
^♦♦♦♦♦♦♦>44.............. ..

; As a d s»! î
I r otbalul provoacă iubitorilor de sport] 
X • cele mai multe... supărări. Sport 1 
■J- cu un larg caracter de mase, caro adu- j 4" ce pe terenuri și în... jurul lor zeci și J 
+ zeci de mii de oameni, fotbalul are în- J 
■y iotdeauna un larg ecou, iar insuctesolo J 
T lui fac ca amărăciunea să încerce m'jlta 4
Tinimi...Ț In schimb, și bucurîiile nu mai cunosc 4 
I margini, atunci cînd fotbalul merge pe v 
X drumul dorit de numeroșii lui susțină- t X tari. O astfel de satisfacție a fost siin- y X țită duminică, după cele patru jocuri Y 
Xpe care fotbaliștii noștri le-au susținut^ 
4-cu cei din Republica Populară Polonii. I Ț- Un prim succes, cu atît mai reconfor- I 
Tfant cu cît s-a produs sub ochii noștn, 
T ni l-a dăruit naționala noastră secundă, -e 
TȘi 5-1 este un rezultat! Ne-a bucurată X victoria, dar cel mai mult ne-a muițu-y X mit jocul echipei noastre, al înaintării,^ 
X compartimentul în deobște cel mai 5r*"J  
Xticat și care, de data aceasta, purtîn- y 
X du-și acțiunile cu ,,100 kilometri P,®4 X oră", cum au exclamat unii spectatori, I 
4 a înscris gol după gol. Victoria juni- 7 
: orilor, anunțată chiar în clipa cînd lua 

sfîrșit meciul echipelor ne-a Iu-
și mai muît privirile. 4

Pletînd de la stadionul Republicii, 
spectatorii
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î so gînrîeau totuși, cu emo--4 
4 fio, ta meciul „cel mare", la întîlnîrea 

de la Varșovia, unde își mâsurau for- -O 
4 Jele primelo echipe. Un insucces la „A".. 
X ar fi întristat inimile, chiar în această.» 
•f zi cu două victorii frumoase. Dar sa-. ‘ 
X f.sfactia cea mare no-a venit tocmai de.. 
4 ta Varșovia. In deplasaro, în luptă cu > 
X adversarii direcți, dar și cu cei 80.090 4 
Ț de spectatori caro își încurajau — firesc a
Y — echipa lor favorită, 
4 garnitură a reușit să
YO 
X ha
Y cu 
X 'ui
YP»

prima noastră 
obțină victoria, 

victorie concludentă : 3—2. Nu e vor- 
de un 1-0, do un gol izolat, apărat 
prețul multor eforturi pînă la fîuie- 
finad. A reuși să marchezi 3 goluri 
teren străin este dovada unei supe- 

T riorități 
4- fost nici 
Ț rare.
X Și ca 
T complet,
X lăsat mai prejos la Sczeczin, unde au 
X realizat un valoros rezultat do egalita-

Și un meci egal în deplasare, se 
a, are prețul unei victorii.

k Bravo vouă, fotbaliști ! Dați-ne prile- 
’ ” jul fi P® viitor să vă aducem cuvinte 
' ’ de laudă, să vă strîngem mîna. Un lu- 
«►cru însă nu trebuie să uitați : ca un 
'“succes nu-l aduce de la sino și pe celă-
- -leit. Trebui» ^eriovorenjă, muncă 
'"ținută în pregătirea voastră 
-► pentru ca să ne putem bucura
- " da viitoarele voastre rezultata-

clare, a unui jac în care n-ai 
un moment pe poziții de apă-

buchetul satisfacțiilor sâ fio 
„speranțele" noastre nu s-au

sus- 
sporîivă 

împreuna

G. 8.

Organizarea cursurilor fără frecvență 
la Institutul de Cultură Fizică

ZOLTAN

4,42 m la prăjină-nou record al R.P.R.
SZABO:

Interviu cu tov. E. Cherteș, secretar al I. C. F.
In aceste zile, pe coridoarele insti tutelor și facultăților din toate centre

le noastre universitare domnește o a nimație deosebită. Odată cu primele 
zile ale lunii septembrie încep exame nele de admitere în învățămîntul supe
rior. Peste cîteva săptămîni vor avea loc și concursurile pentru admiterea 
Ia cursurile serale și fără frecvență ale instituțiilor universitare. In anul 1959— 
I960, aceste cursuri se vor desfășura pe baza indicațiilor Hotărîrii Comite
tului Central al P. M. R. și a Consiliului de Miniștri al R.P.R. cu privire la 
îmbunătățirea învățămîntului seral și fără frecvență de cultură generală și 
superior.
La redacție 

vreme scrisori 
unele lămuriri 
rea cursurilor
lutului de Cultură Fizică, 
obține precizările necesare, 
dresat tov. Efriin Cherteș, secretar al 
Institutului.

ne-au
prin care sînt 
cu privire la 

fără frecvență

sosit în ultima 
solicitate 

orgauiza- 
ale Insti - 
Pentru 
neam

a 
a-

I.C.F., îiiregisb'îndu-se rezultate care 
justifică întru totul reînființarea lor. 
Absolvenți ai seriilor „fără frecvență**  
de la I.C.F. lucrează cu mult succes 
în învățăniînt, în cluburi și asociații, 
iar unii — cum este cazul maestru
lui sportului Dumitru Constantin — 
chiar în cadrul institutului, ca asistent 
la catedra de atletism.

— Care este profilul cursurilor 
fără frecvență ale I.C.F. ?

— Cursurile fără frecvență din cadrul 
institutului nostru au scopul de a pre
găti, din rîndurile celor ce lucrează 
direct în mișcarea sportivă, cadre de 
specialiști, cu un nivel ridicat de cu
noștințe științifice, ideologice și politice. 
Țin să arăt că între anii 1950—1955 
au mai funcționat asemenea cursuri la

— Cinci va începe anul universi
tar pentru cursurile fără frec
vență ?

•1 4
744-4-4-1

Imagină din meciul de fotbal
Varșovia

— Anul universitar pentru' aceste 
cursuri va începe la 20 octombrie și 
se va încheia la 19 octombrie în anul 
următor. Concursul de admitere se va 
desfășura în același fel ca și pentru 
cursurile de zi, între 25 septembrie 
și 7 octombrie a.c. El va consta din 
următoarele probe: a) probă practică: 
atletism, gimnastică și jocuri sporti
ve (volei, baschet); b) probe scrise: 
limba romînă și anatomia și fiziolo
gia omului: c) proba orală: anato
mia și fiziologia omttkti. Probele prac
tice și scrise sînt eliminatorii. înscrie
rile ia concurs se fac între 1 și 20 
septembrie. Candidații vor depune ce
rerile de înscriere însoțite de actele sta
bilite pentru admiterea în învățămîntul 
superior.

POIANA STALIN 31 (prin telefon). 
Duminică dimineața s-a desfășurat 
în această frumoasă stațiune turistică 
țin concurs atletic la care au luat 
parte și o serie dintre atleții noștri 
fruntași, care se pregătesc în vederea 
apropiatelor întreceri din cadrul Jocu
rilor Balcanice de la București.

Cu acest prilej, studentul bucureș- 
tean, Zoltan Szabo a înregistrat un 
excelent rezultat: 4,42 ni la săritura 
cu prăjina, nou record al R. P. Ro- 
tnîne (v. r. îi aparținea din 1958 cu 
4,35 m). Szabo a început concursul 
la 4,00 m. El a cerut apoi să i se 
urce ștacheta la 4,15 m; '4.25 m; 
4,37 in — performanță mai bună de- 
cît recordul țării — și 4,42 m. Ultima 
din aceste înălțimi a trecut-o din pri
ma încercare. După cea stabilit astfel 
două recorduri, Zoltan Szabo a încer
cat și pe al treilea la 4,52 m, 
avut sărituri destul de bune.

Cu același prilej, maestra 
a sportului, lolanda Balaș a 
1,75 m la săritura în înălțime, iar 
Leontina Neța a sărit 1,45 m. Iată 
alte rezultate din acest concurs: cio-

unde a

emerită 
obținut

ui:
can: Nicolae Rășcănescu 
greutate: Constantin Creta 16,23 
greutate femei: Ana Comani 14,78 ti» 
și Erika Scherer 13,92 m; triplu salt:. 
Nicolae Mărășescu 14,47 m; lungime 
femei: Eda Knall 5,47 m; 80 rn gar
duri : Florentina Stancu 12,0; prăjinile 
2. Pau! loan 4,15 m.

-----------------------------  -------------------- ,---------------------------------------------- ——ca
- Ț

Campionatele europene de tir»

MILANO 31 (prin telefon de la tri
misul nostru special).

Astăzi au început întrecerile de armă 
calibru redus 3x40 focuri. Ia pozi
țiile culcat și în genunchi. Echipa 
noastră a repurtat un frumos succes 
la poziția în genunchi, ocupînd locul 
2 cu 1526 puncte. Valorosul junior 
Marin Ferecatu a obținut, de aseme
nea, locul 2 la egalitate de puncte cu 
cîștigătoriil probei Jensen (Danemar
ca), care a avut mai mulți „decari". 
Proba a fost foarte disputata și dacă 
M. Ferecatu nu ar fi avut un „optar" 
în seria a 11-a, el ar fi cîștigat cu si
guranță titlul de campion european. 
Au participat 79 concurenți și 17 echi
pe. La poziția culcat, echipa noastră 
s-a prezentat sub așteptări. Primul 
romîn,. este V. Enea, care s-a clasat 
pe locul 8 cu 395 p. Echipa a fost 
formată din Ene^,;Antonescu, Rotaru 
și Antal. M. Ferecatu a concurat în 
afara echipei.

lată rezultatele individuale la pozi
ția culcat: 1. Jensen (Danemarca) 
398 p; 2. Horinek (R. Cehoslovacă) 
397 p; 3. Holup (R.P. Ungară) 396 p; 
...8. V. Enea 395 p; ...21. Rotarii 391 
p;... 48. C. Antonescu 388 p;... 62. M. 
Ferecatu 385 p;... 74. M. Antal 382 
p. Clasament pe echipe: 1. R. P. Un
gară 1568 p; 2. U.R.S.S. 1562 p; 3. 
R.F. Germană 1561 p; ...10. R.P. Ro-(Continuare în pag. a 3-a)

Interviu luat de
IACINT MANOL1U

— Cine se poale prezenta la 
concurs?

Linia noastră de atac acționează puternic și hotărit. Inir-o situație de 
acest tel. portarul polonez este nevoit sa plonjeze curajos în picioarele 

jucătorilor noștri
............................ ...... .............; ■ ■ , - -

— Se pot prezenta persoanele care 
îndeplinesc următoarele condițiuni: a) 
lucrează direct în mișcarea sportivă 
ca antrenori, activiști salariați etc., 
cu o vechime de cel puțin 3 ani în spe
cialitate ; b) au absolvit școala medie 
de cultură generală cu examen de ma
turitate sau o școală echivalentă cu 
diplomă; c) sînt fii de oameni ai 
muncii.

Selecționarea candidaților recoman
dați pentru concursul de admitere la 
cursurile fără frecvență ale I.C.F. se 
va face astfel: pentru antrenorii și ac
tiviștii salariați ai asociațiilor sportive, 
de către comisia alcătuită în între 
prinderea de care aparține asociația 
respectivă în scopul de a selecționa

mină 1556 p. Poziția în genunchii î. 
Jensen 388 p; 2. M. Ferecatu 388 
3. Niazov (U.R.S.S.) 387 p; ...13. V. 
Enea 383 p; 14. N. Rotaru 383 p; ...46. 
C. Antonescu 372 p. Clasament pe 
echipe: 1. U.R.S.S. 1537 p; 2. R. P. 
Romînă 1526 p; 3. Elveția 1520 p; 4. 
R.P. Ungară 1517 p; 5. R. Cehoslo- 
vacă 1514 p.

Tot astăzi au continuat și întrece
rile de talere aruncate din șanț. După 
două manșe, conduce englezul Feae 
cu 99 t. din 100 posibile. Reprezen
tantul nostru I. Dumitrescu este pe 
locul 23 cu 94 t. și Gh. Enache pe lo
cui 32 cu 93 t. Astăzi au continuat 
lucrările Congresului U.I.T. care au 
început sîmbătă. Biroul Executiv al 
U.I.T. a hotărit ca Taivanul, conform 
statutului C.I.O., să nu mai facă par
te din U.I.T., iar R.P. Chineză să 
rămînă mai departe membră a U.I.T. 
De asemenea, pe baza propunerilon 
delegatului romîn S. Barany, R.D.G. 
a fost primită ca membră a U.I.T.

TOMA RĂBȘAN

2—1 pentru R.P.R.f
Vin pasa precisă a lui Constantin, mingea este preluată de Undea care 

înscrie spectaculos cu capul peste portarul Szijmkowiak

Sulul puternic al tui Tătarii va fi deviat în corner de portarul echipei 
poloneze

Fotografii de la trimisul nostru: T. RO1BU

Știrile silei
© In cadrul întrecerilor de atletism ale 

Jocurilor Panamericane care se desfășoară 
'a Chicago au fost înregistrate următoarei» 
rezultate : 100 m - Norton 10,3 sec., Agos
tini 10,4; 480 mg. - Culbreath 51,2 sec., 
Howard 51,3; lungimo - Robertson 7,97 m. 
Beii 7,60 m, prăjină - Bragg 4.63 m, Gra
ham 4,32 m; ciocan - Connolly 59,72 m, 
R00 m - Murphy 1 ;49,4, Keer (Jam.) același 
i.mp; 5900 m — Dellinger 14:28,4, Suarez 
același timp,; 100 m femei, - Williams 12.1 
sec. (în semifinale 11,9); disc foniei - Brown 
49,31 m.

© In cadrul unui concurs de natație dis
putat la Pekin înotătorul Mu Sian-sun (R.i 
P. Chineză) a stabilit un nou record rnorw 
dial în proba de 100 m bras cu timpul de 
1:11,3. Vechiul record era de 1:11,4 și a- 
parjinea aceluiași sportiv.

© Cu prilejul deschiderii Tîrgului inter
național de mostre de la Leipzig s-q des
fășurat un interesant concurs de atletism cu 
participarea unor atleți de valoare din Da
nemarca, R. P. Polonă, Islanda, R. D. Ger
mană și alte țări. Proba de săritură cu 
prăjina a fost cîștigată de atletul 
Thorlaksson cu o performanță do 
(nou record al țârii sale). Cursa 
m a revenit atletului Herman (R. 
mană) cronometrat în 3:42,5, iar 
5000 m fui Togerssen 
14:13,6.

islander
4,45 m 

do 1539
D. Ger- 
cea de 

(Danemarca! în



Discutând despre activitatea 
de mase din Capitală

0 dată încheiate întrecerile celei de a 
vară a tineretului, accentul in activitatea 
diferitele competiții organizate de către asociațiile sportive. Aceasta, 
aiit mai mult, cu cit lunile de toamnă sint prielnice pentru desfășurarea 
unei largi activități de mase.

Astfel, in această perioadă se pot organiza cu succes campionate de 
casă la fotbal, volei, șah, tenis de masă sau alte sporturi, precum și 'între
ceri de cros, la care să fie mobilizați cit mai multi oameni ai muncii. Ase
menea competiții, organizate la nivelul asociațiilor sportive, sint principala’, 
mijloc de atragere a tineretului in practicarea sportului. Iată dar că proble
ma activității sportive de mase trebuie privită cu toată seriozitatea de 
consiliile asociațiilor sportive.

Dorind să. cunoaștem care sint principalele preocupări in această direc
ție ale asociațiilor sporUpe" din București am vizitat cițeva din consiliile 
raionale U.C.F.S. Printre cei solicitați să ne răspundă la întrebările in 
legătură cu activitatea sportivă de mase au fost și președinții acestor con
silii raionale, care nc-au vorbit, in primul rind, despre felul în care se 
ocupă de dezvoltarea activității de mase asociațiile sportive și, in al doilea 
rind, despre modul in care consiliile raionale contribuie la lărgirea bazei 
de mase a activității sportive.

In materialele cuprinse in această pagină veți găsi amănunte, date, 
cifre și scurte comentarii legate de această importantă problemă.

O rodnică activitate și „secretul" ei
1 O discuție cu tov. Ruin Angliei, 
avînd ca temă activitatea competițio
nală de mase, nu l poate surprinde 
niciodată nepregătit pe președintele 
U.C.F.S. din raionul Tudor Vladimi- 
rescu. La curent cu țoale problemele, 
dl este gata să-ți relateze aspecte in
teresante de la diferitele întreceri, 
să-ti furnizeze clasamentele la timp, 
înșirate, de altfei, sub lormă de gra
fice și pe cei patru jcreți a'i biroului 
în care lucrează.

La campionatul raional de voie: 
participă 20 de echipe masculine și 
17 feminine; la tenis.de masă, din 
ctmza numărului mare de echipe, s-au 
alcătuit șapte serii- a c>le -opt echipe 
fiecare. Ia. întrecerea băieților și-două 
serii la competiția rezervată fetelor. 
Un număr de 54 de formalii iși dispută 
•întîietatea în campionatul de -șah. In 
raionul T. Vladimirescu sînt angrenate 
într-o activitate organizată 209 echipe 
compuse din peste 3000 sportivi. Și 
încă nu este fotul,.. Mai. avem, ne 
spune tov. P. Angliei, și sporturile 
individuale. Atletismul, de pildă, adu
nă pe stadion la fiecare etapă a cam
pionatului raional, intre 10i)—120 spor
tivi. S-an consumat pinâ in prezent 
cele cinci etape din cadrul turului, 
iar la 7 septembrie va începe returul.

Cu o echipă seu două
face activitate sportivă de mase!

cadru! căreia s-ar putea desfă- 
frumoasă activitate competițio- 
de mase, dar care este, 

codașă pe raion în a- 
privință. Aceasta cu toa- 

nu dc mult, cu ocazia organi-

Există asociații sportive care au cîte 
o echipă sau două, participante la di
ferite campionate raionale și care se 
consideră mulțumite cu această „acti
vitate*.  Cît privește preocuparea pentru 
lărgirea bazei de mase a activității 
sportive, prin organizarea unor între
ceri care să mobilizeze cît mai muiți 
oameni ai muncii pe terenul de sport, 
ea este lăsată pe planul al doilea.

