
Conducători de partid 
și de sfat în Regiunea 
Autonomă Maghiară

In ziua de 6 septembrie au sosit în Regiunea Autonomă Maghiară to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Petre Borilă, Leonte Răutu, 
Mihai Florescu, ministrul Industriei Petrolului și Chimiei. La gara Tirgu 
Mureș ei au fost întîinpinați de tovarășii Csupor Ludovic, prim-seoretar al 
Comitetului regional de partid, Lukacs Vasile, președintele Sfatului popular 
regional, membri ai biroului regional P.M.R. și ai Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional și alți activiști de partid și de stat din regiune.

Conducătorii de partid și de stat au examinat pe teren, împreună cu 
specialiștii, propunerile de amplasare a noului combinat de chimizare a 
gazului metan, ce va fi construit în imediata apropiere a orașului Tirgu 
Mureș. In faza finală combinatul va fabrica circa jumătate milion tone în
grășăminte cu azot cit și cantități importante de .produse chimice derivate 
din acetilenă, pentru industria maselor plastice, firelor Și fibrelor sintetice 
In cadrul combinatului se va construi o termocentrală cu o putere instalată 
de 150.000 kw. De asemenea s-a examinat problema regularizării cursului 
fiului Mureș și a utilizării ^potențialului său energetic. Pentru muncitorii 
noului combinat se vor construi locuințe la Tirgu Mureș, ceea ce va con
tribui la dezvoltarea urbanistică a orașului.

In cursul zilei conducătorii de partid și de stat au vizitat gospodăriile 
colective din Nazna și Curteni dm raionul Tirgu Mureș. Tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Petre Borilă și ceilalți tovarăși au vizitat 
construcțiile gospodărești și au dat sfaturi conducerilor gospodăriilor co
lective cu privire la dezvoltarea economică a acestora. De asemenea au 
stat de vorbă cu participantele la consfătuirea de schimb de experiență 
privitoare la munca în rindurile femeilor din mai multe comune — consfă
tuire ce a avut loc în această zi la Nazna.

Apoi a fost vizitat Institutul Medico-farmaceutic din orașul Tg. Mureș, 
unde conducătorii partidului și guvernului au stat de vorbă cu numeroși 
profesori și studenti.

După-amlază s-a făcut o vizită în oraș. Aflînd de prezența conducăto
rilor de partid si de stat, mii de oameni ai muncii s-au adunat pe străzi 
salutindu-i cu entuziasm.

Seara conducătorii partidului și guvernului au asistat, în Palatul Cul- 
‘ turii al orașului Tg. Mureș, Ia un reușit concert la care și-au dat concursul 

grupul de pionieri al Ansamblului secuiesc de stat, precum și echipele 
de cor și de jocuri din întreprinderile și satele regiunii.

In ziua de 7 septembrie au fost vizitate fabrica de mobilă și fabrica 
de zahăr din Tirg i Mureș, precum și întreprinderea Ifil din Reghin ; con
ducătorii partidului și guvernului s-au interesat in amănunțime de procesul 
de producție, întreținîndu-se cu muncitorii, inginerii și tehnicienii.

In aceeași zi tovarășii Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica și ceilalți tovarăși 
au plecat din Regiunea Autonomă Maghiară.

La plecarea de la Tîrgu Mureș și Reghin un mare număr de oameni ai 
muncii au făcut călduroase manifestații de simpatie conducătorilor de 
partid și de stat.

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînă
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Turul ciclist al R. P. R.

Ion Cozma continua să poarte 
tricoul galben

— 6h. Calsișcă (Oinamo) învingător în etapa a Vill-a —

Imagini de duminică

ORADEA 7 (prin telefon de la 
trimisul nostru). După etapa grea 
de duminică, cicliștii au avut astăzi 
o adevărată zi de relaxare. Șoseaua 
asfaltată dintre Cluj și Oradea (155 
km.) a fost reconfortantă și alergă
torii care se resiințeau după efortu
rile făcute cu o zi. înainte și-au în
găduit un rulaj în pluton. De altfel 
ei s au gîndit și la etapa de miine 
(n.r. de astăzi) pe care o vor par
curge pe distanța Or’adea-Arad-Ti- 
mișoara cînd vor avea de rulat din 
nou aproximativ 30—40 km pe un 
drum accidentat. Așa se face că fon 
Cozma —- purtătorul tricoului galben
— n-a trecut | rin emoții în această 
etapă, sosind la Oradea cu ,.zestrea" 
de timp acumulată duminică, intactă

ÎNSEMNĂRI de pe traseu

Startul s-a dat din Cluj la ora 13. 
Mii de spectatori, înșirați pe stră
zile orașului, au fost martorii unui 
start deosebit de rapid al cicliștilor 
porniți să străbată parcursul etapei 
a VlII-a. Acesta nu a fost însă 
decît un simplu „foc de paie" deoa
rece după numai cîțiva km. de la 
ieșirea din Cluj, plutonul a intrat 
într-o acalmie totală.

La Jilău ne întîmpină o ploaie, de 
scurtă durată însă. La urcușul de 
la Paniceni. primul care trece este
— spre surprinderea generală —■ 
clujeanul Lengyel urmat de Gane și 
Munteanu. Primul sprint oficial are 
loc la Huedin și este cîștigat de 
N. iMușa care, datorită celor 5

(puncte primite, va trece în fruntea 
clasamentului celor mai buni sprin
teri.

Prin defileul minunat care ne con
duce spre Piatra Craiului zărim plu
tonul care rulează la fel de com
pact și numai rareori, panele de boaiou 
sau defecțiunile mecanice produc agi-

ION COZMA
tație în caravană. Și, în timp ce 
rutierii se îndreptau pe serpentinele 
ce duceau la vîrful Piatra Craiului,

(Continuare in pag. a 4-a)

Pe malul lacului Herăstrău, pescarii sportivi se întrec în cadrul 
concursului de pescuit staționar (Foto; H. Nandv)

Dunga va prinde mingea, deasupra ținui buchet de jucători. (Pază 
meciul Rapid — Progresul) (Foto: Ț. Roibu)

IȘtirile zilei
ț Sportivul sovietic A. Mihailov
t distins cu o medalie
t de președintele Federației
t internaționale de atletism

La
tanie _____ ___ _______ ___ _______  r-~v-
dintele Federației internaționale, marchizul 
de Exeter, fost oampion olimpic. La sfîrși- 
tul meciului, președintele Federației inter
naționale de atletism a înmînat o medalie 
comemorativă lui A. Mihailov pentru vic
toria obținută de atletul sovietic în întâl
nirea cu recordmanul lumii la 110 m. g— 
M. Lauer la meciul U.R.S.S. - R.F.G.

meciul atietic U.R.S.S. - Marea Uri- 
a asistat ca invitat de onoare prețe- 

_;l_i internaționale, marchizul

Primele rezultate 
de la Forest Hills

X Pe terenurne
4-New York) au
4- napona.o de tenis ale _____ ... r_____
♦ tururi s-au înregistrat în general rezultat» 
Ț normale. O excepție poate fi considerată 

numai victoria englezului Wilson asupra 
^jucătorului Nr. 2 al Indiei, Lall: 6-3, 6-4, 
Î6-2. Printre cei calificați se află Fraser, 
T Laver, Emerson (Australia), Olmedo, Mc Kay 
Z(S.U.A.), Krishnan ...........

î

de la Forest Hills (Stalul 
început campionatele inter- 

S.U.A. In primele

(India).

Vîslașii de la Oxford 
și-au luat revanșa

y La ultima regata disputată în Japonia cu 
^participarea echipajului de 8 al universității 
T engleze Oxford, oaspeții și-au luat revanșat 
T asupra recenților lor învingători, studenții» 
JL universității Kioto.

Rspid conduce în îniîlnra de înoi și polo 
co C- S Slezo Mew
Întrecerile continuă astăzi

Incepufe ieri, la lumina soarelui, 
întrecerile din cadrul primei zile a 
întîlnirii internaționale de natație 
(înot și polo) dintre echipele Rapid 
București și C. S. Sleza Wroclaw 
s-a terminat la lumina reflectoarelor, 
cu jocul de polo. Cîștigînd în.tîlnirea 
de polo (scor 8—2) jucătorii noștri 
au adus culorilor lor 10 puncte fată 
de numai 6 cît se atribuie după regu
lament formației învinse; adiționate 
la punctajul întocmit la sfîrșitul pro
belor de înot, ele dau un rezultat 
general (după prima zi) de 60 puncte, 
la 54 în favoarea feroviarilor.

Probele de înot au fost viu dis

In întreaga fără

putate, iar alternanța victoriilor S- 
menținut interesul, în cele două ta-i 
bere, pînă la sfîrșit. Era suficient ca 
oaspeții să-și adjudece o probă, pen
tru ca imediat partenerii s-o cîștige 
pe cealaltă, restabilind echilibrul'. 
Dintre rezultate, luate individual, re-î 
ținem timpul (1:20,8) reușit de Ni-i- 
coleta Ștefănescu în (proba de 100 in. 
fluture, ca și performanța lui Adrian 
Nicolau (14 ani): 1:22,7 pe 100 in 
bras și bineînțeles acel 1:05,8 cu cît ar

G. NICOLAESCU

(Continuare in pag. a '4-ă)

Pregătirile pentru deschiderea
noului an școlar sînt în toi!

Peste puțin timp, porțile școlilor se vor deschide (fin nou pentru a pri
mi sutele de mii de elevi din satele și orașele patriei noastre. Cu gîndul la 
frumoasele zile de vacanță, dar și ou dorința vie de a-și îmbogăți și mai 
mult cunoștințele lor în domeniul științei Și culturii, elevii de toate virate

le, — de la prichindeii de o șchioapă și pînă ia cei „mari", — toți așteaptă 
cu nerăbdare prima zi de școală.
In școli, pregătirile pentru deschide

rea noului an continuă într-un ritm 
febril. Pretutindeni, sălile de clasă 
frumos zugrăvite își recapătă prospe
țimea, geamurile strălucesc de curățe
nie. Laboratoarele sînt completate cu 
noi sorturi de eprubete și aparate pen
tru experiențele de fizică și chimie., 
hărțile de istorie și geografie, mula
jele pentru științele naturale trec și 
ele... în actualitate.

In tot acest iureș al pregătirilor nu 
sînt neglijate — bineînțeles — nici să
lile și terenurile de sport, a căror „toa
letă" este pe terminate.' Țoale aceste 
aspecte am avut prilejul să le înregis
trăm recent, cu ocazia unui raid efec
tuat prin cîteva școli elementare, me
dii și .profesionale.

IN CAPITALA : INTERES, 
PREOCUPARE, INITIATIVE

Am început raidul nostru în Capi
tală, vizitînd Școala elementară de 7,

ani nr. 50... ,Sala de sport frumos re
novată, cu utilaj complet (aparate de 
gimnastică, scări fixe și mobile etc.) 
își așteaptă încă de pe acum pe cei 
care vor face primii pași în spori. Di
rectoarea școlii, prof. Smaranda lo- 
nescu și profesoara de educație fizică 
Maria Bondoc sînt preocupate în mo
mentul de. față de amenajarea unui te
ren pentru atletism (pistă cit trei cu
loare și gropi pentru sărituri), precum 
și de construirea uimi teren de volei. 
Desigur că aceste proiecte vor prinde 
viață. Ne asigură de acest lucru atît 
strădaniile celor două profesoare, cît și 
aportul pe care școala îl primește din 
partea comitetelor de părinți.

Următorul popas îl facem la Școa
la medie nr. 10 ..Zoia Kosmodemians
kaia". fu această școală, unde sportul 
se bucură de o frumoasă tradiție, atît 
sala de gimnastică cît și terenurile de 
volei și handbal sînt gata pregătite 
pentru viitoarea activitate. Este în pro
iect, așa. cum ne-a amintit tov. direc

toare Jeana Cristu, pregătirea pistei peti-4- 
tru alergări și reatnenajarea gropii da-, 
sărituri. Elevele școlii, participante la 
numeroase tabere, de vară, își vor pu
tea continua în bune condiții pregăti»» 
rea lor sportivă.

Cei 400 de elevi ai școlii medii teii-» 
nice financiare se vor bucura revăzîn-1 
du-și sala de sport frumos reamenaA 
jată și reutilată. De Ia unul din profe
sorii dc educație fizică ai școlii, Ro-^ 
mulus Spirescu, am aflat că în prezent 
se fac toate, eforturile pentru procura
rea de echipament complet pentru», 
secțiile de volei, atletism, handbal șiț 
fotbal. Un îndemn pentru elevii acestei" 
scoli de a realiza performanțe pe mă-“ 
sura condițiilor excelente ce le sînt a-l 
sigurale.

La Școala profesională „Pehno-t 
metal" și „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
sala de sport este în curs de parche- 
tare, iar „zestrea" de materiale spor
tive a fost completată cu numeroasei 
mingi, cercuri pentru gimnastică ele*

Lucruri frumoase am găsit și la. 
Școala medie nr. 15 „Elena Panel"! 
unde, cu sprijinul clubului sportiv Di-» 
namo este în curs de amenajare unJ

(Continuare in pag. a 3.-a ),



De la o ședință a activiștilor sportivi
din regiunea Ploești

Probleme
care se cer rezolvate

Numeroase recorduri realizate în finalele 
campionatelor școlare de

Ploești,Zilele trecute a avut loc la
(In prezența activului regional, raional 
:și orășenesc pe linie de cultură Hzi- 
,că și sport, o ședință de analiză a 
.■activității competiționale și organiza
torice a asociațiilor sportive din re
giune. Cu acest prilej, activiștii spor
tivi au analizat temeinic, în spirit cri
tic și autocritic, principalele probleme 
fale activității sportive din regiunea 
Ploești.

Un loc important l-a ocupat în dis
cuții problema creșterii numerice a 
membrilor organizației noastre și în
casarea cotizațiilor — capitole în care 
mișcarea sportivă din regiunea Ploești 
a rămas mult în urmă. S-a subliniat, 
■de pildă, că în luna august în raioa
nele Beceni, Buzău, Cricov, Mizil, R. 
:Sărat precum și în orașele Buzău și 
Ploești s-au înregistrat puține înscrieri 
în U.C.F.S. Din discuțiile purtate se 
-poate trage concluzia că problema în- 
-scrierilor de membri în U.C.F.S. — 
mereu actuală și de primă importanță 
v- nu a stat în atenția biroului re- 
jgional și a celor raionale U.C.F.S. 
De asemenea, încasarea cotizațiilor nu 
ă constituit pentru forurile sportive 
din regiunea Ploești o preocupare per
manentă, astfel că în unele raioane 
■'(printre care Pogoanele, Buzău, Mi- 
zîl) sînt mtilți membri U.C.F.S. cu 
cotizațiile neachitate pe un timp înde
lungat.

~ In orașul Sinaia (președinte al con
siliului raional U.C.F.S. Mihai Bota) 
Toate asociațiile sportive prezintă o 
■'serioasă rămînere în urmă în privința 
încasării cotizațiilor. Aceeași situație 
-este și în raionul Tîrgoviște (preșe
dinte
pentru ____

folosesc metode 
nează 

=și în
Ion

IMihai

Vasile Gheorghiu). unde 
încasarea cotizațiilor se 

birocratice, care dău- 
consiliultii 
Tele a jen

Mizil

raional, ca 
(președinte 
(președinte 
(președinte 

Constantin Stanciu), Beceni (președin
te Alexandru Neacșu) ș.a.

activității 
raioanele
Ionescu).
Piroșca), Pogoanele

Această situație reflectă caracterul 
formal, slaba muncă de îndrumare și 
control pe care consiliul regional 
U.C.F.S. Ploești (președinte tov. Teo
dor Constantinescu. vicepreședinte tov. 
Ion Stanciu) și consiliile raionale o 
exercită . asupra asociațiilor sportive 
de pe cuprinsul regiunii. Birourile 
U.C.F.S. n-au luat nici un fel de mă
suri pentru instruirea președinților aso
ciațiilor sportive, deși există indicații 
precise ale Consiliului General 
U.C.F.S. în această privință. Partici- 
panții la ședință au subliniat. în.con
tinuare, slaba activitate sportivă ce se 
desfășoară pe. linia cooperației meș
teșugărești în regiunea Ploești. Deși 
aci există multe cooperative de pro
ducție în care se poate desfășura o 
activitate sportivă susținută, iar fiecare 
asociație de pe lîngă U.R.C.M. bene
ficiază de un activ salariat (ca de 
pildă Ia Buzău, Ploești. Sinaia, Cîm- 
pina etc.), totuși sportivii ploeșteni din 
cooperația meșteșugărească nu au asi
gurat un program competițional cores
punzător.

★
Este necesară o cotitură radicală în 

activitatea consiliului regional U.C.F.S. 
și a consiliilor raionale, o muncă te
meinică, mai aproape de consiliile a- 
sociațiilor sportive, care au nevoie de 
îndrumare și control eficient. De alt
fel. în ședința activiștilor sportivi s-au 
stabilit o serie de măsuri care să 
ducă neîntîrziat la lichidarea rămîne- 
rii în urmă în ceea ce privește înscri
erile de membri în U.C.F.S., încasarea 
cotizațiilor și, în general, pentru con
solidarea organizatorică a asociațiilor 
sportive. De asemenea, s-ati studiat 
formele cele mai potrivite pentru prac
ticarea sportului în schelele petrolifere, 
pentru extinderea gimnasticii de pro
ducție. Fără îndoială că. dacă vor 
fi traduse în viață, aceste măsuri vor 
impulsiona activitatea sportivă din re
giune, lucru pe care, de altfel, îl do
resc toți sportivii ploeșteni...

R. C.

Finalele campionatelor republicane 
școlare de natație, desfășurate sîm- 
bătă și duminică în bazinul central de 
la „Complexul sportiv al tineretului", 
au cunoscut un binemeritat succes. 
Peste 200 de tineri înotători repre- 
zentînd 8 regiuni ale țării au demon
strat de-a lungul celor două zile de

(R.A.M.) 34,4; 2. Ditta Langer (Tmș)
35,3;....................................  " ‘
50 ni 
40,0 ;
Eva
4x50
Timișoara 3:00,1 ;
BĂIEȚI 50 m spate : 1. Liviu Berea

3. Ana Waldman (Cluj) 36,0. 
fluture: 1. Ditta Langer (Tmș) 
2—3. Cristina Sever (Buc.) și 
Nagy (R.A.M.) 43,4. Ștafeta 
m mixt: 1. București 2:48,8; 2.

