?
— O consider dificilă. In general, 

am in vedere — cind spun acestea — 
întreaga conjunctură: jocuri disputate 
la scurt interval, oboseala meciului 
Cu Rapid, faptul că Progresul se 
află la a treia infringere consecutivă 
și deci, va căuta să se reabiliteze.

„Am jucat mai bine la Ploești"

— „Cred că meritam un meci nul 
la Ploești — ne-a spus ieri antreno
rul Lupaș (Progresul). Echipa noastră 
a jucat cu mult mai bine decit in 
partida cu U.T.A., aproape la poten
țialul ei obișnuit. A dovedit o bună 
condiție fizică, mai ales că a jucat 
pe un teren greu din cauza ploii. Dar 
a primit un gol de la distanță și cu 
asta meciul a fost jucat. Sper ca du
minică, in fața rutinatei și valoroa
sei formații a C.C.A.-ului, să reali-

zăm și un rezultat bun. In orice caz, 
va fi un meci indirjit.

In ce privește formația, în afară 
de înlocuirea lui Birtașu cu Mîndrtt, 
Progresul va prezenta echipa de la 
Ploești.

Probleme la Rapid

Firește, insuccesul de miercuri i-a 
afectat pe feroviari, dar comportarea 
generală a echipei le dă speranțe în 
jocuri mai bune, mai eficace și deci, 
și în rezultate favorabile, „lichips 
noastră — spunea ieri Marian, unul 
din antrenorii Rapidului — a avut 
posibilitatea la inceput să schimbe 
cursul jocului și poate chiar rezulta
tul final; dar a ratat ocazii clare, 
din lipsă de calm, și astfel a scăpat 
„printre degete" două goluri cu care 
ar fi luat un ascendent asupra echipei 
C.C.A. Și la 0-2 nu știu dacă C.C.A. 
ar mai fi putut răsturna situația. Ne 
păstrăm insă, speranțele in meciul cu 
Dinamo".

Rapid nu și-a alcătuit echipa, deoa
rece mai sînt în discuție unii jucă
tori (Seredai este ușor accidentat). 
In orice caz se vor face schimbări în 
formație. E posibilă reintrarea lui 
Macri, Raab și Văcaru.

O Indisponibilitate la Dinamo

Dinamo București s-a antrenat joi 
cu Dinamo 9 Miliție. In cursul aces
tui antrenament (la două porți) a fo
losit echipa : Uțu (Cozma) — Panait 
II (Dragomir), Motroc, Szoko (Pa
nait II) — Al. Vasile, Nunveiller — 
V. Anghel, Nicușor, Ene I, SzakacsI, 
Suru. Singura problemă: postul de 
fundaș dreapta. Popa a suferit o în
tindere mușchiulară și nu poate juca. 
Este de ales între Szoko și Dragomir.

Vești din țară

» Știința Timișoara s-a antrenat 
miercuri și vineri. La- antrenament a 
participat și Ciosescu, care-și va face 
reintrarea duminică în locul lui Că- 
dariu. Formația probabilă: Enăchescu 
-Filip, Codreanu, Florescu-Cojereanu, 
Tănase-Constantin, Neacșu, Ciosescu, 
Lereter, Mițaru.

• Știința ’Cluj a jucat joi cu junio
rii, după care a urmat o ședință de 
analiză în cursul căreia a fost su
bliniat faptul că în 7 etape, înaintașii 
au marcat...2 goluri (celelalte două 
sînt opera mijlocașilor). Duminică, 
contra Farului, va jluca formația: 
Nicoară-Roman, Mureșan, Costin- 
Crișan, Georgescu-Ivanovici, Mun- 
teanu, Mateianu, Lutz (II. Moldovan), 
Suciu.

I 0 PROBLEMĂ 
I DE REGULAMENT

In prima repriză a jocului de 
fotbal C.C.A.—Dinamo Bacău, ar
bitrul Octavian Comșa a sancționat 
o~ infracțiune comisă de fotbaliștii 
băcăoani în suprafața de pedeap
să a echipei C.C.A., dictînd lovi
tură liberă de la circa 5 m. de 
poarta lui Voinescu. Din graba de 
a repune mingea în joc, Apolzan a 
executat defectuos lovitura liberă, 
astfel că balonul a ajuns la un 
dinamovist, aflat în careu, în ime
diata apropiere de locul infracțiu
nii. Dinamovistul interceptînd 
mingea, a trimis-o în poarta lui 
Voinescu. Arbitrul însă, a anulat 
— pe bună dreptate — golul și a 
dictat repetarea loviturii libere, 
acordată inițial echipei C.C.A. A- 
cest fapt a stîrnit protestele unor 

i spectatori, nemulțumiți de decizia 
; arbitrului. Spectatorii au mai fost 
i intrigați și de faptid că la repeta- 
i rea loviturii libere, jucătorii dina- 
i moviști au fost invitați să stea în 
i afara suprafeței de pedeapsă 
i (16,50 m.).
I Arbitrul O. Comșa a procedat 
; bine, respectînd întru totul preve- 
i derile regulamentului de joc. Dina- 
; moviștii au greșit de două ori în 
i această fază a jocului. Prima dată: 
ț la executarea loviturii libere nu au 
i stat la distanța, obligatorie, de 

9,15 m. A doua oară: lovitura li
beră executîndu-se din interiorul 
careului, ei trebuiau să stea în a- 
fara acestuia, chiar dacă distanța 
depășea 9,15 in. Așa prevede una 
din deciziile luate de F.I.F.A. cu 
ocazia conferinței ținută la Mon- 
treaux în 1948. Această decizie 
precizează că la executarea lovitu
rilor libere din suprafața de pe
deapsă (inclusiv loviturile de la 
poartă), jucătorii echipei adverse 
trebuie să stea în afara careului.

Deci, arbitrul O. Comșa a pro 
cedrt regulamentar în cazul amin
tit. El ar fi putut evita însă situa
ția creată pe teren, dacă la prima 
executare a loviturii libere ar fi 
invitat pe jucătorii dinamoviști să 
iasă afară din suprafața de pe
deapsă.

G. DULEA, arbitru

^^ono sport

de legături temporare necesare insu 
șirii și perfecționării elementelor teh 
nice.

In unele ramuri sportive (spre e- 
xemplu box, fotbal, rugbi) clas-a ne
corespunzătoare a unora din spor
tivii noștri fruntași se datorește și 
faptului că nu se dă importanța cu
venită factorului tehnic, factor spe
cific ce caracterizează sporturile res
pective și care nu poate fi suplinit 
de ceilalți factori decît în detrimentul 
calității. In această privință, mărirea 
considerabilă și sistematică a n.imă- 
«dui repetărilor diferitelor elemente 
tehnice constituie în etapa actuală 
veriga principală a îmbunătățirii teh
nicii.

Trebuie reamintit că respectare 
și folosirea mai sistematică a cerin
țelor individualizării antrenamentului 
sportiv joacă un rol important, uneori 
chiar hotărîtor, în procesul de per
fecționare tehnică.

In problema individualizării antre
namentului sportiv, aplicarea învăță
turii lui I. P. Pavlov referitoare la 
clasificarea tipurilor de sistem ner
vos pe criteriul:

a) calităților proceselor de exci
tație și inhibiție (forța, echilibrul și 
mobilitatea acestor procese) și

b) calităților activității celui de 
al doilea sistem de semnalizare (tipul 
gînditor, artistic, intermediar), trebuie 
să constituie o preocupare mai sus
ținută a antrenorilor.

Pentru urmărirea stadiului de dez
voltare a tuturor factorilor de antre
nament, pe date obiective, aplicarea 
exercițiilor de control nu trebuie ne
glijată de nici un antrenor.

In sfîrșit, este necesar să subli
niem că forma de bază a organizării 
procesului de antrenament soortiv 
este lecția. Tendințele de minimalizare

a importanței întocmirii și predării 
lecțiilor de antrenament conform in
dicațiilor oficiale, contravin bazelor 
teoretice și experienței practice a sis
temului nostru de educație fizică. Sta
bilirea unor teme concrete, orientarea 
în alegerea și fixarea unei succesiuni 
raționale a exercițiilor, în respectarea 
principalelor cerințe fiziologice și pe
dagogice, reprezintă date care au 
contribuit la îmbunătățirea substan
țială a modului de organizare a pro
cesului de antrenament și de aceea 
trebuie respectate și perfecționate

★
în problemele pregătirii fi-Dacă 

zice, tehnice și tactice am făcut pro
grese importante nu același lucru îl 
putem afirma despre pregătirea mo
rală și de voință. Inconstanța ran
damentului unora din sportivii noștri 
— inconstanță care în munca prac
tică este încă slab explicată — este 
determinată în multe cazuri mai ales 
de așa-zisul factor moral și de voință. 
Intr-adevăr, numeroasele observații au 
arătat rolul deficiențelor de ordin 
moral și de voință în producerea a- 
cestor inconstanje în comportare. 
Reamintim că 
tăților morale 
desfășoară în cadrul activității ner
voase superioare și, ca atare, țin de 
caracteristicile sistemului nervos cen

manifestările 
și de voință

căli
se

tral. Astfel, atenția, stăpînirea de 
sine (disciplina), aprecierea justă a 
forțelor adversarului, încrederea în 
forțele proprii, dorința puternică și 
susținută de a învinge, s-au dovedit 
factori hotărîfori în lupta sportivă. 
Acești factori fac parte din latura 
educativă a muncii antrenorilor. In 
această privință trebuie să spunem 
că mai avem multe de făcut. In 
problema educării calităților morale și 
de voință, a personalității, a caracteru

lui (ceea ce înseamnă constanță în 
acțiuni) sportivilor, următoarele as
pecte au o importanță deosebită:

a) realizarea în practică a faptului 
că antrenamentul sportiv este uo 
proces instructiv-educativ:

b) activitatea în producție (învăță
tură) constituie o parte componentă 
de bază a educației sportivilor

★
Pentru îmbunătățirea continuă a 

pregătirii sportivilor noștri, conținu
tul activității cluburilor și colective
lor sportive reprezintă o problemă 
de primă importanță. In acest sens 
prezentăm următoarele puncte orien 
tative :

— Baza dezvoltării fiecărei ramuri 
de sport o constituie activitatea din 
secțiile cluburilor și colectivelor spor
tive. Secțiile bine organizate, puter
nice, reprezintă principalele genera
toare ale sportului de performanță;

— Asigurarea dezvoltării ramurilor 
de sport pe bază de masă și îmbună
tățirea calitativă a muncii de instruire 
și educație trebuie să constituie prin
cipalele obiective ale cluburilor și co
lectivelor sportive ;

— Baza de masă a sportului com- 
petițional o constituie tineretul;

— Reprezentativele naționale valo
roase trebuie să fie un rezultat al 
pregătirii sportivilor în cluburi (co
lective) și al unor campionate de un 
bun nivel tehnic ;

— In activitatea cluburilor și co
lectivelor sportive, aspectele organi
zatorice, metodice (de instruire) și 
educative trebuie privite și rezolvate 
în strînsă legătură.