Discutînd despre activitatea compe- 
tițională de mase din raionul 1 Mai 
cu tov. Ilie Nenciu, președintele consi
liului raional U.C.F.S., am aflat că în 
cadrul acestui raion sint o serie de 
asociații care se mulțumesc doar să 
se ocupe de activitatea cîtorva echipe, 
lată, spre exemplu, asociația sportivă 
Aeronautica (președinte Ion Tânăses- 
cu) în 
șura o 
nală 
totuși, 
ceasta 
te că 
zării unui campionat de casă la fotbal, 
s-a putut constata că muncitorii, teh
nicienii și funcționarii întreprinderii do
resc să facă sport. Același lucru se 
poate spune și despre asociația spor
tivă „Cauciucul Quadrat" (președinte 
Nicola-e Costache). Consiliul asociației 
se mulțumește că are o echipă de fot
bal și două de volei participante la 
campionatele raionale, neglijînd cu 
totul activitatea sportivă de mase. Cu 
atît mai gravă este poziția pe care se 
situează consiliul acestei asociații, cu 
cît ea posedă și o bază sportivă, afla
tă în imediata apropiere a fabricii, 
bază sportivă pe care se poate desfă-

SPORTUL POPULAR 
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IV-a ediții a Spartachiadei de 
sportivă de mase cade acum pe 

cu

hi afară de aceste campionate*ln afara de aceste campionate*  care 
asigură sportivilor noștri o continuitate 
in întreceri și deci și în pregătire., 
calendarul nostru oficial mai prevede 
o serie întreagă de concursuri organi
zate in cinstea diferitelor sărbători 
dragi poporului nostru. Și astfel, dacă 
privim calendarul nostru coinpetifional 
din ultimul trimestru, vom vedea că 
el este deosebit de bogat în întreceri.
I.a  popice,de pildă, vom organiza un 
concurs dotat cu „Cupa 7 Noiembrie". 
Vor participa echipe mixte (4-\-2). La 
gimnastică „Cupa 30 Decembrie" este 
o competiție deja intrată in tradiții:, 
lidifia actuală o vom organiza in pa
tru etape. 'Lot in cinstea zilei de 30 
Decembrie mai sint prevăzute compe
tiții la volei și la.tenis de masă {pe 
echipe, și individual').

Am• notat, apoi, asociațiile sportive 
fruntașe iu activitatea compctițională. 
lată-ie; Voința Coop. Higiena, Avin- 
tiil-Construe.ții, Timpuri Noi, Recolta
M.A.S. : ca și pe acelea cu activitate 
slabă care ntt-șf respectă angajamentul 
de a activa la cel puțin trei ramuri 
sportive Ele sînt Finanțe, Intre <-in- 
derea de proiectări construcții hidro
tehnice, Inul. Motorul ctc.

Secretul succeselor noastre, ne-a 
spus președinte’e raionului, trebuie 
să-l căutăm in activitatea neobosită 

intensă activitate sportivă deșura o 
mase.

Toate 
păcate, 
asociaților sportive care mulțumindu-se 
cu activitatea compeiițională a cîtorva 
echipe neglijează să se mai ocupe de 
problema activității sportive de mase. 
Oare nu o susținută activitate compe- 
tiționaîă de mase constituie garanția 
sigură a succesului în sportul de per
formanță ? Atunci ce părere au despre 
felul în care muncesc și se pregătesc 
pentru sezonul de toamnă consiliile 
asociațiilor despre care a fost vorba 
mai sus ?

aceste lucruri dovedesc că, din 
sint încă unele consilii ale

(Desen de D. Petrică)

— Ziceai că faceți sport de mase ?/...
— Păi nu vezi citi sint în jurul lor 71...

sportivă

Cît multă grifă pentru între(ineresi
jfi amenajarea bazelor sportive

Cît este de plăcut să pășești pe un 
teren de fotbal al cărui gazon este 
bine întreținut sau pe un teren de volei 
a cărui zgură, proaspăt udată, scoate 
și mai mult în relief albul liniilor de 
marcaj. Iată de ce grija pentru, un as
pect cît mai plăcut al terenurilor de 
sport, pentru permanenta lor întreți
nere și amenajare constituie preocupa- 

a activului voluntar, in munca orga
nizată și colectivă care se duce de 
diferitele comisii raionale pe ramuri 
de sport.

ACTIVIST SPORTIV

Tov. loan Gheorgbe, secretarul aso
ciației sportive Locomotiva Grivița R o 
șie, este un vechi activist al mișcării 
noastre de cultură fizică și sport.

a-Cunoștințele căpătate, experiența 
cumulată i-au fost de un real ajutor 
în munca pe care o desfășoară de la 
1 ianuarie 1958 în cadrul Consiliului 
asociației sportive Locomotiva Grivița 
Roșie. Dar să lăsăm mai bine faptele 
să vorbească. La sfîrșitul anului 1957, 
numărul membrilor înscriși în U.C.F.S. 
nu depășea cifra de 1000. De la 1 
ianuarie 1958. de cind a fost ales se
cretar al asociației sportive Locomo
tiva Grivița Roșie, și pînă în prezent, 
nnmărul lor a crescut pînă la 2384. 
Toți slut membri activi, înregistrați 
pe secții, cu cotizația la zi. De ase
menea, tov. loan Gheorghe se pricepe 
de minune să coordoneze activitatea 
sportivă de mase a tovarășilor d:n 
cadrul Complexului cu activitatea 
sportivă de performanță.

de 
Și 
de 
ai

rea de căpetenie .a multor asociații 
sportive din Capitală.

Dacă vei merge — spre exemplu — 
pe bazele sportive ale asociației Vesti
torul vei cămine, îneîntat de frumosul 
aspect al celor două terenuri de fotbal 
și dc volei și al terenului de tenis 
cînip, pe care zilnic se antrenează 
concurează în cadrul campionatelor 
casă muncitorii și ceilalți salariaii 
fabricii. Tot astfel, dacă vei merge pc 
bazele asociațiilor I.C.A.B., Confecția 
sau LS.I3., vei vedea terenurile de 
volei, fotbal, arenele de popice, bine 
întreținute, avind un aspect cît se poa
le de îngrijit. Șirul bazelor sportive 
bine întreținute din raioanele Capita
lei poate continua încă.

Considerăm însă, că mai important 
este să semnalăm o serie de neglijențe 
în această direcție, care duc la deterio
rarea terenurilor. Proasta gospodărire 
a unor baze sportive lipsește pe midii 
salariați doritori de a face sport de 
posibilitatea practicării ■ disciplinelor 
favorite sau le oferă condiții nefavora
bile. Așa se petrec lucrurile la asocia
ția sportivă Manotehnipa, .unde terenul 
de volei a fost transformat în depozit 
de materiale, iar mesele de tenis au 
lost date afară din club. Un alt caz 
este cel al terenului din str. Veseliei, 
al asociației sportive de la fabrica de 
ulei ..Filimon Sîrbu". Baza 
din strada 
xempin de

sportiva
Veseliei 'constituie urt e- 

neglijență.

In raionul Lenin
se încheraseră îînrecerileDe-abia

etapei pe asociații din cadrul Sparta
chiadei de vară a tineretului și sala- 
riații întreprinderilor U.C.R,, Vestito
rul, I.C.A.R., Mao Țze-dun ș.a. din 
raionul V. 1. Lenin se și avîntaseră în 
alte competiții organizate de consi
liile asociațiilor respective. Disputele 
de fotbal, volei, tenis de masă, nata- 
țic, tenis dc cîtnp, întrecerile de at
letism au angrenat mii și mii de oa
meni ai muncii într-o activitate spor
tivă deosebit de [('acută. Mai mult 
chiar, datorită sprijinului acordat de 
consiliul raional U.C.F.S . majoritatea 
asociațiilor sportive din raion iau încă 
de pe acum măsuri pentru a și asigura 
în sezonul dc toamnă o activitate 
intensă. Consiliul raional U.C.F.S. a 
prevăzut organizarea concursurilor de 
casă în toate asociațiile sportive din 
raion, precum și disputarea unor com
petiții pe plan raional. Printre 
rile prevăzute este și aceea a 
ducerii sportului cn haitere în 
prinderile și instituțiile din 
Fabrica I.R.U.M. a confecționat 
mă garnitură de greutăți care 
puse la dispoziția doritorilor de a prac
tica acest sport.

Nu toate asociațiile sportive din ra-

mâsu- 
intro- 
între- 
raion. 
o [• i- 
vor Ii

Am vizitat în raidul nostru anche
tă cea mai mare parte a consiliilor 
raionale U.C.F.S. din Capitală. Ce 
am constatat ? După cum se vede, 
in general, există la majoritatea 
asociațiilor sportive bucureștene o 
preocupare pentru lărgirea caracte
rului de mase al activității sportive. 
Organizarea a numeroase campio
nate de casă, găsirea unor forme 
noi pentru atragerea oamenilor 
muncii pe terenul de sport, grija 
pentru buna întreținere a bazelor 
sportive sînt lucruri care dovedesc 
că s-au făcut progrese mari in di
recția dezvoltării activității sportive 
de mase din Capitală.

Din păcate mai există însă și a- 
sociații sportive în cadrul cărora 
activitatea de mase nu este la înăl
țimea cuvenită. Fie că este vorba 
de o delăsare în muncă sau dte ne
glijarea acestei importante proble
me, fie că se acordă mai multă a- 
tenție activității competiționale de 
performanță, cert este însă că mai

Firește, principala vină pentru aceas
tă situație o au consiliile asociațiilor 
sportive respective care nici măcar 
acum, în pragul sezonului de toamnă, 
nu s-au îngrijit ca bazele sportive de 
care răspund' să fie reparate, rcame- 
najate și utilate cu toate cele necesa
re. Pe dc altă parte, nici consiliile 
LI.C.F.Ș. din raioanele Gh. Gheorghiu- 
Dej și Nîcolae Băîcescu nu s au preo
cupat îndeaproape de starea tuturor ba
zelor sportive ale asociațiilor sportive de 
a căror activitate răspund. ■Starea tere
nurilor amintite mai sus, ca și a altora, 
de asemenea neîngrijite, dovedește că 
munca de control și îndrumare un a 
fost efectuată cu toată stăruința, a- 
jiingîndu-se la delăsări care dăunea
ză bunului mers al activității sportive 
de mase din aceste raioane. Situația 
poate fi îndreptată însă. Pentru a- 
ceasta, se cere mai multă exigență din 
partea consiliilor raionale U.C.F.S,., 
care au datoria de a controla per 
nent modul în care asociațiile spori..e 
se îngrijesc de buna gospodărire a 
terenurilor. Apropierea sezonului de 
toamnă — cînd se pot organiza nume
roase competiții. spor live dc mase— 
trebuie să constituie un imbold în acti
vitatea consiliilor raionale U.C.F.S. 
și a consiliilor asociațiilor sportive, care 
au datoria de a face tot posibilul pen
tru ca salariații fabricilor și instituțiilor 
"să ailxî Ia dispoziție baze sprrtive 
bine întreținute și frumos amenajate.

ion dovedesc însă o preocupare pcntrit 
asigurarea unei continuități in activi
tatea sportivă a salariațjlor. Mai sînt 
unele consilii care consideră că o dată 
încheiate întrecerile Spartachiadei de 
vară, .activitatea sportivă trebuie... in*,  
treruptă pînă la începerea Sf.artachia- 
dei de iarnă a tineretului. La Fraga. 
Steagul roșu, Tricotajul roșu și 
alte asociații sportive din raion. . 
V.I. Lenin, odată cu terminarea dispu
telor din cadru! etapei pe asociații a 
Spartachiadei de vară, nu s-a mar 
făcut nimic. Mai mult chiar, ifci mă
car acum în preajma lunilor dc toam
nă, consiliile asociațiilor respective 
nu au luat nici o măsură pentru re
luarea activității sportive, deși bazele 
sportive existente permit organizarea 
unei activități temeinice. Fără îndo
ială că aci este vorba de unele cazuri 
de comoditate și delăsare, care trebuie 
lichidate cît mai grabnic. Iar pentru 
aceasta se cere nu numai aportul 
consiliilor asociațiilor, ci și imboldul 
consiliului raional U.CF.S. V.I. Lenin, 
care trebuie să urmărească îndeaproape 
în ce măsură se ociîpj consiliile aso- 

-ciațiilor de continuitatea activității 
sportive a salariaților.

CONCLUZII
sînt asociații sportive care nu au 
făcut nimic sau au făcut prea puțin 
pentru atragerea maselor de oameni 
ai muncii în practicarea sportului.

Considerăm ca o principală sar
cină a consiliilor raionale U.C.F.S. 
ca ele să-și îndrepte în mod spe
cial atenția spre remedierea acestei 
situații. Printr-o muncă de îndru
mare și control mai eficace, prin 
generalizarea exemplelor pozitive, 
prin acordarea unui sprijin serios, 
iată cum se poate contribui eficient 
Ia remedierea lipsurilor. In special, 
înlesnirea folosirii bazelor sportive m 
pentru activitatea sportivă de mase O) 
este un mijloc foarte bun pentru în- 
viorarea muncii asociațiilor care 

nu au terenuri sau baze sportive. 9>
Toate aceste acțiuni trebuie însă z’ 

întreprinse cît mai urgent. Numai 6) 
în acest fel lunile de toamnă pot fi j" 
folosite din plin pentru desfășurarea 
unei largi activități de mase în a. 
sociali? sportive din Capitală.

tenis.de


Sampkmatul republican individual de popise
Cornel Solomon și Gerda ISeinea, câștigători 

ai probei de 100 Boți lori izolate

Acolo unde muncitorii n-aveau dreptul să facă sport

ARAD 30 (prin telefon). Cițiva 
dintre cei mai buni popicar] ai țării 
au avtrt prilejul unor noi confruntări 
la sfîrșitul săptămînii trecute. Este 
vorba de finala campionatului repu
blican la proba de 100 lovituri izo
late desfășurată la Arad. La între
ceri au luat parte 13 concurenți ca
lificați în urma concursurilor regio
nale.

Cel mai bine pregătit s-a dovedit 
a fi Cornel Solomon, reprezentantul 
regiunii Hunedoara, care realizînd 
cifra de 497 p.d. a reușit să ocupe 
primul loc în clasament, obținînd ast
fel și titlul de campion al R.P.R. 
L-au urmat în ordine : 2. Iosif Seredi 
(regiunea Timișoara) 472 p.d., 3.
Alex. Ilonczai (reg. Baia Mare) 470 
p.d., 4. Ion Szekelv (reg. Constanța) 
462 p.d., 5. Dumitru Anghel (reg. 
București) 458 p.d., 6. Ion Ilieș (reg. 
Stalin) 438 p.d., 7. Ladislau Galo 
(reg. Oradea) 435 p.d., 8. Gh. Grecu 
(reg. Iași) 432 p.d.

ȘT. WEINBERGER 
corespondent

Semifinalele campionatului republican de șah

Miercuri, prima runda!

UC7 AV TROIANESCU
Ne mai desparte o zt de startul se

mifinalelor campionatului republican 
de șah, masculin și feminin Incepind 
de mîine, în cinci orașe ale țării — 
bucurești. Cluj, Satu Mare, Timișoara 

lași — șahiștii și șahistcle care a- 
Sallează titlurile repfablicane pe anul 
în curs vor da pentru prima oară 
lupta la mese'e de șah.

După cum am anunțat, două dintre 
grupele semifinale masculine și o gru
pă feminină sînt programate în Capi
tală. întrecerile vor fi găzduite iu 
sala Casei de cultură a studenții'#- 
„Grigore Preoteasa" din Calea Plev-

Organizarea cursurilor fără frecvență 
la Institutul de Cultură Fizică

(Urmare din pag. 1) 

candidații la concursul de admitere în 
învățămîntul superior seral și fără 
frecvență; pentru activiștii și antreno
rii cluburilor, de către consiliile clu
burilor, cu avizul comitetului de partid 
al Ministerului, Departamentului sau 
uzinei pe lîngă care funcționează clu
bul ; pentru activiștii salariați ai 
U.C.F.S., de către Consiliul genera! 
U.C.F.S. Candidați) trebuie să lie în 
vîrstă de cel mult 35 de ani.

— Cum se pot înscrie la con
curs cadrele didactice ?

— Cadrele didactice care i.vedau e- 
ducația fizică la clasele V—VII în 
mediul sătesc. în vîrstă de cel mult 
35 ani, se pot înscrie la concursul de 
admitere dacă îndeplinesc următoarele 
coudițiuni: a) funcționează în învăță- 
mîiit de cel puțin 3 ani în specialita
tea educației fizice (chiar dacă în a- 
cest timp au predat și alte discipline): 
b) au absolvit școala medie de cul
tură generală cu examenul de maturi
tate sau o școală medie echivalentă cu 
diplomă : c) sint recomandați de către 
o comisie formată din șeful secției de 
învățămîut și cultură a sfatului popu
lar raional, un delegat al comitetului 
raional de partid și un -delegat al 
consiliului studierii rtiionaf. Comisia 
va selecționa în primul rînd cadre di
dactice cu bune rezultate în predarea

La Cluj a avut loc întrecerea femi
nină a acestor campionate. La concurs 
s-au prezentat 12 concurente calificate 
în urma întrecerilor preliminare. Spec
tatorii au asistat la o întrecere foar
te echilibrată, majoritatea concuren
telor dovedindu-se a fi de forțe egale, 
ceea ce a făcut ca învingătoarea să 
nu poată fi cunoscută decît după ulti
mele lansări.

In prima zi de concurs, Ilona Nagy 
(Tg. Mureș), favorita întrecerii, con
ducea cu 203 p.d., urmată de Geta 
Spiroiu (reg. Arad) cu 200 p.d. In 
partea a doua a competiției, uiurcșan- 
ca nu a mai „tras" cu aceeași precizie, 
în timp ce Gerda Reinea (reg. Sta
lin) a avut o revenire remarcabilă, 
terminând învingătoare cu 373 p.d. In 
felul acesta, ea a devenit campioană 
republicană la proba de 100 lovituri 
izolate. Gerda Reinea a fost urmată 
în clasament de: 2. Ilona Nagy 371 
p.d.: 3. Rozalia Berinde (reg. Ora
dea) 371 p.d,; 4. Ținea Caragață
(oraș București) 370 p.d.: 5. Angela 
Stănescu (reg. Pioești) 30'5 p.d.; 6. 
Geta Spiroiu 361 p.d.; 7. Elena Niță 
(reg. București) 356 p.d.; 8. Ion Elena 
(reg. Constanța) 326 p.d.: 9. Marga
reta Kelemen (reg Cluj) 319 p.d.

nei 61. Prima rundă este fixată pen
tru miercuri, la ora 17.

întrecerile din Capitală sînt aștep
tate cu deosebit interes de iubitorii de 
șah, aiît [leatru valoarea ,.mizei" puse 
în joc (numai primii 4 clasați se ca
lifică pentru finalii), cit și datorită 
faptului că vom revedea în întrecere 
o scrie de maeștri care iși (ac cu a 
cest prilej reintrarea. Astfel , vom re
vedea la lucru pe O. Troiancscu. V. 
Urseam. A. Braunstein. Gh. Gavrilă I. 
In grupa a Il-a masculină a survenit 
o modificare in lista participanțilo". 
In locul lui P. Voiculcscii, reținut dc 
ocupațiilî profesionale, a fost intro
dus M Pavlov. Ceea ce nu este în 
nici un caz o ușurare a șanselor ce
lorlalți concurenți din seriei

Concurs regional de orientare turistică
In pădurea Pustnicul — Brănești, de 

lîngă București, s-a desfășurat un con
curs de orientare turistică organizat 
de Consiliul regional U.C.F.S. Bucu
rești. prin comisia regională de turism. 
Concursul a avut ca scop răspîndirea 
acestei forme de întrecere a turiștilor 
în rîndul sportivilor din raioanele re
giunii București. Au luat parte 9 echi
pe raionale, cea mai mare parte dintre 
ele fiind pentru prima dată la startul 
unei astfel de întreceri.