' ' 3. R.A.M. 3:10.8.

de 400 m liber

natație
1:46,9. Ștafeta 4x100 m mixt 1. Bucu
rești 5:53,2; 2. Cluj 6:26,6; 3. Timi
șoara 6:39,9. JUNIORI CATEGORIA 
a Il-a 400 m liber : 1. Mircea Căpră- 
rescu 
(Tmș)- 
5:47,3, 
(Tmș) 
1:05,5 ;
1:08,9. 
(Buc.) 
1:29,1 ; 
1:30,1 .
(Buc.) 
1:19,3 ; 
100 m 
(Buc.)
2. A. Katona (Cluj) 
Ligner (Tmș.) 1:29,6.
m mixt: 1. București 
5:17,6; 3. Timisoara 
OARE CAT. I 400 m
Rothe (Buc.) 6:22,9; 2. Eniko 
(Cluj) 
7:37,3.
(Buc.) 
1:26,3 ; 
Stalin)
Orosz (Cluj) 1:34,2; 2. Helga 
(Buc.) 1:35,3; 3. Marion 
(Tmș.) 1:38,7. 200 m bras 1.
Orosz (Cluj) 3:17,4; 2. Helga 
(Buc.) 3:19,2; 3. Marion

(Buc.) 5:21,3; 2. G. Ligner 
5:25,1; 3. G. Nagy (R.A.M.) 
100 m liber 1. Gerhard Gotter 
1:05,1 ; 2. A. Katona (Cluj) 
3. M. Căprărescu (Buc.) 

100 in bras 1. Ion Condiescu 
1:22,2; 2. R.
3. M. Huber
100 m spate 

1:18,4; 2. G.
3. C. Maxim 
fluture 1. Nicolae 
1:13,4 RECORD (v.r. 1:14,2);

1:16,8; 3. G. 
Ștafeta 4x100 

5:10,3 ; 2. Chij 
5:34,0. .......

liber 1.

Koch
(re2-

1. Radu
Alberth 

(Galaji)

(Tmș.) 
Stalin) 
Lucian 
(Cluj) 
1:24,4. 

Burduja

Start in proba 
concurs buna lor pregătire și reale 
perspective de progres. Totodată con
semnăm cu satisfacție și doborîrea a 
numeroase recorduri școlare la cate
goria copii. In fine, subliniem supe
rioritatea demonstrată de tinerii îno
tători din R.A.M., București, Cluj și 
Reșița, fapt care confirmă atenția 
acordată natației în aceste locuri.

lată care sînt primii trei clasați 
în cele 37 de probe: CATEGORIA 
COPII. FETE 50 m spate: 1. Anca 
Trohani (Buc.) 41,5; 2. Heide Walz 
(Tmș) 48,0; 3. Elisabeta Laza (Cluj) 
51,0. 50 m bras : 1. Maria RIosz 
(R.A.M.) 42,6; 2. Lucia Hilerin 
(Buc.) 43,2; 3. Maria Matis (reg. 
Stalin) 48,8. 50 m liber: 1. Eva Nagy

Întrebarea unui tînăr fotbalist

„Așa se gospodărește echipamentul sportiv?"
Dimancea Crînguș, paznicul combi

natului Agroalimentar din comuna „30 
Decembrie", regiunea București, în
cerca pentru a nu știu cita oară să-l 
„prindă" la telefon pe președintele a- 
sociației sportive.

— Mai așteptați puțin, îmi zise, ti 
încă ocupat telefonul. Probabil că vor
bește cu Bucureștiul.

Lăsînd receptorul în furcă, tinărul 
'Dimancea Crînguș îmi oferi un scaun 
și apoi începu:

— Ați venit la timp. Tare prost mer
ge sportul la noi, spuse el clătinînd 
din cap. Apoi, oftînd adine, continuă: 
-„Fu pentru că tinerilor noștri le-ar pla
ce cumva să stea la... gura sobei. Nu. 
Pur și simplu nu are cine se ocupa 
de activitatea sportivă. Ei, și dacă ar 
fi numai asta... Duminică am avut pri
mul meci in cadrul campionatului ra
ional de fotbal. Am cîștigat cu 3 —1 
dar dacă ne-ați fi văzut ce... pestriți 
eram!... Unul in tricou roșu, altul în 
albastru, unul cu jambiere, altul fără. 
Gred că în curînd n-o să mai avem nici 
bocanci. Eu am echipamentul meu per
sonal, dar cum o să joace ceilalți 2 Nu 
știu ce se va întîmpla cu echipa noas- ' 
iră de fotbal.

L-am rugat pe interlocutorul meu 
să-mi povestească cît mai multe lucruri 
in legătură cu folosirea materialului 
și a echipamentului sportiv.

— Păi, să vedețiI Acum doi ani a- 
veam in magazie echipament în valoa
re de peste 20.000 lei. îmi amintesc că 
in 1957 s-au cumpărat in două rinduri 
echipament și materiale noi. Odată de 
II1.000 lei iar a doua oară de vreo 
5.000 lei. Ce s-a intimplat intre timp? 
Toate aceste materiale au încăput pe 
mina unor oameni delăsători, negli- 
jenți. Am avut pentru o bună bucată 
de timp ca magaziner pe Valentin 
Cristea, un gurâ-cască. Dădea tri
couri, teniși și chiloți în dreapta și-n 
stingă, fără ca nimeni să-l controleze. 
Cind i s-a făcut inventarul i s-au im
putat vreo 1000 lei pentru lipsurile gă
site in magazie. Apoi, in locul lui a 
venit Octavian Rateu. Acesta înce
puse’ să folosească echipamentul pen
tru nevoile lui proprii. O pereche de 
bascheți i-a purtat nici mai mult nici 
m ii .puțin, trei veri și iot noi erau. 
(Avea unde să-i schimbe).

Pe de. altă parte, continuă necăjit 
'Dimancea Crînguș, nu știu ce să mai
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zic de unii dintre 
să înțeleagă că 
bani, că dacă nu-l îngrijești nu mai e 
bun de nimic. Pentru că sportivii noș
tri n-au păstrat cu grijă echipamentul, 
magazia este acum aproape goală. 
Notați pe Ștefan Bercenaru, Ion Mo- 
ceanu, Ion. Ciufu, Alex. Rusu, Iosefina 
Angliei, Maria Anghel, Victor Posta- 
niu și alții care au ținut echipamentul 
cu săptămînile. Ba, unde mai pui că 
l-au adus murdar iar unii dintre ei, 
mai mare rușinea, l-au predat rupt. 
Dar ce să mai zic insă despre 
aceștia, dacă nici măcar cei din con
ducerea asociației noastre nu știu că 
materialele sportive sînt un bun ob
ștesc. Nu a purtat oare tov. Mihail Bar
bian, președintele asociației, un sac. de 
sport piuă ce s-a uzat complet ? Și uite 
așa, tovarășe, în mai puțin de doi ani 
de cînd sînt eu aici s-au risipit și s-au 
uzat materiale în valoare de multe mii 
de lei. E drept că un tricou nu țroate 
să țină o veșnicie, dar nici o lună de 
zile, cum se intîmplă la noi, deși nu 
e prea mare activitate sportivă. Asocia-

tinerii noștri. Nu vor 
‘ echipamentul costă

ția noastră trăiește prin echipa de fot
bal și din cînd in cînd prin echipele 
de volei, care participă la competiții 
doar atunci cinci sînt invitate de con
siliul raional U.C.F.S. Asta-i situația. 
Munca sportivă a fost complet neglija
tă Ia noi".

După ce îmi povesti toate acestea, 
tov. Dimancea Crînguș mă întrebă:

— Dar pentru ce îl căuiați pe preșe
dintele asociației sportive 1

— Voiam să aflu de la el cum se 
materialul și echipamentul 
dv. Acum mi-a rămas să 
o singură întrebare tova- 
conducerea asociației Re- 

comuna „30 Decembrie":

(Buc.) 32,9 RECORD (v.r. 34,2); 
2. M. Potoceanu (Tmș) 35,6; 3. S. 
Varfalvi (Cluj) 41,0. 50 m bras 1. A- 
drian Nicolau (Buc.) 37,4 RECORD 
(v.r. 38,0) ; 2. M. Potoceanu (Tmș) 
39,2; 3. A. Ratez (Cluj) 43,1. 50 m 
liber 1. Robert Ladner (Tmș) 28,5 
RECORD (v.r. 29,5) ; 2. M. Bucurescu 
(Buc.) 30,7; 3. Z. Szabados (R.A.M.)
32.3. 50 m fluture 1. Heini Pischl
(Tms.) 33,8; 2. A. Cristofor (Buc.) 
36,0;....................
43.3. Ștafeta 4x50 m mixt 1. Bucu
rești 2:19,5 RECORD (v.r. 2:38,0) ; 
2. Timișoara 2:25,8; 3., Cluj 2:49,0. 
JUNIOARE CAT. II 400 m liber: 1. 
Sanda Iordan (Buc.) 5:55,6; 2. Eva 
Banfy (Cluj) 5:59,8; 3. Mariana Toth 
(Tmș) 7:36,9. 100 m liber 1. Miona 
Vlădută (Buc.) 1:20,5; 2. Maria Ma- 
the (R.A.M.) 1:25,8; 3. Ileana Ko
vacs (Cluj) 1:26,0. 100 m bras 1. 
Sanda Iordan (Buc.) 1:30,2; 2. Ma
riane Wagner (Tmș.) 1:33,7; 3. Ju
dith Lichtenstein (Cluj) 1:38,5. 100 m 
spate 1. Eva Banfy (Cluj)
2. Florentina Rambosek (Buc.)
3. Ioana Bacitt (Tmș.) 1:40,5. 
fluture 1. Măriuca Rotam 
1:28,0; 2. Maria Matlie 
1:38,6; 3. Hedwig

3. W. Hoffman (reg. Stalin)

1:18,4 ; 
1:36,0;
100 m 
(Buc.)

(R.A.M.) 
Stoff (Tmș.)

SPORTUL POPULAR
^g- a 2-a Nr. »173

întreține 
sportiv la 
pun doar 
rășilor din 
colta din
Ce părere au despre risipa care se face 
cu materialul și echipamentul sportiv 
ce li s-a dat în folosință ?★

Mai tîrziu, după ce m-am convins că 
toate cele de mai sus sini perfect ade
vărate am găsit de cuviință să aștern 
pe kîrtie tot ce mi-a povestit tînărul 
fotbalist Dimancea Crînguș.

TR. IOANIȚESCU

Din carnetul corespondentului
PRIN MUNCA VOLUNTARA

La Negrești (raionul Oaș) a început 
construirea unui complex sportiv. In 
aceste zile sute de oameni ai muncii 
lucrează cu entuziasm la amenajarea 
terenurilor de fotbal, handbal, volei, 
baschet, la poligonul de tir și la tri
buna de circa 1000 locuri pe care o va 
avea acest complex sportiv. Pînă a- 
cum au fost prestate aproximativ 4000 
ore muncă voluntară. Tinerii și vîrst- 
nicii din Negrești s-au angajat să dea 
în folosință acest complex în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie.

De asemenea s-au amenajat prin 
muncă voluntară zece baze sportive 
simple în raionul Ahid. La fel, munci
torii forestieri de la ocolul silv'c Bi- 
xad (raionul Oaș), și-au făcut din re
surse locale o arenă de popice, iar con
siliul asociației sportive Rapid reg. Plo
ești construiește în prezent o pistă de, 
atletism la frumosul stadion pe care-1’ 
posedă. Peste 300 tineri vin eu regu
laritate pe micul șantier, pentru a da 
cît mai curînd în folosință această pistă, 
a cărei amenajare valorează 40.000 lei.
C. MUSTATA, G. A» EXAmoreSCU, 

I. 1LEA Șl G. POPA

SE EXTINDE GIMNASTICA 
IN PRODUCȚIE

Urmînd exemplul muncitorilor de 
fabrica de confecții „I.C. Frimu" Cra
iova, salariații secțiilor bebinaj, trans
formatori, mașini rotative și matrițe- 
rie de la Eleclroputere au început să 
practice gimnastica în producție. Ei 
execută aceste exerciții sub suprave
gherea instructorilor Gh. Matei, Ion 
Popescu, Nicolae Trotca, Iuliu Toth, loan 
Dăbuleanu și P. Popescu. Și în alte 
11 întreprinderi din orașul Craiova 
ș-au pregătit toate condițiile pentru 
introducerea gimnasticii în producție.

R. SCHULTZ
ȘTIRI DIN TG. MUREȘ

Concursurile pentru obținerea insig
nei de „Cel mai bun sportiv din 10“ 
se bucură de un interes deosebit în 
rîndurile asociațiilor și cluburilor spor
tive din oraș. Una dintre asociațiile 
fruntașe în angrenarea unui număr cît 
nîai‘‘ mare de tineri pentru trecerea 
normelor acestui concurs este și Di
namo Tg. Mureș. Dintre cei peste 240 
de ((partic:panți la întreceri 50 au și 
devenit purtători ai insignei.
" ION PAUȘ
• > al

la

JUNI- 
Ingrid 
Boros 
(Tmș) 
Rothe 
(Cluj) 

i (reg.
Judith
Geiser 
Kaldor 
Judith 
Geiser 
Kaldor 

(Tms.j 3:31,6. 100 m spate 1. Eniko 
Nagy (Cluj) 1:36,0; 2. ........ ~
gracz (R.A.M.) 1:40,2; 3. 
Klokner (reg. Stalin) 1:59,3. 
fluture 1. Leontina Marinescu 
1:44,4 
1:54,0

6:51,0; 3. Ildiko Doczi 
100 m liber 1. Ingrid 
1:16,0; 2. Eva Nagy 
3. Gertrude Rosetzki 
1:28,7. 100 m bras 1.

Judith Pon- 
Monika

100 m 
(Buc.) 

Ballo (Cluj) 
3. Gertrude Rosetzki (reg. 

Stalinj 1:56,0. Ștafeta 4x100 m mixt 
1. București 6:10,4; 2. Cluj 6:32,5. 
JUNIORI CAT. I 800 m liber: 1. De
nes Nagy (R.A.M.) 11:23,9; 2. L.
Sauer (Tmș.) 12:08,5; 3. M. Berbe- 
caru (Cluj) 12:13,7. 400 ni liber 1. 
Denes Nagy (R.A.M.) 5:25,6; 2. I. 
Alexandrescu (Buc.)
Maxim
1. Ion
100 tn 
1:18,9;
3. R. 
bras 1. Tiberiu Rînea
2. I. Kovacs (Cluj) 
Schilha (Tmș.) 3:10,7.
Eberhard
1:18,0;
3. H. 
fluture 
1:30,2 ;
1:31,9 ;
Ștafeta 
5:25,6 ;
5:49,2.

2. Ecaterina

(Galați) 5:43,2.
Alexandrescu (Buc.) 

bras 1. Tiberiu Rînea 
2. I. Kovacs 

Schilha (Tmș.)

5:36,2; 3. V.
100 m liber 

1:05,7; 
(Buc.) 
1:21,8;
200 m 

2:50,1 ;
3. R. 

spate 1. 
Stalin) 
1:18,6 ;
100 m 

(Tmș.) 
Stalin) 
1:37,0.

(Cluj)
1:25,4.

(Buc.)
2:57,2 ;

100 m 
(reg.
(Buc.)
1:22,3.
Sauer

(reg.

Hermann
2. T. Șerban 
Pischl (Tmș.)

1. Leopold
2. M. Albu
3. T. Popovici (Buc.)
4x100 m mixt 1. Timișoara

2. Reg. Stalin 5:40,3; 3. Cluj

Din activitatea cluburilor sportive

Crește numărul membrilor susținători 

ai cl ui „Olimpia
Analizînd activitatea clubului sportiv 

„Olimpia" din Orașul Stalin, un fapt 
îți atrage imediat atenția : 
mare de membri susținători, 
tribuie la dezvoltarea bazei 
a acestui club. Cifrele stau 
în această privință. Astfel, 
de membri susținători au cotizat în 
primele luni ale anului frumoasa sumă 
de 31.000 lei, ceea ce reprezintă o me
die de 5.000 lei lunar.

Realizarea acestui mare număr de 
membri susținători — care, fapt demn 
de subliniat, își achită regulat coti
zația — a constituit unul din princi
palele obiective ale consiliului de con
ducere al clubului. Pentru îndeplinirea 
lui, consiliul clubului a luat din timp 
măsurile necesare. Astfel, cu o lună 
de zile înainte de începerea acțiunii 
de înscriere a membrilor susținători, 
s-a desfășurat o largă activitate de 
propagandă prin întreprinderile produ
cătoare de bunuri de consum din Ora
șul Stalin. Prin afișe, prin scurte ma
teriale transmise de stafiile de radio
amplificare, prin organizarea unor șe
dințe în care s-a vorbit despre clubul 
„Olimpia" și despre secțiile sale, s-a 
contribuit la lămurirea muncitorilor, 
tehnicienilor si funcționarilor asupra 
contribuției pe care o pot aduce, ca 
membri susținători, la dezvoltarea ac
tivității sportive de performanță.

Această intensă acțiune de populari
zare s-a bucurat și de sprijinul or
ganelor sindicale și datorită acestui 
fapt ea s-a putut încheia cu succes, 
încasarea cotizațiilor și evidența mem
brilor susținători se desfășoară în 
bune condițiuni. De altfel, cea mai 
mare parte a membrilor susținători 
ai clubului vin singuri și își plătesc 
cotizația.

Un real aport în desfășurarea ac
țiunii de lărgire a numărului de mem-

numărul 
care con- 
materiale 
mărturie 

cei 1.500

rașul Stal
bri susținători l-au adus sportivii și 
antrenorii clubului. In acest moment 
se poate spune că aproape nu există 
sportiv din clubul „Olimpia" care să 
nu fi făcut între 2 și 5 membri sus
ținători, iar printre antrenorii clubu
lui sînt unii care au realizat cite 100 
de astfel de membri. Pe de altă parte, 
consiliul clubului a primit un prețios 
ajutor și de la diferiți oameni ai mun
cii, iubitori ai sportului, care au ac
tivat cu multă tragere de inimă la 
locurile de producție respective. Este 
cazul ing. loan Fekete de la fabrica 
„Drapelul roșu", al lui loan Mireț de li 
Fabrica de cauciuc, al lui Mihai Nief 
de la „Partizanul roșu" și al altora.