EMIL GHIBU
Membru în Biroul de Organizare 

U.C.F.S.
Șeful secției tehnice

Concursul Pronosport nr. 46 de 
mîine duminică 16 noiembrie a deve
nit mult mai atractiv în urma dispu
tării celor două întîlniri restante din 
cadrul campionatului categoriei A de 
fotbal care au avut loc miercuri. Vic
toriile obținute de C.C.A. și Petro
lul asupra lui Rapid și Progresul au 
scos în evidență forma bună ce o 
manifestă unii dintre jucători ca Ale- 
xandrescu, Constantin, Bone de la 
C.C.A. și Dridea, Pahonțu de la Pe
trolul. Lipsa din formația Rapidului 
a lui Macri a fost mult resimțită. 
Progresul București deși a pierdut la 
limită a făcut totuși un joc bun, evi- 
dențiindu-se Oaricaș, Oaidă și Ciocea.

In urma rezultatelor de miercuri, 
întâlnirile dintre cele patru formații 
bucureștene se anunță echilibrate, des
chise oricărui rezultat.

Întîlniri de asemenea echilibrate se 
anunță și la Timișoara, Arad și Or. 
Stalin.

Cele 6 meciuri din categoria B, 
datorită valorii apropiate a echipelor, 
sînt deosebit de atractive. C.S.M. Re
șița va încerca să-și consolideze pozi
ția de lider, în timp ce Minerul Baia 
Mare, avînd avantajul terenului, va 
căuta să scape de periferia clasamen
tului. Celelalte patru întîlniri pot a- 
duce tot atîtea surprize.

Pentru o cît mai bună documentare 
se recomandă consultarea Programu
lui Loto-Pronosport nr. 239 care cu
prinde un bogat material documen
tar legat de acest concurs.

Nu uitați I Toate agențiile Loto- 
Pronosport din Capitală se închid azi 
la ora 24, cu excepția Agenției Cen
trale din Calea Victoriei 9, care va 
fi deschisă toată noaptea, pînă dumi
nică la ora 8 dimineața.

250.000 LEI PREMIU DE CATEGO
RIA A ll-A OBTINUT LA PRONO- 

EXPRES
Operațiile de omologare ale con

cursului Pronoexpres nr. 43 au scos 
la iveală un premiu de categoria Ii 
în valoare de 250.000 lei. Premiul

aparține participantului Rențea Traia 
din Brăila care a completat un buh 
tin cu 5 variante.

La celelalte categorii s-au stabil 
următoarele premii:

Categoria III: 11 variante a eît 
14.876 lei fiecare.

Categoria IV: 95 variante a cffl 
1.722 Iei fiecare.

Categoria V: 519 variante a cîf 
315 lei fiecare.

Categoria VI: 2.105 variante a cît 
77 lei ficare.

Fond de premii : 1.154.546 lei.
Deoarece nici o variantă nu a obț 

nut un premiu de categoria I-a, s 
reportează pentru concursul Prone 
expres nr. 44, cu tragerea din um 
miercuri 19 noiembrie, 250.00 lei per 
tril categoria I-a.

• Programul concursului Pronospor 
nr. 47 din 23 noiembrie 1958;

I. R. P. Ungară — Belgia
II. U.T.A. — Petrolul PloeșJ 

(cat. A).
III. Dinamo București — Științ 

Timișoara (cat. A).
IV. Jiul Petroșani—C.C.A. (cat. AJ

V. Dinamio Bacău — Progreso 
București (cat. A)

VI. Rapid București — Științ. 
Cluj (cat. A)

VII. St. roșu Or. Stalin — Fatn 
Constanța (cat. A).

VIII. Ind. Stanei C. Turzii — <SLS 
M. Reșița (cat. B)

IX. Minerul B. Mare — Mineru 
Lupeni (cat. B)

X. Unirea Iași — Flacăra Mo 
reni (cat B)

XL G. S. Oradea — C.S.A. Sibfc 
(cat. B)

XII. C.F.R. Timișoara — AMERZ 
Arad (cat. B)

Rubrica redactată de I. S. Loto 
Pronosport.



Azi sî miine în sala Floreasca II

Cele mai bune echipe de haltere 
își dispută întîietatea

După cum am anunțat, azi și mîine 
tare loc în sala Floreasca II finala 
campionatului republican de haltere 
pe echipe. Cu acest prilej se vor în- 
It-rece cele mai puternice for ’.ații din 
{țară, printre care C.C.A., Dinamo, 
ICzS.U.B. etc. Din echipa militară 
’(care a câștigat titlul de campioană a 
R.P.R. de cinci ori în ultimii șase 
ani) fac parte: Ion Panait, N. An- 
Sdronovici, Achim 
lyî, L. Baroga și S. Cazan. In echipele 
G.S.U.B. și Dinamo Buc. vor evolua 
cîteva elemente de valoare: N. Aiuzuică, 
iN. Bălcăceanu, 1. Balrnău, C. Bucur 
'(G.S.U.B.), O. Gheorghiu, N. Segal, 
Moldoveanu și Mooanu (Dinamo). In 
formațiile celorlalte echipe se află de 
asemenea, halterofili talentați: Ilie 
ilenciu, C. Crețu (Victoria Buc.), Li- 
îsias louescu, Goschler, Sterian (Po- 
ligralia Buc.), Lefter, Ilnidei, Nesto- 
rov, Petercan (Rapid Buc.), Gusbeth, 
Schuleri (Olimpia Or. Stalin), Birău, 
iNedavni (Electromotor Timișoara) și 
Szatmari, Barabaș (C.F.R. Cluj).

Interesant este faptul că la această 
ediție a campionatelor vor fi prezent: 
majoritatea recordmanilor țării. Acest 
fapt ne bucură și ne dă 
ranțe că multe din actualele recor
duri vor fi depășite. Iată, de altfel, 
lista recordurilor și numele deținăto- 
rilcr lor:

CATEGORIA CEA MAI UȘOARĂ: 
ion Birău 275 kg. la total, 85 kg. la 
împins, 87,5 kg. la smuls. Ion Bal- 
«nă-i 112,5 kg. la aruncat. (Recordul 
lui Panait la împins nu a fost omo
logat).

CATEGORIA SEMI-UȘOARĂ: Ion 
iBirău 312,5, kg. la total, 100 kg. la 
împins. N. Aiuzuică 97,5 kg. la smuls, 
122,5 kg. la aruncat.

CATEGORIA UȘOARA: Tiberiu 
-Roman 350 kg. (i 10—105—135).

CATEGORIA SEMI-MIJLOCIE: Ilie 
lenciu 355 kg. la total, 115 kg. la îm
pins. A. Vasarhelyi 107,5 kg. la smuls 
șt 140 kg. la aruncat.

CATEGORIA MIJLOCIE:

efan, A. Vasarhe-

spe

Lazar

Baroga 397,5 kg. (125—117,5—155).
CATEGORIA SEMI-GREA: Lazăr 

Baroga 397,5 kg. (127,5—120—150).
CATEGORIA GREA: Silviu Cazan 

430 kg. (150—127,5—152,5).
întrecerile vor începe azi dimineață 

la ora 10 (cat. cea mai ușoară). In 
continuare, la ora 12, va începe între
cerea la cat. semi-ușoară. După amia
ză, la ora 15 se vor întrece concu- 
renții de la categoria ușoară, la ora 
17 cei de categoria semi-mijlocie, iar 
la ora 20 cei de categoria mijlocie. 
Duminică la era 10: categoria semi
grea iar la ora 12: categoria grea. 
Cu o oră înainte de fiecare întrecere 
va avea Ioc cîntarul oficial.

— Start I Concurența — participants la campionatul republican de mo
tocros — au pornit să parcurgă traseul, așa cum vor face și miine dimineață 
in cai!rut țaeei a Ili-a.

AAîine, tftima etapă a
O dală cu jocurile dc mîine din ca

drul ultimei etape a campionatelor 
republicane, activitatea oficială la 
handbalul în 11 se va încheia. De 
fapt, însă, această activitate nu poate 
fi considerată definitiv încheiată, de
oarece mai sînt încă de disputat o se
rie de partide restante, cum a fost, 
spre exemplu, aceea dintre C.C.A. și 
Dinamo București, jucată joi după 
amiază pe terenul C.C.A.

