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Mîine:patru întîlniri de fotbal R.P, Romînă—R.P. Polonă
In timp ce la București și Bacău șovia și Szczecin se vor întîlni repre- 

își vor măsura forțele selecționatele zentativele A și de tineret ale celor 
B și de juniori de fotbal ale R. P. două țări prietene.
Rorrîne și R.P. Polone, mîine la Var- Loturile fotbaliștilor noștri au pă- 
f ........•..................................|

. ' I
1

Z.7 mai 1957, la București, pe stadionul ,.23 August": ultima Intîlnire
'chiftele secunde ale R. P. Romine și R. P. Polone. Rezultat final:dinJir

i—l. In fotografie un aspect din această partidă: Sbircea respinge cu capul 
o minge la care a sărit și Sopor eh.

Știrile Zilei
prăsit țara ieri dimineață cu avionul, 
'cu destinația Varșovia. De aici, meni- 
,brii echipei de tineret și-au continuat 
(Călătoria spre Szczecin.
J Reprezentativa noastră primă va 
'alinia următoarea formație: TOPOR

9 IERI dimineața a părăsit Capitala mo- 
eslrul sportului Gheorcțhe Viziru, invitat să 
participe la un turneu international de tenis, 
care se va desfășura în I 
towice din R. P. Polonă,

★
• atleții din r. p 

noi recorduri ale 
unor concursuri < 

tfei, 9un Tiu-luan a aruncat 
53,48 m, Liam Sl-țian a aler-

localitatea Kat-

★
CHINEZA au

• țării lor, în
desfășurate la

stabilit 
cadr.ui 
Pekin, 
discul 
gat 400 . i garduri în 53,0 iâr doi atleți 

trecut linia de sosire în proba de 
200 m garduri în același timp ; 24,0.

* ★
> ÎNTR.UN MECI INTERNAȚIONAL 

de atletism desfășurat Ba Goteborg (Su
edia) reprezentativa Finlandei a învins 
echipa Suediei cu scorul de 200—200.

★ ★
• IERI A ÎNCEPUT pe terenurile de 

la Forrest Hills (S.U.A.) 
tițlel 
Davis“ 
S.UA

internaționale de 
între echipele

finala compe
tent» „Cupa 
Australiei șl

★
• FEDERAȚIA DE RUGBI DIN R. D. 

Germană a acceptat propunerea foru
lui nostru de specialitate ca meciul im. 
ternațional R.P.R.—R.D.G să se dispute 
la 27 septembrie la București, iar cel 
dintre echipele de tineret ia 30 sep
tembrie la Bîrlad

— POPA. CARI CAȘ, MACRI — JE
NEI, Mill AII.ESC.U — OAIDA CON
STANTIN. PRIPEA. SEREDAI, TA- 
T ARU. Rezerve: Voinescu, Soare, 
Nunweiller și Meszaros.

Echipa de tineret are componentă: 
UTU _ NEPELCLI. MOTROC, COJO
CARII — T/RCOVNICU TABARCEA
— COPII., VARGA, ENE II, GEOR
GESCU. VAC.ARU. Rezerve: Ghibă- 
nescu, Staricu, Koczka, Constantines- 
cu și Crăiniceanu

FOTBAL! ROMINl AU A1UNS 
LA VARȘOVIA

VARȘOVIA 28 (prin telefon de 
trimisul nostru special). — După 
călătorie de circa trei ore. loturile 
fotbaliști au sosit în capitala R.
Polone. Delegația noastră sportivă 
este cantonată la hotelul Polonia. în

la
o 

de 
P.

(CortNrumre ui pag. a 5-a)

Un grup de tineri cădeți maghiari 
/terciului.

Cei mai talentați atleți din rîndul 
elevilor bucureșteni, — membri ai 
clubului sportiv școlar, — dau astăzi 
primul lor examen internațional. Par
teneri — reprezentanții asociației 
vilor din Budapesta. Menită să 
tribuie la cimentarea fegăturilor 
țești dintre sportivii celor două 
vecine întîlnirea este rezervată 
băieților cit și fetelor și suscită 
interes deosebit în lumea 
școlară și mai ales în rîndul elevilor 
bucureșteni Ei vor avea prilejul să 
vadă la lucru pe cîțiva dintre cei mai 
in formă atleți ai clubului sportiv 
școlar din București. printre care 
sprinterul Aurel Stamatescu, cam
pion republican de sală — seniori și 
juniori — la 50 m. plat, săritorii cu 
prăjina Afanasie Savin și Dumitru 
Astafei (cu performanțe de 3.93 m. 
și respectiv 3,91 m.), săritorul în înăl-

ele- 
con 
f ră- 
țări 
atît 
un 

sportivă

Jocurile Mondiale Universitare
TORINO 28 (prin telefon). Joi 

seara, pe stadionul Municipal din To
rino a avut loc festivitatea de des
chidere a Jocurilor Mondiale Univer
sitare. In fața miilor de spectatori 
au defilat delegațiile sportive studen
țești din 50 de țări, participante la 
această întrecere sportivă internațio
nală de o amploare fără precedent 
în istoria sportului universitar.

|Au început Jocurile Sportive 
Internaționale Sătești

SOFIA 28 (prin telefon de la co
respondentul nostru). — Astăzi 
(n.r. ieri) în orașul Pleven pe sta
dionul „F. Aleksiev“ a fost deschisă 
cea de a IV-a ediție a Jocurilor Spor
tive Internaționale Sătești.

De fapt jocurile au început 
cînd au avut loc și primele întîlniri 
de fotbal încheiate cu următoarele re
zultate : R.P. Bulgaria—R.P.D. Co
reeană 1—0: R.D. Germană—R.P. Un
gară 2—

Vineri dimineața 
de 60 km. juniori
1. R. P. Bulgaria 
orară 40,600). 2. 
32:03-, 3 R.P.Romînă 1 h 33:02. Echi
pele de seniori au concurat pe dis
tanța de 100 km.: 1. R.D.G. 2 h 33:00:
2. R.P.B. 2 h 33:25; 3. U.R.S.S. 2h 
36:57; 4. R.P.R. 2 h 41:05.

joi

1; U.R.S.S.—R.P.R. 6—0. 
s-a disputat proba 
contra cronometru:

1 h 29:00 (medie 
R.P. Polonă 1 h

La atletism, încă din prima zi a 
întrecerilor au fost îmbunătățite 15 
recorduri ale Jocurilor. Iată rezulta
tele tehnice înregistrate : FETE : 800 
m.: 1. Dimciuc (U.R.S.S.) 2:08,2;
2. Florica Grecescu (R.P.R.) 2:09,0 
400 m.: 1. Sin-sim Tan (R.P.D. Co
reeană) 56,5 sec.: 100 m.: 1, Berve- 
zerova (U.R.S.S.) 12,0 sec.; lungime: 
1. Bervezerova (U.R.S.S.) 5,96 m.’ 
BĂIEȚI: 800 m.: 1. Z. Vamoș
(R.P.R.) 1:49,7; triplusalt: 1. Aiia-
bev (U.R.S.S.) 15,75 m.; greutate:
Ivanov (R.P.B.) 16,05 m.; 100 tn.:
1. Salețki (U.R.S.S.) 10,7 sec.: 5.000 
rn.: 1. Cerniavski (U.R.S.S.) 14:32,6: 
suliță: 1. Sacik (R.P.P.) 62,93 m.'; 
JUNIORI: înălțime: 1. Ducu (R.P.R.) 
1,90 m.: prăjină: Dieter (R.D.G.) 
3,70 m.

In prima zi a competiției au fost 
inaugurate întrecerile de natație. Cu 
mult succes a evoluat studentul so
vietic Vladimir Lujkovski, care a ciș- 
tigat proba de 100 m liber cu timpul 
de 57,0 sec. Pe locurile următoare 
s-au clasat Salomon (R. P. Polonă) 
cu 57,7 sec. și campionul european, 
italianul Pucci, cu 58,0 sec. Proba de 
200 m fluture a revenit italianului 
Dennerlein în 2:21,9. urmat de Kise
lev (U.R.S.S.) cu 2:25,1. Ștafeta de 
4x100 m mixt femei a revenit echipei 
Italiei cu 5:25,5.

Tot joi a 
baschet. Dintre 
trate amintim: 
80—57 ( 42—29); 
92—53 ( 45—29).

Vineri, în prima zi a întrecerilor 
la polo, echipa studențească a țării 
noastre a întîlnit selecționata univer-

început și turneul de 
rezultatele înregis- 
Bulgaria — Liban 

Cehoslovacia — Iran

TOM A HRISTOV

după antrenamentul pe Stadionul h- 
(Foto : B. Ciobanii)

Ion Dinicoiu (1,80 m.), specia- 
în proba de alergări peste gar-

țime
listul „ . „ -
duri. Mircea Axentc (14,2 pe 100 mg.)

Simona
Lucreția

Vor evolua, de asemenea,
Dăscălescu (înălțime),
Stancu (80 tn. garduri), Virginia Ciu- 
linaru (lungime) Smaranda Poenâ- 
reanti (100 și 200 tn- plat), Ileana 
Stoica (greutate). Mihaela larnandi 
(500 ni. plat) etc.

Regulamentul întîlnirii prevede par
ticiparea cîtor 2 conctirenți în fiecare 
probă, precum și alcătuirea unui cla
sament atît la întrecerile individuale 
cit și pe echipe.

Elevii budapestani 
pitală ieri dimineață, 
în Gara de Nord de _
elevi reprezentînd clubul sportiv șco
lar din București.

au sosit în Ca- 
fiind intîmpinați 
o delegație de

(Continuare in pag. a 4-a)

de. la Torino
sitară a R.F.G. Jucătorii noștri nu 
s-au regăsit de loc în prima repriză, 
cînd au primit trei goluri. După 
pauză, echipa a jucat mai bine, evi- 
dențiindu-se Szabo, Kroner și Mure-' 
șan. De notat că învingătorii au be
neficiat, în urma unui arbitraj păr
tinitor, de 3 lovituri de la 4 m. Scor 
final : 5—3 (3—0) pentru R.F.G.
Sîmbătă echipa aoastră întîlnește pe 
cea a Iugoslaviei, iar duminică pe 
cea a Spaniei. In cealaltă serie sînt 
echipele Italiei. Ungariei. Olandei și 
Irlandei. Primele 2 din fiecare serie 
se califică pentru

Echipele de volei 
4 serii. R.P.R. va 
Brazilia (sîmbătă)
nică). Câștigătoarele seriilor se cali
fică în turneul final.

turneu! final 
sînt împărțite în 
întîlni, în serie, 

și Liban (dumi-

Petre Tache a 
preolîmpică •

Joi dtipâ-amiază pe velodromul Di
namo din Capitală ciclistul Petre Ta
che de la Dinamo a obținut în proba 
de viteză timpul de 11,7 secunde (cea 
mai bună performanță realizată vreo
dată în țara noastră). Cu acest rezul
tat Petre Tache (antrenor: Mircea 
Mihăilescu) a realizat norma preo- 
limpică pentru anul 1959.

realizat norma 
la ciclism

EE= £a JHîilano, înaintea începerii campionatelor europene 8e tir
MILANO 28 (prin telefon de la 

trimisul nostru special).
Cei mai buni trăgători din Europa 

s-au adunat în aceste zile la Milano, 
unde se. desfășoară o serie de probe 
ale ■ampioiiatolor europene de tir. La 
fiecare probă s-a înregistrat un nu
măr mare de participanți. La talere 
de pildă s-au înscris 130 trăgători.

Vineri dimineața, sportivii din a- 
proape 20 de țări prezetiți la campio
natele europene de la Milano, au în
ceput antrenamentele oficiale pe po
ligonul Cogniola. Concuirenții de la 
talere se antrenează la Monza, unnînd 
ca cei ce participă la skect să se de
plaseze la Torino. Cele 68 de poziții 
de tragere de la poligonul Cogniola 
s-au dovedit a fi insuficiente pentru 
marele număr de trăgători. Aci se 
antrenează și trăgătorii de la pistol 
precizie. La fel de dificil este și an
trenamentul taleriștilor. Ei stau și ÎȘ*  
așteaptă ore întregi rîndul la antre
nament, deoarece poligonul are un 
singur stand cu 5 poziții de tragere. 
Am întîlnit azi pe poligonul din Mi
lano pe cei mai buni trăgători ai lu
mii. L-am văzut pe campionul mon
dial itkis, pe trăgătorul Bogdanov,

care, acum cîteva zile, a uimit pe spe
cialiștii acestui sport prin rezultatele 
sale de la armă calibru mare desfă
șurate la Winterthur (Elveția). Trăgă
torul sovietic a obținut 4 titluri de

campion european și a obținut două 
noi recorduri mondiale. La proba de 
pistol viteză sînt înscriși trăgători cu 
renume mondial. Echipa U.R.S.S. for
mată din Sorokin, Nasonov, Haidurov,

Campionul olimpic Ștefan Petrescu in timpul unui anirenarrumi înaintea 
campionatelor europene.

Zabelin și echipa R.P. Ungare formată 
din frații Kulin, Dobșa și Gyongyoru. 
Printre ceilalți trăgători rentuniți care 
sînt prezenți aici, se află și italianul 
Rossini (talere), spaniolul Gonzalo 
(pistol precizie 570 p.), danezul Jen- 
ssen (armă liberă calibru redus), ita
lianul Varetta (pistol viteză), finlan
dezul Illonen (armă calibru redus), 
precum și recordmanul mondial lașin- 
ski.

De o atenție specială se bucură și 
trăgătorii noștri (campionul olimpic 
Ștefan Petrescu și cei doi campioni 
mondiali G. Antonescu și M. Fececa- 
tu). Trăgătorii romîni participă ia 
majoritatea probelor și anume: armă 
liberă calibru redus (seniori, senioare, 
juniori), pistol viteză, pistol precizie, 
talere și skeet. Ieri au sosit la Mi
lano și s-au alăturat grupului nostru, 
cei trei trăgători (C. Antonescu, V. 
Enea și N. Cojocarii) care att luat 
pacte la întrecerile de armă calibru 
mare desfășurate în Elveția. In prezent 
lotul nostru este preocupat de antre
namentele pe care Ie face de două 
ari pe zi.

TOMA RABȘAN
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Diferent a...
■ Nu-i dai cei 53 de ani citi mărturi
sește că are... De altfel, este și greu 
Isă bănuiești că omul acesta cu ochi 
vioi și doar cu citeva fire argintii 

’prin păr ar fi trecut de 50 de ani. 
Și totuși, muncitorul Gheorghe Vasile 
de la uzinele „Steaua Roșie" din Ca- 
’pitală are această virstă. Lucrează 
aci din 1931, de pe vremea cind fra
ții Wolff scoteau „aur bun din su
doarea noastră", cum spune el.

Mare amator de fotbal, ,.nea Gogu" 
nu lipsește de la nici unul din jocu
rile pe care ie susține echipa „Steaua 
Roșie".

— Să mă bucur măcar privind la 
condițiile pe care le au azi muncitorii 
la dispoziție pentru a face sport. Că 
pe vremea cind eram eu iînăr... Ce 
să mai vorbim.

Privește lung spre gura cazonelor. 
Tace citeva clipe și apoi se întoarce 
brusc spre noi și continuă:

— Păi, du-te d-ta să vezi magazia 
de echipament a asociației noastre 
sportive. Se pomenea așa ceva pe- 
atunci? Nici vorbă. Prin 1936 sau 
poate un an mat tirziu, nu mai țin 
așa de bine minte, am făcut și noi 
muncitorii o echipă de fotbal. Ne ru
peam de la gură pentru o gheată sau 
pentru un tricou și tot nu răzbeam. 
Ce i-a venit atunci în minte unuia 
dintre noi? Hai să-i zicem echipei 
„Wolff". Ca fabricii. Poate, doar așa 
vom avea un sprijin de la „conduce
re". Ți-ai găsit... Parlamentam ore 
întregi și obțineam o... pereche de 
ghete. Ne zvirleau banii și strigau 
după noi: „Și dacă voi faceți sport, 
cine muncește? Ai?" Ăștia erau frații 
Wolff. Să te purtă să muncești cite 
12—14 ore puteau, dar altceva nu-i 
interesa...

*
Ne-a poftit in cele din urma să vi

zităm asociația sportivă a uimei, asi- 
gurindu-ne că vom avea ce vedea. 
I-am urmat sfatul. Citeva ore am 
fost oaspeții sportivilor de la uzinele 
„Steaua Roșie", aflind lucruri frumoa
se nu numai despre uctivitateu lor 
de pe terenurile de sport, ci și des
pre felul in care ei muncesc in pro
ducție. Asociația sportivă „Steaua 
Roșie" (președinte Dumitru Brăgău) 
are un număr de peste 400 de mem
bri ai U.C.F.S. toți fiind cu cotizația 
achitată la zi. In ultima vrer ■ echi
pa de fotbal a asociației a reușit re
zultate dintre cele mai bune și ca 
urmare a acestui lucru, din toamnă 
va activa in campionatul raional. Suc
cesele fotbaliștilor se imbină armonios 
Cu felul in care ci muncesc in pro

Aspecte pozitive și negative din activitatea 
asociației sportive Carpați Sf. Gheorghe

La fabrica de (igarete din Sf. 
Gheorglte se desfășoară o vie activitate 
sportiva. Zilnic, muncitoarele și mun
citorii întreprinderii pot fi văzuți pe 
terenul de volei al asociației sau pe 
alte terenuri 'unde se întrec in cadrul 
concursurilor organizate de consiliul a- 
aociației sportive Carpați, înființată pe 
lingă această fabrică. De prima 
vedere s-ar părea ca lipsa bazelor 
sportive proprii ar împiedica buna des
fășurare a activității sportive. Dar, 
corrsiliul asociației a știut să el mine 
acest neajuns, cerind sprijinul altor 
asociații. Au fost închiriate — de pil
dă — terenul de tenis de cîmp și a 
rena de popice de la Textila.

Cu multă atenție este privită și pro 
bleuia materialelor și a echipamentu
lui sportiv. De curind au fost cumpă
rate materiale iu valoare de 6.000 de 
lei, necesare secțiilor de volei și tenis 
de cîmp. Suma a putut fi strinsă da
torită faptului că toți salariații fa 
bricii sînt membri ai asociației spor
tive și au depus cotizațiile în propor
ție de 90 la sută. Prin munca susți
nută și entuziastă a consiliului aso
ciației Carpați, secțiile de popice (bă
ieți). volei (băieți și fete), tenis de 
masă și tenis de cîmp (băieți și fete), 
tir (băieți și fete) și șah (băieți și 
tete) angrenează tot mai mulți sala- 
riați și înregistrează rezultate frumoa
se. Echipele de popice și de tenis de 
masă activează cu succes în campio
natele raionale, dînd posibilitate mul
tor tineri talentați să se evidențieze. 
Ga exemple pot fi dați Tereza Lenke 
și Erancisc Szigety, care sînt și mem
bri în consiliul asociației. Tereza Len
ke a cucerit de cinci ori titlul de cam
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duct ie. Tineri ca mecanicul George 
lonescu, electricianul Ion Iotiiță, me
canicul Marin Klos se numără prin
tre cei mai harnici muncitori ai uzi
nelor.

In afară de fotbal, voleiul și șahul 
sint două sporturi care se bucură de 
o largă popularitate in rindurile mun
citorilor de la uzinele „Steaua roșie". 
■Echipa de șah a asociației sportive 
a susținut numeroase intilniri, reali- 
zind rezultate dintre cele mai bune. 
Printre jucătorii fruntași ai echipei 
se numără strungarul Mihai Dinuli- 
că, frezorul Marin Manea și funcțio
narul Erancisc Perner. Cit privește e- 
chipa de volet, ea abia și-a inceput 
activitatea oficială participind la jocu
rile din cadrul Cupei Eliberării orga
nizate in cadrul raionului Nicolae 
BălCescu. Și rezultatele n-au fost de
loc slabe...

La plecare, în țioarta uzinei, unul 
dintre tinerii care ne conduceau și 
care asistase la discuția noastră cu 
muncitorul Gheorghe Vasile, ne-a 
spus:

— Ați văzut ce rodnică activitate 
sportivă avem? Cită dreptate are nea 
Gogu! Zicem că este o diferență între 
viața lui cind era tinăr și viața noas
tră Diferență...? Ca de la cer la pă
rtini...

CALIN ANTONESCU

O inifiaiivă frumoasa !

