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La Atelierele C. F. R. „Grivița Roșie'*

Campionatele de casă se bucură 
frumoasă tradițiede o

Ne aflam deunăzi pe stadionul din 
Parcul Copilului, la un antrenament 
al echipelor de rugbi care reprezintă 

colectivul sportiv C.F.R. „Grivița Roșie". 
Și, în timp ce urmăream 
norii Gli. Pîrcălăbescu și 
încercau puterea de luptă 
lor compartimente, atenția
atrasă de o partidă de volei desfășu
rată concomitent pe unul din terenu
rile stadionului. Curiozitatea ne-a în
demnat să părăsim pentru cîteva 
clipe pe rugbiști, pentru a vedea despre 
ce este vorba...

cum antre- 
Ilie Milea 
a diferite- 
ne-a fost

numărul echipelor participante (12); 
s-a precizat obigația ca reprezentarea 
unei secții de producție în campionatul 
de fotbal să condifoneze prezența cu 
o echipă și în cel de volei; s-au fixat 
etapele de desfășurare a întrecerilor, 
N-a fost uitată nici popularizarea cam
pionatelor la galetele de perete, prin 
fotomontaje sau la stația de radio
amplificare. Intr-un ctivînt, organizato
rilor nu le-a scăpat nici un amănunt.

Fruntași, dar șl— codași

le revin componenților acestor echipe, 
în calitate de membri ai colectivului 
sportiv. Despre campionate se mai 
poate spune și altceva. Mai îritîi că 
ele au evidențiat o seric de tineri 
(Ion Vasîle, Marin Baicu, Ilie Păun, 
P. Cernătescu) care, datorită talentu
lui dovedit au fost introduși în lotu
rile echipelor de fotbal și volei ale 
colectivului, echipe care activează în 
campionatul orășenesc. In plus, pri
mele echipe clasate la fotbal și volei 
vor lua parte Ia> campionatele raionale 
U.C.F.S.

Campionatele de casă la loc

de cinste

Ne era cunoscut faptul că printre 
muncitorii Atelierelor C.F.R. „Grivița 
Roșie", campionatele de casă repre
zintă un capitol important din viața 
lor sportivă. Nu știam însă că întrece
rile din cadrul acestor campionate. Ia 
tliv.lul secțiilor de producție, să fie 
atît de aprig disputate, că ele intere
sează un așa mare număr de amatori 
de sport. La partida Ia care am fost 
martori (secția II montaj — 
cazarigerie) erau prezenți — 
cum ni s-a spus — aproape 
membrii celor două secții l

— Lucrul acesta îl veți vedea li 
orice întîlnîre, fie ea de volei sau de 
fotbal ,tie-a explicat tov. Ion Gheor- 
ghe, secretarul colectivului sportiv.

— De ce numai de volei sau de 
fotbal?

— Pentru că, deocamdată, campio
natele de casă s-au organizat numai 
la aceste discipline.

secția 
după 

toți

Pînă acum, atît din campionatul de 
fotbal cit și cel de volei s-a,ti consu
mat opt etape. Echipele participante au 
avut suficient timp să se... „studieze" 
și acum, către sfîrșitul întrecerilor se 
poate vorbi despre fruntași și codași. 
Cei care dețin fruntea în clasament 
sînt firește cei care s au pregătit cu 
mai multă atenție și seriozitate. Lu
cruri bune poți auzi despre compo- 
nenții echipelor reprezerrtînd secțiile de 
Tîmplărie, Sudură-locomotive și Turnă
torie (care sînt fruntașe și în acțiunea 
de ach'tsre a cotizațiilor UCFS), după 
cum cu amărăciune se amintește că 
echipele secțiilor Cutii-grăsime, cen
trele 1, 2, 3 etc. nu prea au dovedit 
inftres nici față de campionate, și mai 
puțin față de obligațiile elementare ce

învățăminte pentru viitor

Ediția din acest an a campionatelor 
de casă a constituit și un bun prilej 
de învățăminte. Astfel, în anul viitor, 
pe lingă fotbal și volei se vor orga
niza campionate la șah și haltere, dis
cipline de asemenea cu mare răspindire 
printre sportivii de la Grivița Roșie. 
De asemenea, consiliul colectivului spor
tiv va urmări ca înscrierea în campio
nate să fie strict condiționată de rea
lizarea de către secțiile de producție 
a ang?(,lan>entelor privind situația mem
brilor înscriși în U.C.F.S., de plata co
tizațiilor oa și de celelalte sarcini 
care le incumbă membrilor colectivnlui 
sportiv.

Mîine se dispută în 
sala Floreasca din Capi
tală întilnirea internațio
nală de baschet dintre e- 
chipele Casa Centrală a 
Armatei, campioană a 
R.P. Romîne, și Wiessen
schaft Humboldt Univer- 
sităt Berlin, campioană a 
R.D. Germane, con tind 
ca tur al dublului meci 
pe care urinează să-l 
susțină în cadrul Cupei 
Campionilor Europeni, e- 
dlția 1958/1959. Ambele 
formații participă pentru 
a doua oară în această 
importantă competiție in
ternațională. In ediția 
precedentă, Wiessenschaft 
a întîlnit în primul joc 
Casa Ofițerilor din Riga 
(cîștigătoarea competi
ției), dg care a fost în
trecută în ambele partide.

Wiessenschaft Humboldt 
Universitât este cea 
mai valoroasă echipă 
a R. D. Germane. A cu
cerit titlul de campioană 
în ultimii doi ani, iar în 
actualul campionat ocu
pă primul loc, fiind ne
învinsă în cele 6 etape 
desfășurate pînă acum. 
Wiessenschaft este o e- 
chipă alcătuită din jucă
tori tineri, cu o bună teh
nică și cu o marc putere 
de luptă. Cei mai „vîrst- 
nfci“ sînt Werner Kriiger 
și Herman Huss (25 ani). 
Ceilalți au între 17 și 23

Campioana 
este apreciată

O interesantă fază din meciul C.C.A.—Panel 
nios Atena, disputat in prima ediție a Cupei Can 
pionilor Europeni, 
este 
tori

Ricoșată din panou, minge 
urmărită de Nedeff, Nicutescu și de trei juci 
greci.

ani. 
țărir noastre, 

de spectatorii bucu- 
reșteni pentru jocul ei spectaculos. In 
prima ediție a Cupei Campionilor Eu
ropeni, C.C.A. a dispus de campioa
nele Greciei (Panelinios Atena) și Is
raelului (Macaby Tel Aviv) și a pier
dut la București prima întîlnire cu 
campioana Bulgariei, Akadenrik, pe 
care a învins-o, dar la diferență mai 
mică, la Sofia. In actualul campionat 
C.C.A. a avut o comportare din ce în 
oe mat bună. Joi însă, cînd a jucat în

C.C.A.,

(l oto: 1. Mihăică) 

cadrul campionatului cu Rapid, C.C.i 
a dezamăgit. Militarii au 
sia 
iar 
tut 
ale

lăsat impr< 
adversare 

au mai pi 
impetuoa;

Ctad pregătirea organizatorică

este bine înțaieasă

Nu ne-.'im rezumat numai la cele vă
zute (partida de volei vizionată ne-a 
plăcut totuși pentru promițătoarea ei 
valoare tehnică) ci, cu prima ocazie, 
am cânt: t să aflăm tot ce poate in
teresa în legătură cu desfășurarea 
campionatelor de casă fa acest mare 
colectiv sportiv d:n Capitală. Cele con
statate nu numai că ne-au bucurat, 
dar ne-au întăr’t convingerea că în 
riiidul sportivilor de la Atelierele „Gri
vița Roșie" campionat. Ic de casă au 
deven t r.stăzi tradiționale. Poate că 
unii ar fi tentați să impute organiza
torilor faptul că n-au fost organizate 
întreceri deeît la două discipline spor
tive. Socotim însă că este mai n merit 
să te limitezi la mai puține ramuri de 
sport dar să le pregătești temeinic, 
să faci treabă bună. Regulamentul în
tocmit încă din luna, august a fost 
prelucrat cu toți responsabilii de grupe 
sportive (în număr de 56); s-a fixat

că își subestimează 
în repriza secundă nu 
face față atacurilor 
rapidiștilor. Sperăm însă că ji

cătorii echipei C.C.A. vor trage înv; 
țămintele necesare după această îi 
frîngere și mîine, în meciul de debt 
în a doua ediție a Cupei Campionilc 
Europeni, vor lupta cu toată serioz 
tafea din primul pînă în ultimul m 
nut și își vor valorifica întreaga garu 
a cunoștințelor tehnice și tactice.

In partida de mîine, care începe I 
ora 20 echipele vor fi alcătuite di 
următoarele loturi:

C.C.A.: Folbert, Fodor, Nedeff, N 
culescu, Nedeiea, Dinescu, Pușcaș 
Testiban, Cimpoiaș, V. Gheorghe.

WIESSENSCHAFT JIUMBOLD

Așteptăm afirmarea elementelor tinere 
în campionatul republican de gimnastică

r Azi, în sala Dinamo din Capitală, 
gitpna.știi noștri vor lua startul în 
finala campionatului individual. La 
întrecere vor participa 11 concurenți 
invitați de federația de specialitate 
pe baza rezultatelor concursului de 
selecție.

La prima vedere, acest număr de 
parlicipanți pare mic. Considerăm 
totuși, că federația s-a orientat just 
în această privință, urmărind astfel 
să asigure întrecerilor finale un înalt 
nivel tehnic. Campionatul republican — 
cea mai importantă competiție inter
nă — are menirea să ofere un spec
tacol de calitate superioară. Rămîtie 
ea și gimnaștii noștri să se achite 
de. datorie și să se prezinte cit mai 
bine pregătiți la concurs.

Majoritatea concttrenților sînt tineri, 
cu multe posibilități de dezvoltare. 
Invitarea lor la campionat oglindește 
străduința federației de a crea cadrele 
necesare reîmprospătării lotului nos
tru reprezentativ. Dintre concurenți 
sînt multi care participă pentru prima 
oară la finala campionatului (Gh. 
Grigorescu, Ludovic Szabo, Iuhu Be- 
nedek, Gh. Tohăncanu etc.). Așteptăm 
cu mult interes evoluția lor în această 
importantă competiție, care le oferă 
un bun prilej de afirmare.

In ultimele săptămîili, gimnaștii 
noștri au făcut pregătiri intense în. 
vedrrea campionatului. Ei au pus ac
centul la antrenamente pe finisarea

exercițiilor impuse, pe însușirea cît 
mai temeinică a elementelor noi, liber 
alese. Fiecare dintre concurenți s-a 
străduit să obțină coeficientul de greu
tate necesar la exercițiile liber alese. 
In ultimele zile gimnaștii au executat 
în întregime toate exercițiile, pentru a 
obține rezistența necesară concursu
lui. Antrenamentele au fost individua
lizate, orientate spre eliminarea gre
șelilor de execuție.

Sperăm că întrecerile finale vor 
oferi publicului bucureșteail un spec
tacol de bună calitate. Iată programul 
campionatului: sîmbătă ora 17: exer
cițiile impuse; duminică ora 17; exer
cițiile liber alese.

Gy I.

Fază din meciul de duminica 
trecută, dintre C.C.A. și Progresul, 
echipe care vor evolua mîine d!n 
nou în Capitală, în cadrul Cupla
jului de pe Stadionul Republicii.

Citiți in pag. a Vii-a prezenta
rea întilnirilor acestei etape.

(Foto : I. Mihăică)

VOLEI
• Turneul echipelor Clujului 
in R.S.S. Moldovenească

Ca răspuns ta vizita făcută, nu de 
mult, în țara noastră de reprezentati
vele orașului Chișinău, peste cîteva 
zile ver pleca in R.S.S. Moldovenească 
echipele (masculină și feminină) ale 
ClujuluL In cadrul turneului ce l vor

UNIVERSITÂT: Ritter, Paskarbei
Kulik, Huss, Kriiger, Ehret, Kahie 
Gossow, Zabke, Ribitzki, Morgei 
roth, Kiihl.

Meciul va fi condus de arbitr 
Baldzan (U.R.S.S.) și Cziffra (R.I 
Ungară).

★

Cele două meciuri disputate joi î 
sala Floreasca, în cadrul campionat 
lor republicane, s-au încheiat cu u: 
înătoarete rezultate: Constructorul- 
Rapid (fem.) 39-31) (24-13) și Rapid- 
C.C.A. 83-78 ( 30-32). Azi și mîine s 
dispută etapa a VI-a a campionatele 
republicane, care programează o si 
rie de meciuri interesante, prinți 
care Metalul M.LG.—Dinamo Or; 
dea, Știința Cluj—Dinamo Tg. Mi 
reș (masculin), C.S.U. București- 
Alimentara Tg. Mureș și Voința Or; 
șui Stalin—Progresul București (f< 
minin).

întreprinde între 24—28 noiembrie, or, 
leibaliștii romîni vor juca la Chișină, 
și Tiraspol.

FOTBAL
• Intîlnirl internaționale

— Echipa cehoslovacă Spartai 
Trnava, din campionatul primei cate 
gării, s-a oferit să susțină trei intil 
niri ’în țara noastră. Turneul urmeaz, 
să aibă loc intre 1 șt 10 decembrie

— La 29 noiembrie o selecționată • 
orașului Răcorești va juca la* Tirane 
cu reprezentativa locală. Fotbaliști 
bucureșteni vor susține și un al doi 
lea meci, la 3 decembrie cu Partizan 
Tirana,



coiectloui sportiv „Autobuzul", in ca-

dată cu apropierea iernii, acti- 
lea sportivă îmbracă și ea o 
ă nouă. Cea mai mare parte a 
‘cerilor sportive părăsesc stadioa- 

și terenurile pentru a se muta 
ălile de sport sau în cluburi. Aci, 
ritatea continuă prin disputarea 
idelor de vilei, șah, tenis de 
ă sau baschet. Uneori însă, din- 

neînțelegcre a importanței pe 
o are asigurarea continuității 

ictivitatea competițională de masa 
e timpul lunilor de iarnă, o serie 
colective sport ve își limitează 
cupările numai la organizarea în- 
trilor din cadrul Spartachiadei de 
ă a Tineretului.
rește, preocuparea pentru o cît 
bună pregătire și desfășurare a 

scerilor Spartachiadei de iarnă 
lăudabilă dar, în afara concursu- 

din cadrul acestei mari corn
ii de mase se mai pot organ i- 
și alte întreceri sportive simple, 
i costisitoare, care — în plus — 
darul de a înviora și mai mult 
ritatea din colectivele sportive, 
exemplu concludent în această 

ință ni l-a oferit, nu de mult, 
:tivul sportiv „Autobuzul" din

Aspect de la crosul organizat de
Laborare cu clubul „Metalul M.I.G."

Tn regiunea Baia Mare

Intense pregătiri pentru sezonul

sportiv d e iarnă

spartachiada fetelor 

în regiunea Iași
tots 7080 de participante —
iptăuj ii de a riadul, peste 7.000 
tinere sportive din regiunea Iași 

întrecut în Spartachiada regiu- 
concurînd cu mult succes la di

ft discipline sportive. Și daca 
tre dintre competițiile desfășurate 
adrul etapelor inferioare a însem- 
o frumoasă sărbătoare sportivă, 
■cerile finale pe regiune au cu
nt un succes și mai mare, cu 

activiștii sportivi din regiunea 
se pot mTndri pe bună .dreptate, 

citeva zile în urmă, peste 150 de 
curente și-au displutat întîietatea 
aza finală (regională). întrecerile 
avut loc la patru discipline: volei, 
ibal, tenis de masă și șah.
a șah, cel mai bun punctaj a lost 
izat de Adelina Stan (raion Iași) 

a totalizat 7% pct. Liliana Me- 
: (oraș Iași) a cîștigat întrecerea 
tenis de masă cu 8 pct. (17 victo- 
și 2 înfrîngeri). In turneul de vo- 
primcle trei locuri au revenit, în 
ne, următoarelor echipe: orașul 
. raion Huși și raion Tg. Frumos 

la handbal 
ătoarea : 1.
oraș Iași, 3. 
amentul general primul 
snit sportivelor din orașul 
pct.) urmate dc cele din 
Iad (13 pct) și din raionul 
pct).

București care, în colaborare eu clu
bul sportiv „Metalul M.I.G.", a or
ganizat o frumoasă întrecere de cros. 
La startul acestui concurs s-au pre
zentat, alături de numeroși tineri și 
tinere din uzina „Tudor Vladimirescu", 
pe lingă care este organizat colecti
vul sportiv „Autobuzul", și alți nu
meroși concurenți de la diferite co
lective sportive din împrejurimi.

Astfel de întreceri (și nu numai 
de cros, ci și de volei, tenis de 
masă, șah etc.) pot constitui, pe dc 
altă parte, un excelent mijloc de pre
gătire în vederea participării la în
trecerile Spartachiadei de iarnă. In 
această perioadă de timp, cînd majo-

ritatea colectivelor pregătesc organi
zarea primelor întreceri din cadrul 
Spartachiadei, atenția lor trebuie să 
fie îndreptată și spre programarea 
competițiilor simple, cu desfășurarea 
eșalonată pe o durată de timp scurtă, 
întrecerile sportive simple constitu
ie un excelent mijloc de asigurare 
a continuității în activitatea compe- 
tițională de mase, de pregătire pentru 
activitatea sportivă de primăvară sau 
de vară. In concluzie deci, toată 
atenția organizării întrecerilor spor
tive simple, factor important în dez
voltarea activității competiționale de 
mase I

Succesele repurtate de mișcarea 
sportivă din regiunea Baia Mare sînt 
rodul unei activități intense, rezulta
tul unei munci judicios planificate. 
Un exemplu de builă îndrumare a or
ganelor raionale și orășenești și a 
Consiliilor colectivelor sportive este 
și planul de măsuri pentru asigura
rea activității sportive de iarnă în 
sezonul 1958—1959, elaborat de cu
rmei de către consiliul regional 
U.C.F.S. Baia Mare. In acest plan 
sînt expuse principalele mijloace de 
asigurare a unei intense activități în 
această perioadă. Firește nu sînt ex
cluse, ci dimpotrivă încurajate iniția
tivele locale.

Astfel, unul din primele puncte ale 
planului prevede amenajarea în fie
care raion și oraș a cît mai multe pa
tinoare simple — care nu cer inves
tiții bănești — pentru desfășurarea în
trecerilor populare, concursurilor re
zervate copiilor, precum1 și pentru 

organizarea întrecerilor din cadrul 
Spartachiadei dc iarnă. De asemenea, 
se cere consiliilor raionale U.C.F.S. să 
se îngrijească in mod deosebit de în
ființarea centrelor de tineret la schi, 
mai ales în raioanele Baia Mare, Si-, 
ghet, Vișeu, Tg. Lăpitș, Cehul Silva- 
niei, Somcuta .Mare și Negrești, unde 
sînt condiții favorabile pentru practi
carea acestei discipline sportive. Pre
gătirea tineretului este subliniată în 
mai multe puncte din acest plan și se 
axează pe stimularea activității cadre
lor tinere în sporturile care au o mai 
mare răspîndire î 1 regiune: volei, 
lupte, baschet, tenis de masă, șah și 
scrimă.