Iată dar cum un club, nu dintre 
cele mai mari și care în plus nu are 
nici echipă de fotbal, care, după cum 
ușor se poate bănui, ar atrage și mai 
mulți simpatizanți, a reușit totuși să 
realizeze lucruri frumoase în ce pri
vește creșterea numărului de membri 
susținători. Și activiștii acestui club 
sînt hotărîți ca pe viitor să obțină 
succese și mai frumoase în acest do
meniu.

" J- din in

DE LA I.C.F.
Se face cunoscut studenț.kr restan- 

țieri că examenele restante se vor des
fășura, după cum urmează :

— cu 3 și peste 3 restanțe : 5-25sept.
— cu 2 restanțe: 10-25 sept.
— cu 1 restanță : 17-25 sept.
Prezentarea studenților la Institut 

se va face conform planificării de mai 
sus. Studenții bursieri care au peste 
i3 restanțe vor primi bursa pe 30 zile 
lir cei cu 1—2 restanțe pentru 15 zile, 
în cursul lunii septembrie. Restanțele 
normelor de contre' trebuie lichidate 
pînă la 25 septembrie.



Campionatele republicane de handballÎnsemnări după Jocurile JKondiale
Universitare de la Torino

• O importantă etapă in dezvoltarea sportului universitar internafio-*  
nai o Săritorii noștri... Ia înălțime ! • Rezultate care nu ne mulțumesc?

Așadar, peste tot pregătirile în ve-*- 
derea noului an școlar se găsesc in 
stadiul final. Grija conducerii școlilor 
se face tot mai mult simțită și ea do
vedește o preocupare mereu crescîndi 
pentru ca elevilor să li se asigure î<*
același timp condiții optime pentru, 
învățătură și posibilitatea de a prac
tica educația fizică, de a face sport 
la nivelul cerințelor mișcării poasltq 
dy cultură fizică*.

e O bună pregătire a echipelor • Elementele ținere au dat, din nou, satisfacție • locul bărbătesc nu tre
buie confundat cu jocul dur • Des pre ineficacitatea înaintărilor • întrecere pasionantă în categoria B

Desfășurarea fiecărei etape comportă 
numeroase discuții. Să desprindem însă 
cîteva din problemele esențiale care — 
după părerea noastră — au caracterizat 
partidele disputate în cea de a doua 
etapă a campionatelor republicane de 
handbal. In general, echipele noastre 
fruntașe au dovedit că „startul" bun 
luat săptămîna trecută nu a fost în- 
tîmplător și că în acest an ele s-au 
pregătit cu multă seriozitate pentru 
campionate. Intr-adevăr, majoritatea 
partidelor s-au desfășurat la un nivel 
tehnic corespunzător. Tinerele elemente 
promovate au dat din nou satisfacție, 
s-au înregistrat multe rezultate strînse, 
ceea ce confirmă echilibrul de valori 
între echipe etc. Acestor constatări pozi
tive putem să le adăugăm și plăcuta 
surpriză de a vedea la multe din echipe 
tendința spre un joc mai viguros, mai 
combativ. Fără îndoială, pe marginea 
jocurilor disputate, sîmbătă și duminică 
se pot face și alte aprecieri frumoase 
dar — pentru că sîntem la început de 
campionat — să nu... uităm unele defi
ciențe a căror lichidare ar trebui să 
constituie o serioasă preocupare a an
trenorilor noștri. Astfel, rezultatul din
tre CCA și Chimia Făgăraș nu trebuie 
considerat ca simplă ... întîmplare. Vic
toria Chimiei se aatorește bunei pregă
tiri a echipei, elanului și voinței de a 
cîștiga dar și greșelilor tactice comise 
— în special în atac — de către hand- 
baliștii de la CCA.

In.unele din relatările lor, corespon
denții ziarului nostru își încheiau cro
nica astfel : „s-a constatat ineficacita 
tea acțiunilor de atac..." Este o pro
blemă mai veche pe care o ridicăm în 
mod deosebit în atenția echipelor care 
s-au obișnuit să practice un joc pur de
fensiv, nespectaculos și ineficace.

Cîteva cuvinte despre comportare și 
. disciplină. Viu disputat, uneori de ridi

cată valoare tehnică, jocul dintre Di-

Cupa „500 de ani de existentă 
a orașului București"

Asociația sportivă a Slatului popular 
al Capitalei, în colaborare cu raionul 
U. O. F. S. ,,V. I. Lenin", organizea
ză Cupa „500 de ani de existență a 
orașului București".

întrecerile se vor desfășura Ia ur
mătoarele discipline : lupte libere, vo
lei (masculin și feminin), box și fot
bal. In zilele de 9, 11, 16 și 18 septem
brie se desfășoară întrecerile de fot
bal la baza sportivă I.C.A.B. (Gluco
za). Celelalte întreceri se desfășoară 
— între 8 și 19 septembrie — la baza 
sportivă din str. Ion Vidu nr. 9.

La competiție participă echipele re
prezentative ale tuturor raioanelor 
U.C.F.S. din Capitală și ale cluburilor 
invitate.

Consiclerații pe marginea 
întrecerilor de tenis de la București

întrecerile campionatului de tenis 
al regiunii București, recent înche
iate, s-au situat în general la un ni
vel satisfăcător. Ele au constituit o 
utilă verificare de forțe înaintea fina
lelor campionatelor republicane, pro
gramate pentru a doua decadă a aces
tei luni, la Cluj. Și este semnificativ 
că în majoritatea probelor s-au impus 
jucătorii cei mai bine puși la punct 
cu pregătirea de concurs. încă o dată 
s-a confirmat adevărul binecunoscut 
în sport că valoarea performanței este 
direct proporțională cu numărul de ore 
cheltuite la antrenament... Astfel, din
tre jucătorii care au prezentat amelio
rări vizibile în jocul lor, trebuie no
tați — printre alții — Julieta Namian, 
Georgescu, Dancea, Bosch. Toți aceș
tia au arătat că sînt interesați în a- 
doptarea unui stil modern în tenis, că 
au lucrat mai mult în perioada an- 
temergătoare concursurilor.

Ce înțelegem prin tenis modern ? 
Am putea rezuma aceasta în cîteva 
puncte (firește, fără a avea pretenția 
să epuizăm subiectul...) :

1. Serviciul. Acesta trebuie să fie 
rapid, permițînd jucătorului să treacă 
imediat la acțiuni ofensive. Este de 
notat progresul în această direcție în
registrat de Julieta Namian. care, în 
general, a căpătat mai multă rapidi
tate în joc. Tehnica actuală a dovedit 
că este preferabil un serviciu liftat, 
lung, care obligă pe adversar să pri
mească mingea din fundul terenului 
(așa servește de exemplu, Alex. Bar
dan) în locul serviciilor tari care cei 
mai mult consum de . forță și nu pot 
fi repetate la a doua minge,

2. Viteza. Se cere jucătorului o maț 
mare rapiditate în executarea lovitu-J 
iilor, ceea ce generează o creștere a 
ritmului de joc și permite atacuri mai 
dese. Caracteristică în acest sens . 4 
fost finala Bosch—Georgescu. In gri-.

Vasile Antoaneta va trage la poartă șt Rapid... conduce cu 5—3/ 
Fază din jocul Cetatea Bucur-Rapid.

namo București și Dinamo Orașul Sta
lin ue-a prilejuit însă și constatări mai 
puțin plăcute cu privire la comportarea 
unor jucători. Ivănescu (de două ori), 
Florea Lucian, Misckeș II, Covaci și 
Weber au fost pe rînd eliminați din 
joc pentru atitudini nesportive. Și, ase
menea exemple le-au oferit și alte jocurj 
din cele trei campionate republicane. 
Sîntem pentru jocul bărbătesc, viguros, 
combativ. El contribuie la dinamizarea 
unei partide, la un spectacol de calitate 
și poate determina în mod direct rezul
tatul. Dar, să nu confundăm acest fel 
de joc cu duritățile, cu faulturile care 
au fost prea multe în această etapă. 
Ca să nu mai amintim faptul că prac
ticarea unui asemenea joc poate priva 
o echipă de victorie sau poate deter
mina o înfrîngere. Un singur exemplu : 
în meciul dintre cele două echipe di- 
namoviste Lucian Popescu (Dinamo 
București) a executat patru lovituri de 
la 11 m. pe care le-a transformat, adtt- 
cînd echipei sale puncte prețioase (pri
mele două au modificat scorul de la 
■1 — 1 la 4—3 pentru Dinamo Orașul 
Stalin — într-un moment important al 
jocului).

O altă constatare : unele echipe cum 
sînt CCA, Rapid București (fete) CSM 
Reșița (fete) etc. continuă să înghe
suie jocul pe semicerc, să paseze mai 
mult decît trebuie și să evite aruncările 
de la distanță, deși au în echipă trăgă
tori cu o valoare recunoscută.

Foarte pasionantă este și lupta echipe
lor din cele două serii ale categoriei 
B. Meciurile ultimei etape au fost des
tul de strînse (la un punct-două dife
rență) cu excepția jocului dintre I.C.A- 

fi- 
că 
Ia 
la

mele două seturi s-a dat o aprigă 
hiptă pentru păstrarea inițiativei și în 
momentul în care Georgescu a renun
țat la loviturile sale puternice pregă
titoare venirilor la fileu, Bosch a pus 
definitiv stăpînire pe joc.

3. Voleul. Mulți dintre jucători; pre- 
zenți în acest concurs au arătat pro
grese în executarea loviturilor de voie. 
Dancea ne-a oferit chiar surpriza unor 
voleuri din plonjon, foarte spectacu
loase, dar nu totdeauna utile. Acest 
jucător trebuie însă să-și amelioreze 
voleul de stînga, care la el (și la 
mulți alții) face ca mingea să ia o 
traiectorie înaltă, devenind ușor acce
sibilă adversarului. Jucătorii noștri 
mai au de învățat mult la capitolul 
tacticii de pregătire a venirilor la 
leu. De pildă, Georgescu a arătat 
nu știe totdeauna să se oprească 
timp, fiind prins pe picior greșit 
lobttrile „lungi" ale lui Bosch.

4. Jocul ui apărare trebuie să 
variat. Jucătorii citați mai sus 
arăta! adesea foarte bune pasing-șu- 
turi, dar puțini au știut să Ie alter
neze cu crosuri și loburi lungi, cînd 
era nevoie.

5. Smeciul. Este o lovitură fără de 
care nu poate fi conceput un tenis 
modern. Și în această privință notăm 
un progres, dar care nu se va accen
tua decît atunci cînd jucătorii noștri 
vor înțelege că o lovitură nu poate fi 
însușită pe deplin decît repetînd-o de 
sute de ori la un singur antrenament!

Acest din 
labil pentru 
unui jucător 
adevărat să

fie 
au

urmă principiu este va- 
întreg arsenalul tehnic al 
de tenis, care dorește cu 
progreseze.

★
finală a campionatului.In ultima

joi după-amiază perechea M. Viziru, 
Bardan a întrecut cu 8—6. 1—6, 6—3, 
6—3 pe Zacopceanu, Caralulis.

RADU VOIA

(Foto: Gh. Dumitru) 
rad și Știința Petroșani care a stabilit 
și ...scorul etapei: 23—1G (12—7). De 
subliniat frumoasa victorie a handbaliș- 
tilor de la Recolta Hălclliil — în com
pania formației Știința Galați — care 
au cîștigat net, comportarea meritorie 
a Textilei Cisnădie în întilnirea cu e- 
chipa Dinamo Tg. Mureș, ca și jocul 
prestat de handbaliștii de la CSA Ma
rina Constanța care au cucerit două 
puncte prețioase în meciul cu Știința 
București.

DAN GIRLEȘTEANU

Vești despre campionatele mondial 

feminine Je L ascket

mai 
din

în- 
mai

Pentru prima dată în scurta lor is
torie, campionatele mondiale feminine 
de baschet se desfășoară în Europa, 
primele ediții fiind găzduite de două 
capitale sud-americane: Santiago de 
Chile (1955) și Rio de Janeiro (1957). 
Gazda ediției 1959 a campionatelor 
mondiale va fi Moscova, unde va avea 
loc între 10—20 octombrie întrece
rea menită să desemneze cea 
bună echipă feminină de baschet 
lume.

Pregătirile în vederea acestei 
semnate competiții au început de 
multă vreme. Reprezentativa noastră 
feminină, de pildă, a participat la tur
neele de la Messina și de la Ragusași, 
în continuarea acțiunilor de verificare 
a formației va susține o serie de me
ciuri în Cehoslovacia. Lotul romîn, 
din care fac parte printre altele Vio
rica Niculescu, Maria Voicu, Teodora 
Predescu, Georgeta Ivanovici, Hane- 
lore Krauss. Ootavia Cucuruz, Cornelia 
Gheorghe, Ecaterîna Cherciov, va ju
ca în zilele de 22 (Ia Kyjov) și 23 
septembrie (la Gottwaldow) cu prima

PREGĂTIRILE PENTRU DESCHIDEREA 
NOULUI AN ȘCOLAR SINT IN TOI!

(Urmare din pag. 1)

teren de baschet. In magazia școlii vor 
intra noi saltele pentru gimnastică., 
precunr și mingi de volei, baschet și 
handbal. In cursul lunii, prof. de. edu
cație fizică Eugen Scarlat va amenaja 
împreună cu elevii un nou teren de 
volei. Este de relevat și aici sprijinul 
larg al prof, llinca Tănăsescu, direc
toarea școlii, o adevărată animatoare 
a activității sportive.

IN PROVINCIE: NOI CONSTRUCȚII 
Șl AMENA1ARI DE TERENURI

Același interes se acordă pregătiri
lor pentru noul an școlar și în cele
lalte orașe ale țării. La Iași, de pildă, 
după cum ne relatează corespondentul 
nostru regional Petre Codrea, se depun 
toate eforturile pentru ca pînă la 10 
septembrie acțiunea să fie încheiată. 
La Școala profesională de meserii și 
construcții, sub îndrumarea organiza
ției de partid s-a procedat la reame- 
najarea întregului local. N-a fost ne
glijată nici sala de sport care, prin 
gri ja secțiunii de învățămînt și cultură 
a Sfatului popular regional a fost 
înzestrată cu noi aparate. De șseme- 
nea, au fost revizuite și reutilate yes- 
tiarele. a fost pusă în funcțiune: insta
lația sanitară care deservește săla de 
sport Terenurile de baschet, vilei și 
handbal redus, ca și pista de atletism 
au lost și ele prevăzute cu guri de apă,

sportivi din 50 de 
făcut ca Jocurile să fie consi- 
drept cea mai însemnată com- 
polisportivă a anului, iar faptul 
s-att desfășurat în Italia, țară

După 11 zile de pasionante întreceri, 
Jocurile Mondiale Universitare au luat 
sfîrșit duminică seară pe stadionul 
Municipal din Torino. Prezența celor 
mai buni studenți 
țări a 
derate 
petiție 
că ele 
în care bate din plin pulsul pregătirilor 
pentru Olimpiadă, a sporit și mai mult 
interesul față de aceste întreceri. Acum, 
la capătul competiției, se poate spune 
că „Universiada" n-a dezmințit aștep
tările, prilejuind nu numai spectacole 
și performanțe sportive de înalt nivel 
dar și o nouă manifestare a dorinței 
studenților din toate colțurile lumii de 
a se cunoaște și împrieteni pe terenul 
de sport. Evideit, adversarii păcii și 
colaborării 
mîinile în 
autoritățile 
gul R. P.
turi de steagurile tuturor țărilor parti
cipante, pe frontispiciul clădirii care 
găzduia comitetul de organizare al 
Jocurilor. Protestînd împotriva acestui 
act arbitrar, organizatorii au hotărît 
atunci să coboare toate steagurile, lă- 
sîndu-1 doar pe acela al Jocurilor. Cei 
care au nădă jduit ca Torino să însem
ne un pas spre dezbinarea și nu spre 

internaționale n-au stat cu 
sin nici la Torino. Astfel 
italiene au interzis ca stea- 
Chineze să fie arborat ală-

e
echipă a R. Cehoslovace, iar în ziua 
de 25 septembrie cu selecționata de 
tineret a R. Cehoslovace (pentru a- 
cest meci localitatea nu a fost fixată). 
In momentul de față baschetbalistele 
noastre se antrenează eu asiduitate în 
sala Floreasca din Capitală, sub su
pravegherea antrenorului prof. Sigis
mund Ferencz.

Pînă acum și-au confirmat partici
parea reprezentativele R.P. Bulgaria,
R. P. Ungare, R.P.D. Coreene, R. P. 
Polone, R. Cehoslovace, R.P.F. Iugo
slavia, U.R.S.S. și R.P. Romîne. Fe
derațiile de specialitate din Brazilia,
S. U.A. și Argentina au comunicat că 
vor transmite hotărîrea definitivă ceva 
mai tîrziu, iar federațiile din Franța 
și Italia nu mai participă la această 
competiție.

Pentru camnionatele mondiale de Ia 
Moscova, F.I.B.A. a delegat ca arbitri 
ai jocurilor pe P. Reverberi (Italia), 
A. Skiloianis (Grecia), F. Velkey (R. 
P. Ungară) și pe un arbitru ceho
slovac, încă nedesemnat.

iar zgura de pe aceste terenuri a fost 
reînoită. O tribună cu o capacitate de 
400 locuri este și ea în curs de fini
sare. La școlile medii „V. Alecsandri", 
„M, Sadoveanu" și „Al. loan Cuza" 
din aceeași localitate sînt în curs de 
terminare noi terenuri de volei, baschet 
și handbal. De asemenea se renovează 
sălile de sport.