Vizitatorii opișnuiți ai Constanței au ei 4 instructori numeroși copii au reu- 
putut vedea în această vară, pe plaja șit nu numai să învețe înotul, ci să 
Muncitorul din această localitate un se și perfecționeze în această disci-
grup masiv de copii care zilnic par
ticipau la un curs de învățare a îno
tului. Acest curs, care numai în pri
ma sa parte a fost absolvit de 147 
de copii, a fost organizat la inițiativa 
comisiei regionale de natație din Con
stanța. Datorită strădaniei depuse de

pioană regională la tenis de masă. Ea 
a obținut însemnate succese și in pro 
ducțic. Lucrînd la mașina de împa
chetat Arenko, după metoda sovietică 
Ciutcina, ea realizează planul indivi
dual în proporție de 109 la sută și 
114 la sută, la calitate. Aîți tineri 
■care obțin succese în prodiu-ție și în 
sport sînt Mihai Russu și Erancisc 
Szigety, ultimul fiind cel mai bun lă
cătuș din fabrică.

La fabrica de țigarete din Sf. 
Gheorghe numărul muncitoarelor este 
mai mare decit al muncitorilor. Nor
mal ar fi ca și numărul sportivelor 
să fie mai mare decît al sportivilor. 
Totuși, acest lucru nu se petrece și 
cifra sportivelor este nesatisfăcăto»re 
față de posibilitățile existente Consi
liul asociației Carpați nu s-a străduit 
în suficientă măsură să angreneze în- 
tr-o activitate sportivă permanentă 
toate tinerele din fabrică și a preferat 
să lucreze mai mult cu băieții Este o 
deficiență serioasă care umbrește fru
moasele rezultate obținute în alte do
menii.

0 altă lipsă manifestată de consiliul 
asociației sportive Carpați este semna

• „Nici un ban irosit". După aceas
tă lozincă se ghidează în activitatea 
lor sportivii asociațiilor Voința și Sti
cla din Tîrnăveni. Pe lingă rezultatele 
foarte bune obținute în producție și 
pe terenul de sport, ei au trecut la o 
serie de acțiuni menite să întărească 
baza materială a asociațiilor lor.' Ast
fel, ei au repartizat echipamentul la 
fiecare sportiv cu obligația de a-1 
păstra cit mai bine pentru a-1 putea 
folosi cît mai mult timp. ;>ti trecut la 
întreținerea bazelor sportive prin 
muncă voluntară, s-au deplaSăt" cu 
mijloace de transport dintre cele mai

Un frumos succes 
al mărșăluitorilor noștri

Unul dintre ce» mai vechi sportivi 
ai tării, maestrul sportului Ion Baboie, 
a cîștigat sâptămîna trecută titlul de 
campion republican în proba de 50 
km marș. Cu acest prilej Baboie a 
înregistrat un frumos succes, închei- 
ind întrecerea în 4.36:10,0. De subli
niat este și faptul că pentru prima 
oară în țara noastră șapte concurent)' 
au reușit performanțe de sub 5 ore 
în această grea probă atletică, lată 
ordinea sosirii: 1. I. Baboie (PTT) 
4.36:10,0; 2. Gr. Angliei (Spartac) 
4.41:59,0; 3. 1. Păcurarii (Spartac) 
4.43:14,0; 4. I. Barbu (Victoria)
4.48:39,0; 5. D-tru Paraschivescu
(Spartac) 4.53:42,0; 6. V. Mitrea
(PTT) 4.54:32,0; 7. M. Sfănțiiică 
(Met. MIG) 4.56:30,0 ; 8. V. Teodosiu 
(PTT) 5.06:31,0; 9. N. Daradicj (PTT) 
5.08:12.0; 10. Gh. Badea (PTT)
5.09:26,0: II. M. Minc.ă (Spartac) 
5.10:33,0; 12. P. Bainabac (Surdo

muți) 5.11:58,0; 13. D-tru ’’Jiiose
(PTT) 5.14:12,0; 14. V. Avram (Sur
domut») 5.19:51,0; 15. D-tru Angliei 
(Progresul) 5.51:45.0; 16. I. Dobres- 
cu (Dinamo) 5.52:49,0; 17. N. O. Ni
colae (Progresul) 5.53:22.0. Pe echipe 
campionatul a fost cîștigat de Spar- 

( tac cu 9 p înaintea P.T.T.-ulni 
î cu 12 p.

plină sportivă.
In fotografiile noastre puteti vedea: 

(în stînga) un grup de copii la prima 
oră de învățare a înotului și (în 
dreapta) după citeva zile de exerciții, 
copii încercînd primele mișcări de înot.

lată în problema gimnasticii de pro
ducție. Singura preocupare pentru in- 
tredneerea gimnasticii de producție la 
fabrica de țigarete Sf. Glieorghe a 
'ost proiectarea unor afișe D n pă
cate însă, nici consiliul orășenesc 
U.C.F.S.. nici comitetul de întreprin
dere al fabricii și nici comitetul. U.T.M 
nu au sprijinit cit de cit inițiativa con
siliului asociației. Ceea ce este mai 
trist e că membrii consiliului nu au 
luptat piuă la capăt, ci au demobili
zat și au renunțat imediat la ideea 
introducerii gimnasticii de producție 
atît de necesară la fabrica de țigarete 
din Sf. Gliesrghe. Ar fi de dorit ca 
forurile competente să privească eu mai 
multă seriozitate această problemă și 
să treacă Ia introducerea gimnasticii 
de producție, a cărei utilitate este 
practic dovedită în zeci și zeci de în
treprinderi din - țara noastră. In acest 
fel asociația sportivă Carpați se va 
putea mîndri că are cu adevărat o 
activitate multilaterală și rodnică.

ZOLTAN PAPP 
CAROL COVACI 

corespondenți

In citeva cuvinte
puțin costisitoare etc. etc. Sportivii a- 
cestor asociații au devenit adevărați 
agitatori, activiști voluntari care în
deplinesc toate sarcinile, impulsio- 
nînd și acțivitatea sportivă de mase.

(Ioan Hasașiu, corespondent)

• Cu sprijinul organizației de partid 
șî al comitetului sindical al întreprin
derii Metalurgice Aiud, asociația spor-

Rezultate surprinzătoare în prima zi 
a turneului de baraj la volei

Prima zi a celor trei turnee de ba
raj pentru categoriile A (masculin și 
feminin) și B (masculin) s-a încheiat 
cu unele rezultate surprinzătoare. Din 
categoria acestora face parte în pri
mul rînd victoria obținută de echipa 
masculină Voința Sibiu, care a activat 
în campionatul de calificare, în fața 
formației timișorene Casa Ofițerilor, 
din categoria B. Ca urmare a unui joc 
mai sigur și de o valoare mai bună, 
Voința a cîștigat cu 3-1 (15-6, 11-15, 
18-16, 15-8). Deosebit de interesantă 
ca evoluție a scorului a fost și par
tida Voința Suceava—Metalul Pitești, 
deși nivelul tehnic al întîlnjrii a fost 
destul de slab. S-a luptat însă cu dîr- 
zenie de ambele părți și victoria a re
venit sucevenilor. Voința a cîștigat cu 
3-2 (11-15, 10-15, 15-9, 15-13, 15-12).

Surprizele au continuat și după- 
amiază, o dată cu disputarea primu
lui meci, în care Utilajul Petroșani

Baschetbaliștii din categoria B 
își încep întrecerea

De inline, cele 20 de echipe mascu
line de baschet participante la cam
pionatul- categoriei B își încep dis
puta, care va dura pînă în primăvara 
anului viitor.

Față de cele două ediții precedente, 
ediția 1959/1960 a campionatului cate
goriei B prezintă un aspect inedit și 
foarte interesant. Regulamentul cam
pionatului prevede că echipele parti
cipante sînt obligate ca la jocurile 
susținute acasă să programeze meciuri 
între echipele de. juniori ale clubului 
(asociației) sau cu alte echipe de ju
niori din oraș. O măsură care poate 
avea mare influentă asupra viitoarei

consiliul Mulul wiiu Mom Mwa
Muie să-si îini»!iî«

Ca și în aht centre importante ale 
patriei noastre, în Hunedoara s-au 
pus bazele unui club sportiv: Corvi- 
nul. In scurta perioadă care a trecut 
de la înființarea lui, clubul a înre
gistrat o serie de importante succese. 
Așa, de pildă, membrii clubului ati 
avut condiții optime de practicare a 
fotbalului, voleiului, rugbiului, atle
tismului. luptelor și șahului. Datorită 
condițiilor create, aceste secții au 
obținut rezultate frumoase. Secția de 
atletism a dat lotului republican opî 
atleți de valoare, echipa de rttgbi a 
promovat în categoria B, secția de 
box posedă un lot numeros de tmeri 
și talentați pugiliști ș.a.m.d.

Dacă din acest punct de vedere — 
al sportului de performanță —clubul 
a înregistrat succese incontestabile, 
nu același lucru se poate s-’une despre 
modul în care a fost privită ’atura or
ganizatorică și administrativ-finanoiară, 
unde lipsurile semnalate de mai multă 
vreme persistă. Din punct de vedere 
organizatoric, consiliul clubului nu a 
dat importanța cuvenită sporirii nu- 
măru’ui de membri susținători, deși au 
fost luate în repetate rîndttri angaja
mente în această privință. Pentru a 
concretiza este suficient’ să arătăm 
că deși au trecut cinci luni de la în
ființarea lui. totuși clubul numără cu 
puțin peste 2 700 de membri, adică 
aproape tot atîția cîți avea la o lună 
de la înființare! Ținînd seama de nu
mărul impresionant de mare al iubi
torilor de sport din Hunedoara, avem 
convingerea că dacă s-ar munci în 
mod organizat și cu urai multă în
suflețire, numărul membrilor ar putea 
atinge cu ușurință cifra de 8.000. 
Pentru aceasta se impune însă mai 
mult simț de răspundere, o intensă 
muncă de propagandă in secțiile com
binatului siderurgic și lichidarea de
lăsării de care a dat dovadă consi
liul clubului în această problemă

La clubul sportiv Corvinul Hune
doara no a fost acordată suficientă 
atenție nici problemei administrativ- 
financiare. Consiliul clubului nu a ur- 

tivă Metalul Aiud a terminat de cttrînd 
gazonarea stadionului și introducerea 
a cinci guri de apă împrejurul terenu
lui de fotbal. Aceste amenajări s-au 
realizat din resurse locale și pnn munca 
voluntară a muncitorilor din întreprin
dere. S-au prestat peste 3500 ore dc 
lucru. Asociația sportivă Dinamo Aiud 
și-a construit o bază sportivă cuprin- 
zînd terenuri de baschet, volei și tenis 
de cîmp și o popicărie cu două piste. 
Baza este frecventată foarte mult atît 
de sportivi cît și de familiile lor.

(Gh. Benga, coresp.) 

(din categoria B) a întrecut formația 
bucureșteană Voința (participantă în 
campionatul categoriei A) cu 3—2 
(8—15, 8—15, 15—8, 15—10, 15—10).

Tot în barajul pentru categoria A 
s-a înregistrat încă o victorie neaștep
tată, de data asta și mai categorică, 
a unei echipe din categoria B asupra 
alteia din categoria A: Știința Galați 
a întrecut C.S.M.S. lași cu 3—0 
(15—12, 15—9, 15—9). Gătățenii au 
luptat pînă la ultima picătură de ener
gie (și în acest fel au meritat victo
ria cu prisosință), în timp c.e ieșenii 
s-au prezentat foarte slab.

In barajul feminin pentru catego
ria A s-a jucat un singur meci : Pro
gresul București—Voința Sibiu 3—1 
(15—8, 15—13, 1 — 15, 15—12).

Partidele continuă azi și mîine 
după programul anunțat la rubrica 
„Unde mergem ?“ 

dezvoltări a baschetului în centrele 
baschetbalistiee ale țării. Stntem con
vinși că consiliile cluburilor și asoci
ațiilor și conducerile secțiilor de bas
chet vor privi cu atenția cuvenită a- 
ceastă măsură mentă să asigure 
schimbul de mîine al actualilor titu
lari

T.a începutul noii ediții a camniona- 
tului de baschet urăm tuturor forma
țiilor participante succes și râm că 
întrecerile își vor îndeplini ;. ^pnl pen
tru care au fost organizate : populari
zarea baschetului și permanenta lui 
ridicare valorică.

mărit încasarea la timp a cotizațiilor 
și nu a utilizat toate posibilitățile pen
tru mărirea fondurilor bănești

Toate aceste lipsuri organizatorice 
și administrative au influențe negative 
asupra întregii activități a clubului. 
Consiliul clubului nu a înțeles încă 
importanta tine» perfecte corelații în
tre activitatea de instruire a cadrelor 
și aceea de sporire necontenită a nu
mărului membrilor și a îmbogățirii 
bugetului prin sl'rîngerea la limp a 
cotizațiilor și prin inițiative -odjiice, 
așa cutn fac multe alte clu spor
tive.

Pentru ca lucrurile să meargă bine 
și în această direcție, este absolut ne
cesar ca membrii conciliului și în spe
cial tovarășii Nicolae Catană, Alexan
dru Cogan și Teodor Berghianu să-și 
îndrepte atenția și spre această latură 
a activității clubului sportiv Corvinul 
Hunedoara. Muncind mai organizat, 
ctiprinzînd toate aspectele activității 
unui club, consiliul clubului Corvintd 
Hunedoara va elimina defecțiunile de 
pînă acum și va avea succese si mai 
însemnate. Pentru aceasta se cere însă 
mai multă sîrguință, spirit de inițiativă 
și deplină înțelegere a importanței tu
turor problemelor

NICU SBUCHEA — corespondent

întrecerile de tenis 
din Capitala

Campionatele de tenis ale regiunii 
București, care reunesc pe jucătorii 
fruntași din Capitală, au continuat joi 
și vineri pe terenurile Centrului de 
antrenament Nr. 2 din Calea Plevnei.

In sferturile de finală ale probei de 
simplu masculin s-au calificat urmă
torii (în ordinea tabloului): Boscli, 
Bardan, M. Viziru, Caralulis, Geor
gescu, Zacopceanu, Dancea și Năs- 
tase. Ieri după-amiază s-a desfășurat 
prima întîlnire din această fază, cea 
dintre St. Georgescu și C. Zacop
ceanu. Practicînd un tenis de calitate, 
cu puternice lovituri de sus și mingi 
pasate la fileu,) Georgescu și-a depășit 
adversarul după o luptă grea: 7—5, 
5—7, 2—6, 6—4, 6—2. Tot ieri s-a 
desfășurat prima semifinală la simplu 
feminin. Demonstrînd aceeași formă 
bună arătată în ultimele sale apariții, 
.lulieta Naniian a întrecut-o pe Eva 
Stăhcescu cu 9—7, 6—2. Cealaltă se
mifinală opune pe Elena Roșianu, E- 
caterinei Horșa.

Ieri au început și întrecerile la pro
bele de dublu.

RD. V.
r.



FAMILIA CHICOMBAN 1L0R
Ne aflam de mai bine de o oră în casa lui Nae Chicomban, 

cunoscutul polisportiv din orașul de la poalele Tîmpei. Cine 
«u-1 cunoaște oare ? Timp de trei decenii a fost unul dintre 
cei mai populari sportivi din țara noastră. Ciclist remarcabil, 
cișlrșător al atitor întreceri de mare amploare, fotbalist în 
prima categorie, schior și atlet, Nae Chicomban, actualul antre
nor al Școlii sportive U.C.F.S. din orașul Stalin, a iubit încă 
din fragedă copilărie sportul.

Să nu căutați in această numeroasă familie unul care să 
nu fie sportiv. Nu-l veți găsi I

(Foto: I. Tepclea-Orașu! Stalin)
In acea după-amiază de vară, 

la Nae acasă își dăduseră par
că întîlu mai toți membrii 
familiei x. -omban.

— ...Vasăzică. Traian este 
frate cu ton, de la consiliul 
orășenesc U.C.F.S., iar Vasile 
este frate cu dumneata.

— Cred că și de data a- 
ceasta i-ați încurcat, răspunse 
cu îngăduință și răbdare Nae.

E și firesc să te încurci a- 
tunci cînd e vorba de spor
tivii din familia Chicomban. 
slnt, fără exagerare, vreo 20 
de [iersoane 1 Strădaniile noa
stre de a identifica întreg... 
arborele genealogic al familiei 
Chicomban întîmpinau serioase 
greutăți. Intervenția binevoitoa
re a simpaticului Traian Chi- 
cornban încurcă și mai mult 
«crucile. Ne-a salvat tot Nae.

— S-o luăm de la început. 
Traian și cit mine nu sîntem 
frați, cum ne crede lumea, ci 
veri primari. Eu nu am să 
zorbe.se ' st de cei din „ra
mura" . . Chicomban,' adică
de frații tîiei și copiii lor, spor 
tivi și ei. Ion, aci de față, 
a fost oînă în urmii cu zece 
ani iui bun fotbalist divizionar. 
Astăzi este responsabil' orga
nizatoric ta consiliul orășenesc
U.C.F.S Si trad’tia o . tradiție... 
Elena si Ion, fi'i lui.! sînt și 
ei sportivi fruntași... în deve
nire N"fi — cum i se spune 
— f-ir-e afetism si joacă volei, 
ia- "->iiindeliil ăsta care are 
abia r> .-mi a luat îti acest an 
premiul I la concursul de tri- 
cic’ctă pe oraș. Da- vă
vorbesc si despre Vacile al 
meu Dosi are numai 13 ani

V arictă/i
MM MFCI ME FOT*?"!.  

CA SECOLUL AL XV-lea!

Cu ocazia Jocurilor mondiale 
itnh’e.rsilare care au loc în pre
zent la Torino, cmaiuzatorii 
ati prevăzut reconstituire^, cu a- 
jutorul a 54 jucători țrfrbrăcați 
în costume medievale, ,a unei 
partide de fotbal floreqtin, care 
este socotit strămoșul rugbiului 
și fotbalului din zilele noastre, 
și care era la modă în capitala 
Toscanei în secolul al XV-lea.

Jucătorii, cite 27 de fiecare 
pal ie se așează pe teren în fe
lul următor : pe linia din mijlo
cul terenului trei grupe de cîte 
cinci jucători fiecare, numiți „a- 
lergători" sau „înaintași", în 
soaiele lor cinci „spărgători" a- 
șezați în ordine de bătaie, apoi 
patru susținători ai atacului și 
îu sfîrșit o linie defensivă alcă
tuită din trei jucători

Jocul constă îu a trimite min 
gea cu ajutorul loviturilor de 
mînă sau de picior înapoia liniei 
adverse de fund

Fx-hipa victorioasă a acestei 
„reconstituiri" nu va primi Ca 
premiu iui... vițel alb, așa cum 
se oferea în evul mediu, ci un 
mic laur de bronz, emblema ora
șului Torino. 

se descurcă destul de bine în 
cele patru discipline sportive: 
ciclism (se putea altfel 1), tir, 
atletism și schi. Numai fratele 
meu Gheorghe a rămas de... 
căruță în ceea ce privește spor
tul. In schimb, i-a plăcut să 
se întreacă cu fochiștii de pe 
celelalte locomotive. Fiul lui, 
Gheorghe, a îndrăgit fotbalul 
și activează acum într-o echi
pă de juniori. Maria, sora 
noastră, a ținut ca măcar prin 
alianță să fie și ea... sportivă, 
căsătorindu-se cu un schior.

— Ei. acum cred că ai ter
minat Nae, interveni nerăbdă
tor Traian Chicomban. Mai la 
să-mă și pe mine. Vezi, mai 
ieri cînd alergam împreună 
nu-ti adresam astfel de rugă
minți, atunci între noi hotăra 
lupta sportivă.

Celălalt „șef al familiei" 
Chicomban, volubilul și veșnic 
tînărul Traian, harnicul sudor 

de la uzinele „Ernst Thălmann", 
astăzi un priceput antrenor de 
ciclism, nu rezistă ispitei de 
a-și depăna mai întîî aminti
rile. Multe din ele purtau am
prenta tristelor vremuri în 
care fiul fochistului Nicolae 
Chicomban se afla în grea cum
pănă, trebuind să aleagă între 
pasiunea pentru sport și ne-

...pentru a se pregăti în ve
derea turneului olimpic de
fotbal de la Roma (I960), 
Brazilia va selecționa din
cele 20 de state ale sale
cea mai bună echipă ama- 

j toare pe care urmează s-o 
| trimită în această toamnă în

Europa, pentru a juca meciuri 
de rodaj ?