Multă atenție se acotdă angrenării 
membrilor U.C.F.S. într-o activitate 
competițională susținută. Pentru a- 
ccasta este prevăzută organizarea

concursurilor de 
sportive) și mai 
pentru

Gimnastica de producție un prieten al muncitorilor

ordinea a fost 
raion Pașcani, 
raion lași, in 

loc a 
Iași 

orașul 
Huși

I

PETRE CODREA 
corespondent regional

Introdusă la început cu titlu de ex
periență în citeva întreprinderi, gim
nastica de producție se extinde în 
prevent, pe zj ce trece, în numeroase 
fabrici, uzine și instituții din toată 
țara. Ea devine tot mai mult un bun 
prieten al muncitorilor, un mijloc de 
reconfortare fizică menit să întreți
nă. și să întărească sănătatea organis
mului. Dimineața, înaintea începerii 
programului de lucru ca și în pauza 
de prînz, spectacolul oferit de aduna
rea muncitorilor în curtea întreprin
derilor sau chiar în ateliere, pe lo
cul de producție, nu mai mira pe ni
meni. Tineri și mai vîrstuic.i, bărbați 
și femei, execută împreună cu, profe
sorul de educație fizică sau cu in 
structorul sportiv, elementele care 
compun gimnastica de angrenare sau 
pauza de gimnastică. La tijiogralia 
M.I.G. (secția zețărie), la uzinele 
„Steaua Roșie", atelierele T. C. Giu- 
lești, P.T.T. Clăbucet, Casa de /Mode 
femei, uzinele „7 Noiembrie", coope-

Premierea coîecfivebr sportive 
Jin raionul I. V. Stalin evidențiate 
în cadrul Spartachiadei de vară

ltr-una din serile trecute a avut 
festivitatea de premiere a colec

tor sportive și organizațiilor de 
ă U.T.M. din raionul „I.V. Stalin" 

Capitală, care s-au evidențiat în 
Tenarea tineretului la concursurile 

cadrul Spartachiadei de vară. In

■antonul de colectiv sportiv fruntaș 
raionul I.V. Stalin este inmlnat

■ tjoria Vasculescu, președintele 
activului sportiv „Centrocoop".

acest raion au participat la întrece
rile Spartachiadei de vară aproape 
215.000 tineri și tinere. Concursurile 
stall bucurat de multă popularitate 
iar organizarea lor a fost la înălți
mea importanței acestei tradiționale 
competiții sportive de mase. Printre 
colectivele sportive care s-au eviden
țiat se află: „Centrocoop" — 1132 
participant (80Q membri U.C.F.S.), 
Artă-Cinematografie — 2010 par

ticipant (1500 membri U.C.F.S.) etc.
Comisia raională a Spartachiadei 

de vară a. tineretului a inițiat o în
trecere cu următoarele puncte: a) cea 
mai bună mobilizare în raport cu nu
mărul de membri înscriși în U.C.F.S.; 
b) cea mai bună organizare și populari
zare a întrecerilor; c) cele mai bune 
rezultate obținufe în etapele pe co
lectiv și raion. Pe baza acestor puncte 
comisia raională a Spartachiadei a 
cercetat rezultatele și modul cum ău 
fost organizate și popularizate între
cerile și a stabilit următorul clasa
ment:

1. Colectivul sportiv și organiza
ția de bază U.T.M. „Centrocoop"; 
Colectivul sportiv și org. de 
U.T.M. „Artă-Cinematografie"; 

Colectivul sportiv și organi/ația de 
bază U.T.M. a școlii medii »I.L’. Ca- 
ragiale"*

casă (în colectiva 
ales a întrecerilor 

pentru „Cel mai bun sportiv din 10" 
și „Campion al colectivului sportiv". 
Consiliile raională și orășenești U.C.F.S. 
vor organiza întreceri permanente la 
patinaj, schi, 
gimnastică și 
lectiv, oraș și raion la patin. 
nis de marți și gimnastică.

In vederea 
Spartachiadei 
menea măsuri 
du-se însemnătatea primei etape a 
acestei competiții de mase se pune ttn 
accent deosebit pe angrenarea a cît 
mai nulilor tineri și tinere îi; întrece
rile organizate de colectivele spor-’ 
live. Pentru aceasta se cere activului 
consiliilor raionale și orășenești 
U.C.F.S. să sprijine organizarea a-t 
cestei etape. Spartachiada de iarnă va 
li intens popularizată în toate colec
tivele sportive din regiune iar între
cerilor li se va asigura prin grija 
colectivelor sportive și a consiliilor 
raionale și orășenești U.C.F.S., cele 
mai bune condiții de desfășurare.

In planul de acțiune al consiliului 
regional U.C.F.S. Baia Mare sînt 
trecute și măsuri pentru asigurarea 
continuității în pregătirea echipelor 
de performanță (justa repartizare a 
orelor de antrenament în sălile de 
sport, controlul muticii de instruire, 
organizarea de întreceri etc.), pen
tru creșterea cadrelor tehnice (orga
nizarea cursurilor de arbitri și ins
tructori), întărirea continuă a învăță- 
mîntnlui politic de mase U.C.F.S., con
solidarea organizatorică a cluburilor 
(în deosebi în Baia Mare și Satu Mare 
unde se prevede și atragerea pe lîngă 
fiecare club a cel puțin 5000 membri 
susținători), ^continuarea cu aceeași in
tensitate a angrenării de noi membri în 
U.C.F.S. (prin inițierea unor compe
tiții populare) ș.a.

Fără îndoială, simpla luare la cu
noștință a acestor sarcini nu este su
ficientă: Traducerea lor în fapt este 
principala sarcină a tuturor activiști-, 
lor sportivi din regiunea Ha»a Mare.

șah, tenis dc, masă, 
altele pe etape dc co- 

raion la patinaj, șah, te-

bunei deslășurări a 
dc iarnă se iau dc ase-, 

importante. Ctmoscîn- 
tatea primei etape

fabrica de participa șl ei Ia acest program.
Gimnastica de producție s-a intro

dus și se desfășoară cu succes in 35 
întreprinderi bucureștene și în nume
roase alte fabrici, uzine, cooperative 
din Timișoara, Ploești, Cluj etc. Este 
regretabil însă că, pe alocuri, utili
tatea acestei acțiuni importante nu a 
fost încă înțeleasă. Muncitorii de la 
uzinele „23 August", „Mao Țzc-dun“ 
sau „Vasilc Roaită" sint lipsiți mo
mentan de posibilitatea de destindere 
pe care o oleră practicarea gimnasticii 
de producție. Aceasta din cauza unei 
serioase lipse dc preocupare a consi
liilor colectivelor sportive respective 
care n-au găsit pînă acum... timp să 
se ocupe de introducerea gimnasticii 
de producție.

Așteptăm deci să se hotărască...

R. CĂLARĂȘANU

gimnastica 
ttn loc im- 
colectivulul

rativa „Munca Orbilor", 
medicamente „Fiola" ș.a. 
de producție ocupă r.ctim 
portant în preocupările 
sportiv.

Acest lucru l-am constatat zilele 
trecute și la uzinele „Grigore. Preo
teasa". Era era 11',30 cînd, peste 2G0 
muncitori au lăsat pentru citeva mi
nute lucrul ș?, la comanda profesoru
lui Wilhelm Roman au început să e- 
xecutc, cri o corectitudine demnă de 
laudă, mișcările de relaxare cuprinse 
în programul pauzei de gimnastică. 
Profesorii IV'. Roman și Ion Lovinescu 
ne-att spus că în scurt timp gimna
stica de producție se va extinde în 
toate halele, acestei mari întreprinderi 
bucureștene, că încă de pe acum 
muncitorii din secțiile în care nu s-a 
introdus gimnastica de producție se 
interesează de ziua în care vor putea

NE SCRIU CORESPONDENȚII.
Intensă activitate competițională

Ora 11,30. Pentru citeva minute, muncitoarele secției de telefonie de la 
uzinele „Grigore Preoteasa" din Capitală au bicefal lucrul și execută, cu 
conștiinciozitate — după cum se vede și in fotografia noastră — elementele 
care compun Pauza de gimnastică".

Zilele acestea s-au desfășurat în 
Regiunea Autonomă /Maghiară nume
roase competiții sportive. La Tg. Mu
reș, de pildă, a avut loc un reușit con
curs de atletism, la care au participat 
peste 120 de concurenți, dintre care 47 
femei. O frumoasă comportare au a- 
viit Viorel Boeru, Andrei Demeter, 
Stefan Perneki, Sanda Bordan. Gabriela 
llajnal și Ball Laszio.

Sala școlii medii din Miercurea 
Ciuc a găzduit finala „Cupei 
R.A.M." la volei. După două zile de 
întreceri dîrzc, primele locuri au fost 
obținute la'fete de reprezentativa lo
cală, iar la băieți de echipa orașului 
Tg. Mureș.

In raionul Reghin a avut loc un in
teresant concurs de orientare turistică 
de gradul II cu teme de zi și noapte, 
în cadrul căruia s-au întrecut 9 echi
pe mixte. Primele trei locuri în clasa
mentul final au fost ocupate de Textila 
Mureș I, Fabrica de Zahăr și Școala 
agricolă II.
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concursului de atletism 
stadionul C.F.R. Rovine 

și-au disputat întîietatea 
băieți și fete, majoritatea 
colectivele școlărești din 

localitate. Rezultate promițătoare au 
realizat o serie de tineri și tinere ca 
Valentin Popescu (șc. profesională), 
Gheorghe Cazacu (șc. medie nr. 1), 
Cornelia Voinea (șc. medie nr. 3) și 
Ucide Vaxman (șc. medie nr. 3).

ROMICA SCHULTZ

Concurs de atletism
In cadrul 

organizat pe 
din Craiova 
peste 100 de 
reprezentînd

Sarcini actuale ale cluburilor sportive
Activitatea cluburilor sportive con

tinuă cu aceeași intensitate. Deși 
sezonul competițional 

apropie de sfîrșit 
cluburilor pe

în aer

2.
bază

3.

secțiilor ale căror sporturi sînt spe
cifice iernii (patinaj, schi, hochei, 
bob). Pentru aceasta, cluburile tre
buie să controleze periodic procesul 
de instruire și planificarea alcătuită 
de către antrenori, să sprijine temei
nic activitatea secțiilor. De o mare 
importanță este inițierea și sprijinirea 
dezvoltării centrelor de tineret pentru 
a se asigura echipelor de performanță 
cadre corespunzătoare.

Pentru sporturile specifice de iarnă 
este necesară pregătirea din timp 
a echipamentului și materialului ne
cesar: bocanci, schiuri, patine, boburi 
etc. Sportivii din aceste secții trebuie 
să-și înceapă programutf de pregătire bune,

fizică generală care va fi continuat, 
atunci cînd vremea va permite a-, 
ceasta, cu antrenamente specifice.

Tot din timp trebuie verificate pîrJ 
tiile, pentru a li se putea aduce ame-f 
najările necesare. Patinoare simple 
se pot amenaja £U ușurință — fără 
nici un fel de investiții de fonduri —■ 
în foarte multe colective sportive.' 
Acolo, instructorii pot angrena în 
practicarea sporturilor de iarnă nume-t 
roși copii care, apoi, să fie selecțio-i 
nați în centre special inițiate.'

Ingrijindu-se din timp și cu toată 
atenția de pregătirile pentru noul se
zon competițional cluburile sportive 
vor putea obține rezultatele cele mal

li- 
sar- 

in-
ber se 
cinile 
struirii sportive sînt tot atît de im
portante. In fața cluburilor sportive 
se află trei importante probleme: a) 
asigurarea continuității în activitatea 
disciplinelor sportive care își încheie 
sezonul competițional (fotbal, rtigbi, 
călărie, motociclism, ciclism ș.a.), b) 
asigurarea unui program de pregătire 
și activitate competițională pentru 
sporturile a căror activitate se des
fășoară în sală (tenis de masă, vo
lei, baschet, handbal redus, box etc.), 
c) asigurarea pregătirii membrilor

linia



După cum știți, exte-

Eu rămas-am cu ciosvirta 
inlemnită-n mina stingă, 
iar mistrețul, mirosind-o, 
a-uceput pe dai’ să plingă...

—• Să vă spun eu o poveste: 
Clnd mincam (un prinz măreț) 
apărut-a, țâră veste, 
coșcogeamite mistreț.

în glumă.

Sportul

ne 
aceasta 
cea mai

dinamism, interpre- 
tî.năra actriță Flavia

a clubului 
s-a îngri
să poată 
întrecerile

Primele aplauze pentru Flavia Buref.
’ Un film dinamic, 
de desfășurare susținut, 
temă de 
este fără 
producție 
metraj „Dincolo de brazi". Și 
nu exagerăm afirmînd că o 
contribuție la succesul său au 
adus-o și scenele de călărie, 
pline de 
itate de 
Buref.

Pentru

cu ritm 
cu o 

un realism profund, 
îndoială și ultima 

rcmînească de lung 
...Dincolo de brazi", 

exagerăm afirmînd că

noi, bineînțeles, in
terpreta Voicăi din „Dincolo 
de brazi" a fost o revelație 
nu numai pe plan artistic, ci 
și pe cel sportiv. Flavia Bu
rei călărește, ca o adevărată 
campioană, sare peste obstaco
le, își conduce calul cil măies
trie pe teren variat. Iată de 
ce am solicitat-o să ne răs
pundă dacă nu cumva are și 
„performanțe" anterioare în a- 
cest sport. Primul răspuns ne-a 
surprins pur și simplu:

— Am învățat să sar obsta
cole numai în timpul turnării 
filmului...

Dar al doilea ne-a dat o ex
plicație mai aproape de limi
tele firești:

— De fapt, a trebuit să mă 
perfecționez pentru aeest film. 
Mai călărisem și înainte.

Și aflăm astfel că protago
nista din „Dincolo de brazi" 
este pasionată de călărie 
mai de multă vreme, chiar din 
anii copilăriei. Amănunt inte
resant: ea a interpretat scene 
de călărie și în alt film •— 
„Bianc-a", inspirat din poezia 
lui Eminescu — o producție de 
examen a Institutului de Artă

Teatrală și Cinematografică.
Iată unul din motivele pen

tru care Flavia Buref a fost 
aleasă să joace în rolul Voi
căi, care cerea o tehnică 
vansată în călărie sau._. 
caje masive.

— Alirlți m-au întrebat dacă 
scenele mele din „Dincolo de 
brazi" nu sînt trucate... 
ne spune zîmbind Flavia Bu
ref. Pot să vă asigur că 
nici aceea în care sar împreună 
cu calul Arcuș peste o căruță 
răsturnată în fața unui pod, 
nu este de loc trucată. Am 
martori...

— Citi ? întreb 
— Vreo 2000...
Din nou sîntem

•— Vedeți — 
trița — scena 
pentru mine și 
moașă amintire din timpul tur
nării, 
rioarele s-au filmat în deco
rul pitoresc af Cheilor Bicazu- 
lui. In zilele de turnare, eram 
mereu asistați de numeroși 
spectatori ocazionali, excursio
niști și vizitatori veniți 
odihnă la Lacul 
mineața cînd am 
nez scena de la 
tepta un public 
ca orieînd. La marginea șose
lei și pe dealurile 
spectatorii luaseră 
adevărate tribune i 
cînd am făcut cu 
culoasa săritură, 
ropot de aplauze 
mă răsplătească...

scenă deschisă! am 
în termeni „omolo-

nedumeriți, 
spune

Roșu. In 
venit să 
pod, mă 

mai numeros

din jur, 
loc ca în 

naturale. Și 
Arcuș peri- 

un puternic 
a venit să

Fotografia e puțin mișcata... Dar să nu înviniiiți prea muu 
pe fotograf, care — din mașina de turnare a filmului ,,Din
colo de brazi" — a surprins in plină goană pe Flavia Buref 
și calul Arcuș.

Povestiri vînăiorești
Dcdicată unor înaintași

Patra vinători odată 
intr-un cring au poposit.
Au făcui un foc, și-ndată 
S-au pornit pe povestit,

— Eu, cindva, tăiam la lemne
— spuse primul — pentru foc, 
și-apăru un urs, măi nene, 
mare, cit un poloboc 1

Cum scăpai? Ghiciți figura? 
Și-a prins ursul zăbăuc 
coada in despicătura 
ce-o tăcusem in butuc.

ai echipelor noastre de Ic

Pricepul-ați boroboața!/
In bucata mea, din mii 
și-a aflat mistrețul soați 
ce-o-mpușcai acum o litri 
Altul, aprinzind o pipă: 
— liu, odaia, in oraș, 
intilnit-am o echipă 
cu un ccniru-nai-itaș...
Jucător de mare artă 
ce pornea, fără ocol, 
drept cu mingea către 
Fiecare șut — un gol! 
Ba odată, măi cumetri, 
după ce mi l-a driblat 
pe portar, de la doi me 
a șutat și... n-a ratai t 
Unul, cil mustăți stufoa. 
■— Ne cam ia peste pici 
Hai să spunem de-ale n, 
c-ăsta... prea e vinător!

I. CF

Dacă ei, din vina voastră, 
s-au imbăiat 
puțin pe voi 

vă... săpunim

Arbitrul V. Dumitri 
fluierat cit două mini 
devreme sfîrșitul n 
Rapid — Dinamo Bu 

Despre dinsitf, ca arbit 
Nu-i greșit deloc să spi 
Că a funcțional ca... ce 
(Să fim clari: ca ceasul...

ION M
L. ALEXAN

de fel, 
e cazul 
nițel /

Unii
raionale au raportat

' „umflate" 
diferite competiții

Un lucru foarte clar derivă 
Din felul cum comunicau: 
In „evidența" lor sportivă, 
In loc s-adune... înmulțeau/

MIRCEA CODRESCU

președinți de consilii 
cifre 

în legătură cu

Ol fî^...
-...primul campionat de box al 

Rusiei a avut ioc în anul 1914 ? 
EI s-a disputat în sala asocia
ției „Sanitas" din Petersburg, 
cu participarea boxerilor local
nici și a unui singur pugilist 
din Moscova.

...în R.P. Mongolă se bucură 
de o mare popularitate o varie
tate a șahului denumită „șa- 
tren" ? Regulile „șatrenului" 
se d-eseebecc destul de puțin 
de cfcie ale șahului obișnuit, ca 
și denumirile pieselor. O ex
cepție : nebunul este numit în 
acest joc „cămilă".

— ...la 
completat 
gați".