In cîteva luni, orașul Cluj se va 
îmbogăți cu o nouă sală de gimnastică. 
Ea va fi construită pe lingă școala pro
fesională de comerț. După cum ne-a 
transmis corespondentul nostru regio
nal, Radu Fisch, această sală va fi 
înzestrată cu instalații moderne, iar 
elevii și profesorii vor contribui ca lu
crările de construcție să se termine 
cît mai repede, depunînd muncă vo
luntară. Și în celelalte școli din orașul 
de pe malul Someșului s-au făcut pre
gătiri intense în vederea începerii nou
lui an școlar. Astfel la Școala medie 
„Nicolae Bălcescu" sala și terenurile 
de sport au fost complet renovate și 
dotate cu aparate necesare. La această 
muncă a contribuit și conducerea școlii 
profesionale C.F.R. deoarece elevii a- 
cestei școli folosesc și ei sala. Școala 
medie „Gheorghe Barițiu" (profesor 
de educație fizică Ion Scurtu) a primit 
un ajutor substanțial din partea aso
ciației sportive Someșul, în renovarea 
sălii și a instalațiilor necesare terenu
rilor de volei și baschet. La școala 
profesională a uzinelor „Ianoș Her- 
bak" pe elevi îi așteaptă o surpriză 
plăcută; pe. lingă sala bine utilată^ 

unitatea studențimii sportive, s-au în+ 
șelat amarnic.

Bilanțul participării delegației sttrt- 
denților sportivi din țara noastră Iar 
J.M.U. de la Torino poate fi conside
rat satisfăcător: două medalii de aut? 
și două de bronz la atletism, medalia- 
de argint la volei. Este însă limpede»- 
că rezultatele puteau fi mai bune..

O plăcută surpriză a produs-o dublat 
victorie a săritorilor noștri în înălțime^ 
Firește, nimeni nu punea la îndoialăi 
succesul Iolandei Balaș, în schimb șan4- 
sele lui Cornel Porumb, în compania-, 
unor săritori consacrați: Mafejkai
(2,03 m), Marianovici (2,04 m), Fabrfi- 
kowski (2,07 m), păreau destul de micii 
Cu toate acestea, dovedind multă ptî* *-  
tere de luptă, Cornel Porumb și-a reedi
tat recordul personal — 2,01 — repur-r- 
tînd o victorie de răsunet internațio
nal. încă o dată, deci: Bravo săritori f 
Ați fost la... înălțime I

Nu același lucru s-ar putea spuner. 
despre sulițași, Concurînd în plenitudfr- 
nea forțelor, Alexandru Bizim ar fi reu-»- 
șit cu siguranță să se impună în fați 
unor adversari cotați mai slab. Cu to
tul nesatisfăcător a evoluat Maria Dițj. 
care, prezentîndu-se la o valoarea 
cît de cît apropiată posibilităților el~ 
ar fi trebuit în mod normal să-și păsf- 
treze titlul cucerit la Paris. Dar recor’d-1- 
mana noastră n-a 
m, continuînd seria 
din acest sezon. *

Nici voleibaliștii 
mențină titlul cîștigat Ia Paris. Totuși, 
locul doi ocupat de astă dată este ono
rabil, dacă ținem seama că din primul 
și pînă în ultimul meci echipa noastră; 
a utilizat mereu același efectiv.

Iată acum cîștigătorii probelor atleti
ce desfășurate în ultimele zile ale con
cursului : FEMEI. Disc: Hegedtis 
(R.P.U.) 46,76 m ; 80 m g: Eliseeva 
(U.R.S.S.) 11,1 sec; 100 m: Leone 
(It). 11,7; lungime: Krzesinska (R.P. 
Pol.) 5,94 m; greutate: Saramovici 
(R. P. Bulg.) 13,97 tnj 2. Usenid 
(Iug.) 13,90 m; 4x100 m: U.R.S.S. 
46,9 sec.; 200 m: 1. Leone 23,8; 2. 
Janiszewska (R. P. Pol.) 24,2 j BĂR
BAȚI. 800 m: Heudecke (R.F.G.) 
1:50,5; disc: Kunadis (Grecia) 53,O7j 
m ; tripla : Riahowski (U.R.S.S.) 15,74 
m; lungime: Bravi (It.) 7,46 mj Z/fl 
m g: Lorger (Iug.) 14,2 ; 200 m: Brja- 
rntti (It.) 20,9; 2. Georgopoulos (Gre+ 
cia) 21,6; 5.000 m: Gilligan (Anglia)) 
14:09,8; 4x400 m: R.F.G. 3:09,5; 4x109. 
m: Italia 41,0 sec.

reușit decît 
rezultatelor

46,86»’
sfab^

n-au reușit să-șt

T

s-au construit în curtea școlii un fereli 
de volei și unul de baschet.

Corespondenții noștri de la Pitești; 
Ion Chilibar și Ilie Fețeanu ne-atl dat. 
de veste că și în acest oraș s-au efec-» 
tuat frumoase realizări în vederea în-i 
ceperii cursurilor. La școala medie nr.» 
3 s-au amenajat noi terenuri de volei;, 
baschet, handbal și o groapă de sări! 
turi pentru atletism. Deci, spre deo1- 
sebire de anul trecut cînd elevii aveau- 
la dispoziție numai sala de sport, îtr 
noul an școlar ei vor beneficia și dee 
terenuri care permit desfășurarea acti-r 
vității sportive și în aer liber. La. 
Școala profesională de meserii s-^s. 
amenajat o sală de clasă corespunză> 
toare, pentru activitatea sportivă*,  
care a fost înzestrată cu aparate ne’4 
cesare. Cu sprijinul conducerii școlii7 
(director Nicolae Filip) a început și. 
amenajarea unui teren de volei și corn- 
struirea unei mici tribune. H

i
★



întrecerile
continuă să poarte tricoul galben

In etapa a Vil-a Ion Cozma a realizat o evadare reușită care i-a a- 
tricoul galben. Iată în fotografie pe principalii săi adversari: Gh. - Ră- 

care împreună cu iugoslavul Bajc, go- 
să reducă distanța ce-i desparte de

</izs _ . „ .
dulescu, I. Braharu și G. Moiceanu, 
nesc puternic după fugar, incercîM 
iergătorul dinamovisi.

a-

\ Surprizele n-au lipsit nici în urmă
toarele runde ale semifinalelor. Ast
fel, în runda a 5-a, Drimer a suferit 
o înfrin'gere neașteptată din partea lui 
Mitrofan. In fruntea plasamentului 
primei grupe continuă să figurezi*  JZa- 
rabiescu cu 3>/2 p. și o întreruptă cu 
avantaj la Jancso. Tot 3% au Ciocîl-' 
tea și Drimer. Printre învinșii primu
lui se găsesc Crețulescu și Moisini; 
Ciocîltea a făcut remiză cu Urseanu. 
Pe locurile următoare ale clasamentu
lui (după 5 runde) se aflau: Ungu- 
reanu 3 (1), Urseanu 3, Seimeanu 2, 
Crețulescu 2 (1), Duță, Jancso, Moi
sini P/2 (1), Mitrofan l>/2, Colina 1
(1) , Grubea >/2 (2), Braunstein 0
(2) .

Teodor Ghițescu luase un avans de 
un punct în fruntea clasamentului 
grupei a doua, după 5 runde. După o 
remiză cu Pavlov, liderul a cîștigat 
la KIein și Gavrilă, totalizînd astfel 
4% p. Troianescu (remiză cu tînă- 
rul Gheorghiu în runda a 5-a) și Pa
vlov cu 3'/2 p., Sutiman cu 3 p.” (și o 
întreruptă cu șanse de remiză la Mar- 
covici) sînt deocamdată cei mai apro- 
piați concurenți. In continuare: Roz- 
van, Stelea, Gheorghiu 3, Marcovici 
2'/2 (1), Fischer 2‘/2, Gavrilă 2, Klein, 
Rotaru 1 (1), Vasilescu ‘/2, Goia 0.

șahiștilor
In grupa feminină o comportare ex

celentă a avut pînă acum tînăra Pa- 
rasehiva Soos, care a obținut 5*/ 2 
puncte din 6 posibile. Ea are o între
ruptă cif'^vantaj material la Rodica 
Reicher (4‘^ p. din 5). lată, în con
tinuare clasamentul (după 5 runde): 
M. Teodorescu 4, D'. Antonie 2*/ 2, R. 
Manolescu, O. Manoliu 2 (1), V-.Roșu, 
M. Haimovici 2, E. Popa l‘/2 (1), V. 
Simu 1 (1), T. lonescu, O Orivda 1.

★
Iată clasamentele 

finale din țară:
OL'UJ (4 runde): 

Szabo Iosif, Partos, 
berger 2‘/z, Pușcașu, Kovacs, Radu
lescu 2, Italic. P/2, Drozd, Balogh 1 
(1), Nicoleanu 1, Kocis IA.

SATU MARE (4 runde) 1 Mititelu 
3*/ 2, Denes, Botez, Bozdogliirtă, De- 
mian, Joifa. Toszt 2% etc.

TIMIȘOARA (5 runde) : Gogîlea 
4'/2, Filipescu 4, Ivan 3, A. Teodores
cu 2*/ 2 (1), Ududec, Minin, Mayer, 
Szabo 2>/2, Petri 2, Szigmond l‘/2, Si
galas 1 (1), Rankov ‘/2, Glienea 0.

IAȘI (5 runde) : Weinstein 4, Far
kas, Nicolau, Desmireanu, Rădăcină, 
Perevosnic 3'/2, Friedman 3, Urzică 2, 
Irinescu, Steroiu l>/2, Kiss ’/2, Griin- 
berg, Stan 0.

Campionatul Capitalei 
h caiac canoe

(Urmare din pag. 1)

ploaia începe din nou. Sus, Irece pri
m'd I. Stoica, urinat de Munteanu, 
C. Moiceanu și Gh. Rădulescu. La 
coborîre, stropii de ploaie cad din 
ce. în ce mai rar și în curînd soarele 
va zîmbi din nou cicliștilor și îi va 
întovărăși pînă la Oradea. Atacînd cu 
mult curaj la turnantele de pe stră
zile orașului, dinamovistul Gh. Cal 
cișcă se detașează obținînd un avans 
pe care-1 ^păstrează și în linia 
dreaptă. El va trece primul linia de 
sosire, cîștigînd etapa și totodată 
minutul de bonificație acordat primu
lui clasat.

CLASAMENTE
ETAPA A VIII-A: Cluj-Oradea 

(155 km.) 1. Gh. Calcișcă (Dinamo) 
4h.04:55 (media orară: 37,920 km.) ; 
2. 1. Stoica (Voința); 3. G. Moiceanu 
(iDi namo) ■ 4. Szerencses (R.P.U.);

Mai multa
Este cunoscută activitatea voleiba- 

listică intensă care se desfășoară la 
Plocști, numărul mare de echipe par
ticipante in competiții ca și calitatea 
ridicată a jocurilor, ceea ce a permis 
ca mulți sportivi să se ridice pe 
treptele măiestriei sportive, ajungînd 
în echipa reprezentativă a țării.

De la un timp însă lucrurile par 
a se îi schimbat și nivelul voleiului 
ploeștean scade din ce în ce, cu 
toate că numărul echipelor care se 
înscriu în diverse competiții este des
tul de mare. Numai că asociațiile 
sportive ploeștene se mulțumesc să-și 
înscrie echipele, fără să facă și pasul 
următor, adică să și participe la în
treceri.

Iată, de exemplu, cum din 
formații masculine înscrise în 
natul de calificare, numai 8 
ticipat la toate jocurile, în 
din cele 4 echipe feminine 
numai trei au luat parte la jocuri. 
De remarcat că din rîndul echipelor 
masculine numai 6 activează pe pe
rioada mai multor campionate. Restul 
are o activitate cu totul sporadică.

Campionatul de calificare organizat 
în acest an a avut caracterul unui 
campionat-fulger, astfel că în săptă- 
mîna premergătoare fazei de regiune 
au fost, .programate trei etape •— 
ceea ace primirea numai desemnarea

cele 11 
campio- 
au par
timp ce 
înscrise,

în grupele semi-

Soos, Buză 3, 
Tocăniță, Guns-

Vineri, simbâtă și duminică, pe la
cul Herăstrău s-au desfășurat între
cerile din cadrul fazei pe Capitală a 
campionatului republican de caiac-ca- 
noe. Iată rezultatele înregistrate:

K 1 — 10.000 m.: 1. Aurel Simionov 
(CCA); 2. Ion Barbu (Rapid); 3. Ma
tei Simionov (Dinamo); C 2—10.000 
m: 1. Timofte Lipalit — Ștefan Bar- 
talici (Dinamo); 2. I. Isariev — T. 
Nichiforov (CCA); 3. Titu Mihăilă — 
Radu Zelinschi (Recolta);' Cl-10.000m: 
1. Igor Lipalit (Dinamo); 2. Gr. Le- 
bidov (CCA); 3. Gh. Nicolescu (Re
colta); K 4—10.000: 1. V. Timofan — 
T. Danielov — M. Ivanov — T. Coz- 
lov (Dinamo); 2. M. Ivanov — N. 
Artimov — V. Rășanti — A. Conțo- 
lenco (CCA); 3. S. Andreescu — T. 
Mitrea — M. Popescu — N. Dumi- 
trache (Progresul); K 2 — 10.000 m.: 
1. V. Stere — 1. Tomescu 
sul)) 2. C. Buhoci — A. 
(CCA); 3. I. Dinicu — V. 
(Voința); C. 1 — 1.000 m.: 
Serghei (CCA); 2. Valentin 
(Dinamo); 3. Alex. Economii 
C 2—1.000 m.: 1. Alexe Dumitru — 
A. Iacovici (Dinamo); 2. L. Popa —
N. Bahnaru (Recolta); 3. D. Cojoca
rii — N. Niculescu (Recolta): K 1 — 
1.000 m.: 1. Ion Sideri (Dinamo); 2. 
Mihai Stavăr (CCA); 3. Cezar Grigo- 
rescu (Dinamo); K 2 — 1.000 m.; 1. 
Nicoară Stratulat (CCA); 2. N. Ne- 
delcu — I. Svoboda (Progresul); 3. 
A. Calotescu — A. Sima (Victoria); 
K 4 —1.000 m.: 1. D. Grigore — M. 
Husarenco — Gr. Iacovici — S. Te- 
rentie (Dinamo); 2. St. Visevan—Ște- 
fănescu—Dimofte — Antonio (CCA); 
3. T. Petrescu — Timbtilmaș — Ton
ei! — Ene (Rapid); K 1 4x500 m. fete: 
1. R. Petrescu — A. Budu — V. Vi- 
șevan — M. Navasart (CCA); 2. A. 
Pildner — A. Aloman — G. Năstase
— C. Niculescu (Rapid); 3. Al. Păun
— V. Mihai — El. Alehedinți — FI. 
Dragnea (Voința); K 2—500 ni. băieți:
1. P. Borisov — Al. Mihai (Dinamo);
O. Mercurian — C. Mercurian (Ra
pid); 3. G. Livescu — S. Voicilă (Di
namo); K 1—500 m. băieți: 1. Gh. 
Crăciunescu (C.C.A.); 2. Zamfir Băn- 
cilă (Rapid); 3. Petre Martinea (Ști
ința); K 2—500 m. fete: 1. E. Lipalit
— C. Bărdaș (Dinamo); 2. I. Crăcă- 
oanu — T. Kertesz (Recolta); 3. P. 
Areschin — Z. Vasilescu (Rapid); K 
1—500 m. fete: 1. Doina Rațiu (CCA);
2. M. Tarara (CCA); 3. Ștefania Ga
lea (Progresul); K 1 4x500 m.
băieți: 1. Vernescu — lhisarenco — 
Grigore — Timoftei (Dinamo); 2. 
Anastasescu — Sideri — Teotlorov— 
Bărdaș (Dinamo); 3. Stratulat — Ni
coară—Stavăr — Crăciuneacu (CCA).

Toate aceste echipaje s-au calificat 
pentru finalele campionatului. In cla
samentul, pe echipe s-au înregistrat 
următoarele rezult te: 1. DINAMO 
85 r>. 2. CCA 81 n. 3. Rapid 41 p. 
4—5. Progresul și Recolta cu 31 p.

(Progre- 
Tănase 

Mooioin 
1. Filip 
Azizoaie 
(Rapid);

A luat sfîrșit întrecerea echipelorN.
C.
I

S.

6.
7.

8.

5. St. Poreceanu (Victoria); 
Mușa (Olimpia Or. Stalin) ; 
Moiceanu (sei. 1 
Constantinescu
Ariton (C.C.A.) ; 10. I. Cozma (Di 
namo) toți același timp.

Clasament general individuali: LI. 
Cozma 31hO4:58 ; 2. G. Moiceanu 
4,55;3. Gh. Rădulescu la 5,15; 4. 
Munteanu la 8,49; 5. I. Braharu 
9,20; 6. A. Șelaru la 11,25; 7. 
Poreceajiu la 12,11 ; 8. M. Voinea 
13,17; - - - ■
10. N. Niculescu Ia 19,08.

Clasament general pe echipe: 
Dinamo 93 h 33:00; 2 Victoria
12,29; 3. C.C.A. la 26,21'.

Clasamentul sprinterilor: 
Mușa 17 p. 2. I. Cozma 15 p. 3. 
Oohanciuc 14 p.

Clasamentul cățărătorilor: 1. 
Munteanu 17 p. 2—3. 1. Cozma și Gh 
Rădulescu 8 p.

tineret Buc) ;
(Voința) ; 9.

de polo din categoria B
la 
D. 
ia 

St.
la

9. I. Constantinescu la 14,52;

>
la

1. N. 
V.

D.

H. NAUM

luat sfîrșit întrecereaDuminică a 
celor 24 de echipe care au fost angre
nate timp de aiproape trei luni în 
campionatul categoriei B la polo pe 
apă. Ultimele rezultate înregistrate 
au consfințit victoriile echipelor Ce
tatea Bucur, Voința București, Voința 
Timișoara și C.f.R. Cluj — cîștigă- 
toarele celor patru serii — care se 
vor întîlni în curînd în cadrul unui 
turneu ce va decide echipa care va 
promova in sezonul viitor în prima 
categorie.

In seria 1 comportarea excelentă a 
echipei Cetatea Bucur a lămurit cu 
multe etape înainte problema cîștigă- 
toarei seriei respective. O situație a-

atenție voleiului ploeștean
cît mai repede posibil a campioanei 
orașului. ...........................
trecere, 
pante au 
pat, iar 
această... 
activitatea voleibalistică ploeșteană a 
luat sfîrșit.