Traseul concursului a fo6t de gradul 

educației fizice, care au merite deose
bite în răspîndirea sportului la sate 
și în transformarea socialistă a agri
culturii, fii ai clasei muncitoare, ai 
țărănimii muncitoare și fii de învăță
tori și profesori.

— Care sint conținutul și des
fășurarea procesului de inoăță- 
mint la cursurile fără frecvență 
ale I.C.F.?

— Conținutul este același ca al 
Cursurilor de zi. Durata cursurilor este 
de 5 ani. Planurile de învățămînt și 
programele de curs vor fi multiplicate 
și difuzate studenților la începutul 
anului universitar Temele pentru 
lucrări de control vor fi trimi
se studenților la începutul a- 
nului universitar. Lucrările de control 
vor fi executate complet de studenți 
și trimise institutului cu cel puțin 30 
de zile înaintea începerii sesiunii în 
care studentul dorește să susțină exa
menele. In sprijinul studiului indivi
dual al studenților de la cursurile Iară 
frecvență, conducerea institutului a 
luat măsura înființării unui cerc de 
studii.

— Ce se Intimplă cu studenții 
anilor UI, IV și V ai cursurilor 
fără frecventă de la I.C.F. ?

— Studenții — fii ai oamenilor 
muncii — care în prezent urmează 
aceste cursuri vor continua studiile,

In orice secție a Uzinei Poiana 
Cîmpina te-ai duce( este imposibil să 
nu găsești sportivi. Nu unul-doi, ci 
chiar... echipe întregi. E suficient să 
arătăm că la întrecerile care au avut 
loc în cadrul Spartachiadei de vară 
a tineretului, fiecare secție a avut 
echipa ei de fotbal și de volei.

...Și iată-ne în secția de reparații 
tractoare. II oprim pe primul întâlnit. 
Este Valeriu Frățilă, căpitanul echi
pei de handbal. S-a depărtat apoi de 
noi, îndreptîndu-se spre unul din mun
citorii care confecționau piese pentru 
motoarele ce se repară în această 
secție. Despre comunistul Valeriu Fră
țilă am aflat după aceea că lucrează 
la controlul tehnic, unde veghează ca 
piesele care se produc și reparațiile 
să fie de cea mai bună calitate. De 
altfel, tot colectivul secției de repa
rații tractoare se străduiește să exe
cute lucrările cit mai bine și la un 
preț de cost cât mai redus. Este 
contribuția muncitorilor secției la an
gajamentul ce și l-a luat uzina de 
a face economii în valoare de 10 
milioane lei la prețul de cost

Și, asemenea celor de la „reparații 
tractoare", am întâlnit mulți munci.ori 
la Uzina Poiana Cîmpina. Comunistul 
Vasile Ghițescu, mecanic (în timpul 
liber un talentat jucător de popice), 
se pregătea să dea peste plan 5 servo- 
mecanisme utemistul Pavel Ioan va 
termina înainte de termenul planificat 
reparațiile a două cutii de viteză de 
tractor Kirov; Radu GheorMie, tot 
mecanic, își va îndeplini planul cu 
două zile mai devreme etc.

Desore succesele în producție *le  
muncitorilor de la Uzina Poiana Cîm
pina îți vorbește și o vitrină frumos 
aranjată care îți atrage privirile de 
cum intri în uzină. înăuntru, un dra
pel de mătase roșie pe care scrie: 
„Draoel decernat uzinei fruntașă pe 
ramură". Uzina Poiana Cimpina a cu- 
C'ii’ acest drapel pentru a șaptea 
oară I

Paralel cu frumoasa activitate pe 
care o depun în producție, trebuie 
să spunem că sportul este astăzi 
utia din preocupările de seamă ale 
muncitorilor de aci. A fost amenajat 
prin muncă voluntară un splendid 
stadion cu teren de fotbal, pistă de 
atletism, tribună a""—-’-•t1'; v‘ '~"C 
etc., pe scurt o adevărată bijuterie. 
„Și totuși, ceea ce ați văzut la sta 
dion e numai începutul, ne spunea 
tov. Anghel Popa, directorul uzinei. 
Baza e în plină dezvoltare. O vom 
completa cu un teren de antrenament

III, iar echipele au fost alcătuite din 
doi turiști și o turistă.

Toate echipele participante au ter
minat cu bine traseul. Iată clasamentul 
final alcătuit în urma calculării penali
zărilor și a timpului realizat de fiecare 
formație: 1. RAIONUL VIDELE (Ște
fan Ene, Mihai Radulescu, Viorica Tu
dor) ; 2. r. Leliliu; 3. r. Brănești ; 4. 
r. Slobozia ; 5. r. Drăgătiești-Vlașca ; 
6. r. Titu ; 7. r. Giurgiu ; 8. r Urzi
ce» ; 9. r. Tunul Măgurele.

NICOLAE LEPADATU 
din comisia regională de turism

indepliuindu-și conștiincios îndatori
rile școlare, prezentînd institutului una 
din recomandările de care am vorbit 
mai înainte cînd ne refeream la în
scrierea pentru concursul de admitere 
din acest an. Totodată, atît ei cît și 
cei ce vor intra acum în anul I, vor 
prezenta la fiecare sesiune de exame
ne o adeverință din care să rezulte 
că lucrează în mișcarea sportivă. Cea 
mai apropiată sesiune de examene pen
tru studenții anilor III, IV și V fără 
frecvență este programată între 1 — 19 
octombrie. înscrierile se fac cu cel 
puțin 20 zile înainte de data începerii 
sesiunii.

Situația studenților care urmează 
în prezent cursurile fără frecvență ale 
I.C.F., anii III, IV și V, se va stabili 
la începutul anului universitar 1959- 
1960, după cum urmează: a) studenții 
înscriși pentru prima oară în anul șco
lar 1958—1959 în anul de studiu pe 
carp îl urmează se pot menține în 
continuare în același an de studiu și 
în anul 1959—1960, dacă n-au promo
vat anul de studiu respectiv ; b) stu
denții care în anul școlar 1958—1959 
se găsesc în continuare (în al doilea 
an școlar al aceluiași an de studiu) 
se declară repetenți dacă nu promo
vează aiml de studiu în care au fost 
înscriși pînă la data de 19 octombrie 
1959 ; c) studenții care urmează anul 
școlar 1958—1959 ca repetenți se ex
matriculează dacă nu promovează 
anul de. studii în care sînt înscriși pînă 
la 19 octombrie; a.c.

E frumoasă meseria de mecanic, pare să spună tinărui Gh. Radu. unul 
dintre cei mai buni handbaliști din echipa uzinei.

și un ștrand, iar sub tribuna aco
perită a început amenajarea unei arene 
de popice ci» două pista bituminizatc".

Vreți să știți cum făceau sport mun
citorii de aici înainte de 23 August 
1944 ? Să-l lăsăm să ne povestească 
pe tov. Ion Pitulică antrenorul echi
pelor de popice, care lucrează aici 
din 1932, de pe vremea cînd directo
rul uzinei era un olandez care nu știa 
nici două boabe românește : „Sport ? 
Noi muncitorii nu prea știam ce e 
acela sport. Trebuia să lucrăm cîte 
12 ore pc zi, iar cînd ajungeam acasă 
cădeam frînti dc oboseală. De fapt, 
muncitorii nici nu aveau voie să facă 
s-port. Statutul C.S.A.R.-uliii (n.r. Clu
bul Sportiv As'ra F-mină. de c-re 
aparținea și uzina Poiana) prevedea 
că membrii pot fi doar „domnii in 
gineri și funcționari". Exista o echi 
pă de fotbal care nu avea unde să 
joace, iar la ștrand se amenajase un 
teren de tenis tot pentru „lumea 
bună". Nouă nti ni se permitea să 
intrăm la ștrand și de aceea priveam 
printre ulucile gardului cum jucau

JOCURI DE BUN NIVEL TEHNIC
LA RELUAREA CAMPIONATULUI REPUBLICAN 

LA HOCHEI PE IARBĂ
Campionatul republican de hochei 

pe iarbă s-a relust duminică cu prima 
etapă a returului. Iutîlniri'e au pri
lejuit dispute frumoase, de un bun 
nivel tehnic, în care au abundat fa
zele spectaculoase și în care jucătorii, 
cu mici excepții, au arătat o bună pre
gătire tehnică și fizică.

La București, formația ieșeană „Pe
nicilina" a ținut în șah pe C S. Vic
toria, una din fruntașele seriei a 11-a, 
cu care a terminat la egalitate: 1—1. 
Ati marcat : Zgripcea pentru C.S. Vic
toria și Cristache Viorel pentru Peni
cilina. In cel de al doilea joc, Voința 
București a învins fără dificultate for
mația C.S.M. Rădăuți (lipsită de a- 
portul a patru titulari) cu 5—0 (3—0). 
Berbecarti M (2), Mănăilă, Petre Con
stantin și Berbecaru P. sînt autorii ce
lor cinci goluri. La Oltenița, echipa

Nu o dată, cu prilejul vizitelor noas
tre prin școiiie tehnice din țară, nume
roși elevi și profesori de educație fi
zică ne-au pus întrebarea : de ce nu 
se organizează și un campionat al 
școlilor tehnice? Pionierii și școlarii, 
elevii de la școlile medii sau profesio
nale — toți participă la un campionat 
al lor, organizat chiar la nivel repu
blican. Pentru elevii școlilor tehnice nu 
poate fi oare inițiată o întrecere ase
mănătoare ?...

In primăvară, din inițiativa unui 
grup dc profesori de la complexul șco
lar „Iosif Rangheț" din Capitală, s-a 
încercat experimentarea unui astfel de 
campionat. Numai că, nefiind spriji
niți de organele în drept, inițiatorii
— cu toată experiența și strădania lor 
de a face față unei întreceri sportive 
care reunea elevi din aproape 20 școli
— s-au lovit de numeroase obstacole. 
Astfel, nu s-au putut obține bazele 
sportive necesare (complexul sportiv 
al școlii „Iosif Rangheț" a fost departe 
de a face față cerințelor), după cum 
n-au putut fi uAilizați cei mai com
petent arbitri

(Foto: AL Tudaran)
„domnii" tenis. Asta era tot spartul 
și aceștia erau toți cei care făceau 
sport înainte vreme : directorul, adori-’ 
nistratorul și acoliții lor..."

Cită deosebire față de zilele noas
tre, cînd TOTI muncitorii de la uzina 
Poiana Cîmpina sînt membri al 
U.C.F.S., cînd joacă fotbal, popice, 
handbal, volei, tenis de masă, șah, 
fac gimnastică, alpinism, schi, atle
tism și natațic. Echipa de fotbal cla
sată pe locul 4 în categoria B ediția 
1958—1959, este mîndria uzinei. Toată 

îi cunoaște pe fotbaliști, se in
teresează cum merg antrenamentele, 
rr duminica... nu mai găsești loc 1® 
stadion 1

Fără îndoială că mult mai greu 
s-ar fi realizat toate acestea dacă 
activitatea sportivă n-ar fi avut spri- 
jinm deosebit din partea organizației 
de partid, ai organizației sindicale șl 
0.T..M. și de asemenea din partea con
ducerii uzinei în frunte cu directorul 
Anghel Popa.

MIRCEA TUDORAN

gazdă Fulgerul a obținut un frumos 
rezultat dc egalitate: 1—1, în fața 
campioanei republicane, Știința Bucu
rești. Liderul seriei a Il-a, Construc
torul București, a obținut o nouă vic
torie dispmiînd la Orașul Stalin de 
Politehnica cu 2—0 (0—0) prin punc
tele înscrise de Pășcălău și lonescu 
Aurel

La Cluj, formația locală Construc- 
torul a întîlnit echipa Dinamo Oradea.: 
La capătul unei lupte sportive de toa
tă frumusețea, diuamoviștii au obținut 
victoria cu 2—I (0—0). Ambele &•’ 
chipe au făcut o bună propagandă m 
cestei discipline sportive, jocul desfă- 
șuriiidii-se în deschidere la întâlnirea 
de fotbal Rapid Cluj-C.S.A. Sibiu, tn 
fața a 7000 spectatori care au aplau
dat numeroasele faze construite de 
jucătorii ambelor echipe.

B IÎ9HII
Cu toate deficiențele semnal ale, corn-» 

petiția inițiată de grupul teluric școla< 
„Iosif Rangheț" și-a dovedit utilitatea. 
Marea majoritate a elevilor a parti
cipat cu mult entuziasm la îtitrecerij 
în multe probe nivelul tehnic fiind pro
mițător. Profesorii de educație fizică 
din aceste școli au îmbrățișat și ei cu 
multă căldură această frumoasă iniția» 
tivă. S-a vădit cu acest prilej necesi
tatea organizării unui campionat al 
școlilor tehnice, la început cu un ca» 
racter mai restrîns, pe Capitală și în 
cîteva centre importante ale țării (CtuiȚ 
Timișoara, lași etc.) Astfel ar fi atrași 
in practicarea organizată a sportului 
mii de tineri, a căror prezență pe te
renurile și în sălile de sport este în 
prezent nesatisfăcătoare, tineri din 
rîndul cărora, așa cum a arătat șî 
competiția experimentală de care ant 
amintit — se pot ridica multe clementei 
talentate, cu perspective. Organele îg 
drept au cuvîntul.

T. STAMA ‘

SPORTUL POPULAR 
bir. 3469 Pflg- a £•$



Campionatele republicane de iahting au luat sflrșit la trei clase Retrospective la campionatul european
Astăzi

CONSTANȚA §0 (prin tejefeg)'. 
Campionatele republicane de. iahting 
desfășurate timp de 7 zile pe apele 
lacului Siutghiol au prilejuit întreceri 
interesante și de un apreciabil nivel 
tehnic.

Ultimele regate au scos în evidență 
revenirea în formă a echipajelor de la 
Dinamo Constanța, Cetatea Bucur și 
Combinata C.C.A.-Marina care astfel 
au reușit să-și amelioreze pozițiile în 
clasamentul general. Trebuie să sem
nalăm descalificarea, în cinci și patru 
regate, 

•— clasa iolă masculin 
Mișculescu — 
pentru că au 
mentare.

Iată acum 
feritele probe ___
Snaip masculin: 1. V. Gelles —■ 
Popovici (Metalul M.I.G.) 8686 p; 
2. M. Anastasescu — 1. Coman (Me

a concurenților N. Opreanu 
și Grațiela 

clasa iolă feminin 
folosit vele neregula-

și primii clasați la di- 
ale campionatelor: .. _ D

încep întrecerile de star
M-I-G.) 6209 p; 3. T. Millio-Ion Ileana' Lugojeanit, (Cetatea Bucur)1 " ■■ n----- V .KAne <»tn - • o Su J )

Î1357 p; 4. Grațiela Mișculescu (Met. 
M.I.G.) 703 p; Finn: 1. Gh. Petres
cu (Constr.) 5050; 2. M. Dumitriu 
(Met. M.I.G.) 5004 p;,3. Puiu Mânu 
(Cetatea Bucur) 3749 Jp;' 4. P. Pur- 

, ,,, j. p 2V0.
Maria Oprea-Lucia Curt*  (Me? boda (Cetatea Bucur)«2837 p ; 6. C. 

- ~ “ •• Ivanovici (Cetatea Bucur) 2281 p.

talul - ---------
Zamfir (Cetatea Bucur) <5926 jpi 2210 p; 3. M, Roma'șan 
V. Codresciț-I. Alexandri (Dinamij J ri—«-<- »x.—.
Constanța) 5711 p; 5. C. Țico-A. .VoȘ 
cu (Știința) 5665 p; 6. Iorf' Naimu 
A. Petrescu (Constr.) 4883*  p. Cnaip 
feminin: 1. Grațiela Mișculescu-Mi+ „uvui, v/Tusp;
haela Lăzăroiu (Metalul M.I.GlN/4973^ cea (Met, M.I.G.) 3347/pj 
p; 2. /' ’ ■ -
talul M.I.G.) 4070 p; 3. Zoe'Șaghin- 
Despina Bogza (Constr.) 2010 p; 4. 
Rodica Savin-A. Firescu (Știința) 
1718 p ; 5. Maria Andruță-F. Ăndrttță 
(Proiectantul) 1213 p; 6. Delia Micd- 
A. Aloman (Constr.). 1019 p. Iolă mas
culin : 1. Al. Dumitriu (Metalul M.I.G.) 
5607 p; 2. N. Calcan (C.C.A.-Marina) 
4528 p; 3. M. Runcu (C.C.A.-Marina) 
4278 p; 4. M. Iordache (Cetatea 
Bucur) 3908 p; 5. R. Mînăstireanu 
(Met. M.I.G.) 2564 p; 6. A. Vasiliu 
(Cetatea Bucur) 2403 p. Iolă feminin: 
1. Melia Spier (Constr.) 2737 p; 2.

P. ENACHE 
coresp. regional

JOI SEARA, 
GALĂ DE BOX LA DINAMO

al celor mai tineri jucători d
din partidele de te- 
de antrenament nr.

e tenis

Campionatul categoriei B
la baschet masculin

Etapa inaugurală a ediției 1959/ 
I960 a campionatului categoriei 
la baschet masculin s-a desfășurat sub 
semnul unui evident echilibru de va
loare. Majoritatea meciurilor s-au în
cheiat la diferențe mici, iar în cîteva 
partide echipele cîștigătoare nu au 
putut fi cunoscute decît odată cu flu
ierul final. Așa s-a petrecut la Orașul 
Stalin, unde echipa locală Politehnica 
a primit o replică neașteptat de dîrză 
din partea proaspetei promovate în 
categoria B, C.S.A. Marina Constanța. 
Constănțenii au condus în majoritatea 
timpului și nu au putut fi depășiți de- 
c.ît în ultimele secunde. De asemenea, 
la Arad, formația locală Strungul a 
condus 39 de minute. Cu cîteva /se
cunde înainte de sfîrșit scorul era 49- 
46 pentru Strungul, dar finișul puter
nic al echipei Mureșul Deva i-a adus 
acesteia victoria la limită. Frumoasă 
a fost comportarea Petrolului Ploești 
în fața C.S.M. Galați, care a partici
pat în primăvară la campionatul ’ re
publican.

In general, partidele au arătat că 
echipele s-au pregătit cu seriozitate'în 
vederea acestei sînsemnate competiții. 
Excepție face echipa .Voința Rm, Vîț-

B
C.S.M. Ră 

Sperăm însă
cea, care în partida eu 
dăuți a jucat foarte slab, 
ca în etapele viitoare Voința să arate 
că a fost vorba doar de un accident.

