
Sportul și Învățătura la școala profesională 
de ucenici „Mao Tze-dun“

La 13 decembrie, școala profesio
nală de ucenici a uzinelor „Mao Tze- 
lun" va trăi un eveniment deosebit 
n acea zi, absolvenții din anii tre- 
cuți ai școlii, tnulți dintre ei mun
citori de frunte sau activiști cu 
nunei de răspundere, se vor întîlni 
:u tinerii care le-au luat locul în 
oăncile de care-i leagă atîtea amin- 
iri. Se vor schimba cu acest prilej 
săreri, impresii din anii de școală, 
:ei mari vor împărtăși din experiența 
?i realizările lor, iar cei mici vor 
'ace cunoscute cu îndreptățită mîn- 
irie succesele obținute în activitatea 
or. Și fără îndoială că printre a- 
:estea se vor afla și succesele spor- 
:ive...

I 
Un bilanț rodnic

Activitatea sportivă la această 
«oală profesională fruntașe din Ca
ntată este deosebit de rodnică. Nu 
nai departe decît zilele trecute echipa 
e rugbi a școlii a izbutit o performan- 
ă răsunătoare: cucerirea titlului de 
ampioană de juniori a țării. Și nu 
vem de-a face cu o performanță 
atîmplătoare: rugbiul este îndrăgit 
ci de mai multă vreme. Anul tre- 
ut, echipa antrenată de Alarian De- 
nctrescu a reușit să ocupe — în 
iceeași competiție — locul secund. 
)ar în palmaresul sportiv al școlii 
e mai află și alte rezultate lauda
ble. Astfel, atleții au ocupat locul 
1 doilea în campionatul pe țară al 
colilor profesionale din acest an, iar 
a recentul concurs organizat de clu- 
>ul Metalul M.I.G., reprezentanții 
colii s-au clasat pe locuri fruntașe. 
)e o atenție specială se bucură hand- 
aiul, boxul, baschetul, luptele și bi- 

îțeles... fotbalul. Echipa de fotbal 
-ni ori a uzinei este alaătuită în ma
ritale din elevii școlii. Baza acti- 
ității sportive în școală este însă 
portul de mase. In acest sens, este 
emnificativ faptul că Ia recenta edi

ție a crosului „Să întîmpinăm 7 No
iembrie" au participat nu mai puțin 
de 378 elevi, adică aproape sută Ia 
sută 1 Profesorul de educație fizică 
Cornel Negulescu, care are partea sa 
de merit în continuarea frumoasei tra
diții sportive a școlii, ne relata că 
la orele de cerc sportiv există o a- 
devărată emulație, peste o cincime 
din numărul totâl al elevilot* dezvol- 
tîndu-și calitățile în cadrul echipe
lor reprezentative ale școlii. Pe de 
altă parte, am aflat că activitatea 
sportivă este sprijinită efectiv de or

ganizația U.T.M., de directorul școlii, tov. 
ing. Vasile Niculescu, prezent în toa
te acțiunile importante, de directorul 
de studii ing. Iosif Vilceanu, de 
maestrul Șerbănescu de la atelierele 
școală și de administratorul A. Ca- 
trinu. Precum se vede, la școala pro
fesională de ucenici „Mao Tze-dun",

(Continuare în pag. 2)
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Unul din jucătorii de bază ai echi
pei campioane republicane de rugbi 
juniori, ucenicul Vasile Bilbîie, se 
numără in același timp printre 
fruntașii la învățătură. Iată-l lu- 
crind la strung, in atelierul școală.

Ne scriu corespondenții
SPARTACHIADA PIONIERILOR IN 

REGIUNEA BUCUREȘTI

Pe stadionul „ÎB August" din Capi
tală s-au desfășurat duminică întrece
rile din cadrul Spartachiadei pionieri
lor, faza interraională la fotbal, oină, 
handbal șl volei. Micit dar talentat!» 
sportivi <Mn raioanele Domnești, 
Oltenița, Răcairi, Hrănești, Snagov și 
Tltu au oferit un spectacol sportiv 
deosebit de interesant. Micuții fotba
liști, cu cravate roții de pioneiri, îți 
îneîntau privirea prin ținuta lor spor
tivă și dîrzenia cu care luptau pentru 
victorie. Iată echipele câștigătoare: fot
bal: echipa școlii elementare din Fun- 
deni, raionul B-rănești; oină: echipa 
școlii elementare din Curcani, raionul 
Oltenița; handbal; echipa școlii ele
mentare din Budești, raionul Oltenița 
la băieți șl reprezentativa raionului OI 
tenița la fete; volei: reprezentativele 
raionului Titu au terminat întrecerile 
fără nidi o înfrîngere.

M. LEREA

O DUMINICA SPORTIVA IN RAIO
NUL FAGARAȘ

l
De Ciurind, consiliul raional U.C.F.S. 

Făgăraș a organizat o „duminică spor
tivă” în comuna Voila. Nenumăratele 
demonstrații sportive, cît și frumoasele 
acțiuni culturale întreprinse în. această 
sd, au fost primite cu entuziasm de 
sutele de țărani muncitori din comuni. 
Cu ropote de aplauze au fost răsplă
tite exercițiile de gimnastică ale celor 
aproape St de tineri șl tinere. Cu ace

lași entuziasm au fost susținute int»* 
nirile de handbal feminin, volei mascu
lin, întrecerile de atletism, cît și jocul 
de fotbal dintre echipa activului U.C.F.S. 
al regiunii Stalin și Recolta din co
muna S îmbăta. Tn încheierea progra
mului echipa de dansuri a școlii dl» 
comuna Rucăr a executat o suită da 
dansuri naționale.

C. GRUIA > 
PREGĂTIRI PENTRU SEZONUL* 

SPORTIV DE IARNA
In vederea apropiatului sezon sporthC 

de larnâ' colectivele sportive din Plot 
ești au luat unele măsuri care vor conw 
triWui la L'iuna desfășurare a activității 
lor. De pildă, la „Fulgerul” P.T.T.R. 
s-a pus Ia punct materialul și echipa
mentul sportiv pentru iarnă. In prezent, 
magazia colectivului dispune de schituri» 
bocanci, hanorace, pantaloni, mănuși 
ctc. I^a Rafinăria 3 Teleajen echipa
mentul de iarnă a fost completat, ialț 
cel care se afla în magazie a fost re
parat. Aceeași preocupare se poate 
constata și la colectivul Flamura roșia 
Dorobanțul.

ALBU FEORIAK

Ia „Cupa Campionilor Europeni*

Ț.D.O.—ATLETICO MADRID
1-0 (0-0)

Oel mai tînăr activist sportiv 
voluntar din fabrică...

Pe candidatul de partid Gheorghe 
’ănase l-am cunoscut cu prilejul unei 
edințe organizate de comisia orășe- 
ească de volei din Bîrlad. Susținea 
colo propunerea sportivilor de la fa- 
rica de rulmenți, pentru organizarea 
nei competiții de „volei în 4“._ L-am 
itîlnit, apoi, pe unul din terenurile 
e sport din localitate, de data aceas- 
i ca jucător, antrenîndu-se împreună 
u ceilalți colegi din echipa de volei 
fabricii... In altă zi, l-am revăzut la 

il comitetului orășenesc U.T.M., 
tocmai se dezbateau o serie de 

robleme privind apropiatele întreceri 
le Spartachiadei de iarnă... In sfîrșit, 
itr-o vizită făcută la fabrica de rul- 
lenți, l-am putut vedea și în prove
ni de producție, la secția tehnică, 
ide lucrează ca normator. Numele 
iu avea să fie amintit deseori în 
mvorbirea pe care am avut-o cu se- 
retarul comitetului dg partid, tov.

Crăciun și președintele colectivului 
îortiv, ing. I. Elisei. „Gheorghe Tă 
ise — ni s-a spus — este unul dintre 
nerii cu care fabrica noastră s-a
lîndrit totdeauna. Bun sportiv, un 
templu de sîrguință și disciplină în 
luncă, el este în același timp și un 
limos activist sportiv voluntar". 
Gheorghe Tănase s-a avintat în 
un«a sportivă, încă din primele zile. 
: la venirea sa în fabrică, în 1956. 
biar în acel an, în calitate de res- 
insabil sportiv în biroul U.T.M., 
heorglie Tănase s-a arătat a fi un 
ednic propagator al sportului con- 
ibuind ca mai mult de 75 la sută 
ntre tinerii din fabrică să fie angre- 
iți în practicarea a diferite discipli- 
; sportive. In anul următor, în ace- 
iși muncă, el desfășoară o activitate 
isținută pentru atragerea tineretului 
i întrecerile Spartachiadelor. Colectl- 
il sportiv al fabricii ajunge chiar să

TINERI Și TINERE!

La începutul săptăminii viitoare 
se dă startul in întrecerile din 
cadrul Spartachiadei de iarnă 
a tineretului.

Pregătiti-vă cit mai temeinic 
in vederea apropiatelor întreceri! 
Transformaji-le intr-o adevărată 
sărbătoare a tinereții! 

fie considerat printre colectivele frun
tașe în acțiunea de mobilizare la a- 
ceastă mare competiție de masă. A- 

, cum, Gheorghe Tănase este călăuzit 
de dorința ca toți membrii colectivu
lui sportiv (peste 1.000) să fie pre- 
zenți în campionatele de casă și la 
startul Spartachiadei de iarnă și la 
competițiile organizate în cinstea zilei 
de 30 Decembrie. „Ceva mai mult — 
ni se spune — Gheorghe Tănase nu 
se rezumă în a face propagandă pen
tru sport, ci el însuși practică diferite 
ramuri de sport și, în special, voleiul. 
Echipa de volei a fabricii, a reușit să 
ocupe lecui I pe regiune I Acum se 
pregătește pentru zona de la Iași, în 
vederea promovării în „B“. Pentru me
ritele sale în producție și in munca 
obștească, Gheorghe Tănase a fost 
propus candidat de partid, calitate 
care recent i-a fost" confirmată. Prilej, 
fericit pentru tinărul normator, de a 
desfășura de acum înainte o activi
tate mai bogată, mai însuflețită 1

(T. ST.)