...la campionatele internațio
nale de caiac-canoe care au 
avut loc la Lucerna, în Elveția,

Suporter... emerit
Iată un titlu care, deși nu se atribuie iu mod... oficial l-ar 

merita cu prisosință multi iubitori ai sportului din nenumărate 
țări ale lumii. Dar dacă ar exista totuși o insignă care să se 
acorde spectatorilor celor mai credincioși și mai pasionați, ea ar 
străluci fără îndoială pe pieptul pensionarului Alexei Mitrofano- 
vici Kuieșov din Moscova
hi „cariera" sa de suporter 

Kuieșov a adunat nenumărate 
trofee. Micul său „muzeu" de
ține programe, insigne și afișe 
ale celor mai importante com
petiții desfășurate in Uniunea 
Sov-etiiă, o adevărată fototecă a 
campionilor șt recordmanilor, 
sute de tăieturi din ziare, fă
cute de zeci de ani. zi de zi, cu 
meticulozitate de albină.

Dar poate cea mai impresio
nantă este colecția de autogra
fe Pe caiete!" lui K"leso-‘ mi 
scris și au semnat nenumărate 

voia de a-și cîștiga existența. 
Cu o bidfcletă de oraș, și aceea 
împrumutată, a cîștigat primul 
loc într-un concurs pe oraș 
organizat în 1929, de un club 
muncitoresc. Traian a fost în 
continuare un minunat exemplu 
de perseverență și pasiune pen
tru sportul cu pedale. Anii 
1934, 35, 36 îi aduc consa
crarea, în ciuda tuturor con
dițiilor mizere în care patronii 
vechilor cluburi îl puneau să 
alerge. Marea pasiune a lui 
Traian și-a găsit însă spriji
nul și înțelegerea abia în anii 
de după eliberare. Deși trecut 
de prima tinerețe, Traian se 
avîntă cu și mai multă af- 
doare pe șoselele patriei și cele 
de peste hotare, în marile com
petiții cicliste, în care a fost 
de tot atîtea ori un exemplu 
de sportivitate și dîrzenie. Des
pre succesele sportive obținute 
de Traian de-a lungul anilor 
ne vorbesc cel mai bine numeroa
sele trofee și premii ce pot fi 
văzute în căsuța lui din car
tierul Schei. Dar să vă facem 
cunoștință și cu „ramura" spor
tivă a lui Traian.

— De toți am fost la pă
rinți patru băieți și patru fete. 
Ion, maistru ofelar, a făcut la 
vremea lui atletism și parașu
tism. Fiica lui, Elena, elevă a 
Școlii sportive U.C.F.S. este în 
prezent campioană regională 
la 80 și 100 m nlat. iar Mir
cea, elev al Școlii profesionale, 
practică disciplinele sportive 
preferate în familia noastră, 
ciclismul și schiul. Vasile, care 
este aci de față, a făcut atle
tism, iar acum este președin
tele Consiliului raional U.C.F.S. 
Codlea. Fiul lui, Dorel, în vîrs- 
tă de 5 ani a ocupat locul II 
la concursul de tricicletă. 
Gheorghe. șofer la noi la uzi
nă “și cele patru surori s-au 
„încadrat" în rîndul... specta
torilor.

In sfîrșit, reușisem să-i cu
noaștem pe toți Chicombanii. 
O familie numeroasă, cu felu
rite îndeletniciri: ofelar, su
dor, fochist, șofer, activist, 
elev... Dar cu o pasiune comu
nă : sportul.

Era acum rîndul lui Nae să 
intre în încurcătură. Ca gazdă 
primitoare cum c întotdeauna 
a trimis pe fiul lui, Vasile, să 
cumpere din colț niște bere 
rece. Mai ții minte ..nea Nae" 
cîte sticle ți-au trebuit în acea 
zi ?

OCTAVIAN GINGII 
ION OCHSENFELD

Germania a avut un dublu al
cătuit din doi sportivi care se 
numeau unul Goethe și celălalt 
Schubert ?

...în Japonia au și început 
pregătirile pentru Jocurile O- 
limpice din 1964 ? Deocamdată 
ele sînt îndreptate numai sp:e 
rezolvarea problemei cazării tu
riștilor. Au fost proiectate două 
uriașe hoteluri care vor avea și 
platforme pentru aterizarea heli
copterelor.

stele ale sportului. Strălucirea 
unora a apus de mult, altele 
abia acum cunosc zenitul.

Se găsesc aici iscăliturile par- 
ticipanți/or la primul turneu in
ternațional de șah de la Mos
cova din 1925 in frunte cu a 
campionului lumii Capablanca. 
Scurte însemnări au făcut în
vingătorii Spartachiadet din 
1928, recordmanii, campionii, 
gloriile de altădată ale atletis
mului. halterelor, gimnasticii...

Peste foi îngălbenite de vre
me s-au așezat altele noi.

MIRCEA BLOCK

intrare, jos și sus, 
peluză și tribună, 
„N-aveți un bilet in plus?" 
un leit-motiv răsună...

Două tinere la „B",
Iși fac loc, cu binișorul:
— „Bune-s reflectoarele: 
O să-mi vadă toți taiorul 1"

un; urmtndu-și drumul lui, 
Soarele-n amurg se pierde... 
Iarba stadionului
Pare-actim o pată verde.

S-a sfîrșit intiiut meci...
La partida ut lătoare
Ard pe stilpi, ard zeci și seci 

spumoase reflectoare...

Sportul, subiect de inspirație 
pentru artiștii plastici

Sportul a devenit un impor
tant motiv de inspirație pentru 
artiștii noștri plastici, lată o 
constatare pe care o face orice 
vizitator al Expoziției de stat 
de arte plastice, deschisă de 
cttrînd în pavilionul de expoziții 
din șos. Kiselef.

De pildă : competițiile de
masă care au loc în țara noa
stră, l-au inspirat pe Fred Mi- 
cos în litografiile sale intitu
late : „Crosul I Mai" și ,,La 
Spartachiada de iarnă", în timp 
ce momente din tradiționala în
trecere ciclistă organizată de 
ziarul „Scînteia", au fost 
transpuse în litografia intitu
lată „Cursa Scînteii" a acelu
iași Fred Micos, ca și în reu
șita Unogravură a Getei Bră- 
tescu, denumită tot „Cursa 
Scînteii". Tot dintre gravuri 
mai remarcăm pe cele care re
prezintă crîmpeie de la diferite 
concursuri de gimnastică, așa 
cum sînt cele semnate de Angy 
Petrescu-Tipărescu („La con
cursul de gimnastică de la do
rească") și Henia Eraclide Vre
me („Tinere sportive"). O 
bună cunoscătoare a activității 
sportive se arată a fi Corina 
Beiu Angheluîă, care în lito
grafia sa „Pe*  stadion", pre
zintă o imagine dintr-im con
curs de atletism.

In domeniul afișului remar
căm oe ce'e deosebit de suges
tive ale lui Vincențiu Grigore- 
scti. intitulate „Concurs hipic 
internațional" și „Jocurile bal
canice de atletism".

Dezvoltarea largă ce a luat-o 
mișcarea de cultură fizică și 
sport în rîndul țărănimii mun
citoare a impresionat pe crea
torii noștri în domeniul artelor 
plastice și ea este ilustrată la 
această expoziție prin două 
tablouri. Este vorba de lino- 
gravttra „Tineri colectiviști" a 
lui Mihai Dăscălescci, care re
prezintă doi tineri săteni jucînd 
șah, ca șl de pictura cu su
biect asemănător și intitulată . 
„Colectiviști la șah", lucrată 
de Ion Ținteș. Tot în domeniul 

proaspete. Pagini de mare inte
res sint dedicate „meciului se
colului" — intilnirii dintre atleții 
sovietici șt americani. Iscălesc 
Stepanov și Dumas, Johnson și 
Kuzneioo, Bulatov, O'Brien si 
alții, lată-i pe fotbaliștii englezi, 
austrieci, francezi (Just Pontai- ! 
ne — golgeteru! campionatului 
mondial a făcut și un mic de
sen ) etiopieni, indieni, irakieni. 
Iată scrisul pictat chinez, iar 
mai jos rindurile filigranate ale 
alfabetului arabilor.

Cile amintiri nu stau adunate 
intre scoarțele de carton ale 
caietelor lui Kuieșov.

Cu adevărat un suporter, e- 
merit... ,,, ■

— V. Ctt. —

— Trebuie să-l antrenăm portari Nu mai poate juca CKă 
tremă... Citul fuge se-mpiedică-n barbă...

(Desen de Ț. Ealtfc.

uleiului poate fi admirat un 
splendid tablou al lui Lucian 
Grigorescu, intitulat „La prepe
lițe", ca și un aspect din timpul 
construirii patinoarului artifi
cial, tablou intitulat „Șantierul

„Alergătorul", sculptură in 
bronz de Lelia Zuaf 
patinoarului „23 August", op» 
ra lui Brăduț Covaliu.

In colțul rezervat îrescelor 
se află tm proiect de frescă lu
crat de Constantin Crăciun, 
intitulat „Activitatea sportivă » 
tincretn’ui", care va orna una 
din casele raionale de cultură 
din C.apita'ă ale tineretului

Mai trebuie să vorbim des
pre desenul lui R. losif, „Spre 
ștrandul Tei", acuarela Maria
nei Petrașcu „Cu barca pe 
Bega" și pictura lui Emil Ani- 
ței „Ore libere".

Două lucrări valoroase au 
fost create și în sculptură. Este 
vorba despre „Discobolul" lui 
Boris Caragea, artist emerit, și 
un alt bronz, „Alergătorul", o- 
pera sculptoriței Lelia Zuaf.

— M T. —

Unele secții de fotbal nu se preocupă de promos 
varea elementelor tinere.»

COSTEL hi. DRAGU, COMU
NA PLOSCA. — 1) lolanda 
Balaș împlinește în decembrie 
23 ani. Prima săritură într-un» 

1 concurs: 1,28 m la 12 aai. L«< 
recenta Spartachiadă a pioaie- 
Iriior, Magda Nemeș (13 ani)), 
a sărit 1,41 ml Va merge șir 
ea pe drumul Iolandei Balaș?, 
De ce nu ? Din... start, cel țw- 
țin, are avans 1 — 2) Fotbalis
tul Constantin de la C.C.A. are 
27 ani. li împlinește tot îii de
cembrie.

) ALEXANDRI I MARCHES. 
, BOR SEC. — 1) Cînd spunem 
)că uri jucător de fotbal a fost. 
Ide pildă, de 10 ori internațio
nal, ne referim mimai la ta-: 
tîlnirile în care respectivul fot
balist a jucat în echipa A. —; 
2) Mircea David și Pavlovici
sînt portarii care au cele mai 
multe meciuri internaționale la 
activ, înainte de 1944, După 
1944 — mai aveți nevoie de 
răspunsul nostru ? — : Tonta și 
Voiiiescu.

FREDY REINHARTZ, SATIT 
MARE. — 1) In mod firesc, în 
septembrie disputîndit-se Ia 
București campionatele balca
nice de atletism, nu se mat or-*  
ganizează în acest an campio-’ 
natete internaționale de atle
tism ale R.P.R. — 2) Nu s-a' 
fixat încă unde se va disputa 
ediția din 1960 a turneului de 
juniori U.E.F.A. — 3) Tăcerea: 
care s-a așternut astifira „Tu
rului Europei" nu ne poate duc» 
decît Ia concluzia că s-a renun
țat la organizarea acestei com
petiții, care n-a avut decît o 
singură ediție : în 1956.

MIRCEA POENARU, CRAIO
VA. — Olarii, noul înaintaș al 
Farului, este fostul jucător de 
la Rapid București.

ION VAPINA, LIPOVA. — 
Dv. întrebați : „dacă un jucă
tor de fotbal poate fi suspendat 
pe o etapă sau două pentru joc 
brutal, deși el n-a fost etimi- 
nat din joc și nici măcar aver
tizat de arbitrul conducător al 
meciului, care, de altfel, n-a 
consemnat nimic in acest sens 
in foaia de arbitraj ?“. Da : 
sancțiunea poate fi dată de fo
rurile de resort (Federația ro- 
utînă de fotbal sau comisiile 
orășenești, raionale și regiona
le) în baza raportului observa
torului lor. Bineînțeles, va ti 
pus în discuție și arbitrul care 
n-a observat sau a tolerat un 
asemenea joc. Se poate însă 
întîmpla și învers: organele 
superioare să considere că ar
bitrul a greșit dictînd elimina
rea unui jucător și să nu pro
cedeze deci la suspendarea a- 
cestuia. Dar asta se întîmpla 
mai... rar. Nu prea am avut o- 
cazia pînă acum să ne plîngem 
de severitatea arbitrilor. Dim
potrivă !
OCTAVIAN RASCANU, HUȘI. 

— Este tot una dacă indicatt 
pentru concursul nostru „Știți1 
sport ?“ numele de fată sau cel 
de după căsătorie al unei spor
tive. Dacă în aceasta consta 
toată greutatea, atunci puteți. 
răsufla ușurat!

r
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Astă-seară pe stadionul Republicii

Boxerii de la Metalul M.l.G. 
întîlnesc formația Dunav Russe

Sezonul pugilistic internațional de zența campionului republican Todorov, 
toamnă se deschide astă-seară, cînd La Russe, după cum ne informa antre- 
începînd de la ora 19,30, în potcoava norul Stoianovici, Todorov l-a învins

- - - - •” ■■ ----- —detașat pe Rizea, într-o partidă care a
i „electrizat" tribunele.-In formația bul-

Bulga- gară mai figurează boxeri valoroși, 
membri ai lotului olimpic, ca Borisov 
și Nicolov, maestrul sportului Kolev, 
campionul republican la categoria se
migrea Andreev ș.a.

Boxerii de la Metalul M.l.G. s-au 
pregătit cu multă atenție pentru întîl- 
nirea de astă-seară. Ei alcătuiesc o 
formație puternică, omogenă, și în 
plus, sînt animați de dorința de a în
vinge. Ceea ce, firește, așteptăm cu 
toți de la ei.

toamnă se deschide astă-seară, cînd

stadionului Republicii, vom avea pri
lejul să urmărim evoluția valoroasei 
formații Dunav Russe (R.P. P"’" 
ria) care va susține o întîlnire cu pu- 
giliștii de la Metalul M.I.G.

Piigiliștii romîni și bulgari s-au în- 
tîlnit recent la Russe și au terminat 
la egalitate (4-4). Meciul revanșă va 
da loc unor dispute dinamice, ambele 
formații urmărind, cum e firesc, vic
toria.

Oaspeții au deplasat în Capitală un 
lot puternic și valoros, din care se 
face remarcată în primul rînd pre-

Canotorii romîni au avut comportări frumoase în primele întrecer 
ale campionatelor europene de caiac-canoe de la Duisburg

DUISBURG 28 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). Ediția 1950 
a campionatelor europene de caiac- 
canoe a fost inaugurată joi după-amia- 
ză o dată cu defilarea pe străzile o- 
rașului a celor 400 de concurenți, re- 
prezentînd 20 de țări. Practic însă 
întrecerile găzduite de „Bertasee", 
unul din lacurile acestui port de pe

s-au rezolvat pînă la urmă, pittînd lua 
startul cu toate echipajele în seriile 
programate.

Primul concurent romîn intrat în 
concurs a fost Simion Ismailciuc care 
a condus de-a lungul celor 1.000 m ai 
probei de canoe simplu viteză asigu- 
rîndu-și ușor calificarea în finală. Pre
cizăm că toate finalele de canoe se

deși a avut de înfruntat iSidorov,
serie puternică, reușește și ea să si 
claseze pe locul III fără să forțeze fi 
nișul și astfel își asigură calificare, 
în finală. De asemenea, evoluînd di 
o manieră care corespunde pregătiri 
lor, Dumitru Alexe—Alexe Iacovici do 
mină seria a treia întrecînd canoișl 
redutabili din R. Cehoslvoacă 
U.R.S.S., R.F, Germană, R.P. Ungar 
și Danemarca. Ei ne asigură, astfel 
cel de al doilea dublu romîn de cano 
în finala de duminică. Ultima echip 
romînă prezentă în 
feta 4 x 500 
șit să se 
Gomponenții 
tasescu, Sideri, Todorov) au ocupa 
locul 
pelor

In 
mai 
probe 
cînd 
„cursă1 
țațele tehnice: OANOE SIMPLU 1.000 ti 
Seria I: 1. Simion Ismailciuc (R.P.R. 
5:13,8; 2. Beleaev (U.R.S.S.) 5:15,0 
3. Ivanov (R.P.B.) 5:24.0; seria a ll-a 
1. Party (R.P.U.) 4:53,6; 2. Buharii 
(U.R.S.S.) 4:54,1; 3. Witerstein (Sue 
dia) 5:00.0; seria a IlI-a: 1. Lipalit Igo 
(R.P.R.) 4:54.0; 2. Elias (R. Ceh. 
4:56.0; 3. Tognon (Italia) 4:58.0. CAIAC 
DUBLU 500 m Seria I: 1. Kovacs- 
Nagy (R.P.U.) 1:53,5; 2. W. Zelinschi 
I. Zelinschi (R.P.P.) 1:54,8; 3. Anas 
tasescu—Todorov (RPR.) 1:55.1
(șase serii). GANOE DUBLU 1000 m 
Seria 1: 1. Harin—Botev (U.R.S.S.

2. Hunis—Domoter (R.P.U.
3. Calinov—Sido-' (R.P.R. 

seria a ll-a: 1. ,. J—Mayer

8
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întreceri, șta 
m, caiac,, n-a reu 

califice în finală
ei (Bardas, Anas

Turneul de baschet feminin din Sicilia 
a fost cîștigat de echipa R.P. Bulgaria

IV în seria a IV-a urmînd echi 
U.R.S.S., Danemarcei și Italiei 
afara probelor enumerate s-ai 
disputat seriile la alte cîtev. 
masculine și feminine. Lâ or 

telefonez se desfășoară ultim; 
“ la caiac 4 viteză. Iată rezul

întrecerile de baschet organizate în 
Sicilia, au continuat miercuri și s-au 
încheiat joi seară la Raguzza. Con- 
tinuînd șirul victoriilor, baschetbalis
tele bulgare au înregistrat două noi 
succese. Miercuri au învins echipa ță
rii noastre cu 55-38, iar joi au dispus 
de echipa Italiei cu scorul de 52-34, 
terminînd astfel neînvinsa acest tur
neu. t-

După înfrîngerea suferită în fața re
prezentativei R.' P. Bulgaria, echipa 
R. P. Romîne a obținut o victorie netă 
în fața reprezentativei Franței cu sco
rul de 50-36. Selecționata țării noastre 
a avut o comportare, bună* *,.ț>racticînd  
un joc rapid și eficace.; Miercuri,^echi
pa Franței St fost învinsă de echipa 
Italiei cu scorul de.50-43.

£ Râspunzînd dorinței cititori- 
| lor, ziarul nostru a prelungit 
'■ pînă la 15 septembrie termenul 
- de trimitere a răspunsurilor la 
I concursul cu premii „Știți sport?"
* ~ — .i— j- jt j- _i—

In urma rezultatelor înregistrate la

Messina și la Raguzza, clasamentul 
final al turneului se

1. R.P. Bulgaria
2. Italia
3. R. P. Romînă
4. Franța

întreceri internaționale 
de baschet în nocturnă 

pe terenul Știința
Azi și mîine — de la ora 19 — 

desfășoară in nocturnă pe terenul Ști
ința din strada Vasile Pirvan un inte
resant turneu internațional de bas
chet, la care, alături de echipele bucu- 
reștene Cetatea Bucur, Metalul M.l.G. 
și Știința, ia parte formația Dunav 
Russe, din campionatul categoriei B 
al R, P. Bulgaria.

prezintă
6 6
6 4
6 2
6 C

astfel:
0 12
2 10
4
6

se

Maeștrii sportului Lavrenti Calinov și Achim Sidorov au participai cu suc
ces in întrecerile de vineri, reușind să se califice în finala probei de 

canoe dublu viteză.
vor disputa duminică după-amiază, 
ele ne mai fiind precedate de semi
finale. Tot atunci se va prezenta la 
startul finalei și tînărul canoist Igor 
Lipalit care și-a depășit adversarul 
principal din serie, cehoslovacul E- 
lias, cu 2 secunde.

Vineri, după-amiază, concurînd în
tr-o serie destul de grea, cuplul 
nostru Mircea Anastasescu—Stavru 
Todorov ocupă locul III în serie la 
caiac dublu 500 m și se califică ast
fel pentru semifinalele care au loc 
sîmbătă dimineață. Așteptam, acum, 
cu multă nerăbdare evoluția echipaje
lor noastre de canoe dublu. Și iată 
că perechea Lavrenti Calinov—Achim

malurile Rinului, au început vineri di
mineață.