Un alt aspect oferit de etapa de du
minică este aceia al perfectei disci
pline observată în toate meciurile. Tre
buie precizat că meciul Petrolul Plo- 
ești-C.S.M. Galați s-a desfășurat la 
Ploești și nu la Galați, cum fusese 
programat inițial. Aceasta deoarece 
F. R. Baschet a hotărît suspendarea 
terenului din Galați.

Iată rezultatele înregistratei SE
RIA I: C.S.A. Bacău- Sănătatea-Ro- 
șiorii de Vede 56—59 (26—27) ; Po
litehnica Orașul Stalin-C.S.A. Alarina 
Constanța 58—56 (27—32); C.S.M. 
Galati-Petrolul Ploești (meciul s-a ju
cat la Ploești) 71—66 ( 47—36) ; Fa
rul Constanța-Știința Craiova 53—58 
(28—28); C.S.M. Rădăuti-Voința Rm. 
Vîlcea 86—251(40—9); SERIA A 11-a: 
Voința Oradea-Voința Satu Mare 59— 
48 ( 26—22); Voința Tg. Mureș-Rapid 
Cluj 72—42 (31—17); Strungul Arad- 
Mureșul Deva 49—50 (26—16); Ceta
tea Btțcur-Știința București 73—60 
(28—29) ; j£.Luceafărul Sibiu-Construc- 
torul ClujjOl—71'(18—29).

Joi seara, începînd 
la stadionul Dinamo , _... ....... r
nefavorabil în sala Dinamo), va avea 
loc o interesantă reuniune cu carac
ter de verificare a boxerilor dinamo- 
viști, în vederea alcătuirii echipei care 
va participa la turneul internațional 
de la Berlin. Din program se des
prind meciurile: L. Ambruș — Șt. 
Mihăilesctt, C. Toma — N. Fimigea- 
nu, C. Gheorghiu — Gr. Dumitrescu, 
M. Trancă — M- Urlățeanu, D. 
Gheorghiu — I. Monea.

de la ora 19,30 
(în caz de timp

Asistînd la una 
nis de la centrul 
2, am avut prilejul să stăm de vorbă 
cu antrenorul Tudorel Bădin, abia re
întors din R.P.F. Iugoslavia, unde a 
însoțit pe trei dintre tenismanii noștri 
cei mai tineri care luaseră parte la 
al V-lea campionat european de tenis! 
pentru juniori și copii, desfășurat în 
localitatea Subotica.

Am solicitat antrenorului T. Bădin 
să ne împărtășească amănunte în legă
tură cu această competiție.

— Turneul de la Subotica, rezervat 
juniorilor și copiilor, a prezentat aspec
te deosebit de interesante — ne-a 
declarat antrenorul. — Au luat parte 
jucători din șase țări: Polonia, Aus
tria, Olanda, R. F. Germană, Romînia 
și, bineînțeles, Iugoslavia. întrecerea 
s-a desfășurat în cadrul a două cate
gorii : pînă la 14 ani și-pînă la 15 ani. 
Noi am concurat la aceasta din urmă, 
cu trei dintre juniorii noștri cei mai’ 
dotați: Costin Ionescu, Sever Dron 
și C. Popovici. Ei au produs de la în
ceput o foarte bună impresie prin jocul 
lor frumos și tehnica destul de avan
sată, calificîndiuse pînă în sferturi de 
finală. Ionescu l-a învins pe germanul 
Hauer cu 6—2, 6—1 ; Dron pe Piez- 
haar (Olanda) cu 6—4, 6—0 ; iar Po-

povici l-a eliminat pe al doilea jucător 
polonez, Orelus, cu 6—3, 6—1. Repre
zentanții noștri au ieșit în sferturi de 
finală, dar după ce au dus o luptă 
foarte strînsă cu cei mai buni jucători 
iugoslavi. Iată rezultatele: Spejar-lo- 
nescu 7—5, 6—3; Slavicek — Dron 
7—5, 6—0; Fozd — Popovici 1—6, 
6—4, 7—5. De notat că Popovici a 
avut chiar mecibol. învingătorul 
probei de simplu a fost Spejar, 
care La învins în finală pe 
polonezul Kerbate cu 6—0, 7—9, 
6—1. In turneul de consolare, Popovici 
s-a calificat în finală,
Pazderka (Austria) în
1—6, 6—3, 6—4.

Rezultatul cel mai bun
la dublu, unde perechea Ionescu, Dron 
(amîndoi de la Dinamo) s-a calificat îți 
semifinală, fiind întrecută de cuplul 
iugoslav Stoker, Slavicek. Finala a 
fost cîștigată tot de gazde prin Spejar, 
Fozd învingători cu 7—5, 3—6, 7—5.

In general, turneul poate fi conside
rat ca foarte util. Am văzut evoluînd 
o serie de jucători foarte talentați, 
bine pregătiți, desigur campionii și da- 
viscupmanii de mîine. Următoarea edi
ție a campionatului va avea loc anul 
viitor în Olanda.

cîștigată de 
trei seturi:

l-am obținut

în campionatele republicane de handbal
Primele partide din cadrul celor trei 

campionate republicane de handbal, 
disputate duminică în diferite centre 
din țară, ne-au prilejuit cîteva consta
tări îmbucurătoare. Corespondenții 
noștri ne-au relatat că jocurile s-au 
disputat într-un ritm viu, că au abun
dat în faze spectaculoase, desfășurate 
în viteză.

Echipele noastre fruntașe au renun
țat se pare (cel puțin așa indică pri
mele meciuri I) la cele două arme fo
losite cu precădere înainte pentru ob
ținerea celor două puncte: jocul obs
tructionist și jocul pasiv. Asupra a- 
cestui lucru merită să insistăm. Orien
tarea spre o concepție modernă de joc 
în handbalul în 11 era așteptată de 
mult, mai ales că ea se impunea la o

Primul meci internațional școlar de atletism,
prilej de constatări îmbucurătoare

TWJ ici nu s-au stins ecourile fru- 
i" moașelor întreceri finale ale 

Spartachiadei pionierilor și școlarilor 
și iată că tot în ambianța plăcută 
a complexului sportiv de la „șosea" 
am fost martorii unei alte reușite în
treceri a tineretului: prima întilnire 
de atletism dintre clubul sportiv șco
lar București și asociația elevilor din 
Budapesta. Apreciem ca foarte,ibine 
venită inițiativa de a pune față în față 
noile generații de ătleți, de a le veri
fica, posibilitățile,) de a le da prilejul 
să sefobișnuiască cu atmosfera și con
dițiile ^specifice concursurilor interna- 
țîotialeMnițiafiva se situează de altfel pe 
linia preocupării atente și continue pe 
care Direcția Educației Tineretului 
ȘcolarJ.dinj M.I.G. și secțiunea de în- 
vățămîht£și£ cultură a Capitalei o a- 
cordă ^dezvoltării sportului, în rîndul 
tineretului studios. O confirmă și 
cîmpul, mereit lărgit de activitate. 
După fntîlnirile de gimnastică cu ele
vii diifiR/^P. Bulgaria, se înscrie a- 
cum , înț palmaresul clubului sportiv 
școlar din Capitală și meciul de atle-

tism. Acestor strădanii, reprezentanții 
celor două cluburi școlare le-att răs
puns cum nu se poate mai bine prin 
comportări în general de nivel ridicat, 
printr-o remarcabilă maturitate de 
concurs, prin cîteva performanțe de 
perspectivă.

VB esfășurarea probelor masculine 
" a impus cu autoritate pe bucu

reșteni, care și-au adjudecat 10 din 
cele 15 titluri, întreeîndu-și colegii 
budapestani la o diferență de 13 
puncte (87—74). Dintre rezultatele 
realizate de învingători ies în evidență 
acelea obținute de Lucian Cotler la 
disc — 47,94 m, nou record școlar, 
Eliade Simion la lungime — 6,91 m 
și 100 m plat — 11,2, de Aurel Sta
matescu la 100 și 200 m plat — 11,1 
respectiv 23,1, de Gr. Marinescu — 
1,90 m la înălțime. De asemenea, un 
aport substanțial la reușita elevilor 
din Capitală l-au adus Mircea Axente, 
cîștigătorul probelor de garduri, .4. 
Diaconu, în probele de sprint (în șta
feta de 4x100 m. a avut un ctivînl

Proba de 200 m plat a prilejuit o luptă vie, în care învingătorul a fost 
cunoscut abia pe ultimii metri. Pe culoarul I, Aurel Stamatescu, cistigătc- 
rul probei.

hotărîtor). In general, elementele de 
bază ale echipei au dat satisfacție, 
luptînd cu dîrzenie, în fața unor ad
versari bine pregătiți. De la oaspeți 
au lăsat o impresie excelentă Zoltan 
Csany (cu un remarcabil 4 m. la pră
jină), semifondistul Sandor Nagy (51,9 
pe 400 m. și 2:02,3 pe 800 m.) și suli- 
țașul Gabor Mezei (57,26 m.).

La fete, în schimb, superioritatea a 
fost de partea elevelor din Budapesta, 
victorioase în 7 din cele 9 probe de 
concurs (59—34). Am apreciat cali
tățile de sprinteră ale elevei Ildiko 
Jonas (100 și 200 m — 12,5 respectiv 
25,9). ale săritoarei în lungime Viola 
Bartfay (5,24 m), ale semifondistei 
Olga Kazi (1:16,7 pe 500 m), ale a- 
rnncătoarei cu discul Iudith Stubner 
(45,28 m). Analizînd raportul de for
țe, trebuie să avem în vedere însă 
diferența de vîrstă dintre elevele ma
ghiare și cele romînce, primele fiind 
evident avantajate din acest punct de 
vedere. Deși a influențat direct scorul 
final, handicapul de vîrstă nu a inti
midat totuși pe tinerele noastre atlete. 
Dovezi grăitoare, le oferă componen
tele ștafetei de 4x100 m (V. Ciulinarn, 
S. Pocnăreanu, E. Bădișor, L. Stan
ca), Ileana Stoica pe locul I la greuta
te ș.a. Dar, cel mai elocvent exemplu 
de ceea ce poate realiza dîrzenia și 
dorința de afirmare ni l-a oferit Mi- 
haela Popescu, care, deși n-a împlinit 
15 ani, a reușit un admirabil 1,50 m 
la înălțime, mareînd 5 cm. în plus 
peste recordul său personal, și așa 
suficient de valoros pentru vîrstă sa.

serie de echipe de 
frunte, care acti 
vează de mulți ani 
în prima categorie 
a țării (Dinamo 
Orașul Stalin. Vo
ința Sibiu, C.S.M.S. 
Iași, Victoria Jim- 
bolia). Dintre aces
tea, doar Voința 
Sibiu se mai men
ține pe „vechile po
ziții". La jocul de 
duminică, cu Rapid 
București, handba- 
liștii sibieni au ți
nut mingea, spre 
sfîrșitul întîlnirii, 
nu mai puțin de 7 
minute I Vă puteți 
imagina cît de ne
interesant era a- 
spectul meciului și, 
în consecință, c 
de puțin ajută 
asemenea „tactică 
la progresul hand
balului nostru în 
11, care se bucură 
de un frumos pres
tigiu internațional.

Firește cazul 
Voinței Sibiu este 
o excepție și nu ne 
împiedică să facem 
constatarea genera
lă că lucrurile s-au 
îndreptat mult și că 
mafiilor se orientează acum spre un 
joc iute, ofensiv, cu interesante preo
cupări tactice. Legat de aceasta, nu 
este lipsit de importanță să subliniem 
un alt fapt semnificativ : în multe echi
pe s-au produs schimbări serioase. Au 
fost promovate elemente tinere și va
loroase care, încă de la primele jocuri, 
au dat deplină satisfacție. Spre exem
plu, Victoria Jjmbolia a promovat o 
serie de tineri, dintre care Kutschil a 
fost foarte bun. Același lucru se poate 
spune despre Voința Sibiu (Pantazo- 
pol, Totan etc) și despre Dinamo Ora

rești, disputat
Fastă din jocul Voința Sibiu — Rapid Bucu- 

" , ' t duminică în Capitală.
(Foto Gh. Stinca)

majoritatea for- șui Stalin, care în parțida internațio
nală de duminică a încercat cu succes 
o nouă formulă de echipă.

Toate aceste lucruri, precum și al
tele (arbitraje bune, eliminări de pe 
teren foarte puține, ordine și disciplină 
în timpul partidelor) ne îndreptățesc 
să afirmăm că întrecerile republicane 
de handbal au început în mod promiță
tor. Și asta nu-i puțin lucru, dacă ne 
gîndim că în handbalul în 11 avem de 
apărat poziția fruntașă cucerită nu de 
mult de echipa noastră reprezentativă 
masculină, precum și titlul de campioni 
mondial la fete. (c.a.)

întrecerile tenismanilor bucureșteni

(Foto: T. Stama)

KB entru succesul de ansamblu a! 
concursului felicităm pe lîngă 

organizatori și pe antrenorii secției 
de atletism a clubului sportiv școlar 
București, care au îndrumat atent pașii 
școlarilor. Sperăm că meciul revanșă 
care va avea loc la începutid lunii oc
tombrie în capitala R. P. Ungare se 
va solda cu rezultate și mai valcroa- 
se, va încununa eforturile celor ce 
depun pricepere și pasiune pentru pro
gresul atletismului școlar.

TIBERIU STAMA 
NEAGOE mardan

Duminică după-amiază s-a desfășu
rat prima finală din cadrul campiona
tului bucureștean de tenis. In ultimul 
meci al probei de dublu femei, perechea 
formată din Eva Stăncescu și Julieta 
Namian a dispus de Irina Ponova și 
Ecaterina Horșa cu 4—6, 6—4, 6—3. 
învingătoarele au excelat prin joc o- 
fensiv, cu dese incursiuni la fileu, lată 
rezultatele semifinalelor acestei probe: 
Stăncescu, Namian — Roșianu, Nasta 
6—1, 6—2; Ponova, Horșa — Ressu, 
Teodoreanu 9—7, 6—2.

In rest, programul de duminică a 
cuprins aproape exclusiv întîlniri de 
dublu. Cea mai spectaculoasă a fost, 
fără îndoială, cea dintre Bădin-Geor- 
gescu și Dancea-Slapciu, cîștigată în 
patru seturi de primii. In semifinale: 
M. Vizirii, Bardan — Bădin, Geor
gescu 4—6, 6—4, 6—2, 8—6, 7—5: 
Carahdis, Zacopceanu — Năstase,

Burcescu 6—2, 3—6, 6—3, 6—0.
In după-amiaza zilei de sîmbătă au 

fost desemnați toți cei patru semifi- 
naliști ai probei de simplu bărbați. 
Adversarul lui Georgescu va fi Dan- 
cea, care a furnizat surpriza zilei 
dispunînd în sfert de finală de Năs- 
iase cu 6—4, 2—6, 6—3, 7—5. A fost 
un meci spectaculos, care a demon
strat progresul evident al învingăto
rului. Da'ncea a atacat cu curaj a 
„smeciat" puternic și și-a surprins 
adversarul cu frumoase mingi pasate 
și loburi bine dirijate. Iată rezultatele 
celorlalte două sferturi de finală: 
Bosch — Bardan 6—4, 6—1, 6—0; 
M. Viziru — Caralulis 6—2, 6—1, 
9—7.

In semifinală la simplu femei, Eca- 
terina Horșa a dispus de, Elena Ro- 
șianu cu 6—I, 5—7, 6—3.

întrerupte ieri din cauza ploii, me-’ ' 
ciurile continuă astăzi după-amiază lă 
Centrul de antrenament. nr. 2. ,
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La ordinea zilei: bilanțul cvadruplei întîlniri fotbalistice romîno-poloneze

SUCCESE SEMME1CATIVE
Reușita unei duble experiențe • Ecourile victoriei de la Varșovia «Declarații după Jocurile de lai 

București și Bacău

rei victorii, un rezultat de egalitate și un scor gene- 
de 11:4 — iată bilanțul — favorabil nouă — al 

idruplei întîlniri dintre fotbaliștii noștri și cei polonezi, 
e a făcut ca sutele de mii de iubitori ai fotbalului să 
iască duminică o zi plină de satisfacții. Fotbalul nos- 

a înregistrat duminică un succes total, dacă ținem 
mia de faptul că un meci nul în deplasare echivalează 
o victorie.

’este valoarea in sine a rezultatelor acestei împătrite 
ifruntări cu fotbalul polonez se situează însă, maniera 
care le-au obținut reprezentanții noștri. Duminică, pe 
ora 14.35, în drum spre stadionul Republicii, un tînăr 
donat al fotbalului, ca de altfel toți cei care făceau 
freamăte căile de acces spre stadionul din Dealul Spirii, 
s-a adresat: „Oare azi o să vedem un meci frumos 

spunsul la primit puțin mai tîrziu, direct de la cei în 
pt să i-1 dea : jucătorii selecționatei noastre secunde, 
ntre care o serie de debutanți, au făcut un joc de va- 
re, superior din toate punctele de vedere, și în primul 
<1 în ce privește concepția. Și ca ei au jucat și ceilalți 
rezentanii ai noștri, mai mari — din echipa A — sau 
i tineri — din echipele de tineret și juniori. Bine pre- 
iți fizic, punînd în valoare calități fizice și morale ca- 
teristice lor (viteză, combativitate, putere de luptă), 
âtorii noștri au știut de data aceasta să îmbine toate 
■stea cu calități tehnice și tactice bine precizate, con- 
uind eciiipe închegate, omogene și impunîndu-se prin- 
tn joc ofensiv, de bună calitate tehnică și spectaculară, 
mare eficacitate. Cu aceasta atl remediat — și sperăm 
sînt pe calea cea bună, pe care nu o vor mai părăsi 
una din principalele lacune manifestate în ultimele 

tide internaționale : eficacitatea acțiunilor ofensive.
3ele patru întîlniri cu fotbaliștii polonezi au însemnat, 
ă, și reușita unei duble experiențe:
i. ,,infuzia" cu elemente tinere de talent a dat reznlta- 
e așteptate. Jenei, Dridea, Mihăilescu, Seredai — în 
lipa A —, Rakcsi, Leahevici, Mafteuță, Hașoti, Dra- 
mirescu, — în echipa B, — Nedelcu, Varga — în 
i de tineret — și-au pus în valoare talentul, au cores- 
ns încrederii și au deschis drum nou echipelor națio- 
le, drum care nu va trebui să fie părăsit chiar în cazul 
or eventuale insuccese. Ceea ce lipsește tinerilor noștri 

’ști este experiența cît mai mare a partidelor inter
vale. Îndemn pentru viitor în promovarea cu curaj

Dridea, deși jenat, reușește și de aceasta dată să-l 
depășească pe stoperul Korijnt

Foto T. Roibu
a elementelor tinere care se impun de-a lungul campio
natului.

2. Scurtarea la maximum a perioadei de pregătire a 
loturilor reprezentative, astfel ca să nu prejudicieze des
fășurării regulate și continue a campionatului, nu a in
fluențat comportarea echipelor. Jucătorii și-au păstrat vi
goarea și prospețimea, acționînd în plenitudinea mijloa
celor lor fizice. încercarea făcută pentru prima dată în 
ultimii ani, a izbutit.