Ciclocrosul „Cupa Sportul popular" 
se va bucura de o largă participare

— Interviu cu Marin Niculescu —
Cei mai valoroși alergători vor lua 

startul duminică dimineața în compe
tiția de ciclocros dotată cu „Cupa zi
arului Sportul popular", care se va 
desfășura pe un traseu ales în îm
prejurimile sălii de sport Floreasca. 
Concursul suscită un deosebit interes 
în rîndul cicliștilor. Acest lucru s-a 
desprins și din discuția pe care am 
avut-o cu cunoscutul antrenor de ci
clism Marin Niculescu.

— Alergătorii din lotul republican, 
care se pregătesc pentru Turul Egiptu
lui — nc-a spus el — au primit cu 
bucurie vestea organizării „Cupei zia
rului Sportul popular" la ciclocros. Da
torită amînării startului (din ianuarie 
în februarie) in competiția internațio- 

j oală Turul Egiptului, am introdus în 
, programul nostru de pregătire partici- 
■ parea la cîtevs ciclocrosuri ceea ce 

reprezintă un bun prilej de antrena
ment pentru alergători.

— Gare dintre cicliștii din lotul

k fost constituită 
de turism

Mișcarea turistică din orașul Bucu
rești a pășit pe un drum nou. Sute 
de iubitori ai turismului și alpinismu
lui, oameni care cunosc aproape fie
care potecă, colțișor sau vîrf de munte 
din Bucegi, din Făgăraș, ca și tjfn 
alte părți ale țării, s-au întrunit 
marți seara cu ocazia constituirii or
ganizației locale de turism București.

Ședința de constituire a fost un bun 
prilej de trecere în revistă a succeselor 
activității turistice și alpine din orașul 
București, scoțîndu-se în același timp 
la iveală și o serie de lipsuri care au 
frînat o perioadă de timp dezvoltarea 
mișcării turistice.

Referatul prezentat cu această oca
zie de tov. Cristian Bucurescu a re
liefat munca depusă pentru dezvolta
rea turismului la Atelierele C.F.R. „Gri- 
vița Roșie", la uzinele „Semănătoarea", 
Ia I.O.R., la Centrul Farmaceutic etc. 
Referatul nu a scăpat din vedere nici

R.P.R. vor fi prezenți la startul com
petiției „Cupa Sportul popular" ?

— Toți. Nu vor lipsi nici consacra- 
ții C. Dumitrescu, G. Moiceanu, L. 
Zanoni, I. Vasile, A. Șelaru, D. Mun- 
teanu, Gh. Șerban și nici ceilalți mai 
tineri.

— Ce părere aveți despre perspec
tivele acestui concurs?

— Socot că spectatorii care vor fi 
prezenți pe traseu vor asista la un 
concurs deosebit de interesant. Ală
turi de cicliștii consacrați, pe care 
i-am enumerat mai înainte, vor lua 
startul numeroși alergători tineri, care 
s-au remarcat cu ocazia ultimelor în
treceri de ciclocros. Mă refer la I. 
Stoica, C. Baciu, P. Șo'tuz, D. Ro
taru ș. a. De asemenea, participarea 
alergătorilor specialiști în cursele pe 
teren variat (Matei Kammer, Nicolae 
Stepanian, Dumitru Dragomir etc.) 
poate asigura competiției un nivel su
perior.

organizația locală 
București

activitatea alpiniștilor din București.
Cei 21 de vorbitori au făcut propu

neri în legătură cu bunul mers al tu
rismului și cu activitatea viitoare. Ast
fel, s-a discutat despre felul cum tre
buie organizată munca în timpul ier
nii, despre verificarea și refacerea mar
cajelor deteriorate, despre repararea 
unor cabane prin numea voluntară a 
turiștilor, despre problema reduceri
lor la tarifele de călătorie, munca de 
propagandă etc.

Tuturor le-a răspuns tov. Radu Mă- 
nescu, președintele Comitetului Execu
tiv Provizoriu al „Asociației Turiștilor" 
care, în continuare, a dat cuvîntul tov. 
George Romaș, secretarul asociației. A- 
cesta a citit componența consiliului 
provizoriu al organizației locale „A. 
T.“ București și a colectivului de con
ducere care este alcătuit din: preșe
dinte — Cristian Bucurescu, secretar 
— Nicolae Dobre; membri — Aritia 
Sebastian, Moise Csepregy, Ioan Ko- 
tomski, Alexandru Neagu, Pascu Ră- 
duIescu-Pompiliu.

Ultimele corfipetiții 
de ciclocros au fost 
urmărite de un mare 
număr de spectatori,
lată-i pe alergători
(fotografia a fost fă- 

' cută la una din com
petițiile desfășurate in 
această lună) disputin- 
du-și ini îi etatea prin
tr-un adevărat „culoar 
viu" format de spec
tatori.

— Ne-ați vorbit mai mult despre 
întrecerea concurenților de la cate
goria avansați. Ce părere aveți, însă, 
despre proba rezervată juniorilor ?

— La această întrebare am să vă 
dau un răspuns... surpriză. Cred că 
va rivaliza atît ca număr de partici- 
panți, cît și ca dîrzenie cu proba a- 
vansaților. Și iată de ce: centrul da 
juniori al clubului Victoria, de care 
mă ocup eu și tinărul alergător. E,

SOFIA (serviciul nostru de radio).' 
Aseară, pe stadionul Vasil Levski, în 
fața unei asistențe record, s-a desfă
șurat returul întîlnirii din cadrul Cu
pei Campionilor Europeni, dintre echi-' 
pele Ț.D.N.A. (Sofia) și Atletico (Mac 
drid). In cea mai mare parte a tim
pului, inițiativa a aparținut echipei 
bulgare care a prestat un joc de 
foarte bună catitate, atletic, ofensiv. 
In special s-a remarcat linia de îna
intare, în mare vervă de joc. Atacan- 
ții bulgari au ratat însă numeroase 
ocazii de gol.

Meciul a luat sfîrșit cu rezultatul 
de 1—0 (0—0) pentru Ț.D.N.A., prin 
punctul marcat în minutul 20 al re-' 
prizei secunde de către centrul ata-' 
cant Panaiotov. Oaspeții, încercînd să 
mențină avantajul de un gol realizat 
în meciul de la Madrid (2—1), ett 
jucat defensiv, recurgînd la un joei 
obstructionist. Puținele contraatacuri 
realizate prin Vava și Miguel au fost 
totuși periculoase, dar apărarea bul-l 
gară a Știut să le lichideze cu prom-J 
ptitudine. Din echipa Ț.D.N.A. s ai( 
remarcat Naidenov, Panaiotov, Kolev,- 
Dimitrov și Ianev.

Scorul total al întîlnirii fiind aetttri 
egal (2—2), se va juca un al treilea 
meci. f

Galgotzi, va prezenta la concurs 85 
juniori pregătiți pentru ciclism anul 
acesta. Va fi — după părere mea — 
o contribuție la mărirea interesului 
pentru „Cupa ziarului Sportul popu
lar"^

Deci sint create toate premizefd 
pentru ca întrecerile de duminică să 
se bucure de un real succes.

H. NAUM



Un exemplu fte urmat ■< 1 Scrima feminină trebuie înviorată!
f ’Adresăm aceste rinduri în deosebi 
tpcelor tineri sportivi care nu s-au de
prins încă să îngrijească și să folo- 
Pească chibzuit echipamentul sportiv. 
1P« ei, pe acei ce s-au obișnuit să pre
tindă colectivelor sportive din care 
jac parte echipament și material 
sportiv mereu nou, îi invităm să ne 
însoțească intr-o vizită pe care o 
vom face la colectivul sportiv Avîn- 
tul din corn, Socariciu, raionul Fe
tești, regiunea Constanța.
ii 'Ar putea vedea aici literari intere
sante. Materialul și echipamentul 
sportiv al acestui colectiv a fost pro
curat din acțiunile întreprinse de 
tinerii colectiviști din comună. Ei au 
sirius fier vechi și plante medicinale 
și prin sumele realizate au putut 
cumpăra mingi, bocanci pentru hand
bal, tricouri și alt echipament spor
tiv. Astăzi, sportivii din această co
mună constituie un exemplu pri
vind felul în care îngrijesc mate
rialul. Fiecare sportiv din comună are 
echipamentul asupra lui, îl spală și 
îl calcă cu regularitate, reparindu-l 
chiar, atunci cînd este cazul. Și da- 
'că ați fi fost ca noi, ați fi putut ve
dea că cită bucurie aii primit acești 
tineri sportivi vestea că, pentru rod- 

unut dintre 
sportive 
pre mi ați

puțini sini sportivii care iși îngrijesc 
materialul sportiv ca pe un bun pro
priu. Am întilnii însă cazuri in care 
lucrurile se petrec tocmai invers. Ne
curățat la timp, aruncat la intimplare 
prin magazii, folosit in alte scopuri, 
echipamentul sportiv se deteriorează 
repede și astfel se consumă fonduri 
importante din bugetele colectivelor 
sportive. Iată de ce am considerai 
necesar să scoatem in evidență exem
plul sportivilor din comuna Socariciu, 
in speranța Că el va fi urmat de cit 
mai mulți sportivi și sportivei

Nivelul
Intrecerea echipelor feminine din ca- 

desfășurat într-o totală monoto-
drul returului campionatului de scrimă 
s-a c / ,
nie. Numai două dintre rezultate au 
avut darul de a „tulbura" oarecum li
niștea în care se consumau meciurile. 
Acestea au fost: Știința Tg. Mureș- 
Progresul București 8—8 (o veritabilă 
surpriză) și Progresul Cluj-Progresul 
București 9—7, ceea ce constituia pri
ma înfrîngere din tot campionatul a 
scrirnerelor bucureștene. In rest,

tehnic la spadă este în
vingătoarele erau cunoscute chiar după 
primele asalturi( ba în multe cazuri, 
— față de modul cuin evoluaseră în 
meciurile anterioare, chiar înainte de 
începerea luptei. Ceea ce rămînea de 
văzut erau doar scorurile care urmau 
să fie înregistrate. Din acest punct de 
vedere, returul a fos-t sub nivelul tu
rului.
. Progresul București a devenit din 
nou campioană a țării. Ea s-a do
vedit și în acest an cea mai bună,

Scrisoare din Oțelul Roșu

Un pasionat ai șahului

mcâ lor activitate (este 
cele mai burte colective 
raionul Fetești), vor fi 
material șl echipament.