Pentru noi prima zi a importantei 
competiții a început cu un incident 
„neplăcut", în sensul că echipajul A- 
lexe—Iacovici, care fusese inițial în 
aceeași serie cu Calinov—Sidorov (con
trar regulamentului) a fost scos din 
seria I pentru a fi trecut — normal 
— în altă serie, iar din greșeală or
ganizatorii au omis să-l reînscrie. 
După cîteva emoții, firește, lucrurile

Au început întrecerile de lupte clasice dotate cu „Cupa Jadran ii

4:50,8 
4:51,1;
4:52,4;
hoff (R.F.G.) 5:05,6; 2. Ruffin—Pelli 
(Italia) 5:06,1; 3. Sokolov—Gapo-
(R.P.B.) 5:09,0; seria a IlI-a ; 1. A 
lexe—Iacovici (R.P.R.) 5:00,4; 2. Si 
laev—Ozenkov (U.R.S.S.) 5:01.6; 3 
Johansen—Leve (R.F.G.) 5:05.9 (toț 
s-au calificat în finală).

DAN GIRLEȘTEANU
SPLIT 28 (prin telefon). Cei mai 

buni luptători din 11 țări europene 
și-au dat întîlnire aici în importantul 
cșjț^rs internațional dotat cu „Cupa 

1 Jadran", concurs în care țările parti
cipante verifică totodată și posibilită
țile sportivilor lor în vederea Jocurilor 
Olimpice. Astfel «e explică participa
rea record și interesul-, Șe careVÎ-au 
stîrnit întrecerile, mai ales înfțările 
unde acest sport S-a afirmat per plan 
internațional. La festivitatea de des
chidere s-au aliniat luptători din 
U.R.S.S., R.P. Ungară, R.P. Romînă» 
Turcia, R.D. Germană, R.F. Germană, 
Suedia, Franța, Austria, R.P. Bulga
ria și R.P.F. Iugoslavia. Lotul polo
nez este așteptat să sosească astă- 
seară. După prima zi se poate spune 
că întrecerile se desfășoară la un 
înalt nivel tehnic, aceasta datorită și

Se întrec atleții școlari
din București și Budapesta

(Urmare din pag. 1)

După concurs, de comun acord cu 
conducătorii asociației elevilor din 
Budapesta se va fixa în mod definitiv 
și data întîlnirii revanșă, stabilită — 
în principiu — pentru începutul lunii 
octombrie în capitala Republicii Popu
lare Ungare.

Programul întîlnirii a fost alcătuit 
astfel: ZIUA I (29 august): 17,30 — 
deschiderea festivă a concursului; 
17,45 — prăjină și ciocan; 18 — 
200 m.g., lungime (b) și înălțime (f) ; 
18,15 — 100 m. plat (f); 18,25 — 
100 m. plat (b) 18,35 — 800 m (b) ; 
18,50 — disc (f), greutate (b) și 
4x100 m. (f). ZIUA A ll-A (30 au
gust) : 9 — 110 m.g.; 9,15 — 80 m.g., 
înălțime (b), suliță (b) și greutate 
(f); 9,30 — 200 m. plat (b) ; 9,40 — 
200 m- plat (f); 9,50 — 400 m.plat 
(b); 10 •— 500 m. plat (f), lungime 
(f), disc (b) și triplu salt; 10,20 — 
4x100 m (b); 10,50 — închiderea fes
tivă a concursului. 

faptului că în rîndul celor prezenți se 
află mulți campioni naționali, olimpici 
și mondiali.

Iată acum filmul meciurilor susți
nute de luptătorii noștri: Categ. 52 
kg: Gh. Szabad pierde la puncte în- 
tUnirea cir Erikbas (Turcia) care a 
fost mai tehnic și a avut mai multă 
forțăm G. Szabad s-a lăsat însă prea 
ușor prins și trecut prin „pod". Categ. 
57 kg ft I. Cernea cîștigă la tuș prin 
neprezentarea adversarului (R.P. Po
lonă). Categ. 62 kg: M. Sultz cîștigă 
la tuș prin neprezentarea adversaru
lui (R.P. Polonă). Categ. 67 kg: Gh. 
Dumitru își adjudecă la puncte întîl- 
nirea cu suedezul Anderson. Sportivul 
nostru a executat corect și rapid cî
teva centuri laterale, ducîndu-și ad
versarul la saltea. De asemenea el s-a 
apărat bine în repriza de parter. 
Categ. 73 kg: V. Bularca bate la pun
cte pe Torr (R.P. Ungară). Luptăto
rul maghiar a început „tare" și a

jff. haildbaj Dinamo București a învins 
Locomotive Leipzig cu

1. lonescu (Dinamo) după ce a executat o pătrundere spectaculoasă 
aruncă la poartă din plonjon. Fază din jocul de handbal dintre echipele 
Lokomotive Leipzig și Dinamo București.

(Foto: B. Ciobanu)
Așa cum începuse, se părea că în- 

tîlnirea internațională de handbal din
tre echipele Lokomotive Leipzig și Di
namo București va da cîștig de cauzfe 
jucătorilor geriiani. Mai nipbili, mai 
hotărîți aceștia au dominat prima 
parte a jocului. In cele din .urmă însă 
dinamoviștii bucureșteni s-șu regăsit 
§i presfind nn joc de bună valoare, 

încercat chiar din primele minute un 
salt. V. Bularca a contraatacat și 
l-a dus în pod. In ultimele minute el 
mai execută un salt, Torr cade cu 
ambii umeri pe saltea, însă juriul nu 
acordă tuș. Categ. 79 kg: N. Baciu 
pierde la puncte în fața lui Kiss (Tur
cia). Luptătorul nostru a făcut față 
redutabilului adversar și pînă în ul
timele minute rezultatul era egal. Cu 
cîteva secunde înainte de a bate gon
gul însă, Kiss îl duce odată jos, cîș- 
tigînd un punct. Categ. 87 kg: Gh. 
Popovici face meci nul cu Bimbalov 
(R.P. Bulgaria). Gh. Popovici a exe
cutat o centură laterală pe care ar
bitrii nu au punctat-o, dînd decizie de 
egalitate. Categ. grea: I. Radu este 
învins la puncte de Bucsai (R.P.F. 
Iugoslavia). Sportivul nostru a pri
mit un avertisment pentru luptă pa
sivă.

Întrecerile continuă astă-seară cu 
desfășurarea tururilor II și III.

au reușit să cîștige cu scorul de 16— 
12 (5—5).

Prin felul în care s-a desfășurat par
tida a ieșit în evidență situația dife
rită a celor dcuă echipe. Lokomotive 
Leipzig se află Ia încheierea sezonu
lui competițional și a început deci me
ciul mai bine. Treptat însă, efortul de
pus de,a lungul campionatului R.D.

Jocurile Balcanice de atletisn

Au sosit primele înscrieri...
Federația de atletism a Greciei a 

trimis lista înscrierilor preliminare pe 
probe pentru întrecerile celei de-a 
XVIII-a ediții a Jocurilor Balcanice. 
Iată înscrierile atleților greci: 100 ni:
N. Georgopoulos (10,6), G. Kateibar- 
dis (10,8), J. Komitudis (11,0), C. 
Lolos (11,1); 200 m: Georgopoulos 
(21,1), L. Kormalis (21,9), G. Katsi- 
bardis (22,1), J. Komiitudis; 400 m: 
V. Syllis (47,9), C. Morayemos (49,3), 
S. Tantis (49,3), L. Kormalis; 800 m: 
E. Depastas (1:49,3), O. Morayemos 
(1:51,6), D. Constantinidis (1:52,1), 
S. Tantis; 1500 m: D. Constantinidis 
(3:49,3), E. Depastas (3:47,0), J. Me-

16-12 (5-5)
Germane și-a spus cuvîntul și echipa 
a slăbit aiura, fiind depășită în repri
za a Il-a de acțiunile în viteză ale 
dinamoviștilor bucureșteni. In schimb, 
Dinamo București se află abia la în
ceputul activității competiționale și, 
în jocul acestei formații s-au făcut 
simțite lipsuri caracteristice acestei 
perioade. Acțiunile ofensive n-au avut 
coeziune, precizia în loviturile la 
poartă (cu excepția lui Hnat, în mare 
vervă) a lăsat de dorit, iar apărarea 
s-a dovedit încă nepusă 1a punct, 
preluarea oamenilor făcîndu-se încă 
cu unele defecțiuni.

In linii generale însă, dincolo de 
aceste observații legate de situația ce
lor două formații, care s-au întîlnit 
joi după amiază pe stadionul Dinamo, 
handbaliștii bucureșteni s-au arătat 
mai buni, obținînd deci pe merit vic
toria.

Punctele au fost marcate de : Hnat 
(5), Niemesch (3), Ivănescu (2), Zi- 
keli (2), lonescu (2) Popescu, Costa- 
che II pentru Dinamo și de: Zander 
(5), Nist (2), Seifert (2), Meraan (2), 
Kretzschmar pentru Lokomotive.

Handbaliștii germani își vor conti
nua turneul pe care îl întreprind în 
țara noastră jiicînd la Orașul Stalin. 
Aci ei vor întîlni formația Dinamo din 
localitate. După aceea, marți 1 septem
brie Lokomotive Leipzig va juca Ia 
Sighișoara cu o selecționată a asoci
ației Voința ' >

(c. a.)

rekoulias, C. Mostrous; 5000 m: C 
Hiotis (14:35,0), G. Papavasilk 
(14:36,4), J. Merekoulias (14:52,8), J 
Glezos ; 10.000 m : C. Maniati:
(32:00,0), J. Glezos (32:02,0), S. Kon 
tos (32:11,2), M. Sideris : 110 mg 
G. MarseHos (14,5), ’ Skourti.
(15,4), D. Korobokis, P. î vassaros 
400 mg: D. Korobokis (55,7), D 
Skourtis (55,9), A. Froussios (55,7; 
J. Kambadelis ; 3000 m obst.: G. Pa 
pavasiliu (8:52,6), J. Merekoul'ia; 
(9:21,0), M. Dimou (9:31,6), C. Hio 
tis; maraton: J. Glezos. J. Christo 
poulos, S. Ipsilantis, S. Kontos ; Iun 
gime : D. Spyropoulos (6,98), D. Man 
glaras (7,08), A. Kazantzidis (7,03) 
G. Foutsitzidis ; înălțime: J. Koini 
(1,98), J. Bellos (1.88), G. Marsello; 
(1,88), N. Doukas ; triplu; C. Sfika 
(15,25), P. Pierris (14,69), D. Man 
glaras, V. Sakellarakiș; prăjină: G 
Roubanis (4,53), R. Efstathiadis (4,15) 
G. Karabateas (4,06). E. Sfakiana 
kis ; greutate : G. Tsakanikas (17,29) 
A. Kounadis (16,14), C. Kriketto: 
(15,04) A. Abatzis ; disc: A. Kou 
nadis (56,06), G. Tsakanikas (49,53) 
D. Karaflas (48,11), D. Manolias 
suliță: M. Anyfandakis (71,69), E 
Kalabakos (68,48), N. Demos (62,62) 
A. Simonis ; ciocan: F. Politis (55.24) 
A. Kotiveloyannis (55,21), D. Mano 
lias (54,81), J. Marangoudakis; de 
caitlon: P. Epitropolos, G. Kavouras 
S. Symeonidis, A. Tristis. In paran 
teze sînt notate cele mai bune rezul 
tate din acest au.

Programul turneului 
international de polo 

de la Moscova
După cum am mai anunțat, repre 

zentativa de polo a R.P. Romîne v; 
participa la un mare turneu interna 
țional care se va desfășura Ia Mos 
cova între 16-20 septembrie. Iată pro 
gramul celor cinci zile de întreceri

miercuri 16: U.R.S.S. I—U.R.S.S 
II, R.P. Romînă—R.P. Ungară.

Joi 17: U.R.S.S. II—Italia, R.P 
Romînă—U.R.S.S. I.

Vineri 18 : R.P. Ungară—U.R.S.S 
II, Italia—U.R.S.S. I.

Sîmbătă 19: U.R.S.S. II—R. P 
Romînă, Italia—R.P. Ungară.

Duminică 20: Italia—R.P.Romînă 
R.P. Ungară—U.R.S.S. 1.



Fotbaliștii noștri se intîlnesc mîine
în patru meciuri cu fotbaliștii polonezi

tkivinte despre cele patru focuri
La Varșovia și Szczecin, la București și Bacău, mîine au loc patru in- 

tilniri intre fotbaliștii romini și polonezi. Prima noastră echipă reprezenta
tivă, precum șl selecționata de tineret evoluează in fața spectatorilor polonezi, 
in timp ce garnitura secundă și formația juniorilor îndeplinesc rolul de gaz
dă, primind pe teren propriu replica fotbaliștilor polonezi.

Firește, intilnirile interesează în ansamblul lor, dindu-ne și nouă și polo
nezilor posibilitatea să verificăm potențialul fotbalistic pe o scară mai largă, 
'de la juniori pină la consacrați.

Ca de obicei, confruntarea primelor echipe atrage atenția cel mai mult. 
Deși întîlnirea nu are un caracter oficial, totuși ea este deosebit de impor
tantă, deoarece pe de o parte constituie un bun prilej pentru noi de veri
ficare a lotului în vederea ultimelor meciuri din cadrul preliminariilor turneu
lui olimpic, iar pe de altă parte pentru că reprezentanții noștri au de apărat 
un palmares care — in ce privește partidele cu fotbaliștii polonezi — ne 
este favorabil nouă. Verificarea este cu citit mai concludentă și un eventual 
rezultat bun al echipei noastre la Varșovia ar fi cu atit mai valoros cu cit 
fotbalul polonez — din 1955, clnd a avut loc ultimul joc R.P.R.-R.P.P. 
(2—2) a înregistrat un progres sensibil, concretizat prin performanțe remar
cabile, cum ar fi de pildă meciul nul cu R.F.G. obținut în deplasare, la 
Hamburg. De altfel, spectatqfii noștri au avut prilejul să constate valoarea 
fotbaliștilor polonezi in meciurile pe care ciieva formații de club din tara 
prietenă le-au susținut la noi, in timpul verii. Atunci au evoluat și au lăsat 
o bună impresie internaționali ca Baszkiearicz, Hahorek, Norkowski și Woz
niak, care fac parte din loturile pentru jocurile cu selecționatele R. P. 
Romine.

Și pentru că am vorbit mai sus de palmares, nu este lipsit de interes 
un amănunt și anume că miine echipa țării noastre susține al 151-lea meci, 
avind la activ 60 de victorii, 30 de meciuri nule și 60 de infringeri. După 
cum se vede, balanța este în perfect echilibru t Rămine acum ca reprezen
tanții noștri — printr-o comportare bună, printr-un plus de efort și de voință, 
in condițiunile dificile ale unui joc în deplasare— să facă să se încline ba
lanța in favoarea noastră.

Firește, ne interesează foarte mult și intilnirile celorlalte echipe repre
zentative, mai cu seamă că ele cuprind o serie de elemente tinere care vor 
fi chemate intr-un viitor foarte apropiat să apere culorile patriei noastre 
dragi in marile întreceri internaționale la care va participa prima noastră 
selecționată.

MÎINE
LA BUCUREȘTI

Pe Stadionul Republicii
Ora 15 : București l-București 

nala Cupei Orașelor (juniori)
Ora 17 : R. P. Rornînâ B~R. 

lonă B, arbitri : C. Dinov, Gh. 
și A. Dinev JR. ^ P. Bulgaria)

R. P. P_......... _ . _____  ___ .
Apolzan, Dragomirescu-Fronea, Al. Va- 
sile - Hașoti, Raksi, Leahevici, Mafteujă, 
Vasilescu.

Rezerve : Birtașu, Zbîrcea, Neacșu II, 
Toth • * •

R- 
fost 
ski : 
nica . 
wski, Michel și 
rek, Gawronski, 
pisz, Norkowski 
intași.

II, (fi-

P. Po
li ristov 

nev (R. P. Bulgaria)
ROMINA B : Cosma-Zavoda II, 

Dragomirescu-Fronea, Al.

și Alexandrescu.

P. POjLONA B «echipa nu « 
formată) : Ksciuk și Gronow- 
partaii; Widowski, Eutfka, Mo
și Kawula — fundași ; Grzybo. 

Malarz — haiti; Ja. 
Adamczyk, Tram- 

și Kosciumy — îna.

BACAU

Pe Stadionul ,,23 August*
Ora 17 : R.P. Rornînâ (juniori)—R.P.

Polonă (juniori), arbitri : V. Măicănescu, 
N. Mihăilescu și R. Mărgărit.

R. P. ROMINA : Florea (Niculescu)- 
Ștefan, Boroș, Rădulescu-Bîtlan, Gergely 
111-Pîrcălab, Năftănăilă, Petescu, Surdan, 
lacob.

Rezerve ; Balaș, Panaitescu, Ganea, Ni
culescu, Harșoni și Popescu.

R. P. POLONA : Karasinski—Buck! 
Gorski*  Piechniczek—Kajzerek, 
ki— Kowalewski, Strazalkowski, 
lec, MusiaJek, Grudzinski.

Rezerve : Swiech, Michalik 
wak, KroJikowski și Skopek.

LA

9US- 
Kie-

NO-

IN MIJLOCUL FOTBALIȘTILOR NOȘTRI...
• Meciuri utile de
• Jucătorii despre 

adversari

antrenament 
viitorii

s-a transfor- 
„cartierul ge- 

ai loturilor noastre reprezenta-

Stadionul „23 August4’ 
mat în ultimele zile în 
neral“ 
tive de fotbal. Fotbaliștii din cele pa
tru loturi și partenerii lor de antrena
ment au împînzit joi terenurile stadio
nului. O mare animație era pe aleile 
marelui parc sportiv. Șf nu-i de mi
rare, dacă tie gîndim că numai fot
baliști erau peste 100. Antrenorii, 
arbitrii, conducătorii și... nelipsiții su
porteri, care și de data aceasta au 
„simțit" că loturile vor susține meciuri 
de antrenament, au întregit acest ca
dru Spectatorii ocazionali au aplau
dat’ pe terenul nr. 3 acțiunile fru
moase ale juniorilor și avalanșa _ de 
goluri înscrise în poarta partenerilor 
lor de antrenament. Cu aceeași sa
tisfacție au primit spectatorii care au 
înconjurat terenul nr. 2 golurile de 
toată frumusețea înscrise cu capul dc 
Georgescu și Varga. Pe terenul cen
tral. cei din tribune au urmărit cu in
teres antrenamentul la două porți al 
loturilor A și B. Dar suporterul de azi 
e critic sever. „Nu dribla prea mult. 
Copilei", Trage mai precis Georges- 
cule!'', „ Mai cu finețe Vasilel" — 
auzeai din cînd în cind povețile criti
cului cu... o mie de ochi. Și credeți 
că observațiile acestor sfetnici de o- 
cazie rămîneau fără ecou? Nicidecum, 
La o nouă acțiune, Copil a centrat 
dintr o bucată, iar Georgescu — la 
rîndtil lui — a tras mai precis și 
mingea a nimerit la „păianjen".

Să v.’dem însă cum au decurs ulti
mele antrenamente ale loturilor noas
tre ..

• Lotul A s-a antrenat în compania 
selecționatei secunde. Rezultatul: 
4—1 (2—0) în favoarea primei forma
lii. Au marcat: Tătaru (3) și Sere
dai, respectiv Leahevici. Lotul A, care 
n manifestat în general o bună dis
poziție de joc și pregătire fizică, omo
genitate și finalitate in acțiuni, a fo
losit în cursul meciului pe următorii 
jucători: Todor (Voinescu) — Popa 
(Soare), Caricaș, Soare (Macri) — 
lenei (Al. Vasil'e), Nunweiller (Țir- 
covnicu) — Oaidă', Constantin (Mes- 
zaros). Dridea, Seredai (Ene II), Tă
taru.