In lumina acestor fapte, rezultatele de duminică de
vin și mai valoroase și deschid fotbalului nostru perspec
tive din cele mai frumoase.

P. GAȚU

ÂRȘOViA: „Fotbaliștii romîni au practicat 
un joc de calitate

i au fost superiori polooezî0or“

însemnări pe marginea primei etape 
a categoriei B ia fotbal

Trimisul nostru special, Teodor 
ibu. ne-a transmis de la Varșovia 
eva impresii culese după meci, din 
idul antrenorilor, arbitrilor și ju- 
torilor.
N. KLOPOTK1N, arbitrul principal 

întîlnirii: „Fotbaliștii romîni au 
acticat un joc de calitate. Ei au 
it superiori polonezilor. Victoria e- 
ipei R. P. Romîne este deplin me- 
ată. Echipa romînă a fost mai cal- 
î, mai disciplinată, mai bine orien
ta în acțiunile finale".

PROIJFF. antrenor al echi- 
R. n. Polone: „O impresie exce- 

' mi-a făcut-o fundașul Popa, 
i și cele două aripi. Echipa po- 

ieză, deși a avut multe ocazii de 
marca, n-a știut să tragă la poartă, 
rește că nu-s mulțumit de rezultat, 
irerea mea este că un scor de ega- 
ate ar fi fost mai echitabil. Felicit 

jucătorii romîni și cred că în țara 
. această victorie a fost înregistrată 

multă satisfacție. Aveți o echipă 
iară, formată din jucători curajoși, 
acțicanți ai unui fotbal corect".

iu,, atacam în echipa R. P. 
done: „Mi-a plăcut Întreaga echipă 
mină și în special Popa. Adver- 
rii noștri au meritat victoria. Jfu- 
torii romini au progresat mult față 

anii precedenți. Merită toate feli- 
ăriie".

U C11E $ TI:
RZF.PKA WLADISLAW. conducăto- 
1 echipei B a R P. Polone: „Ko
i'iii au jucat mai bine și au meritat 
eforia. Este adevărat că am primit 
>uă poluri gratuite, dar aceasta nu 
ade din meritele echipei ro- 
îne, Pe fotbaliștii noștri încă nu 
am văzut jucind așa de slab. Mi-a 
ăcut mult înaintarea romînilor. Ar- 

’traj.ll foarte bun

ION LUPAȘ, unul din antrenorii 

BACĂU:
C. DRÂGliȘIN, unul din antrenorii 

•hipei rDnîiiie: „Echipa noastră de 
miori a avut un ritm constant de joc, 
realizat execuții de toată frumusețea, 

esfășurate în plină viteză, și a su- 
us la o presiune serioasă apărarea 
dversă. Forma excepțională a porta- 
ului Karașzinski a făcut ca scorul 
artidei să nu fie decît 2—0".

AUGUSTIN BOTESCU, antrenor al 
echipei R. P. Romîne: „Am învins 
o echipă puternică. Am jucat relaxat, 
ceea ce a determinat în bună măsură 
victoria noastră. întreaga echipă a 
luptat constant pe toată durata jocu
lui. Sînt foarte mulțumit de jocul ei. 
Trebuie să remarc în special pe Con
stantin, Caricaș, Jenei, Popa și pe 
tinărul Dridea, care și-a confirmat 
locul în prima reprezentativă a țării. 
Sîntem pe calea cea bună în fotbalul 
nostru".

CONSTANTIN, inter dreapta al e- 
chipei R. P. Romîne: „Sînt foarte 
fericit de victorie. întreaga echipă a 
știut să lupte cu un deosebit avînt 
pentru culorile patriei dragi. E- 
chipa a dovedit maturitate, iar cei 
trei debutanți s-au străduit și au 
reușit să se integreze în jocul colec
tiv al formației. Fotbaliștii noștri au 
dovedit că pot obține rezultate dintre 
cele mai bune".

DRIDEA, centru înaintaș al echipei 
R. P. Romîne : „Sînt nespus de bucu
ros că am putut să contribui la a- 
ceastă prețioasă victorie a echipei 
noastre reprezentative în fața redu
tabilei formații poloneze. Mă simt 
dator să mulțumesc tuturor coechi
pierilor mei care m-au ajutat să 
înscriu toate cele trei puncte".

selecționatei noastre secunde: ^Încer
căm să formăm o echipă tinără și 
după cum am constatat la această în- 
lilnire sintem pe calea cea bună. 
Mafteuță este un inter cu mari pers
pective. Dintre ceilalți jucători am re
marcat pe Rakcsi și Fronea. Polone
zii ai jucat bine In clinp, însă îna
intașii lor nu au avut viteză și forță 
de pătrundere. Doar Norkovszki a reu
șit de două ori să străpungă apăra
rea noastră".

„Felii pa romînă
a jucat mai bine“

K. GIERWATOWSK1, antrenorul e- 
chipei poloneze : „Echipa romînă a ju
cat mai bine. Ea cuprinde juniori bine 
dotați, talentați, buni tehnicieni. Mi-au 
plăcut în mod special stoperul Boroș 
și aripa Pîrcălab—Năftănăilă. De la 
noi cel mai bun a fost Karaszinski. 
Rezultatul este just".

Fază din meciul de categorie fi, Știința București — Prahova Ploești 
(2—4). Atac respins la poarta echipei ploeștene.

(Foto H. Nandi)

Știri și rezultate de fotbal
PRIMA REPREZENTATIVA 

A REVENIT IN ȚARA

București, Dina- 
și Petrolul Plo-

două jocuri ur-
mează să aibă loc în cuplaj, care va 
fi pus la punct miercuri, într-o ședință 
a delegaților celor patru echipe.

• Toate jocurile de categorie A și 
B amînate se vor disputa la 9 sep
tembrie : Rapid București—U.T.A., 
S.N.M. Constanța—Foresta Fălticeni, 
Știința Timișoara—Metalul Titanii 
București și C.S. Oradea—C.S.M. 
Baia Mare.

• Intr-un- joc amical internațional, 
disputat sîmbătă în Capitală, 1CS1M 
a dispus de Lokomotiv Russe Cu 5—1 
(2—1). Bucureștenii au marcat prin 
Raic.a (3), Moldoveanu și Biclca.

A început, așadar, luptă pentru în- 
tîietate și în campionatul categoriei B 
la fotbal. Am așteptat cu mult interes 
startul acestei întreceri fotbalistice, în 
special pentru faptul că datorită for
mulei noi de disputare a campionatu
lui, pe lîngă echipele cu o îndelungată 
activitate în categoria B, au intrat 
în luptă și cîteva formații noi, re
cent promovate. De la început trebuie 
să arătăm că noile promovate, în ma
joritatea lor, au corespuns așteptări
lor. Rapid Cluj, de exemplu, a făcut 
un joc foarte bun în compania echipei 
C.S.A. Sibiu. Spectatorii din Cluj au 
asistat la un meci de un nivel teh
nic ridicat, cu faze frumoase de fotbal. 
Trebuie să scoatem în evidentă și com
portarea meritorie a echipei Chimia Fă
găraș care a furnizat surpriza zilei, 
învingînd cu un scor concludent (3-1) 
pe Corvinul Hunedoara. O altă nou 
promovată, Jiul Craiova, a dat o ri
postă dîrză ceferiștilor din Timișoara, 
iar C.F.R. Pașcani, C.S.M. Rădăuți 
și Recolta Cărei au obținut victorii 
prețioase în fața unor formații care 
practică un fotbal de calitate. îm
bucurător este faptul că majoritatea 
echipelor participante au aliniat for
mații întinerite (C.S. Tg. Mureș. Di
namo Miliția, Știința Craiova etc. ). Au 
apărut o serie de jucători noi, care 
au dat satisfacție. Printre ei se nu
mără și fiul lui Petschovski care a 
debutat cit această ocazie în postul 
de inter la A.M.E.F.A. Dintre jucăto
rii cunoscuți — după cum ne-au re
latat corespondenții noștri — s-aii re
marcat Bătrîn (C.F.R. Arad). Dără- 
ban (Dinamo Galați), Zapis (Corvinul 
Hunedoara), Avram și Sober (Rapid 
Cluj), Urcan și Serfoz'd (C.S.M. Re
șița) etc.

★
De remarcat un alt fapt care — de 

data aceasta — nu este deloc îmbu
curător: abundența penaltiurijor la me-

• Sîmbătă și duminică s-au disputat 
cîteva jocuri amicale. Iată rezultatele:

Ploești: Petrolul—Farul Constanța
1—1 (0—1). Scorul a fost deschis de 
Farul prin Moroianti (min. 3). Ploeș-

Carpați Și- 
___ , -......Timișoara— 

> ai m pini i-iw-wiaaa ...... ~jelui Roșu, Dinamo Militia—Metalul Titanii 
tenii an egalat în min. 79 prin Za- Drubeta T. Severin, Jiul Craiova-Melalul O-• . n__  C IA TîrnAuithi Prx-hana.

Timișoara: Știința—U.T.A. 2—3 
(2—1). Gazdele au înscris prin Mano- 
lache și Lereter, arădenii prin Neamțn, 
Seres și Tăucean.

Bacău : Dinamo—Steaua roșie Ba
cău 5—1 (3—1). Dinamoviștii și-au 
asigurat victoria prin punctele reali
zate de Rădulescu, Asan, Cipriot, 
Publik și Sorin Avram.

Oradea: C.S.O.—Știința Cluj 0—1 
(0—0). Unicul punct a fost înscris 
de H. Moldovan (min. 74).

Rm. Vilcea: Șantierul Govora—Mi
nerul Lupeni 1—4 (0—1). Au marcat: 
Milea (3) și Nisipeanu pentru Minerul, 
Glieorghișan pentru gazde.

Excursie organizată de O.N.T. la campionatele mondiale 
de baschet de la Moscova

O.N.T. Carpați organizează o ex
cursie cu prilejul campionatelor mon
diale feminine, care vor avea loc la 
Moscova între 10—20 octombrie 1959, 
Plecarea la Moscova va avea loc în 
ziua de 13 octombrie, tar sosirea în 
ziua de 15. Participanții la excursie 
vor putea viziona întrecerile turneul' i 
final, între 15—20 octombrie. Pleca

ciurile din seria 1 și a 11-a. Majori
tatea loviturilor de la 11 m au fost 
acordate în urma unor faulturi în ca
reu. Aceasta, dacă denotă, pe de o 
parte, curajul arbitrilor, care au sanc
ționat cu promptitudine infracțiunile, 
pe de altă parte arată jocul incorect 
al unor apărători. Au fost acordate nu 
mai puțin de 6 penaltiurj dintre care 
patru au fost transformate, iar două 
ratate (de Androvici — C.F.R. Timi
șoara și Măriuță — Unirea Iași).

Comportarea generală a jucătorilor 
a fost bună, corectă. S-ati produs însă 
unele abateri care trebuie sancționate 
în mod exemplar. In această privință 
se cuvine semnalată atitudinea cu 
totul condamnabilă a lui Radu (Di
namo Miliția București), care în auzul 
spectatorilor își îndemna partenerul 
său de joc să-și țină adversarul sau 
să-l trîntească la pămînt. Atitudinea 
lui a fost dezaprobată energic de pu
blic. Din fericire, asemenea manifestări 
nesportive nu s-au semnalat și la alte 
întîlniri. In tot cazul conducerea echi
pei Dinamo Miliția trebuie să anali
zeze serios comportarea nesportivă a 
lui Radu și să ia măsuri contra aces
tui jucător.

★
După prima etapă putem trage con

cluzia că majoritatea echipelor de ca
tegoria B sînt preocupate să practice 
un fotbal de calitate bună. De aceea 
așteptăm ca în etapele viitoare să le 
vedem jucînd și mai bine, la un nivel 
mai ridicat, care să satisfacă exigen
țele mereu creseînde ale spectatorilor 
prezenți în număr tot mai mare și la 
meciurile de categorie P

Programul categoriei B la fotbal
CERIA A II-.'-

Etapa a IV-a (20 septembrie) : Metalul 
Tîrgoviște—Metalul Titanii Buc., Jiul Craiova- 
Știința Craiova, Carpați Sinaia-Drubefa T. 
Severin, Dinamo Milijia-Pompierul Buc., Po
iana Cîmpina-C.S.M. Reșița, Știința Timi- 
șoara-C.F.R. Timișoara, Metalul Oțelul Ro- 
lu-Flacâra Moreni.

Etapa a V-a (27 septembrie) : C.F.R. Ti- 
mișoara-Dinamo Miliția, Carpați Sinaia-Me- 
talul Tîrgoviște, Știința Craiova-Metalul Ti
tanii Buc., C.S.M. Reșița—Metalul Oțelul Ro
șu, Pompierul Buc,-Știința Timișoara, Fle
cara Moreni-Jiul Craiova, Poiana Cîmpina— 
Drubeta T. Severin.

Etapa a Vl-a (4 octombrie) : Drubeta T. 
Severin-Pompierul Buc., Știința Timișoara- 
Poiana Cîmpina, Flacăra Moreni—C.S.M. Re
șița, Jiul Craiova-Carpați Sinaia, Dinamo 
Miliția-Metalul Tîrgoviște, Metalul Oțelul 
Roșu-Știința Craiova, Metalul Titanii Buc.- 
C.F.R. Timișoara.

Etapa a Vll-a (11 octombrie): C.F.R. Ti- 
mișoara-Știința Craiova, Carpați Sinaia-Me- 
talul Oțelul Roșu, Pompierul Buc.-Metalul 
Titanii Buc., C.S.M. Reșița-Șt.inta Timișoara, 
Drubeta T. Severin-Flacăra Moreni, Jiul 
Craiova-Dinamo Miliția, Metalul Tîrgoviștt* *-  
Poiana Cîmpina.

leri la amiază s-au înapoiat în Ca
pitală jucătorii primei echipe reprezen
tative, care a cucerit la Varșovia o 
Inimoasă victorie. La sosirea pe aero
port, fotbaliștii noștri au fost întîm- 
pinați de delegați ai federației, precum 
și de numeroși sportivi care i-ati feli
citat călduros pentru succesul repurtat 
în meciul cu R. P. Polonă.

Jucătorii selecționatei de tineret, care 
au jucat la Szczecin, sosesc în cursul 
zilei de astăzi.

• întrerupt pentru a face loc. jocu
rilor cu reprezentativele R. P. Polone, 
campionatul categoriei A se reia du
minică, cu jocurile etapei a treia: 
Farul Constanța—Știința Cluj, Jiul 
Petroșani—Minerul Lupeni, Steagul 
roșu Orașul Stalin — U.T.A., Progre
sul București—Rapid 
mo București—C.C.A. 
ești—Dinamo Bacău.

La București, cele

Etapa a VII l-a (18 octombrie) : Pompierul 
Buc.—Carpați Sinaia, Știința Craiova-Drubeta 
T. Severin, Poiana Cîmpina-C.F.R. Timișoara, 
Metalul Oțelul Roșu-Metalul Tîrgoviște, Di
namo Miliția-C.S.M. Reșița, Flacăra Moreni- 
Metalul Titanii Buc., Știința Timișoara-Jiul 
Craiova.

Etapa o IX-a (25 octombrie) : Flacăra Mo- 
reni-C.F.R. Timișoara, Metalul Titanii Buc.— 
Jiul Craiova, Drubeta T. Severin—C.Ș.M. . Re- - 
Îi|a, Știința Craiova-Poiana Cimpina, Știinfa 

imișoara—Metalul Otelul Roșu, Metalul Tîr-
Smoia-Di-(joviște-Pompierul Buc., Carpați 

nomo Miliția.

Etapa a X-a (1 noiembrie) : 
noio-Știinfa Timișoara, C.ER. 
lelul Roșu, f

Buc., C.S.M. Reșija-Metalul Tîrgoviște, Po
iana Cîmpina—Flacăra Moreni, Pompierul 
Buc.,-Știin)a Craiova.

Etapa a Xl-a (8 noiembrie) : Metalul Tîr- 
aoviște—Jiul Craiovo, Metalul Oțelul Roșu— 
Dinamo Militia, C.F.R. Timișoora-Pompierul 
Buc., Drubeta T. Severin—Știinja Timișoara, 
Știinfa Craiova-Flacăra Moreni, Poiono Cîm
pina—Metalul Titanii Buc., C.S.M. Reșița—Cor- 
poți Sinaia.

Etapa a Xl)-a (15 noiembrie) : Flacăra Mo
reni—Dinamo Miliția, Jiul Croiova—C.S.M. Re- 
șifa, Metalul Titanii Buc.-Drubeta T, Seve
rin, Carpați Sinaia—Știința Craiova, Pom
pierul Buc.-Poiana Cîmpina, Știința Ttmi- 
șoara-Metalul Tîrgoviște, Metalul Oțelul Ro- 
,u-C.F.R. Timișoara.

Etapa a Xlll-a (22 noiembrie) : Știința 
Croiovo—Metalul Tîrgovișle, Pompierul Buc.- 
Flacâra Moreni, C.F.R. Timișoara-C.S.M. Re
șița, Drubeta T. Severin-Jiul Craiova, D‘- 
nomo Miliția—Știinja Timișoara, Metalul Ti
tanii Buc.—Metalul, Oțelul Roșu, Poiana Cîm- 
pino-Carpați Sinaia.

rea din Moscova este fixată pentru 
ziua de 20 octombrie, iar sosirea în 
București în ziua dej 22 octombrie. 
Doritorii se pot înscrie pina^la 16 sep
tembrie la agențiile CX’N.T. din Capi
tală ți din țară. ‘
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Contribuia activității științifice 
la creșterea măiestriei sportivilor noștri
In anii luminoși ai puterii 

noastre populare, un aport în
semnat la fundamentarea știin
țifică a mișcării de cultură fi
zică, cît și la introducerea în prac
tică a principiilor teoretice, l-au adus 
cercetările științifice efectuate de un 
mare număr de cercetători. Orienta
rea planurilor tematice de cercetare 
științifică către sarcinile actuale pre
tinse de cerințele practice, precum și 
elaborarea unor instrucțiuni cu privire 
la efectuarea temelor de cercetare, a 
făcut ca obiectivele ce stăteau în fața 
mișcării sportive să aibă un caracter 
unitar și să fie realizate în cea mai 
mare parte. Ca un rezultat al apli
cării cuceririlor teoretice în practică, 
țara noastră se mîndrește astăzi cu 
23 de locuri I la campionate mondiale, 
8 locuri I la campionatele europene, și 
6 locuri I la Jocurile Olimpice. La a- 
cestea se adaugă nenumăratele me
dalii de argint sau de bronz cucerite 
de sportivi roniîni în campionate mon
diale, europene sau Jocurile Olimpice, 
fără a mat enumera rezultate de va
loare în diverse mari concursuri in
ternaționale. Numai desfășurarea unei 
susținute și fructuoase activități știin
țifice poate constitui pîrghia principală 
pentru ridicarea în ansamblu a cali
tății procesului de antrenament, pen
tru pregătirea temeinică a sportivi
lor care au în față întreceri la nivel 
republican sau internațional. Activi
tatea de cercetări științifice în dome
niul sportiv ocupă un loc important în 
cadrul centrelor de cercetări și al ca
binetelor metod’co-științifice ale 
U.C.F.S., la Institutul de Cultură Fi
zică, rețeaua de medicină sportivă a 
Ministerului Sănătății, prin Societatea 
Științelor Medicale, la Dispensarul 
central pentru sportivi, ca și la cele 
regionale, la institutele de învăță- 
mînt superior, prin catedrele de edu
cație fizică etc. Valoarea științifică și 
practică a cercetărilor științifice efec
tuate a constat în faptul că au lămu
rit probleme legate de: aprecierea ca
pacității organismului în efort, depis
tarea precoce a oboselii și supraan- 
trenamentului, folosirea eforturilor in
tense optime, găsirea echilibrului 
funcțional al organismului în perioada 
fundamentală, raționalizarea alimen
tației sportive, conținutul și durata 
încălzirii înaintea efortului, planifica
rea antrenamentului sportiv etc.