înainte de a vorbi despre meciurile 
de mîine ne vom ocupa ceva mai pe 
larg despre jocul C.C.A. — Dinamo 
București, care a stîrnit un interes 
deosebit în rîiidurile amatorilor de 
handbal din București. Din păcate, 
acest interes s-a manifestat numai din 
partea spectatorilor. Spunînd acest lu
cru ne gîndim la colegiul de arbi
tri al orașului București, care ar fi 
trebuit să delege pe cei doi arbitri 
de poartă și care nu a făcut acest 
lucru. Din ’ această cauză, un meci 
așteptat cu atît interes, a prilejuit un 
spectacol neplăcut prin aceea că cei 
doi arbitri ajutători au fost impro
vizați și ca atare s-au prezentat, unul 
în costum de stradă, iar altul într-un

ACTIVITATE INTENSA
Trei echipe în luptă 

pentru primul loc
Duminica trecută, spectatorii bucit- 

reșteui au urmărit cu interes întrece
rile de lupte din grupa 1 a campio
natului republican pe echipe, în ca
drul cărora au evoluat cîteva din frun
tașele clasamentului. Mime, Capitala 
găzduiește întîlnirile din etapa a IlI-a 
a returului, grupa a lV-a. Ele se vor 
desfășura în organizarea clubului 
C.C.A. in sala din str. Uranus. între
cerile de miine de la București consti
tuie derbiul etapei. Este după părerea- 
noastră grupa cea mai echilibrată in 
care se vor întrece echipele Steagul 
roșu Orașul Stalin, clasată pe locul 2 
cu 59 p., C.C.A. pe locul 3 cu 57 p., 
C.S.M. Lugoj a IV-a în clasament 
cu 51 p. și Metalul M.I.G. pc locul 
10 cu 36 p. Ținînd seama de valoarea 
apropiată a echipelor se prevăd me
ciuri deosebit de interesante și dispu
tate.

Celelalte înt. niri se vor desfășura

după cum urmează: grupa I la Ora
dea (Dinamo Buc., U.T.A., Corvinul 
Hunedoara și Rapid Oradea), grupa 
a 11-a la Tg. Mureș (Feroviarul Timi
șoara, Cetatea Bucur, Constructorul 
Cluj și Voința Tg. Mureș), grupa a

din toate sporturile
„CUPA SPERANȚELOR” LA LUPTE

Astăzi, începînd de la orele 17, în sala 
Constructorul din str. Aurora nr. 1 se 
desfășoară’ competiția de lupte clasice 
„Cupa Speranțelor”, la care participă 
8 colective bucureștene. Sportivii sînt 
Impârțiț, pe trei grupe de vîrstă: 10-12 
ani. 13-15 sl 16-17 ani. Concursul este 
organizat de clubul Constructorul.

|UN CONCURS DE CICLO-CROS
Colectivul sportiv Sirena organizează 

dujminică un concurs de ciclo-cros des
chis tuturor caloriilor. _ Traseul com
petiției — care va începe mîine la ora 
10 — a fost ales în împrejurimile sta- 

’dăionului „23 Augu.t",. Plecarea și sosi
rea va avea loc în Wd. Muncii, din fața 
uzinelor I.O.R

(V. lonescu, coresp.)

| LOCAȚIUNE DE BILETE
.Biletele pentru cuplajul fotbalistic 

dă miine de la „23 August" (C.C.A.— 
Progresul și Dinamo—Rapid) s-au pus 
în vînzare la' stadioanele Republicii, 
20 August, Dinamo și Giulești, Ia Pro
nosport din Cal. Victoriei 9, ia agenția 
C.C.A. și la chioșcul din str. I. Vidu. 
Biietele cu preț redus se găsesc numai 
Ia stadioanele Republicii și 23 August. 
teJMarți se vor pune în vînzare bile 
tele pentru jocul internațional Rapid— 
Levski Sofia (miercuri 19 noiembrie în 
Giuiești), la Pronosport cfin C?.l. Victo
riei 9 și Bd. Dinieu Golescu, la stadioa
nele Ciulești, Republicii și Dinamo, la 
agenția C C.A si >a chioșcul d"a str. 
I. Vidu

FAZA A lll-a A CAMPINGULUI REPUBLICAN 
DE MOTOCROS

turului campionatelor Je kanJLa!
echipament adunat în grabă de pe la 
cele două echipe. Așteptăm din partea 
colegiului central de arbitri măsurile 
corespunzătoare.

Si acum despre 
final : 7—7 (4-4) 
sură echitabil. Cu 
vorită în întîlnire 
namo București, 
faptul că 
de formă în ultima vreme 
ftcia și de avantajul că 
realizator al atacului de la C.C.A.. 
Aurel Bulgaru, era suspendat. J.cu! 
nu s-a desfășurat însă conform aș
teptărilor. Echipa C.C.A. funcționa — 
în special apărarea — foarte bine. în 
timp ce dinamoviștii se apărau timid 
și prea retras, iar în atac acționau 
pripit și fără convingere. Abia spre 
sfîrșitU'l primei reprize Dinamo și-a 
mai revenit și astfel jocul s-a echili
brat. După pauză însă, C.C.A. conti
nuă șă aibă inițiativa, domină și nu
mai faptul că o bună bucată de timp 
este în inferioritate numerică și că 
atacanții săi ratează ocazii clare 
(Co6tache o lovitură de la 14 m. pe 
care a tras-o afară II) face ca scorul

meci. Rezultatul 
este în mare mă- 
toate acestea, fa- 
pornea echipa Di- 

care — pe lingă 
manifestase un ascendent 

— bene- 
principalul

să se mențină apropiat. Vom menți
ona că cu 11 minute înainte de sfîr- 
șit, C.C.A. conducea cu 7—6 și că 
Dinamo a reușit egalarea abia în ulti
mul minut. Punctele au fost înscrise 
de Lingner II (4), Neculg (2), Căli- 
man pentru C.C.A. și Ivănescu (3), 
lonescu (3), Covaci pentru Dinamo. 
Corect arbitrajul lui Pândele Cirli- 
geanu.

Dintre partidele pe care le progra
mează etapa de mîine, este de men
ționat jocul derbi al campionatului 
masculin de categoria A : C. S. M. 
Reșița — Dinamo București. înaintea 
acestui joc, în clasament conduce 
Dinamo București cu 15 puncte, ur
mată de C. S. M. Reșița tot cu 15 
puncte. Deci, mîine la Reșița se de
cide primul loc.

LA LUPTE
Hl-a la Satu Mare (Carpați Sinaia, 
Chimistul Baia Mare, Dinamo Satu 
Mare și C.S.M. Reșița).

Clasamentul generat după etapa de 
duminica trecută are următoarea înfă
țișare:

Finala campionatului republican 
individual dc juniori

1. Dinamo București 21 21 0 0 299 37 (193 10T> 38) =63
2. Steagul roșu Orașul Stalin 21 19 0 2 328 102 (133 95 20)=59
3. C.C.A. 21 18 0 3 234 86 (132 102 40) =57
4. C.S.M. Lugoj 21 14 2 5- 210 116 ( 81 1519 44)—51
5. Feroviarul Timișoara 21 11 2 8 1.60 170 ( 88 72 10) =45
G. Rapid Oradea 21 11 2 8 109 101 ( 80 89 30) =45
7. Cetatea Bucur 21 11 1 9 16>7 165 ( 93 74 24) =44
8. C.S.M. Reșița 21 8 4 9 146 176 ( 64 82 30)=41
9. Chimist uL Baia Mare 21 # 1 12 135 195 ( 69 % 12) =38

10. C.S. Metalul M.I.G. 21 8 2 11 140 182 ( 77 63 20) =30
11. Voința Tg. Mureș 21 5 3 13 115 197 ( 88 27 16) = 34
12. Dinamo Satu Mare 21 5> 3 1.3 128 193 ( 74 54 18) = 34
13. Corvinul Hunedoara 21 3 6 12 13-3 182 ( 65 71 24) = 33
14. Constructorul Cluj 21 3 S 13 123 305 ( 78 45 28)=32
15. Carpați SinaĂa 2/L 3 6 -13 122 206 ( 72 50 10) = 29
16. U.T.A. 21 1 2 18 100 224 ( 61 39 24)=25

la 
fi 

de 
lupte litere: finala campionatului repu
blican individual pentru juniori. Com
petiția s-a bucurat de un frumos suc
ces în etapele precedente, ceea ce do
vedește dragostea crescîndă a tinere
tului pentru acest sport. Numai în faza 
regională și-au disputat întîietatea 
peste 500 sportivi, foarte niulți dintre 
ei dovedind o bună pregătire tehnică

Timp de patru zile, începînd de 
19 noiembrie, orașul Constanța va 
gazda unei importante competiții

In- Capitală
AZI

18: 
ora

îufă-

și reale posibilități de dezvoltare. Frun
tașe în ceea ce privește numărul parti- 
cipanților sînt regiunile Timișoara, 
Baia Mare și orașul București.

La actuala finală și-au anunțat parti
ciparea 139 sportivi. La întreceri iau 
parte pentru prima dată și luptători 
din regiunea Bacău.

Federația Romînă de lupte a liotă- 
rît ca la finala actualei ediții a cam
pionatului republican, luptătorii să fie 
eliminați din concurs la 6 puncte pe
nalizare, conform regulamentului inter
național și nu la 7 cum s-a procedat 
piuă acum.

Mîine dimineață. Ia ora 9, pe tnn 
se.ul din spatele stadionului Construe* 
torul, 
111-a

va da startul în faza ai 
a campionatului republican de 

niotocKos. La aceste întreceri parti
cipă cei mai valoroși alergători din 
Capitală și din țară.

Înaintea întrecerilor din faza a Ill-a 
clasamentele pe clase au următoarea 
înfățișare :

Clasa 500 cmc.: 1. Mihai Dănescti 
(CCA) 16 p ; 2. H. Sitzler (Metalul 
M.I.G.) 10 p; ~ " " " '
namo) 9 p; 4. 
namo) 6 p ; 5. 
pid) 3 p : 125

se

(Di-:
(Di-
(Ra-
Pop 

(Me- 
3. C. Nedelcu

3. Vasile Szabo 
Mircea Cernescu 
Alex. Lăzăreseu 
cmc.: 1. Mihai 

(Dinamo) 16 p ; 2. C. Radovici 
talul M.I.G.) 12 p; " 
(Dinamo) 8 p; 4. C. Dovitz (Voin
ța Sibiu) G p; 5. N. Dițescu (Meta
lul M.I.G.) 4 p; 250 cmc : 1 Vasile 
Szabo (Dinamo) 12 p; 2. Gh. Iotliță 
(CCA) 12 p; 3. Gh. Ion (CCA) 10 p:
4. Mircea Cernescu (Dinamo) 7 p;
5. Șerban Murgii (Voința) 4 p; 6. 
Radu Temistocle (Dinamo) 1 p ; 175 
cmc: 1. Tudor Popa (Dinamo) 12 p; 
2. Barbu Predescu (Metalul M.I.G.) 
12 p; 3. Șt. Iancovici (Metalul 
M.I.G.) 8 p ; 4. Iosif Popa (Dinamo) 
7 p ; 5. Tr. Macarie (Dinamo) 5 p;
6. E. Seiler (CCA) 3 p; 7. Ion Cucu 
(Voința) 2 p; 8. Puiu Aurel (Voința 
Sibiu) 1 p; 9. — 12. P. Enesctt (Meta
lul M.I.G.), I. Wilms (Voința Timi
șoara), Beniamin Surd (Voința Ora
șul Stalin), Otto Lcikep (Voința Si 
biu) 0 p; 350 cmc.: 1. Gh. Ionițî 
(CCA) 12 p; 2. Mihai Pop, (Dima 
ino) 12 p; 3. Al. Lăzăreseu (Rapid’
9 p; 4. M. Sărățeanu (Metalul M.I.G.) 
7 p: 5. N. Burcă (Mao Țze-dun) f 
p ; 6. I. Buchner (CCA) 2 p ; 7. Gh 
Ion (CCA) 0 p; 750 cmc. alas: 1 
Mihai Dănescu + Al. Huhn (CCĂ|A 
14 p; 2. Ion lonescu + T. Kesro,n 
heimer (Dinamo) 8 p : 3. C. I s 
cu -ț- E. Seiler (CCA) 4 p.