— Da, 
pînă la lacrimi. Știți, un 
tor de cinema gustă rar din 
satisfacția aplauzelor, iar pen
tru mine erau chiar primele...

Flavia Buref, 
cununată 
filmului, 
de activitate în lumea 
tukii. Amatorii de 
amintesc atăcînd 
fileu, în echipa 
3-4 ani în urmă. . 
atletism, patinaj : 
acum rămîne 
gimnasticii, excursiilor și bine
înțeles, călăriei.

O actriță care 
sportul... Așa cum 
celor tineri, crescuți 
tul nou, al vieț‘i noastre noi. 
jj! RD. V.

am fost emoționată
ac7

debutantă în- 
arena 
vechi 
spor- 

și-o 
la 
cu

de succes în 
are stagii mai

: volei 
vijelios 
Dinamo,

A mai făcut 
și înot, iar 
credincioasă

îndrăgește 
șade bine 

în spiri-

Vizitatorul care trece pragul 
Expoziției Filatelice Internațio
nale, deschisă cu prilejul Cen
tenarului mărcii pcștlle roinî- 
nești îîi Palatul Poștei, rămîne 
impresionat de varietatea colec
țiilor prezentate. In numeroa
sele săli, sărbătoresc împodo
bite, zeci și zeci de panouri, a- 
ranjate cu mult gust, oferă vi
zitatorilor nu numai o trecere 
în revistă a istoricului mărcii 
poștale, ci și posibilitatea de a 
admira iscusința cu care sînt 
realizate timbrele în diversele 
țări ale lumii. Firește, seriile de 
timbre cu 
minunata 
nu lipsesc 
la... apel.

subiecte desprinse din 
viață a stadioanelor 
nici de astă dată de
Se remarcă în deo

sebi riinunateie serii de timbre 
cu tema sportivă emise în ulti
mii ani în țara noastră. Culo-

rile vii, compoziția grafică ex
trem de îngrijită, aspectul lor 
variat, stîrnesc admirația una
nimă. Seriile de timbre sportive 
sovietice, expuse la această ex
poziție, cum sînt cele emise cu 
prilejul campionatului mondial 
de fotbal 1958, campionatelor 
mondiale de gimnastică 1958, 
Spartachiadei unionale a po
poarelor 1956 sau Festivalului 
Mondial al Tineretului și Stu
denților 1957, sînt adevărate 
comori filatelice. Foarte reușite 
sînt și seriile de timbre cu 
biect sportiv prezentate 
R.P.F. Iugoslavia (Jocurile 
limpice de la Melbourne 
Gimnaesfrada) 
ri'.e Olimpice de la 
1929), Suedia,

zintă serii de timbre emise pen
tru fiecare sport în parte. Fila- 
teliștii din R. P. Română expun 
la rîndul lor panouri reușite cu 
subiecte sportive. Astfel, ing. 
Vasile Potcoavă din Cluj ex
pune seriile de timbre tipărite cu 
priltejul Jocurilor Olimpice de 
la Melbourne și al altor ediții 
ale acestei mari competiții spor
tive, precum și un remarcabil 
panou cu timbre emise cu pri
lejul tuturor edițiilor campiona
tului mondial de fotbal. Gustav

Ziirner din București es 
zent cil nu mai puțin de 
panouri cu temă sportivi 
mare diversitate; Edmui 
logh din Tg. Mureș exp 
panou cu subiectele „Fo 
filatelie", „Olimpiadele < 
nă“, „Cursa Păcii" și „ 
filatelie"; Carol Saross 
Tg. Mureș prezintă pano 
rismul în filatelie", iar 
Mircea Doman și Aiihai 
izer sînt prezenți și ei 
lecții de timbre sportive.

ID!W ITOATE SPOSSTUKIBJE
' ORIZONTAL: 1 — Reprezin
tă echipa pe teren: — Port du
nărean din țara noastră, 2 — 
Liniștitor. — Le folosesc cano
torii (art.). 3 — Grad de pregă
tire al sportivilor. — Se folo
sește deseori la confecționarea 
plutelor de către pescarii spor
tivi. — Sport „alb". 4
— Incomplet omologct. — Dan
satoare. 5 — Boală infccțioasă.
— Așa cum e suporterul unei cchi-

pe învingătoare. 6 — Perioadă 
dc timp. — încălzește stadioa
nele din Cairo. — II cauți de
geaba în carul cit fin. — Dif
tong. 7 — Echipă dc fotbal din 
R. P. Ungară. — „Stadionul" 
canotorilor? 8 — Ținta fotbaliș
tilor care trag de timp. — Mo
tiv de îngrijorare pentru spec
tatorii unui meci. 9 — Volum. 
— Lovitură ia poartă. 10 — E- 
lena Băcăuanii. — Nclă rnuzi-

cală. — M.l — Pronume. II — 
Are cîteodată tiu roi activ in 
obținerea victoriei (art). — îl 
găsești la orice agenție Pro
nosport. 12 — Absurdități. — 
Ogoare. 13 — Infirmat — în
treg. — Junior. 14 — Pălăria 
lui a făcut obiectul unui film.
— Echipe neînvinse. 15 — Co
lectiv sportiv buciireștean. — 
Așa curii e timpul de desfășu
rare a muu meci.

VERTICAL: 1 — Vîslim. — 
Balansat. 2 — Verb cu utili
zare în relațiile dintre mijlo
cași șj înaintași. — Stație de" 
cale, ferată înainte de Govora. 
3 — Uriaș în baschet. — Ce
lebru atlet sovietic. —• Joc o- 
rnogen. 4 — Pentru inele — O 
greșeală trecută cu vederea de 
arbitru. 5 — Procedeu t hnic 
la îiigbi. — Probă atletică. 6
— Cal dobrogean. — E aproa
pe gol! — Spetează. — Pro
nume. 7 —■ La batistă! — Ex
clamația. 8 •— Sclav. — ...Moi
na, maestru emerit al sportului. 
9 — Rumîi uimit. — Scop. 10
— Lucrez pămîntul. — Pro
nume. — Notă veche muzicală.
— Prefix. 11 — Opusul jocu
lui în adtncinie. — Descriam 
fazete. utilii meci. 12 — Sport 
în care dictează dolarii. — Ți 
se cuvine. 13 — Acid. — Gol 
la bascheți — Bine marcat 
sau... fault 14 — A prezenta 
echipa înainte de meci. —

. Cu multă experiență, (tem.) 15
— Textili i. — AVrea masă a 
sportivilor. N. T. GRiGORESCU

Belgia (Jocu- 
Anvers, 

1929), Suedia, R. P. Bulgaria, 
Finlanda și Liberia. Extrem de 
interesantă ni s-a părut seria 
de timbre emise în R. P. Chi
neză și care prezintă fiecare 
cîte o mișcare din popularul 
program de gimnastică de învi
orare.

în cadrul colecțiilor prezen
tate de fTateiiști din țară și de 
pești hotare, participant la 
concursul organizat cit prilejul 
Centenarului, se aîîă numeroase 
panouri cu tematică sportivă. 
Filatelistul sovietic V. P. Mer- 
culov expune timbre din R. P. 
Bulgaria, în rîndurile cărora se 
găsesc numeroase serii cu temă 
sportivă. Deosebit de intere
sant? sînt panourile expuse de 
filatelistul Zvonimir Rrcilius 
dau R.P.F. Iugoslavia, care pre-

Zvonimir Kreilius
Vizitatorii Expoziției Filatelice Internaționale se 

cu interes in fața panourilor de timbre cu temă spxr, 
(Foto: B. Ciobai

ANTON DOBRESCU, CON
STANTA.—!) In meciul de fotb'ai 
Austria-Elveția c'in cadrul cam- 

' pionat'.U'ui mondial din ia-54, sco
rul a evoluat astfel: min. .10: 3-0 p. 
Elveția! Min. 20: 3-3! Min. 34: 5-3 
p. Austrii. MJn. 30: 5-4. Min. 53: 
e-j. Min. 53: 6 2. Scor final: 7 5 p. 
Austria. 2) Atleta sovietică Biruie 
Zalagalttee, noua recordmană 
mondială la rruncarea cllc-culirt 
(57,13 m.) ara 24 ani. Ea s-a afir
mat ți la rdeenleSî campionate 
ouropene de la Stockholm, unde 
a ocupat locul II, după Dana Zer- 
topkova, e drept, cm un rezu.tat 
care nu. . prevestea un ntît de a- 
prcpl.-st 57,43: 51,39 m. 3) Atletul 
german FUttercr, care a concurat 
șl la București, a abandonat în 
mod surprinzător, la 23 ani, oile- 
tismu1, devenind... antrenor de 
fotbal!

TIERBBRT 
MONTANA, 
realizate Ia 
momite cu' .. . . 
nlc”? In orice caz, mult mal m rl 
clocit susțin c?! cu care ați făcut 
răm'iț.^! Austriacul Meyer, de
ptld'l. a realizat o viteză de
178,7» km. pe ovă. Si noi s-au 
firciit In urmă o-> CÂțiys ani. de
monstrații Ae a’erxSrl cicliste -cu 
antrenament mecanic. Dealtfel,

după cum me Informează FJl.C-, 
acest gen <3e curoe vor îl reluate 
în sezonul viitor. E bine de știut 
că, pentru a se infringe rezis-

POȘTA
MAGAZIN

KBEMBB, RUSCA 
— Ce viteze pot fi 
cursele cicliste așa 
..antrenament maca-

tența aerului — principala condi
ție pentru a se ren’za astfel de 
viteze — etît motocicleta cit șl 
bicicleta au o canstn-ucțle spe
cială. Bicicleta, plinire altele, 
are roata din f ț5 nrai mică.

ROMAN FEIXHtOVICl, BUCU
REȘTI. — 1) Cozma, port rul e- 
Chipei Dinamo București, s-a afir
mat la Jiul Petroșani, /-pol, un 
timp a jucat, după cum vă a- 
mintiți, desigur, la Progresul 
București. 2) De fript, Toma, nu
mele a * care s-a consacrat ex
celentul portar al echipe*. C.C.A., 
este, prenumele acectola. Nu
mele lut de familie este costică.

FÎLIP OPREA, TIRGU JIU—l) 
Negrul american Floyd Patterson, 
actualul campion mondial profe
sionist de box la toate cate^o-

rille, are 24 ani. 2) Vladlt 
a fost multă vreme s 
Anul acesta n-a alergat 
singură dată. Virsta lui 
ani... neîmollnlțt. Ii îm 
la 1 m 4 1959.

ttOM’EO POENARU șl NI 
PAUNESCU, FILIAȘI. — 1 
zicerea de a se înlocui u 
tor accidentat într-un mo 
național oficial ae refer! 
înțeles, numai la meciul 
tiv. Deci li retur, la Istai 
cadrul partidei i>e c 
vor susține cu noi pentru 
Duropci’’ i-nter-țărl la fott 
cil vor putea utiliza fie r 
gay, fie pe oricare alt pe 
nare îl vor considera mal 
ora aceea. 2) Ju3t Fontab 
85 ani. 3) I-aszlo Papp n 
box t în ultimul timp, < 
nbandor.at boxul. 4) Fritz 
joacă la F.C. Kalserslaute

AUREL BOi’A, ORADI 
rostul internațional de fot 
Vacii joacă acum la echij 
yul-Tuida din categoria C. 
and.,

ION POț
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5. CONCURSUL REPUBLICAN DE 
SLALOM 20—23.VIII. R. 'Vîlcea. IACHTING

.MPIONATUL REPUBLICAN 
OS (individual și pe echipe) 
ibiu.
AMPIONATUL REPUBLICAN 
DUAL AL SENIORILOR (mas- 
i feminin). 14—16.VIII. Bucu-

CANOTAJ ACADEMIC

lMPIONATUL republican 
DUAL AL JUNIORILOR (mas- 
i feminin). 19.1V—28.VI.
a pa
5.V.
a pa 
a pa 
a pa 
a pa

l-a pe colective și cluburi

10.V. 
raioane. 17.V. 
regiuni. 31.V.

28.V1.

II- a pe localități.
III- a
IV- a
V- a finală 27

pe 
pc

ti.
1NCURSUL REPUBLICAN DE 
AL JUNIORILOR 24 — 25.1.
ti.
1NCURSUL REPUBLICAN DE 
AL SENIORILOR 21 — 22.11. 
ti.
9NCURSUL DE PR1MAVARA 
MORILOR (individual și pe 
de colective sau cluburi) 

V. București.
)NCURSUL REPUBLICAN AL 
OR 10.V—21.VI.
apa l-a pe localități 10.V. 
apa 11-a pe raioane 24.V. 
apa III-a pe regiuni 7.V1.
tapa IV-a finală 21.VI. Orașul

JNCURSUL REPUBLICAN AL 
.OR SPORTIVE U. C. F. S. 
27.IX.
apa I-a pe școli 2.VIII.
itapa II-a finală 26—27.IX. 
ița.
JPA BALCANICA PENTRU 
R1 (prin corespondență) 1 —

AMPIONATUL REPUBLICAN 
persoane) 7—11.1. Poiana.

JPA F.R.S.B. 16—18.1. Poiana.

AMPIONATUL REPUBLICAN 
MIORILOR 3.VIII—30.VIIL 
apa l-a pe zone 3.VIII—9.VIII. 
, Constanța, Cluj, Or. Stalin, 
apa Il-a finală 24.VIII—30.VIII. 
ti.
AMPIONATUL REPUBLICAN 
VIORILOR.
tapa I pe raioane 8.II—l.III. 
tapa II-a pe regiuni 15.111—

apa 111-a pe zone 6.1V—12.IV. 
ra, Tg. Mureș, Brăila. Pitești, 
tapa IV-a finală 21.IV—26.1V. 
ta.
1NCURSUL REPUBLICAN DE 
CARE l.III—31.V.
tapa I pe raioane l.III—22.III. 
apa II-a pe regiuni 12—-19.1V. 
.apa III-a pe zone 4—10.V.
Galați, Oradea, Sibiu.

tapa IV-a finală 24 — 31.V.

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL SENIORILOR 12—27.1X.

— Etapa I-a pe orașe 12 — 13.IX.
— Etapa 11-a finală 26—27.IX. 

Snagov.
2. CRITERIUL DE TOAMNA 24— 

26.X. Timișoara.
3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL JUNIORILOR 25.VI1—16.V111.
— Etapa I-a pe orașe 25—26.VII.
— Etapa II-a finală 15—16.V11I. 

Snagov.
4. CONCURSUL REPUBLICAN 

PENTRU CATEGORII INFF” OARE 
8—30.VI1I.

— Etapa I-a pe orașe 8—9.VIII.
— Etapa II-a finală 29—30.VIII. 

Snagov.

CICLISM
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE SEMIFOND CONTRA TIMP pe 
echipe 22.V—6.VI.

— Etapa I-a pe regiuni 22.V.
— Etapa 11-a finală 6.VI.
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

INDIVIDUAL DE SEMIFOND — se
niori si juniori — SI CONCURSUL 
REPUBLICAN PENTRU CATEGO
RIILE INFERIOARE 24.V-7.VI.

— Etapa i-a pe regiuiii 24 V
— Etan?, II-a finală 7.V1. București.
3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE FOND —■ seniori si juniori — SI 
CONCURSUL REPUBLICAN PEN
TRU CATEGORIILE INFERIOARE 
28.VI—9.VII1.

•— Etapa I-a pe regiuni 28.VL
— Etapa II-a finală 9.VIII. Bucu

rești. .............
4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE PISTA l.VII—19.VII.
— Etapa I-a pe regiuni 1— 5.VIL
— Etapa II-a finală 12-—19.VII. 

București.
5. TURUL CICLIST AL R.P.R. — 

ediția 1959 — 30.VIII—13.IX.
6. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE CICLO-CROS 8—22.XI. București.
— Etapa I-a pe regiuni 8.XI.
— Etapa II-a finala 22.XI.
7. CUPA FEDERAȚIEI ROMINE 

DE CICLISM (șosea) 2—5. IV. Bucu
rești.

8. CONCURSUL ȘCOLILOR SPOR
TIVE U.C.F.S. 14—21. VI

GIMNASTICA

1. CAMPIONATELE REPUBLICANE 
16—30.V1IL Mamaia.

2. CUPA VICTORIA 24—3LV. Ma
maia.

LUPTE CLASICE
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

INDIVIDUAL AL SENIORILOR 
26.1V— 12.V11.

— Etapa I-a pe raioane 26.1V—3.V.
— Etapa 11-a pe regiuni 17.V—24.V.
— Etapa Ill-a finală 10—12.VII. 

Or. Stalin.
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

PE ECHIPE 21.111— 20.XII.
— Tur 21—22.111; 5—19—26. IV;

10. V.
— Retur 25.X., 8—22.XI; 6—19,

20.XII.
3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

INDIVIDUAL AL JUNIORILOR 
l.III—17.V,

— Etaja I-a pe raioane 1—8.111.
— Etapa 11-a pe regiuni 5—12.IV.
—. Etapa III-a finală 15—17.V. 

Baia Mare.
4. CAMPIONATUL DE CALIFICA

RE lG.VIil—4.X.
Turul I 16.VI1I.
Turul II 6.IX.
Turul III 20.IX.
ITnală 3- I X. Arad.
5. CONCURSUL ȘCOLILOR SPOR

TIVE U.C.F.S. (clasice și libere)
11. X—29.X I.

— Etapa I-ă pe scoală 11 — 18.X.
—. Etapa. II-a finală 28—29.XI. 

Reșița.

CATEGORIA B 14.VI—ll.X.
— Etapa I-a tur 14.VI—26.VII.
— Etapa II-a retur 2.VIII—4.X. 
Turneul final 7—ll.X. București.
3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL JUNIORILOR.
— Etapa I-a pe regiune pînă la 

12. VIL
— Etapa II-a pe zone Oradea și 

București 28.VII—l.VIII.
— Etapa III-a finală 26—30.VII1. 

Arad.

PENTATLON MODERN

BASCHET

LUPTE LIBERE

AMPIONATUL REPUBLICAN 
l COMPLETA 21—24.V. Sibiu. 
lAMPIONATELE REPUBLICA
TA DRESAJ Șl OBSTACOLE 
i. juniori) 8—ll.X. Iași.
ONCURS REPUBLICAN DE 
LI Șl OBSTACOLE 15—17 AL

ONCURSUL REPUBLICAN DE 
LI ȘI OBSTACOLE 5—7.VI. 
sti.
ONCURS REPUBLICAN DE 
VI ȘI OBSTACOLE 19—2 LVI.