Se apropie „Cupa Continentelor77 
Pregătirile voleibaliștilor noștri

Săptăiiiîna viitoare, va începe la 
Paris competiția internațională de 
volei „CUPA CONTINENTELOR". în 
vederea acestei întreceri la care vor 
lua parte echipe reprezentative din 
țări din Europa, Asia și America, vo-

TUKNEUL DE CALIFICARE PENTRU 
CAMPIONATUL REPUBLICAN FEMI

NIN DE BASCHET
De mîine pînă dumSnică se desfă

șoară la Ploești turneul final de cali
ficare pentru campionatul republican fe
minin «te brechet. La întreceri parti
cipă echipele Petrolul Ploești, Voința 
3ucurești. Voința Gheorghieni, Știința 
Cluj, Dinamo Craiova și voința Cimp i- 
lung MoldovO'iesc.

DIN ACTIVITATEA ALPINIȘTILUR 
DE LA VOINȚA ORADEA

Asociația sportivă Voința Oradea a 
organizat de curind un concurs de al
pinism dotat ou „Cupa 23 August11. 
.Acțiunea a avut loc în defileul Crișu- 
lui Repede, Ia Peștera, raionul Aleșd. 
Au participat tineri care practică a- 
cest sport numai de un an, sub îndru. 
marea instructorilor Gheorghe Papp, 
Iuli-u Szabo și Adalbert Kerekes. Rezul
tatele aiu fost frumoase, remareîndu-se 
Emeri • Balortl, Gheorghe Szas», Mag
dalena Magyar șt Eva - Tanay.

Tot in cinstea zilei de 23 August, 
sportivii aceleiași asociații au realizat 
o premieră alpină la Suncuiaș (raumul 
Aleșd). Traseul se află pe Un perete 
abrupt cu o lungime de circa lfto me. 
tri, și are gradul de dificultate III B. 
Escalada a fost realizată de Gheorghe 
Papp. Adalbert Kerekes și Iuliu Szabo.

Menționăm că secția de alpinism vo
ința Oradea numără 3fi membri care au 
o frumoasă activitate. Secția șl.a trecut 
în plin realizarea- a două noi premiere 
în același defileu.

Mircea Rocsin — ^respondent

Un aport deosebit în activitatea 
sportivă și științifică l-a adus un mare 
număr de cadre cu o înaltă calificare 
științifică, dintre care multe cu o în
delungată experiență practică și di
dactică, iar altele — cadre tinere care 
au putut să-și însușească într-un ter
men relativ scurt meșteșugul muncii 
științifice. Printre aceste cadre putem 
enumera pe academicienii Grigore Be- 
netato, St. M. Milcu, I. Hațieganu, pe 
prof. dr. I. Nițescu și I. Pavel, pe 
dr. T. Dumitrescu, M. Georgescu, M. 
loanete, E. Balogh, ,L. Taus ca și pro
fesorii L. Șic’ovart, E. Ghibtt, N. Alexe, 
L. Teodorescu, 2. Dragomir, R. Pod- 
13ha ș.a.

Pentru o cît mai bună generalizare 
teoretică și practică a rezultatelor cer
cetătorilor, cs sprijinul organelor și 
organizațiilor de partid au fost organi
zate sesiuni științifice de comunicări 
care an constituit tribuna de discuții 
științifico-profesionale și care s au ter
minat cu concluzii rodnice. Incepînd 
cu sesiunile internaționale la care a 
participat țara noastră (Torino, Lu
xemburg, Ncapole, Praga, Moscova, 
Varșovia), corrtinulnd cu cele din 
București (1956 și 1958) și termi- 
nînd cu cele cu caracter republican 
de la Timișoara, Cluj și Tg. Mureș, 
se poate constata importanța pe care 
o au cercetările științifice în practica 
educației fizice. Putem afirma că astăzi 
s-au pus bazele unei valoroase și 
trainice tradiții în munca de cercetare 
științifică. La generalizarea unor ex
periențe înaintate, un ajutor însemnat 
l-a acordat și presa care a publicat și 
popularizat cele mai însemnate acțiuni.

Pe de altă parte, nici mișcarea de 
inovații, și invenții n-a stat pasivă 
la dezvoltarea vertiginoasă a mișcării 
de cultură fizică. Au fost construite 
astfel, aparate de cronometraj 
electronic, anarat cronofotochinooraf. 
electroencefalograf, ca și diferi
te tipuri noi de materiale și echipa
mente sportive. Toate acestea nu sînt 
altceva decît rodul unei munci știin
țifice susținute, muncă pentru care 
s-au creat condiții în anii regimului 
nostru democrat-popular. Lărgirea 
sferei teoriei și practicii educației fi
zice în țara noastră s-a făcut în pri
mul rînd pe baza însușirii creatoare a 
școlii sovietice. Teoreticienii și practi
cienii noștri au preluat cuceririle cer- 

leibaliștii noștri și-au început pregă
tirile sub conducerea antrenorului 
Nicolae Sotir.

S-a alcătuit un lot mai larg din 
care fac rprte: Roman. Rusescu, Ni
co! au. MihăilescU' Micuiescu, Păunoiti, 
Berzei, Vrâgan, Ganciu, Pădureții, 
Chiriță, Corbearut, Wolf. Din lot mai 
fac parte Fieraru și Pauel, care în 
momentul de față se află la „Uni
versiada" de la Torino, în echipa 
noastră studențească. De la To
rino ei vor pleca direct la Paris.

Programul concursului Pronosport 
nr. 34 din 6 septembrie cuprinde un 
meci internațional și 11 partide din 
campionatul categoriilor A și B din 
țara noastră.

Meciul U.R.S.S. — R. Cehoslovacă 
stîrnește un deosebit interes. Ambele 
echipe vor alinia jucătorii cei mai 
buni și e greu de prevăzut de partea 
cui va fi victoria, deși, avînd avan
tajul terenului, reprezentativa sovie
tică apare cu o șansă în plus.

Al doilea meci al programului este 
tradiționala partidă Dinamo Bucu
rești — C.C.A., care, an de an, aduce 
pe stadion zeci de mii de spectatori. 
In baza ultimelor rezultate, C.C.A. 
este favorita întîlnirii, dar, firește, 
meciul este cît se poate de deschis, 
victoria putîud reveni tot atît de bine 
și lui Dinamo.

In ambele întîlniri susținute în ca
drul campionatului de anul trecut. 
Farul și Știința Cluj au terminat la 
egalitate. Și noua lor întîlnire are 
perspective de a se încheia la egali
tate. Farul, jticînd „acasă", unde e 
puternic susținută de spectatori, poate 
spera totuși să ia ambele puncte.

Cu mare interes este așteptată și 
întîlnirea dintre Progresul și Rapid. 
Progresul va căuta, desigur, să ob
țină o victorie, care i-ar da prilejul 
să salte în clasament și să se de-. 

cetărilor științifice sovietica și le-au 
aplicat și extins la specificul nostru. 
Cercetările efectuate și rezultatele ob
ținute au reușit să fundamenteze în 
mod științific mișcarea noastră de 
cultură fizică și sport și să aducă 
contribuții serioase fiziologiei sportive, 
pedagogiei, psihologiei, igienei, culturii 
fizice medicale, științe care au contin
gență directă cu practica sportivă.

Principiile, metodele și mijloacele 
noi, modeme, folosite în antrenamen
tul sportiv au dat pe plan de instrui
re o nouă orientare mișcării noastre 
sportive, situînd la momentul actual 
Republica Populară Romînă la un 
înalt nivel în arena sportivă mondială. 
Rezultatele obținute de sportivii noș
tri — în realizarea cărora o largă 
contribuție au avut-o antrenorii, pro- 
fesopii și mediefl noștri sportivi — 
demonstrează faptul că azi dispunem 
de o concepție unitară, funda
mentată științific și de o metodică 
ce se prezintă la un nivel înalt. 
Sarcina ce ni se impune pentru viitor 
este consolidarea rezultatelor obținute 
pînă în prezent, stimularea ramurilor 
sportive rămase în urmă, precum și 
creșterea valorii cadrelor medii. Des
fășurarea și îmbunătățirea pe mai de
parte a muncS de cercetare științifică, 
precum și anliearea rezult ’telor ei în 
cîmpul practicii noastre sportive va 
contribui la creșterea continuă a nive
lului performanțelor, a mișcării noa
stre sportive, a prestigiului Republicii 
noastre dragi.

Prof. CORNEL RADUȚ 
din sectorul metodic, învățămînt 

și cercetări științifice al 
U.C.F.S.

RAPID BUCUREȘTI, campioană republicana 
de juniori la polo

• Campionatul cat. B • Rapid Buc. — C.S. Sleza Wroclaw — la înot și polo

Măriuca Rotaru, talentata înotătoare a clubului Rapid București, se pre
gătește intens in vederea întîlnirii cu înotătorii din Wroclaw.

• Timp de 5 zile, bazinul ștran
dului orășenesc din Oradea a găzduit 
finalele campionatului republican de 
juniori la polo. Cele șase echipe par
ticipante la întreceri au dovedit o bună 
pregătire fizică și tehnică, oferind 
publicului care a asistat la meciuri 
în fiecare a a turneului, partide pa
sionante.

Lupta pentru titlul de campioană 

părteze oarecum de zona lanternei. 
Dacă nu, măcar un meci nul. Și 
această eventualitate apare mai placi 
zibilă, finind seama de forma am
belor echipe.

Meciul Steagul roșu — U.T.A. va 
fi pentru localnică un prilej de a 
cuceri măcar unul din cale două 
puncte puse în joc.

Un derbi local în Valea Jiului: 
Jiul — Minerul Lupeni. Echipa din 
Petroșani are mai multă experiență 
și ar trebui să învingă. Ar trebui... 
Dar nici un rezultat nu trebuie pri
vit ca o surpriză.

Dintre partidele de categoria B 
cuprinse în program menționăm pe 
cele care par mai deschise din punct 
de vedere al rezultatului final: C.S.A 
Sibiu — Gaz Metan Mediaș; Indus
tria Sîrmei Cîmpia Turzii — C.S. 
Oradea ; Rulmentul Bîrlad — Unirea 
Iași și C.S.M. Baia Mare — A.M.E.F.A.

★
In urma trierii variantelor depuse 

la concursul Pronosport nr. 35 din 
30 august au fost găsite 10 variante

Ecouri după „Cupa sem!centenarid#r“ h regW
Ne vorbesc: un arbitru, un antrenor și un spectator.^

Duminică dimineața, odată cu 
jocurile din etapa a IlI-a, a luat sfîr- 
șit competiția de rugbi inițiată de Fe
derația romînă de specialitate și dota
tă cu „Cuipa semicentenarului". A- 
ceasță competiție a stîrnit un real in
teres în rîndul jucătorilor și al iubito
rilor jocului cu balonul oval. Iată cîte- 
va declarații:

ION ONCESCU, arbitru: „O corn-1 
petiție într-adevăr, reușită. Nu m-am 
așteptat ca acum, cu trei săptămîni 
înainte de reluarea activității competi- 
ționale, jucătorii noștri fruntași să ma
nifeste o formă atît de bună. Lucrul 
este îmbucurător, mai ales că în cursul 
acestei luni, rugbiul romînesc are o 
importantă confruntare Internațională 
cu rugbiul din R. D. Germană. Trebuie 
să relev orientarea pozitivă a antre
norilor echipelor participante către 
jocul ofensiv, reușita lor în acțiunea 
de omogenizare a formațiilor, lucru 
observat în special la reprezentativa 
A. De reținut, de asemenea, valoarea 
tot mai accentuată a rugbiului din pro
vincie. Mi-a plăcut în mod deosebit 
evoluția echipei de tineret. Am văzut 
la lucru o formație care a luptat cu
rajos, cu adversari, de fapt, mult mai 
puternici. Echipei de tineret i se între
zăresc rezultate foarte frumoase. Con
firmarea — cît de curînd, în meciul 
de tineret cu R. D. Germană." 

a fost aprigă, astfel că la sfîrșitul 
turneului trei echipe și anume Rapid 
Le, Uetalea B' cur și Voiu a Tg. Mu
reș au totalizat același număr de 
puncte fiind despărțite doar cu aju
torul golaverajului. Iată rezultatele în
registrate : Rapid Buc. cu Voința Tg. 
Mureș 3—6, cu Cetatea Bucur 7-—3, 
cu Voința Oradea 4—3, cu Ind. Lînii 
Timișoara 14—0 și cu C.C.A 14—0;

cu 12 rezultate exacte, 156 variante 
cu 11 rezultate exacte și 1335 variante 
cu 10 rezultate exacte.

Premiile acestui concurs vor fi sta
bilite după încheierea operațiunilor de 
omologare care sînt în curs.

★
La meciurile de fotbal C.C.A — 

Dinamo București și Rapid — Pro
gresul care se dispută duminică 6 
septembrie a.c. pe stadionul „23 Au
gust", I. S. Loto-Pronosport acordă 
spectatorilor găsiți de organele de 
ordine pe locurile indicate pe bilete 
următoarele premii: o bicicletă 
„Carpați", 10 metri balonseide ,,Cirus“.

Pentru spectatorii care vor fi găsiți 
de organele de ordine pe locurile 
indicate pe bilete și vor avea asupra 
lor buletine depuse pe numele lor 
la concursurile Pronosport sau Prono- 
expres din G septembrie a.c.: O mo
tocicletă „Sitnson", 13 m. stofă a 360 
lei metrul, o broșa de aur.

Pentru a obține motoreta, pârtiei 
pantul respectiv trebuie să aibă asu
pra sa buletine depuse la concursul 
din 6 septembrie a.c. de cel puțin 
50 lei (la Pronosport sau Pronoexpres 
sau la anibele concursuri).

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport

DUMITRU 1ONESCU, antrenor la 
clubul Constructorul: „In preajma du
blei întîlniri internaționale cu echipele 
A și de tineret ale R. D. Germane, 
inițierea unei astfel de competiții a 
fost cît se poate de nimerită. Particț- 
panții la „Cupa semicentenarului" au 
dovedit — în majoritatea lor — că au 
înțeles rostul competiției, punînd în 
valoare toate cunoștințele lor tehnice, 
toate resursele fizice, pentru a ajuta 
colectivul de antrenori la stabilirea 
unor prime concluzii în ceea ce priveș
te scheletul echipelor noastre reprezen
tative. Am reținut forma excelentă a 
unor jucători tineri ca : Demian, Iri- 
mescu, Wusek, Sava, Nistor, V. Geor
gescu, Tuțuianu, Dragomir etc., ele
mente de mare viitor pentru rugbiul 
romînesc".

AUREL NÎCULESCU, magazioner 
la uzinele „23 August" ; „Ce surpriză 
plăcută mi-au făcut rugbiștii roștri 
fruntași 1 Pregătirea lor bună, pofta 
de joc rar întîlnită, strădania fiecăruia 
de a arăta că rugbiul este un sport 
spectaculos, m-au impresionat în mod 
deosebit. M-am bucurat văzînd contu- 
rîndu-se — încă de pe acum — viitoa
rea noastră reprezentativă (alcătuită 
— firesc — pe scheletul echipei cam. 
pioane C.F.R. Grivița Roșie) ca o for
mație capabilă să facă față imor adver
sari redutabili".

Cetatea Bucur cu Voința Tg. Mureș 
9—2, Voința Oradea 11—6, Ind. Lînii 
14—0, C.C.A. 14—0, Voința Tg. Mureș 
cu Voința Oradea 8—2. Ind. Lînii 
14—0, C.C.A. 19—4, Voința Oradea 
cu Ind. Lînii 14—0 și C.C.A. 7—2, 
Ind. Lînii cu C.C.A. 8—2. Clasament:

1. Rapid Buc. 5 4 0 1 42:12 8
2- Cetatea Bucur 5 4 0 1 51:15 8
3. Voința Tg. Mureș 5 4 0 1 49:18 8
4. Voința Oradea 5 2 0 3 32:25 4
5. Ind. Lînii Tim. 5 10 4 8:58 2
6. C.C.A. 5 0 0 5 8:62 0

Ia-tă lotul echipei campioane (an
trenor C. Vasipu): Mureșmi. T.xr-nti, 
Tătaru, Alexandresctt, Mocanii. Pa”el 
Alexandru, Popa. Vasiliu și Opri.ș.

De-a lungul turneului cei mai bum 
jucători au fost Ad. Lengyel (Oradea), 
Tr. Fleșeriu (Tg. Mureș) și Alexan- 
drescu (Rapid). Iată de altfel și cla
samentul golgeterilor : 1. Fleșeriu (14),
2. R. Ionescu Cet. Bucur (13), 3. Ad. 
Lengyel (11), 4—5. Alexandrescu șt 
Kappler Tg. Mureș (10).

• Campionatul categoriei B la polo 
a continuat săptămîna trecută cu 
jocurile etapei a IX-a. Iată cîteva dm 
rezultatele înregistrate : Pet-ro'ul C'm- 
pina — Rapid Buc. 2—14- Reco' a 
Buc. — S.S.E. II Buc. 5—2: Ve; ța 
Tini. — Jiul Craiova 47—0 (res'a 
A.S.M. Lugoj ■— Voința Tim. -—5; 
C.F.R. Timișoara — Dinamo Sihri 
26—0; Jiul Craiova — C.F.R. Arad 
1—21; Voința Oradea — Metalul Cluj
3— 1; C.F.R. Cluj — Voința Cltîi 8—4.

Programul etapei viitoare (6 seo- 
tembrie) este următorul: Seria I: 
Constructorul Buc. — Cetatea Bucur; 
C.S.A. Marina Constanța — CI. stot- 
tiv școlar Buc.; Olimpia Or Stalin 
— S.S.E. I Buc.- Seria a ll-a : Rapid 
Buc. — Voința Buc.; S.S.E. II Buc. 
-— Petrolul Cîmpina ; Recolta Buc. — 
C.S.A. Or. Stalin; Seria a lll-a: 
Voința Timișoara — C.F.R. Timișoa
ra ; C.F.R. Arad — A.S.M. Lugoj; 
Dinamo Sibiu — Jiul Craiova ; Seria 
a IV-a: Metalul Cluj — Voința Tg. 
Mureș; C.F.R. Cluj — Voința Oradea; 
Granitul Oraș Dr. P. Groza — Voința 
Cluj.