Cercetătorii științifici din Tg, Mure.
și-au prezentat comunicările

BASCHET. Sala Dinamo: ora 
C.C.A.—Cetatea Bucur (mase.), 
19.30: Dinamo—Olimpia Buc. (mase).

BOX. Sala Floreasca, ora 19: C.C.A.— 
Cetatea Bucur 4-C.F.R.

NATAȚIE. Bazinul Floreasca de la 
ora 19: concurs de verificare a lotului 
Capitalei la înot, sărituri și polo pe 
apă.

LUPTE. Sala Constructorul (str. 
Aurora nr. 1) ora 17: Cupa Speran
țelor la lupte clasice.

MONE

FOTBAL. Sladioiuiil ,,23 August” 
ora 12.30: Proi»rcsuJ.—C.C.A., ora 14.15: 
Dinamo—Rapid. Teren Dinamo Obor, 
ora. 8.15: D'naino 9 Miliție—Ancora 
Galați (cat. < ) si ora 10: Dina io 
Oter—Foresla Făiticen. (Cat. B). le-

la Tg. Mureș a doua sesittn. 
al U.C.F.S. din Regiunea 
culturii fizice de pe linnă 
cadrul acestei sesiuni au 
un viu interes in rîndurile

de An 
So 
f«6 
nu

La sfirșitjl sâptăinimi Irecuite a avut loc 
comunicări a cabinetuil-ui șthnțiifico-metodic 

tonomă Maghiară și a cercului de medicină a 
cietatea științelor medicale, filiala R.A.M. In 
prezentate 12 lucrări, a căror valoare a stîrnit
meroșilor medici, profesori de educație fizică, antrenori, tehnicieni și sportiv 
prezenți în cele două zile de comunicări.
O serie de medici din Tg. Mureș 

merită laude pentru strădaniile depu
se, pentru munca de aprofundare a 
unor probleme de mare însemnătate 
pentru dezvoltarea mișcării sportive.

Se cuvine să subliniem în acest sens, 
în primul rînd, lucrarea prezentată de 
dr. E. Balogh și prof. A. Kamenitzki, 
intitulată „Problemele gimnasticii me
dicale școlare". In lucrare sînt prezen
tate o serie de date statistice compa
rative, sînt amintite mijloacele și pro
cedeele culturii fizice medicale școla
re, probleme pedagogice și metodolo
gice, probleme organizatorice, precum 
și o serie de interesante propuneri le
gate tocmai de cultura fizică medi
cală în școli.

O problemă cu multă aplicabilitate 
a fost tratată de dr. loan Dorgo în 
lucrarea intitulată „Contribuții la stu
diul fiziologiei ciclistului" în care se 
arată că pe baza examenului complex, 
în care studiul aparatului cardiovas
cular are un rol primordial, medicul 
sportiv, îmi>reimă cu antrenorul, vor 
reuși întotdeauna să afle cea maf co
respunzătoare formă de antrenament 
cuvenită unui sportiv sau unui colec
tiv de sportivă

Problemele metodice...

...au fost însă și la această sesiun 
punctul negru. Din 12 lucrări, un 
singură a fost dedicată discutării unt 
probleme de instruire-antrenament s 
anume aceea a prof. A. Kakuts, înti 
tulată „Rolul sporturilor comp 
tare in pregătirea scrlmertlor". i r< 
bufe să mărturisim că este mult pre 
puțin pentru un centru sportiv ca Tț 
Mureș, în care activează sportivi ț 
echipe fruntașe, antrenori valoroș 
Toți aceștia nu ar trebui să rămîn 
dc o parte față de activitatea de cer 
cetări științifice. Nu trebuie uitat c 
tocmai prin studiu permanent, prii 
tr-o neobosită muncă de îmbogățire, 
cunoștințelor, prin continuu schimb <1 
experiență, prin descoperirea noulu 
se ajunge la progresul real. Iată d 
ce ne adresăm cabinetelor științifice 
metodice, medicilor, antrenorilor, tel 
nicienilor și sportivilor, cerîndu-le s 

d
A
c

di

se preocupe cu toată seriozitatea 
activitatea de cercetări științifice, 
fi spre folosul lor și, mai ales, 
mișcării de cultură fizică și sport 
întreaga țară.

ren „23 August” II, ora 10: Cetatea 
Bucur—Dunărea Corabia (cat. C). Te
ren Combinatul Poligrafic, ora 10: C. 
P. București—IMUM Medgidia (cat.C). 
Stadionul Republicii, ora 10: Confec
ția—C.F.R. Rovine Craiova (cat.C).

RUGBI. Teren Constructorul, 
Constructorul—C.F.R.

In deschidere, de la ora 10: Di- 
Bucureșli—Știința Tini. Teren 
ora 8: C.S.A. Pioeșli—C.C.A.;

Progresul, ora 15: Progresul— 
Buc. (meciuri în campionatul

ora 
Gr ivita11.30: 

Roșie.
namo
C.C.A.
Teren,
C.S.U.
ca't. A). Teren Republica, ora 10.30: Me
talul M.I.G. I.—Okiupia Or. Stalin. Sta
dionul Tineretului. TEREN IIi, ora 9: 
Știința Arhitectura—Sirena Buc., TE
REN IV, ora 10.30: Petrol Chimie— 
Știința Agronomie: TEREN IV, ora 15:

Cetatea Bucur—Metalul M.I.G. II; TE
REN IV ora 9: Aeronautica Buc.— 
SNM Constanța (meciuri în campio
natul cat. B).

HANDBAL. Stadion Giulești; orali: 
Rapid—Voința Sibiu (mase. cat. A); 
Stadionul Tineretului, ora 14.15: Olim
pia-—FI. roșie Sibiu (feui. 
ora 15.15: C.S.U.-—Texîifa 
(mase. cat. B).

BOX. Circul de Stat, ora 
tac—C.S. Marina Constanța.

LUPTE. Sala C.C.A. (str. Uraaus), 
ora 9: etapi a Ill-a a returului catii- 
[lionatului republican pe echipe.

ATLETISM. Stadionul Tineretului, 
ora 9: caniplcjnatul școlilor sportive de 
elevi; teren I.M.F. (Bd. Dr. Petru 
Groza, nr. 8) ora 9: concurs studen
țesc, ___ - ----

10. Spar-

ȘAH. Aula Institutului de Petrol 
Gaze, ora 17: finala campionatul 
masculin de șah (runda a XIII-a).

BASCHET. Sala Floreasca, de 
ora 9: Progresul Buc.—Voința Oradi 
(fem.), ora 10.15: C.C.A.—Voiința C 
Stalin (fcm.), ora 11.30: Construct 
rul—C.S. Oradea (fem.). Sala Gi, 
Iești, ora 18: Rapid—Olimpia (fem 
ora 19.15: Rapid—Metalul M.I.C
(mase.).

VOLEI. Sala Dinamo, de Ia ora 8.3 
Dinamo—Știința Cluj (fem.). Con 
tructorul—Tractorul (mase.), Victoria 
Cetatea Bucur (mase.); sala Floreasc 
de Ia ora 16.30: Progresul-Conib. P 
lig. Buc. (fem.), Rapid—Metal 
.M.I.G. (fem.), C.C.A.—Rapid (mase.

MOTOCROS. Pe traseul din sp. 
tele stadionului Constructorul (șos. C 
teniței) ora 9: faza a IlI-a a câmpii 
natului republican de motocros

CICLOCROS. Bd Muncii (din fa 
tizine’or I.O.R.), ora 10: plecarea 
sosirea iu concursul de cicIoeroR di
chis tuturor categoriilor,



După meciul de natație București — Budapesta M®te de drum

Aurel Breja a obținut o victorie 
care-l obligă

— Ceva și despre demonstrația de înot artistic —
Fără îndoială că o 

icairte de vizită -de genul 
aceleia cu care au venit 
săritorii maghiari la 
București are darul să 
asigure de la început va> 
luarea oricărui concurs 

ju să scutească, în aoe- 
ilași timp, de emoții pe 
cronicarul sportiv obli
gai profesional să dea 
pronosticuri. Desigur 
că în fața unor adver
sari atît de valoroși ■— 
un campion european 
(Laszlo Ujvari) și o du
blă campioană mondială 
amiversitară (Irene Sză- 
got) — reprezentanții 
■noștri, tineri și lipsiți 
de experiență, nu puteau 
emite pretenții prea, mari.