/AMPIONATUL REPUBLICAN 
îNIORILOR 5—20.IX.
:tapa I-a pe orașe 5—6.IX.
“tapa Il-a finală 19 — 20.1X. 
v.
CAMPIONATUL REPUBLICAN 
3ND 9—1 LX. Snagov.
CAMPIONATUL REPUBLICAN 
JN1ORILOR 25.VJ1—9.VIII.
Clapa l-a pe orașe 25—26.VII.
Etapa II-a finală 8 — 9.VII1. 
iști.
CONCURSUL REPUBLICAN 

RU CATEGORII INFERIOARE 
-5. VII.
Etapa l-a pe orașe 20—21.VI.
Etapa 11-a finală 4—5.VII. Sna-

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL MAEȘTRILOR 
22.11—17.V.

— Etapa I-a inter-colective sau in- 
ter-cluburi pe localitate' 22.11—12.1V.

Proba I-a 22.11.
Proba II-a 15.III.
Proba III-a 12.1V.
— Etapa II-a finală 16—17.V. Bucu

rești.
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

PE ECHIPE DE COLECTIVE SI 
CLUBURI SPORTIVE PENTRU TOA
TE CATEGORIILE 26.IX-6.X1I.

— Etapa I-a pe colective și cluburi 
26.IX—4.X.

— Etapa II-a pe localitate 24—25.X.
— Etapa III-a pe regiuni 21—22X1.
— Etapa IV-a finală 4 — 6.XII. 

București.
3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

INDIVIDUAL AL JUNIORILOR PEN
TRU TOATE CATEGORIILE 14.11— 
19.1V.

— Etapa I-a pe colective și cluburi 
sportive pe localitate 14—15.11.

— Etapa Il-a pe regiuni 28—29.111.
— Etapa III-a finală 18—19.IV. 

Cluj.
4. CONCURSUL ȘCOLILOR SPOR

TIVE U.C.F.S. PENTRU TOATE CA
TEGORIILE 10.X—15.X1.

— Etapa I-a pe școală 10—ll.X.
— Etapa II-a finală 14—15.XI. 

Craiova.

HALTERE

J. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL SENIORILOR 
26.1V— 12.VII.

— Etapa I-a pe raioane 26.IV—3.V.
— Etapa II-a pe regiuni 17.V—24.V.
— Etapa III-a finală 10—12.VII. 

Tg. Mureș.
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

INDIVIDUAL AL JUNIORILOR 
1.II1-24. V.

— Etapa I-a pe raioane 1—8.III.
— Etapa Il-a pe regiuni 5—12.IV.
— Etapa 111-a finală 22—24.V. Ora

dea.
3. CUPA ORAȘELOR 2.VIII-1.XI.
— Etapa I-a pe oraș 2—9.VIII.
— Etapa II-a inter-orașe.
Tur I 13.IX.
Tur II 27.IX.
Tur III ll.X.
— Etapa Ill-a finală 31.X—LXI. 

Galați.
4. ' CUPA PRIMĂVERII 28—29.V. 

Sinaia.

MOTOCICLISM
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE VITEZA PE CIRCUIT 24.V- 
12.VI1.

—■ Proba I-a 24.V. Cîmpina.
— Proba Il-a 28.VI. Reșița.
— Proba III-a I2.VII. Cîmpina.
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE REGULARITATE ȘI REZISTENȚA 
„6 zile" 3—-9.VIII. Sibiu.

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE MOTOCROS 4.X.—22.XI.

— Proba I-a 4.X. București.
— Proba il-a ll.X. București.
— Proba III-a 8.XI. București.
— Proba IV-a 22.X1. București.
4. CONCURSUL DE REGULARI

TATE Șl REZISTENȚA „3 zile" 7—I0.V. 
Sibiu.

NATATIE

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL SENIORILOR 
4—26.V.

— Etapa I-a pe regiuni 4—5.V.
— Etapa II-a finală 25 — 26.V. 

București.
2. CAMPIONATELE REPUBLICANE 

PE ECHIPE DE COLECTIVE SI 
CLUBURI 19—20.X. Oradea.

3. CONCURS PE CATEGORII (cu 
invitații) 21.V—15.IX.

— Etapa l-a 21—23.V1. Constanța.
— Etapa 1 I-a 27—28.V1I. Suceava.
— Etapa III-a 14— 15.JX. Hunedoara.
4. CUPA ORAȘELOR (pe echipe)

15—17.1X. București.

înot și sărituri
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL SENIORILOR 11—13.IX. Bucu-
’ resti.

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR 20.VL—16.VII1.

— Etapa I-a pe raioane (oraș) 
20—2 LVI.

— Etapa II-a pe regiuni 17—19.VII.
— Etapa III-a finală 14—16.VIII — 

înot, Tg. Mures ■— Sărituri Sibiu.
3. CUPA „TITU GROZA" 4—5.1V. 

București.

POLO PE APA
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL ECHIPELOR DE CATEGORIA A. 
17. V—ll.X.

— Tur 17.V—28.V1.
— Retur 5.V11—ll.X. .
2. CAMPIONATUL ECHIPELOR DE

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN
8—13.V1II. Oradea

2. CONCURSUL REPUBLICAN 
„CUPA PRIMĂVERII" 21—26.1V. 
București.

3. CONCURS REPUBLICAN INDI
VIDUAL 17—22.X. București.

4. CONCURSUL REPUBLICAN IN
DIVIDUAL DE TRIATLON LVI— 
30.V1I.

— Etapa I-a pe raioane 1 — 15.VI.
— Etapa II-a pe regiuni 1—7.VII.
— Etapa III-a finală 25—30.V1I. 

Orașul Stal’n.

SCHI
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

INDIVIDUAL AL SENIORILOR 5— 
15.,III.

a. Probe alpine 5—8.III. Poiana.
b. Probe fond și ștafete 5—8.III. 

Poiana-Păltiriiș.
c. Proba de mare fond 15.III. Pre

deal.
d. Proba de sărituri 8.III. Poiana.
e. Combinata nordică 14—15.111. 

Poiana.
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

INDIVIDUAL AL JUNIORILOR.
— Probe alpine și nordice 27—30.III. 

Bucegi.
3. CONCURSUL DE DESCHIDERE 

A SEZONULUI DE SCHI 4.1. Predeal.
4. CUPA F.R.S.B. (alpine și fond) 

4—5.IV Bucegi.

SCRIMA
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

INDIVIDUAL AL SENIORILOR 5— 
18.X. București.

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE (categoria A) 17.V— 
20.XII.

■— Tur 17—24. V. Sa tu Alare.
— Retur 15—20.XII. Cluj.
3. CAMPIONATUL ECHIPELOR 

DE CATEGORIA B. 27.11—15.XI.
Tur: Etapa l-a 27.11—l.III. Cluj și 

București.
Etapa II-a 13—15.III. Orașul Stalin 

și Timișoara.
Etapa III-a 24—26.IV. Craiova și 

Cărei.
— Retur : Etapa I-a 26—28.IX. Tg. 

Mureș.
Etapa II-a 9—ll.X. Sibiu.
Etapa Ill-a 13—15.XI. București.
4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

INDIVIDUAL AL JUNIORILOR 1.1— 
8.111.

— Etapa I-a locală 1.1—12.11.
— Etapa II-a pe zone 22.11.
— Etapa III-a finală 5—8.1 II. Tg. 

Mureș.
5. CUPA ORAȘELOR TINERET 

12—15.11. București.
6. CONCURSUL ȘCOLILOR SPOR

TIVE U.C.F.S. 5—7.VII. Oradea.
7. CUPA DE PRIMĂVARĂ 21— 

22.111. Ploești.
8. CUPA DE VARA 5—7.VI. Bucu

rești.
9. CUPA DE TOAMNA 2—4.X. Con

stanța.

TIR
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL SENIORILOR 4—9.X. București.
2. CAMPIONATELE REPUBLICANE 

ALE JUNIORILOR 10—ll.X. Bucu
rești.

3. CUPA 1 MAI (prin coresponden
ță) 26.1 V.

4. CUPA 2 IULIE INTERORAȘE 
(prin corespondentă) 20—21.VI.

5. CUPA ORAȘELOR PENTRU JU
NIORI (prin corespondență) 29—30. 
VIII.

6. CONCURSUL ȘCOLILOR SPOR
TIVE U.C.F.S. 4—5.V11. București.

7. CUPA FEDERAȚIEI ROMINE 
DE TIR ARMA SPORT 8.VII—13.IX.

— Etapa I-a pe regiuni (prin cores
pondență).

— Proba I-a 14.VI.
— Proba 11-a 27.VII.
— Proba III-a 16.VI1L
— Etapa II-a finală 12— 1-3.IX.

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
MASCULIN CATEG. A 1958/1959.

— Retur 18.1—29.111.
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

FEMININ CATEG. A 1958/1959.
— Retur 18.1—29.111.
3. CAMPIONATUL ECHIPELOR DE 

CATEGORIA B MASCULIN 1958/1959.
— Retur 31.V—26.VII.
4. CAMPIONATUL DE CALIFICARE 

MASCULIN
— Etapa I-a pe raioane 19.1—25.V.
— Etapa II-a pe regiuni 30.V.-—LVI.
— Etapa III-a pc zone 15.VI—30.VI.
— Etapa IV-a finală 16—19.VII 

Ploeștă
5. CAMPIONATUL DE CALIFICA

RE FEMININ
— Etapa I-a pe raioane 19.1—15.VI.
— Etapa II-a pe regiuni 20.VI—22.VI.
— Etapa III-a pe zone 4.VII—17.VIII.
— Etapa IV-a finală 26—31.VIII. 

Sibiu.
6. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL JUNIORILOR (masculin și femi
nin).

— Etapa I-a pe raioane 1.1—17.V.
— Etapa Il-a pe regiune 22—24.V.
—■ Etapa III-a pe zone 3—5.VII.
— Etapa IV-a finală feminin 

20—25.VIII Craiova, masculin 20— 
25.VIII Rădăuți.

FOTBAL

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
(Echipele A) 1958/1959.

— Retur 15.111—ll.VI.
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

(Echipele A) 1959/1960.
— Tur 23.VI11—29.XI.
3. CAMPIONATUL ECHIPELOR DE 

CATEGORIA B 1958/1959.
— Retur LIV—28.VI.
4. CAMPIONATUL ECHIPELOR 

CATEGORIA B 1959/1960.
— Tur 23.V1II—29.XL
5. CAMPIONATUL ECHIPELOR DE 

CATEGORIA C 1958/1959.
— Retur 19.IV-14.VI.
6. CAMPIONATUL ECHIPELOR DE 

CATEGORIA C 1959/1960 6.1X— 15.XI.
7. CUPA R.P.R. (Ediția 1958/1959).
— Etapa finală 8.III—12.VIL
8. CUPA R.P.R. (Ediția 1959/1960).
— Etapa de masă 30.VI1I—25.X.
9. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL JUNIORILOR 1958/1959.
— Etapa regională 15.111—24.V.
— Etapa finală 7.V1— 28.VI.
10. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL JUNIORILOR 1959/1960.
— Etapa raională 6.IX—29.XI.
11. CUPA ORAȘELOR 1958/1959.
— Etapa finală 15.111—5.VII.
12. CUPA ORAȘELOR 1959/1960.
— Etapa preliminară 30.VH—-25.X,

HANDBALJK 11
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

CATEGORIA A (masculin) 19580959.
— Retur 22.111—12.VII.
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

CATEGORIA /\ (masculin) 1959/1960. 
30.VI1I—ll.X.

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
CATEGORIA A (feminin) 1958/1959.
— Retur 29.III—31.V.
4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

CATEGORIA A (feminin) 1959/1960.
— Tur 30.VIII—ll.X.
5. CAMPIONATUL ECHIPELOR DE 

CATEGORIA B (masculin) 1958/1959.
— Retur 22.111—12.VII.
6. CAMPIONATUL ECHIPELOR DE 

CATEGORIA B (masculin) 1959/1960.
— Tur 30.VIII—ll.X.
7. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL JUNIORILOR (masculin și femi
nin) 1958/1959.

— Etapa I-a pe regiuni 5—12.IV.
— Etapa Il-a interregiuni 26.1V— 

10.V.
— Etapa, III-a finală 20—24.V. Si

biu si Medias.
8. ’ CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL JUNIORILOR (masculin și femi
nin) 1959/1960.

— Etapa pc raioane 6.IX—25.X.
9. CAMPIONATUL DE CALIFICARE 

(masculin și feminin) 1958/1959.
— Etapa I-a pe raioane pînă la 

19.IV.
Etapa II-a pe regiuni 26.IV—3.V.
Etapa Ill-a interregiuni 24.V—3.VII.
10. CAMPIONATUL DE CALIFI

CARE (masculin și feminin) 1959/1960.
— Etapa pc raioane 30.VIII—19.IV. 

1960.

HAMDBAL IN 7
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

1958/1959 (masculin).
— Etapa I-a interregiuni 25.1—l.II. 

Tg. Mureș — București.
— Etapa II-a finală 4—8.1E Bucu

rești.



ANUL 1959
ȘAH

ONATUL REPUBLICAN 
>58/1959.
I-a interregiurii 25.1—LII. 

Orașul Stalin.
11-a finală 11 —15.11.

ONATUL REPUBLICAN 
tasculin și feminin).
-a pe ra'oane 6.1X—25.X. 
l-a pe regiuni — masculin 

31.1.1960, — feminin
7.1.11. C0.
DE IARNA A JUN1ORI- 
59 (masculin și feminin), 
-a pe centre 2.XII.1958—

l-a finală 11 —15.111 Bucu-

E IARNA A JUNIORILOR 
asculin și feminin).
-a pe centre 29.X1—28.11

PE GHEAȚA
ONATUL REPUBLICAN 
A

1—19.1.
III — 1 LIII. București. 

'NATUL ECHIPELOR 
RIA B. 5.1—14.1. Aliercu- 
ibeș Alba).
5 FEBRUARIE 19—14.11.

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL (masculin) 1.11—30.XL 
1959.

— Optimi de finală 1—20.11.
— Sferturi de finală LIV—30.IV.
— Semifinală 15.1X—10.X.
— Finală 5.XII—30.X1.
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

INDIVIDUAL (feminin) 1.11—31.X.
•— Optimi de finală 1—28.11.
— Sferturi de finală 1—30.IV.
— Semifinală 20.VI11—15.IX.
— Finală 5.X—31.X.
3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

PE ECHIPE MIXTE LXII.1958— 
12.VII1.1959.

— Optimi de finală 15.XII.1958— 
31.1.1959.

— Sferturi de finală LIII—31.111.
— Semifinale 15.V—31.V.
— Finală 1 — 12.VIII.
4. TURNEUL MAEȘTRILOR „ȘTE

FAN SZABO" 15—3LIII.
5. TURNEUL FEMININ DOTAT CU 

CUPA 8 (MARTIE 20.11— 8.III.
6. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE COMPOZIȚIE IX.
7. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE DEZLEGARE VIII.

ȚEVBS
I PE IARBĂ

'/NATUL REPUBLICAN 
).IV—18.X.
a pe zone
V—25.VI,
t.VIII—5.X.
Il-a — turneul final 
urești.

iNATUL REPUBLICAN

i pe raioane 15.IV—31.V. 
a pe regiuni 7.VI—28.VI.
l-a interregiuni 8.V1L 
/-a finală 16—20.X. 
1GIUN1LOR 10.V—22.VI. 
i interregiuni.
10. V.—ll.V.

3 LV—l.VL
a finală 21—22.VI. Bu-

■NATUL REPUBLICAN
LXII.1958—18.1.1959.

1 Pe regiuni LXII.1958—

i finală 12—18.1. Poiana.
NATUL REPUBLICAN

'“RUSTIC 1 .XII.1958—

. pe regiuni LXII. 1958—

a finală 28.1—LII. Cluj.

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL DE CATEGORIA l-a 
SI CONCURSUL REPUBLICAN IN
DIVIDUAL DE CATEGORIA Il-a (mas
culin și feminin) 28.VI—20.IX.

— Etapa I-a pe raioane (orașe) 
28.VT-19.VII.

— Etapa Il-a pe regiuni 2—16.VIII.
— Etapa IlI-a finala 10—20.IX. Cluj.
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

PE ECHIPE AILNl'E 17.V—4.X.
— Etapa I-a pe raion (orășenească) 

17.V—28.VI.
— Etapa Il-a pe regiune 19.VII— 

28. VII.
— Etapa IH-a pe zonă 16—30.VIII.
— Etapa IV-a finală 27.IX—4.X. 

București.
3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

INDIVIDUAL AL JUNIORILOR (mas
culin și feminin) 7.VI—6.IX.

— Etapa I-a pe raion (orășenească) 
7—12.VI.

— Etapa Il-a pe regiune 5—19.VTL
— Etapa IH-a finală 30.VIII—6.IX. 

Cluj.
4. CUPA DE IARNA 25.1—LII Bucu

rești.
5. CUPA DE PRLMAVARA 19-26.IV 

Timișoara.
6. CUPA DE VARA 26.VII— 2.VI1I. 

Orașul Stalin.
7. CUPA DE TOAMNA 18—25.X. Tg. 

Alurcș.

TEMS DE ilBASĂ

NATUL REPUBLICAN
LI—3.VI.
>e raioane.
.1—31.111.

■e regiuni 1 —15.IV. 
pe zone 1—15.V.,

finală 1—3.VI. Bucu-

NATUL REPUBLICAN
20.1V— 10.V11L

e raioane 20.IV—15.VI.
>e zone 1 — 15.V1I.
inală 1 — 10.V11I. Orașul

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE 8.1—26.XI.

— Etapa I-a pe raioane 8.1—19.11.
— Etapa Il-a pe regiune 8—10.V.
— Etapa Ili-a pe zone 16—18.X. 

Iași, Constanța, Arad, Sighișoara.
— Etapa IV-a finală 25—26.XL Bucu

rești.
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

INDIVIDUAL DE SENIORI 1.1—29.1X.
— Etapa I-a pe raioane LI—15.11.
— Etapa i!-a pe regiuni 21—22.11.
— Etapa IH-a finală 6.III—29.IX, 

în 4 concursuri:
a) 6—8.1 II. București.
b) 24—26.IV Cluj. ’
c) 9—ll.IX. Craiova.
d) 27—29.IX. București.
3. CAMPIONATUL 'REPUBLICAN 

AL JUNIORILOR 4.X-6.XII.
— Etapa I-a pe raioane 4.X—25.X.
— Etapa Il-a pe regiuni 31.X—l.XI.
— Etapa IH-a finală 4—6.XII Bucu

rești.
NATUL REPUBLICAN 
l 15.111—9.XII.
—24.VI.
:—9.XI1.
ATUL ECHIPELOR DE
5 15.III—29.X1.
—4.V.
—29.XI.
iPUBLICII POPULARE
I— 15.XI.

18.III.
a 25.1 II.
-a 3.V.
a 7.VI.
a 28.X.
-a 3.XI.
II- a 15.XI.
NATUL REPUBLICAN
OR 29.III—22.XI.
pe orașe.