Nu ne îndoim că mai există și 
multe exemple asemănătoare, că

din
cu

atte
nu

1
1
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Comunistul Ion Pettini este un 
muncitor de nădejde al uzinelor Oțe
lul Roșu. Datorită calităților sale și a 
activității depuse, el a fost numit cu 
cîteva luni în urmă șef al secției Re
fractare. Harnicul muncitor își consa
cră cea mai mare parte a timpului 
său liber vieții sportive, fiind un vred
nic activist sportiv obștesc. Datorită 
spiritului său organizatoric, muncitorii 
secției Refract are au înregistrat o se
rie de importante realizări.

Pasionat șahist, Ion Pettini pune 
mult suflet pentru ca activitatea șa- 
histă la uzina Oțelul Roșu să fie tot 
mai rodnică. Alegerea lui ca preșe
dinte al secției de șah a însemnat un 
imbold în muncă și a dus la obține
rea unor frumoase succese. Astfel, nu
mărul membrilor a ajuns la 45. Au 
fost organizate numeroase concursuri, 
dintre care trebuie să amintim cele 
din cadrul Spartachiadei de vară a 
tineretului, întîlnirile amicale susți
nute în compania șahiștilor din Că- 
lan, Bocșa, Bocșa Romînă, Reșița etc. 
A crescut și numărul șahiștilor clasi
ficați. Cu puțină vreme în urmă, Me
talul Oțelul Roșu avea un singur șa
hist clasificat (categoria I). Actu
almente, în afara acestuia mai sînt 
trei de categoria a li-a și patru de 
categoria a 111-a.

Toate aceste realizări sînt strîns 
legate de numele comunistului Ion 
Pettini.

ROMULUS și RADU ZENO 
corespondenți

Despre performanțele Măriei Vicol (stingă) s-a vorbit deseori. In cadrul 
campionatului pe echipe, ea s-a clasat pe primul loc la egalitate de victorii 

și tușe (I) cu Olga Orban.

creștere —
dintre echipele noastre feminine, 
în retur a fost lipsită de aportul 
titulare.

Echipa campioană a folosit 
lungul campionatului următoarea 
mafie: Maria Vicol, Eugenia Tărăn* 
goiu, Glicheria Ștefănescu, Doina 
Alexandrescu, Honorina Paraschives- 
cu și Adina Gherga.

Foarte bună este performanța fio- 
rcfc'stelor de la C.C.A. In contrast cu 
sportivele de la Progresul, reprezen
tantele clubului militar din Capitală 
au tras mai bine în retur. Ele au în« 
registrat cinci victorii la scoruri corn 
cludente și o înfrîngere — la limită 
— din partea campioanelor. Compo
nentele echipei C.C.A. (Paula Ro
man, Lidia Gribb, Elena Melak și Geor- 
geta Sachelarie) au dovedit la Tg.; 
Mureș multă combativitate, o deose
bită dorință de a scoate un rezultat 
bun. Efortul lor s-a soldat cu un re
marcabil 
ral.

De la
nou pe 
care — 
E. Bartossy și Iudith Kabdebo — a 
adus echipa pe locul 111; iar de 
Dinamo Cluj Iulia 
caterina Orb-Lazăr s-au arătat a fi 
celeași trăgătoare perseverente.

Stăruința Satu Mare, Știința Tg. 
Mureș și C. S. Oradea sînt echipe mai 
puțin pregătite pentru o astfel de înî 
trecere. Cel puțin aceasta a fost iffw 
presta lăsată în concursul recent în< 
cheiat la Tg. Mureș, unde s-au prezent ? 

cu improvizații.
floreti

deși 
unei

de-a
fort

loc II în clasamentul gene*

Progresul Cluj am reținut dîri 
campioana țarii Olga Orban, 
împreună cu Nora Hammer^

Ia
Valaskay și />

a-<

Activitatea sportivă de mase 

In pragul unor noi întreceri 
Cîteva nunwre la rind, ziarul nos

■u a
lentul 
isigna 
3" și 
activului sportiv", comentînd totodată 
rincipalele caracteristici ale acestor 
oi forme de angrenare a oamenilor 
luncii într-o activitate sportivă orga- 
izată cu caracter permament. Acum în 
ecare regiune (chiar în fiecare colec- 
v sportiv) există regulamentele res- 
ective. Activiștii sportivi au deci la 
rdemînă absolut toate indicațiile pri- 
md organizarea concursurilor. Și, 
rincipalul „motiv obiectiv" care ni 
e arăta în diferite regiuni ca Ba- 
ău, Ploești, Constanța etc. pînă nu de 
suit: „N-AM PRIMIT INGA REGU 
■AMENTUL" 1 nu mai este cîtuși de 
■uțin valabil. In toate regiunile țării 
n fost trimise, de asemenea, taloa- 
lele necesare precum și un mare nu- 
năr de inrigne (spre bucuria celor 
imatori de a participa la întreceri) 
are așteaptă să fie distribuite pri
milor cîștigători.

Tată, dar, că acum nu mai lipsește 
lecît inițiativa unor colective spor- 
ive. Este de așteptat ca „startul" 
ă-4 ia, în primiri rînd, colectivele 
■portive cu experiență în organizarea

publicat spicuiri (Un regula- 
concursurilor de casă pentru 
„Cel mai bun sportiv din 

„Insigna de campion al co-

4 fost fixată intilnirea 
de haltere 

lintre reprezentativele 
R. P. Romine 

și R. P. Ungare
Intilnirea de haltere dud re reprezen- 

atinele R. P, Romine și R. P. Ungare 
i fost fixată pentru data de 20 de- 
embrie 1958._ Meciul va avea loc in 
luppyeșl4 — ’’ ............. '

dotmpet’ițiilor de 
tanii și Grivița
Ianoș Herbak din Cluj, Corvinul Hu
nedoara și altele. Organizarea în 
bune condiții a celor două concursuri 
de casă poate duce la întărirea acti
vității sportive în fiecare colectiv 
sportiv. Desfășurînd o rodnică muncă 
în acest domeniu colective sportive 
ca Farul Constanța, Fabrica de con
fecții din București, Steagul roșu O- 
rașul Stalin etc. pot deveni și ele 
colective fruntașe în activitatea spor
tivă de mase.

Cu mult timp în urmă tinerii spor
tivi au și început să se intereseze 
despre concursurile pentru insigna 
„Cel mai bun sportiv din 10“ și „Insig
na de campion al colectivului". Acum, 
cînd există toate condițiile organiza
torice, nu mai rămîne decît ca acti
viștii sportivi să-i mobilizeze pe a- 
cești tineri (și nu numai pe ei) la 
startul primelor întreceri.

mase cum sînt Ti- 
Roșie din București,

ALERGĂRILE DE SI MB AT A

Sîmbătă 29 noiembrie se închid 
rile de galop.

Programul prezintă cîteva probe atrac
tive. In premiul Hetrică, concurează Lean
dru, Codaș, Cazac, Exjcator, Vrednic, Crai
nic și Jusrin. Patru dintre fruntașii genera
ției doi anilor — Nașa mea, Graur, Vran- 
cea și Sorinei - aleargă pe 1500 metri 
alături de 5 cai în vîrstă de trei ani. 
Celelalte alergări prezintă 7-9 concurenfi 
cu șanse echilibrate.

Reuniunea începe la ora 13,30.
J 

ALERGĂRILE DE DUMINICA
I 

Reuniunea de duminică 30 decembrie în
cepe la oro 10. 
situează premiul 
care vor mina 
Aleargă 8 cai,

olergă-

In fruntea programului se 
Aprantiilor, alergare în 
ucenicii de conducători, 

mvuiyu o tui, recrutați dintre vedetele 
juriului i JarcăUg Vampir, Nărăvaș, .OlfeJ,

SntreprmderHe
an mtrotas gimnastica k producție

P.M.R., a
cale și a direcțiunii. Prin aportul lor, 
140 de salariați din fiecare schimb sînt 
cuprinși în fiecare Zii în programul de 
educație fizică. Stînd de vorbă cu unele 
fruntașe în producție ca Maria Mun- 
teanu, Paraschiva Alexandrina, Geta Mă
năilă, S. Rostan, Costina Mușat, de a- 
semenea fruntașe în producție din sec
torul filatură, am aflat că în urma a- 
plicării gimnasticii de producție, pro
ductivitatea muncii a crescut, realizîn- 
du-se zilnic importante depășiri de 
plan. Tovarășul Gheorghe Ristea, mai
stru de schimb în vîrstă de 52 ani, 
ne-a spus: „Ce bine-ar fi fost dacă 
aceste exerciții de educație fizică le-aș 
fi putut practica încă de cînd eram 
tînăr. Pe atunci însă, patronii aveau 
„grija" să stoarcă numai vlaga munci
torilor... Tov. Ristea ne mărturisește 
că de cînd ia parte la gimnastica de 
producție se simte mai în putere, 
fapt care-1 ajută să muncească mai 
cu spor.