• Duminică 6 septembrie bazinul 
de 50 m. din incinta complexului spor 
tiv al Tineretului va găzdui o întîl
nire internațională de înot și polo 
inter-cluburi. Este vorba de meciul 
revanșă Rapid București — C S. 
S’eza Wroc'aw (R. p PolonăL 
nirea cu înotătorii polonezi constituie 
o l- ••• ■ v-- ‘; re a în t ■t'"’"n" • ■■■'u- 
reșteni înaintea campionatelor repu
blicane de seniori (11 —13 septembrie) 
și totodată un bun prilej de selecție 
în vederea apropiatelor campionate 
europene feroviare ce vor avea loc 
luna aceasta la Cardiff între 20 și 
24 septembrie,

~SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 3469



locurile Mondiale Universitare de la Torino
Echipa de volei a R*P.R.  s-a calificat pentru 

grupa semi-finală
Iugoslavia — 
turneul pentru 
licat echipele 
slaviei și R.F.G.,

TORINO 31 (prin telefon). „Mi,ca 
Olimpiadă", cum sînt denumite aici 
locurile” Mondiale Universitare, atra- 
je tot mai multi iubitori de sport din 
ocalitate.

Echipa studențească de volei a ță- 
■ii noastre a debutat în competiție 
.îmbată după-amiază. întîlnind repre- 
:eniativa universitară a Braziliei. In 
evident progres față de evoluția de 
icum doi ani de la Paris, brazilienii 
m opus jucătorilor noștri o rezistența 
nai mare decît era de așteptat. Ini- 
iativa a aparținut însă în permanență 
:chipei noastre, al cărei adevărat „mo
or" a fost proaspătul absolvent al 
.M.F. Cluj. Gabriel Cherebețiti, în ex- 
■elentă formă. I 'tilizat ca trăgător 
mincipal, tînărtil Vasile Pavel a dat 
ie asemenea deplină satisfacție. O 
romnortare bună au avut și ceilalți 
urători : Fierarii, Bărbuță, Agîrbicea- 
îu si Tiniirgazin. Scor: 3—I (15—6, 
5—8, 12—15, 15—12) pentru R.P.R. 
Duminică, voleibaliștii noștri au întîl- 
lit echipa Libanului. Scorul cu care a 
ost obținută victoria: 3—0 (15—0, 
15—1, 15—3) ne scutește de alte co- 
nentarii. In urma acesto-r două vic- 
orii, echipa R.P.R. a câștigat seria 
lin care făcea parte, cailificîndtl-se 
□entrn seriile semi-finale. Alte rezid 
tale înregistrate în preliminarii la 
rolei: R.P. Bulgaria — R.P.F. Iu
goslavia 3—I; R. P. Polonă — Tu
nis 3—0;' Italia — Belgia 3—0. 
Primele două clasate din cele 
4 serii preliminare au alcătuit 
irmătoarcle gru|>e semi-finale: Grupa 
•V R.P.R., Franța, Italia. R.P. Bul
garia; grupa B: R.P. Polonă, R. Ceho
slovacă, R.P.F. Iugoslavia, Brazilia. 
Oîștig-ătoarele celor două grupe își vor 
disputa locurile 1—2. următoarele cla
sate locurile 3—4 ș.a.m.d. Echipa
Toastră susține meciul decisiv al gru- 

cii R.P. Bulgaria, miercuri-
. ajuns în stadiul final și întrece

rea echipelor de polo. Sîmbătă, echipa 
studenților noștri a susținut cel de al 
doilea meci din preliminarii, cu puter
nica echipă studențească a R.P.F'. Iu
goslavia (deținătoarea titlului de la 
Paris), care este de fapt reprezenta
tiva țării. Echipa iugoslavă a cîștigat 
eu 6—2 (3—1). Punctele noastre au 
lost înscrise de Szabo și Danciu. Au 
mai jucat Miireșah. Kroner. Doleanu, 
Chirvăsnță și Grințescti. Alte rezultate 
din preliminarii la polo : Italia — O- 
’anda 6—2; R.P. Ungară — Olanda 
6—3; Italia — Irlanda 20—0; Olanda
- Irlanda 16—0 (7—0); R.P. Un

gară — Italia 2—2 (2—1); R. P. F.

R.F.G. 6—1 (4—1). In 
locurile 1—4 s-au caii- 
Ungariei, Italiei; Iugo- 

T..........C., iar in'cel pentru
locurile 5—7 echipele Romîniei, Olan
dei și Irlandei.

Cele 15 echipe participante la com
petiția de baschet au fost împărțite 
în 4 serii. Iată rezultatele meciurilor 
desfășurate în ultimele zile în preli
minarii : Seria A: Olanda — 
66—50 ( 42—29); R.P. Ungară 
Cehoslovacă 70—61 (35—34); 
Ungară — Olanda 56—38 ( 32—16); 
R. Cehoslovacă — Iran 92—35 ( 45— 
29); seria B: Brazilia — R.P. Polonă 
65—62 ( 28—44); R.P. Polonă — Spa
nia 61—53 (26—18); seria C: Liban — 
Luxembrug 103—74 (45—40); Franța 
— Luxembrug 69—44 
P. Bulgaria — Franța 
28); seria D: Israel — 
(25—20); U.R.S.S. — 
(52—33); U.R.S.S. — 
(32—19). Ca și la volei, primele două 
clasate din fiecare serie 
în grupele semi-finale a căror compo
nență este următoarea: Grupa I: 
R.P. Ungară, Brazilia, Franța, Italia; 
grupa a 11-a: U.R.S.S., R.P. Bulga
ria, R. Cehoslovacă, R.P. Polonă.

La natație s-au desfășurat noi fina
le. FEMEI: 100 m spate: 1. Androsoni 
(Italia) 1:20,7; 2. Thindal (Anglia) 
1:28.0 3. Bosch (R.F.G.) 1:28,8; 200 
m bras: 1. Gosden (Anglia) 2:59,2; 
2. Spaldi (Italia) 3:08,2; 3. Schiemen 
(R.F.G.) 3:22,1; 4X100 m liber: 1. 
Anglia 4:54,9; 2. R.F.G. 5:02,9; 3. Ita
lia 5:06,4; BARBAȚI : 100 m spate:
1. Ellsa (Italia) 1:06,3; 2. Ktivatdin 
(U.R.S.S.) 1:06,5; 3. Torci-k (Iugosla
via) 1:06,6; 400 m liber: 1. Lufkowski 
(U.R.S.S.) 4:43,8; 2. Lind (R.F.G.) 
4:46,5; 3. Linotti (Italia) 4:57,9; 1500 
m liber: 1. Kadar (R.P.U.) 19:55,7;
2. Strasser (R.F.G.) 20:07,0; 3. Cosio 
(Spania) 20:10,3.

Este în plină desfășurare și concur
sul de scrimă. Proba de floretă băr
bați pe echipe a revenit selecționatei 
universitare a Uniunii Sovietice. Pe 
locurile următoare : 2.R.P. 
Franța; 4. R.P. Polonă.

★
Astăzi va pleca spre 

atletic universitar al țării 
va lua parte la întrecerile atletice din 
cadrul J.M.U. (3—6 septembrie). Vor 
face deplasarea: Iolanda Balaș, Maria 
Diți, Marilis Gutui, Alexandru Bizim, 
Victor Cincă, Traian Sudrigean și Gor
ilei Porumb, însoțiți de antrenorul Ti
tus Tatu.

Iran 
— R. 
R. P.

(36—22):- R. 
76—49 (42— 
R.F.G. 63—50 
Israel 89—53 
Italia 60—48

s-au calificat

Ungară; 3

Torino Iotul 
noastre care

Aileti? bulgari se pregătesc
pentru Jocurile Balcanice de Ia București

Cine va cîștiga Jocurile Balcanice 
de atletism de la București ? Această 
întrebare frămîntă deopotrivă pe an
trenori și pe concurenți, ca și pe zecile 
de mii de iubitori ai atletismului din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia. Turcia 
și Romînia.

Nu de mult. în timpul primei Spar- 
tachiade republicane care a avut loc 
la Sofia, am văzut sute de pasionați 
ai atletismului care, de îndată ce aflau 
rezultatele unei probe, alcătuiau dife
rite tabele, calculau posibilitățile și 
șansele atleților bulgari pentru Jocu-

sînt foarte puternici. Acum, 
atenția atleților noștri este în-

renți 
toată 
dreptată către acea pregătire înaltă 
care să-i ajute să reînnoiască succesul 
obținut cu atitea eforturi în 1958. Toți 
sportivii noștri cunosc foarte bine dic
tonul că: „Acasă și pereții te ajută!"... 
Aceasta îi avantajează anul acesta pe 
prietenii noștri, atleții roniîni, gazdele, 
celei de a XVIII-a ediții a Jocurilor 
Balcanice. Publicul este un factor im
portant în dobîndirea unei victorii. La 
București publicul îi 
înțeles, pe sportivii

Tur de
Dinamo Moscova are emoții...

dinamoviș- 
trci puncte 

și 2 la Spartak), vă- 
amenințat primul loc

_In intimele Jouă etape 
•in Moscova au pierdut

. la Șahtior 
zîndu-și astfel 
pe care la un moment dat il dețineau 
cu multă autoritate. In lupta pentru 
întîietate au intrat Lokomotiv și Dina
mo Tbilisi. Gruzinii, realizînd o im- 
jr es'onanlâ scrie de 6 victorii conse
cutive. au străbătut aproape tot cla
samentul de la locul penultim pînă 
la al 
inegal 
poate 
poziția
Evident este însă că Sahtior nu mai 
poate evita (practic-) ultimul loc. Sim- 
bătă s au mai desfășurat două întil- 
niri. Zenit a obținut o importantă 
victorie la Sahtior cu 3—2 iar Mol
dova a terminat Ia egalitate 
cu Spartak.
Jalii clasamentul :

treilea. Din cauza numărului 
de meciuri susținute nu sc 

stabili deocamdată cu precizie 
fiecărei echipe în clasament.

partida

P. Bulgaria

1. Dinamo Moscova 13 9 2 2 31:13 20
2. Lokomotiv 15 9 2 4 32:19 20
3. Dinamo Tbilisi 14 8 2 4 31:22 18
4. Tcrpedo Moscova 15 7 1 7 18:19 15
5. Zenit 15 6 3 6 23:26 15
fi. T.S.K.M O 13 6 2 5 15:13 14
7. Spartak 16 4 6 6 25:25 14
8. S.K.V.G. 12 5 3 4 23:19 S3
9. Dinamo Kiev 14 5 3 6 18:23 13

10. Moldova 14 4 4 6 15:27 ]2
11. Aripile Sovietelor 14 5 1 8 22:25 11
12. Șahtior 14 1 3 10 13:31 5

Inseput de sezon fotbalistic
în R.

consumate de la star-La trei etape
iul canifiionatului de fotbal al R. P. 
Bulgaria, clasamentul prezintă in par
tea sa de sus egalități de puncte în
tre echipele fruntașe. Aceasta datorită 
performanței neașteptate realizată de 
echipa sofiolă Levski, care a cîștigat 
în deplasare la Varna două puncte 
nesperate în fața echipei locale Spar
tak. învinsă cu 2—0. Levski este la 
egalitate cu actuala

le Cehoslovaciei și R.D. Germane, ca 
și de „Memorialul Kusocinski" de la 
Varșovia. Cu prilejul concursurilor a- 
tletice din cadrul Spartachiadei s-a 
putut constata un fenomen îmbucură
tor, acela că foarte mtilți tineri au 
mărit astăzi numărul candidaților
pentru primele locuri. Dacă pînă acum 
c.îtva timp, la o serie întreagă de
probe, aveam un singur atlet bun,
astăzi avem cîte 3—4 sportivi dc o 
valoare egală. In întilnirile interna
ționale atleții noștri n-au cîștigat în
trecerea pe echipe, dar s-au clasat in 
multe probe pe locuri fruntașe și an 
obținut rezultate remarcabile. Astfel, 
la Varșovia, Mihail Bîcivarov a ocu
pat locul 1 la 100 m cu rezultatul 
excepțional de 10,3 sec. Tot el a ob
ținut 21,0 pe 200 m. In cadrul me
ciului de la Aue cu echipa R.D.G., 
Hristo Hristov a îmbunătățit recordul 
republican la săritură cu prăjină : 
4,47 m. .El este un atlet foarte talen
tat, care se pregătește cu sirguință și 
tocmai de aceea putem ațiepta cu în
credere rezultate și mai burie. Cu 
același prilej Ivan Pcev a alergat 
Ș:48,0 în cursa dc 3000 nr obstacole, 
dbținînd umil dintre cele mai bune re
zultate din Europa, și aceasta în ciu
da faptului că întrecerea s-a desfășu
rat '.pe- o ploaie torențială. In întilni- 
rea de la Plsen cu echipa R. Ceho
slovace Țvetana Isaeva a cîștigat cursa 
de 800 m cu 2:10.8 — nou record 
bulgar etc.

In general, rezultatele din 1959 ale 
atleților noștri sînt în creștere față de 
anii trecuți, dar ei trebuie șă mai mun
cească cu și mai multă seriozitate 
pentru a se putea comporta cît mai 
bine în întrecerile de la București. Noi 
știm că pe stadionul Republicii, între 
19 și 21 septembrie, vor avea loc 

ca fiind competent concursuri de o ridicată valoare, pen
tru care atleții tuturor țărilor parti
cipante nu precupețesc nici un fel de 
efort. La noi se spune: „cantitatea 
de transpirație din timpul antrenamen
telor este direct proporțională cil re
zultatele obținute".

Cine a muncit cel mai mult 
mai bine, se va vedea peste 
timp la' București 1...

KRASEN IVANOV 
redactor al ziarului „Naroden 

din Sofia

va susține, bine- 
romîni și îi va

Mihail Bîcivarov, cel mai bun sprinter bulgar, termină învingător cursa 
de 200 m la Jocurile Balcanice din 1058 de la Solia

rile Balcanice, făceau tot felul de pro
nosticuri.

Atmosfera atît de înălțătoare a Bal
caniadei a început astfel cu multe săp- 
tămîni înaintea desfășurării întreceri
lor...

Atleții și antrenorii bulgari privesc 
cu toată seriozitatea concursurile de la 
București. Este cunoscut că anul tre
cut la Sofia, la întrecerile organizate 
pentru prima oară în țara noastră, 
reprezentativa R.P. Bulgaria a cîști
gat primul loc în clasamentul echipe
lor masculine. Această victorie este 
rezultatul -marelui avînt înregistrat dc 
mișcarea sportivă în cei 15 ani care 
au trecut de la eliberarea Bulgariei de 
sub jugul fascist. Bucuria a fost atunci 
foarte mare. Cu toții n-am uitat însă 
că este cu mult mai ușor, șă obții o 
victorie, decît să o reeditezi, mai cu 
seamă atunci cînd și ceilalți concu-

ajuta să-și mobilizeze toate forțele 
pentru a se comporta cît mai bine. In 
același timp însă publicul bucureștean, 
pe care-1 cunosc < 
și perfect obiectiv, va încuraja desigur 
și pe ’ceilalți participant, iar supor
terii bucureșteni vor fi foarte bucuroși 
și de succesele acestora.

★
Rezultatele celor patru mari compe

tiții atletice care au avut loc anul 
acesta ne-ati oferit posibilitatea să 
putem constata valoarea actuală a a- 
tleților noștri. Este vorba de prima 
Spartaehiadă republicană de la Sofia, 
de întilnirile internaționale cu ecbipe-

și cel 
puțin

Carnetul Jocurilor Balcanice de atletism

orizont în fotbal
Ț.D.N.A., dar cu un golaveraj mai 
bun. De notat că Ț.D.N.A. 
n-a reușit decît să treacă cu greu de 
Septemvri care a condus ctt 1—0 
j înă în min. 60. Din acest moment 
fotbaliștii militari au reușit să-și im
pună superioritatea, terminînd pînâ la 
urmă învingători cu 2—1. Totuși, 
T.D.N.A. prezintă slăbiciuni de formă 
care nu sînt de bun augur pentru 
meciul pe care-1 susțin joi în cadrul 
..Cupei campionilor europeni" cu 
F. C. Barcelona. Iată celelalte rezul
tate înregistrate duminică în campio
natul bulgar : Botev Plovdiv—Dnnav 
Russe 2—1. Minior Dimitrovo—Spar- 
ta4 Sofia i—1.

C'asamentul primelor eciiipe :

telor braziliene precum și formațiile 
Vasco de Gama, Santos și campioa
nele ligilor din Rio și Sao Paolo. Fi
nala cupei trebuie să se desfășoare 
pînă la 1 ianuarie Cu acest prilej se 
va putea stanili cea mai 
chipă a țării.

b Duminică va începe o 
a campionatului italian, 
1959—1960.
• Alte rezultate din cadrul 

rilor Panamericane : Brazilia — 
Rica 4-1, Argentina—Mexic 4-1, S.U.A. 
— Haiti 7-2.

puternică e-

nouă
pe

ediție 
anul

Jocti- 
Costa

• Cea de-a XVIlI-a ediție a Jocu
rilor Balcanice se va desfășura pe 
stadionul Republicii din Capitală în 
zilele de 19, 20 și 21 septembrie.

® Programul tehnic al concursurilor 
cuprinde următoarele probe: bărbați : 
100 m, 200 m, 400 m, 800 ffl, 1500 m, 
5000 m, 10.000 m, 110 tng. 400 mg, 
3000 tn obstacole, 4X100 m, 4><400 
m, maraton, lungime, triplu, înălțime, 
prăjină, greutate, disc, suliță, ciocan, 
decatlon; femei : 100 m. 
m, 800 m, 80 mg, 4X100 
înălțime, greutate, disc, 
tatlon.

® Conform hotărârilor 
Jocurilor Balcanice de 
(1959), a fost inclusă în programul 
jocurilor și cursa de 400 m plat femei.