I—31.V.
IX—l.XI.
r finală 14—22.XL Bucu-

5 PENTRU ECHIPELE 
22—29.111.

VOLE 8
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

CATEGORIA A. 1958/1959 (masculin 
și feminin).

— Returul LIII—27.IV.
2. CAMPIONATUL ECHIPELOR DE 

CATEGORIA B. 1958/1959 (masculin).
— Returul 4.V— 14.VI.
3. CAMPIONATUL DE CALIFICARE 

1958/1959 (masculin și feminin).
— Etapa l-a pe raioane.
Retur pînă la 7.VI.
— Etapa 11-a pe regiuni 21—28.VI.
— Etapa lll-a pe zone 12—19.VII. 
—' Etapa IV-a finală 2—9.VI1I.
4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL JUNIORILOR (masculin și femi
nin).

— Etapa l-a pe raioane.
Retur pînă la 31 .V.
— Etapa II-a pe regiuni 13—20.VI.
— Etapă lll-a pe zone 2—5.Vil.
— Etapa IV-a finală 12—19.V11.

IMPRESII DIN FINLANDA
După o oră și ceva de mers cu avionul, au apărut sub noi — 

deodată — buchete de steie. Erau lumin le orașului Helsinki. Un 
scurt viraj deasupra aeroportului, apoi avionul începu 
lin spre pămînt. La 25 octombrie nu ninsese încă.

să se lase 
Sufla însă 

un vînt puternic, aspru și pieziș, dinspre pol. Cablurile telefonice și 
telegrafice aeriene, agățate în consolele stîlpilor, zumzuau surd și 
înciudat. Prinși de frig, ne-am ridicat gulerele la paltoane, apoi 
grăbiți am pornit o spre aerogară. Pășeam pentru prima dală pe 
pămîntul Finlandei, „]ara celor 1000 de lacuri”, dacă nu mai multe.

X In anul 1917, aici, în această țară 
?■ nordică marele Lenin, pentru a scăpa 
f de urmărirea ohranei țariste, poposise 
t in emigrație. F.l a fost găzduit in casa 
» unui muncitor (urnător plecat din 
/ Petrograd și stabilit apoi ca agricul- 
k tor în micul sat finlandez lălcala, 
’ așezat intre lacurile Kafi-iarvl („cel 
j luminos”) și Ptlkc-iarvi („cel întu- 
ț necat"). Localnicii i-au spus „cel in- 
’ tunece.s" din pricina pinilor ale că- 
I ror umbre se oglindesc pe apa liniș- 
» tită a lacului.
> Muncitorii finlandezi se mândresc 
’ cu faptul că, o bucată de timp, Lenin

Lotul de sportivi ai R.P.R. în localitatea Nurmo, păstrînd un moment 
marelui campion al Finlandei, Kustaa Pihla- 

in luptă împotriva fascismului.
de reculegere la monumentul 
jalnder, care a murit în 1944

de 
tot
șz 

lui

a fost adăpostit in patria lor. 
uită niciodată să amintească 
că scrisorile și nolițcle lui 
Constantin Petrovici (numele 
ratio al lui Vladimir Ilici) fuseseră 
duse de cileva ori la Petrograd 
fiica gazdei unde era adăpostit și 
aceasta, la întoarcere, ii adusese 
corespondențele trimise de Partid 
Lenin

Ei nu 
faptul 

Ivanov 
ccnspi-

Seinajoki — vechi Centru sportiv 
de lupte

ia incinta aerogării am font tniim- 
pinați de președintele și secretarul fe. 
derației de lupte liulandeze. După 
cuvintele de bun sosit, am fost îndru
mați spre ga'a Helsinki. Ni s-a spus: 
„Susținem 
La orele 20 și 10 
preșul de 
O. Sirehin 
concis.

Conform 
buia să aibă loc in Capitala finlan
dei, dar organizatorii au hotărit, mai 
apoi, ca meciurile să fie susținute in
tr-o regiune unde luptele au o veche 
tradiție. Victoria obținută de noi în 
Suedia pusese pe gînduri pe organiza
tori.

Așa stind lucrurile, tală-ne de asia 
dată cil trenul in drum spre Seina
joki, o localitate situată în regiunea 
Vaasa, la peste 400 km. de Helsinki. 
In această regiune luptele constituie 
sportul preferat. De altfel din locali-

intilnirile la Kuortanen. 
minute aveți Ex- 

nord. Totu-i aranjat. Dl. 
vă va tnsoți". Scurt și

înțelegerii’. înlîlnîrea tre

Cgmpiootul de șah 
si Ctajutai

A luat sfîrșiț campionatul de șah al 
orașului Cluj pe amd 1958, campionat 
disputat în 10 runde. Campionul de 
anul trecut, dr. Victor Malcoci (Pro
gresul) și-a păstrat titlul, terminfnd 
concursul neînvins.

lată clasamentul final : 1. Malcoci 
8 p.; 2. Kocsis 7 p.; 3—5. Boilă Erc- 
miâ, Szabo 6‘/2 p.; 6—10. Czitron,
Hunyadi, Nagy, Toderici, Urai 6 p. ; 
11 —13. Bodea, Kilin, Volosnitic 5’/2 
p.; 14—19. Benedek, Bro, Enescu, 
Fercnczi, Marcovici, Szilagy 5 p. ; 
20—22. Coracu, Jcleriu, Mozes 4% p.; 
23—25. Chitic, Orban, Weinberger 4 
p.; 26—27. Bobineț, Popa 3‘/2 p.; 28. 
Ivan 2‘/2 p.; 29. Neuman 2 p.; 30.
Stanciu 1 p.

Hote de dram

tățile Nurmo. Seinajoki. Kuortanen, 
Lapua, s-au ridicat foarte multi cam
pioni naționali și interneționaii. Cu 
tot drumul obositor, a doua zi luptă
torii romini erau lotuși bine dispuși 
și... optimiști. Glumele nu mai con
teneau.

Sauna și... rezultatele ei
Gazda finlandeză este 

atentă cu musafirii, dar 
a-i pofti la masă sau la 
arală mai iutii... sauna.

O cameră de zid, sau o 
traverse, in care se găsește un cuptor

întotdeauna 
înainte de 
discuții, le

baracă din

încins, iar pe el cițiva bolovani de 
rin înroșiți. Aceasta-i sauna, sau 
baia I Cil puțină apă, luată chiar din 
lacul care, de obicei, este la margi
nea saunei, se stropesc pietrele înro
șite. care produc aburi Și o înaltă 
temperatură. „Cileva băi în saună — 
ne spunea însoțitorul, și sportivul 
poate ajunge la greutatea corporală 
dorită’'. Finlandezii au fost facilitați 
de cinstea pe care le-am făcut-o folo
sind saunele lor. Nu la fel de mul
țumiți au fost însă de... rezultatele 
celor două întilniri. Se pare că băile 
lor de aburi au folosit mai mult lup-

A ÎNCEPUT ACȚIUNEA DE CONSTITUIRE A ORGANIZAȚIILOR 
LOCALE ALE „ASOCIAȚIEI TURIȘTILOR”

Zilele acestea a început în întreaga 
țară acțiunea de constituire a orga
nizațiilor locale de turism ale Aso
ciației turiștilor din R. P. Romînă și 
a cercurilor de turism.

Primele organizații local? de turism 
iau ființă în 38 localități din țară, 
în orașe reședințe de regiune și in 
centre industriale și culturale. Con
stituirea organizației locale de turism 
din Capitală va avea loc ia 25 no
iembrie.

tu într. prinderi, instituții, facultăți,
S.M.T.-uri, • G.A.S.-uri etc. sc înfiin
țează cercuri de turism.

Pentru popularizarea largă a tu
rismului in rîndul maselor de oameni 
ai muncii și pentru dezvoltarea spor
tului alpin, organizațiile locale de 
turism vor organiza excursii cu ca
racter documentar, concursuri de o 
rientare turistică, tabere în corturi, 
tabere și cursuri pentru ridicarea ni
velului telmic al turiștilor și alpi- 
niștilor.

Membrii Asociației turiștilor din R.

Tr&dițiwistal concurs t!e ciclocros 
„Cupa Recoita”

Cicliștii fruntași, precum și tinerii 
rutieri care ;<u îndrăgit ci-iocrosul sint 
chemați duminică să-și dispute intîic- 
ttitca într-un nou concurs, detat — de 
astă dată — cu „Cupi Recolta”. Tra
seul competiției a lost ales în împre
jurimile st'dionu’ui ,23 August”. Star
tul în cele trei probe (avansați, ju
niori. cat. a IH-a și neclașifieați) se 
va da în jurul orei ld. din fata săli’" 
de spor t „Recolta” din șoseaua lan k 
oului 130 ’ B

tătorilor noștri! Meciurile disprdo.'e 
la Seinajoki și Kuortane.i au fost 
cișfigate de romini. Ițind dovadă de 
pregătire temeinică șt de an înalt pa
triotism. ei ...... 
mînii au obținut 
unor adversari greu 
ren propriu. Iată ce 
ziarul „Ilelsiiiqin 
mînii au scuturat pe 
Pohjănmaata”. Iar ..... ....... .
Iadei" (ziarul Capitalei’) consemna re
zultatul intilnirilc.r 
triumf al rominilor 
trilor" (finlandezilor 
ziarele 
elogios despre 
ținute

au ieșit victorioși. Ro- 
succese împotriva 

de învins pe tc- 
spunra. de pildă. 
Sanomal”: „...ro- 

■ cei de la Ftella- 
„Hiifundstadsb-

ca: „Un mare 
contra alb-albaș- 
n. n.). Ulterior, 

au continuat să vorbească 
ob- 
țări 
nu- 
in-
ro-

succesele sportive 
de romini im cele două 

nordice, făcindu-se astfel ecoul 
merosului public care asistase la 
tihiirile prietenești ale sportivilor 
mini și finlandezi.

Helsinki
La o zi după terminarea partidelor, 

tot cu trenul am pornit spre Helsinki, 
unde aveam să stăm piuă la pleca
rea in patrie. Orașul e mai mic. decit 
Stockhoimul, dar destul de plăcut. Na
tional Theatre, Riksda.gs'niiset-iil, Na
tional Museum, National Art Gallery, 
sint clădiri mari, impunătoare și vizi
tarea lor ne-a prilejuit clipe frumoase.

In Helsinki sint multe „bio-bio-uri" 
(cinematografe). Pe ecranele lor, in 
marea majoritate ridează numai fil
me engleze și americane. Un munci
tor de la combinatul de carne „Ittka" 
(din Seinajoki) ne spunea că aceste 
filme fac o educație nesănătoasă ti
neretului. La unul din cinematogra
fele din fața magazinului „Stolskam” 
rida filmul sovietic „Pe Donul liniș
tit". O lume imensă aștepta la bilete, 
dar acestea se epuizaseră cu 2—d 
zile înainte.

In tot timpul călătoriei in Finlanda 
ne-am bucurat de atenție din partea 
localnicilor și dpprtivtlor finlandezi. 
Dl. llimberg, — unul dintre marii 
proprietari de cinematografe din Hel
sinki — președintele federației de 
lapte, om foarte amabil cu noi ne 
spunea că a fost plăcut impresio
nat de comportarea și educația spor
tivilor romini. El spunea deschis des
pre lotul R.P.R.: „O echipă formida
bilă, atit pe saltea cit și în compor
tare”.

Da! Intr-adevăr sportivii noștri au 
fost la înălțime. Prin victoriile obți
nute ei au contribuit la creșterea 
prestigiului sportiv internațional al 
Republicii Populare Romine, iar prin 
comportarea lor demnă, patriotică, 
au demonstrat încă o dată spiritul nou, 
socialist, în care sint crescuți fi 
educați sportivii patriei noastre.

V. GRAD1NARU
★

N. R. Dintr-o greșeală de corectură, 
în primul material „Impresii din că
lătoria în Suedia" a apărut „Regards" 
în Ioc de .READER’S". Facem cuve
nita rectificare.

P. Romînă se vor bucura de r serie 
de avantaje. De exemplu, penau ac
țiunile membrilor asociației se pun la 
dispoziția acestora materialele ne
cesare. Ei se bucură de prioritate la 
cazare și de tarif redus in cabane și 
refugii turistice, precum și la tarifele 
de călătorie.

La înscrierea în Asociația turiști
lor din R. P. Romînă sc plătește o 
taxă de 5 lei și 15 lei cotizația at 
nuală. Elevii și studenții beneficiază 
de 50 la sută reducere.

(Agerpres)

Activitatea atletică 
la sfitșit de săptămină

Azi dimineață, începînd de la ora 
3 și după-,amiază de la ora 13^30, clu
bul Rapid organizează pe stadionul 
Ciulești un concurs pentru elevi.

Miine, cu începere de la ora 9, va 
; veă loc pe stad unul Tineretului tin 
pou concurs, organizat de comisia o- 
rașenească. Tot miine se va desfășura > 
competiția de marș pe care colectivul 
sportiv Spartac a dotat-o cu „Cupa de 
toamnă". In program, dotă probe: 
juniori, începători (5 km.) și seniori . 
(10 knj.). Plecarea se va da la ora 
8,30 din’str. Ion Ghica (în spatele spi
talului Colțea).

NiCOLAE D. NICOLAE
<■ corespondent
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ale producției I la orientare turistică
Nu poate fi bucurie mai mare pen

tru im tinăr din țara noastră decit 
aceea de a ști — la capătul fiecărei 
ziie de lucru — că a adus o nouă 
contribuție la efortul comun al între- 
gti'ui popor pentru o viață tot mai 
bună, pentru socialism. Această bu
curie este cunoscută din plin și de 
sportivii patriei noastre, care în marea 
lor majoritate dovedesc conștiincio
zitate în producție, atașament și dra
gași ° față de locul unde muncesc. Un 
scurt popas prin citeva mari între
prinderi ale Capitalei ne-a întărit a- 
ceastă convingere.

Exemple bune

In cursul vizitelor noastre am notat 
în carnete zeci, sute de nume de 
sportivi care se mîndresc cu realizări 
din cele mai frumoase în muncă. Sa
tisfacția noastră, a fost și mai mare 
cînd am întilnit fruntași în produc
ție, sportivi binecunoscuți, despre ale 
căror performanțe avusesem nu o dată 

prilejul să scriem în coloanele ziarului. 
Boxerul Dinu Eugen este responsabi
lul miei brigăzi de calitate în secția 
motoare a uzinelor „23 August". Bri
gada lai, angrenată în întrecerea so
cialistă, 
sarcinile de producție cu 
țin 15 
de sport Dăjulă Done, fost cam
pion național, este și el eviden
țiat în producție în secția mecanic-șef. 
Exemplul lor dă roade. Tinărul ca
zangiu Alexandru Jugubete, care s-a 
dedicat și el cu pasiune sportului cu 
rriînuși, este unul din cei mai harnici 
muncitori ai secției sale. Aceleași lu
cruri bune se pot spune și despre 
fotbaliștii Niculae Stanciu, matrițer 
și AristiCă Ghiță, ajustor la sculărie. 
La „Timpuri noi", unul din fruntașii 
In producție este boxerul Marin Cris- 
tea„ controlor de calitate, pe care an
trenorul Ion Chiriac (șeful serviciu
lui personalului din uzină') ni l-a în
fățișat ca pe un „tinăr foarte con
știincios, îndrăgostit de meseria sa". 
Printre componența echipei campioane 
a țării la rugbi „C.F.R. Grivița Ro
șie" se află muncitori destoinici ai 
atelierelor, cum sint sudorul Nicolae 
Alitea, strungarul Alexandru Stanciu 
sau electricianul Mih^p Vusek.

iși depășește cu regularitate 
cel pu

ia sută. Tovarășul său

„Vreau să lucrez în meseria mea"

vului „Titanii 23 ’August". Boxerul 
fruntaș Tonia Tudor deși avea cali
ficarea de lăcătuș, fusese repartizat 
dispecer la sculăria generală, cu sco
pul de a i se da o muncă mai ușoară. 
Cu cîtva timp în urmă, dornic să 
participe direct la procesul de pro
ducție, Tom a Tudor a cerut să 
trecut ca lăcătuș, în meseria sa 
bază. Acolo el se va perfecționa, 
va ridica neîncetat calificarea, va 
și mai util uzinei. Iată o atitudine 
care trebuie să dea de gindit acelora 
care încurajează tendința unor spor
tivi de a obține posturi considerate 
de ei mai „comode", în loc de a se 
califica într-o meserie sau de a mun
ci în meseria pentru care s-au pre
gătit.

Pentru ei munca nu este o datorie 
de onoare?

Sine și cazuri — e drept, din ce în 
ce mai puține la număr — de spor
tivi pentru care activitatea profesio
nală nu constituie preocuparea de 
căpetenie, Tată.l bună oară, pe fotba
listul Eugen Ștefânescu de la „Grivița 
Roșie". Comportarea sa în producție 
lasă mult de dorit. „Vedetismul" 
de pe terenul de sport el l-a „trans
plantai" și aici. In consecință, e ne- 
respectuos față de cei virstnici, ne
disciplinat. Tot fotbalist este și lăcă
tușul Tudor Constantin din atelierul 
mecanic de la „Industria 
lui B“. Toți tovarășii săi de atelier 
sint angrenați In întrecerea socialistă, 
doar el se ține de o parte... Lipsește 
nemotivat de la lucru, iar atunci cînd 
vine, mai mult se plimbă decit mun
cește...

Colectivele sportive trebuie să ma
nifeste o atitudine fermă în fața 
unor asemenea grave abateri. Bine a 
procedai colectivul „Timpuri Noi", 
atunci cînd l-a suspendat pe 1 an 
pe fotbalistul Râul Bobocel care, deși 
un priceput strungar, lipsea de la 
muncă sub pretextul „ocupațiilor spor
tive". Efectul sancțiunii s-a constatat 
aproape de indată: de patru luni, cel 
în cauză nu mai are nici o absență.

Problema comportării sportivilor la 
locul de muncă, a participării lor e- 
fective la procesul de producție, la 
realizarea și depășirea planului, tre
buie să se afle permanent în atenția 
colectivelor noastre sportive. Puținele 
cazuri negative întilnite la cele patru 
întreprinderi dovedesc că nu s-a 
făcut încă totul in această privință.

t

fie 
de 
iși 
fi

Bumbacu-

Deosebit de semnificativ ni se pare 
un fapt pe care ni l-a relatat tovară
șul V. llinescu, din consiliul colecti-

11 !
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Colectivul sportiv „Poligrafia" orga
nizează duminică în pădurea Brănești 
un concurs de orientare turistică de 
gradul II. Concursul este dotat cu 
„CUPA POLIGRAFIEI". La acest con
curs participă echipe ale întreprinderi
lor poligrafice din Capitală.

Startul se va da la ora 8 la cabana 
Brănești.