Ar fi necesar ca toate instituțiile 
întreprinderile din orașul Galați, ca și 
cele din restul regiunii, să urmeze ■ 
xemplul întreprinderilor textile. ț

VCTOR ȘTEFĂNESCU, 
ANTON DRAGAN, 

corespondenți

tat descompletate, 
Clasamentul Ia 

urmi torul:
1. Progresul Buc.
3. C.C.A.
3. Progresul Cluj
4. Dinamo Cluj
5. Stăruința S. Mare
6. C. S. Oradea
7. Știința Tg. Mureș 

Locul I la spadă n-a

feminin est*

12
12
12
12
12
12
12

1
4
4
6
«
9

10

66 34
66 28
75 33
91

Ca urmare a Hotărîrii Partidului și 
Guvernului din 2 iulie 1957, cu privire 
la reorganizarea mișcării de cultură fi
zică și sport, o serie de unități textile 
din orașul nostru au trecut la introdu
cerea gimnasticii de producție. In spri
jinul acestei acțiuni, U.C.F.S. oraș Ga
lați a format o comisie tehnică alcă
tuită din profesori de educație fizică, 
cadre calificate, care aduc un sprijin 
prețios la desfășurarea în bune condi- 
țiuni a gimnasticii de producție. La 
rîndul lor, profesori de educație fizică 
ca George Popa, Vasiie Mănăilă, Petri- 
că Claudiu, Cezar Muscă, Petrică 
Faust, pregătesc instructori dintre sa- 
fariați, în așa fel îneît, fiecare schimb 
al întreprinderilor care au introdus 
gimnastica de producție să aibă îa dis
poziția lor un număr suficient de in
structori.

Zilele acestea am vizitat mai multe 
unități de muncă..printre care „Fili-mon 
Sîrbu" (anexă a întreprinderii de tex
tile Galați), fabrica de confecții „Pro
gresul" și cooperativa de confecții de 
■lux, unități în care începutul a fost fă
cut, rămînînd ca pe viitor numărul ce
lor care practică gimnastica de pro
ducție să fie mărit.

La întreprinderea de textile Galați, 
gimnastica de producție a găsit un larg 
sprijin din partea organizației .de bază

organizației U.T.M., sindi-

Ș*

e-

n
8
8
6
4
3
2

, fost .... , _
blemă. Echipa militarilor bucureșteni 
venea de altfel cu șanse mari la ti
tlul de campioană. Mai pasionantă a' 
fost dispută dintre formațiile Progre
sul Cluj, Progresul București și Ști
ința Tg. Mureș pentru locurile urmă
toare. îmbucurător este însă, faptul 
că la această probă se simte o creș
tere a nivelului tehnic și se constată 

o participare numeroasă a tineretului.
Campionul țării la spadă, Constan

tin Sieliau (C.C.A.) a ocupat primul 
loc — într-un clasament neoficial —• 
și în cadrul campionatului pe echipe, 
confirmîndti-și astfel valoarea. 11 ur
mează Adalbert Gurath II (Progresul 
Cluj), Constantin Ciocirlie și Răz- 
van Dobrescu (C.C.A.). Deci, dintre 
primii 4 spadasini 3 sînt componenți ai 
echipei campioane. Este încă o dovadă 
a valorii sportivilor de Ia C.C.A. For
mația echipei campioană: Constantin 
Stelian, Răzvan Dobrescu, Constantin 
Ciocirlie și Dan lone seu.

O echipă de viitor se anunță tînăn. 
formație a Progresului Cluj. Gurath. 
Sinko, Damjanschitz și Nagy sînt 
sportivi cu mari posibilități de dez
voltare. Cum ei se află și în mîimle 
unui bun și pasionat antrenor, Adal
bert Guratii I. putem spera că în cu- 
rînd echipa din Cluj va obține per-

24
2
16 
ie

126:
126:
117: 
101:
88:104 
61:13a 
30:162

o... pro-

Sportul și învățătura la școala profesională

rînd echipa din Cluj va obține 
formanțe și mai valoroase

Clasamentul la spatii:

ELENA MATEESCU

1. C.C.A. 12 12 0 146: 46 3«
2. Progresul București 12 8 4 110: 82 28
3. Progresai Cluj 12 8 4 104: 88 2^
4. Știința Tg. Mureș 12 6 G 85:107 24
5. Dinamo Cluj 12 4 8 74:118 20
6. C. S. Oradea 12 3 9 72:120 18
7. Stăruința Satu Mare 12 1 11 81:111 14

U

(Urmare din pag. 1)

sportul este un... „copil" îndrăgit 
triată lumea...

de

Fruntași la sport, 
dar și la învățătură

Cei mai mulți dintre sportivii 
iași ai școlii sînt și fruntași la învă-

frun-

Oțel. Cea mai 
alergarea amo-

H S M
Omar, Lustragiu, Ticău și 
populată concurență este 
tor Hor.

REZULTATELE REUNIUNII DE IERI

I. Simfonia II (Mihăilescu S.) 1’37,7, Her- 
nrina II, Haga. Cofâ : 2,90 - 29.00.

IF; Jalea (Avram) 1’35,4, Dolofan, Neva. 
Cota : 3,70 - 7,50 - 31,20.

III. Graba (Anghel) 1’37,9, Ancora, 
Cota : 10,00 - 6,70 - 31,80.

IV. Priveliștea (Oanâ) 1’33,1, Hrisov, 
na. Cota : 4,60 - 29,80 - 62,20.

V. Demon (Onache) 1’32,3, Jucăria, 
fana. Cota : 4,00 - 83,10 - 40,30.

VI. Winetu (Ciobanu) 1’30,9, Egoist, Viola. 
Cofa : 1,60 - 12,50 - 30,10.

VII. Straja (Ștefănescu) 1’34,8, Alvița, 
Hazliu II, Cota : 7,20 - 34,70 - 14.20.

Ordinea triplă 1.203,60 lei. - Jocul aus
triac s-a ridicat la suma de 12.830 lei și 
ș-fl inchiș. • • - --«.

Vila.

Ivo-

Teo-

țătură. Exemple ? Rugbiștii Ștefan 
Dragomir din anul 111 ; Ernesto Teo- 
dorescti din anul II ; atletul și vo
leibalistul Vasiie Nemuc din anul III; 
baschetbaliștii Ion Marinescu, N. Ma- 
nolescu, Marin Dumitrache, toți din 
anul I, și mulți alții, care dovedesc 
că se pricep să îmbine armonios 
cartea cu sportul. Notele bune con
diționează participarea la activitatea 
sportivă. Oricît ar fi competiția de 
importantă, acest principiu este apli
cat cu fermitate. De pildă, în preaj
ma finalei campionatului republican 
de juniori la rugbi, unul din titula
rii echipei, llie Beianu din anul III, 
a fost scos din formație pentru că 
în ultima vreme își neglija studiile. 
De asemenea, fotbalistului C. Blotor 
din anul I, component al echipei de 
juniori a uzinei, i s-a interzis acce
sul pe terenul' de fotbal pînă la îm
bunătățirea situației șoolaire. lată o 
atitudine lăudabilă a conducerii șco
lii, care își va dovedi din plîn utili
tatea pe drumul creșterii unei ge
nerații de muncitori bine pregătiți pro
fesional și căliți din punct de vedere 
fizic, conștienți de înaltele lor în
datoriri, ---- -—•*..

CONCURSUL DE ORIENTARE TU
RISTICA DOTAT CU „CUPA POLI

GRAFIEI"
Peste 80 de tineri și vîrstnici, repre-t 

zentînd 20 echipe din 12 colective spor
tive bucureștene, s-au întîlnit dumi
nica trecută în pădurea Brănești, cu 
c-cazia concursului de orientare turis
tică de gradul II organizat de colecti
vul sportiv ,.Poligrafia’’. Traseul a mă-i 
surat io km. și a avut 5 posturi de con
trol. In afara problemelor tehnice de 
rezolvat pe traseu, concurenții au răs
puns și la întrebâri cu caracter politic. 
Datorită unei bune comportări echipa 
I.O.R. a cucerit „Cupa poligrafiei’» ob
țin în d 462 puncte, urmată îndeaproape 
cîe echipele Eflectroizolantul și Start 7. 
O comportare meritorie au avut concu- 
renții: I. Miatache și FI. Vasilescu (Po
ligrafia), D. Bacalu (Direcția Difuzării 
cărții), P. Spirea (Justiția), C. soicanu 
(Proiect București) și întreaga echiipă 
de la Z.2.“.

N. TOKACEK, corespondent 
IN ATENȚIA PATINATORILOR 
Azi după-amiază la ora 18, în .raia 

Dinamo, are loc o importantă ședință 
la care vor participa toți patinatorii de 
viteză sau artistiici din Capitală, ca și 
toți arbitrii și antrenorii. Se va discuta, 
problema activității viitoare.

P. Spirea (Justiția), _ 
București) și întreaga 

I.O.R.
N. TOK.ACEK, corespondent



CARNET
ATLETIC

Tinerii fotbaliști asaltează categoria A!
Cîteva consîderațiunî cu privire la loturile echipelor fruntașe 

și la comportarea jucătorilor recent promovați

Combinata divizionară 

a plecat ieri 

la Tirana
• Activitatea atletică competiționa- 

lă s-a încheiat, de fapt, încă de acum 
cîteva săptămîni. Concursurile locale 
care se mai organizează în acest 
afîrșit de an nu pot aduce modificări 
esențiale tabelelor statistice ale atle
tismului nostru pe anul 1958.