Și totuși a surpriză, 
lina din acelea pe care 
noi o numim de mari 
proporții, s-a produs. 
■Laszlo Ujvari, proaspă
tul campion european, a 
fost învins de un tînăr, 
afitat la începutul c-arie- 
aei sale sportive : Aurel 
Breja. Maniera în care 
3 evoluat Breja, puterea 
s»a de luptă și de con
centrare au uimit pe
(toți cei de față, l-au ui- Aurel Breja execută o săritură contra irambu- 
mit chiar și pe Ujvari m.w-
eare, văzînd în el un ad
verser redutabil, a prins să se emoțione
ze. Ujvari a greșit în cîteva rînduri 
ir ultima fază a săriturii (intrarea în 
b și astfel după executarea celor 
5 sărituri impuse Breja conducea cu 
avans, de 2,88 puncte. Disputa nu fu
sese însă tranșată. A doua zi, pentru 
săriturile libere, Ujvari și-a ales sări
turi cu coeficient mare de dificultate 
spcrînd să refacă din handicap și chiar 
să cîștige. Cu trei sărituri înainte de 
sfîrșit avantajul lui Breja crescuse și 
Ujv.'ri a abandonat. Aurel Breja obți
nuse o victorie pe deplin meritată, ca
re-l onorează, dar care-l obligă în ace
lași timp să se pregătească cu și mai 
multă conștiinciozitate pentru a pittea 
confirma această primă victorie de 
mare prestigiu.

La femei, Irene Szăgot a confirmat 
clasa sa, marea sa rutină rfștjgat’ăîn 
cei 15 ani de activitate, și a cîștigat 
detașat, cu 134,29 puncte lății de 
107,94 p. cît a obținut Emilia Lupii, 
cea de a doua clasată.

■fr
In cele două zile de concurs nume

roșii spectatori prezenli în tribunele 
piscinei Floreasca au avut posibilitatea 
t irmărcască o inedită demonstra
ție de înot artistic efectuată de o e- 
chipă biicurcșteană și de una din Bu
dapesta.

Programul prezentat de echipa noas
tră în prima seară a impresionat prin

calitatea execuției tehnice, dar cum a 
fost executat pe o melodie lipsită de 
viață și inexpresivă, n-a avut prea 
multă „priză" la public. In schimb, 
însă, în seara următoare compoziția 
programului a fost excepțională; 4 
persoane și o solistă (Mihaela Popes
cu) au executat un scenariu pe o te
mă dală, fiind răsplătite cu aplauze 
la scenă deschisă. Demonstrația oas- 
petclor a fost plină de originalitate; 
8 înotătoare costumate în negru cu 
pieptare și caschete albe au executat 
un dans „Pinguin". Varietatea marea 
elementelor, dinamismul și ritmul sus
ținut au reușit să acopere defecțiunile 
tehnice de execuție. Originalitatea pro
gramului a avut un rol hotărîtor; men
ționăm în mod deosebit amuzanta in
trare in apă prin săritură în lanț a e- 
chipei oaspe. A doua zi sportivele ma
ghiare au executat un dans lravaian, 
captivant prin varietatea și dificulta
tea figurilor. Mai puțin reușit ni s-a 
părut programul „Domino" care a avut 
greșeli de sincronizare și erori în exe
cuție. TîaăruJ inginer Petru Blazian, 
cel care a pus bazele acestui sport în 
țara noastră, nc-a declarat: „Echipa 
Buciireștiului a avut — mai ales in 
cel de al doilea program — o reali
zare cu adevărat excepțională dove
ditul justețea afirmațiilor referitoare la 
clasa europeana atinsa de înotul artis
tic romînesc".

G. N1COLAESCU

O nouă etapă în campionatul repuU 

pe echipe
ceanu, pc Vasile Tiță lui Victor Vlâ- 
descu, pe Nicolae Negrea lui Mihai 
Stoian, pe Dumitru Burlaș lui Marin 
Ion, pe Nicolae Mîndreanu lui Octa
vian Eremia și pe Mircea Dobrescu 
lui Gheorghe Vereș.

Mîine dimineață, în arena Circirtoi 
de Stat, cu începere de la ora 10, se 
vor întâlni echipele SPARTAC BUCU
REȘTI și MARINA CONSTANȚA. Cea 
de a treia partidă a seriei se dispută 
la Galati, unde se vor înfrunta echipele 
GLORIA GALAȚI si DINAMO ORA
ȘUL STALIN.

îcan
Lox

Prima „întilnire-chcic" a campiona
tului republican de box pe echipe se 
desfășoară astă-seară în Capitală. 
Prot goniste: formațiile C.C.A. si C.F.R. 
—CETATEA BUCUR. In momentul 
de față, cu două etape înainte de termi
narea primei părți a competiției — 
echipele C.C.A. și Cetatea Buctir-C.F.R. 
au cite 9 puncte fiecare și aspiră — cti 
pretenții justificate — la șefia primei 
șerii a campionatului. Jntîlnirea, care 
va avea loc in sala Floreasca, încc- 
pirtd de Ia ora 19, va opune două for
mații care s-au afirmat pînă acum în 
mod deosebit, cîștigînd de o manieră 
indiscutabilă toate întilrurile disputate. 
Cine va fi cîștigătoarea întrecerii de 
astă-seară ? I In răspuns esțe greu de 
(lat. Pugiliștri militari aliniază o for
mație experimentată, cu numeroase c- 
lemente de valoare, printre care cam
pionul european Gheorghe Negrea, vi- 
ce-campionul olimpic și european Mir
cea Dobrescu,. Șerbii Neac.șu, N. Min- 
dreanu, Emil Cișmaș, Vușile Tiță și 
Vasile Czegeli. De cealaltă parte, e- 
i’hipa C.F.R.—Cetatea Bucur se pre
zintă cu o formație mai tînăril, dar 
combativă și cu un ridicat spirit de 
luptă. Dintre meciurile programate, se 
desprinde fără îndoială revanșa dintre 
Gheorghe Negrea și Petre Zahar ia cure 
sc va disputa de dala aceasta în li
mitele categoriei grea. Boxerul fero
viar a fost întotdeauna un adversar 
incomod pentru campionul nostru, ast
fel că disputa de astă-seară este aș
teptată cu mult interes. Nu mai puțin 
atractive sc anunță meciurile care vor 
opune pe Emil Cișmaș lui Ion Bo-

Impresii din călătoria
Nu de mult, echipa națională de lupte a R.P.R. s-a deplasat în 

Suedia și Finlanda. In țările nordice luptele clasice și libere au o tra
diție veche, ele constituind pentru locuitori sportul cel mai iubit. Din 
aceste țări s-au ridicat numeroși campioni internaționali și chiar olim
pici. De aceea, misiunea sportivilor noștri era destul de grea. Ei tre
buiau să facă față rutinei și experienței internaționale a luptătorilor 
suedezi și finlandezi — greu de învins pe terenul lor propriu — și, 
în plus, să refacă — practic — de fiecare dată un handicap de două 
puncte, deoarece noi ne prezentam la categoria grea cu un semigreu. 
De asemenea, „galeria" cum se spune, avea o însemnătate deosebită.

Rezultatul — trei victorii — obținut în cadrul întîlnirilor susținute 
în cele două țări nordice este elocvent. Despre acest lucru s-a scris 
la timpul potrivit. Să lăsăm de astă dată ca notele noastre de drum 
să se ocupe de o seamă de 
portarea, disciplina și patriotismul

La drum...

Citeva rondouri in aer, apoi încet, 
încet, aprop'indu-se de pămînt „l.L."-id 
întreprinderii TAROM se lipise de pis
ta netedă de beton. O scurtă întoar
cere la stingă, încă cîțiva zeci de 
metri parcurși pe această pistă și 
iată-ne în fața aerogării din Pnaga. 
Aici, am făcut prima escală. Trebuia 
să schimbăm avionul și să continuăm 
drumul imediat spre Stockholm. Era 
21 octombrie.

Nu s-a putut pleca mai departe. Nu 
pentru că nu ar fi fost suficiente a- 
vioane de călători, în acea zi avioa
nele pragheze, sovietice sau R. D. G. 
erau supra-soliciiate, iar companiile 
occidentale: S. A. S. (Scandina
vian Airlines System), Air-France, Si
beria etc. care duc o luptă acerbă intre 
ele pentru a realiza profituri impor
tante, pe seama transportului de călă
tori, s-au angajat să ne transporte 
a doua zi. De aceea, lotul nos
tru a trebuit să aștepte aproape 10 
ore pe aeroport — în tranzit. Desi
gur, nu este de loc plăcut să stai și 
să moțăi pe niște scaune, mai ales 
pentru sportivii noștri, care la citeau 
zile urmau să susțină una dintre cele 
mai grele întilniri din cadrul turneu
lui. Intr-o asemenea situație, dese
ori se întîmplă ca unu mai puțin o- 
bișnuiți cu greutățile să devină ner
voși. Cu totul altfel au stat însă lu
crurile. Ei au găsit în aceste 10 ore 
de așteptare prilejul de a vorbi despre 
lucrurile dragi din patrie. La un mo
ment dat, in holul cinematografului 
din tranzit, s-au încins între sportivi 
discuții aprinse, interesante și edu
cative. Lingă un stand de cărți 
pe sala tranzitului, conducătorul 
lotului discuta aprins cu luptătorii 
Bularca, Ofițerescu și Popovici des
pre grija statului nostru pentru dez
voltarea necontenită a mișcării noas
tre sportive. In alt colț al sălii, an
trenorul Corneanu, maestru al spor
tului, povestea — cu amărăciune — 
despre condițiile grele în care era ne
voit el să practice luptele acum mai 

■ bine de un deceniu.
— Da, spunea acesta, mă luptam 

în cadrul diferitelor întilniri pe sal
tele de paie, deseori pe cimentul gol, 
cu ciorapi în picioare sau chiar des
culț, în săli friguroase și prost lumi
nate. Azi, continuă acesta, avem to 
tul la dispoziție. De la săli frumoase, 
spațioase și călduroase, pînă la echi
pamentul cel mai 
cea mai
făcute la noi în țară luptătorii noștri 
își pot desfășura meciurile sau an
trenamentele în condițitmi optime. 
Și cum trebuie să răsplătim, noi spor
tivii, asemenea condiții crealte? Nu 
terminase bine întrebarea și luptăto
rul Petre Popescu a 
Vom cîștiga toate 
vom lăsa bătuți. A 
ora 5 dimineața și 
cetii nu se ridicase
aerogării, sportivii încă mai continuau 
discuțiile. Nici o umbră de supărare. 
Toți erau veseli și optimiști.