Selecționata B a 
bună. însă linia de 
combinații în dauna 
rarea a jucat bine, 
a evoluat formația : 
— Zavoda 11, Apolzan 
Dragomirescu (Sbircea, Neacșu II) — 
Fronea, Mihăilescu, Hașoti (Toth), D 
Munteanu (Raksi. Crișăn), Alexan- 
arescu (Leahevici), Mafleuță (Ba
bane). Vasilescu.

e Partenerul de antrenament al lo
tului de tineret a fost r echipa Dinamo 
Miliția. Scorul: 5—0 (2—0) pentru 
lotul de tineret. Autorii golurilor: 
Varga (2). Georgescu, (2) și Tabar
cea. Tineretul, fără a se; întrebuința 
prea mult, a închegat jupele acțiuni 
frumoase. Animatorul; atacului a fost 
Varga într-o exceleijfârtdispoziție de 
joc. Apărarea a rezolvat pi ușurință 
sarcinile. A jucat formația: Uțu (Ghi- 
bănescu) — Nedelcu, Motroc (Stan-

La antrenamentul de joi, ca de altfel la toate partidele susținute in 
acest sezon, portarul Todor a dovedit o formă foarte bună. In fotografie : 
Todor „zboară" spre minge, pe care 
ra josul Popa...

o și culege, speriind plnă și pe cu-

cu), Cojocaru—Țîrcovnicu (Tabarcea), 
Tabarcea (Koczka)—Copil, Varga, 
Ene 11 (Unguroiu, Georgescu), Geor
gescu ( Const ant ine seu ). Văcaru ( Crăi- 
niceanu).

1

1949.
1955,
1957,

1957,

TREI JOCURI LA B..

Varșovia : polonia—Rominia 
Lodz ■ Polonia—Rominia 
București: Rominia—Polonia

...UNUL LA TINERET...

LuLlin : Polonia—Romînia

...ȘI ȘAPTE LA JUNIORI

București: Romînia—Polonia 
Chorzow: Polonia—Romînia 
București: Romînia—Polonia
Salgotarjan : Romînia—Polonia

1-0
Zabrze : Polonia—Romînia 3—3 

București: Romînia—Polonia 4—1
Cracovia: Polonia—Romînia 3—2

1—1

1—0
8—0

servit o ripostă 
atac a abuzat de 
eficacității. Af>:i- 
In cursul jocului 
Cozma (Birtașu) 

(Zaharia),

• Juniorii au dispus de echipa de ju
niori a Științei București cu scorul 
de 10—0. Au marcat: Petescu (3), 
Năftănăilă (2), Ganea (2). Iaoob, 
Surdan și Panaitescu. Iată jucătorii 
folosiți; Niculescu (Fiorea)—Ștefan, 
Balaș (Boroș), Răduiescu—Bitlan, 
Gergely (Surdan)—Pircâlab, Panai
tescu (Năftănăilă), Ganea (Petescu)? 
Surdan (Niculescu), Harsanyi (lacob)

Jucătorii despre întâlnirile de 
duminică

(Foto: T. Roibu)
echipă cîțiva fotbaliști experimentați, 
iar tinerii se încadrează bine în joc".

N. GEORGESCU (lotul de tineret); 
,,Am jucat de ntai multe ori împotriva po
lonezilor. La întîlnirea selecționatelor 
A (2—2) de la București am marcat 
golul egalizator. La (Festivalul din 
1955 (la 1—0) am marcat golul vic
toriei. Și împotriva juniorilor polo
nezi am reușit să înscriu goluri. Du
minică... vom vedea. In tot cazul sîn- 
tem hotărîți să cîștigăm 1“

Echipele de categoria B la start!
Duminică stadioanele din Iași, Suceava, Craiova, Mediaș, Baia Mare și 

din alte orașe, în care activează echipe de fotbal de categorie B, vor cunoaște 
iar freamătul specific disputelor de campionat. Cele 42 de echipe din categoria 
secundă vor începe lupta pentru întîietate, își vor disputa șansele pentru 
a promova la anul în rîndurile echipelor de categorie A.

Iubitorii sportului cu balonul rotund așteaptă cu nerăbdare această în
trecere care, de pe acum, se anunță pasionantă. Prin noua formulă de dis
putare a campionatului s-a înmulțit numărul echipelor participante. S-a dat, 
deci, posibilitate unor centre ca Făgăraș, Buzău, Oțelul Roșu, Rădăuți, Si
naia, Cărei etc., care în trecut nu au avut echipe în categorie superioară, 
să găzduiască de acum încolo întîlniri de un nivel mai ridicat, iar jucăto
rilor respectivi să-și poată măsura forțele cu fotbaliști de certă valoare, 
cu o îndelungată activitate în această categorie. Incepînd cu prima etapă, 
echipele recent promovate, alături de formațiile care activează de mai multă 
vreme la B, vor trebui să dovedească că merită să li se acorde denumirea 
de pepiniere ale fotbalului nostru. Să ne gîndim numai la noua linie de atac 
a Progresului București care este formată exclusiv din jucători care au acti
vat în categoria B; sau la „startul" bun al Minerului din Lupeni în catego
ria A și ne vom convinge că în categoria secundă putem găsi mereu jucă
tori care să împrospăteze prima categorie a fotbalului nostru fie prin promo
varea elementelor talentate, fie prin promovarea echipelor care reușesc în 
greua dispută pentru primul loc.

Echipele participante în acest campionat s-au pregătit cu multă rîvnă 
pentru startul de duminică. De aceea noi sperăm că mîine spectatorii vor 
asista la partide viu disputate, la jocuri de calitate, în limitele unei depline 
sportivități.

Le urăm succes tuturor participanților I

Programul turului 
categoriei B

SERIA I

Etapa a IV-a (20 septembrie) : Știința Bucu- 
rești-SNM Constanja, Dinornc Galaji-Sp. 
Muncitoresc Rădăuți, Gloria Bistrița-Foresta 
Fălticeni, Unirea lași-Victoria Buzău, Prahova 
Ploești-CSMS lași. Rulmentul Bîrlad-Unirea 
Focșani, C.F.R. Pașcani—Victoria Suceava.

Etapa a V-a (27 septembrie) : Sp, Munci
toresc Rădăuți-Victoria Buzău, Știința Buc.— 
Rulmentul Birlad, SNM Constanfa-Prahova 
Ploești, Foresta Fălticeni-Victoria Suceava, 
Unirea lași-C.S.M.S. lași, Dinamo Galați— 
C.F.R. Pașcani, Unirea Focșani-Gloria Bis
trița.

Etapa a Vl-a (4 octombrie) : Victoria Su- 
ceava-Dinamo Galaji, Gloria Bistrifa-Uni- 
rea lași. Unirea Focșani-Știinta Buc., Pra
hova Ploești-C.F.R. Pașcani, Victoria Buzâu- 
Foresta Fălticeni, CSMS lași-Sp. Muncito
resc Rădăuji, Rulmentul Bîrlad-SNM Con
stanja.

Etapa a Vll-a (11 octombrie) : Foresta Făl
ticeni—CSMS lași, C.F.R. Pașcani-SNM Con
stanta, Victoria Suceava-Sp. Muncitoresc 
Rădăuți, Victoria Buzău-Unirea Focșani, Pra
hova Ploești-Gloria Bifftrija, Dinamo Galaji- 
Rulmentul Birlad, Unirea lași-Știinfa Buc.

Etapa a Vlll-a (18 octombrie) : Știinîa 
Buc.-Dinamo Galaji, C.S.M.S. lași—Gloria 
Bistrija, Rulmentul Bîrlad-Prahova Ploești, 
Unirea Focșani—Victoria Suceava, Sp. Mun
citoresc Rădăuji-Unirea lași, SNM Con- 
srtanJa-Victoria Buzău, C.F.R. Pașcani-Fo- 
resta Fălticeni.

Etapa a IX-a (25 octombrie) : Gloria Bis
trija—C.F.R. Pașcani, Unirea Focșani-Prahova 
Ploești, Unirea lași-SNM Constanja, Fo
resta Fălticeni-Rulmentul Bîrlad, Victoria Bu- 
zău-Dinamo Galaji, Sp. . Muncitoresc Ră
dăuți- Știința Buc., Victoria Suceava-CSMS 
lași.

Etapa a X-a (1 noiembrie) : Dinamo Ga- 
laJi-Unirea lași, Știința Buc.-C.F.R. Pașcani, 
Victoria Suceava-QJoria Bistrija, CSMS lași— 
Unirea Focsani, SNM Constanja-Sp. Muncit. 
Rădăuji, Prahova Ploești-Foresta Fălticeni, 
Rulmentul Bîrlad-Victoria Buzău.

Etapa a Xl-a (8 noiembrie) : CSMS lași— 
Rulmentul Bîrlad, Unirea Focsani-Sp. Mun
citoresc Rădăuți, Prahova Ploești-Victoria 
Buzău, Gloria Bislrița-Știinja București, C.F.R. 
Pașcani—Unirea lași, ''k“* ** —
toria Suceava, Foresta 
lati.

Ploești-Victoria 

SNM Constanța—Vic- 
Fălticeni-Dinomo Ga-

noiembrie} : Unirea
Dinamo Galoti-SNM

Rădăuți—C.F.R. Paș-

Etapa a X)l-a (15 
lași—Prahova Ploeștj, 
Constanța, Sp. Muncit. ...------,. -...... - .
câni, Foresta Fălticeni—Unirea Focșani, Ști
ința Buc.-CSMS lași. Victoria Buzău-Gloria 
Bistrița, Rulmentul Birlad—Victoria Suceava.

Etapa a Xlll-a (22 noiembrie) ■ Dinamo 
Galați-Unirea Focșani, Unirea lași-Foresta 
Fălticeni, Prahovo Ploești-Sp. Muncit. Ră
dăuți, Gloria Bistrița-Rvlmentul Birlad, Vic
toria Suceava—Știința Buc., SNM Constanța— 
CSMS lași, C.F.R. Pascani-Victoria Buzău.

Știri, rezultate
• Cîteva jocuri amicale disputate 

în cursul săptămînii :
Cluj: C.F.R.—Ind. Sîrmej O. Turzii

2- 2 (2-2). Au marcat: Treabă și Căl- 
băjos (C.F.R.), Ivanovici 2 (Ind. S.). 
Rapid—O.S. Tg. Mureș 4-2 (2-2). Au 
marcat: Avram (2), Soher și Soss 
(R), Barabas și Nagy (C.S. Tg. M.).

Suceava : Victoria—C.S.M. Rădăuți 
4-1 (2-1).

Pașcani: C.F.R.—C.S.M.S. Iași 2-0 
(1-0). Au marcat: Simina și Atanasiu

Sibiu: O.S.A.—Gaz Metan Mediaș 
7-1 (3-0). S-a disputat luni.

Timișoara : Știința—Ceramica Jim- 
bolia 7-1 (4-1 j. Au marcat: Mițaru 
(3), Neacșu, Manolache, Lereter și 
Miihlroth (autogol). Duminică, stu
denții întâlnesc U.T.A.

Ploești: Prahova—Comb. Petrolul
3- 2 (1-2). Autorii golurilor: Nicules
cu (2) și Zinculescu, respectiv Pahon- 
țu și Voinea.

Mediaș : Gaz Metan—Știința Cluj
1-0 (1-0). S-a disputat joi.

Focșani: Unirea—Dinamo Bacău
I- 2 (1-1). Au marcat: Sorin Avram și 
Asan, respectiv Pasan.

Tr. Măgurele: A.S. Grănicerul— 
Levski Nicopole (R.P. Bulgaria) 5-1.

• Astăzi după-amiază, începînd de 
la ora 17, pe terenid din Dudești are 
loc întîlnirea internațională dintre 
ICSIM și Lokomotiv Russe, meci care 
constituie o revanșe (nu de mult 
I0S1M a învins la Russe cu 2-0). In 
deschidere Metalul Titanii întâlnește 
echipa Abatorul.

• Meciul de categorie B (seria a
II- a) Dinamo Miliție București—Știin
ța Craiova se dispută mîine la ora 
9,30 dim. pe terenul Pompierul din 
Obor, iar partida Știința București— 
Prahova Ploești pe terenul Victoria 
(CAM) la ora 9.
• La jocul R.P. Rornînâ B—R.P. 

Polonă B, de mîine pe stadionul Re
publicii, sînt valabile următoarele per
mise : — roșii și albastre în piele, 
la tribuna I sect. B ; — verzi (zia
riști) la trib. I, sect. B la masa pre
sei, în limita locurilor repartizate fie
cărui ziar (restul are acces la trib. 
I, în loji); — albastre dermatin, gri 
dermatin (acestea din urmă cu ștam
pila „Fotbal"), carnetele antrenorilor 
și arbitrilor de fotbal vizate la zi, la 
trib. I în loji.

Mîine: patru întîlniri de fotbal R.P. Romînă—R.P. Polonă
(Urmare din pag. 1)

fața căruia se înalță mărețul Palat 
al Culturii.

După-amiază, după o binemeritată 
odihnă, fotbaliștii noștri au vizitat o- 
rașul și apoi au vizionat un film. 
Seara, lotul de tineret a plecat mai 
departe, spre Szczecin, unde va juca 
duminică.

Aici vremea este ploioasă și rece. 
Nu apar — deocamdată — perspecti
ve de îmbunătățire a timpului. Cerul 
se menține acoperit.

Mîine dimineață, echipa va face un 
antrenament de 45 minute, de aco
modare, pe stadionul „Cea de a X-a 
aniversare".

întîlnirea suscită un interes deose
bit. Toate biletele sînt vîndute. Pe 
străzile Varșoviei întâlnești foarte des 
afișe care anunță partida de dumini
că. In fața lor, pasionații fotbalului 
— la lei de mulți ca la București •— 
fac tot felul de pronosticuri. Nuniai 
ziarele de specialitate sau cele cu 
rubrici sportive se abțin de la pronos
ticuri. Cercurile oficiale însă mani
festă optimism. Ele sînt convinse că 
echipa națională poloneză va obține 
victoria, ca urmare a comportării safe
foarte bune de anul acesta. Ei mi- găsit 
zează pe puterea de luptă, pe viteza și pornit 

lor. f

D. MACRI (lotul A) : „După ulti
mele rezultate ale polonezilor am putut 
constata că adversarii noștri de du
minică au o înaintare bună. In tot 
cazul, noi — apărătorii — vom face 
totul ca să le încurcăm socotelile. 
Dar, am dori, ca înaintarea noastră 
să fie de data aceasta mai eficace".

AL. APOLZAN (lotul B): „Dumi
nică avem o sarcină grea, dar sf<er 
că ne vom comporta bine. Avem fu calitățile tehnice ale jucătorilor

Formația însă nu a fost anunțată 
nici la această oră. Antrenorul fran
cez Proufl are de rezolvat cazul unor 
jucători care sînt accidentați și aș
teaptă avizul medicului asupra stării 
lor. Sigur este. însă, că vor juca por
tarul Szymkowiak, fundașii Florenski, 
Korynt și Szczepanski, mijlocașii Zien- 
tara și Strzykalski și înaintașii Pohl. 
Baszkiewicz și Hahorek. Posturile de 
inter prezintă semne de întrebare.

In mijlocul delegației noastre dom
nește încredere în posibilitățile echi
pei și dorința vie de a obține victo
ria, deși formația cuprinde trei debu- 
tanți: Dridea, Seredai și Mihăilescu. 
„Sînt convins că ‘întreaga echipă și 
în special linia de atac va da un ran
dament superior și va reuși să cu
cerească victoria pe care o dorim din 
toată inima" mi-a declarat centrul 
înaintaș Dridea, De altfel, și antre
norii privesc cu încredere noua for
mulă a înaintării.

Meciul va 
fi condus de 
lakin.

începe la ora 17 și 
arbitrul sovietic N.

va
Ba-

AU
Un

T. ROIBU
OASPEJII POLONEZISOSIT

salut de bun venit și de bun 
și autocarul O.N.T.-ului a și
— aseară târziu — cu oaspe

ții spre centrul orașului. Călătorii se

îngrămădesc la geamuri: in dreapta 
se înalță impozanta clădire a „Casei 
Scînteii".

— Seamănă cu Palatul nostru de 
Știință și Cultură — remarcă un 
tânăr blond. Oaspeții polonezi au și 
găsit ceva comun la primul contact 
cu Bucureștiul. Și la noi și la ei în 
anii de democrație populară s-au ri
dicat mărețe edificii ale culturii.

Plăcut impresionați de primele as
pecte bucureștene fotbaliștii polonezi 
au coborît bine dispuși din autocar 
în fața hotelului „7 Noiembrie". Aici 
am stat de vorbă cu oaspeții despre 
jocurile de duminică. MARK1EW1CZ 
IOSIF, conducătorul lotului B, mem
bru în biroul federației poloneze ne-a 
spus: „Sînt plăcut impresionat de 
primire. Ne-afn pregătit, foarte serios 
pentru întîlnirea de duminică, știind 
că avem adversari tari. Dorim să 
lăsăm o impresie bună la București". 
GIERWATOWSKI KSAWERY. antre
norul lotului de juniori: „Am venit 
cu o echipă nouă, care abia la anul 
va participa la turneul UEFA Știu 
că echipa noastră va li pusă la grea 
'încercare, pentru că am auzit numai 
lucruri bune despre

■s.
Lotul de juniori 

pleacă ..zi cu trenul la Bacău. •

juniorii romîni".

al R. P Polone



Pentru o lunâ( din nou elevi
Orgariizate de către Institutul de 

perfecționare a cadrelor didac
tice (I.P.C.D.), cursurile pentru 

profesorii de educație fizică ținute între 
13.VII.—13.VIII. în Capitală s-a»bucu
rat de un frumos succes. Participanții la 
cursuri — profesori din toate colțurile 
tării — au avut prilejul să-și împros
păteze cunoștințele de specialitate și 
totodată să-și însușească noi elemente 
din domeniul unor discipline impor
tante.

Iată cîteva aspecte „prinse” cu pri
lejul unor vizite făcute atît în sălile 
de cursuri și seminarii, cît și pe tere
nurile de sport, printre cei 170 de 
profesori de educație fizică deveniți 
pentru o lună, din nou elevi...

Seminar de pedagogie cu grupa 
a 5-a... In sala de seminar, cei 
30 de „elevi" își revăd cu în

frigurare notițele. Tema de azi — 
despre necesitatea legării procesului 
de învățămînt de practică. Cîteva mi
nute mai tîrziu, în plin seminar, răs
punsurile bine documentate n-ait jus
tificat de fel emoțiile citite pe fața 
unora dintre cursanți, înainte de in
trarea în sală a lectorului. Profesorul 
Matei Pecingini, de pildă, dezvoltă 
problema politehnizării învățămîntului.

H I P I S M

2250

Azi după amiază se organizează o 
interesantă reuniune pe hipodromul Bă_ 
ne^sa Trap

In alergarea principală concurează 
fruntașii cailor de patru ami și mai în 
vîrstă, pe 2200 metri. Concurenții sînt 
următorii : T^cău 2200 (Voronin), Ora
dea 2200 (Marcu Tr.), Eronin 2220 (Mi- 
hăilescu) Zăduf 2240 (Oană), Pogorîși 
2240 (Strijiniuc). Băltăreț 2290 (Tănase) 
Vampir 2260 (Avram) Succes 
(Szabo).

Fruntașii cailor de doi ani își 
scară forțele într.o alergare pe 1500 
tri, la care participă Gingis Han 
(Strijiniuc), Didona 1540 (Bonțoi Gh.). 
Atlet 1540 (AvT«m), Frasinet 1560 (Szabo 
I), Băsmăluta 1560 (Mihăilescu), Rotaș 
1600 (Savu N.), Tarantela 1600 (Bnai- 
lovschi) Nun mare 1600 (Tănase), Flo
rinei 1G20 (Crainic Tr.).

In celelalte alergări se remarcă prin 
marele n-umăr: cîte 9 și 10 de alergare.

mă.
me.
154»

AZI
»N CAPITALA

VOLEI : Stadionul Progresul, teren I, ora 
9 : Casa Ofițerilor Timișoara-Metalu1 Pitești 
(mase., baraj cat. B) ; teren II, ora 9 : Vo
ința Sibiu-Voința Suceava (mase-, baraj 
categ. B) ; teren I, de la ora 15.30 : Voința 
București-C.S.M.S. lași (mase., barai cat. 

A) ; C.F.R Timișoara-Voințo Sibiu (fem., 
baraj cat A) ; teren il, ora 16,30 : Uti
lajul Petroșani-Știinta Galați (mase., barai 
rat. A).

BASCHET. Terenul Știința, de la ora 19 : 
Cetatea Bucur-Știinta și Metalul M.I.G- 
Dunav Russe.

ATLETISM. Stadionul Tineretului de la ora 
17,30 : întîlnire internaționalâ între selec
ționata Clubului Sportiv Școlar București 
și reprezentativa Asociației elevilor din Bu
ci a oesta.