Comisia regională precum și cea o- 
rășenească de volei, nu au luat nici 
o măsură care să ducă la reme
dierea lipsurilor existente și nici nu 
au analizat temeinic de ce asociații 
sportive ca Voința Ploești și Flacăra 
I.M.S. și-au desființat secțiile și echi
pele respective de volei, de ce între
prinderi ca Rafinăria nr. 1, Rafinăria 
nr. 3 etc. cu mii de muncitori, nu au 
nici o echipă de volei.

Numărul formațiilor feminine de 
volei din orașul Ploești este cu totul 
nesatisfăcător față de 
existente. Sînt doar trei 
nine, dintre care numai 
activitate permanentă și 
de la fabrica Dorobanțul și cea 
la școala sportivă de elevi.

Mai mult, atît comisia regională 
și cea orășenească de volei nu 
discutat motivele care au făcut 
echipa „Prahova 1 Mai" să nu

Odată terminată această în- 
asociațiile sportive partici- 
răsuflat ușurate că au scă- 
comisia că s-a achitat de 
corvoadă — și cu aceasta

posibilitățile 
echipe femi- 
două au o 
anume cea 

de

i prezinte la faza de zonă a campio
natului de calificare, deși zona s-a 
ținut la numai 60 km de Ploești, în 

• orașul Tîrgoviște. Nu s-a analizat 
: niciodată activitatea echipei „Petro- 
i Iul" din categoria B. Și dacă echipa 
i a ocupat un loc destul de bun în cla

sament, aceasta s-a datorat numai 
jucătorilor. Comisia orășenească nu a 
avut în planul său îndrumarea și 
sprijinirea efectivă a acestei echipe.

1 Constatăm cu regret faptul că din 
lipsa unor competiții permanente și 
a unei susținute munci de populari
zare, numărul jucătorilor care se afir
mă este din ce în ce mai mic.

Este timpul ca consiliul orășenesc 
U.C.F.S. Ploești să se ocupe mai mult 
de activitatea comisiei de volei, pen- 

; tru ca activitatea voleibalistică din 
. orașul nostru să se redreseze, la 

nivelul posibilităților — foarte mari — 
și a condițiilor existente.

semănătoare a existat și în seria a 
111-a, unde Voința Timișoara nu a în- 
tîmpinat o rezistență prea mare din 
partea celorlalte echipe participante, 
terminînd campionatul cu un avantaj 
de 5 puncte față de următoarea cla
sată — C.F.R. Arad.

O luptă mai strînsă am înregistrat 
în seriile a Il-a și a IV-a, 
tigătoarele nu an putut fi 
decit după ultima etapă.

In seria a Il-a, echipele 
ne Rapid și Voința s-au întîlnit du
minică într-im meci decisiv. Ca și în 
primul joc, din tur, cele două for
mații au terminat Ia egalitate (2—2), 
primul 
numai 
bun al 
a opus 
echipa 
jenii au obținut o victorie clară cu 
scorul de 6—2, în urma căreia au cîș- . 
tigat dreptul de a participa la apro
piatul baraj pențru calificare în pri
ma categorie. Iată alte rezultate în
registrate în ultima etapă: S.S.E.I 
Buc.—Olimpia Or Stalin 5—3 ; S.S E. 
II Buc.—Petrolul Cîmpina 9—1 ; Vo
ința Timișoara—C.F.R. Timișoara 20:8; 
C.F.R. Arad—A.S.M. Lugoj 3—1 •
Metalul Cluj—Voința Tg. Mureș 4—2.

unde c.îș- 
ctinoscutc

bucurește-

loc în clasament fiind decis 
cu ajutorul golaverajului, mai 
Voinței. Derbiul seriei a IV-a 
la Cluj formației locale C.F.R., 
Voința Oradea. Superior:, clu-

(Urmare din pag. 1)

ARON PRAHOVEANU-coresp.

U. Calcan-N. Navasart (C. C. A.
din noii campioni la star

Constanța (prin telefon). Dată fiind 
situația ^clasamentului general în 
care ceWde al treilea clasat era des
părțit deturnai 326 p. de primul, re
gata a ’•cincea s-a ---- x
tr-o atmosferă de 
®iune. In plus marea 
Aceste condiții au favorizat pe" cam
pionii, de anul trecut (N. Calcan — 
AI. Navasart) care, cu o bogată expe
riență de concurs pe o astfel de vre
me, și-au adjudecat ultima regată și 
•cu aceasta titlul de campioni pe anul 
în curs. Victoria lor nu a fost obți- 
mută însă fără emoții. După ce au 
ireușit să tranșeze în favoarea lor 
•disputa cu valorosul echipaj Puiu Mâ
nu —ub Zamfir, cei doi campioni au

alergat în- 
mare ten- 
era agitată.

SPORTUL POPULAR 
tfag- a 4-a Nr. 3473

cît 
au 
ca 
se

I
Campionatele republicane

Marina)

trebuit să-și pună în valoare toate cu
noștințele spre a ajunge din urmă și 
a întrece, chiar în apropierea porții de 
sosire echipajul Gh. Lungii — M. Du- 
mitriu. De reținut că perechea I. Naum
— 1. Romașan, care emitea justificate 
pretenții la titlu înaintea ultimei re
gate, n-a putut să-și apere în mod 
normal șansele din cauza unei defec
țiuni tehnice a bărcii. Iată care este 
configurația primei părții a clasa
mentului final: 1. NICOLAE CAL
CAN — NICOLAE NAVASART 
(O.C.A.-MARINA) 4154 p; 2. Puiu 
Mânu — Ion Zamfir (Cetatea Bucur) 
3936 p; 3. Ion Naum —Petre Roma
șan (Constructorul) 3878 p ; 4. Gheor- 
ghe Lungu —- Mircea Dumitrii! (Me
talul M.I.G.) 3075 p; 5. Gh. Tichescu
— C. Alexandrescu (C.C.A.-Marina) 
1899 p.

P. ENAGHE—coresp. regional

de tenis pentru juniori
CLUJ (prin telefon). — După în

treceri dîrze și desfășurate la un bun 
nivel calitativ, campionatele republi
cane de juniori au desemnat pe de
ținătorii titlurilor în toate categoriile. 
Campioni la categoria de 17-18 ani 
sînt- Șt. Burciu (Știința Buc.) și Mina 
Ilina (Petrolul Pitești) care au arătat 
o bună pregătire și voință de a în
vinge. lată rezultatele tehnice ale 
finalelor :

BĂIEȚI, cat. 17-18 ani: Burciu-Beke 
(Cluj) 8-6, 6-1, 8-6; cat. 15-16 ani : 
Spătarii (Timișoara)-Chiper (Craiova) 
9-7, 6-0; cat. 13-14 ani; I. Năstase 
(C.C.A.)-Balogh (Tg. Mureș) 6-4, 6-2.

FETE, cat. 17-18 ani: Afina llina- 
Erika Banyai (Oradea) 6-1, 6-0; 
cat. 15-16 ani: Erika Banyai-Klahre 
H. (Buc.Ț 6-0, 6-1; cat. 13-14 ani: 
Dibar ludith (Dradea)-Klahre K. 
(Buc.) 6-5, 6-2.

In prbbele de dublu s-au înregistrat 
rezultatele: BĂIEȚI: Burciu, Ungu- 
reanu-Sbmogy, Spătaru 6-1, 8-6, 3-6, 
8-6; FEȚE: Mina Ilina, Manana Cio- 
golea-Erica Banyai, R. Lazaride 6-2, 
6-8, 6-1 MIXT: Burciu, Mina llina- 
Banyai, Somogy 6-2, 6-3

' 'l R. FISCH-coresp. regional
; iu.’ •

(SlezaȚ 1:30,6; 2. Măriuca Rotaru
(Rapid) 1:32,5; 3. Maria Wirska

fost creditat polonezul Stankievici la (Sleza) 1:34,7; 4. Eniko Boros (Ra 
sfîrșitul probei de 100 m. fluture (în pid). 
ștafetă). Viotoria în meciul de polo 
a revenit fără emoții tinerilor jucători 
de la Rapid. Ei au arătat o mai bună 
mișcare în apă, au mînuit balonul cu 
mai multă ușurință, cîștigînd în con
secință cu scorul de 8—2 (6—0) 
Punctele învingătorilor au fost rea 
lizate de Alexandrescu (5) și Mocar.u 
(3) iar ale învinșilor de Aszkielowicz 
și Lachaut. E. Beniamin a condus 
bine formațiile : RAPID : Murcșanu— 
Alexandrescu, Țăranu — Tătarii — 
Mocanu, Popa, Pavel Alex. C. S. 
SLEZA: Dachnij — Buezkowski, 
Woinarowicz •— Lachaut — Aszkielo- 
wicz, Kohnen, Stankiewicz

Rezultatele tehnice. FEMININ: 100 
m. liber: 1. Mana Xomisarck (Sleza) 
1:11,7; 2. Danuța Baraniuc (Sleza) 
1:13,3; 3. Maria Dan (Rapid) 1:15,2, 
4. Ana Grigoraș (Rapid) 1:16 1. 100

Krystina Jagodzinska

.' ■) 1:36,9. 100 m. fluture 1. Ni- 
coleta Ștefănescu (Rapid) 1:20,8; 2. 
Măriuca Rotaru (Rapid) 1:25,9; 3. 
Matgorzata Pastuschak (Sleza) 1:28,1; 
4. Maria Komisarek (Sleza) 1-23,5, 4x100 - _ _
Sleza 
liber ;
2. C. 
Alex.
H. Kohnen (Sleza) 5:04,9; 100 m 
bras: 1. A. Dachnij (Sleza) 1.21.6; 
2. A. Nicolau (Rapid) 1:22,7; 3. P. 
Mnreșan (Rapid) 1:24,5; 4. D. Fecica 
(Sleza) 1:24,6. 100 m spate: 1. 1.
Naghi (Rapid) 1:11,9; 2. .1 Lachaut 
(Sleza) 1:13,2, R. Wojnarowicz 
(Sleza) 1:16,9; 4. C. Mocanii (Ra
pid) 1:26,3. 4x100 m mixt: 1. Sleza 
4:42,5; 2. Rapid 4:54,0.

întrecerile continuă astăzi de la
17 la ștrandul Tineretului

m. .nixt : 1. Rapid 5:32.1 . 2 
5:34,2; MASCULIN. W, m 
1. Șt. lonescu (Rapid) 4:59,2; 
Mocanu (Rapid) 4:53,1 ;

Stankiewicz (Slcza) 4:57,0; 
5:04,9; "

3.
4.

Șt. lunescu — așiigălorul probei de Wuu m uber —iu puiu. cursa.



arginalâi la etapa de duminică 
Aa categoriei

4

surprize, cu meciuri disputate cu dârzenie, jocuri 
țară decît în Capitală (in ciuda celor două der-<

O etapă agitată, cu 
calitate mai bună în , 
i bucureștene, care furnizau de obicei întreceri de calitate), o configu- 
» interesantă a clasamentului și — însfîrșit — un mai bun randament 
naintărilor (s-au marcat 19 goluri, simțitor mai mult decît în primele 
i etape), iată — în cîteva cuvinte — caracteristicile celei de a trefia 
e a campionatului categoriei A.

ția amatorilor de fotbal a fost 
ată, în special, spre cuplajul 
pitală și spre jocul de la Ploești, 
sj’etrolul avea să-și verifice for- 
u'ntea meciului pe care-1 susține 
ieară fă .Viena. Aceste 3 meciuri 
d cele mai multe comentarii, ne 
tipa și noi, mai întîi, de ele.

tru, primul l-a atacat în mod violent 
pe Ciripoi, iar ai doilea — după primi
rea unui gol — a trimis furios mingea 
în tribună. Petrolul a acționat mai 
mult în tripletă, unde Dridea a jucat 
sub posibilități, fiind bolnav.

„Cupa Camnio^or Europeni Ia fotbal

Mîine ia Viena:

a principală a băcăoanilor: 
contraatacul

Prea puțină preocupare pentru 
calitate

Bacău a furnizat o surpriză 
prin victoria obținută la 
și prin proporțiile scorului.

mo 
mai 
, ci . .
idică o superioritate clară, pe 
isă — în fapt •— dinamoviștii 
vut-o. Dimpotrivă, ei au fost do- 
în cea mai mare parte a tim- 
rezumîndti-și acțiunile ofensive 
traatac.uri. Este adevărat însă 
stea au fost foarte bine conduse 
surprins defensiva adversă. In 
I, in acest meci, apărătorii ploe.ș- 
i jucat nesatisfăcător, Sfetcu, 
u, Neacști și, mai ales, Marines- 
iiițînd greșeli nepermise. Ploeș- 
u jucat totuși bine în primele 20 
, cînd băcăoanii au fost obli - 
i o apărare destructivă. Primul 
inervat echipa locală, care a ju
ri pripit. Și după pauză a domi- 
■frolul, dar fără orizont. Local
ii încercat să forțeze victoria 
ceș. a trecut în atac iar D.

half), au jucat cu fundașii 
dar au uitat un lucru ele- 

: să ia și măsurile de apărare.
i apărarea adversă, în frunte cu 
Cincii, Cîrnarti și Ujvari nu s-a 
sat străpunsă, n-a fost greu pen- 
namo să cîștige, mareînd la ca- 
a două contraatacuri bine con- 

Gazdele au avut în Tabarcea, 
și Babone pe cei mai buni ju- 

Din păcate, Babone a avut în 
0 o ieșire cu totul nesportivă, 
ar fi putut atrage și eliminarea 
teren, în afara dezaprobării ve- 
e a publicului ploeștean. Același 
a dezaprobat și ieșirile nespor- 

? lui Pahonțu și Marinescu. După 
: informează corespondentul nos-

In București, lipsa de preocupare 
pentru calitatea tehnică a jocului a fost 
amprenta principală a cuplajului. In 
„vedetă", de exemplu, Dinamo și 
C.C.A. au intrat pe teren preocupate

Atacul lor se descurcă bine, are jucă
tori tineri (Vasilescu și, mai ales, Maf- 
tcuță ati reale calități), combină fru
mos. Lipsește însă un jucător cu ex
periență și, mai ales, cu șut, care să 
poată concretiza, care isă încununeze 
strădaniile celorlalți. Poate că rein
trarea lui Dinulescu ya aduce această 
completare și Vă Sfat a pe Progresul 
să „reintre îri pTuton". Duminică la 
stadionul „23 August", am reținut la 
această echipă jocukutil âl halfilor pre
cum și felul cum Nedelcu a făcut față 
postului de fundaș stînga. Cu totul ne-' 
gativă aUost comportarea'lui Caricaș, 
„al doisprezecelea rapidist", cum îi 
spunea un spectator?;. Caricaș a jucat 
îngîmfat, uneori, dînd Coechipierilor săi 
aș grijă îti plus, pe lingă 'aceea de a-i 
marca pe atacanții Rapidului. In plus, 
el ® avut în prima repriză*o  ieșire ne
sportivă*̂  totul condamnabilă, ata- 
cîndu-1 în mod brutal pe Ene II. La 
Rapid, halfii au jucat bine, fiind foar
te activi. Atacul n-a jucat cu elan. în

(Desen

B1RTAȘU (către 
brescu și Nedelcu) 
țineți-1 pe... 
înaintarea.
descurc eu

de S. Novac)

Caricaș. Cu 
Rapidului mă 
singur.

In meciul Rapid 
Progresul, Caricaș, 
cauza intervențiilor nesi
gure, a | 
ori în 
poartă. I 
cat și 
autogol 1

pus de mai multe 
pericol propria-i 

Ba chiar a mar- 
un spectaculos...

Wiener S.C. - Petrolul Ploești
In noua ediție a „Cupei Campioni

lor Europeni" la fotbal, pînă în pre
zent, s-au disputat doar două me
ciuri -j

O.G.G. Nice (Franța) — Shamrock 
Rovers (Irlanda liberă) 3—2

T.D.N.A. (R.P. Bulgaria) — F. CL 
Barcelona (Spania) 2—2

De mîine însă, turul preliminar ■— 
care programează în total 11 întîlniri 
tur-retur și care trebuie încheiat pînă 
la 30 septembrie — va oferi „etape" 
mai bogate în jocuri pasionante. Mîi
ne, de pildă, sînt programate patru 
meciuri (tur):

Viena: Wiener Sportclub (Austria) 
— Petrolul (R. P. Romînă).

Esch-sur-Alzette: Jeunesse
xemburg) — Lodz K.S. (R. P. 
Jonă).

Linfield: Linfield (Irlanda
Nord) — r” ..................  - ‘

Frankfurt: 
Palloseura

Firește, 
mai înalt 
din țara 
campioană, pentru a 
secutiv prezentă în 
mîine — în nocturnă, 
din cele mai bune echipe de club de 
pe continent: Wiener Sportclub, de

(Lu- 
Po-

de
IFK Goteborg (Suedia), 
t: Eintracht (R.F.G.) 
(Finlanda), 
primul interesează în 
grad pe iubitorii fotbalului 
noastră.

cel

Echipa noastră 
doua oară con- 
Cupă, întîlnește 
la Viena — una

doi ani la rînd campioana Austriei. 
Egala echipei Real Madrid (0—0) 5n 
ediția trecută a „Cupei Campionilor 
Europeni", Wiener Sportclub joacă azi 
rolul marilor cluburi austriece <îin 
trecut (Rapid, F.C. Austria, Vi.nna, 
etc.) și arigură cu regularitate „sche
letul" echipei naționale austriece. Wie
ner S.O. a terminat neînvinsă cam
pionatul trecut, mareînd 104 goluri în 
26 de jocuri, iar noul campionat l-a 
început cu două victorii care i-au per
mis să ia conducerea în clasament. 
Ultima sa victorie este concludentă: 
duminica aceasta a învins cu 7—1 pe 
Admira, după un meci în care tripleta 
Knoll-Hof-Hammerl a făcut 
excelent, mareînd 6 din cele 7 
Fotbaliștii ploeșteni vor avea 
misiune din cefe rșai dificile.