N. TOKACEK
corespondent

A cincea etapă a campionatelor de 
volei este dominată de meciurile DINA
MO BUCUREȘTI — ȘTIINȚA CLUJ 
(masculin) și SOMEȘUL CLUJ — 
RAPID BUCUREȘTI (feminin). Cele 
patru echipe sint neînvinse pînă la 
ora actuală și în clasament le desparte 
doar setaverajul.

Partida Dinamo București — Știința 
Cluj se anunță pasionantă, pentru că 
ambele echipe sînt în formă și cuprind 
numeroși jucători din lotul reprezen-

Mîine se desfășoară faza a l V-a

Campionatul republican de moto- 
cras se apropie de sfîrșit. Mîine di
mineață, pe traseul din spatele sta
dionului Constructorul (șos. Olteni
ței) se va desfășura faza a IV-a, ur- 
mind ca duminica viitoare participan- 
ții la campionat să-și dispute ultima 
fază.

întrecerile s-au ridicat la un I 
nivel tehnic și au stîrnit un viu 
teres în rîndul iubitorilor sportului 
motor. Finalul competiției atrage 
mai mult atenția, deoarece lupta pen
tru titlurile de campioni ai țării este 
din ce în ce mai aprigă. La antrena
mente alergătorii au lucrat cu multă 
perseverență pentru 
ențelor observate la 
fel că ne putem 
dinamice, cu faze

In fotografie, Gh. Ion (CCA) la tre
cerea peste uti obstacol natural.

bun
in-

i cu
• Ș‘

corectarea defici- 
faza a IlI-a, ast- 
aștepta la curse 
spectaculoase.

Primele jocuri în finala 
Cupei R. P. R. |<

Competiția internă de tenis de masă 
cu cca mai masivă și valoroasă par
ticipare din ult’mii ani, finala Cupei 
R.P.R., a început ieri dimineață în 
sala ,,Dante Gherman" din Capitală. 
Primele meciuri s-au disputat în pro
ba de dublu (bărbați, femei și mixt), 
soidîndu-se cu rezultate normale. 
După-amiază au avut loc partide în 
cadrul tururilor I, II și III ale probe
lor de simplu femei și bărbați.

Intilnirile disputate vineri au scos 
în evidență, în general, puterea de 
luptă a majorității concurenIilor, ca 
și buna pregătire a unora dintre par
ticipant!. Cu începere de astăzi, cînd 
la simplu intră în întrecere cei mai 
buni jucători și jucătoare, meciurile

se anunță deosebit de interesante. 
Dimineața au loc meciuri de simplu, 
iar după-amiază și jocuri de dublu. 
Mi ine dimineață se vor disputa pro
babil semifinalele tuturor 
iar după-amiază finalele.

Iată cîtcva rezultate mai 
te de ieri : dublu bărbați, 
Reiter, _ 
3-0; A.
Iscovici 
Zaharia, 
turul Ei :
Nemeth, Kdhalmy 2-0; 
Naumescu—L. Cobîrzan,
P. Patulea, Pesch—M. 
haria 2-0.

probelor,

irnportan-
turul UI :

ProcopețGardner—Covaci,
Rozeanu, 1 larasztosi—-Pesch, 
3-1; Popescu, Naumescu— 

Androriache 3-1; dublu mixt, 
A. Rozeanu, I larasztosi— 

L. Slăvcscu, 
Zador 2-0 ;

Barasch, Za-

«« satiiiiv, iU

tativ: Păunoiti, Derzsi, S. Mihăil 
la Dinamo, Fieraru, Cherebețiu, 
buță la Știința. Va fi interesant d 
mărit duelul dintre atacul dinrnu 
(cunoscut ca avînd o mare forță 
apărarea întotdeauna bine pusă 
punct a echipei studențești.

La Cluj, Someșul va căuta să ol 
victoria în fața actualei fruntaș a 
samentului, Rapid București. Tin 
jucătoare de la Someșul au arăt: 
partida susținută în Capitală, în 
pania jucătoarelor de la Diil.mo, 
vum și în meciul disputat dun: 
trecută la Sibiu, că sînt bine preg

Din programul etap.i mai ies în 
dență jocurile masculine Tractorul 
șui Stalin — Victoria Bucureș 
Cetatea Bucur — C.C.A. ca și 
nirile feminine Metalul M.I.G. i 
rești — Știința Timișoara și V 
Orașul Stalin — Dinamo Bucu

Recent s-a desfășurat o corni 
de rugbi dotată cu „Cupa Centcn 
mărcii poștale romînești". A< 
cupă a revenit echipei Progresul? 1 
rești, care în ultimele două etaj 
campionatului republican a înscrii 
mai multe puncte. S-au clasat ' 
dine : Dinamo și C.F.R. Grivița

AL. PAULESCU — corespo

Floretistele de la Progresul Bucui 
din nou campioane republicat
TG. MUREȘ (prin telefon de la tri

misul nostru). Joi, în sala de sport a 
Institutului Medico-Parmaceutic din lo
calitate, au continuat întrecerile returu
lui campionatului republican de scrimă 
pe echipe, c.u proba de floretă fete.

Chiar după primele asalturi s-a putut 
constata că echipele pot fi împărțite în 
două grupe distincte ca valoare. De o 
parte Progresul București, Progresul 
Cluj și Casa Centrală a Armatei, iar de 
altă parte Dinamo Cluj, Stăruința Satu 
Mare, Știința Tg. Mureș și Clubul Spor
tiv Oradea. Trebuie să arătăm că unele 
echipe și-au apărat șansele cu loturi 
descompletate (cazpl Stăruinței Saiu 
Mare, clasată pe locul secund în tur, 
care a. „tras" cu numai trei floretiste, 
și a pierdut toate înlîlnirile) sau au re
curs la improvizații (Știința Tg. Mureș 
și C. S. Oradea).

In aceste ccmdițiuni, numai două din
tre confruntări au avut darul să însu
flețească campionatul. Prima este cea 
dintre Știința Tg. Mureș și Progresul 
București, în care studentele au opus 
o frumoasă rezistență valoroaselor flo- 
retiste bucureștene. Ele au obținut un 
scor egal (8:8) dar au pierdut la tușe. 
A doua, întrecerea Progresul Cluj— 
Progresul București, care a furnizat 
totodată o surpriză : singura înfrîngere 
(7—9) a campioanelor. Din rest re
marcăm comportarea meritorie a .ecui- 
pci C.C.A. (o înfrîngere la limită 
în fața Progresului Buc.), com
portare care i-a adus un binemeritat 
loc II în clasamentul general, precum 
și constanța trăgătoarelor de Ia Di
namo Cluj, care au realizat același nu
măr de victorii (3) ca și în prima parte 
a campionatului.

Rezultatele tehnice : C.C.A. 10—6 cu

■O

Progresul Cluj, 7—9 cti Pro 
Buc., 12—4 cu Dinamo Cluj, 15- 
Știința Tg. Mureș, 12—4 cit Stă 
S. Mare, 12—4 cu C. S. Oradea ; 
GREȘUL CLUJ: 9—7 cu Pro 
Buc., 10—6 cu Dinamo, 14—2 c 
ința, 13—3 cu Stăruința, 13-
S. O.; PROGRESUL BUC.: 10- 
Dinamo, 8—8 cu Știința, 11—5 c 
rtiința, 15—1 cu C. S. O.; Dl 
CLUJ: II—5 cu,Știința, II—5 c 
rttința, 15—1 cu C.S.O.; ȘTIINȚ 
MUREȘ : 9—7 ctt Stăruința, 5- 
C.S.O.; STĂRUINȚĂ SATU A 
8—8 cu C. S. Oradea.

CLASAMENT GENERAL: 1. 
greșul Buc. 11 v., campioană 
pe anul 1958 ; 2. C.C.A. 8 v.; I 
greșul Cluj 8 v.; 4. Dinamo 6 
Stăruința 4 v.; 6. C.S.O 3 v. 7. 
2 v.

Vineri dimineața a început 
spadă care se va termina sîmî 
prînz. După toate probabilitățile I 
campioană va reveni echipei 
care a luat startul cu 4 puncte ; 
iar acum a trecut de cel mai gi 
versar, Progresul Buc., cu u 
foarte sever: 13—3. Ultima prol 
de sabie, va începe sîmbătă d 
miază.

ELENA MATEE

Î
 Mîine dimineață, la ora 9, 
nieril sportivi din Capitală s< 
înttlnl la Palatul pionierilor 
maestra emerită a sportului 

ț Pădureanu. Cu acest prilej va 
ț loc și o Interesantă întîlnire c 
i lei între echipele palatunil e 
( rilur șl Școlii Sportive de B

IN CAPITALA

VOLEI : — Sala Floreasca, de la 
ora 16,30: Cetatea Bucur — C.S. Șc. 
(iu) și Voința — Constructorul (ni).

NATAȚIE: — Bazinul Floreasca, 
de Ia ora 19: Concursul de verificare 
al lotului de natație ai orașului Bucu
rești.

'■ BASCHET:
•la oră 19,30: 
iar Timișoara

TENIS DE
Glidrman", de la ora 9 și de la ora 
J17: meciuri în cadrul Cupei R.P.R.

i?4 CAPITALA

— Sala Floreasca, de 
C.S.U. — Alimenfara

— Sala Floreasca, de. 
Olimpia — Clubul șco- 
(îem. cat. A).

MASA: — Sala „Danie

BASCHET: 
la ora 16,15: 
Tg. Mureș (fem. cat. A) ; meci între 
două echipe școlare; Metalul /«4.I.G. 
— Diuamo Oradea (mase. cat. A); 
C.C.A. — Wiessenschait 
Universităt Berlin (Cupa 
lor Europeni).

NATAȚIE: — Bazinul

Humboldt
CanipioiU-

Floreasca, 
de la ora 18: Concursul de verificare 
al lotului de natație al orașului Bucu
rești.

VOLEI: — Sala Floreasca, de Ia 
ora 8,30: Metalul M.I.G. — Știința

Timișoara ([)• Comb, poligrafic Buc. 
— Voința Sibiu (f); Dinamo — Ști
ința Cluj (m); sala Giulcști la ora 
11 : Rapid — C.S.M.S. Iași (m).

MOTOCROS: — Stadionul Con
structorul (șos. Olteniței), de la ora 
9: faza a IV-a a campionatului repu
blican de motocros.

RUGBl : — Stadionul Tineretului 
(terenul IV), ia ora 11,30: Vulcan 
Buc. — Laminorul Roman (finala 
câmp, republican ele juniori); Stadio
nul Constructorul, de la ora . 9,30: 
Constructorul — C.S.U. București și 
Dinamo — C.S.A. Pio ști (meciuri îți 
cadrul „Cupei Constructorul"); Sta
dionul Tineretului (teren II), de la 
ora 10: Cetatea Bucur ■.— MOa'td 
M.I.G. I și Minerul — Petrolul Ploe- 
ști; teren III, de la ora 10: Alela tul

M.I.G. II — Știința Arhitectură: te
ren IV, de la ora 10: Dinamo Miliția
— Petrol Chimic (toate meciuri în 
camp, republican Cat. B).

HOCHEI: PE IARBA : — Stadionul 
23 August, teren III, de Ia ora 10:
Acvila — C.S.A. 6 și C.S.U.B. — 
Constructorul (meciuri în cadrul „Cu
pei Orașului București").

FOTBAL : — Stadionul Republicii, 
ora 12.30: Progresul — Steagul roșu; 
ora 14,15: C.C.A. — U.T.A. (cat. A). 
Stadionul Ciulești, ora 10: Rapid II
— C.S.M.S. Iași (cat. B). Stadionul 
Dinamo, ora 10: Metalul Titanii — 
Progresul Succ-ava (cat. B).

TENIS DE MASA: — Sala „Danie 
Glernian", d- Ia ora 10 și de la ora 
17: meciuri în cadrul Cupei R.P.R.

Sa Șasyă
BOX: — Campionatut republican 

pe echipe. Craiova : Dinamo — Ener
gia I.M.B. Timișoara; Cb'j; Voința 
— M&lalid M.l.C\

ÎNCEPE „CUPA CONSTRUCT 
LA RUGBl

Deși campionatul categoriei Al 
s-a încheiat, activitatea compe 
a echipelor noastre fruntașe v. 
<riua pînă la începutul lunii 
E’e se vor întrece în cadrul 
Constructorul”, organizată de c 
același nume, în cinstea ar 
j>roctamituii Republicii .Populați 
mine. Patru echipe (C.S.A. Pl<x 
aiamo, C.S.U. Buc. și Cosistr 
își vor disputa trofeul pus în .

Prima etspă va avea loc rnîini 
renul Constructorul, după uj 
program: ora 9.30: Construct!
C.S.U. Buc.; ora 11: C.S.A. P 
Piiaazno.
Ia

Constructorul,
ora 9.30:

Bnc.; ora 11: a

. Etapele viitoare ver i 
iy.XI și 7.XII.

V. HOSSU, ■

FINALA CAMPIONATUL 
DE JUNIORI—RUGBl

dar pe stadionul 
11,30 va avea lo 
republican <3e 

Vulcan BiiC. ț 
De subliniat în

Tot mîine, < 
fo'iul, Ia ora 
carnpionatulu i 
între echipele 
porul Roznaoi. 
ner£oimar.ț»a echipei moldovene 
în semifinale a întrecut cu I»—! 

bu'?«A'îiUană Constructorul.



dna din acțiunile clare ale lui I. Militaru. Obiectivul fotografic l-â sur- 
„pe tînărul pugiliît trimițtnd îorcct directa de stingă în meciul cu Mi- 
r ranch, terminai după cum se știe' la egalitate.

(Foto : GI1. Dumitru)

Mîine: Ultima etapă a turului categorisi A la fotbal

Ia catmpionaial ele box pe ecSaipe

Dinamo București a cîștigat detașat 
întîlnirea cu Voinfa

foarte mulți spectatori au 
fie prezență joi seară în sala 
ia întîlnirea de box dintre

ilți.
să

IllO, .u UKUUUVa 
ele Dinamo și Voința. Interesul 
ra j ..........
aptul că în cele două formații 
ii, să evolueze o seamă de pugi- 
•0e valoare. Așteptările celor a- 
ie 2000 iubitori ai boxului au fost 
rmate numai în parte. Reuniu- 
a oferit și meciuri bune, dar și 
iiri lipsite de calitate, ca acelea 
2 V. Dumitrache—Toma llie, Al. 
lie—M. Balaș. Mai întii însă să 

m că boxerii dinamoviști au 
— prin comportarea lor — 

privit cu seriozitate întîlnirea 
oința, pe care de altfel au și cîș- 
-o detașat: 26-11. Voința, 
ată de lipsa din formație 
puțin de 3 titulari (la cat. 
grea și grea) mi puica 

nții mai mari. Dar, chiar 
iție completă, boxerii

justificat, dacă ținem seama

han- 
a nu 
pană, 
emite 
și în 

de la 
la — departe de valoarea din anii 
ți — nu ar fi putut pune în di
ate puternica și omogena cclii- 
linamovistă. Credem că starea 
ta de lucruri ar trebui să facă 
ctul unei analize a secției de 
i clubului Voința.
zenlnd la desfășurarea meciuri
le cuvine să subliniem că Toina

Noutăți dira tir
Campionatele europene de tir se 
ine in septembrie 1959 la Roma. 
* -ul acesta se vor desfășura la 

(Venezuela) Jocurile Ămericii 
ne în cadrul cărora vor avea loc 
iipionatele de tir. Din partea țării 
re participă ca observator tov. S. 
iy, vicepreședinte al Federației 
ne de tir.
Trăgătorii romîni vor susține în 
iunie a anului viitor, la Budapes- 

întîlnirc cu sportivii din R. P. 
ră. Tot în 1959 se vor desfășura 
erile pentru „Cupa țărilor latine", 
concursului nu a fost încă stabi- 

upă toate probabilitățile țara gaz- 
i fi Portugalia.
Congresul Uniunii Internaționale 
r (U.I.T.) a luat o serie de hotă- 
eosebit de importante pentru ac.fi- 
a acestui sport. Iată citeva din

Pentru ca în timpul unui cainpio- 
iecare trăgător să beneficieze de 
iși condiții (în caz de ceață, 
, vînt ele.), pe viitor toți concu- 
vor trage prin rotație. De exein- 
pistol viteză, teți concurer.ț.i vor 
seriile de 8 secunde, apoi de 6

In cazul cînd numărul trăgătorilor 
concurs este mai mare decît nu- 
țintelor și instalațiilor, se pot 

iza fiecărei națiuni 1—2 ținte pen
ta tă echipa.
Cursul pentru arbitri internațio- 
•a avea loc în decembrie la Cara- 
Calificarea arbitrilor se face la 
oarele probe : 300 m, 25 m, 50 și 

arme de vînătoare și ținte mo- 
Licențele de arbitru internațional 
r acorda numai celor care au o 
agată experiență internațională 
lose două limbi de uz internațio-

Congresul a stabilit ca vîrstă li- 
pentru juniori 20 de ani.
Clasamentul în proba de pistol 
se va face în viitor după numă- 

: puncte obținute de concurenți și 
ipă siluetele lovite, cum se proce- 
îă acum. De asemenea, se va ad- 
trăgătorilor o toleranță de 5 Ia 
la greutatea maximă de 1200 gr. 
olului. Această depășire este va- 
și în cazul folosirii surdinei.

Congresul a hotărît ca la campio

Constantin (D) a găsit "în Gh. Lache 
(V.) un adversar tenace, care i-adat 
mult de furcă în primele două repri
ze. Campionul s-a distanțat abia în 
repriza a treia, cînd a punctat mult 
cu directa de stingă. Lache, epuizat 
complet (ca întotdeauna, în ultima 
repriză) a fost depășit categoric de 
impetuozitatea dinamovlslului, care a 
cîștigat pe merit la puncte. Așteptată 
cu viu interes, partida dintre M. 
Trancă (D.) și I. Militam (V.) nu 
s-a ridicat însă la valoarea scontată. 
Trancă a întîlnit în tînărul boxer de 
la Voința un adversar curajos și 
combativ, dar dezordonat. Directele 
de stingă aie dinamovistului au func
ționat ca un piston, iar pe de altă 
parte apărarea sa ermetică nu a pu
tut fi străpunsă decît rareori. Deose
bit de animată a fost repriza a treia. 
Militaru a încercat să refacă handi
capul, atacînd dezlănțuit, dar multe 
din loviturile sale nu și-au atins țin
ta. Dimpotrivă, cel care a punctat 
mal mult și mai eficace a fost tot 
dinamovistul. Decizia juriului — meci 
nul — îl nedreptățește profund pe 
Trancă. Apreciată pentru valoarea sa 
a fost partida dintre vechii rivali C. 
Dumitrescu și C. Gherasim. Cu toate 
eschivele sale derutante, dinamovis
tul nu a putut evita de multe ori di- 

natele mondiale, la probele seniorilor 
să participe și femei. Acest lucru este 
valabil numai pentru stabilirea clasa
mentului individual și cu condiția ca la 
fiecare probă să participe o singură 
concurentă de fiecare țară. Admiterea 
în concurs se face însă numai după ce 
sportiva respectivă a stabilit standar
dul de insignă de argint.