FOTBAL. Stadionul Progresul (Str. 
Staicovici), ora 17 : Progresul-Comb. 
grafic ; teren Metalul (Dudești) ora 
I.C.S.I.M.-Lokomotiv Russe ; ora 15,55 : 
talul Titanii-Abatorul.

MHNE

Dr.
Poli-
17 :
Me-

IN CAPITALA

dî
Ti-

Su-

___  ....____ ___ i i,
Progresul București-C.F.tf.

(fem. ~baraj cat. A), Voința
.. ......... Timișoara (mase

Galați-Voința Bucu- 
A) ; teren II, de la 
Pitești—Voința Sibiu

C.S.M.S. lași-Utilaiul 
cat. A).

VOLEI. Stadionul Progresul, teren 
la ora 8,30 : F 
mișoara 
ceava-Casa Ofițerilor 
baraj cat. B), Știința 
rești (mase, baraj cat. 
ora 9,30 : Metalul 
(mase, baraj cat. B), 
Petroșani (mase, barai __  .

FOTBAL. Teren Pompierul (Obor), ora 9,20 :

După cum se știe, la concursul Pro
nosport de duminică 23 August, parti
cipantul . ...............
București, 
a obținut 
71.252 lei.

Este, fără îndoială, un premiu pe 
care și l-ar dori fiecare dintre dumnea
voastră, lucru posibil de realizat mai 
ales acum cînd atn intrat în plin sezon 
fotbalistic. Intr-adevăr, ne aflăm în 
perioada în care, lista marilor premia
li la concursurile pronosport se com
pletează cu noi nume.

Cu un conținut atît de interesant, 
"rogramul concursului Pronosport nr. 
35 de duminică 30 august, are toate 
șansele să ofere premii importante... 
Dar, pentru că, la alegerea pronos
ticurilor, mulți dintre dumneavoastră 
au în vedere o serie întreagă de date, 
vă vom da mai jos ultimul rezultat 
înregistrat între ele, -de către echipele 
programate în cele 12 întîlniri ale pro
gramului acestui concurs: R.P. Po
lonă A—R.P. Romînă A (1955:2-2) 
R.P. Romînă B—R.P. Polonă B (1957: 
1-1) R.P. Polonă (tineret)—R.P. Ro- 
mîhă (tineret) (—■) R.P. Romînă (ju
niori)—R.P. Polonă (juniori) (1958:

GULIMAN TEODOR din 
indicînd 12 rezultate exacte, 

premiul I în valoare de

legă- 
prac- 
Hera 
com-

ca una din căile principale ale 
furii dintre învățătură și munca 
tică. Alți profesori, — Steliana 
și Constantin Bordeianu — aduc 
pletări expunerii făcute de colegul 
lor, dînd o serie de exemple bine ale
se din activitatea elevilor din școlile 
respective. Seminarul decurge într-o 
atmosferă de mare interes, cu partici
pare generală la discuții. Lectorul in
tervine rareori, doar pentru a coor
dona dezbaterea problemelor.

Stadionul Tineretului... Lecție 
practică de atletism... Cursanții 
fac cunoștință cu unele noutăți 

privind însușirea tehnicii diferitelor 
procedee, discută pe marg’nea unor 
metode și mai eficace de învățare a 
elementelor tehnice și bine înțeles ian 
startul în diferite probe. Pentru a în
tări interesul ctirsanților, lecția prac
tică se încheie cu un ...concurs. Per-

Din toate
BOXERII CONSTANȚENI AU ClȘTIG-AT 

INTIS.VIREA CU SEI.ECȚIONATA 
ORAȘULUI VARNA

Zilele trecute a avut ioc la Constanța 
o îr'-’nire de box între echipele selec
ționate ale orașelor Constanța și Var
na. Din cele 9 meciuri disputate, local
nicii a-d cîștigat 8. REZULTATE TEH
NICE : A Nuri b.p. Huseinov ; D. Ra- 
gălie b.p. Satirov ; Șt. Văcaru b.p. Ki- 
nozov ; C. Preda b p. Stoianov ; C. Las. 
cu b.p. D’imitrov : V. Neagu b.ab. 2 
Jelezcov ; Fodorov b.ab;. 2 Andronache ; 
V. Vîlvari b.p. Siavov ; N. Top-'lă b.p. 
Criste în cei mai disputat meci al reu
niunii. (VASILE SUCIU — corespondent).

DE LA FEDERAȚIA DE ATLETISM

Din motive <îe ordin tehnic, întreceri
le finale ale campionatelor de atletism 
ale școlilor sportive ale U.C.F.S. care 
erau programate pentru zilele de 29 și 
39 august, au fost amîna+e pentru 12 și 
13 septembrie. Concursurile se vor des
fășura pe stadionul din Constanța.

O INIȚIATIVA A CLUBULUI DINAMO
!

In dorința de a dezvolta pepiniera de 
tinere cacfre, clubul Dinamo a inițiat o 
frumoasă acțiune pentru lărgirea acti
vității secției pentru copii și juniori 
„Tînărul Dinamovist“. Această secție

Dinamo Mi I iție-Ști in ța Craiova (cat. B) ; 
teren Victoria (C.A.M.), ora 9 : Știința-Pra- 
hova Ploești (cat. B) , Stadionul Republicii, 
ora 15 : București l-București II (finala Cu
pei Orașelor - junior.) ; ora 17 : R. P. 
Romînă B-R. P. Polonâ B.

HANDBAL. Stadionul 23 August, teren II, 
ora 10 : Cetatea Bucur-C.S.M. Reșița (A 
fem.) ; stadion Giuleșf?, ora 12 : Rapid- 
Voința Sibiu (A mase.) ; stadion Tineretu
lui, ora 11 : Știința-Recolta Hâlchiu (B 
mase.).

BASCHET. Terenul Știința, ora 19 : în
vinsele meciurilor de sîmbâtâ (Cetatea 
Bucur-Știința București și Metalul M.I.G.- 
Dunav Russe) ora 20.30 învingătoarele me
ciurilor de sîmbâtâ.

RUGBI. Stadionul Progresul, ora 9 : Re
prezentativa B-Reprezentativa de tineret j 
ora 11 : Reprezentativa A-Selecționata pro
vinciei.

ATLETISM. Stadionul Tineretului de la ora 
9 întîlnire internaționalâ între selecționata 
Clubu'ui Sportiv Școlar București și repre
zentativa. Asociației elevilor din Budapesta.

HOCHEI PE IARBA : Stadionul 23 
August, teren III : ora 9 Victoria—Pe
nicilina Iași ; ora M.39 : Voința Bucu
rești—C.S.M. Rădăuți.

IN ȚARA

BASCHET. Prima etapâ a campionatului 
categoriei B. Seria I : C.S.A. Bacâu-Sânâ- 
tatea Roșiorii de Vede, Politehnica Orașul 
Stalin-C.S. Marina Constanța, Torentul ,Ga- 
la ț;-Pef rolu I Ploești, Farul Constanța-Știința 
Crajova, C.S.M. Râdâuți-Voința Rm. Vîlcea. 
Seria a lî-a : Voința Oradea—Voința Satu 
Mare, Voința Tg. Mureș-Rapid Cluj, Strun
gul Arad—Mureșul Deva, Luceafărul Sibiu— 
Constructorul Cluj.

V

2-3) Lyon—Nice (1959: 0-2) Sochaux 
—St. Etienne (1959: 4-3) Sedan — 
Bordeaux (—) Monaco—Strasbourg 
(1959: 1-1) Lens—Nimes (1959 : 2-4) 
Angers—Racing (1959:'0-5) Limoges— 
Reims (1959: 0-1) Le Havre—Valen
ciennes (—).

Notați I
Concursul PRONOSPORT nr. 35 se 

închide astă-seară în țară, iar 
la orele 12 în Capitală.

PRONOEXPRES
ASTAZI, ULTIMA ZI în care vă 

mai puteti depune buletinele dvs. pen
tru TRAGEREA SPECIALA PRONO
EXPRES din 30 august a.c.

Nu uitați!
La această tragere, cu aceeași va

riantă, adică FARA A PLĂTI CEVA 
IN PLUS, participați la două extra
geri de cîte 8 numere.

Deci, la TRAGEREA SPECIALĂ 
PRONOEXPRES, din 30 august, se o- ./ 
feră GRATUIT numeroase premii în 
bani și obiecte, printre care:
AUTOMOBIL, MOTOCICLETE, SCU- Pronosport.

former! — Leonfina Neta (Cluj), Ele
na Stănărîngă (Rm. Vîlcea), Al. 
Dincă (Cluj) și Victor Albu (Cons
tanța)...

N-am vrea însă să se creadă că 
lecțiile practice s-au rezumat numai 
la atletism. Cursanții — sub îndru
marea unor lectori competenți — au 
participat cu același interes și la lec
ții de gimnastică, volei, basciiet și 
handbal.

Examenele de absolvire a cursuri
lor de perfecționare au venit să 
confirme roadele, participanții 

dovedind că și-au însușit într-o bună 
măsură materialul predat. Ei vor re
veni la locurile lor de muncă înzes
trați cu noi cunoștințe și vor contri
bui astfel la îmbunătățirea procesului 
de învățămînt.

I. GYORGYPAL 
S. TIBERIU

sporturile
primește înscrieri de noi memtrl, băieți 
și fete în vîrstă de 11—17 ani (nelegiti- 
rnați însă la alte cluburi sau asociații 
sportive) la următoarele discipline ; ait. 
letism, box, gimnastică, volei, baschet, 
fotbal handbal, rugbi, tenis, ciclism, 
tilr, natație. înscrierile se fac in fiecare 
luni dimineață de la ora 9 și după 
amiază de la ora 17, la sediul clubului 
din Șos. Ștefan cel Mare.

După marea întrecere sportivă
Celor mai mici sportivi le-au fost 

rezervate în ultimii ani o serie 
de interesante competiții, care 

au scos la iveală pasiunea copiilor 
pentru sport, talentele multora dintre 
ei. Nu putem uita concursuri ca cele 
organizate la natație de ziarul „Scîn- 
teia Pionierului", de frumoasele între
ceri atletice inițiate în numeroase lo
calități — Orașul Stalin deține în- 
tîietatea — de multiplele acțiuni spor
tive care se desfășoară pe lingă ca
sele și palatele pionierești.

Prima ediție a Spartachiadei pio
nierilor și școlarilor — la nivel repu
blican — confjrmă dezvoltarea largă 
a sportului în rîndtil micilor cetățeni 
ai țării, încununează eforturile celor 
peste 800.000 participant care au luat 
startul cu luni în urmă, în lupta pen
tru titlurile de campioni. Pe de altă 
parte, succesul înregistrat pe stadio
nul Tineretului răsplătește strădaniile 
profesorilor .instructorilor și antreno
rilor, care se văd astăzi încurajați în 
munca lor viitoare, plină 
siuni și perspective.

de promi-

pi tores- 
la Șo-

în
de 
odihna deTerenurile răspîndite 

cui complex sportiv 
sea, n-au cunoscut 

dimineața și pînă noaptea tîrziu... 
Ele au clocotit de entuziasmul miilor 
de școlari — ,,eroi“ ai întrecerilor sau 
înflăcărați suporteri. Este greu să re
dai perfect toată viața care a pulsat 
în cele cinci zile ale finale'or, să cu
prinzi atîtea și atîtea imagini semni
ficative, pline de conținutul vieții noi. 
Sînt însă unele care solicită în mod 
insistent atenția. Iată de pildă două 
imagini.

In pauza emoționantei finale de 
fotbal, în care abia ultimele se
cunde au hotărît victoria bucu- 

reștenilor (elevii de la școala medie 
nr. 29) în' fața dîrzilor htinedorehi, 
i-am văzut pe maeștrii sportului Al. 
Apolzan și Ion Voinesctt în mijlocul

MOBILA etc. 
cît mai multe va- 
TRAGERE SPECIA-

TERE, TELEVIZOARE, APARATE DE 
RADIO, FRIGIDERE, ARAGAZURI, 
GARNITURI DE

Participați cu 
riante la această 
LA!

mîine

★
Programul concursului Pronosport 

nr. 36 din 6 septembrie 1959 :
I. U.R.S.S.—R. CEHOSLOVACA
II. Dinamo București—C.C.A. (cat. A)
III. Farul Constanța—Știința Cluj

(cat. A)
IV. Progresul București—Rapid Bucu

rești (cat. A)
V. St. Roșu Or. Stalin— U.T.A. (cat. A)
VI. Jiul Petroșani—Minerul Lupeni

(cat. A)
VIL C.S.A. Sibiu—Gaz Metan Mediaș 
(cat. B)
VIII. Știința Craiova—Știința Timi

șoara (cat. B)
IX. Ind. Sîrmei Cîmpia Turzii—C.S. 

Oradea (cat.
X. Rulmentul

(cat. B)
XI. Victoria 

'zău. (cat. B)
XII. C.S.M. Baia Mare—A.M.E.F.A.

(cat B)
v
Rubrică redactată de I. S. Loto-

B)
Bîrlad—Unirea Iași

Suceava—Victoria Bu-

u»

I

încep semifinalele 
campionatului republican de șah
Incepînd de marți atenția iubitorilor 

de șah este îndreptată către disputa
rea penultimei faze a campionatului re
publican individual de șah, ediția 1959.

Au fost fixate grupele masculine și 
feminine ale turneelor care se vor des
fășura în cinci orașe ale țării, pentru 
desemnarea participanților la finale.

Iată componența celor patru grupe 
masculine :

BUCUREȘTI: Grupa I: V. JJrsea- 
nu, V.
meanu, 
Iancso, 
biescu, 
bea. E.

Ciocîltea, D. Driiner, P. Sei- 
E. Crețulescu, A. Braunstein, I. 
I. Moisini, P. Dtiță, Gh. Vara- 
C. Mitrofan, A. Colină, I. Gru- 
Ungureanu.

(irupa a 11-a: Gh. Gavrilă I, T. 
Ghițescu, O. Troianescu, I. Fischer,
P. Voiculescu, Gh. Rotaru, M. Sttti- 
man, K. Klein, M. Rosvan. A. Marc.o- 
vici, Fl. Gheorghiu, C. Vasilescu, A. 
Stelea, T. Cioia.

CLUJ: M. Radulescu, C. Radovici, 
C. Partos, B. Soos, M. Pavlov, O. Ptiș- 
cașu, F. Tocăniță, C. Drozd, I. Con
trol, Gh. Balogh, Iosif Szabo, E. Cociș, 
Gh. Nicoleanu, A. Buză.

SATU MARE: Gh. Alexandrescu, 
Gh. Mititelu, A. Giinsberger, C. Botez, 
M. Suta, C. Bozdoghină, V. Georges
cu, L. Pogorevic.i, C. Nazarie, V. De- 
niian, V. Tost, I. Horvath, A. Doboș, 
E. Gal, P. Joița. L. Papazov.

In zilele finalelor Spartachiadei pionierilor și școlarilor, numeroși spor
tivi fruntași au ținut să fie prezenți în mijlocul celor mai mici sportivi ai 
țării. Iată-l pe maestrul sportului', Ion Voincscu, dînd sfaturi prețioase mici
lor fotbaliști bucureștefii, in pauza finalei cu echipa Hunedoarei. Se parc că 
la victoria reprezentanților Capitalei, 
cuvîntul...

celor două echipe, împărtășind din 
experiența lor, dînd sfaturi și îndru
mări ascultate cu toată atenția. Cu o 
zi înainte, maestra emerită a spor
tului lolanda Balaș îndruma pașii 
săritoarelor în înălțime, se bucura 
nespus de reușita Magdei Nemeș, o 
elevă din Hunedoara, care la cei 13 
ani ai ei reușise un promițător 1,45 
m. Sînt gesturi, atitudini minunate. 
Am găsit foarte nimerită organizarea 
unor tentative de recorduri, concomi
tent cu desfășurarea probelor atletice 
ale competiției. Cîte lucruri bune n-au * *

CAMPIONII PRIMEI EDIȚII

AEROMODELISM. I .uca Ladis- 
lau (R.A.M.) și Agneta Rainer (Su
ceava). HANDBAL: băieți — Ti
mișoara (Șc. medie nr. 1), fete — 
Or. Stalin (Șc. medie nr. 3). FOT
BAL : oraș București (Sc. medie 
nr. 29 Alex. Sahia). GIMNASTI
CĂ băieți și fete : oraș București. 
VOLEI băieți : oraș București, fete: 
Timișoara (Șc. medie nr. 2). 
OINĂ: Suceava (Șc. elem. mixtă 
din comuna Vorona Mare). ȘAH
băieți: Ervin Mozes (Timișoara), 
fete: Suzana Makai (Oradea).

CLASAMENTUL GENERAL: I. 
Oraș București 96 p, 2. Timișoara 
78 p, 3. Constanța 42 p, 4. Re
giunea Autonomă 
5. Suceava 31 p,

putut învăța copiii 
ștrilor. Copiii aceștia, ale căror re
zultate au început să crească remar
cabil. Să nu pomenim decît de elevul 
Dan Duțulescu (Buc.) cu 5,13 m la 
lungime, de C. Pandeliuc (Bacău) — 
8,4 sec. pe 60 m plat, de E. Croitorii 
(Constanta) — 46,2 pe 300 m plat, de 
Z. Szabados (R.A.M.) — cu 1:16,3 pe 
100 m liber, de mica trăgătoare din 
Petroșani, 
sfîrșit, de 
drăgit și 
frații săi
reputați astăzi în lumea sportivă șco
lară.

Maghiară 37 p,
6. Oradea 26 p.

din evoluția mae-

Mariana Hlopețki și, în 
Elemer Kineses, care a în- 

el probele de sprint, după 
mai mari, Etod și Emeșe,

Primii patru clasați din fiecare gru
pă obțin dreptul de a juca în finala 
campionatului, la care sînt calificați 
direct primii trei clasați în campio
natul de anul trecut.

Grupele feminine au următoarea 
componență:

BUCUREȘTI: M. Teodorescu. R. 
Manolescu, M. Haimovici, R. Reiclier,
V. Simu, N. Iliescu, D. Antonie, E. 
Popa, P. Soos, O. Crivda, C. Mauoliu, 
V. Roșu, T. Ionescu, R. Gîdea.

IAȘI : M. Perevoziiic, A. Nicolau. C. 
Friedman, M. Desmireanu, E. Rădăci
nă, F. Weinstein, A. Stan, E. Irinescu,
O. Sîrghie, G. Grinberg, R. Farkas, 
T. Urzică, V. Steroiu, E. Chiș.

TIMIȘOARA: E. Sfgalas, D. Maier, 
E. Gogîlea, S. Filipescu, M. EbcHein, 
E. Szabo, A. Teodorescti, V. Z'sig- 
niond, I. Ghenea, E. Ivan, H. Petri, 
Z. Minin,**  M. Rancov, M. Pescan.

Se califică pentru finală primele 
cinci clasate din fiecare grupă. Califi
cate direct, pe baza rezultatului de a- 
nul trecut, sînt maestrele Maria Pogo- 
revici și Elisabeta Polihroniade.

DE LA FEDERAȚIA ROMINA DE ȘAH

Participanții la semifinalele campionatelor 
republicane de șah sînt obligați sâ fie pre
zent) luni la ora 18, în orașele din pro
vincie la sediile U.C.F.S., iar în București 
în sala Constructorul din str. Luca Stroici 
13, pentru a lua parte la ședințele tehnice.

aceste indicații și-au spus și ele

(Foto: Gh. Dumitru)

Intr-adevăr, talentele au ieșit 
din nou la iveală. E și firesc. 
Cei mai mulți dintre profesori 

au muncit cu drag pentru a le desco
peri, pentru a le cultiva. Ion Rusu, 
de pildă, și-a văzut răsplătită din 
plin activitatea, atunci cînd micuța 
Maria Barbu, elevă a școlii profesio
nale „Iprofil" din Rm. Vilcea, a urcat 
treapta cea mai înaltă a podiuinu'iit 
de premiere pentru locul I obținut ia 
500 m. Sau cînd colega ei de școalu, 
Ioana Huică, ocupa locul II în proba 
de greutate. La Reșița, un alt profe
sor, Daniel Mayer, a pregătit cu mult 
succes copiii de la școala elementară 
de 7 ani nr. 6. Din cei 35 reprezen
tanți ai regiunii Timișoara, 20 fusese
ră pregătiți de prof. Daniel Mayer, 
care cunoscuse emoția la cucerirea a 
nu mai puțin de șase titluri în între
cerile atletice. Și desigur că strădania 
lui ar fi cules roade și mai mari 
dacă acasă, la Reșița, conducerea clu
bului sportiv muncitoresc (care admi
nistrează stadionul) ar fi mai înțele
gătoare în privința planificării mai 
judicioase a antrenamentelor, ar rezer
va copiilor mai multe ore pentru pre
gătire.