Petrolul a părăsit Capitala 
amiază, deplasînd următoarea 
ție: Sfetcu — Pahonțu, Fronea, Flo- 
rea — Tabarcea,- Neacșu — Constan- 
tinescu, D. Munteanu, Dridea, Babone, 
Bădiriescu. Rezerve: Marinescu, Top- 
șa, A. Munteanu, Marin Marcel și Za- 
haria. Returul; la 16 septembrie la 
Ploești.

un joc 
goluri, 
deci o

Pe marginea unor probleme
de arbitraj

PUNS LA CRITICA
irma articolului critic „Du ce 
r -ucatorul Soare la antrena- 
y, .icat în ziarul nostru cu nr. 
ffn 5 septembrie 1959, am pri- 
i partea jucătorului Valeriu Soa- 
la Progresul București o scri- 

in care se spune, printre altele : 
|>ă ce a apărut în ziar articolul 
referea la abaterea mea de ta 

ta unui sportiv de tip nou, în 
noastră de fotbal a avut loc o 

i în care colegii de echipă si 
n-au criticat aspru.
dau acum seama că abaterile 

te de mine sînt grave. Imi dau 
că nu am justificat încrederea 

tea ce mi s-au acordat prin se- 
area mea în lotul A de fotbal 
’.R.
ca apărută în ziarul „Sportul 
r“ este justă pe de-a-ntregul 
nsușesc. Ea a venit la timp 
iută foarte mult pentru ca 
să am o comportare demnă 
wtiv de tip nou.
angajez în fața colegilor mei, 

a tuturor sportivilor din clubul 
sul, precum și în fața tuturor 
:e vin să ne urmărească pe ie
de sport, să îmi revizuiesc radi- 
itudinea și să fiu un exemplu 
iduită morală și sportivă."

Și 
și 

pe 
de

VALERIU SOARE
jucător în echipa de fotbal 

„Progresul“-București

IR1 DE FOTBAL
UI PROGRESUL

SE JOACA
- STEAGUL ROȘU 
SIMBATA

rea clin cadrul __ _______________
A dintre Progresul și Steagul roșu, 

iată în Capitală, se disputa sîmbătă 
16.15 pe stadionul Dinamo.

-URI RESTANTE IN CATEGORIA B
LA FOTBAL

etapei o IV-a a ca-

tegorio B se vor disputa mîine urmâ- 
meciuri restante : S. N. Constanjo- 
Fălliceni (seria I), Știinfa Timișoara- 
M.I.G. (caria a l!-a). C.S. Oradea-

Baia Mare (seria a Itl-r-’

I
i

exclusiv de dorința de a cîștiga cele 
două puncte, lăsînd parcă în cabine 
preocuparea pentru joc de calitate, 
ideea de sportivitate. Echipele au fost 
preocupate mai mult să împiedice ad
versarul de a-și face jocul, decît de 
a-și organiza cît mai bine propriul lor 
joc. In aceste condiții, s-a jucat mai 
mult între cele două careuri, joc de 
mijloc, de tatonări reciproce. Dintre 
greșelile tehnice, cele mai supărătoare 
au fost cele comise în atacul pentru 
deposedarea de minge, făcut de cele 
mai multe ori și cu intenția de lovire, 
a adversarului. Asemenea atacuri au 
făcut Nunweiller, Jenei, Vasile Alexan
dru, Dragomirescu etc. Referindu-ne la 
aspectele tehnice, la comportarea unor 
jucători, vom reține în primul rînd 
forma excelentă în care se află Voines- 
cu. Alături de el, în echipa C.C.A. au 
mai jucat bine Constantin (care ne-a 
plăcut totodată și pentru comportarea 
sa sportivă, pentru calmul cu care a 
jucat), Tătarii și — parțial — Bone. 
Dinamovistul Varga a jucat bine o re
priză, dar nu s-a mai văzut în a doua. 
V. Anghel și-a făcut o reintrare bună, 
Călinoiu a fost de netrecut, anihilîn- 
du-1 pe Alexandrescu, iar Nunweiller 
merită evidențiat, în afara contribuției 
„concrete" (cele două goluri) pe care a 
avut-o la asigurarea victoriei, pentru 
trecerea permanentă și rapidă din a- 
părare în atac.

adîncime, făcînd un joc economic, 
pase scurte, multe lateral. Singur Geor
gescu a manifestat o tendință accentua
tă spre finalizare. Nu putem să nu 
„rezervăm'' un mic capitol și pentru 
Macri care — în ciuda repetatelor cri
tici care i s-au adus — continuă să 
presteze un joc periculos, acele ..foar
feci" aeriene, făcute cu spatele la ad
versar, care pun în pericol integrita
tea corporală a atacanților și care ■— 
la un moment dat — ar putea fi peri
culoase chiar pentru el.

cti

Farul e decis să joace alt rol...

La Progresul lipsește un realizator

Iată o concluzie pe care am tras-o 
urmărind și duminica aceasta jocul 
„albaștrilor", l-am văzut în toate cele 
3 jocuri susținute de ei pînă acum.

...decît cel de „salvat de la înec" pe 
care l-a avut în campionatul trecut. 
Duminică, constănțenii au prestat un 
joc bun. Singura „gaură" în dispoziti
vul lor a costituit-o stoperul Datcu. In 
această situație, halfii au jucat mai 
înapoi, rolul de a acoperi mijlocul te
renului fiind îndeplinit cu succes de 
interul Olarii, cel mai bun de pe teren. 
In general, meciul a fost de nivel teh
nic bun. Moroianu, Niculescu (Farul), 
și cei doi halfi de la Știința (care au 
plăcut prin jocul lor elastic) au ieșit 
și ei în evidență. In schimb, ambii por
tari au jucat slab. Bun a fost și jocul 
de la Petroșani, în care gazdele au 
obținut o victorie la un scor mai mic 
decît îi îndreptățea superioritatea ma
nifestată. O notă bună pentru atacanți, 
■Care au șutat mult la poartă, și mai 
ales pentru Cosmoc, corespunzător în- 
tr-un post nou (centru atacant). La 
Orașul Stalin Steagul roșu și U.T.A. 
și-au mărit numărul meciurilor nule. 
Jocul a relevat unele elemente finer? 
ca Gane, Pîrcălab, Petescu.

Spațiul rezervat cronicii meciului 
Rapid-Progresul nu ne-a permis decit 
Să jacem o apreciere generală asupra 
arbitrajului lui M. Popa. Așa cum am 
spus, el a ținut jocul in mină, l-a 
condus bine, in ansamblu.

Două dintre deciziile sale compor
tă insă o discuție specială:

1. Sancționarea cu fault a lui Va
silescu, atunci cind acesta a încercai, 
in repriza a doua, să-i ia balonul 
lui Dungu, in timp ce acesta îl bă- 
tea de pămint. Atacul lui Vasilescu 
a fost perfect regulamentar, el pro- 
ducindu-se ATUNCI CIND MINGEA 
NU MAI ERA IN ERATELE LUI 
DUNGU, CI IN AER, IN DRUM 
SPRE PĂMINT. SAU REVENIND 
DE LA PĂMINT. Penalizîndu-se un 
atac întreprins in asemenea condiți- 
uni, se ajunge la o stare de lucruri 
neconformă nici cu litera, nici cu spi
ritul regulamentului, prin aceea că 
se permite unui portar să bată min
gea în pămint... de cite ori vrea, fără 
să fie deranjat de atacanții adverșl.

2. Decizia din min. 90: lovitură li-

beră de la Kj. f.ietri pentru Progresul. 
Sancțiunea justă ar fi jost: „11 me
tri". Este adevărat că, in momentul 
producerii infracțiunii—hends — mij
locașul Rapidului, Langa, se afla cu 
picioarele pe, linia de 16 metri, sau 
poate cîțiva 'centimetri in afara ei. 
Dar mina lui Langa era, evident, in 
clipa aceea, in interiorul careului de 
16 metri, astfel că ,,hendsul" Comis 
în atare condițiiini trebuia să atragă 
după sine o lovitură de pedeapsă.

Firește, nici în primul caz, nici în 
cel de al doilea un „11 metri" 
în min. 90 da situația de 2—0 nu 
poate decit micșoreze diferența — 
nu e vorba de ’decizii care au influen
țat jocul sail rezultatul. Dar o di-sc..- 
ție pe marginea acestor două faze 
era pecesatg, fiindcă în viitoarele me
ciuri se pot iol oricind situații cind 
asemenea greșeli ar putea căpăta 
mult mqi maTe importanță decît în 
întîlrtireerVd 'duminică.

J. B.

C. RADU

De-abia s-a consumat etapa de du
minică și iată-ne în fața unei noi în
tîlniri de categoria A. Este vorba de 
meciul Rapid-U.T.A. amînat din etapa 
a 11-a, care se dispută mîine pe sta
dionul Giulești. Intîlnirea dintre cele 
două echipe se anunță pasionantă. 
U.T.A. vine în București după un meci 
bun și un rezultat onorabil la Orașul 
Stalin, iar Rapid, după o victorie. Desi
gur că bucureștenii vor căuta miercuri 
să confirme că știu și să joace bine’ nu 
numai să... cîștige. U.T.A. la rîndul ei, 
dorește să facă o figură frumoasă în

lața spectatorilor, jlin Capitală, care 
totdeaulț^. ^tti Jrpreciat jocul tehnic al 
textiliștilor din Arad. Este interesantă 
de urmărit /evoluția tinerilor înaintași 
Pîrcălah y Rejgăcu, doi jucători talen- 
tați, care „îndrumați" îndeaproape de 
Petschovsch'î pot produce multe clipe 
grele apărătorilor rapidiști.

Cu ocazia acestei întîlniri locurile de 
pe stadiofiijî țjiulești vor fi numero
tate. In deschidere Ia ora 14,45: Rapid 
(juniori )L)iț^nÎQ (juniori). Meciul Ra- 
pid-U.T.A'.țlncepe la ora 16,30. B tele 
S-au pti& îtL.finzare lă casele obișnuite.

Programul concursului Pronosport 
nr. 37 din 13 septembrie programează 
partida internațională de fotbal dintre 
reprezentativele R. P. Bulgaria și 
U.R.S.S. din cadrul preliminariilor 
turneului olimpic și 11 întîlniri din 
campionatul republican al categoriilor 
A. și B.

Intîlnirea R.P. Bulgaria—U.R.S.S. 
are o importanță deosebită peritru 
ambele echipe. In cazul unei victorii 
a echipei gazdă, aceasta păstrează 
prima șansă de calificare la turneul 
linal. In cazul unei înfrîngeri sau a 
unui meci egal, situația se complică, 
mai ales că echipa bulgară va mai a- 
vea de susținut două jocuri grele cu 
reprezentativa noastră.

In orice caz, un joc deschis al că
rui rezultat este greu de prevăzut.

Partida C.C.A.—Farul se anunță 
deosebit de disputată, dacă avem în 
vedere forma bună a Farului, care 
în actualul campionat și-a schimbat 
radical concepția de joc și momentan 
se află pe primul loc în clasament.

I Fără îndoială că jucătorii militari

pronosport
știu acest lucru și în 
Itia toate

Gazdele au prima șansă, însă nu 
excludem posibilitatea unei surpriz'e.

U.T.A.—Dinamo București este de 
asemeni o partidă echilibrată și giai 
ales după jocul: Dinamo—C.C.A., 
dinamoviștii buctireșteni se anunță ca 
un adversar deosebit de dificil, astfel 
că la Arad se poate întrevedea și 
posibilitatea unui meci egal.

Meciul Știința Timișoara—Flacăra 
Moreni se anunță mult mai greu decît 
pare la prima vedere pentru echipa 
gazdă, dacă ținem seama de forma 
echipei din Moreni. Cele două for
mații nu s-au întîlnit niciodată în 
campionat și după comportarea de 
pînă acum a oaspeților nu este exclus 
ca ei să obțină un rezultat de ega
litate.

Minerul—Rapid se anunță de ase
meni ca un joc echilibrat și prevedem

măsurile de
consecință vor 
prevedere.

o luptă strînsă în care oaspeții pot 
realiza un joc egal.

Avjnd în vedere comportarea ex
celentă a echipei Dinamo Bacău în 
meciul cu Petrolul la Ploești credem, 
că gazdele vor cîștiga partida cu Jiul 
Petroșani mai ales că beneficiază și 
de avantajul terenului.

In continuare. în program sînt in
cluse meciuri din categoria B.

Partida Victoria Biizau-Știirfța Bucu
rești va prilejui o dispută dîrză între 
cele dquă proaspăt promovate și fără 
îndoia^ că echipa gazdă va căuta să 
realizețp prima victorie în actualul 
campionat.

C.S,M,Ș. lași întîlnește o echipă 
dificilă,pe Dinamo Galați. Totuși, a- 
vantajul terenului este hoțărîtor, oas
peții pdtîtîd realiza în cel mai bun 
caz un joc egal

Din seria a II a a categoriei B 
mai sînt incluse partidele Metalul

Tîrgoviște—,Gi-EvR. Timișoara și C.S.M. 
Reșița—Știința Graiova. Dacă în pri
mul joc’ timișorenii pot obține vic4 
toria în deplasare, în cel de al doilea, 
O.S.M. Reșița iare toate șansele de 
a-și întrece adversar-’!.

Din seria a 111-a, Programul Con
cursului Pronosport cuprinde parti
dele: Gaz Metan >-j—‘-•~

Sîrmei G. Turzii și 
doara—G.S. Oradea, 
sînt echilibrate și se 
egalitate.

★
In nirma trierii variantelor 

la concursul Pronosport nr. 
6 septembrie au fost găsite:

29 variante cu 11 rezultate
487 variante cu 10 rezultate

3268 variante a 9 rezultate
Premiile 

bilite după încheierea operațiunilor de 
omologare care sînt în curs.

Rubrică 
Pronosport.

Mediaș—Industria 
i Corvinul Hune- 

Ambele meciuri 
pot termina la

depuse
36 din

acestui concurs vor

redactată de

exacte, 
exacte, 
exacte, 
fi sta-

I. S. Loto-
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Campionatul de calificare 
la lupte clasice pe echipe

Hunedoara (prin telefon). In fața a 
peste 6000 de spectatori s-au întîlnit 
în cadrul .campionatului de calificare 
la lupte clasice pe echipe, formațiile : 
Corvinul Hunedoara, U.” 
Stăruința Baia Mare și 
Gheorghe. f 
rezultate : Corvinul — 1. 
cu U.V.A. 8—8, cu Stăruința 12—4. 
U.V.A. — Rapid 14—2, cu Stăruința 
14—2. Stăruința — Rapid 12—4. S-au 
calificat pentru faza următoare Cor
vinul Hunedoara și U.V.A. Arad. 
(C. Moraru — corespondent).

București. întâlnirile din 
campionatului de calificare au fost 
dinamice și spectaculoase, 
zultatele întîlnirjlor 
S.P.O. București — Rapid București 
8—8 ■ Titani 23 August — Jiul Cra
iova 0-16 ; Rapid — Jiul 10—6 ;
S.P.O. — Titani 10—6; S.P.C. — 
Jiul 9—7; Rapid — Titani 16—0. 
S-au calificat pentru faza următoare 
echipele S.P.C. București și Rapid 
București. (M. Lazăr —corespondent)

U.V.A. Arad, 
, i Rapid Sf. 

S-au obținut următoarele 
Rapid 16—0,

cadrul

Iată re- 
inter-echipe :

0 reușită reuniune 
de box

Duminică dimineață s-a desfășurat 
în grădina „Combustibilul" o reușita 
reuniune amicală de box la care a 
participat o serie de juniori si seniori 
talentați. IATĂ REZULTATELE : C. 
Stau (Th. M) b. p. I. Tudose (ISB); 
I. Manea (Pasteur) b. p. S. Ghidri- 
ceanu (ISB) ; D. Minea (Titani) 
b. k. o. II St. Puică (C.B.) ; G. Bre- 
zeanu (Metalul) b. p. A. Tenea (Ti
tani) ; D. Toma (Titani) b. ab. II 

.1. Bucur (Voința) ; V. Barbu (Paste
ur) m. n. V. Mihăilă (Titani) ; M. 
Gheorghe (ISB) m. >i. Gh. Preda 
(Metalul) ; V. Badea (Titani) b. ab. 
II M. Condurache (ISB) ; V< Vlad 
(Th. M) b. ab. III D. Gabriel (ICF); 
O. Florescu (ICF)^ b. dese.
C-iușu '
b. k. o.
Enacfie 
(SPC); 
Popescu 
b. dese, 
bună impresie au lăsat boxerii O. Stan, 
I. Manea. D. Minea, C. Brezeanu, 
D. Toma ș. a.

Joi seara începînd de la ora 19,30 
va avea loc pe terenul sportiv din 
șes. Armatei Sovietice nr. 3 o nouă 
reuniune amicală în organizarea aso
ciației sportive „Viitorul Mase Plas
tice". V. DUMITRESCU

corespondent

HI V. 
(Th. M) ; F. Crișan (Titani) 
IU Gh. Geamânu (ISB),; D. 
(Titani) b.p. G. Bragadiru 
G. I<is (Metalul) b. p. D. 
(SPC) ; L. Boboc (Voința) 
III V. Pelovici (Th. M). O

Reîntîlnîre ca un fost campion oaicamv...,

CU NICOLAE IORDACHE DESPRE PRIMA
BALCANIADA DE LA BUCUREȘTI

Deși au trecut mai bine de 22 de 
ani, totuși îmi amintesc cu precizie 
toate întîmplările și faptele care mi-au 
produs atunci o puternică impre
sie și o vie emoție. Pe stadionul din 
Dealul Spirei începeau întrecerile ce
lei de a VTlI-a ediții a Jocurilor Bal
canice de atletism.

In ziua aceea, de început de 
tembrie, cu alți copii de vîrsta 
am luat drumul A.N.E.F.-ului.

Spre necazul meu, Pompiliu 
chițesctt — al cărui admirator

sep- 
mea,

Stoi- 
erani 

— a sărit numai 6,85 m. rezultat cu 
care n-a putut ocupa decît locul doi 
după renumitul atlet grec Lambrakis 
(7,05 m). In schimb o mare satis
facție am încercat-o în urma cursei 
de 100 iți în care atleții noștri Ghi- 
țescu și Liess s-au clasat pe primele 
locuri.