In această perioadă se întocmesc 
listele celor mai buni performeri, care 
în scurt timp vor fi date publicită
ții. Colectivul comisiei centrale de 
statistică din F.R.A., care întocmește 
aceste liste, are — firește — foarte 
multă bătaie de cap. Nu este un 
lucru cîtuși de puțin simplu să răsfo
iești sutele, dacă nu chiar miile de 
foi cu rezultatele tuturor concursuri
lor din țară, să selecționezi și să sta
bilești o ierarhie a celor mai buni 
50 de atleți ai țării lâ seniori și la 
juniori. Activitatea acestui colectiv 
suferă, însă, pe alocuri, din cauză că 
nu toate comisiile regionale și orășe
nești de atletism au înțeles să tri
mită la timp foile cu rezultatele con

cursurilor organizate de ele. Comisi- 
le regionale și orășenești de la Ora- 
lea, Giurgiu, Cîmpia Turzii și-au fa
ult o datorie de onoare din a comu- 

a imediat federației rezultatele 
«petițiilor lor, informînd —■ în a- 

elași timp — cu exactitate asupra 
ondițiilor atmosferice ale conctirsu- 
iii respectiv, greutății materialelor, 
urstei competitorilor, mai ales în câ
ni juniorilor etc. Toate aceste date 
înt de un real ajutor Ia întocmirea 
a exactitate a tabelelor statistice ale 
tlelismului nostru. Sînt însă și unele 
oruri atletice regionale și orășenești 
are dovedesc multă superficialitate 
1 această direcție și nit ’trimit decît 
u foarte mare întîrziere aceste foi 
altele nu le trimit de loc). Cel mai 
pic. exemplu îl oferă comisia de a- 
letisnr a orașului... București, care 
-.’mite foile de rezultate, de obicei 
U foarte mare întîrziere.
Am vorbit despre această problemă 

u speranța că fiecare dintre comi- 
iile regionale și orășenești își vor 
ifrlnge comoditatea și vor lua de 

tă măsurile care se cuvin.

© Toamna a venit de mult pe În
treit! continentului nostru. O dată 
t ea s-a tras cortina peste sezonul 
«cursurilor de pistă. Cei mai niulți 
ntre atleți, după o scurtă pauză, au 

început însă pregătirile pentru se
inul anului 1959. Unii dintre ei (a- 
rgători de semifond și fond) nici nu 
au întrerupt activitatea și participă 

competițiile de cros. La noi însă 
nă acum de-a lungul mai multor 
ptămîni, nu au fost organizate de- 
t numai două-trei concursuri de 
os, dar și acelea fără o participare 
rgă. Pe cînd vom putea asista oa
la veritabile întreceri care să an- 

eneze, în afara atleților fruntași, un 
tmăr cît mai mare de tineri ?...

R. VIL.

• In urma omologării concursului 
onosport nr. 47 din 23 noiembrie, 

fost stabilite următoarele premii : 
Premiul I : 366 variante cu 12 re
date exacte a cîte 585 lei fiecare. 
Premiul II: 4.571 variante cu 11 
uitate exacte a cîte 51 lei fiecare. 
Deoarece suma cuvenită fiecărei 
riante cu 10 rezultate exacte este 
) 15 lei, conform regulamentului, 
idui afectat premiului 111 a fost 
părțit în părți egale premiului 1 
II. Fond de premii: 450.904 lei.

» Plata premiilor la concursul Pro- 
>port nr. 47 din 23 noiembrie a. c.
va face, în Capitală, vineri 28 

■embrie de la ora 17 la agențiile 
■prii raionale Loto-Pronosport în 
a cărora participants și-au depus 
etinele.

» Dacă concursul Pronosport nr. 
a fost bogat în surprize ceea ce 

tăcut ca la omologare să nu fie 
rtă nici o variantă cu 12 rezultate,

Turul campionatului categoriei A de 
fotbal a fost bogat în concluzii, atît în 
ceea ce privește nivelul tehnic al jocu
lui, cît și în privința întrecerii dintre 
echipe pentru primul loc și în general 
pentru clasament. Din multiplele as
pecte pe care Ie-a prezentat sezonul 
oficial de toamnă, ne vom opri azi 
asupra cîtorva.

INTRE 15 Șl 19 JUCĂTORI...
Cercetînd formațiile folosite de 

echipe în cele 11 etape, am constatat 
că, în general, s-au făcut puține mo
dificări. Echipele au întrebuințat în
tre 15 și 19 jucători : Dinamo Bucu
rești 18, Steagul roșu 18, Rapid 15, 
U.T.A. IC, Știința Cluj 17, C.C.A. 18, 
harul 19, Dinamo Bacău 19, Știiniti 
timișoara 17, Progresul 17, Petrolul 
18 și Jiul 17. Compartimentul cel mai 
des modificat ca alcătuire a fost ata
cul, la echipele : U.T.A., Știința Cluj, 
Știința Timișoara, Petrolul, Progresul 
și Farul. Faptul nu-i întîiuplător. Pri
mele patru echipe au folosit în acest 
compartiment multe elemente tinere, 
fără experiența necesară, care au avut 
nevoie de acomodare într-o categorie cu 
cerințe cu totul diferite decît cele ale 
jocurior din categoriile inferioare. In 
asemenea condițiuni era normal să 
nu dea randament de Ia început. In 
plus, antrenorii au avut nevoie de mai 
multe jocuri pentru a putea ajunge să 
stabilească o formulă mai constantă 
la înaintare. Și într-un caz și în altul 
au apărut modificări de la meci la meci. 
Nu mai vorbim de cazurile de indispo
nibilități, care au determinat și ele 
schimbări în alcătuirea liniilor de atac. 
La Progresul și Farul ceea ce a dus la 
modificări a fost pe de o parte lipsa de 
formă sau oboseala unor jucători, iar 
pe de alta accidentările. Progresul nu 
a folosit aceeași formulă de atac nici 
două etape la rind. La celelalte for
mații, modificările au afectat cînd un 
compartiment, cînd altul. La Dinamo 
București, Rapid, Jiul și Dinamo Ba
cău la început au abundat schimbările 
în apărare, pentru ca spre sfîrșitul tu
rului să apară mai multe modificări 
în atac. In schimb, la C.C.A. și Stea
gul roșu au survenit în general puține 
schimbări de formație.

LOTURI OMOGENE 
Șl NEOMOGENE

Concluzia mai importantă care se 
poate trage din analiza loturilor echi

pregătiri pentru turneul din Anglia

In vederea turneului pe care îl vor întreprinde în Anglia, fotbaliștii noștri 
se pregătesc cu asiduitate. Cu prilejul antrenamentului de marți, portarul 
Toma a fost pus la grea încercare de către înaintași. Iată-l in foto grația 

noastră reținind cu siguranță o minge înaltă.
(Foto: I. Mihăică)

l^xonosport
nu acelaș lucru se poate spune des
pre concursul Pronosport nr. 47.

De data aceasta au fost înregis
trate rezultate normale pe care foarte 
mulți participant le-au prevăzut, do
vadă fiind numărul mare de buletine 
cu 12, 11 și mai ales cu 10 rezul
tate exacte.

Aceasta nu- înseamnă că situația 
poate să se repete și la concursul 
Pronosport nr. 48 de duminică 30 
noiembrie.

Intîlnirile incluse în program din 
cadrul ultimei etape a categoriei B 
și în special meciurile campfomtului 
italian pot furniza numeroase sur
prize care să se soldeze din nou cu 
premii mari.

Nu trebuie să uitați faptul că în-

tîlnirile de categoria B incluse în 
program sînt echilibrate dacă ținem 
seama de pozițiile pe care le ocupă 
în clasament echipele, astfel că orice 
rezultat este posibil.

Pentru a vă putea documenta cît 
mai temeinic în vederea concursului 
Pronosport nr. 48, consultați progra
mul Loto-Pronb'sport nr. 241 care cu
prinde un bogat material documentar.

CONCURSUL PRONOEXPRES

• La tragerea din urnă a concursu
lui Pronoexpres nr. 45 din 26 noiem-
brie a. c. au fost extrase 
numere:

Următoarele
.i, '

41 17 4 14 34 44
Numere de rezervă : 21 37
Fond de premii : 600.262 lei.

Rubrică redactată de I. S. Loto 
Pronosport ,

pelor din categoria A privește însă 
omogenitatea lor. Sînt echipe care au 
efective numeroase, de pildă Dinamo 
București și Farul Constanța, dar 
aceasta nu înseamnă că sînt și omoge
ne ca pregătire, ca vîrstă și ca va
loare. Intre titulari și rezerve există — 
Ia aceste formații, ca și la altele — o 
diferență de valoare și acest lucru a 
fost evident cînd s-a produs indisponi
bilitatea unui titular. De pildă, absența 
lui Popa sau a lui Panait II la Dinamo 
București a ridțpat mari probleme în 
apărarea dinamovistă, pentru că în
locuitorii (Szakacs I sau Szoko) nu 
s-au ridicat la valoarea lor. De altfel, 
la Dinamo se pune problema unor re
zerve corespunzătoare pentru posturile 
de fundași, acesta fiind compartimen
tul cel mai descoperit.

In schimb, loturile echipelor C.C.A., 
Petrolul, Dinamo Bacău, Steagul roșu 
și Progresul se prezintă mult mai o- 
mogene și din punct de vedere ai vir* 
stei și din punct de vedere al valorii. 
La aceste formații, înlocuirea unui ti
tular printr-o rezervă nu se resimte, 
pentru că jucătorul are și același grad 
de pregătire, este de valoare apropiată 
și se încadrează și în ansamblul echi
pei. Cam la fel stau lucrurile și la 
Rapid și la Jiul, care însă, ca și U.T.A., 
au început sezonul cu loturi reduse. 
In ceea ce privește U.T.A., și cele două 
echipe Știința, aici situația este oare
cum diferită datorită acțiunii de întine- 
nire, mai mult la arădeni și clujeni și 
mai puțin la timișoreni. Din îmbinarea 
elementelor mai vîrstnice cu cele ti
nere rezultă, în mod firesc, un dezechi
libru, care însă, cu timpul, dispare, 
în măsura în care jucătorii nou intro
duși progresează și cîștigă experiență.