Iată-ne din nou in avion spre Sue
dia. Timpul destul de frumos a făcut

fapte, care vorbesc despre com- 
lotului nostru national de lupte.

ca in general călătoria să fie plăoută. 
In avionul companiei S.A.S., stewar
desa ne-a pus la dispoziție cu midi 
zel romane, ziare și reviste. A- 
cestea erau ca de obicei: Life, Ti
mes, Regards etc. Ziarele și reviste
le, toate americane și engleze, abun
dă de reclame țipătoare, fie pe sea
ma „Cădii lacuri lor" de ultimul tip, fie 
pe seama țigaretelor „Viceroy", ,.Ca
mei", a lichiorului ,;Chartreuse" sau 
a coniacului „Hennessy". In zecile și 
zecile de pagini ale ziarelor și revis
telor respective, nimic deosebit, nimic 
sănătos, realist, despre artă, despre cul
tură, nimic despre viața oamenilor, 
despre 
zentat

frământările lor. Tot-ul este pre- 
trandafiriu și siropos.

Stockholm
8J0 nc-a găsit pe aeroportulOra

Bromma din Stockholm. Primirea a 
fost destul de rece. Se spune că așa 
este temperamentul nordic. Un salut 
de bun sosit, apoi plecarea cu taxiu
rile la Hotelul internațional Christi- 
nenberg. Cele două zile care s-au 
scurs pină la susținerea întilnirii de 
lupte cu suedezii, sportivii noștri le-au 
petrecut fie făcind antrenamente, fie 
citind, sau — în pauzele de după 
amiază — vizitind instituțiile de cul
tură din Stockholm. Sportivii lotului 
au discutat și legat prietenii cu spor
tivii suedezi. Multora dintre ei li s-a 
povestit despre activitatea sportivă din 
țara noastră.

mărunt, totul de
bună calitate. Pe saltelele

și dat răspunsul : 
înlîlnirile, nu ne 
doua zi, deși era 

pîcla decisă a 
încă de pe pista

Spartak Brno și-a încheiat turneul 
învingînd pe Știința Cluj cu 3-2 

joacă mai 
egaleze

ultimulCLUJ 14 (prin telefon). In 
meci din cadrul turneului întreprins 
în țara noastră, echipa Spartak Brno 
a îutîlnit joi, in sala Armatei, echipa 
Știința Cluj. După un joc epuizant 
(a durat mai mult de 2 ore și jumă
tate), oaspeții au terminat învingă
tori cu 3—2'(19—17, 15—10, 10—15, 
12—15, 15—9). In primul set, stu
denții au condus cu 6—0 și 11—6, dar 
oaspeții au egalat și apoi, ambele e- 
chipe ait condus pe rînd cu un punct 
diferență pînă la situația de 17—17, 
cînd oaspeții ati reușit să-și impună 
superioritatea. Practicînd același joc 
vatoros, sportivii cehi cîștigă și ai 
doilea ‘U. Atunci cînd nimeni mi sc 
mai aștepta, stttdeuțu itu 0 puternică

revenire, 
șese să m
(2—2) și 'să conducă în cel decisiv 
cu 9—6. In finalul întilnirii nu 
pot stăvili atacurile în forță ale 
oaspeților, .care cîștigă setul și o dată 
cu el și meciul. La slîrșitul partidei, 
cei peste 2500 spectatori ati făctlt o 
caldă manifestație de simpatie echi
pei învingătoare pentru jocul practi
cat.

S-au remarcat Laznicka, Rusec, 
Sdenar (Spartak), Fierar a, Cherebe- 
țiu, Adamovici, Stelea. A condus nea
tent arbitrul V. Moraru (Chij).

organizat și reu- 
situația la seturi

LANCU TfBERIU
corespondent

în Suedia
lorilor un „original" joc de cărți El 
amesteca la repezeală pachetul de 
cărți și la comandă scotea : fie numai 
cărți de culoare, fie numai cărți albe 
sau pe cele indicate de trecători. Cu 
o coroană se putea afla „misterul'. 
Cărțile erau obișnuite. Iuțeala de 
nună a „făcătorului de minuni" și 
lipsa de atenție a cetățenilor, tată tot 
secretul originalului joc. Asemenea 
moravuri in orașele patriei noastre nu 
există. Ele au fost lichidate definitiv 
o dată cn înlăturarea de la putere a 
claselor exploalaioare, și modul lor de 
viață capitalist.

In Stockholm nc-a plăcut foarte 
mult curățenia străzilor, numeroasele 
spații verzi. De asemenea am apreciat 
disciplina locuitorilor la cinematogra
fe, m magazine și metrouri. Am călă
torit și noi cu metroul. Cu această 
ocazie am vizitat stațiile llaselby. 
Cârd, Tlăgdalen, Cristinenberg etc. 
Reclame țipătoare pe străzi, același 
lucru șt în stațiile metroului. La „loc 
de cinste" pe mari pancarte nelipsita 
reclamă a băuturii americane „Coca- 
Cola".

Cheltuieli neprevăzute

Rezultatul întilnirii între naționala 
de lupte a Suediei și cea a țării noas
tre, așa după cum au arătat și ziare
le, nu prea a convenit probabil orga
nizatorilor. Un h. fluent ziar suedez 
arăta, cu această ocazie, că după ce 
organizatorii au cheltuit 7000 de co- 
roane cu organizarea, luptătorii au, 
pierdut intilnirea „cu țara producătoa
re de petrol de la malul Mării Negre"; 
Organizatorii sportivi suedezi sini, 
de fapt, oameni „practici". l:.i socotesc 
latul prin prisma profiturilor. La noi nu 
este ușa. Desigur, diferență de con
cepții, diferență de mod de viață.

Aspectul plecării din Suedia, con
trariu primirii reci făcute, a fost des
tul de prietenesc. De data aceasta 
^temperamentul" nordic al suedezilor a 
contrastai cu amabila și prieteneas
ca despărțire. La aeroport, lotul a fost 
condus de președintele Federației Sue
deze de Lupte dr. Per Sirombeck și

După un ușor antrenament, lotul național al R.P.R. s-a fotografiat în fața 
hotelului Cristinenberg din Stockholm

Stockholmul este un oraș frumos, de alți doi salariați ai federației. Am 
In afară de multe construcții moder- ' ’ ■ -
ne, în oraș se poate admira, printre 
altele, ca concepție i. 
Riksdag-ul (Parlamentul), 
ckholm-City Museum, i 
(Stadshuset) și marea sa sală de re
cepții, monument arhitectural remar
cabil etc.

Plimbindu-ne pe străzile orașului, 
am luat contact cu viața suedezilor, 
cu micile lor frămîntări, necazuri și 
bucurii. Iată-ne în marele 
Universal P.U.B. La raionul de sor
timente sportive un tiniir și o tinără 
— ambii intre 12 și 14 ani — in rit
mul melodiei „IluUi-hoop" 
in jurul corpului lor două 
confecționate dintr-un lemn alb lus
truit. Am colindat numeroasele etaje 
vie magazinului și după vreo ară, la 
scoborîrc, i-am găsit din nou învirlind 
la nesjîrșit în jurul corpurilor lor tine
re, cercurile respective. Melodia striden
tă amețea. Din zîmbeiul lor forțat se 
desprindea însă amărăciune și obo
seală. Și greu se mai vindeau aceste 
cercuri!... Nu departe, în dreptul ma
gazinului TEMPO, un suedez, destul 
de prost îmbrăcat, purta in spate două 
mari pancarte cu reclame. In colțul 
străzii Soevăgen — în fața magazi- 
nului „Feibus Eră" un ediățean ‘cu 
o tablă agățată de -gil prezenta tracii-

concepție arhitectonică 
, apoi Sto- 

Museum, City Hall

magazin

învirjeau 
cercuri

încercat să pornim spre avionul care 
ne oști, 'a, dar am fost opriți. Ne-am 
adresat atunci președintelui spre a 
ne explica situația. Ni s-a spus că 
ieșirea de pe aeroport costă, de fie
care sportiv, cite cinci coroane / Con
ducătorul lotului nostru a dat din 
umeri nedumerit. Noi am explicat, 
d-lui Striimbeck că la noi nu sini a- 
semenea „obiceiuri". In (ara noastră — 
conform tradițiilor — gazda este aceea 
aure suportă toate cheltuielile și, 
wind ne vrind, pină la urmă na am 
fost cei care am plătit suma respec
tivă. Ce să i faci 7 Cheltuieli neprevă
zute...

★
Preocupați de cele înlimplate pe ae

roport, mereu cu gîndul ta cei de a- 
casă, la viața nouă pe care o con
struiește și o trăiește poporul nostru, 
tuci n-am observat cînd avionul — 
pe nesimțite — a decolat de la pă- 
mînt. lată-ne din nou la drum, spre 
altă țară nordică, țara celor 1000 de 
lacuri — F'mlanda...

V. GR.ADfNARU



campionatului republican de șah
„Finișul" c.iinpionațului republican 

de șah nu mai este departe și apropie
rea iui a scos din „toropeala" de pînă 
acum pe participanți. Din acest 
punct de vedere, runda a Xl-a a con
stituit un adevărat record, semnul 
îmbucurător al creșterii combativității 
șahiștilor. Șapte partide decise 
cu victoria uneia din părți (deci peste 
70 la sută), abundența întâlnirilor 
combinative, atacurilor și sacrificiilor 
(deși incorecte uneori) au făcut ca 
spectetorii să aibă ce vedea joi după 
amiază în sala de joc.

Runda a Xl-a a marcat pentru Mir
cea Pavlov începutul revenirii. El a 
susținut bolnav prima jumătate a 
turneului și parc să-și fi restabilit 
acum starea fizică. Jucînd cu Bă
lanei, Pavlov a condus cu măiestrie 
un impetuos și imparabil atac de 
mat. O inexactitate a lui Bozdoghină 
i-a permis lui Iuliu Szabo să acumu
leze de ia început un :‘1'" * 
-vantaj, .uficient pentru 
prețioasă victorie.