Am dat doar cîteva exemple de 
frumoasele rezultate pe care le 
pot obține prin muncă pasiona

tă, cei care au menirea să formeze 
pe viitorii performeri, să le insufle 
dragostea pentru sport, să se preo
cupe de educația lor multilaterală. 
Dar, lista evidențiaților poate fi mult 
mai cuprinzătoare și ea denotă inte
resul crescînd pe care-1 manifestă ca
drele noastre didactice pentru instruirea 
sportivă a copiilor, cărora li se pun 
la dispoziție condiții optime de pregă
tire. Așa se face că acum, după ce 
am asistat la primele finale pe țara 
ale Spartachiadei pionierilor și școla
rilor, organizate de CC. al U.T.M. 
în colaborare cu M.I.C. și U.C.F.S., 
putem trage concluzii dintre cele 
mai îmbnciirâtoăre. putem privi cit în
credere fe'ttl ctint se va dezvolta acti
vitatea spllrtlva în rîtid"ri.'e eonutor.

T SIAM A
N. MARDAN



încep campionatele
de handbalrepublicane

Mîine, echipele fruntașe de handbal 
i 11 își inaugurează principala com- 
etiție internă: campionatele repuhli- 
ane. Evenimentul este așteptat . cu 
mit! interes de iubitorii acestui sport, 
iai ales pentru faptul că aceste în- 
recerj se vor desfășura după o nouă 
irmulă. Prin aplicarea acesteia durata 
îtreceriior a fost mult redusă. Este 
e dorit ca echipele noastre fruntașe 
ă folosească intervalul de timp re- 
ultat din reducerea duratei campio- 
•atului. pentru îmbunătățirea pregă- 
irii, în așa fel îneît jocurile de hand- 
al în 11 să fie mai dinamice, mai 
pectaculoase. Aceasta cu atît mai 
mit cu cît prin scurtarea duratei 
ompetițiilor, efortul fizic al jucători- 
>r va fi și el mai redus. Deci, în pre- 
ătire se coate pune accentul mai 
mit pe perfecționarea tehnicii și a 
acticii.

Iată programul primelor partide:
CAMPIONATUL MASCULIN DE 

CATEGORIA A, București: Rapid— 
Voința Sibiu; lași: C.S.M.S.—Dinamo 
București; Reșița: C.S.M.—Tehnometal 
Timișoara: Jimbolia: Victoria—C.C.A. 
București; Făgăraș: Chimia—Dinamo 
Orașul Stalin.

CAMPIONATUL MASCULIN DE 
CATEGORIA B, seria I, Agnita: Fla
mura roșie—Stăruința Odorhei; Timi
șoara: Știința—I.C. Arad; Petroșani: 
Știința—Dinamo Tg. ..Mureș; Cisnădie: 
Textila—Voința Sighișoara; seria a ll-a, 
București: Știința—Recolta Hălchiu; 
Constanța: C.S.A. Marina—Dinamo 
Bacău; Piatra Neamț: C.S. —Petrolul 
Ploești; Teleajen: Petrolul—Știința 
Galați

Prima etapă din campionatul femi
nin de categoria A este publicată la 
un loc cu întreg programul campio
natului.

„Cupa Semicentenarului" la rugbi
• Meciuri de bună calitate în eta pa a il-a • Mîine, pe stadionul Progresul — ultima etapă 

a competiției

ficat un joc eminamente ofensiv, așa 
cum cere ruigbiul modern și care a 
asigurat întîlnirii o spectaculozitate 
remarcabilă. Ne-au plăcut: Penciu, 
Wussek, Gherasim, Barbu, Țîbuleac, 
Nistor, Sava și Cornel Stănescu. Scor

Etapa a 11-a a întrecerilor de rugbi 
din cadrul „Cupei Semicentenarului", 
desfășurată joi, în nocturnă, pe sta
dionul Republicii ne-a oferit prilejul 
de a consemna noi aspecte pozitive.

In centrul atenției a stat cum era 
și de așteptat, întîlnirea dintre repre
zentativa A și cea de tineret. Forma
ția de tineret a constituit pentru pri
ma garnitură a țării un adversar deo
sebit de tenace, care s-a angajat în 
luptă încă din primele minute ale în- 
tîlnirii, necedînd pasul nici chiar a- 
tunci cînd scorul a indicat un avan
taj categoric pentru reprezentativa A.

Reprezentativa A s-a dovedit și de 
data aceasta o echipă pusă la punct, 
care a acționat cu multă maturitate. 
De scos în relief aportul înintării, 
care a colaborat — fructuos — cu li
nia de treisferturi tot timpul jocului. 
Echipa — îndrumată atent — a prac-

cele din urmă reprezentativei B, la 
limită: ~
Cernat, _
Pain, Herghelegiu, Beloaie și Gelea 
(provincia).

Ultima etapă a competiției are loc

6—5 (3—5). Remarcați :| 
Nicas V. Georgescu (B) și

Programul campionatului republican feminin 
de categoria A

30 august 
București

Etapa I
Mediaș: Record — Știința
’g. Mureș : C. S. Tg. Mureș — Știința Timișoara 
Irașul Stalin : Tractorul — Rapid București 
lucurești : Cetatea Bucur — C.S.M. Reșița 
■imișoara; Constructorul — Steaua roșie Sibiu

Etapa a I l-a 6 septembrie
iucurești : Știința — Steaua roșie Sibiu 
ieșita : C.S.M. — Constructorul Timișoara 
Iucurești : Rapid — Cetatea Bucur
'imișoara : Știința — Tractorul Orașul Stalin 
Mediaș: Record — C.S. Tg. Mureș

Etapa a lll-a 13 septembrie
g. Mureș : C.S. Tg. Mureș — Știința București 
Irașul Stalin: Tractorul — Record Mediaș 
Iucurești : Cetatea Bucur — Știința Timișoara 
Timișoara : Constructorul — Rapid București 
iibiu : Steaua roșie — C.S.M. Reșița

Etapa a IV-a 20 septembrie
Iucurești : Știința — C.S.M. Reșița 
Iucurești : Rapid — Steaua roșie Sibiu 
.’imișoara : Știința — Constructorul Timișoara 
Aediaș : Record — Cetatea Bucur
’g. Mureș: C.S. Tg. Mureș — Tractorul Orașul Stalin

Etapa a V-a 24 septembrie
9rașul Stalin : Tractorul — Știința București 
bucurești: Cetatea Bucur — C.S. Tg. Mureș

Timișoara : Constructorul — Record Mediaș 
Sibiu: Steaua roșie — Știința Timișoara 
Reșița : C.S.M. — Rapid București

Etapa a Vl-a 27 septembrie
București : Știința — Rapid București 
Timișoara : Știința — C.S.M. Reșița 
Mediaș: Record — Steaua roșie Sibiu
Tg. Mureș: C.S. Tg. Mureș — Constructorul Timișoara 
Orașul Stalin : Tractorul — Cetatea Bucur

Etapa a VI l-a 4 octombrie
București: Cetatea Bucur — Știința București 
Timișoara: Constructorul — Tractorul Orașul Stalin 
Sibiu: Steaua roșie — C.S. Tg. Mureș
Reșița : C.S.M. — Record Mediaș 
București: Rapid — Știința Timișoara

Etapa a VIII-a 8 octombrie
București : Știința — Știința Timișoara 
Mediaș: Record — Rapid București
Tg. Mureș: C.S. Tg. Mureș — C.S.M. Reșița 
Orașul Stalin: Tractorul — Steaua roșie Sibiu 
București: Cetatea Bucur — Constructorul Timișoara

Etapa a IX-a 11 octombrie
Timișoara : Constructorul — Știința București 
Sibiu : Steaua roșie — Cetatea Bucur 
Reșița : C.S.M. — Tractorul Orașul Stalin 
București: Rapid — C.S. Tg. Mureș 
Timișoara : Știința — Record Mediaș

MAMAIA 28 (prin telefon). In ulti- 
nele două zile vremea s-a schimbat 
ie litoral; vîntul și-a mărit forța, fapt 
are a avantajat în oarecare măsură 

>e concurenții cu bărci mai „sensibile" 
a clasa SNAIP MASCULIN, regata 

i IV-a a dat cîștig de cauză echipaju- 
Lii Constantin Tico—A. Voicu (Știin- 
a) iar cea de a V-a bărcii compuse 
lin Victor Geles—Dorel Popovici (Me- 
alul). Prin victoria lor de vineri, 
7ictor Geles și Dorel Popovici sînt 
rirtuali cîștigători ai titlurilor de cani- 
lion, cu două regate înainte de termi- 
îarea competiției.

Competiția de SNAIP FEMININ a 
■onsemnat în regatele a V-a și a VI-a

nu numai aceleași învingătoare, dar 
chiar și aceleași ocupante ale locu
rilor II și III după cum urmează: 
1. Grațiela Mișculescu—Mihaela Lăză- 
roiu (Met.); 2. Maria Oprea—Lucia 
Curt (Met.); 3. Zoe Saghin—Despina 
Bogza (Constr.). Și aci, cîștigătoarele 
sigure : Grațiela Mișculescu—Mihaela 
Lăzăroiu care conduc cil 4672 p., se
condate de Maria Oprea—Lucia Curt 
4070 p.

In schimb la IOLA MASCULIN în
trecerea devine din ce în ce mai inte
resantă datorită faptului că fruntașul 
clasamentului, Mircea Dumitriu (Met.) 
a sosit pe locuri mai slabe în rega
tele a IV-a și a V-a, care au revenit

(Met.) și respec
te.S.A. Marina)

Zeci de tone ridicate la...
un antrenament de haltere

— Antrenamentul este „tare", dar 
>ăiețij se simt bine. Muncim mult și 
•perăin ca piuă la campionatele nwn 
liale. halterofilii noștri fruntași să 
ie in formă bună.

Cu aceste cuvinte ne-a întîmpinat 
mtrenorul lotului republican de hal- 
ere, Achim Ștefan, care se străduiește 
iă-și pregătească elevii în cele mai 
nine condițiuni în vederea campionate, 
or mondiale care se vor desfășura 
septembrie la Varșovia.

Discuția noastră cu antrenorul 
ului a continuat:

— In ce stadiu de pregătire 
jăsesc halterofilii ?

— In perioada actuală punem accent 
>e pregătirea fizică 
rimnastică, pe exerciții pentru dez
voltarea forței 
ațele ca atare nu ne interesează pen- 
ru moment.

Apoi, antrenorul lotului ne-a vorbit 
fespre fiecare în parte : despre Ion 
Panait, Ion Birău, Tiberiu Roman, 
Lazăr Baroga, Silviu Cazan și Nicolae 
Băleăceanu. Am aflat — cu acest 
prilej — cîteva date interesante. Silviu 
Cazan, dc pildă, este complet resta
bilit (după cum se știe el ^. suferit o 
entorsă la brațul stîng), și se antre
nează cu multă conștiinpip^ițate. Ti
beriu Roman se află, dc asemenea,

în

lo

se

generală, pe

și rezistenței. Rezul-

Fizicul său îi va 
rezultate din ce în 

ce mai bune la categoria senii-mi jlocie. 
Lazăr Baroga lucrează enorm. Ajuns 
aici, antrenorul a d ichis caietul cu 
graficele halterofililor și ne-a întrebat:

— Vreți să știți cit ridică zilnic 
Baroga ? Ei bine, într-un singur an
trenament de 3—4 ore, Baroga ridică 
14 tone. Cazan și mai mult, iar „coco
șul" Panait, aproape 8 tone! Nu vă 
mirați. Acesta este antrenamentul hal
terofililor. Pentru a progresa cu 
oîteva kilograme ei trebuie să se an
treneze în acest fel luni de zile... 
Halterofilii sovietici ridică la un an
trenament și mai mult. Și ai noștri își 
vor mări intensitatea pregătirilor o dată 
cu apropierea campionatelor.

La un campionat mondial misiunea 
halterofililor noștri este dificilă. Valoa
rea halterofililor sovietici, americani, 
bulgari, polonezi, chinezi este foarte 
ridicată. De aceea, sportivii noștri tre
buie să fie foarte bine pregătiți — 
a încheiat antrenorul lotului.

Antrenorului și halterofililor le dorim 
succes în munca lor. Le amintim 
însă, că în afară de campionatele mon
diale îi mai așteaptă și Olimpiada. 
Deci, succes și în obținerea normelor 
olimpice 1

în plin progres, 
permite să obțină

1. O.

Un nou atac al reprezentativei .4 in meciul' cu echipa de tineret: deși 
jenat de Homeniuc, Adrian Mateescu reușește să intercepteze balonul ce i-a 
fost transmis de Zlătoianu și pe care îl va „pasa" lui V. Mor ar u.

(Foto: Gh. Stinea)
mîine, pe stadionul Progresul, după 
următorul program :

ORA 9: reprezentativa B — repre
zentativa de tineret

ORA 11: reprezentativa A — selec
ționata provinciei

final: 
tativa

Întîlnirea dintre reprezentativa B și 
cea a provinciei s-a desfășurat tot 
timpul sub semnul unui perfect echi
libru valoric. Victoria a revenit în

52—3 (37—3) pentru reprezcn- 
A.

lui Nicolae Opreanu 
tiv Mircea Runcu 
Mircea Dumitriu continuă să conducă 
cu 5306 p. adversari principali fiindu-i 
N. Opreanu 4481 p. și N. Calcan 
(C.S.A. Marina) 4102 p. O situație 
mult mai clară prezintă clasa IOLA 
FEMININ unde, ca și la snaip, Gra- 
țiela Mișculescu, valoroasa velistă a 
clubului Metalul M.I.G. și-a adjudecat 
ambele regate. în urma ei sosind 
Maria Spier (Constr.) și Ileana Lugo- 
janu (Cetatea Bucur). Conducînd cu 
un apreciabil avans în fața Măriei 
Spier (3214 p — 1909 pj, Grațiela 
Mișculescu va cuceri, desigur, titlul.

In fine, în CLASA FINN s-a impus 
Gheorghe Petrescu (Constr.) care a 
cîștigat regata a IV-a (regata a V-a 
a revenit lui Puiu Mânu de la Cetatea 
Bucur) și astfel și-a consolidat pozi
ția în clasamentul general: 4426 p 
față de 3727 p obținute de Mircea 
Dumitriu și 3250 p. ale lui Puiu Mânu. 
Sîmbătâ. și Duminică au loc ultimele 
regate

PUIU ENACHE 
corespondent regional

• IN CADRUL turneului internațio
nal de tenis de cimp de la Moscova 
s-au desfășurat semifinalele probei de 
simplu femei. Continuînd seria \ 
riilor, Valeria Kuzmenko a învms-„ 
cu 7-5, 7-5, pe englezoaica Pat Ward. 
In cealaltă semifinală Dmitrieva a cîș
tigat la Troșkina cu 6-3, 5-7, 6-4. In 
turneul masculin, sferturile de finală 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate: Moser (U.R.S.S.)—Wakley (An
glia) 4-6, 9-7, 7-5, 7-5, Skonecki R.P. 
Polona)—Adam (R.P. Ungară) 3-6,
6- 2, 8-6, 4-6, 6-0 (această partidă a 
durat peste 3 ore), Gulyas (R.P. Un
gară)—Leyns (U.R.S.S.) 6-0,
7- 5; Ullrich (Danemarca)—Gonszarek
(R.P. Polonă) 7-5, 6 2, 6-3. Pentru
finala probei de dublu femei s-au ca
lificat perechile Dmitrieva, Kuzmenko 
(U.R.S.S.) și Ward (Arw.), De la 
Courtie (Fr). Ultimele au învins la 
mare luptă :

Finala de dublu bărbați a fost 
cîștigată de Gulyas, Adam (R.‘ P. 
Ungară). In semifinalele probei de 
simplu bărbați s au înregistrat urmă
toarele rezultate: Gulyas (R.P. Un
gară) 
6—1, 
lonă) 
4—fi,

• CUNOSCUȚII SPORTIVI sovie
tici Vladimir Bulatov, Taisia Cencik, 
Birute Zalagajtite au fost distinși cu 
titlul de maestru emerit al sportului.

• A LUAT SFIRȘIT întîlnirea inter
națională de atletism dintre echipele 
selecționate ale Greciei și Franței dis
putată la Atena. Atleții francezi au 
repurtat victoria cu 120—85 puncte. 
Iată rezultatele înregistrate în ultima 
zi: 200 m : Seve (Franța) 21,1, Geor- 
gopoulos (Grecia) 22,1; 400 m gar
duri: Legotibe (Franța), 54,2, Cljnt 
(Franța) 54,8; ciocan: Husson (Fran
ța) 60,50 m, Mellerowicz 
56,49 m ; 10.000 m : Bediat 
30:41,8; triplu salt: Batista 
1523 m., William (Franța) 
Sfikas (Grecia) 14,62 m;

9-7, 6-4.

Cititorii au cuvîntul!

A trecut mai bine de o lună 
de la istoricul meci de atletism de la 
Philadelphia dintre reprezentativele 
U.R.S.S. și S.U.A., in care sportivii so
vietici au obținut o splendidă și edi
ficatoare victorie. Dar ecourile 
întreceri continuă să se facă auzite 
pretutindeni. Și mai ales în 
sportivă americană, care a fost nevoi
tă să înregistreze cu 
succesul atletismului 
considerat piuă nu de 
vincibil.

In revista ilustrată 
trated" găsim câteva păreri interesăn-

marii

presa

amărăciune in- 
transoceanic, 

mult drept in-

6-3,

P.

— Ullrich (Danemarca) 3—6; 
6—1, 6—1, Skonecki (R.P. Po- 
— Moser (U.R.S.S.) 6—3; 6—4, 
6—3.

(Franța) 
(Franța) 
(Franța) 
14,72 m., 
1500 m :

Jazy (Franța) 3146,4, Depastas (Gre
cia) 3:47,0; 3000 in obstacole: Papa- 
vasiliu (Grecia) 8:58,8, Ameur (Fran
ța) 9:06,2; greutate : Tsakanikas (Gre
cia) 16 69 m, Kounadis (Grecia) 16,14 
m; înălțime: Fournier (Franța) 2,03 
m, Hermann (Franța) 1,98 m, Kojnis 
(Grecia) 1,98 m — record grec ; 'pră
jină : Balastre (Franța) 4,20 ni, Ră- 
madier (Franța) 4,10 m, Efstatiadis 
(Grecia) 4,10 m ; 4x400 m : Grecia 
3:19,4, Franța 3:19,8.

• CEL DE AL 16 lea Tur ciclist al 
R.P. Polone a continuat cu desfășu
rarea etapei a 7-a. Semietapa contra- 
cronometrului Szczecin-Stargard (46 
km) a fost cîștigată de Paradowski 
(R.P. Polonă) cu timpul de 1 h 01:40,0 
Fracțiunea a doua Stargard-Pila (134 
km) a revenit polonezului Podobas 
în 3 h 02:08,0. In ansamblu etapa a 
7-a a fost cîștigată de olandezul Zil- 
verberg. Tricoul galben continuă să fie 
purtat de polonezul Podobas, care are 
mari șanse să sosească cu el la Var
șovia, deoarece al doilea clasat. 
Gazda (R.P. Polonă), se află la o di
ferență de 10 sec., iar 
verberg pe locul trei, 
de 14:20,0.

• IN ZIUA a treia 
lor feroviare de volei 
s-au înregistrat următoarele rezultate 
tehnice : R. Cehoslovacă — R. P. Po
lonă 
R.P. 
R.P.

•
27-lea campionat de șah al U.R.S.S. 
se va desfășura în ianuarie 1960. In 
finală se califică direct campionul 
mondial M. Botvinik, V. Smîslov, T. 
Petrosian, M. Tal și P. Keres. Cei
lalți mari maeștri și maeștri vor lup
ta pentru calificare tn cadrul cam
pionatelor republicane unionale și în 
cadrul celor trei turnee semifinale, 
care vor avea loc încenînd de la 1 
octombrie în orașele Tallin. Celiabinsk 
și Erevan.

olandezul Zil- 
la o distanță

a campionate- 
de la Hartrov

3—2; U.R.S.S. — Franța 3-O: 
Bulgaria — R. D. Germană 3—0; 
Ungară — Turcia 3—0.
TURNEUL FINAL al celui de al

al întîlnirii, neglijai de redactorii de 
specialitate. Astfel, cititorul Gerald 
Colman din Jersey 
„...Cînd a devenit 
Scott 
vorba 
letul 
neze) 
nit în ajutor a Iest
Aceasta a fost o excelentă expresie a 
spiritului prietenesc care a domnit 
pe stadionul Franklin-Field".

cititorul
- City subliniază: 
evident că Bob 

nu mai poate alerga (n.r. este 
de cursa de 10.000 rn. in care at- 
american a trebuit să abando- 
printre cei dintîi care i-au ve- 

și medicul rus.