După trei zile s-a desfășurat ziua 
a Il-a a întrecerilor. Atunci 1-atn 
văzut pentru prima oară pe Nicolae 
lordache. A luat startul în cursa de 
200 m și a cîștigat într-o manieră 
entuziasmantă. Rezultatul său 21,9 sec. 
a însemnat un nou record al țării... 
După alte patru zile au avut loc ul
timele probe. Iordache a luat din 
nou startul. De data aceasta în proba 
de 400 m plat. O nouă victorie. Tim
pul realizat 49,1 sec-nou record na
țional și balcanic. Numele lui era în 
acele zile pe buzele tuturor și nu 
puțini dintre cei de-o vîrstă cu mine 
doreau să ajungă ca... Iordache 1

Au trecut anii 1... Atletismul nostru 
a făcut pași mari înainte. Numele 
lui Iordache a „dispărut" de pe ta
belul de recorduri, dar a continuat 
să rămînă în amintirile tuturor ace
lora care l-au aplaudat victoriile în 
zilele acelea de septembrie ale anului 
1937.

★
Acum, cu ocazia recentelor cam

pionate republicane de pe stadionul 
Republicii, l-am întîlnit din nou, după 
22 de ani. Cu părul încărunțit de 
trecerea anilor, dar cu aceleași priviri 
luminoase ca și atunci. Urmărea cu 
interes întrecerea alergătorilor pe 41X1 
m și a aplaudat cu frenezie pe Tra
ian Sudrigean campionul nostru de 
astăzi și pe ceilalți atleți de frunte. 
Revederea cu Dinu Cristea și Nico- 
lae Gurău, părtași de victorii balca
nice în 1937. a fost de-a dreptul emo
ționantă... „Nu mai imbătrînești măi 
Dinule ? Uite cit am imbătrînit eu!“...

Bragadiru unde lucram ca tîmplar, 
un oarecare Grădișteanii din condu
cerea fabricii mi-a băgat tot felul de 
bețe-n roate ajungînd pînă acolo in
cit să-mi impună să mă las de atle
tism. Ca să nu-mi pierd pîinea, să 
nu-mi las familia pe drumuri... n-am 
avut încotro! Atunci, în anii de 
tristă aducere aminte ai regimului 
burghezo-moșieresc, pentru ca un 
muncitor să poată face sport era o 
problemă deosebit de grea, pe cînd 
astăzi, prin grija partidului și a gu
vernului, orice tînăr se poate bucura 
de binefacerile sportului, poate spera 
în realizarea pînă și a visurilor cele 
mai îndrăznețe. De un singur lucru 

. îmi pare rău: că nu mai sînt atit 
de tînăr să muncesc, să mă antrenez 
și să fi putut obține performanțe după 
posibilitățile mele !“...

★
Și înaintea despărțirii noastre, co

munistul Nicolae Iordache maestru 
tîmplar la fabrica de pîine „Steagul 
roșu" ne-a anunțat că va fi gata să 
aplaude victoriile atleților noștri la 
Balcaniada de la București, și-i va 
încuraja din toată inima...

ROMEO VILARA

Intensă activitate competition; 
ta sporturile nautice

• La sfîrșitul acestei săptămîni 
loc la Rîmnicu Vîlcea concursul re 
blican de slalom nautic. Organizai 
au pregătit totul în vederea acestei 
teresante competiții. care cunoaște 
la an la an o tot mai largă popul 
late.

• O bogată activitate vor desfăș 
și schifiștii. In ultimele două zile 
acestei săptămîni vom putea asist? 
întrecerile din cadrul campionat 
Capitalei. Finalele campionatului re 
blican de canotaj academic sînt | 
gramate între 26—27 septembrie 
lacul Snagov. O lună mai tîrziu, î 
24-25 octombrie Timișoara va gă; 
finalele campionatului republican 
fond. Tot în luna octombrie se va < 
fășură și campionatul de fond la 
iac-canoe, pe lacul Snagov.

• Sîmbătă și duminică, la Snaț 
linaliștii campionatului republican 
caiac-cănoe se vor întâlni într-o pr 
competiție organizată, conform proi 
niului olimpic (serii, recalificări, f> 
le) de către clubul Dinamo și doi 
cu „Cupa Dinamo". întrecerile se < 
fășoară la probele olimpice : C 
1.000, C 2—1.000, K 1—1.000, K 
1.000, K 1—500 fete, K 2—500 1 
K 4x500 și vor constitui o utilă ve 
care a pregătirii participanților la 1 
iele campionatului republicau care 
avea loc la 19—20 septembrie pe li 
Snagov.

Cupa C. F. R. Grivifa Roșie
la rugbi juniori

„Păi de, dacă te-ai rupt de sport" 
a fost răspunsul veteranului atletis
mului nostru... „Parcă tu nu știi cum 
a fost", zîmbi cu amărăciune 
campion balcanic...

„In 1937 după ce cîștigasem 
rile Balcanice cu rezultate pe 
ca să fiu sincer, nici eu nu le 
iam că aș fi putut să le „scot", am 
vrut cu toată ființa mea să mă pre
gătesc mai bine, să le mai îmbunătă
țesc cu cîteva zecimi. N-am mai putut 
însă, pentru că La fabrica de spirt

fostul

Jocu- 
care, 

bănu-

Rezultatele și clasamentele categoriei B la baschet
Duminică s-au desfășurat în Capi

tală și în țară meciurile masculine de 
baschet din cadrul celei de a doua 
etape a campionatului categoriei B. 
In general, jocurile au oferit specta
cole interesante, urmărite cu multă 
atenție de spectatori. De remarcat 
echilibrul de valoare dintre formații, 
fapt subliniat de cele două partide' 
egale, de scorurile strînse cu care s-a 
încheiat majoritatea întâlnirilor și de 
coșaverajul general. Iată acum rezul
tatele și 
etape :

clasamentele după două

60—59 (19—24); Sănătatea Roșiorii 
de Vede — C.S.M. Rădăuți 51—46; 
Știința Craiova — C.S.M. Galați 
68—52 ( 34—25); Voința Rm. Vîlcea— 
Farul Constanța 58— 58 ( 21—24).
1. Știința Craiova
2. Sănătatea R. de Vede
3. C.S.M. Rădăuți
4. Petrolul Ploești
5 Marina Constanța
6. Politehnica Or. Stalin
7. C.S.M. Galați
8. Farul Constanța
9. Voința Rm. Vîlcea

10. C.S.A. Bacău

reșul Deva — Voința Tg. Mureș
50—49 (30—28); Știința București — 

(38—15); Cons-
Cetatea

Pe terenul din Parcul Copilului 
s-au desfășurat ieri după-amiază me
ciurile din prima etapă a competiției 
de rugbi organizată pentru echipele 
de juniori de asociația sportivă C.F.R. 
Grivița Roșie. Un public numeros 
format mai ales din elevi și tineret 
a ținut să fie prezent la aceste în
treceri.

In primul meci, juniorii clubului 
sportiv Constructorul au primit replica 
celor de la Sirena. Meciul care a 
avut și nn caracter de revanșă — 
anterior, rugbiștii Sirenei au întrecut 
cu scorul de 19-0 pe adversarii lor 
de ieri — a avut o desfășurare inte
resantă, fiind presărat cu faze fru
moase, de mare dinamism. Mai omo
geni, mai bine puși la punct cu pre
gătirea fizică și tehnică, rugbiștii 
Constructorului au reușit să obțină 
victoria cu scorul de 9-0 (3-0) ‘prin 
încercări frumoase realizate de 
lescu, Simion Eliad și Lanț. De-a 
lungul întîlnirii am remarcat forma 
jucătorilor Mihai Niculescu,

Vasi-

Mihai

Andrei și Vasile Jarnea de la în 
gători și Em. Moise, Em. Ioane 
și I. Polizache de la învinși.

In cel de al doilea meci al k.< 
Cetatea Bucur a furnizat o mare s 
priză, reușind să întreacă pe rugb 
de la C.F.R. Grivița Roșie cu sc< 
de 9-3 (0-3). Feroviarii, care au a 
inițiativa în prima repriză (au și 
scris prin Humeniuc, printr-o lovit 
de pedeapsă) slăbesc ritmul de 
după pauză, permițînd tinerilor de 
Cetatea Bucur să egaleze și apoi 
preia conducerea. Pentru Ceti 
Bucur au înscris Achim (două l 
turi de picior căzute și o lovitură 
pedeapsă). Foarte buni : Ivan, B 
nescu și Achim de la Cetatea Bu> 
Humeniuc și N. lonescu de la C.l 
Grivița Roșie.

Etapa a doua a competiției 
avea loc vineri pe stadionul 
Parcul Copilului, după urm. ț 
program : ORA 15,45 : Constructp 
Cetatea Bucur; ORA 17: Siren 
C.F.R. Grivița Roșie.

Petrolul
șui Stalin 
Marina Constanța

SERIA I:
Ploești — Politehnica Ora- 
57—50 (28—19); C.S.A.

C.S.A. Bacău

SERIA A

Strungul Arad 69—49 
truc torul Cluj —
80—80 ( 43—35).

Bucur

2 2 0 0 126-105 6
2 2 0 0 110-102 6
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1

o 1 
o 1 
o 1 
o i 
o

2 0 1 
2 0 1 
2 0 0

II-A:

Returul campionatului republican de iud'

1
1
1
2

132- 76 4 
123-121 4 
116-117 4 
108-113 4 
123-134 4 
111-116 3
83-144 3 

115-119 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Mureșul Deva 
Cetatea Bucur 
Constructorul Cluj 
Voința 
Știința
Voința
Voinja 
Rapid ___
Strungul Arad 
Luceafărul ’ Sibiu

Tg Mure; 
București 
Satu Mare 
Oradea 
Cluj

2 2 0 0 
1 o 
i o 
o 1 
o 1 
o 1 
o 1 
o 1

100- 98 6 
158-140 5 
151-141 5 
121- 92 4 
129-122 4 
131-125 4 
112-109 4 
103-125 4

2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 0 0 2 98-119 2
2 0 0 2 127-154 2

CATEGORIA B SERIA I

ETAPA Xll-a (20.IX): Cetatea 
Bucur-Rapid, Petrolul Pitești-Metalul 
M.I.G. Ii, S.N.M. Constanța-Dinamo 
Miliția, Știința-Arhitectura, Sirena- 
C.S. Armata Ploești.

Voința Satu Mare — Luceafărul
Sibiu 83—66 ( 44—34); Rapid Cluj—
Voința Oradea 61—53 ( 26—16); Mu-

Echipele feminine de baschet 
Voința București și Știința Cluj 
s-au calificat pentru campionatul 

republican

Actualități din gimnastică
• Gimnastele noastre participă la concursul internațional studen
țesc de la Moscova. • Numeroase întîlniri internaționale în lunile 

următoare
O dată cu apropierea toamnei, con

cursurile de gimnastică reintră în ac
tualitate. Concurenții noștri fruntași 
au început antrenamentele de cîteva 
săptămîni, pregătindu-se asiduu pen
tru întîlnirile ce-i așteaptă în noul 
sezon. Programul intern și internațio- 

foarte bogat în lunile ur-

PLOEȘTI, (prin telefdn)'. Ieri au 
luat sfîrșit în localitate întrecerile de 
baschet care au desemnat cele două 
echipe feminine ce vor participa din 
loamr'. acestui an la campionatul re
publicau. Meciurile, desfășurate de 
miercuri pe frumosul teren al clu
bului Petrolul, au oferit spectacole 
interesante. Echipele, alcătuite în ge
neral din elemente tinere, au depus 
toate eforturile pentru o comportare 
cit mai frumoasă și pentru rezultate 
favorabile. După cele cinci zile de 
concurs, primele două locuri au fost 
ocupate de formațiile Voința București 
și Știința Cluj, care au cucerit astfel 
dreptul de a juca în prima categorie 
a țării.

Iată acum rezultatele tehnice înre
gistrate în acest turneu și ordinea 
echipelor în clasamentul final: 
ziua |: Voința Gheorghieni—Voința 
Cîmpulung Moldovenesc 48—35. Vo-

sportuL popular
o-a Nr. 3473

ința București—Dinamo Craiova 43-20, 
Petrolul Ploești—Știința Cluj 35—28 ; 
ziua a ll-a : Știința Cluj—Dinamo 
Craiova 52—30, Voința București— 
Voința C. Lung 63—23, Voința Gheor
ghieni—Petrolul Ploești 43—38;
ziua a Ill-a : Dinamo Craiova—Voința 
O. Lung 35—32, Știința Cluj—Voința 
Gheorghieni 46—45, Voința București— 
Petrolul Ploești 29—26 ; ziua a IV-a: 
Știința Cluj—Voința C. Lung 60—24; 
Voința București—Voința Gheorghieni 
50—34, Petrolul Ploești—Dinamo
Craiova 44—27 ; ziua a V-a : Petrolul 
Ploești—Voința C. Lung 48—48, Ști
ința Cluj—Voința București 42—42, 
Voința Gheorghieni—Dinamo Craiova 
48—34.

Clasament: 1. Voința București,
2. Știința Cluj, 3. Voința GheopgHl'eni, 
4. Petrolul Ploești, 5. Dinamo Cra
iova. 6. Voința Cîmpulung Moldove
nesc.

A. KREISS și ȘT. IONESCU 
corespondenți

nat va fi 
mătoare.

Prima 
națională 
va avea 
brie la 
ternațional 
cipă numeroase țări, printre 
U.R.S.S., R.P. Chineză, R.P. Ungară, 
R. Cehoslovacă, R.P. Polonă, Japonia, 
etc. Țara noastră va fi reprezentată 
de echipa de fete Știința București, 
în componența căreia intră numeroase 
gimnaste din lotul reprezentativ. In 
vederea acestei întîlniri a avut loc 
duminică un concurs de verificare a 
gimnastelor de la Știința București, 
care s-a desfășurat la un nivel tehnic 
mulțumitor, avînd în vedere că sîn- 
tem la început de sezon. S-a lucrat 
bine la sol și bîrnă, mai slab s-au 
prezentat concurentele la sărituri, 
lată și rezultatele : individual compus: 
1. Uta Poreceanu 35,60 p. 2. Viorica 
Kelemen 33,80 p. 3. Elena Teodorescu 
33,10 p. 4. Elena Dobrovolschi-Nicu- 
lescu 32,10 p. 5. Anastasia [onescu 
29,50 p. 6. Elena Tătaru 29,40 p.

confruntare 
gimnastelor

inter- 
noastre

mare
a
loc "la 20—21 septem- 

Moscova : concursul in- 
studențesc, la care parti- 

care

Bîrnă: Elena Teodorescu 9,10 p. 
Paralele: Elena Dobrovolschi-Nicules- 
cu 9,00 p. Sărituri: Uta Poreceanu 
9,10 p. Sol: Elena Dobrovolschi-Nicu- 
lescu 9,20 p.

In afara întîlnirii de la Moscova, în 
lunile următoare mai este programată 
o serie de alte concursuri internațio
nale importante: la 26-27 septembrie 
două dintre gimnastele noastre frun
tașe participă la un concurs interna
țional la Roma, organizat cu ocazia 
aniversării a 90 de ani de la înfiin
țarea Federației italiene de gimnas
tică ; în zilele de 31 octombrie și 1 
noiembrie va avea loc 
întîlnirea dintre echipele 
Italiei și R.P. Romîne; 
gimnaștii și gimnastele 
se vor deplasa la Kiev în vederea 
întîlnirii cu echipele R.S.S. Ucrainie- 
ne (revanșa confruntării de anul tre
cut de la București); între 15—18 de
cembrie publicul bucureștean va putea 
urmări întrecerea echipelor masculine 
și feminine ale R.P. Chineze și R.P. 
Romîne. Tot în cursul acestei luni 
Elena Teodorescu și Sonia [ovan ur
mează să participe la un cațicurs in
ternațional la Viena, fiind invitate de 
federația de specialitate. In afara bo
gatului program internațional, la 4-6 
decembrie va avea loc campionatul 
republican pe echipe.

la București 
feminine ale 

în decembrie 
țării noastre

ETAPA XIII a (27.IX) : Met 
M.I.G. ll-Cetatea Bucur, C.S.A. 1 
ești-Știința, Arhitectura-S.N.M. ( 
stanța, Dinamo Miliția-Petrolul Pit 
Rapid-Meteorul.

ETAPA XlV-a (4.X): Meteorul-, 
talul M.I.G. II, Cetatea Bucur-Dini 
Miliția, Petrolul Pitești-Arhitech 
S.N.M. Constanța-C.S.A. Ploești, 
ința-Sirena.

ETAPA XV-a (ll.X): Arhitecte 
Cetatea Bucur, Sirena-S.N.M. Const 
ța, C.S.A. Ploești-Petrolul Pitești, , 
talul M.I G. Il-Rapid, Dinamo Mill 
Meteorul.

ETAPA XVI-a (18.X): Rapid-Di 
mo Miliția, Meteorul-Arliitectura, 
tatea Bucur-C.S.A. Ploești, Petr 
Pitești-Știința, S.N.M. Coustauța- 
ința.

ETAPA XVII-a (25.X): Sirena 
tatea Bucur, Știința-Petrolul Pite 
Arhitectura-Rapid, C.S.A. Ploești-. 
teorul, Dinamo Miliția-Metalul M.I.C

ETAPA XVIII-a (l.XI): Met 
M.I.G. I [-Arhitectura, Rapid-C.'l 
Ploești, Meteorui-Sireua, Cetatea Bti< 
Știința, Petrolul Pitești-S.N.M. C 
stanța.

ETAPA XlX-a (8.XI): S.N.M. C 
sfanța-Cetatea Bucur, Sirena-Ra 
Știința-Meteorul, Arhitectura-Dius 
Milttia, C. S. A. Ploești - Met 
M.I.G. II.

ETAPA XX a (15.XI): Dinamo 
liția-C.S.A. Ploești, Metalul M.I.G. 
Sirena, Rapid-Știința, Meteorul-S.M 
Constanța, Cetatea Bucur-Petrolul 
Iești. ii

ETAPA XXI a (22.XI): Petrolul’ 
tești-MeteoruI, S.N.M. Consfanța-Ra 
Știința-Metaliil M.I.G. II, Sirena-Di 
mo Miliția, C.S.A. Ploești-Arjiitippti

ETAPA XXII-a (29.XI): Arțiil^tt 
Sirena, Dinamo Miliția-Știinta, ,i 
talul M.I.G. II — S.N.M. Constat 
Rapid-Petrotul Pitești, MetoMW-G 
tea Bucur,



9 septembrie 1944 —9 septembrie 1959

Bulgaria democrat-populară împlinește 15 ani. In această scurtă 
ierioadă istorică țara noastră a înregistrat un salt uriaș. Dintr-o țară 
napoiată cum era în trecut, ea a devenit un stat industrial-agrar, cu 
izine și fabrici moderne, cu o agricultură înaintată, în întregime coope- 
ativizată.