Cunoscut pentru stilul său ofensiv, 
Soos a căutat să nu-și dezmintă re- 
numele în întîlnirea cu tenacele Carol 
Partos. Sacrificînd un nebun pentru 
doi pioni centrali el n-a obținut, însă, 
atacul dorit. Dimpotrivă, Partos a 
respins toate amenințări':, a trecut 
el însuși la ofensivă, îmbogăți.ndu-și 
palmaresul cu o prețioasă victorie. De 
remarcat că studentul timișorean rea
lizează 3 puncte rn ultimele 4 runde. 
Printr-un moment dificil trec Breazu 
și Gavrilă, doi jucători care au înce
put foarte bine turneul. In întîlnirea 
cu Reicher, Breazu a înregistrat a 
cinoea înfrîngere consecutivă. E drept 
că adversarul său a condus din nou 
cu foarte multă precizie partida. Ga
vrilă n-a putut opune rezistență jo
cului dezlănțuit al lui Negrea, pornit 
în urmărirea fruntașilor 
lui.

Destule emoții a dat 
partida Botez-Gunsberger. 
campionat Botez arată 
lichidat o veche

proasta împărțire a timpului de 
dire, fn 
s-a aflat
De data 
tare de 
pentru a

Un „finiș" excelent al atleților sovietici
torilor clasați: Uno Pallu — 7559 pL 
Ter-Ovanesian 7184 p. Campionul 
Europei la săritura în lungime a do
vedit din nou marile sale calități de 
poliatlonist. Dintre rezultatele salei 
notăm 4,20 m la săritura cu prăjina* 
11,0 sec pe 100 m, 7,45 m la săritura 
în lungime, 13,56 m la aruncarea
greutății. Un valoros decatlonist se 
anunță în viitorul apropiat tînărul1
gruzin în vîrstă de 18 ani, /urii Dear 
cikov, fiul recordmanei mondiale la, 
aruncarea discului Nina Dumbadze.;

Trebuie să subliniem progresele a-i 
runcătorilor de greutate care s-au al 
propiat de limita celor 18 nu 
(Ovsepian — 17,93 m; Varanauskas 
17,81 m) și pe care după părerea an
trenorului emerit Markov o vor depăși 
în curînd. întrecerea feminină în ca-i 
drul aceleiași probe a scos în evidența 
revenirea Galinei Zibina care a arun
cat 16,66 m doar la 10 cm de propriul 
record mondial. Rezultatele lui Ova- 
nesian (7,74 m la lungime), Trusenev 
(56,60 m la disc), Edvin Ozolin 
sec. pe 100 m) Zanzinski (4,40 
săritura cu prăjina), Savlakadze 
m la înălțime), Vera Saprunova 
ni la lungime), V era Krepkirta (ll,6r 
sec. pe 100 m), Nina Ponomarev# 
(53,19 ni la disc), Galina Bistrova 
(10,8 sec pe 80 m g.), Taisia Cencik 
(1,74 m la înălțime) îmbogățesc fără 
îndoială tabelele celor mai bune peri 
formanțe mondiale ale acestui an.

Deși întrecerile atletice oficiale pe 
acest an s-au încheiat sportivii so« 
vietici nu-și vor permite o vacanță* 
prea lungă. In primele zile ale viitoi 
rului an 
nale pe 
vederea 
zervă o
Il-a Spartachiada a Popoarelor 
Uniunea Sovietică.

Atleții sovietici au încheiat „în plină 
forță" sezonul. La Tbilisi, pe un timp 
specific de vară (deși calendarul a- 
răta început de noiembrie) s-au des
fășurat campionatele pe echipe ale 
U.R.S.S., competiție care a adunat la 
start pe cei mai buni atleți din Uni
unea Sovietică. Excelenții atleți sovie
tici au demonstrat din nou o formă 
excelentă. Reamintim că întrecerile 
s-au soldat cu 2 recorduri mondiale, 
un record european, o avalanșă de 
performanțe de valoare internațională 
și ... 26 noi maeștri ai sportului.

Fără îndoială că fn fruntea rezulta
telor de la Tbilisi trebuie pus recordul 
mondial la aruncarea suliței realizat 
de tînăra atletă Birute Zalagaitite. Cu 
57,49 m ea a readus Uniunii Sovie
tice prima performanță mondială în 
această probă. Interesantă este evolu
ția recordului lumii la aruncarea suli
ței. In 1928 rezultatul germanei 
Hargus (38,39 m) a fost înregistrat 
ca record (neoficial) al lumii. Com- 
patriota sa Braumiiller a reușit în 
1929 și 1930 să depășească 40 m adu- 
cîndu-1 la 42,28 m. Prima performanță 
înregistrată ca record mondial oficial 
a fost cea a 
(46,74 m) care ă rezistat 10 ani pe 
tabel. Recordul readus în Europa de 
atleta germană Steinheuer (47,24 m 
în 1942) și preluat de austriaca 
Bauma — campioană olimpică — deți
nătoarea unui rezultat de 48,63 m. In 
1949 sulițașele sovietice care dețineau 
încă cu cîțiva ani înainte performanțe 
superioare recordului lumii (dar care 
nu erau omologate din cauză că 
U.R.S.S. nu făcea parte dfll federația 
de atletism) preiau oficial suprema
ția. Natalia Smirulțkaia. reușește con
secutiv 49,59 m și 53,41 m. Ea predă 
„ștafeta" elevei sale Nadejda Konea- 
eva care într-un singur an (1954) a- 
duce recordul la 55,48 m. Pe lista re
cordmanelor lumii figurează în conti
nuare excelenta atletă cehoslovacă 
Dana Zatopkova — 55,73 m, reușiți 
în acest an. Intr-un mod cu totul 
surprinzător Ana Pazera-Woitaszek 
(Australia) obține la Jocurile brita
nice un rezultat de 57,40 m. Părea că 
e foarte greu de întrecut această per-

gîn- 
elîntîlnirilor

criză de timp, 
ore regulamen- 
fost suficiente 
40 de mutări, 

într-o poziție inferioară, dar care mai 
promitea o luptă lungă, Botez a fost 
declarat învins prin depășirea timpu
lui de gîndire. Aidoma întîlnirii cu 
Troianescu, Moisini a pierdut și la 
Gioă Alexandrescu o piesă după care 
continuarea luptei ar fi fost, bineîn
țeles, inutilă. Fără complicații s-a 
încheiat remiză partida-, Voiculesțcu- 
Radovici. Rădulescu i-a făcut lui Cio- 
cîltea nenumărate propuneri de remiză. 
In cele din urmă el a trebuit să ac
cepte această soluție, mai ales că 
între timp poziția se simplificase sim
țitor.

O singură partidă s-a întrerupt. 
Troianescu deține avantaj la Mititelu, 
dar. va trebui să muncească serios 
pentru a-1 menține.

Ieri dimineață s-au desfășurat par
tidele întrerupte. Fără să reia jocul, 
Negrea cu Partos și Reicher cu Bă
lanei au fost de acord să-și împartă 
punctul. Același rezultat după o scurtă 
luptă a fost consemnat în întâlnirile 
Ciocîltea-Troianescu și Troianescu- 
Alexandrescu. Szabo și-a realizat a- 
vantajul de poziție deținut la Breazu, 
iar Ciocîltea a cîștigat la Moisini 
complicatul final cu 4 dame pe tablă 
în care a fost întreruptă partida.

Aseară s-a desfășurat runda a Xll-a: 
Soos-Szabo 0—1, Breazu — Gavrilă 
1—0, Rădu-lescu — Gunsberger 0—1, 
Negrea — Pavlov 0—1, Ciocîltea — 
Alexandrescu 1—0, Moisini — Miti
telu ‘/2—*/2; partidele Bălanei — Voi- 
culescu, Radovici — Botez, Bozdtf- 
ghi-nă — Reicher și Troianescu — 
Partos s-au întrerupt.

In clasament conduc acum, Szabo 
și Giinsberger cu 7% p. Ii urmează 
Reicher (1), Ciocîltea și Alexandrescu 
cu 7 p., Radovici și Bălanei cu 6*7^ 
p și cîte o partidă întreruptă. Astăzi 
este zi de odihnă pentru participanți.

Impresiile lui Emil Zatopek 
despre vizita întreprinsă în R. P. Chineză

apreciabil a- 
a realiza o

dezmintă re-

clasamentu-

spectatorilor
In 
că 

lipsă

actualul 
nu a 

a sa.

majoritatea 
într-o acută 
aceasta 2*/2 
joc nu i-au 
efectua cele

metodic și 
atletismului

conștiincios 
sovietic

formanță. Și totuși, comsomolista 
Biruie Zalagaitite a reușit printr-un 
antrenament 
să readucă su-

BISTROVAGALINA
recordmana lumii la pentatlon

americancei Hindelle

(10,3 
m I# 
(2,09, 
(6,09.,

premația mondială în această mult 
disputată probă.

Cel de al doilea record mondial a 
fost opera Galinei Bistrova care acu- 
mulînd 4872 p. la pentatlon și-a în
trecut cu 26 p. propriul record mon
dial. Iată rezultatele Galinei Bistrova: 
greutate 13,81 m; înălțime 1,60 m; 
200 m 25,5 sec.; 80 m g. 10,8 sec.jZun" 
gime 6,00 m.

Campionatele au demonstrat înalta 
valoare a decatloniștilor sovietici. 
Campionul, european V. Kuznețov a 
acumulat 8042 p (10,8 sec, 7,11 m, 
14,63 m, 1,81 m, 49,7 sec., 14,7 sec., 
48,14 m, 4,10 m, 67,55 m; 5:00,8) sta
bilind un nou record european. Foarte 
valoroase au fost și rezultatele urmă-

vor începe concursurile unio- 
teren acoperit, pregătirile în 
viitorului sezon care le re? 
mare competiție: cea de â

I

7 // w

/ PRAGA (Ageipres). CL.lt.KA transmite:
l Zilele trenate s-au înapoiat la Praga cunoscuții sportivi 
< cehoslovaci Dana și Emil Zatopek, care timp de o lună 
Iau tost oaspeții sportivilor din R.P. Chineză. Cu prilejul 
f vizitei, soții Zatopek au avut prilejul să cunoască înde- 
J aproape marea dezvoltare pe care a luat-o cultura fizică 
f și sportul în R. P. Chineză. Ei au vizitat bazele sportive 
J ale orașelor Pekin, Șanhai, au asistat la diferite manifes-
1 tari sportive și au ținut o serie de conferințe în fața spor-
2 tivilor chinezi.