Rasiștii sud-africani intră 
în acțiune !

Rugbiștii din Noua Zeelandă sfnf 
ie, exprimate de cititorii acestei pu- Xcotați printre cei mai buni din lume, 
blicații. Iată, de pildă, ce scrie redac- lată de ce turneul reprezentativei neo- 
ției cititorul Dick Banks din Califor- ■zeelandeze în Africa de sud, anunțat 

maii - pentru acest an, a stîrnit un interes 
Ii /deosebit. Cu atit mai surprinzătoare 

s-au a fost însă știrea ulterioară că turneu!

nia: „Reputația noastră de cea 
mare putere atletică a apus...".

Alți cititori ai acestei reviste
ocupat și de un alt aspect important nu va mai avea loc. Ce s-a intimplat?

Neozeelandezii au contramandat 
turneul pentru simplul motiv că vii
torii lor adversari aveau intenția pur 
și simplu să formeze ei echipa... Noii 
Zeelande. Intr-adevăr, printr-o adre
să oficială federația de rugbi a Afri
cii de sud a anunțat forul corespunză
tor din Noua Zeelandă că in echipa ce 
aceasta urma s-o trimită în turneu nu 
trebuie să figureze nici un jucător ne
grul După cum se știe, pe terenurile 
de sport din Uniunea Sud-africană 
accesul sportivilor de culoare este 
interzis prin legi draconice de discri
minare rasială.

In fața acestei situații, Federația 
neozeelandeză trebuia sau să trimită 
o echipă lipsită de cei mai buni tute
lari sau să renunțe la turneu. Ea » 
ales soluția din urmă.



Pirncte de că tarare
© Cicliștii se vor întrece pentru 

clasamentul câțârâtorilor !a următoa
rele puncte : Strunga (etapa a IV-a 
$i a V-a) ; Crâeșli si Mociu (etapa 
a VIl-a) ; Izvoarele Crișului și 
Piatra Craiului (etapq a VII l-a) ; 
Făget (etapa a X-a) ; Miercurea și 
Apold (etapa o Xl-a) ; Vlâdeni și 
Perșani (etapa a XI l-a) ; Predeal și 
Gura Beiiei (etapa a Xlll-a).

Drum bun, dragi cicliști!

2.000 km pe bicicletă! De-a lungul șoselelor care străbat 
țara noastră de la un capăt la altul, cei mai buni ci
cliști români (și alături de ei o serie de valoroși rutieri 

din R. P. Undară și R.P.F. Iugoslavia) se vor întrece, începînd 
de mîine, timp de 15 zile, pentru a cuceri cununa de învingă
tor în cea mai importantă competiție ciclistă internă: ,,Turul 
ciclist al R. P. Romîne", ediția 1959.

Să străbați pe bicicletă iin drum atît de lung, să învingi 
ploaia și vîntul, soarele puternic și urcușurile dificile, iată o 
performanță care pune la grea încercare calitățile morale și 
fizice ale unui sportiv. Dar cicliștii — oameni viguroși — vor 
avea în acest drum alături de ei pe sutele de mii de oameni 
ai muncii care îi vor întîmpina pe traseu, îi vor încuraja și îi 
vor aplauda pentru dirzenia și curajul lor. Minunatul peisaj 
pe care-1 vor străbate constituie un decor de neasemuit care-i 
va reconforta pe alergători, le va spori forțele.

Cicliștii romîni sînt hotărîți ca în această competiție ce se 
desfășoară în cinstea celei de a XV-a aniversări a Eliberării 
patriei, să obțină performanțe de valoare, să demonstreze tutu
ror progresul pe care J-a înregistrat sportul cu pedale în cei 
15 ani liberi. Și alături de succesele pe care acești tineri le 
obțin în producție vom putea nota la sfîrșitul competiției noi 
biruinți, de această dată în sport.

Pasionanta competiție ce se va desfășura de-a lungul a 
aproape 2.000 km își începe mîine dimineață primul dintre cele 
13 acte ale sale. Bucureștenii îi vor putea urmări la lucru pe 
circuitul de la șosea. Apoi se vor mai întîlni cu ei la plecarea 
în etapa a ll-a și la sosirea în ultima etapă.

uram tuturor participanților succes in difi
cila LOR ÎNTRECERE!

DRUM BUN, DRAGI CICLIȘTII

Pe traseul întrecerii
„Turul ciclist al R. P. Romîne", ediția 1959, se desfășoară în 

organizarea F. R. Ciclism și a ziarului „Sportul popular". 
Prima etapă a acestei competiții se va alergia mîine. 30 august, 
pe circuit în Capitală. Luni cicliștii vor fi prezenți la ora II în 
Piața Universității urnind oa la ora 11,30 să se dea startul fes
tiv. Plecarea oficială în etapa a Il-a se va da la ora 12 din Piața 
Scînteii. Caravana va trece (cu aproximație) la oră 13,45 prin 
Ploești, la 14, 35 prin Mizil, la 15,30 prin Buzău, la 16.15 prin 
Rm. Sărat și va ajunge la Focsani, capătul etapei, în jitruz 
orei 17,20.

De-a lungul anilor.,.
„Turul ciclist al R.P. Ro

mîne" se află anul acesta la a 
VI(l-a ediție. De-a lungul ani
lor, el a străbătut diferite tra
see, trecînd prin aproape toate 
regiunile tării.

Prima ediție s-a desfășurat 
în anul 1950 pe ruta Șucureștl- 
Buzâu-Bacău.iași-Făfticert:-Va- 
tra Dornei-Bistrița-Cluj-Huedin- 
Cluj-Sibiu-Orașul Stalin-Bucu- 
rești (1460 km) și a fost ciști- 
gată de Constantin Șandru. In
teresant este faptul că în timp 
ce învingătorul a cîștigat nu
mai două etape, Marin Nicu- 
lescu a reușit să sosească de 
cinci ori primul! Pe echipe a în

vins formația Casei Centrale a 
Armatei.

Marin Niculescu și-a luat tnsă 
revanșa în cea de a doua edi 
ție, desfășurată în 1951, cînd 
a obținut primul loc, întreetn- 
du-și adversari pe un traseu de 
2.073 km Înscris pe ruta: 
București — Focșani — Iași — 
Fălticeni — Vatra Dornei — 
Cluj — Oradea — Timișoara — 
Caransebeș — Petroșani — Cra
iova — Sibiu — Orașul Stalin 
— București. Pe echipe întrece
rea a fost cîștigată de Flamu
ra roșie. In 1952 nu s-a desfă
șurat această competiție.

1953: N. Vasilescu și Dina

Nofafi numerele de concurs 
ale participanților

mo. Ruta : București — Foc 
șani — (ași — Fălticeni — 
Vatra Dornei — Cluj — Ora
dea — Arad — Deva — Si
biu — Orașul Stalin — Bucu
rești (1764 km). Edițiile des
fășurate în anii 1954 — 1955 — 
1956 au fost cîștigate la indi 
vidual de O. Dumitrescu, iar pe 
echipe de Progresul, C.C.A. 
și — respectiv — Dinamo.

In anul 1957 competiția nu a 
avut loc. Anul trecut victoria a 
revenit dinamovistului G. Moi- 
ceanu și echipei Dinamo I. 
Ruta : București — Focșani — 
Bicaz; Tg. Mureș spre Reghin
— Tg. Mureș; Turda — Oradea
— Cluj — Sibiu — Orașul 
Stalin — București (1218 km).

1959:...?

lată acum în continuare itine
rarul și orele de trecere:

Etapa a lll-a (marți 1 sep
tembrie). Plecatea din Focșani 
(Sfatul Popular) ora 13,30; star
tul tehnic la ora 14 de. la 
borna kilometrică 182. Trecerea 
prin Mărășești — 14,30; Adjud 
— 15,10; Bacău — 16,40; Ro
man (capăt de etapă) — 17,45. 
Etapa a IV-a (miercuri 2 sep
tembrie). Plecarea festivă din 
centrul orașului Roman la ora
13.30. iar startul tehnic la ora 
14 de la marginea orașului. Tre
cerea prin Săbăoani — 14,15; 
Moțca 15,10; Săbăoani — 16,10; 
Tg. Frumos — 16,50 ; Iași — 
18,00. Etapa a V-a (joi 3 sep
tembrie). Plecarea festivă din 
centrul orașului Iași la ora
12.30, iar startul tehnic de. la 
marginea orașului ia ora 13. 
Trecerea prin Tg. Frumos —• 
14,10; Roman — 14,50; Bacău 
—■ 15,40; Buhuși — 16,45; 
Piatra Neamț — sosire în jurul 
orei 17, 30. Etapa a Vl-a (vi
neri 4 septembrie). Plecarea 
festivă din centrul orașului Pia
tra Neamț la ora 8,30. Startul

tehnic la km 283 începînd de la 
ora 9, individual contra-crono- 
metru din minut în minut. Sosirea 
la Lacul Roșu în jurul orei 11,00. 
La 5 septembrie cicliști» vor pe
trece prima zi de odihnă la

MAESTRUL EMERIT Al 
SPORTULUI ION MOINA J 
ne-a declarat următoa- ' 
rele: „Deși am practicat J 
atletismul sînt un mare iu- i 
bitor al sportului cu pe- ’ 
dale. Anul acesta „Turul ț 
R.P.R." va trece prin J 
Mociu, satul meu, și toți ' 
sătenii au aflat cu bucurie [ 
această veste. împreună J 
cu ei am hotărît să oie- i 
rim o cupă celui care va j 
trece primul prin satul >

Lacul Roșu. Etapa a VILa 
(duminică 6 septembrie). Ple
carea festivă din centrul ora
șului Reghin la ora 9,3Q, startul 
tehnic de la marginea orașului 
la ora 10, iar sosirea la Cluj în

jurul orei 13. Etapa a VIII- 
(luili 7 septembrie). Startul tel 
nic se va da din Cluj la ora K 
Trecerea prin Gilău — 13,30 
Huedin — 14,10; Citicea - 
14,55; Aleșd — 16,00; sosire 
la Oradea la ora 17. Etapa
IX- a (marți 8 septembrie! 
Startul tehnic din Oradea Ia or 
13. Trecerea prin Salonta - 
13,55; Chișineu Criș — 14,M 
Arad — 16,10; Timișoara -
17.30. La 9.septembrie — zi d 
odihnă la Timișoara. Etapa
X- a (10 septembrie). Start teii 
nic la ora 12. Trecerea prii 
Recas — 12,30: Lugoj — 13.3C 
Făget — 14,45; transbordai 
Ilia și plecare din Ilia la or 
17; sosire Deva ora 17,30. Eta 
pa a Xl-a (11 sept). Start tehui 
ora 13,30. Trecerea prin Hune 
doara — ora 14 ; Simeria - 
14,30; Orăștie — 15,07; Sebe 
15,55; Miercurea — 16,30; Si 
biu — 17,20. Etapa a XII 
(12 sept). Plecarea festivă di 
centrul Sibiului ora 13, iar stai 
tul tehnic de la km 312 I
13.30. Trecerea prin Avrip - 
14,15; Făgăraș — 15,30; Șer 
caia — 15,50 ; Codlea — 16,56 
Orașul Stalin — 17,10. Etapa 1 
XlII-a (duminică 13 septeni 
brio). Startul tehnic la ora 1 
din Oraștd Stalin (centrul ora 
șului). Trecerea prin Predeal - 
13,35; Sinaia — 13,55; Cîtiipi 
na — 14,40; Ploești — 15,25 
Otopeui — 17,00. București 17.3 
(sosirea pe stadionul „23 Au 
gust").

Participanții la „Turul ciclist 
al R.P. Romîne", ediția 1959, 
vor purta următoarele numere 
de concurs:

I. 1. Juszko; 2. L. Godoley; 
3. B. Urban; 4. I. Devai; 5. I. 
Szerencses (R.P. Ungară); 6. 
I. Ciger ; 7. N. Velicko-
vic; 8. R. Cubric; 9. M. 
Stupar; 10. I. Gregorina (Par
tizan Belgrad); 11. Aurel Șela
rii ; 12. Gabriel Moiceanu ; 13. 
L. Zanoni ; 14. Gh. Calcișcă; 15. 
’on Cosma (Dinamo) ; 16. Gh. 
Rădulescu ; 17. Ion Vasile ; 18. 
Ion Braharu; 19. Simion Ari
ton; 20. Silviu Dtiță (Casa Cen
trală a Armatei): 21. D. Mun- 
teanu; 22. Eugen Mihăilă;
23. Șt. Poreceanu; 24. Du
mitru Constantin; 25. Ion
Hora (Victoria) ; 26. N. Pelca- 
ru ; 27. Ion Stoica ; 28. V. Co- 
hanciuc ; 29. Ion Constantines- 
cu ; 30. Gh. Neagoe (Voința 
București); 31. V. Mihnevici; 
32. M. Kammer ; 33. N. Mușa ; 
34. R. KIein; 35. Petre Greff 
(Olimpia Orașul Stalin) ; 36. 
Petre Gane j 37. fon Angelescu; 
38. Gh. Văsîi; 39. Petre Nuță ; 
40. Silviu Dresner (Selecționata

Etapa I se desfășoară dumi
nică 30 august pe următorul 
circuit: Arcul de Triumf — 
Piața Victoriei — Statuia 
viatorilor — Piața Stalin — 
Arcul de Triumf — Casa Sein 
teii — Arcul de Triumf. Loct 
de start și sosire se află situa 
intre Piața Stalin și Arcul de 
Triumf. Alergătorii vor parcurg 
16 lure (104 km). Un tur mă
soară 65 km. Solemnitatea d> 
deschidere a .Turului ciclist al 
R. P. Romine" oa începe la 
ora 9,30, iar startul se oa da 
la ora 10.

regiunii Ploești); 41. Șt. Peter; 
42. Al. Matte ; 43. AI. Mjtef; 
44. I. Lengyel; 45. C. Slobo- 
zeanu (Selecționata regiunii 
Cluj) ; 46. Marcel Voinea ; 47. 
W. Ziegler; 48. Constantin Moi
ceanu ; 49. N. Matei ; 50. Stan 
Ion (Selecționata de tineret a 
orașului București); Individuali: 
51.Călin Tudose; 52. Fr. Cze- 
kei; 53. N. Niculescu; 54. Va
sile Pelcaru; 55. V. Grigorescu; 
56. N. Pavel; 57. C. Istrate; 58. 
C. Melcioc; 59. V. Dobrescu; 
60. D. Mitroi; 61. Gh. Istrate ; 
62. FI. Cucu ; 63. I. Nagy ; 64. 
Ion Simion; 65. M. Zim.

Vi-i prezentam pe alergători
La startul primei etape care se desfășoară mîine pe circuit 

se vor alinia alergători din țara noastră, din R. P. Ungară și 
din R. P. F. Iugoslavia-, In numărul nostru de azi vă vom pre
zenta pe cei mai buni dintre ei.
IN REPREZENTATIVA R. P.

Szerencses

UNGARE cei mai 
buni alergători sînt 
J. Szerencses și L 
Juszko caire au fă
cut parte din echi
pa R.P.U. partici
pantă la „Cursa 
Păcii". La sosirea

de acești alergători sînt cu a- 
tît mai valoroase cu cît la a- 
ceastă competiție au participat 
o serie de rutieri consacrați ca 
Nencio Hristov, Vandervecken, 
Hugens ș.a.

GH. RADULESCU ESTE PRI

DINAMOVlSTlt, 
MERII SEZONU
LUI ACTUAL, pre
zintă o echipă omo
genă cu numeroși 
internaționali. Tină- 
rul Aure! Șelaru, 
campionul de fond

PERFOR- ION STOICA. V. COI IAN
CIUC Șl N. PEL
CARU sînt trei din
tre tinerii și talen- 
tații rutieri ai for
mației Voința Bucu
rești, antrenată de 
Alex. Someșan.

în Capitală, alergătorul maghiar 
J. Szerencses ne-a declarat ur
mătoarele :

„Dorim ca echipa noastră să 
realizeze o performanță bună 
la această (nare întrecere spor
tivă. Vizitez pentru prima oară 
tara dv. și sînt profund itnpre- 
ionat de frumusețea Bucureș-

MUL OM AL E- 
CH1PEI C.C.A., în 
lipsa lui O. Dumi
trescu care, fiind 
bolnav, nu va pu
tea participa la în
trecere. Cîștigătorul

tiului. de nenumăratele con
strucții care se ridică, de minu
natele parcuri cu care este pre
sărat orașul. Pe ciliștii romîni 
i-am mai întîlnit la întrecerile 
desfășurate anul acesta și con
sider că au o valoare ridi
cată".

MARKO VEHCKOVIG Șl 
RADOS CUBRIC sînt „capetele 
de afiș" ale echipei Partizan 
Belgrad. Cei doi cicliști iugo
slavi au făcut parie din echipa 
Serbiei care a concurat la edi
ția pe acest an a „Turului Iugo
slaviei". Performantele realizate

Rădulescu ..Cupei UCECOM" 
are printre coechi

pieri și pe internaționalii Ion 
Vasile (cel mai bun alergător 
romîn în ediția pe acest an a 
„Turului Egiptului") și pe Ion 
Braharu (component al echipei 
R.P.R. care a participat la a

al țări, pe anii A 
1958 și 1959, Ga
briel Moiceanu, cîștigătorul „Tu
rului ciclist al R. P. Romîne", 
ediția 1958, L. Zanoni învingă
tor în „Cursa Scînteii", Gh. 
Calcișcă — (campion de semi- 
fond pe pistă 1959) — și reve
lația „Turului Iugoslaviei", tî- 
nărul Ion Cosma. Formația an
trenată de Nicolae Voicu a cu
cerit anul trecut primul loc în 
clasamentul pe echipe și luptă 
și în acest an cu șanse mari 
pentru cucerirea trofeului.

Pretențiile acestei,. i. stoicaechipe sînt mari și 
inureptățite. Voința va fi pro 
babil una dintre formațiile car 
va lupta cu șanse la primei 
locuri și la reușita acestui lu 
cru va contribui în special -m 
bativita'ea tinerilor săi alergă 
tori.

XII-a ediție a „Cursei Păcii"). 
OLIMPIA ORAȘUL STALIN

SE PREZINTĂ la această com
petiție cu o serie de. alergători 
mai puțin cunoscuți, dar dor
nici de afirmare. Matei Kam
mer — campionul de ciclocros 
al țării pe anul (953 —, R. 
Klein, V. Mihnevici, N. Mușa 
și Petre Greff, conduși de an
trenorul Martie Ștefănescu, vor 
încerca să impună formația lor 
în această grea întrecere.

ECHIPA

Xvî'unteanu.

VICTORIA BUCU
REȘTI CUPRINDE 
TREI INTERNA
ȚIONALI : D. Mun- 
teanu. Eugen Mi
hăilă și Șt. Por.e- 
ceanu. Ultimii doi 
au făcut parte din 
Selecționata de ti- 
tineret a R. P. Ro

mîne, care a concurat în „Turul 
Iugoslaviei". D. Munteanu a 
fost unul dintre oamenii de 
bază ai echipei noastre care a 
concurat anul trecut în „Turul 
Bulgariei". In revenire de for
mă se află și Ion Hora, care 
va fi al IV-Iea alergător al 
echipei.

PLOEȘTENII AU IN ECH1P/ 
LOR pe combativul Petre Gane 
revelația „Cursei Munților" și 
„Cursei Scînteii", pe „vetera 
nul" curselor noastre de fond 
ciclistul Petre Nuță (participan 
Ia toate cele 12 ediții ah 
„Cursei Scînteii" 1), .pe Gt 
Văsîi, pe Silviu Dresner și loi 
Angelescu.

★
Selecționata de tineret Buou 

rești, selecționat 
Clujului și marel 
număr de alergător 
individuali comple 
tează lista va'orc 
șilor alergători car 
vor lua startul î 
„Turul ciclist a

c. Moiceanu R. P. Romîne"
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