In concluzie, de o parte loturi cu 
jucători de valoare, pregătire și vîrstă 
apropiată, de alta loturi neomogene.

NUME NOI

O caracteristică loturilor a dat-o 
prezența multor nume noi. Evoluția și 
mai ales (fapt extrem de prețios) a- 
firmarea tinerilor jucători au însemnat 
un ciștig important pentru fotbalul 
nostru. Comportarea unor jucători ca: 
Varga (Dinamo București), Văcaru 
(Rapid), Koczka, Igna, Mețkas, Mol
nar, Tăucean, Szoher (U.T.A.), Re- 
nye și Nagy (C.C.A.), Pană (Farul), 
Zaharia, Neacșu (Știința Timișoara),

Intre vînător și braconier este tot 
atîta . deosebire cît este între paznic 
și hoț. Impușcînd tot ce-i cade Ia 
îndemînă în orice perioadă, fără nici 
un gînd de ocrotire sau pază, bra
conierul stă în afara legii. Ucide ie- 
ptiroaica cu pui, trage în căprioara 
cu iezi, fură ouăle și puii din cui
burile vînatului cu pene, pune lațuri 
și curse, împușcă la far, nu ține 
seama de nici un fel de opreliști 
privind mijloacele, perioadele și fon
durile de vînătoare. Destructiv din 
lăcomie și pentru cîștig cu orice preț, 
braconierul se ascunde sub cele mai 
felurite îndeletniciri, exercitîndu-și ac 
țiunea de nimicire a vînatului sub 
cele mai variate forme.

Reflecțiile acestea ne-au fost pri
lejuite de sosirea primelor știri des
pre începutul noului sezon de vînă
toare Ia iepuri, cînd ni s-au adus 
la cunoștință și unele cazuri de în, 
călcare flagrantă a normelor și le
giuirilor privitoare la exercitarea co
rectă a vînătoarei.

Astfel, în ziua de 8 noiembrie, paz
nicul filialei de vînătoare a raionului 
V.I. Lenin din Capitală, tov. Aurel Micii, 
a prins vînînd cu bătăiași în pădurea 
Drăgănești Tufani Grozi, pe Ilie Ro
man (filiala raionului LV. Stalin) și 
Iulius Petruț (filiala Grivița Roșie). 
Aceștia s-au făcut vinovați de acte de 
braconaj, vînînd fără aprobare pe fon
durile altei filiale decît cea de care 
aparțineau, cu bătăiași în pădure 
fără a avea autorizație scrisă, pe un 
teren oprit și în zile nepermise. De a-.

Neacșu II, Bot eseu (Petrolul), Crăciun 
(Jiul), precum și tinerii jucători ai Ști
inței Cluj, printre care Mureșan, Pe
tru Emil, Moldovan, Kromely și alții 
a constituit un argument puternic în 
favoarea ideii promovării cu curaj a 
elementelor tinere și valoroase. Că 
acești jucători, ca și alții, au talent, 
posibilități de dezvoltare și perspective 
o dovedește simplul fapt că o dală in
troduși în primele echipe, ei au ră
mas ca titulari. Și nu numai atît! For
mațiile Dinamo Bacău și U.T.A., de 
pildă, au înregistrat succese remarca
bile și sub aspectul concepției de joc. 
In același timp, numeroasele promo
vări de tineri în primle echipe arată 
că fotbalul nostru dispune de rezerve 
serioase și talentate în masa juniori
lor. Pentru că nu este nici un secret 
pentru nimeni că majoritatea celor de 
mai sus s-au afirmat mai întîi în for
mațiile de juniori de unde, fie datorită 
preocupării colectivelor și cluburilor 
sportive, fie grație tradiționalelor ta
bere de vară de juniori și apoi repre
zentativelor naționale, au fost promo
vați în loturile primelor echipe. Și ca 
să dăm cîteva exemple concludente, 
vom aminti că: Varga s-a făcut remar
cat atît în tabăra de juniori cît mai 
ales în echipa reprezentativă care a 
participat la Turneul de juniori U.E.F.A. 
din Luxemburg; Igna și Koczka sînt 
juniori crescuți și formați în echipa 
de juniori U.T.A. (antrenor N. Du
mitrescu III), care a cucerit titlul na
țional pe 1958; Ițenye (C.C.A.) a fost 
anul trecut unul din cei mai buni ju
niori ai reprezentativei noastre; Mu
reșan și Petru Emil (Știința Cluj) au 
fost elemente de bază ale naționalei 
în edițiile 1956 și 1957 ale Turneului 
de Juniori U.E.F.A.; Neacșu II, Bo- 
tescu (Petrolul) și Văcaru (Rapid), 
sînt fotbaliști făctiți cunoscuți, și con- 
sacrați după aceea, de taberele de ju
niori și echipele naționale.

Elementul tînăr aduce calități ab
solut necesare în jocul modern: elan, 
combativitate, multă mișcare pe teren, 
dorință de afirmare și progres.

lată de ce trebuie să canalizăm toa
te eforturile spre perfecționarea aces
tor jucători și, în același timp, spre 
formarea de noi cadre de valoare, care 
să îmbogățească patrimoniul fotbalu
lui nostru cu alte generații de tineri 
capabili să contribuie la prestigiul lui. 
(P-g)-

Ieri Ia amiază a părăsit țara, cB 
avionul, combinata divizionară cari 
la 29 noiembrie și 3 decembrie v< 
susține două jocuri în capitala R. P< 
Albania. In primul meci, cum se știe,, 
fotbaliștii noștri vor întîlni selccțio4 
nata orașului Tirana, iar în al doilea 
echipa Partizan. In drum spre Tira-i 
na, lotul nostru de jucători s-a oprit 
la Sofia, unde a asistat aseară la 
partida Ț.D.N.A. — Atletico Madrid 

1 din cadrul „Cupei Campionilor Em 
ropeni".

Lotul cuprinde pe următorii jucă-l 
tori:

Portari: Aîîndru și Todor; fun
dași : Pahonțu, Capaș, Cîrnaru, Soarei 
și Staicu ; mijlocași: Țîrcovnicu, Je-! 
nei și Bodo; înaintași: Zaharia’,■ 
Gram, Petschowski, Lereter, Drăgoi, 
Asan, Bădulescu și Babone.

Antrenori : I. Lupaș și I. Baratki.
Marți după-amiază, acești jucători 

au făcut un serios antrenament lă 
două porți în compania echipei oră-i 
șenești Locomotiva Filaret. In prima 
repriză a jucat formația : Mîndru —■: 
Pahonțu, Capaș, Soare — Țîrcovnici^i 
Jenei — Zaharia, Petschowski, Gram, 
Lereter, Bădulescu. Această echipă a 
înscris de două ori prin Petschowski 
(11 m.) și Lereter. După pauză, corn-i 
binafa a aliniat echipa: Todor —« 
Pahonțu, Cîrnaru, Staicu — Bodo^ 
Jenei — Zaharia, Țîrcovnicu, Asan,' 
Lereter, Drăgoi și a marcat patru 
goluri prin: Lereter, Asan (11 m.)j 
din nou Lereter și Zaharia și a prt-f 
mit unul, înscris de Oberan. Antrei-i 
nainentul, desfășurat pe un teren îri-t 
gust și destul de tare (pentru a o; 
bișmii, ctî de cît, pe Jucători cu uri 
cîmp de joc asemănător cu cel pe 
care vor evolua la Tirana), a arătat 
o bună legătură între jucători.

In primul meci, cu selecționata 
rașulul Tirana, combinata va folosi 
probabil următoarea formație: Mim 
dru — Pahonțu, Capaș, Soare — Țîrt 
covnicu, Jenei — Zaharia, Pet4 
schowski, Gram, Lereter, Bădulescu^ 

Dușmanii principali 
ai vinatului: braconierii

semenea, la 9 noiembrie au fost surprind 
și făcînd vînătoare în zona oprită ai 
fondului Comoara, Radu D. Stanca- 
și Ilie Lungu. Pe lîngă faptul cS 
cei doi vînători (după acte, dar ade- 
vărați braconieri după fapte) s-a.ti 
făcut vinovați de încălcarea dispo.-i- 
zițiilor în legătură cu practicarea 
vînătoarei la picior pe o zonă oprită, 
ei au și încercat să se sustragă or
ganelor de control.

Față de această situație sînt ne-t 
cesare măsuri energice din partea 
tuturor forurilor de resort: organele 
Ministerului Agriculturii și SilvicuD 
turii, A.G.V.P.S., filialele și subfilialele 
de vînătoare. Totodată trebuie im 
tensificată munca de lămurire în rîn-' 
durile oamenilor muncii din satele și 
comunele noastre pentru a li se arăta 
pericolul pe care-1 reprezintă braco
nierii, pentru ocrotirea și paza faunei 
noastre cinegetice, a vînatului nerăt 
pitor. In această acțiune, pentru depis-t 
tarea acestor elemente certate cu lcga-t 
litatea socialistă, cetățenii cinstiți’ tre-i. 
buie să aibă un rol activ, sezisînd și 
deferind pe cei ce încalcă legile orga
nelor competente.