A Intr-un interviu acordat ziariștilor, Emil Zatopek a 
/ făcut următoarea declarație în legătură cu vizita sa în 
A R.P. Chineză ; „Am fost plăcut impresionat de cele văzute 
l în R. P. Chineză. Sînt convins că în scurtă vreme R.P. 
S Chineză va juca un rol de seamă în arena sportivă inter- 
f națională. Statul acordă tot sprijinul tineretului dornic 
/ de a practica sportul. In afara stadioanelor pe care le-ani 
\ vizitat în marile orașe am văzut că în fiecare orășel sau 
țsat sînt amenajate numeroase baze sportive.

La 7 decembrie va 
ATLETISM avea loc la Tokio tra

diționalul concurs in- 
Iternațional de maraton cu participa
rea celor mai buni alergători ai lumii. 
Printre înscriși se numără cunoscuții 
(atleți Karvonen (Finlanda), Kantou- 
rek (R. Cehoslovacă) și Mihalic (Iu
goslavia ).

Sportivii chinezi sînt deosebit de înzestrați și capabili 
de performanțe superioare. La Pekin am urmărit campio
natul de maraton al R.P. Chineze. Primii 5 clasați au 
obținut timpuri mai bune decît francezul Mimoun, învin
gătorul maratonului de Ia Jocurile Olimpice (Melbourne) Vzon în R.P. 
Cîștigăforul campionatului chinez Cen Ciao-sin a realizai JStoian Gheorghiev. El a acoperit 
2h 21'29" în timp ce Mimoun a marcat 2h 25”. Sînt con- 1564 km în 15h 15:36,0. In urma aces- 
vins că maratoniștii chinezi nu și-au spus ultimul cuvînt /lel competiții federația bulgară de 
și că ei își pot îmbunătăți performantele". ^specialitate a alcătuit lotul în vede-

Emil Zatopek a condamnat atitudinea ostilă a Comite-Vea Pa,rtitciPării „Turul Egiptului". Olimpic (C.I.O.) lață a. noua fe»'

CICLISM
Cursa ciclistă Sofia- 

Varna, cu care s-a 
încheiat actualul se- 

Bulgaria a revenit lui

Lisabona echipa belgiană Standard 
s-a calificat pentru sferturile de 
nală. La Wolverhampton echipa lo
cală Wanderers a făcut meci 
(2—2) cu formația Schalke 04 din 
R.F. Germană. Returul acestei întîl- 
niri se va disputa la 18 noiembrie 
la Gelsenkirchen. La Madrid, deți
nătoarea Cupei, Real a cîștigat destul 
de. greu, cu 2—0 (0—0), la Besiktas 
(Istambul). Jocul a fost dur și pre
sărat cu numeroase incidente.

fi

nul

• Intr-un meci de antrenament, e- 
chipa secundă a R. Cehoslovace a 
învins cu 3—1 (0—1) prima r' v 
zentativă a țării.

Statisticile arată o creștere vertigi
noasă a procentului sinuciderilor în ță
rile capitalului. De cele mai multe ori 
oamenii își pun capăt zilelor din cauza 
mizeriei sociale, a șomajului, a depri
mării morale, motiv pentru care a în
cercat să se împuște șl un fost record
man de tir al Ămericii. Dar, neobișnuit 
probabil să tragă în... ținte vii, și încă 
atit de aproape, gloatele său n-a atins 
inima și nefericitul a fost salvat: Psi
hoza războiului, cultivată cu atit ra
finament de cercurile conducătoare ale 
statelor imperialiste, a făcut și ea să 
crească numărul sinucigașilor, impin- 
gtnd chiar pe unul din „campionii" 
politicii „de pe poziții de forță", sena
torul de tristă amintire For rest al, să 
sară de la etajul unui „zgirie-nori".

Dar ca un om să intre prindă o tenta
tivă de sinucidere, cu spectatori, deși 
nu are gîndul să moară, doar pentru 
simplul fapt că e plătit, este de-a 
dreptul monstruos, arătind pînă unde 
poate merge ferocitatea afaceriștilor a- 
vizi de bani, demonstrează elocvent de 
ce mîrșăvii sînt capabili aceștia de 
dragul foșnetului dolarilort Și mai 
trist este faptul că aceste „sinucideri 
'publice" sînt organizate sub eticheta... 
sportivă

sportivă din R.P. Chineză și a comparat această măsură î
cu „embargoul" S. U.A. contra Chinei, embargou soldat ( roTPAt Miercuri și joi s-au
cu un eșec total. Industria chineză, a spus Zato-C M”BAL desfășurat cîteva me-
pek, s-a dezvoltat pe o scară gigantică cu tot „embar- J .. . .. ,-Cm.n d'n cadrul opt'.‘

&& Zniilor de finala ale „Cupei campioni-
goul S.U.A. și sînt convins ca mișcarea sportivă va în- Vor europeni". Invingînd la Liege în
flori la fel, în ciuda ostilității C.I.O.-ului. /meci retur cu 3—0 pe Sporting Club

Sinucideri in public

r— Ce zici Jim, e în formă băiatul?!? 
■— Azi îi merge, dar să-l văd miine 

în finală l..j

Afișe mari au anunțat, nu de mult, 
pe locuitorii orașului Chicago că, pentru 
o sumă neînsemnată de bani, pot asista 
la un palpitant „joc cu moartea" efec
tuat de tînăra Betty Fuchs. Ea s-a în
cumetat să sară coarda pe un cerc de 
lemn cu diametrul de 45 cm. așezat 
deasupra străzii la înălțimea etajului 
13 al unui mare blokhaus. Bineînțeles 
că demonstrația se desfășura fără nici 
o plasă de siguranță, care „ar fi stri
cat tot spectacolul".

Motociclistul Ken Buttler face eshi- 
biții ce dau puternice frisoane spec
tatorilor. El sare cu motocicleta (folo
sind o mică trambulină) peste 6 oameni 
ghemuiți la pămint. Austriacul Karl 
Karsoni, intr-o vreme gimnast, n-a mat 
găsit nici o ieșire din crunta mizerie 
în care se zbatea, acceptind să facă re
clamă vie unei firme „Coca-Cola“. 
(Nimic neobișnuit. In „raiul" apusean 
abundă „oamenii sandwich.") Doar că 
austriacul execută mișcări cunoscute 
sub denumirea „gigantică" pe o bară 
fixată la 30 m. înălțime, dedesubtul re
clamei luminoase a mult trîmbițatei 
băuturi. Bănuiesc patronii că se va vin
de mai multă coca-cola dacă nefericitul 
Karl se va prăbuși de la amețitoarea 
înălțime și se vă zdrobi de caldărim ?

■ ■■

Probabil că aceasta stă in intenția 
lor...

Un student canadian a fost de acord 
(pentru o mizeră sumă) să stea ore în 
șir dezbrăcat pe niște blocuri de ghea
ță. Banii pe care i-a primit n-au fost 
suficienți nici măcar să-și plătească 
tratamentul dublei pneumonii pe care 
o contractase.

Sportul spinzuraților (cine stă mai 
mult în ștreang), al înecaților (care va 
rezista pînă la urmă pe fundul bazi
nului) traversarea Niagarei într-un bu
toi, luptele cu... caracatița sau „box" 
cu cangurii, iată cîteva din „sporturile" 
practicate acolo unde a pătruns „mo
dul de viață american". Ce alt semn 
mai caracteristic al descompunerii mo
rale, al decăderii culturale în care se 
zbate lumea capitalului? Iar practi- 
canțil acestor „sinucideri publice”, re
crutați din rindul rataților, al dispe- 
raților, al învinșilor vieții (sînt atit 
de multi in lumea capitalistă t) primesc 
sume ridicole drept plată pentru tris
tele lor îndeletniciri.

Ce puțin valorează 
irea capitalistă /...

Și cînd te gîndești 
scria cuvîntul om cu

omul în orîndu-

că Maxim Gorki 
O mare...

(v. ch.)

e In campionatul maghiar s-a dis
putat întîlnirea restanță dintre echi
pele Vasutas și Ilonved. A învins 
Vasutaș cu 2—0. In clasament conti
nuă să conducă M.T.K. cu 14 p. ur
mată de Vasas cu 13 p. și Dozsa 
cu 12 p. Echipa selecționată a R.P. 
Ungare 
vederea 
Intr-un 
echipă 
cîștigat

și-a continuat pregătirile îr 
jocului cu naționala Belgiei 
antrenament la 2 porți cu c 
districtuală selecționata t 
cu scorul de 16—0.

GIMNASTICĂ doScinDahis, 
și Bosakova 

purtat frumoase succese în 
unui turneu întreprins în 
In toate cele 
ei au ocupat

3 concursuri 
primele locuri

ceho- 
Cleck; 

au re 
cadru 

Finlanda 
susținuți

HALTERE
s-a desLa Minsk 

fășurat meciul triun 
ghiular între echipei 
R.P. Polone, Finian 
Bieloruse. Pe primp

selecționate al 
dei și R.S.S. 
loc s-au clasat echipele Poloniei ș 
Bielortisiei ou 16 p.

câmp ion afet 
feminine d 

viteză, can
PATINAJ mondiale 

patinaj 
se vor desfășura în tuna februari 
1959 la Sverdlovsk, s-au înscris pîn 
acum echipele Finlandei, Norvegie 
Suediei, Olandei, R.D. Germane ț 
U.R.S.S.

Federația austriac 
a anunțat într-un cc 
municat că tripli 

campion olimpic Tony Seiler își v 
pierde statutul de amator deoarec 
și-a folosit numele în scopuri publ 
citare. Federația austriacă nu a m; 
reținut anul acesta pe Seiler în lott 
care va reprezenta țara la diferit 
concursuri.
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