— Congresul a hotărît să se intro
ducă insigna de maestru trăgător in
ternațional (argint, aur și maestru).

— în afară de haina de tragere, Con
gresul a permis ca sportivii să folo
sească o cămașă, un pulover sau ceva 
similar. Capitonajele pentru hainele d? 
tragere vor fi reduse de la 20 la 
15 mm.

— In regulamentul de la armă liberă 
calibru redus au intervenit modificări 
la a.-t. 19. Astfel, se prevede o țintă 
de concurs în plus, care poate fi folo
sită de toți trăgătorii după executarea 
seriei de focuri regulamentare. în cazul 
cînd se constată infracțiuni, iar arbi
trii consideră că trebuie trase focuri 
suplimentare, se ia în considerație țin
ta suplimentară. Asemenea modificări 
au fost făcute și în ceea ce privește 
proba de cerb alergător. Aci pot fi fo
losite armele de orice tip care îndepli
nesc următoarele condiții: greutatea 
armei să nu depășească 4—5 kgr. cu 
încărcătorul gol și 5 kg. cu încărcăto
rul plin; reîncărcarca armei să se facă 
prmtr-o mișcare a trăgătorului fără a- 
jutorul gazelor, a reculului sau a uniri 
alt sistem automat; detnnta trebuie să 
reziste la o presiune de cel puțin 1 
kgr. in poziția verticală a armei ; tră
gătorii sînt obligați să folosească a- 
cceași armă și aceiași aparat de o- 
chire atît la focuri simple, cit și la 
cele duble. Este interzisă folosirea a- 
paratelor optice.

— La toate probele de seniori pe e- 
chipe numărul participanților s-a re
dus la patru.

• In timpul Congresului U.I.T. s-au 
făcut alegeri pentru comitetul admi
nistrativ, comitetul special și comitetele 
de probe. Tov. S. Barany — vicepre
ședinte al F.R.T. — a fost reales în 
comitetul administrativ și președinte al 
comitetului special. De asemenea, cam
pionul nostru olimpic Ștefan Petrescu 
a fost ales în comitetul de pistol vi
teză.

« Patru antrenori 
tărîtor • Schimbări în formații •

ultimei e-Iată^ne, așadar, înaintea 
tape din acest sezon a campionatului 
categoriei A la fotbal. Cu cele șase 
partide programate mîine se încheie 
prima parte a celei mai importante 
competiții fotbalistice. Deși etapa a 
XI.a nu mai poate aduce o schimba
re în ce privește liderul (Dinamo 
București are suficient avans pentru 
a-și păstra locul actual, chiar în 
eventualitatea că pierde la Pioești), 
totuși prezintă numeroase 
atracție, cum rezriită chiar din simpla 
citire a programului:

BUCUREȘTI — Cuplaj pe Stadio
nul Republicii: Progresul — Steagul 

Pioești),
puncte de

rectele lui Gherasim. In general, în- 
tîlnirea a fost foarte echilibrată, ara
bii boxeri dovedind că, deocamdată, 
nu au contracandidați în țară la ca
tegoria ușoară. Întrecerea lor, ca și 
decizia de „meci nul" a fost mult a- 
plaudată de spectatori.

Alte rezultate: Toma Iile (V.) b. p. 
V. Dumitrache (D.); N. Linca (D.) 
b. ab. Il I. Vasilov (V.); M. Balas 
(D.) b. ab. 1 Al. Eftimie (V.); D. 
Gheorghiu (D.) b. ab. III Gh. Nico- 
lae (V.); dinamoviștii C. Gheorghiu, 
Ghețu Velicu și D. 
declarați învingători 
rea adversarilor.

Ciubotarii au fost 
prin neprezenta-

R. CALARĂȘANU

mașculin de categoria A. 
acestui joc situația prime- 
în clasament este ttrmă-

Astăzi la Reșifas 
meciul masculin da handbal 
C.S.M. Reșița—C.C.A. București

Astăzi, Ia Reșița, handbaliștii de Ia 
C.C.A. susțin ujțimul joc restanță. Cil 
această partidă se încheie turul cam
pionatului

înaintea 
lor locuri 
toarea:
1. Dinămo
2. C.S.M. Reșița 10 7 2 1 120: 97 1«
3. C.C.A. București 10 6 2 2 106: 83 14

Deci, rezultatul întîlnirii de astăzi 
va desemna echipa campioană de 
toamnă.

București

Modificare în clasamentul
seriei a îl-a a categoriei B la fotbal

Intru cit la Jocul cu vnlrea Iași, c.ș- 
tlgat cu 3—2 de Forests Fălticeni, a. 
ceasta din urmă a folosit un jucător 
(Grigore Mihal) fără drept de joc (fiind 
suspendat), federația a omologat parti
da cu rezultatul de 3—0 în favoarea e 
chipei Unirea. Astfel că în clasamentul 
seriei a doua a categoriei B, unirea liașl 
ocupă acum locul trei, la egalitate de 
puncte cu Metalul Titanii (15), dar eu 
un golaveraj mai slab, iar Foresta lo
cul 12 cu 3 puncte.

Concursul Pronosport nr. 47 de du
minică 23 noiembrie se anunță deose
bit de atractiv. In program sînt in
cluse partida internațională R.P. Un
gară—Belgia și meciurile ultimei eta
pe a categoriei A la fotbal.

Fără îndoială că toate echipele ca
tegoriei A și în special cele care joa
că pe teren propriu vor depune toate 
eforturile ca să-și adjudece victoria, 
pentru a avea o zestre mai mare de 
puncte în partea a doua a .campiona
tului.

Deosebit de interesantă este partida 
de la București dintre echipele C.C.A. 
și U.T.A. In ultimele etape C.C.A. a 
marcat o accentuată revenire de for
mă, iar U.T.A. a înregistrat succese 
;n serie.

Farul Constanța, Progresul Bucu
rești ți Jiul Petroșani vor lupta din 
toate puterile pentru a obține victorii 
care să ie amelioreze situația în cla
sament.

Cele 5 meciuri de categoria B in
cluse în program sînt de asemenea 
deosebit de atractive, ț'nînd seama dc 
valoarea apropiată dintre echipe.

In concluzie, un concurs interesant 
în care eventualele surprize pot adu
ce premii mari. Pentru o cit mai bună 
documentare se recomandă consulta
rea Programului Loto-Pronosport nr. 
240 care cuprinde un bogat material 
informativ legat de acest concurs.

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

ne vorbea c despre „ce a fost și „ce va ti” e Echipele tinere au un cavînt ho- 
in București, cuplaj pe Stadionul Republicii: Progresul — Steeaul roșu 

;i C.C.A. — U.T.A. ,u

roșu (ora 12,30) și C.C.A. — U.T.A.
(ora 14,15).

PLOEȘTI: Petrolul — Dinamo Bucu
rești

BACAU: Dinamo — Știința Timi
șoara

CONSTANȚA; Farul — Rapid Bucu
rești

PETROȘANI: Jiul — Știința Cluj 
Etapă interesantă și prin prisma 

evoluției unor echipe cu excelente per
formanțe la activ în ultimele etape 
(și în primul rînd U.T.A. și Dinamo 
Bacău) șî prin, prisma clasamentu
lui, în care urinează să se producă 
unele definitivări. Spunem „unele" 
pentru că forma definitivă a clasa
mentului turului o vor da restanțele 
de la 10 și 17 decembrie.

U.T.A. din noa la București

cu
la

ne-a învins fără
de apei, ne-a spus el, referin-

cu o mare voință, intr-un ritm

Fără îndoială că sînt așteptate 
legitim interes atît partidele de 
București, cit și cele de la Pioești 
și Constanța. Despre aceste jocuri am 
vorbit cu cîțiva dintre antrenorii e- 
chipelor angajate mîine în întreceri.

Primul cu care am stat de vorbă 
a fost antrenorul Iile Oană (Petrolul): 
,.La Arad, U.T.A. .................
drept 
du-se la meciul de miercuri. Textiliș/ii 
ne-au depășit in toate privințele: au 
jucat 
susținut, s-au mișcat foarte bine pe 
teren, att tras mai mult la poartă, 
chiar și atunci cînd erau jenați, au 
fost primii la balon, au reușit să ne 
împiedice să ne facem jocul. Dacă 

■vor juca aș.a și duminică, C.C.A. va 
avea un meci foarte greu. In orice 
caz, eu prevăd un frumos viitor tine
rei echipe arăderte".

— Cum a jucat Petrolul?
— Mai slab ca la Timișoara. Echi

pa s-a resimțit de pe urma efortului 
depus, mai ales că a jucat consecu
tiv pe terenuri grele. Am avut lipsuri 
in apărare', unde Pahopțu a dovedit o 
formă slabă, dar șt în atac, care nu 
luptă și nu finalizează. ' Contra lui 
Dinamo București—un alt meci greu 
pentru noi. deși jucăm acasă — vom 
face modificări în formație, în ambele 
compartimente".

Și pentru că sîntem la capitolul 
meciului Petrolul—Dinamo, să notăm 
că este problematică participarea la 
joc a fundașului 
Antrenorul “ 
încă

Popa. 
hotărît
Popa.

dinamovist
Baratki nu s-a 

asupra înlocuitorului lui

Reintrări la C.C.A.

O altă echipă care s-a impus în 
ultima vreme a fost C.C.A. Duminică 
a reușif încă un rezultat bun (meci 
nul) la Petroșani.
nc-a 
pcscu : 
luptă, slab ca 
multe greșeli de ambele părți, datorită 
și precipitării jucătorilor dar și stă
rii proaste a terenului. Echipa noastră 
a jucat aproape la fel ca în partida 
cu Progresul, deși a avut două indis
ponibilități. Duminică insă, contra e-

Despre acest joc 
vorbit antrenorul Gh. Po- 

„71 fost un meci de uzură, de 
factură tehnică, cu

Șjfl’ono sport
CSASZAR EUGEN DiN PETRO

ȘANI A OBTINUT PREMIUL I LA 
PRONOEXPRES.

Mulți dintre participanții concursu
rilor Pronocxpres ajunseseră la con
cluzia că premiul I este foarte greu 
de obținut, mai ales că cele 43 de 
concursuri desfășurate pînă în prezent 
constituiau un argument greu de 
combătut.

Iată însă că la concursul Prono- 
expres nr. 44 mult invidiatul premiu I 
a fost obținut de participantul Csas- 
zar Eugen din Petroșani, care își în
scrie numele pe tabela marilor cîști- 
gători.

Ținem să arătăm că participantul 
Csaszar Eugen a jucat 22 de numere 
după sistemul redus folosind pentru 
aceasta, broșura de scheme reduse la 
Pronoexprcs de la pagina 28.

Care a fost rezultatul ? Tov. Csas
zar Eugen a obținut un premiu I (6 
din 6), un premiu 11 (6 din 8), un 
premiu IV (5 din 8), 4 premii V și 2 
premii VI.

Valoarea totală a premiilor obți
nute dc el se ridică la suma de 
275.698 lei.

Așadar, după ce săptămîna tre
cută a fost înregistrat un premiu de 
250.000 ici, la categoria a 11-a, la con
cursul Pronoexpres nr. 44, Csaszar 
Eugen obține cea mai mare stimă 
cîjtigată pînă în prezent, plus satis

chipei U.T.A., vor reintra frații Za. 
precum și portarul Toma.
ce privește pe Jiul, acesta are 
șansă in partida cu Știința 

Nu cred că tinăra echipă etu
va putea rezista unui joc de

vodă
Jn 

prima 
Cluj, 
jermă 
uzură, cum se anunță cel de ta Pe
troșani".

Viitorul erite a! echipsler tinere
Infrîngerea netă a Progresului la 

Bacău, i-a surprins pe mulți și în pri
mul rînd pe numeroșii săi susținători, 
care sînt deosebit de afectați de a- 
ceastă a cincea înfrîngere consecu
tivă.

unul din antrenorii săi, C. 
Dimpotrivă. Ani avui pe- 
care am dominat. Primul 
primit chiar in cursul un:t 
dominări, Ar un contra -

— „Am pierdut în condițiuni de 
joc ui care nu am fost inferiori — 
ne-a spus 
Drăgușin. 
rioade în 
gol l-am 
asemenea 
atac, în care însă, Filip — după pă
rerea mea — a fost în ofsaid. Ș/ așa 
insă, golul putea fi evitat, ducă Cari- 
caș — cum fac de obicei to'i jucă
torii noștrif și asta e o greșeală gra
vă — nu s-ar ft oprit, crezinl că ar
bitrul va fluiera. Și arbitrul n-a fluie
rat/ Independent de cceastaît:s-~, tre
buie să subliniez un fapt: alacanlii noștri 
joacă cu teama de a nu rata și atunci 
n:t mai trag, ci caută o poziție mai 
sigură decît a'.ta și... vine adversarul 
și le ia mingea!... In atac vom face, 
de altfel, modificări in vederea parti
dei cu Steagul roșu, care — în ac
tualele condițiuni — se anunță foarte 
dificilă pentru noi.

In plus, trebuie să mai menționez 
un fapt: jucătorii tineri au un cuvî'it 
greu de spus în acest campionat. Dl- 
namo Bacău și U.T.A. 
elocvente.
mul rînd 
pe teren, 
mul rînd 
lează și te trezești Cu cl unde nu te 
aștepți: Tinerețea și mișcarea rapidă 
au fost principalele arme cu care a 
cîștigat Dinamo meciul cu noi. Dumi
nică, împotriva Științei — despre care 
am auzit că a jucat slab — băcăuanii 
pot învinge numai prin mișcare. In 
concluzie: spre o astfel dc orientare 
ne vom axa și noi activitatea In vi
itor".

sîJ't exeritple 
Dinamo ne-a învins în pri- 
daiorită tinereții și mișcării 
Mai ales tripleta și in pri- 
Gram. care este ca o sfîr-

Un „neutru” despre jocul 
de la Constanța

Este vorba de antrenorul Lazăr 
Sfera (Cetatea Bucur), membru în 
colegiul central F.R.F. lata ce ne-a 
spus: „După părerea mea, meciul e 
deschis. Farul are șanse serioase. Am 
văzut-o jucând și mi-a plăcut cum 
desfășoară acțiunile. Nu are insă fina
litate. Cum duminică joacă acasă, 
sînt sigur că va căuta să valorifice 
avantajul terenului, acționind cu un 
plus de combativitate. Rapid, care 
n-a satisfăcut în ultimele sate evolu
ții, va trebui să lupte din răsputeri 
pentru a obține un meci nul".

Feroviarii vor alinia o formație din 
care e probabil să lipsească Copil și 
Olarii, accidentați.

facția de a fi primul cîștigătcr al 
premiului de categoria I Ia Prono- 
expres.

La celelalte categorii au fost stabi
lite următoarele premii •

Categoria II : 5 variante a 23.391 
lei fiecare.

Categoria III: 10 variante a 11.697 
lei fiecare.

Categoria IV: 85 variante a 1.376 
lei fiecare.

Categoria V: 603 variante a 193 
Iei fiecare.

Categoria VI : 1.489 variante a 78 
lei fiecare.

Fond de premii : 834.871 Iei.
• Piața premiilor la concursul 

Pronoexpres nr. 44 din 19 noiembrie 
a. c. se va face luni 24 noiembrie cu 
începere de la ora 17 la agențiile pro
prii raionale Loto-Pronosport în raza 
cărora premiații și-au depus buleti
nele.

CONCURSUL PRONOSPORT Nr. 48 
din 30 noiembrie 1953

I. C.F.R. Timișoara—C.S. Oradea.
II. Unirea Iași—Rapid 2 Buc.
III. C.S.M. Reșița—Corvinul Huned.
IV. Minerul Lupeni—Ind. Sîrmei

C. Turzii.
V. A.M.E.F.A. Arad—C.S. Tg. Mureș.
VI. Dinamo Bîrlad—C.S.M.S. lași.
VII. Tract. Or. Stalin—C.F.R. Arad. 
Viii. Progr. Suceava—Gloria Bist.
IX. Milan—Fiorentina.
X. Lazio—Roma.
XI. Bologna—Internazlonale.
XII. Udinesc—Torino.
Rubrică redactată de I. S. Loto- 

Pronosport.



Cu două runde înainte de sfîrșff

Tînărul șahist Iuliu Szabo printre pretendenții 
la titlul de campion al tării

Actualități sovietice

In grupul fruntașilor clasamentului 
și-a făcut pe neașteptate apariția încă 
uu pretendent la titlul de campion al 
țării: Iuliu Szabo. Tînărul șahist a 
început modest concursul, înregistrînd 
două înfrîngeri. Pînă în runda a IX-a 
el n-a putut trece de 50 la sută din 
punctaj. Abia în a doua jumătate a 
finalei, regăsindu-și forma și reali
zed o serie de victorii consecutive, 
Szabo a refăcut rundă de rundă han
dicapul cc-1 despărțea de fruntași. 
Și acum iată-1 pe primul loc cu șan
se apreciabile de a nu-1 mai părăsi 
pînă la sfîrșit.

In runda a XVlI-a Szabo a întîlnit 
pe vechiul său adversar, prieten și co
leg de club de la Știința Timișoara, 
Gh. Mititelu. Tactician mai subtil 
Szabo a început primul acțiunile o- 
fensive, dezlănțuind un puternic atac 
pe centrul tablei. Mit'telu a fost cors- 
trîns la apărare, tactică îr. care nu 
s-a simțit niciodată în largul său. 
Treptat, Szabo . și-a mărit avantajul 
și a obținut o foarie prețioasă victorie.

Slab au jucat în această rundă Bă
lanei și Ciocîltea. Ei au tratat cu su
perficialitate întîlnirilc lor cu Negrea 
și respectiv Gavrilă. Aceștia au pro
fitat de jocul fără nici un plan al ad
versarilor și au obținut poziții supe- 
r’oare cu mari șanse de cîștig. Ambele 
partide s-au îr* erupt

_ Prin atac direct, Troianescu l-a în
vins pe Voiculescu, realfzînd o par
tidă excelentă, în care am regăsit sti
lul combativ și plin de profunzime al 
campionului nostru.

Forțat de desfășurarea rapidă a fi
nișului acestui campionat Radovici, 
în partida cu Breazu, a părăsit stilul 
pozițional „uscat", a atacat și a ob
ținut a patra victorie în turneu.