Vînătorii adevărați trebuie să-i 
demaște pe braconieri. Pagubele și ra-: 
vagiile aduse de aceștia efectivelor: I 
și fondurilor noastre de vînătoare sînt > 
mari. De aceea sînt necesare cete , 
mai aspre sancțiuni pentru cei mal 
aprigi dușmani și pustiitori ai vînatm 
lui, braconierii,

C. COMARNISCHI



a co

o interesantă inițiativă 
legiului antrenorilor Jc L ase ket

Primele antrenamente pe patinoarul artificial

Cele șase etape desfășurate pînă a- 
îm în cadrul campionatelor republi
cile de baschet au scos în evidență, 
1 nenumărate rînduri, insuficienta pre- 
ătire a majorității echipelor, fapt o- 
lindit în primul rînd în fluctuațiile 
iregistrate în comportare. Aproapț în 
ecare meci s-a văzut că jucătorii nu 
^ăpînesc pe deplin tehnica aruncărilor 
1 coș sau cunosc doar cîteva proce- 
ee, fapt care duce la înregistrarea ti
er procentaje necorespunzătoare. S-a 
i'cut mult simțită insuficienta pregă- 
re tactică, atît în atac, cît și în apă- 
ire. In mod special s-a observat că 
ihipele nu s'tăpîncsc mijloacele de a- 
ac împotriva apărării în zonă și apă- 
ării combinate (om la om +zonă). Jtt- 
ătorii fac însă greșeli grave, multe 
in ele elementare, atunci cînd atacă 
pararea om la om.
Această situație a fost sezisată de 

olegitil de antrenori din cadrul F. R. 
aschet, care a analizat starea de fapt 
vistentă și a hotărît să ia măsuri de 
1 dreptare.
In acest scop, la propunerea sa, Bi- 

jul F. R. Baschet a hotărît organi 
area unei competiții la care să parti- 
ipe cele mai bune echipe din Capi- 
ilă și care să aibă drept scop: asi- 
ttrarea desfășurării organizate a pro- 
esului de instruire și antrenament, 
lărirea posibilităților de verificare a 
otențialului echipelor în condiții de 
onctirs, mărirea intensității antrena- 
îentelor, folosirea jucătorilor de re- 
ervă etc.

Finala campionatului individual feminin de gimnastică promite un spectacol de valoare
La o săptămînă după desfășurarea 

inalei campionatului masculin, vom 
sista la confruntarea celor mai bune 
jimnaste ale țării. Campionatul in- 
iividual feminin se va organiza în 
ala Floreasca, deoarece se așteaptă 
in interes deosebit din partea publi- 
tilni bucureștean.

Întrecerile promit im spectacol de 
.al oare. Citind printre numele parti-

Hotărîrî ale Congresului 

federației Internaționale de motociclism
De vorbă cu tov. ALEX. SUHALA, secretarul general al F.R.M.

Intre 11 și 14 noiembrie s-a desfășurat la Londra congresul de toanmă 
al Federației Internaționale de Motociclism, la care au participat și doi 
membri ai biroului Federației Romîne de Motociclism. Pentru a cunoaște 
problemele dezbătute la congres, am stat de vorbă cu tov. SUHALA — unul 
dintre delegații forului nostru de specialitate.

— Care au fost cele mai impor
tante chestiuni discutate la con
gresul F.I.M, ?

— Pe ordinea de zi au fost înscrise 
mmeroase probleme. Cele mai impor- 
ante au fost: completarea comisiilor 
•'.I.M., afilierea la F.I.M. a unor noi 
ederații naționale, aprobarea bugetu- 
ui pe anul 1959 și stabilirea locului și 
latei de desfășurare a viitoarei ediții 
i cursei de regularitate și rezistență 
.Cursa de 6 zile".

— Cum au fost rezolvate toate 
aceste probleme I

— In ceea ce privește completarea 
:omisiilor internaționale, țările de de
mocrație populară au obținut tm dublu 
succes. In comisia sportivă internațio
nală a fost ales reprezentantul federa
ției din R.P. Ungară, Spitzer, iar în 
comisia tehnică internațională repre
zentantul federației de specialitate din 
R. Cehoslovacă, Krivka.

Ca urmare a marelui succes realizat 
de motocicliștii cehoslovaci la ediția 
de anul acesta de la Garmisch Parten- 
kirchen (R.F. Germană), viitoarea e- 
diție a „Cursei de 6 zile" va avea loc 
în R. Cehoslovacă și se va desfășura 
între 14 și 19 septembrie 1959. După 
cum se știe, sportivii cehoslovaci au 
cucerit anul acesta la „Cursa de 6 zile" 
20 medalii de aur.

Congresul a aprobat afilierea federa
ției Marocului. Pînă acum, această fe
derație era reprezentată în F.I.M. și la 
congresele acesteia de reprezentantul 
federației franceze. De acum înainte, 
activitatea motociclistă din Maroc va 
fi direct reprezentată în forul interna, 
țional, ceea ce constituie un important 
succes al sportului din această țară.

Au fost stabilite și viitoarele ședințe 
ale congresului F.I.M.: în primăvară 
ia Paris, în luna aprilie (6—10), iar în 
toamnă la Barcelona. în luna octom
brie

— Deci, acestea au fost principa
lele lucrări ale congresului ?

— Da In plus, congresul dc la Lon
dra a premiat pe toți campion i mon
diali și europeni de motociclism (la

La această competiție, care se va 
desfășura concomitent cu campionatul 
republican, participă echipele mascu
line: Olimpia, C.C.A., Metaiul M1G, 
Rapid, Dinaino, Cetatea Bucur (cate
goria A), Progresul (categoria B) și 
C.S.U. (din campionatul de calificare) 
care își dispută întîlnirile în zilele de 
antrenament prevăzute inițial. Azi, de 
pildă, în sala C.C.A. la oraI8se'des- 
fășoară meciul Progresul-C.S.U., iar 
la aceeași oră, dar în sala „23 Au
gust", Metalul M.I.G. joacă cu C.C.A.

Dominica se desfășoară 
ultima fază a campionatului 
republican de motocros
Duminică dimineață, pe traseul din 

spatele stadionului Constructorul (șo
seaua Olteniței) se va desfășura ul
tima fază a campionatului republican 
de motocros. Cu această ocazie se 
vor stabili clasamentele fin.ale și se 
vor acorda concurenților cu puncta
jul cel mai mare titlurile de campioni 
ai țării. întrecerile vor începe la ora 
9. Se vor disputa alergări la urmă
toarele clase: izo cmc, 175 cmc, 250 
cmc, 350 cmc și 500 cmc. La cate
goria ataș nu se vor mai desfășura 
întreceri deoarece nu se ’ntrunește 
numărul de echipaje cerut de regula
ment.

cipantelor pe cel al Elenei Teodo- 
rescu, Emilia Liță sau Ileana Petro- 
șanu, avem siguranța că ediția a 
Xl-a a campionatului se va desfășura 
la un nivel tehnic ridicat Majorita
tea gimnastelor invitata la concurs 
sînt din Capitală. Totuși, pe lista 
participantelor — spre deosebire de 
campionatul masculin — apar și 
concurente din provincie, ca Marina 

toate genurile de concurs). Printre cei 
prezenți în sală se afla și cunoscutul 
motociclist cehoslovac Cizek, campion 
european absolut la motocros. Premie
rea sa a fost salutată cu entuziaste a- 
plauze .Numeroși tehnicieni au afirmat 
că Cizek este unul dintre cei mai mari 
campioni pe care i-a avut acest sport.

Specialiștii străini au avut aprecieri 
elogioase și la adresa motocicliștilor 
romîni, pe care i-au văzut evoluînd în 
edițiile trecute ale „Cursei de 6 zile". 
Cu mai multă experiență de concurs — 
ne spuneau ei — motocicliștii romîni 
vor putea obține performanțe de prim 
plan.

— h. n. —

0 Cu prilejul catu- 
ATLET1SM pionatului pe eclupe 

al Braziliei, fostul 
recordman al lumii la triplu salt A. F, 
Da Silva a obținut o performanță de 
16,25 m, reușind al patrulea rezultat 
mondial al anului. După cum se știe 
recordul lumii aparține atletului sovie
tic Oleg Riahovski cu 16,59 m.

® Echipa Dinamo 
BASCHET Moscova întreprinde 

un turneu în R. Ceho
slovacă. Baschetbalistul sovietici au 
învins cu 70 — 56 echipa Lokomotiv 
Krnev și cti 94—45 pe Spartak Presov. 

rcTru, ® *er*< 'a Birming-FOTBAL ham, în cadrul cam
pionatului interbrita- 

nic. Anglia și Țara Galilor au termi
nat la egalitate (2—2). Iu clasament 
conduce Scoția cu 3 p., urmată de An
glia și Irlanda cu 2 p. și Țara Galilor 
cu 1 p.

© Întîlnirea internațională dintre 
reprezentativele orașelor Zagreb și 
Budapesta a luat sîîrșit cu victoria

De marți după-amiază cîteva din 
formațiile fruntașe de hochei pe gheață 
și-au început antrenamentele pe pati- 
noartil artificial. Primii au fost hoclîeiș- 
tii de la C.C.A.

Jucătorii de hochei diri echipa' 
C.C.A. și-au început antrenamentele încă 
de la 1 august. In prima parte a perioa

De cîteva zile hocheiștii și-au început 
pregătirile pe patinoarul artificial, 
frumoasa și moderna bază spo~t:vă cu 
care regimul nostru democrai-popular 
a înzestrat de curind mișcarea 
sportivă.

(Foto M. Matei)

Bibire (Bacău), Elisabeta Micii și 
Cornelia Anghel (ambele din Arad).

In ultimul timp, gimnastele noastre 
au făcut pregătiri intense în vederea 
campionatului. Timpul care s-a scurs 
de la prima fază de verificare a fost 
folosit pe deplin. S-a pus accent pe 
repetarea exercițiilor impuse, care la 
ultimul concurs au lăsat mult de do
rit. După cum am mai amintit, exer
cițiile liber alese ale gimnastelor 
noastre fruntașe au fost în mare mă
sură îngreuiate, conform cerințelor 
concursurilor internaționale. La pa-' 
ralele, sol și bîrnă s-atî introdus ele
mente grele de mare valoare, care — 
prin varietatea și dificultatea lor — 
vor asigura un spectacol de calitate 
superioară.