• Parallel cu concursul balcanic de 
maraton se va desfășura și campiona

tul R. P. Romine pe an-ul 1959 la a- 
ceastă probă.
• In zilele de 17 și 18 septembrie 

,A-.‘ - .'a București lucrările
Jocurilor Bal-

200 m, 400 
m, lungime, 
suliță, pen-

Congresului 
la Belgrad

1. Levski
2. T.D.N.A.
3. Botev
4. Sparcak Plovdiv
5 Spartak Varna
6. Septemvri

HristovToma

„Cupa campionilorNoi meciuri în
europeni"

întîlnirii Ț.D.N.A.—F.C. 
programată pentru 3 sep- 
capitala Bulgariei. în a-

In afara
Barcelona 
tenibric în , 
ceasta săptămînă se mai dispută și 
întilnire? dintre campioana K. F. 
Germane. Eintracht Frankfurt și e- 
chipa finlandeză Kuopion Pallossetira. 
Meciul va avea loc la Frankfurt la 2 
septembrie.

b In cadrul preliminariilor turneului 
olimpic, la Kabul pe siadiontil „Gâzi" 
a avut loc meciul dintre rcjfezenta- 
tiva 
care 
liștii 
5—2

Indiei și echipa Olimpik Ariana 
reprezintă Afganistanul. Fotba- 
indicni au învins cu scorul de

■ Federația sudamericană de fot
bal a hotărît să organizeze în fiecare 
an o „Cupă a campionilor" după mo
delul ’celei desfășurate în Europa. 
Prima ediție va avea ioc în anul 1960.

■ In Brazilia a fost instituită o 
competiție de cupă la care iau parte

campioană echijyie cîștigătoare ale cupelor sla-

Duminică, la Parc de Princes 
din Paris și-au dat întâlnire o serie 
dintre participanții la recentul campio
nat mondial ciclist profesionist. In 
proba de urmărire campionul mondial
R. Riviere și-a confirmai superiorita
tea cîștigînd detașat. La viteză a în
vins M. Rousseau.

■ O selecționată de rugbi a uni- 
versiiiiților engleze <3xlord și Cam
bridge întreprinde un turneu in țările 
asiatice. Jucînd cu reprezentativa Cey
lonului. oaspeții au cîștigat cu 45—0.

b Finala „Cupei Davis" dintre re
prezentativele d.e tenis ale Australiei și
S. U.A. a luat o întorsătură dramatică. 
In penultimul meci americanul Ol
medo l-a învins pe Laver după o luptă 
epuizantă de aproape trei ore: 9—7, 
4—6, 10—8. 12—10. Scorul întîlnirii 
a devenit astfel 2—2. Ultimul meci 
Fraser-Mc Kay a început sub semnul 
un-ei tensiuni extreme. La scorul de 
8—6, 3—6 partida s-a întrerupt din 
cauza căderii întunericului.

■ Comitetul Olimpic al Japoniei a 
hotărît să participe la Jocuriie de la 
Roma cu o delegație de 200 sportivi, 
care vor lua parte la întreceri în 18 
discipline.

a Pentru prima data, la regatele 
naționale japoneze a luat parte echi
pajul de 8-|-l al Universității -Oxford 
din Anglia. In mod surprinzător victo-

ria a revenit gazdelor, echipei Uni
versității Hitotzubasi, care a înche
iat distanța in 0 29,1 întrecînd cu 0,1 
sec. pe canotorii englezi.

■ Meciul de box Budapesta-Londra 
desfășurat în capitala R. P. Ungare 
a revenit gazdelor cu scorul de 14-6.

■ Intr un concurs de natație des-

vor avea loc la 
Congresului ordinar al 
canice.

• Jocurile Balcanice 
desfășoară ' individual 
Clasamentul pe echipe 

punctelor 
I — 6 p;
— 1 P. 
dublu. Se întocmesc

de 
și 
se

atletism se 
pe echipe, 

întocmește 
de la fie- 

; locul II — 
La ștafete

prin total izarea 
care probă : locul 
5 p;„. locul VI 
punctajul este 
clasamente pentru echipele masculine 
și separat pentru cele feminine. Echi
pele clasate pe primul loc primesc 
„Cupa SEGAS" (Federația de atle
tism a Greciei) la bărbați și ,,Cupa 
Federației romîne de atletism" la fe
mei.

fășurat ia Varșovia înotătorul Cisz 
a stabilit un nou record național in 
proba de 100 ni fluture cit excelentul 
timp de 1:03,7.

® In întrecerile de baschet ale Jocu
rilor Panamericane au inai avut loc 
următoarele 
S.U.A.—Porto
— Canada 
Cuba 87-48,
103-58, Mexic—San
FEMEI. Canada—Mexic 46-43, Chile
— Canada 57-28, Brazilia — Mexi: 
78-40, S.U.A.—Brazilia 45-43.

meciuri : 
Rico
97-73, 

Costa

BARBAȚI.
89-57, S.U.A. 

Brazilia — 
Rica—Canada 

Salvador 66-51.

La Moscova se construiește 
plex sportiv 
stadionului se va construi lin parc 
de odihnă pentru oamenii muncii. Ra
ionul Ismailovo va fi transformat 
astfel într-un adevărat orășel al spor
turilor. Aici se va ridica și o clă
dire unde va funcționa un institut 
special care va pregăti antrenori și 
instructori sportivi. Bazele sportive 
din raionul Ismailovo vor fi folosite 
pentru desfășurrrea marilor întreceri 
sportive internaționale și pentru antre
namentul participanților la Jocurile 
Olimpice. 3 j

Lucrările noului complex sportiv 
din capitala U.R.S.S. vpr .începe în 
anul 1960. , " "

un nou com
(Agerpres). TASSMOSCOVA 

transmite:
In raionul

se va construi un mare complex de 
instalații sportive care va fi cu puțin 
mai mic decît Stadionul central V.I. 
Lenin de la Lujniki. Noul complex va 
cuprinde 10 terenuri de fotbal, 18 
terenuri de tenis, 55 de terenuri de 
baschet și volei, un velodrom, un 
manej pentru atletism, o stațiune nau
tică, trasee pentru probele de marș. 
Vor fi construite de asemenea mai 
multe săli de sport. In timpul iernii 
terenurile vor fi transformate în pa
tinoare, se va amenaja o stațiune de 
schi și o trambulină. In apropierea

Ismailovo din Moscova



După o etapă foarte grea 
continuă să conducă /. Stoica (Voința)

I. Sraharn (CCA) a sosii primul la Fecșau
FOCȘANI 31 (prin telefon de la trimisul nostru). S-aa 
însumat două etape in Turul ciclist al R.P. Romîne —

Clasamente

1. I. 
2. Șt. 
timp; 
timp ;

consumat două 
ediția 1959. Cea de a doua s-a desfășurat în condiții aiit 
de grele incit ne este foarte dificil să evidențiem în mod 
deosebit pe vreunul dintre rutieri. Cu toții — spunea 
cineva din caravana noastră — ar merita titlul de învin
gători l Intr-adevăr această a doua etapă a turului nu 
poate fi comparată decît cu o etapă

Toamna, mai devreme ca niciodată, 
a ținut astăzi să ne arate că de la 1 
septembrie vom intra pe „spațiul**  re
zervat ei. In dimineața zilei de 31 
august deasupra Capitalei noastre nori 
negri amenințători prevesteau ploaia 
ce avea să înceapă peste puțin timp. 
Cu mai bine de o oră înaintea startu
lui, primele semne au și sosit. O 
ploaie rece și deasă, cu adevărat tom
natică, începe să cearnă peste oraș. 
Bucureștenii, recunoscuți iubitori ai 
sportului, au ținut să nu lipsească nici 
de data aceasta la plecarea în cursă 
a favoriților lor. Adăpostiți pe lîngă 
clădiri, pe sub umbrele, ei au fost mar
torii plecării cicliștilor în cea de a Il-a 
etapă a „Turului ciclist al R.P.R.**,  e- 
diția 1959, care avea să-i poarte pe 
rutieri de la București, cale de 200 
km. pînă la Focșani.

La ora 12, cicliștii părăsesc piața 
Universității, parcurgînd bulevardele 
Bucureștiuiui r>înă la Casa Scînteii. 
La ora 12,15 starterul a coborît stea
gul alb cu pătrățele negre deschizînd 
drum alergătorilor spre capătul etapei 
a

(Piatra Neamț —
O EVADARE DE

Il-a

CLASAMENTUL ETAPEI: 
Braharu (C.C.A.) 6 h 51:15; 
Poreceanu (Victoria), același
3. I. Stoica (Voința) același
4. A. Șelaru (Dinamo Buc.), în același
pluton au mai sosit: Szerencses (R.P. 
Ungară), 1. Constantinescu (Voința), 
1. Cosma (Dinamo), G. Moiceanu (Di
namo), G. Rădulescu (C.C.A.), Gh. 
Calcișcă (Dinamo), N. Pelcaru (Voin
ța), D. Munteanu (Voința), V. Zie
gler (Selecț. Buc.), C. Istrate (indiv.) 
și alții.

..Șl CURSA A ÎNCEPUT

GENERAL DUPĂ
1. Stoica (Voința)

CLASAMENTUL 
DOUA ETAPE : 1.
9 h 24:55; 2. I. Braharu (C.O.A.) a- 
celași timp; 3. Șt. Poreceanu (Vic
toria) 9 h 25:25; 4. A. Șelaru (Di
namo) același timp ; 5. J. Szerencses 
(R.P.U.) 9 h 25:55; 6. I. Constan
tinescu (Voința) același timp; 7. I. 
Cosma (Dinamo) același timp ; 8. G. 
Moiceanu (Dinamo) același timp;.9. 
N. Mttșa (Olimpia Or. Stalin) același 
timp; 10. G. Rădulescu (C.C.A.) a- 
celași timp.

Deși plouă, plouă mereu, se rulează 
neașteptat de puternic. Datorită alurei 
susținute, chiar din primii kilometri 
rămîn din pluton Mate, Zim. Costic 
și Văsîi. Cu fiecare kilometru pe care-1 
parcurgem, ploaia se întețește și îi 
bate în rafale pe alergători. Aceștia 
și-au îmbrăcat pelerinele și încearcă 
să se protejeze cu ele. Cei rămași în 
unmă fac eforturi evidente, care sînt 
în cele din urmă încununate de suc
ces. Astfel, plutonul devine din nou 
compact.

Peste puțin timp, din mașina arbi
trului principal o paletă pe care este 
indicat nr. 2 anunță coloana că unul 
din alergătorii clubului Voința (echipa 
Voinței fiind clasată în prima etapă 
pe locul doi, poartă și în coloană a- 
cest număr) are nevoie de ajutor me
canic. Cel care a solicitat ajutorul 
este tocmai purtătorul tricoul"1 gal
ben, Ion Stoica. N-a fost însă ceva 
grav, deoarece în numai cîteva clipe 
defecțiunea este înlăturată și astfel 
tînărul ciclist își reia locul, atent, în 
fruntea plutonului.

Deși picăturile de ploaie devin din 
ce în ce mai dese, soljcitînd alergăto
rilor eforturi deosebite, alura cu care 
se rulează nu scade deloc. Ceva mai 
departe, pe marginea șoselei rămîne 
din nou Zim, care a spart. In aceste 
condiții, în care frigul și ploaia te pă
trund pînă la oase, este foarte greu 
să schimbi baieul într-un timp cît mai 
scurt. Și astfel, tînărul Zim va rămîne 
multi în unmă.

pluton. Reprezentantul clubului Voin 
rulează puternic și în curînd el 
avea un avans de aproape 500 i 
Ploaia și vîntul năpraznic îl vor tei 
pera însă, pe fugar după cîțiva 1 
lometri și în curînd el va fi oblig 
să reintre în pluton. Este ora 17,; 
Trebuia să fim de aproape jurnăta 
de oră la Focșani și mai avem în 
10 km pînă la R. Sărat... (48 km, pîi 
la Focșani)...

MARIN NICULESCU :

Toplița) disputată cu cinci ani în urmă tot în cadrul 
Turului ciclist al R.P. Romine. Și acum, ca și atunci, cu 
toată ploaia rece și vintul puternic care a bătut din față, 
cicliștii au dat dovadă de o combativitate rar intîlnită, 
care a surprins pe toți cei prezenți in car adună. Sosirea 
la Focșani s-a făcut la lumina.... farurilor de mașini; 
alergătorii au fost așteptați de un mare număr de spec- 
‘ , ___ ___t făcut o primire călduroasă.

nice. II ajungem din nou pe Ion Va
sile. Șoferul nostru, care urmărește 
încontinuu cadranul kilometrajului, ne 
anunță cu puțină afecțiune (Ion Va
sile este unul din favoriții săi) că fu
garul a slăbit ritmul. La Mizil. sute 
de spectatori — sfidînd cu mult cu
raj vremea neobișnuit de capricioasă 
— stau masați pe trotuarele străzii 
principale. Ne-am oprit și noi pentru 
cîteva clipe. II așteptam, desigur, pe 
Ion Vasile. Dar, surpriză 1 Pe lîngă 
noi trece în grup compact plutonul, 
care a reușit să anihileze acțiunea ci
clistului de la G.C.A. începută cu 80 
km. în urmă. In mijlocul plutonului se 
afla și Ion Vasile, puțin cam abătut 
de nereușita acțiunii sale, la care a 
contribuit în mare măsură vîntul ce 
bate din ce în ce mai tare și care, fi
rește, i-a slăbit rezistența.

tatori, care le-au

80 KILOMETRI

La Băneasa asistăm la prima acți
une reușită pentru o bună perioadă de 
timp. Ion Vasile, unul din cei mai 
buni reprezentanți ai clubului Casei 
Centrale a Armatei, sprintează sec, de- 
tașîndu-se de plutonul care asistă ne
putincios la încercarea militarului. Ion

ION BRAHARU

C. MOICEANU PRIMUL LA BUZĂU

„APRIGA VREME!**

din motocicletele caravan

Vasile reușește printr-un rulaj viguros 
să obțină' un avans din ce în ce mai 
mare. La Pucheni oprim mașina și 
cronometrăm diferența dintre el și plu
ton : două minute. Ii comunicăm lui 
Ion Vasile acest lucru și profitînd de 
situația ivită îi solicităm un prono
stic. :

— Cum crezi că se va termina acea
stă evadare ?

Glumeț ca întotdeauna, militarul 
ne-a răspuns :

„Dacă cei din urmă (plutonul) vor 
fi opriți de o barieră, atunci sînt sigur 
că voi ajunge primul la Focșani. Alt
fel însă, este greu de prevăzut...

Și Ion. Vasile a avut dreptate.
In spate, în plutonul condus de di- 

namoviștii Gabriel Moiceanu. Aurel 
Șelaru. și Ion Stoica sa produce revi
rimentul mult așteptat. Sezisați de 
faptul că avansul fugarului crescuse 
amenințător (4 minute), ej încep să 
tragă puternic. La Ploești, apărați de 
umbrele, cîteva sute de spectatori îl 
primesc cu aplauze pe Ion Vasile. 
După 4 minute și 10 secunde trec 
Constantin Moiceanu și Victor Cohan- 
ciuc, desprinși de plutonul care se afla 
la 20 secunde în urma lor. De la Plo
ești spre Mizil, după cîțiva kilometri, 
Moiceanu și Cohanciuc sînt prinși de 
pluton.

Ploaia nu încetează deloc. Picătu
rile sînt parcă mai dese șj' mai puter-

C. Moiceanu, I. Cosma, C. Melcioc 
și Ion Vasile (din nou!) se desprind 
de pluton și, profitînd de un moment 
de neatenție a grupului, se detașea
ză. După cîțiva kilometri, cînd cei 4 
fugari aveau un avans de cîteva sute 
de metri, plutonul își revine și Începe 
o vînătoare îndrăcită, care se încheie 
cu. prinderea evadaților. Cîtă voință, 
cîtă dîrzenie le este necesară acestor 
sportivi pentru a învinge dificultățile 
nespus de mari pe care le pune în față 
vremea atît de rea l La Buzău, orașul 
în care totdeauna mii de spectatori 
așteptau cu nerăbdare pe alergători, 
de această dată nu sînt decît puțini 
cei care răsplătesc cu aplauze pe te
merarii rutieri. De altfel, cicliștii au 
întîrziat cu mai bine de o oră după 
orarul fixat și aceasta din cauză că 
nu au mai putut realiza media orară 
ce s-ar fi obținut în mod normal. In 
centrul orașului primul care trece este 
Constantin Moiceanu (în această eta
pă într-o vervă deosebită), urmat de 
Mușa, Gonstantinescu și la 100 metri, 
plutonul condus de Klein. După ce 
trecem .podul de peste apa Buzăului, 
înregistrăm o nouă evadare. De a- 
ceastă dată Ion Gonstantinescu este 
cel care forțează și se desprinde de

Una
este condusă de fostul ciclist Mar 
Niculescu, antrenorul alergătorilor i 
la clubul sportiv Victoria. Timp . 
mulți ani în șir ei a rulat cu mi 
succes pe șoselele țării noastre, ca 
pe cele de peste hotare, pe vreme oi 
cît de bună sau rea. Acum i-au îngli 
țat mîinile pe ghidonul motocicleti 
Nu se gîndește însă la el. Eforturi 
elevilor săi îi concentrează' în perm 
nență atenția. Cînd ne apropiem de 
ne spune: „Aprigă vreme! Iți trebu 
multă voință, mult curaj ca să co 
ținui pînă la capăt o astfel de etap 
Și totuși, după cum vedeți, nici un 
dintre ei nu se gîndește să abaird 
neze".

Nu trece mult timp și sTntem ma 
torii unei noi acțiuni. La 
inte de Focșani fuge din pluton Co 
tantin Istrate. Dar, tocmai atuc 
cînd era în plin efort, Istrate are 
pană de baieu și în comuna Ob 
este obligat să descalece și să . 
te mașina cu baieuri de schimb. 1 
privește trist „defilarea1* plutonului 
face semne disperate spre coloana d 
mașini. In sfînșit, mașina-atelier 
vine în ajutor și ghinionistul rutier î 
calecă pe o bicicletă nouă, pornind 
urmărirea plutonului. Puțin mai î 
colo înregistrăm abandonul ce'ui m 
bun alergător iugoslav, Bajc, care i 
mai poate face față durităților etap» 
Plutonul este înșiruit în monom ț 
pare că eforturile extraordinare <1 
puse de alergători încep să fie resii 
țite din ce în ce mai mult, deor-'. 
media orară (după indicațiile cadr 
nului de kilometraj al mașinei noa 
tre) scade mereu. La urcușul un 
deal asistăm la reintrarea lui Istra 
în pluton. Pe șosea, mașinile și-i 
aprins farurile și în zare se văd hm 
nile Focșanilor. Curînd asistăm 
sosirea în orașul — capăt de etap 
O sosire în bloc, și 
haru la sprint.

25 km în

victoria lui Br

H. NAUM

Marți se desfășoară etapa Focșani 
— Bacău—Roman, iar miercuri etapa 
Roman—Iași.

SPRINTERILOR
1. C. Moicea- 
Stoica (Voin- 
(C.C.A.) și I.

CLASAMENTUL 
DUPĂ DOUA ETAPE: 
nu (Dinamo) 8 p ; 2. I. 
ța) 7 p ; 3. I. Braharu 
Vasile (C.C.A.) 5 p.

Arbitrul indică cicliștilor că mai au de parcurs irtcă două ture pină la 
capătul irtireceriii din prima etapă — (stingă)

Ștefan Poreceanu se află acum in fruntea plutonului de alergători în 
etapa de duminică — (dreapta).

Fotografii de B. Ciobanu și Gh. Ștefănescu
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