Confirmînd ascensiunea de formă 
din a doua jumătate a finalei, Mircea 
Pavlov s-a apropiat simțitor de cele 
11 puncte care acordă o notă de maes
tru. După victoria la Troianescu (care 
a cedat fără joc întrerupta din runda 
a XVI-a) Pavlov l-a învins joi pe 
Moisini. Partida Reicher — Alexundres- 
cu s-a încheiat repede remiză. Men
ționăm că pe tablă am putut numă
ra intacte aproape toate piesele. Cu 
același rezultat a luat sfîrșit și în
tîlnirea Partos — Rădulescu. Parti
dele Giinsberger — Bozdoghină și 
Botez —• Soos s-au întrerupt.

Dimineața de ieri a lost consacra
tă reluării partidelor neterminate. 
Spre surpriza generală, Bălanei a cîș
tigat finalul de cai și pioni din între
rupta cu Rădulescu, care n-a găsit 
calea ce ducea spre remiză. Partidele 
Gavrilă — Troianescu, Pavlov — 
Soos și Szabo — Troianescu au fost

Despre viața de mizerie a „așilor" 
pedalei din Occident

Criza grea care zguduie orîndui- 
rea capitalistă își lasă amprenta și 
în sport. P'in momente dificile, fără 
posibilități ae ieșire, trece ciclismul 
proțesion-st apusean. In presă, apar 
articole elocvente in acest sens.

Recent, ziaristul Joseph Vergaelen 
a publicat un reportaj in ziarul bel
gian „LES SPORTS" sub sugesti
vul titlu „Marea mizerie a aristocra
ților ciclismului".

Stind de vorbă cu cițiva „ași" ai 
pedalei asupra activității lor și a per
spectivelor acestor „aristocrata", cum 
ii numește el (n.n. aristocrați bine
înțeles doar cu numele, căci mate
rialicește nici .omeneaiă de așa ceva). 
ziaristul belgian redă o serie de de
clarații elocvente.

Iată ce a spus sprinterul GA1GNARD: 
„liste foarie frumos să fii campion 
de viti.ză al Franței. Dar acest titlu 
nu aduce cine știe ce profit. Eu tre
buie să-mi cîștig greu existența și 
pentru că nu găsesc suficiente eon • 
trade în specialitatea mea — viteza 
— mă văd nevoit să accept orice o- 
f rt:i se ivește. Ca atare, concurez 
în curse de 6 zile, probe americane 
și allele care, oricînd, sînt bine ve
nit.- pentru mine". (Desigur, campio
nul se referă . la faptul . că alergătorii 
sînt nevoit i să concureze în curse is. 
tomte-are pentru a-și ciștiga existen
ța).

Șt. în continuare, o altă declarație, 
apă variantă pe aceeași temă: 
campion profesionist de viteză 
Belgiei, a spus DE BAKKER.
ciur să progresez în această specia 
Iitate, cînd mi se oferă atît de rar 
prilejul. Notați că vara nu am pistă 
ca să mă antrenez pentru cantpiona. 

„Silit 
al 

Dar.

remiză. S-a întrerupt din nou întîl
nirea Soos — VoiculescB. Albu are 
un pion în plus într-un final de tur
nuri. Realizarea practică a acestui 

avantaj este foarte dificilă.
înaintea ultimelor două runde, si

tuația din clasament nu este clarifi
cată. Iată poziția jucătorilor: 1—2.
Bălanei (1), Szabo 10*/2' p.; .3—5. 
Alexandrescu, Reicher, Radovici 10 
p.; 6. Pavlov 9‘/2 p. ; 7—10. Ciocîl
tea (1). Giinsberger (1), Troianescu, 
Partos. 9 p. ; 11. Negrea (1) 8'/2 p. ;
12. Alititelu 8 p. ; 13—14. Voiculescu
(1) , Radulescu 7% p.; 15—16. Soos
(2) Bozdoghină (1) 7 p.; 17—19.
Gavrilă (1), Botez (1), Breazu 6 p. ; 
20. Moisini 5 puncte..

Astăzi începînd de la ora Î6 se 
joacă runda a XVlII-a, iar mîine 
la ora 17 se va desfășura ultima run
dă. Diminețile zilelor de sîmbătă și 
duminică vor fi consacrate partidelor 
întrerupte.

de

VALERIU CHIOSE

Din țările care construiesc socialismul
In 

cură 
clistă

bu
ci-

Cu pesta 45 km pe oră 
rîndul sportivilor chinezi se 
de muEă popularitate cursa 
de 100 km. pe șosea. Ea cere 

participanților atît calități de fondiști 
cît și de viteziști, fiind tai excelent 
mijloc de pregătire în vederea marilor 
întreceri cicliste de fond. Nu de 
mult, alergătorul Li Cian-ftt a acope

rit distanța în 2 fi T0:13,7, atingînd 
astfel o viteză medie de peste 45 km 
pe oră. Rezultatul este de valoare 
internațională, el vorbind despre rea
lele calități ale rutierilor 
care în scurt timp vor juca un 
important în arena marilor

O lună a sportului 
R. P. Mongolă

vara anului 1959 va 
capitala 1

chinezi 
rol 

competiții.
în

avea Iocla
la Ulan-Bafor, capitala R.P. Mon
gole, primul festival al tineretului și 
studenților. In programul festivalului, 
jocurile sportive vor ocupa un loc im
portant. Acum, mii de tineri și tine
re din întreaga țară- au început pre
gătirile în vederea participării active 
la această mare sărbătoare. Nu de 
mult în întreaga Mongolie s-a desfă
șurat o lună a sportului. Ea a con
tribuit la răspîndirea în rîndurile ti
neretului a feluritelor jocuri sportive, 
a sporturilor naționale, a. adus pe

tul Belgiei sau pentru „mondiale": iar 
dacă mă duc la RoCour tiu găsesc 
parteneri care să-mi dea replica. Tre
buie deci să mă deplasez la Amster
dam, pentru a mă pregăti ptutru e- 
ventualele mari ocazii. Aceste depla
sări costă însă, scump și ele sînt ue. 
parte de a putea fi acoperite cu ceea 
ce cîștig în timpul iernii. Ca și mutți 
alți sprinteri, accept și eu orice con
tract pe care organizatorii bineyotesc 
să mi-1 ofere; căci, viața este teri
bil de grea“...

Este oare nevoie de vreun comen
tariu in plus pentru a ilustra cum 
trăiesc marile „vedete" ale sportului 
apusean ? ,

Reclama picioarelor...

lor. Pe stră- 
noi șiruri de 
bieți șomeri 
o bucată de 

în public ae.o-

Afaceriștii de tot felul care mișună 
în sport în țările occidentale, nu 
pierd nici un prilej pentru a-și în
tinde în diferite domenii de activi
tate combinațiile lor veroase. Dacă 
iubitorii de sport din Paris an aș
teptat cu nerăbdare recentul meci in
ternațional de fotbal Franța — R. F. 
Germană, tot atît de interesați s-sit 
arătat anumiți fabricanți de ghete de 
fotbal... Ei au profitat de această 

■ocazie pentru a lansa o vastă cam
panie publicitară, invjtînd pe sportivi 
să folosească produsele 
-tie Parisului au ieșit 
„oameni-sandwich" — 
care pentru a cîștiga 
pîine acceptă să apară 
per.'ți cu reclame — purtînd de dala 
aceasta afișe cu... subiect sportiv! 
In ele scria ou litere de o șchioapă : 
„Urmați exemplul lui Helmuth Rahn, 
fotbalistul cu picioare de aur..." Bine 
înțeles, „exemplul" consta în folosi.

BOGAT SEZON SPORTIV DE IARNA 
LA MOSCOVA

La Moscova H început «stanul 
sportiv de iarnă. 
sovietice vor avea 

Sportivii Capitalei schi, dotate
la dispoziție zeci sportiv. In timpul iernii se vor

O dată cu prima zăpadă, amatorii de schi din Moscova au ieșit la plim
bare prin împrejurimile pitorești ale capitalei Sovietice. Aici, la dispoziția 
lor stau numeroase baze de schi excelent amenajate.

schi

fn

stadioane un mare număr de tineri 
și tinere. In această perioadă 7000 
de aspiranți au trecut normele com
plexului G.M.A., obținind insigna. 
Totodată, au fost proiectate filme 
sportive, au avut loc transmisiuni ra
diofonice consacrate lunii sportului, 
expoziții de fotografii etc.

O nouă mare trambulină de 
în R. D. Germană

După cum am mai anunțat,
R.D. Germană, în apropierea orașului 
Klingenthal, se află în curs de ame
najare o mare trambulină de sărituri 
cu schiuri. Locul ales este excelent 
fiind apărat de vînturi. După datele 
furnizate de specialiști, trambulina va 
permite sărituri pînă la 90 de metri. 
Pista de avînt măsoară 120 m lungi
me, 4 m lățime și o înclinare de 35 
grade. Panta de aterizare are o lă
țime de 16 metri, lărgindu-sfe treptat 
pînă la 20 m. Turnul trambulinei va 
fi construit din beton armat. El va 
avea 5 locuri de start, precum și o 
încăpere încălzită care va ușura evo
luția sportivilor în zilele geroase. Sînt 
prevăzute în proiect mari tribune pen
tru spectatori.

Construcția trambulinei se află în 
plină desfășurare, ttrmînd să fie îh- 
cheiată în primele zile ale anului vii-

rsa unor ar.ume ghete de fotbal, eh: 
purile „cele mai bune din lume".

Nn știm dacă „exemplul" Iui Răhn 
a fost urmat, dar este sigur că el 
și-a pierdut mult din popularitatea 
da care se bucura în rîndurile ade 
văraților iubitori de fotbal. Căci ori 
cine îndrăgește sportul, cu balonul 
rotund nu poate accepta ca un spar 
tiv — cfficît de 
să-și lege numele 
telor

valoros ar 11 —
de... vînzarea glu> •

drapele
se reorganizează

de fotbal
Sub două

Circul Kramer
Nemulțumit probabil de mersul ac
tual ai afacerilor sale, patronul spec
tacolelor de tenis profesionist, bine
cunoscutul Jack Kramer, s-a hotărît 
să-și mărească circul. El are intenția 
ca în loc de o singură trupă, c un 
este cea pe care o conduce actual
mente, să creeze mai multe
„sucursale", pentru a da spectacole
simultan în mai multe orașe. Pentru
aceasta, Kramer are nevoie de noi
angajați și el este pe cale de a-i 
găsi în persoana cîtorva din jucătorii 
care se pregătesc acum să ia parte 
la ultimele întreceri din cadrul Cu
pei Davis. Este vorba de australie
nii Cooper și Anderson, cei mai buni 
tenismani „amatori" ai anului. Aceș
tia au și acceptat condițiile oferite 
de Jack Kramer ceea ce nu-i împie
dică să joace mai departe în între
cerile amatoare, pînă cînd 
va intra în vigoare.

Te întrebi ce prestigiu 
avea acești sportivi, care 
culorile Australiei, dar în realitate 
sînt angaiații unui patron american ?... 
Și în acest caz banii și-au spus cttvîn- 
tut, ștergînd orice sentiment de dem
nitate umană și mîndrie nationa l.

contractul

mai pot 
joacă sub

suprafața de a- 
m. p. de gheață.

de patinoare, cu o 
proximativ 1.500.000
In parcurile orașului și în împreju
rimi vor funcționa 30 stațiuni de 

cu un bogat material 
des-

tor. La 30 ianuarie 1959 se va desfă
șura aici un mare concurs internațio
nal inaugural.

2.480.GOO participant! la 
Spartachiada republicană

primele zile ale primăverii aces- 
an a început în R.P. Bulgaria

In 
tui
Spartachiada republicană a tineretu
lui. Acum, făcînd bilanțul competiții
lor se poate vedea imensul succes de 

care s-a bucurat această mare între
cere de masă. Peste 7300 colective au 
luat parte la Spartachiada. In total 
întrecerile au angrenat 2.680.000 oa
meni dintre care aproape 1.000.000 
la atletism, peste 300.000 la gimnas
tică, aproape 350.000 la fotbal. Aces
te cifre demonstrează că Spartachiada 
a constituit un excelent prilej de dez
voltare a sportului de 
Bulgaria. In iulie 1959 
finalele competiției la care vor lua 
parte 12.000 de sportivi.

masă în R.P. 
vor avea loc

DE PESTE HOTARE
ATLETISM

Presa apuseană a pu
blicat știrea că Vla
dimir Kuț, cunoscutul 

recordman mondial și campion olim
pic se va retrage din activitatea spor
tivă. Intr-o declarație făcută recent, 
Vladimir Kuț a dezmințit în mod ca
tegoric această știre, făcînd cunos
cut că activitatea sa competițională 
a fost întreruptă în mod temporar din 
cauza unei boli de stomac. „Fiind res
tabilit — a spus Kuț — mă voi pre
găti chiar din luna decembrie în ve
derea sezonului internațional al anu
lui viitor. Vreau să particip în pri
măvara anului 1959 la tradiționalul 
cros internațional organizat de ziarul 
l’Humanîte*.

a La Kiev, cu prilejul închiderii 
sezonului în aer liber, atleții sovietici 
au realizat performanțe de valoare. 
La lungime V. Sitkin a obținut 7,50 
m iar la disc Kompaneeț a aruncat 
52,04 m. Pe 110 m. g. atletul Anatolii 
Mihailov a realizat 13,9, ceea ce cons
tituie una din cele mai valoroase per
formanțe din Europa.

Federația internatio-
BASCHET nală de baschet a a- 

- nunțat că este de a- 
cord cu organizarea unei Cupe a Eu
ropei rezervată echipelor feminine, 
după modelul competiției masculine 
în curs de desfășurare. Prima ediție 
a acestei cupe ar urma să se dis
pute între 1 februarie și 30 aprilie 
1959. Și-au dat pînă acum adeziunea 
de principiu 11 țări printre care și 

P. Romînă.R.

Recent, la Erevan, e- 
c.hlpa Albaniei a sus
ținut prima întîlnire 

turneului pe carc-1 desfă- 
U.R.S.S. Selecționata ora

BOX

cadrul 
în

în 
șoară ... __ ____  ____ ,-------- —
șului Erevan a cîștigst întîlnirea cu 
5-2 (s-au desfășurat întîlniri numai la 
7 categorii).

© Boxul profesionist a făcut o nouă 
victimă. La Havana, cunoscutul bo
xer profesionist cuban Jose Belanco, 
in vîrstă de 22 ani, a murit pc ring 
în urma unei hemoragii cerebrale 
cauzate de loviturile violente primite 
de la Urtimio Ramos în timpul me
ciului. 

fășura numeroase competiții poțit 
lare de schi, patinaj viteză, patina 
artistic și hochei rusesc (cu mir 
gea).

UN NOU TIP DE SCHIURI

selecț: 
printr- 
tehnoli 
schiul, 
ușor < 

• esen'

Fabrica de schiuri din Lvov 
produs un nou tip de schiuri d 
concurs, care se remarcă primtr- 
rezistență deosebită. Noile schiur 
„Ukraina", sînt de două ori mai ușor 
re deciît cele produse pînă acum, fi 
coasta s-a realizat printr-o 
specială a materialului și 
serie de importante inovații 
gice. Partea de mijloc a 
este confecționată din lemn 
conifer, iar canturile dintr-o 
foarte tare. Prima partidă din no 
tip de schiuri este destinată mem.br 
lor selecționatei U.R.S.S. Făcînd ori 
ba schiurilor „Ukraina" cunoscuti 
campion de fond Pavel Kokin a d 
clarat că ele sînt excelente.

MARII MAEȘTRI SOVIETICI 
IN OLANDA

După terminarea celei de a XIII 
Olimpiade de șah de la Munchf 
marii maeștri sovietici, campiot 
lumii Al. Botvinik și S. Flohr, au f< 
oaspeții șahiștilor olandezi, invitați 
fostul campion mondial dr. M 
Euwe. In cursul vizitei făcute, șahiț 
sovietici au participat, după cum 
știe, la turneul de la Wagenirigi 
(cîștigat de M. Botvinik), au ții 
simultane, conferințe și lecții cu 
nerii șahiști olandezi. Ultimul sîm 
tan a fost organizat de Asociația „ 
landa—U.R.S.S.". In total, în tim| 
vizitei făcute, M. Botvinik a luat 
te Ia 11 simultane, jucînd 285 | 
de. Campionul mondial a cîștigat 2 
a remizat 40 și a pierdut 8 parti. 
Din 384 partide susținute mar 
maestru Flohr a cîștigat 315 față 
60 remize și 9 înfrîngeri. După ci 
a declarat la încheierea vizitei n 
rele maestru Max Euwe, prezența 
hiștilor Uniunii Sovietice în Olar 
a contribuit la strîngerea relațiilor 
prietenie dintre sportivii celor d< 
țări.
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2-2 (1-1)

Ia Budapc

Iu „Cupa câmpie: 
FOTBAL ior europeni", în meci r 

vanșă, echipa Scha 
a dispus la Gelsenkirchen (R. 

Germană) cu 2-1 de Wolverhamp
Wanderers, calificîndu-se astfe' 
sferturile de finală ale compel 

a Miercuri, pe stadionul Oiin 
din Berlin, echipa R. F. Germane 
terminat la egalitate 
Austria.

e Mîine se dispută 
meciul dintre echipele R. P. Ung 
și Belgiei.

& Echipa de fotbal „Vefa", din 
ma ligă profesionistă din Istanbul, 
află în turneu în R. P. Bulgaria, 
primele meciuri fotbaliștii turci 
fost întrecuți cu 2-0 de Spartak PI 
div și cu 5-0 de Lokomotiv Sofi; 

In cel de al trei 
Hochei .pe gheațăjoc susținut în capii 

Uniunii Sovietice, 
chipa canadiană Kelowna Packers 
întîlnit pe Dinamo Moscova. Nici 
data aceasta hocheiștii canadieni n 
putut să culeagă o 
terminîndu-se 
decis : 2-2.

NATAJIE

victorie, me 
cu un rezultat

Înotătorii cehosloi 
s-au comportat 
marcabil în ca< 

internațional de la Alconcursului 
deburg, la care au participat spot 
din Olanda, R. F. Germană și R. 
Germană. Svozil a cîștigat proba 
100 m bras în 1:12,7 iar Pazdirek 
clasat pe primul loc în probele dc 
și 200 m fluture realizînd timpt 
de 1:04,5 și respectiv 2:25,1. (A| 
preș).

Comisia de avi; 
PARAȘUTISM sportivă de pe 11 

aeroclubul central
„Cikaiov", a oinolo 
de performanțe realii 
1 timp de parașut 
performanțe care în 

mondiale oficiale.
Priahina, C

U.R.S.S., 
o serie 
în ultimul 
sovietici, [ 
recordurile 
rașutistele Nadejda 
na Iasoțkaia și Alia Skopilova au 
fectuat un salt de noapte de la 601 
aterizîrid la 8,70 ni de punctul fi 
Intr-un salt dublu de noapte de 
1500 m Piotr Bitcenko a realiza 
medie de 3,45 m de punctul fi 

. (Agerpres).