Participantele la campionat au o 
valoare apropiată, deci întrecerile se 
anunță mai inter -.sânte ca orieînd. 
Lupta pentru titlu atît la individual 
compus, cît și pe aparate este des
chisă.

Declarația antrenorului canadian O’Reilly 
despre turneul echipei „Kelowna Packers” in U.R.S.S.
MOSCOVA (Agerpres).
După terminarea turneului între

prins în U.R.S.S., Jack O’Reilly, an
trenorul echipei canadiene de hochei 
„Kelowna Packers", a declarat cores
pondentului ziarului „Sovietski Sport" 
că cele cinci jocuri susținute cu spor
tivii sovietici a fost hochei adevărat, 
așa cum înțeleg canadienii. Antreno
rul canadian a declarat că lui și 

echipei Zagreb cu scorul de 4—2, 
® In optimile de finală ale „Cupei 

campionilor europeni" Dukla Praga a 
învins cu 1—0 (0—0) pe Wiener S. K 
Cum în primul meci austriecii cîștiga- 
seră cu 3—1, ei s-au calificat pentru 
sferturi de finală.

Ieri seara la Berna în meci revanșă 
echipa Young-Boys a învins M.T.K.. 
Budapesta cu 4—1, calificîndu-se în 
sferturile de finală. La închiderea e- 
diției, echipa Reims conducea cu 2—0 
în meciul cu echipa finlandeză Pallou- 
sera.

0 La Palatul Sportu- 
BOX iilor din Moscova în 

fața a peste 14.000 de 
spectatori s-a desfășurat întîlnirea 
dintre reprezentativele U.R.S.S. și 
R. F. Germane. Net superiori, boxerii 
sovietici au repurtat victoria cu scorul 
16—4.

_ ® fntîlnirea dintre
GIMNASTICA echipele reprezentati

ve ale R. P. Ungare 
și R. P. Polone desfășurată la Buda- 

dei de pregătire antrenorul Mihai Fia- 
maropol a pus accentul pe dezvolta
rea pregătirii fizice generale și spe
ciale. Apoi antrenamentele s-au des
fășurat de trei ori pe săptămînă, in- 
sistîndu-se, în limita posibilităților (s-a 
lucrat pe un podium special amenajat) 
asupra pregătirii tehnice. In actualul 
sezon militarii bucureșteni vor folosi

Patinatorii artistici din U. R. S. S. 
în preajma unui bogat sezon internațional

Patinatorii artistici din U.R.S.S. vor 
participa în acest an Ia numeroase 
concursuri internaționale. La începu
tul lunii februarie ei vor lua parte la 
campionatele Europei care vor avea 
loc la Davos (Elveția). Antrenamen
tele în vederea acestei competiții se 
vor desfășura la Varșovia în comun 
cu patinatorii polonezi. Organizațiile 
sportive sovietice studiază de aseme
nea posibilitățile participării la cam
pionatele mondiale de la Colorado 
Springs (S.U.A.).

Patinajul artistic a devenit în 
U.R.S.S. unul din cele mai populare 
sporturi. El este practicat acum în pes
te 50 de orașe ale țării reunind peste

Reprezentativa de natație a orașului Budapesta 
pentru meciul cu selecționata Bucureștiului

BUDAPESTA (Agerpres).
In zilele de 29 și 30 noiembrie, în 

bazinul acoperit de pe insula Marga
reta se va disputa întîlrfîrea de înot, 
polo și sărituri de la trambulină din
tre echipele orașelor Budapesta și 
București. Cele două formații s-au 

colegilor săi le-a plăcut îndeosebi pu
blicul din Moscova care este extrem 
de obiectiv și bun cunoscător al jo
cului.

Caracterizînd jocul echipelor sovie
tice, O’Reilly a spus că toți jucătorii 
pe care i-a văzut evoluînd la Mosco
va sînt excelenți patinatori și buni 
mînuitori ai crosei.

pesta s-a încheiat cu victoria oaspeți
lor în întrecerea feminină și a gazde
lor în cea masculină.

o In cadrul unui con- 
HALTERE curs desfășurat la

Vinnița sportivul so
vietic A. Jitețki a stabilit un nou re
cord mondial la stilul „împins" (cate
goria semigrea) cu performanța de 
153,500 kg. Vechiul record mondial 
deținut de Vasili Stepanov era de 153 
kg-

„ ® Campionatele uni- 
TENIS DE MASA versitare ale Japoniei 

au fost dominate de 
jucătorii tineri, care au reușit să eli
mine din competiție pe cunoscuții 
campioni Ogimura și Tanaka. Proba 
de simplu bărbați s-a încheiat cu vic
toria lui Seiji Narita care f-a întrecut 
în finală cu 3—1 pe Hoshino. La fe
mei Kimyo Matsuzaki a învins în fi
nală cu 3—0 pe campioana mondială 
Fujie Eguchi. Concursurile au consti
tuit un prim criteriu de selecție în ve
derea campionatelor mondiale. 

următorul Iot de jucători: Pușcaș, Tuh 
bure (portari), Csaka /, lone seu, Ra* 
duc, Ganga, Formez, Măzgăreanu, Zo- 
grafi, Peter, Lenard, Flamaropol. După 
cum se vede un lot oarecum res-i 
trîns. Pentru viitor însă lucrurile se 
vor îmbunătăți, deoarece pe lingă 
prima echipă antrenorul Mihai Flama-i 
ropol pregătește și o formație de jiu 
niori.

La fel de harnici s-au arătat și stu-t 
denții clujeni, a căror echipă se ai 
nuntă drept principală candidată Ia 
titlul de campioană. Pregătirile eclu- 
pei Știința Cluj au început în a doual 
jumătate’ a lunii septembrie, o dată cil 
întoarcerea studenților din vacanță. De 
trei ori pe săptămînă studenții au tăi 
cut crosuri și gimnastică specială pen-< 
tru dezvoltarea rezistenței și a elastii 
citații. De marți după-amiază pe pa-1 
tinoarul artificial se antrenează urmă-* 
torul lot: Geza Botar (portar), Tom- 
poș, Gali, Krasser, Timar, Pali, 
Takacs II, Botar, Ad. Nagy, Cozan I, 
Cozan II, Balint, Biro, Ad. Covaci, Di- 
bernardo și Sorin Pascu.

Demn de subliniat că prin grija 
clubului Știința Cluj jucătorii vor 
frecventa la București cursurile Ins
titutelor de care aparțin pentru a' 
nu-și întrerupe activitatea școlară.

20.000 de patinatori. Marea majoritate 
a acestora sînt copii între 7 și t4 ani. 
înaintea Jocurilor Olimpice de la 
Cortina d’Ampezzo, numărul patina
torilor artistici era de numai 3000. An
trenorii pun mari speranțe în noile 
cadre de patinatori artistici din care 
vor fi selecționați reprezentanți 
U.R.S.S. pentru Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Squaw Walley. Anul tre
cut patinajul artistic sovietic a înre
gistrat primul succes internațional prin 
cuplul Nina și Stanislav Juk care a 
cîștigat medalia de bronz la campio- 
natele europene de Ta Bratislava.

(Agerpres)

mai întîlnit acum trei săptămîni lă 
București, victoriile fiind împărțite (la 
masculin a cîștigat echipa orașului 
București iar la feminin formația Bu-, 
dapestei).

In vederea meciului revanșă, fede
rația de natație din R. P. Ungară a 
alcătuit următoarele echipe; bărbați:' 
Dobay, Voroes (100 m. liber). Mul Ier, 
Homianski (400 m. liber), Kiuisag' 
Fabian (100 și 200 m. bras), Mullt 
Papp (100 m. spate), Kiss, Varszet. 
(100 și 200 m. fluture). In proba de 
ștafetă 4x200 m. liber vor fi utilizați 
Budai, Dobai, Gulrich și Muller iar la 
ștafeta de 4x100 mixt Muller, Kunsa- 
gi, Varszegi și Dobai. La sărituri de 
Ta trambulină vor participa Marton și 
Dora. Femei: Tamasovics, Bodoki 
(100 m. liber), Egervari, Szoko (400 
m. liber), Uzdi, Oerdoeg (100 și 200 
m. bras), Takacs, Czohani (100 m. 
spate), Takacs, Szigetvari (100 m. 
fluture), ștafeta 4x100 m. mixt Takacs,- 
Uzdi, Egervari, Tamasovics, ștafeta 
4x100 ni. liber Bodoki, Egervari, Ta-i 
masovici și Takacs. Sărituri de la' 
trambulină: Szagot și Balla.

In cadrul concursului se vor disiputai 
și două meciuri de polo. Primul jod 
programat sîmbătă va conta în punc-i 
tajul întîlnirii. (

Sportivi romîni 
la campionatele internaționale 

de tenis de masă 
ale Scandinaviei

Azi d’mineață au părăsit Capitala 
cu avionul, plecînd în Suedia, jucă-1 
torit romîni de tenis de masă : Tiberiu 
Hara-sztosi, Gheorghe Cobîrzan, Maria 
Alexandru și Maria Biro care vor lua 
parte la campionatele internaționale 
ale Scandinaviei, ce vor avea loc Ia 
Stockholm în zilele de 30 noiembrie^ 
1 și 2 decembrie. In ziua de 4 de-i 
cembrie, tot la Stockholm, se va des-; 
fășura întîlnirea dintre reprezentati-i 
vele masculine ale R.P.R. și Suediei.- 
Sistemul de disputare va fi cel al 
Cupei Corbillon, adică echipe formata 
din cite doi jucători.
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