Pentru a ajunge la libertate și la marile succese ale construcției 
.ocialis e, poporul Dulgar a trebuit să străbată un drum greu, plin de 
upte împotriva monarhiei și a fascismului. Cu sentimente de profundă 
nulțumire și adîncă recunoștință poporul bulgar slăvește partidul său 
omunist, căruia îi datorează toate victoriile, slăvește Marea Uniune 
sovietică fără de care ar fi fost de neconceput actul măreț al Eliberării.

Acum, în ajunul marii sărbători, sportivii bulgari alături de întregul 
popor își îndreaptă gîndurile cu nețărmurită dragoste spre Părti
ni Comunist Bulgar, spre guvernul popular.

Succesele repurtate în dezvoltarea culturii fizice au fost pe 
narilor victorii obținute în toate domeniile de activitate.

Dacă pînă la 9 septembrie 1944 existau în țară 800 cluburi sportive 
majoritatea la orașe) cu circa 170.000 membri, astăzi Uniunea 
ie Cultură Fizică și Sport numără 9000 colective cu aproape 
îembri organizați. Colectivele sportive sătești cuprind 300.000 tineri spor- 
ivi din rindul țărănimii muncitoare. 750.000 de cetățeni ai R. P. Bul
garia sînt purtători ai insignei G.T.O., aproape 1.000.000 iau parte la 
ompetițiile de masă, 60.000 de tineri și tinere au trecut normele clasi- 
icării sportive în diferite discipline.

Astăzi în rîndurile celor mai buni sportivi bulgari se numără 40 maeș- 
ri emeriți și peste 340 maeștri ai sportului. Ne mîndrim cu ‘puternicul 
■șalon al celor 25.000 de luptători pe care-i numără sportul bulgar. In 
iceastă disciplină țara noastră este printre primele în lume. Nicola Stan
ley este campion olimpic, iar Petco Siracov campion mondial.

Iubitorii sportului din Romînia au admirat nu odată măiestria bas- 
ihetbaliștilor noștri. E cunoscut faptul că reprezentativa feminină a de- 
'enit campioană europeană, iar echipa Slavia din Sofia a cîștigat „Cupa 
ampionilor europeni". Selecționata masculină a ocupat locul doi la cain- 
>ionate!e europene din 1957. Succeselor de răsunet mondial ale sportivi- 
or noștri trebuie să le adăugăm victoriile șahiștilor. Echipa studenților 
D ocupat primul loc la campionatul lumii din acest an. Și fotbaliștii și-au 
'i'riris numele în cartea de aur a succeselor: locul III la J.O. Melbourne, 

I la turneul U.E.F.A. pentru juniori. Cu succese internaționale de 
„mnet se mândresc voleibaliștii, trăgătorii, atleții. Din rîndul acestora 
:ităm pe Artarski, Bîcivarov, Hlebarov, Slavkov, Gurgușinov. Cicliștii 
vulgari au fost de trei ori victorioși în Turul Egiptului iar Nencio Hris
ov a cîștigat „Cursa Păcii" în anul 1957. Anul următor Boian Koțev 
s-a clasat al doilea. Culmile gloriei sportive au fost atinse și de îndrăzneții 
larașutiști care dețin 9 recorduri mondiale.

Toate aceste succese se datoresc extinderii bazei de masă a 
sportului, grijii părintești a partidului, condițiilor minunate create cul
orii fizice și sportului..

3 stadioane; 1959
15 am de viață liberă a poporului bulgar

fai-
ier

dintre care 133 
sport, 60 bazine 
de fotbal, 1548 
simple.

1944

măsura

Bulgară
900.000

O amploare deosebită au luat în ul
timii ani construcțiile sportive în R.P. 
Bulgaria. La 9 Septembrie 1944 exis
tau în întreaga țară doar 3 stadioane 
(mici și incomode), 5 piste de atletism 
și un număr neînsemnat de terenuri 
de fotbal, negazonate. Astăzi situația

1958 : numărul construcțiilor sportive 
atinge cifra de 2720, 
stadioane, 185 săli de 
de înot, 162 terenuri 
felurite baze sportive

In orășelul Cazanlîk, din inima 
moașei Văi a Trandafirilor, a fost

Stadionul „Vasil Levski" din So fia reprezintă una dintre cele mai 
mari baze sportive din țară.

minată construcția unui stadion, a 
unui velodrom, a două bazine de înot 
și a 32 terenuri de volei și baschet 
Iar la Sofia au apărut 4 noi stadioane, 
37 săli de sport, 223 terenuri de volei 
și baschet, 11 bazine de înot, 23 te
renuri de tenis.

Riscăm să obosim pe cititori cu în

239 stadioane

R. OLEANOV 3
Redactor șef adjunct al ziarului z)

„Naroden Sport" «

s-a schimbat radical. Sportivii bulgari 
sînt stăpînii a 239 stadioane moderne, 
291 piste de atletism, 501 săli de sport, 
164 bazine de înot, 10 velodromuri cn 
piste de beton, 2931 terenuri de fotbal 
(majoritatea gazonate), 8254 
de volei și baschet, portice 
nasfică etc.

Entuziasmul cu care se 
baza materială a mișcării de 
fizică din Bulgaria populară se poște 
vedea urmărindu-se fugitiv ceea ce a 
fost realizat în ultimii doi ani.

1957 : prin munca obștească a popii 
lației. folosindu-se resursele locale, au 
fost date în folosință 1010 construcții 
sportive, dintre care 52 stadioane, 29 
bazine de înot, 609 terenuri de bas
chet și volei etc.

terenuri 
de gini-

clădește 
cultură

șirarea atîtor cifre. Să ne oprim 
Dar, trebuie să subliniem că cea 
mare parte a acestor terenuri se 
în preajma marilor uzine și întreprin
deri, în curțile școlilor, în satele 
patriei.

Se construiește în asemenea ritm in
cit ne-am obișnuit să vedem răsărind 
— cura se zice — peste noapte sta
dioane, săli, bazine, terenuri de sport 
Și nimeni n-are de gînd să se o- 
prească aici. Stimulent pentru succese 
și mai mari în domeniul construcțiilor 
sportive ne dă partidul și guvernul 
popular. In raportul său prezentat în 
fața sesiunii a IlI-a a Adunării Populare, 
primul secretar al Partidului Comunist 
Bulgar, tov. Todor Jivkov, a subliniat 
că în anii apropiați fiecare localitate 
din Bulgaria trebuie să posede 7 clă
diri de interes obștesc printre care și 
un combinat sportiv. In curînd, spor
tivii din Bulgaria vor primi în folosință 
180 stadioane noi, 179 săli de sport. 
34 bazine de înot. Spre sfîrșitnl anu
lui va începe la Sofia construcția sălii 
model'’ a clubului sportiv Lokomotiv. 
Acest veritabil „Palat al Sporturilor", 
cu o capacitate de 12.000 locuri, va 
avea o pistă de ciclism și instalații de 
patinoar artificial.

Două cuvinte și despre alte lucruri. 
In Bulgaria se produc acum echipa-' 
mente de cea mai bună calitate, uti
laje pentru practicarea tuturor discipli
nelor sportive. Se fabrică schiuri, pa
tine, ambarcații, biciclete și motocicle
te. Altădată toate acestea se importau.

Intr-adevăr au cu ce se mîndri spor; 
tivii bulgari.

D1M1TAR SIMEONOV

aic:, 
mai 
află

I I • • •

jrădinarul din sat a ajuns campion mondial
Aicul sat Vălci Dram situat nu de- 
te de frumosul oraș de pe malul 
Hi Negre, Varna, a dat sportului 
gar un mare campion. Poate că 

unul din locuitorii acestui sat 
l ‘'iilit că harnicul grădinar Petko 

va deveni cîndva cel mai bun 
.jjr din lume. Și poate că nici 

iși Sirakov nu s-a gândit cîtă popu- 
tate și glorie îi vor aduce mușchii 
i vînjoși.
949 este an ui cînd Sirakov

// jt X. x

torie, iar în intervalul dintre ele lup
tătorul se antrenează cu sîrg.

Micul grădinar de odinioară este 
astăzi campion mondial la lupte li
bere, a cucerit de 14 ori titlul de 
campion republican și a apărat centi
mele sportului bulgar în 84 concursuri 
internaționale. La activul său sînt 
înscrise victorii strălucite în fața unor 
campioni de talie mondială ca turcii 
Atan și Afli, suedezul Nilson, italia
nul Burgarelli și 
ferit bineînțeles și 
învățat să cîștige 
și piardă. Dar să 
ștri ca luptătorul 
maghiarul Sinevici 
povici, nu-i deloc rușine 1 Aceste in
succese au fost urmate de noi victo
rii, care au făcut să fie uitat gustul 
amar al înfrîngerilor,

multi alții. A su- 
înfrîngeri. Cine a 
trebuie să știe să 
fii învins de mae- 
sovietic Kartozia, 
sau românul Po-

Vania Voinova

Una din multele victorii ale lui 
Sirakov a fost cîștigarca titlului de 
campion balcanic. El a dovedit că la 
etatea de 30 de ani mai are putere 
să culeagă lauri în întrecere, că este 
eapabil să-și îndeplinească 
fierbinte de a obține medalia de 
la Jocurile Olimpice de la Roma, 
bia după aceea Petko Sirakov va pă
răsi salteaua de concurs pentru a 
veni antrenor. Și nu încape îndoială 
că și ca antrenor Petko Sirakov va 
obține numai succese. Nu degeaba 
spun prietenii săi apropiați: „Petko 
face parte din categoria acelor oa
meni, care atunci 
vreo treabă o duc 
îel, n-au liniște..."

dorința 
aur 
A-

de

I

cînd se apucă de 
la bun sfârșit! Alt

D. S1MEONOV

Nu am fost niciodată pînă acum 
in Rominia. Așa că inii lipsesc impre
siile directe despre această țară, ca și 
despre activitatea sportivă de pe sta
dioanele ei. Întotdeauna insă am nu
trit cele mai frumoase sentimente față’ 
de poporul care este vecinul nostru 
din nord. Aceste sentimente datează 
încă din anii copilăriei și silit rodul 
celor auzite in familia mea, ca și al 
lecturilor din manualele de istorie și 
literatură. De acolo am aflat de ospi
talitatea proverbială și ocrotirea acor
date fiilor poporului nostru in timpul 
luptelor de eliberare de sub fusul tur
cesc, in vremurile de demult, lată de 
ce cred că prietenia dintre sportivii 
romini și bulgari este atit de sănă
toasă și cordială. F.a iși are izvorul 
in legăturile seculare dintre popoarele 
noastre.

Sportivii romini și bulgari s-au în- 
tilnit pe terenurile de sport și in trecut. 
Aceste intîlnin aveau insă un caracter 
sporadic și nu odată au fost folosite 
de către regimurile de atunci in sco
puri străine sportului. îmi amintesc 
cu cită răutate ziarele de odinioară 
de la noi foloseau cel mai mic incident 
ivit in cursul acestor întilniri, pentru 
a da friu șovinismului și a ațița po
poarele noastre unul impotriva altuia. 
Zilele de 23 August și S septembrie

marea maestră a baschetului...

1944 alături de libertatea pe care au 
adus-o popoarelor noastre greu in cer
cate, au pus bazele unei schimbări 
radicale in legăturile dintre sportivii 
celor două țări, lată, de pildă, am in 
față o fotografie trimisă de corespon
dentul nostru din Russe. Ea reprezintă 
un grup numeros de sportivi din Russe, 
manijestind cu entuziasm în fața tri
bunei oficiale la demonstrația de 23 
August în orașul Giurgiu. Cind se 
putea întimpla așa ceva in trecut 1 
Cind s-au intilnit vreodată cu atita 
căldură sportivii celor două țări su
rori ?

Nu de mult, in orașul Stance Di
mitrov s-a disputat meciul dintre re
prezentativele de juniori ale Rominiei 
și Italiei, participante la turneul 
U.E.F.A. Fotbaliștii romini cedau pasul 
în fața adversarilor lor. Cei 10.00(1 
spectatori aflați in tribune erau în
durerați de această înfringere, de parcă 
pe teren jucau propriii lor sportivi...

lată citeva exemple din atîtea care 
arată că legăturile sportive dintre ță
rile noastre nu reprezintă numai cifre 
și sporuri — obiect de statistică — 
ci silit totodată expresii ale unei prie
tenii nezdruncinate, adevărate prilejuri 
de sărbătoare. Asemenea prilejuri săr
bătorești nu sînt puține. Aproape nu 
există lună din an în care sportivii 
bulgari și romini să nu se viziteze re
ciproc. Contactele noastre sportive ca
pătă tot mai mult un caracter tradi
țional. Și nu încape îndoială că ele 
se vor lărgi și mai mult in viitor.

* Sportivii noștri au ce învăța de la 
f colegii romini, și credem că la rindul 

îtn-4 lor sportivii romini ar putea lua pilda 
urat*  măiestriei sportivilor bulgari la unele

X discipline. Numai in acest fel, prin 
t legat uri sportive cit mai strinse, vom 
ț putea învăța unii dela alții, vom pu- 

trage foloase reciproce din cola-

colectiv puternic, sănătos, unit. Echipa Slavia s-a Îm-J 
bogățit cu o bună jucătoare. Dar și Vania a cîștigat^ 
mult. Jocul ei a devenit mai matur, mai valoros. Ani 4. 
la rind Slavia cîștigă titlul de campioană republicană 
iar în acest an cîștigă „Cupa campionilor europeni". Un 
merit principal revine Vaniej Voinova.

Echipa națională a Bulgariei a evoluat în numeroase 
capitale din Europa: Moscova, București, Budapesta, T 
grad, Praga etc. 1 * . .................... .

Vania Voinova face parte din rîndul acelor baschet- 
Țbaliste care fac epocă în sportul bulgar.
♦ Dacă ne cufundăm în amintiri și ne întoarcem cu 10 
ț ani în urmă, cînd mica elevă făcea cunoștință cu min- 
4- gea de baschet, putem scrie primele pagini din cariera
* sportivă a Vaniei. Ca multe alte fete de aceeași vîrstă, 
Țea se găsea la răscruce de drum ; iarna patina, vara prac-

sportul. Fiind înrolat♦ tica gimnastică, intre timp se ocupa și cu baletul, dar
nfr.irrP alpnfla înctrur-'T - j . z*  .. ___ _•__ *____________________ ___

oștlnță
armată,
Tor sportivi.
tător ?“ — 
tător încă de mic, 
in campion..." 
iș.
.șa au început antrenamentele, grele 
le lungă durată. La fiecare 
irul învăța cîte ceva nou, 

secretele tehnicii complexe 
sport. In anul următor, 

ticipa pentru prima oară la cam-Ț 
latul republican. Și eforturile _ creax|ă că aceasta s-a petrecut natural, grație talentului 
:> răsplătite printr-un meritat loc 2Ysău. Talentul intr-adevăr rămîne talent, dar fără muncă 
categoria sa. De atunci numele lui * nu valorează aproape nimic. Voinova înțelegea acest 
ko Sirakov a devenit tot mai cu-t,ucru> antrenorul ei M M>tev îl știa și mai bine, de

:L-. - i ■ . • - j ♦ aceea munca, pregătirile ocupau un loc central.
cut, patninzind in cele mai înde-^ La clubul Slavia, unde Voinova a trecut ceva mai 
tăte 'Colturi ale țării, trecînd apoiȚ tfirziu, baschetul figura printre sporturile de frunte, 
dincolo de hotarele patriei. Fie-* Vania a găsit aici condiții minunate, a intrat în4r-un' 12114)' ’ r • T
3 (IQippetiJie a însemnat și o vie MM ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

cu 
el atrage atenția instruc-Y „pierdea" cîte un ceas și pe terenul de baschet. Nu 

„Băiatule, vrei să devii Yștia ce cale să apuce. In asemenea ca- _______________
fu întrebat. „Eu sînțizuri se spune că mingea este mai 

dar vreau sa4-atrăgătoare. Și astfel, alături de 
răspunse tînărul*  obligațiile zilnice ale unei eleve con

știincioase, Vania și-a asumat și al-
• ..a.tele; antrenamentele de baschet.

Ț In echipa asociației sportive „Cerveno zname" Voi- 
patrun- Y nova a început să progreseze uimitor de re'pede. N-au 
a aces- -f trebuit decît doi ani pentru a înțelege că porțile echipei 
Sirakov Ț naționale sînt larg deschise în fața tinerei jucătoare. In 

1955 ea este inclusă in cvintetul care îmbracă tricourile 
purpurii cu stema R.P. Bulgaria. Mulți ar fi tentați să

IN SEMN ARI

hdnd parte ’la diferite’ c^petiții inter-*̂area  noastră, pășind victorios pen- 
naționale. In multe locuri a ieșit vie-, 
torioasă, uneori a gustat din cupa în.; 
frîngerii, dar în permanență a mers. 
înainte. Și a venit timpul cînd lățirii - 
celei mai bune echipe a bătrânului;
nostru continent au încoronat frun-j 

țile jucătoarelor bulgare. In sfîrșit, recent, la turneele- 
internaționale de la Messina și Raguza victoria a fost; 
din noii de partea echipei în care evolua Vania Voinova.

Ce caracterizează jocul acestei virtuoase baschetbaliste ?; 
Înainte de toate Voinova cunoaște toate amănuntele, 
complicatei tehnice a acestui joc. Ea este la fel de 
valoroasă în atac cît și în apărare. Mulți o consideră, 
cel mai bun pivot dint Europa și poate chiar din lume. 
Dar Voinova nu crede să fi ajuns pe treapta cea mai; 
de sus a... științei baschetului. Ea este convinsă că mai 
are de învățat. Tocmai aici, în acest spirit critic pro
nunțat stă cheia successor Vaniei Voinova...

' •'< bl. W-

tru gloria celor două popoare, despăr
țite de Dunăre, dar legate in veci prin 
„Podul prieteniei". Această prietenie 
reprezintă expresia directă a sentimen
telor și năzuințelor comune ale po
poarelor noastre pentru pace, muncă 
și socialism.

I

ȚVETAN GHEORGH1EV

ȘTEFAN PETROV

Pagină redactată de un colectiv 
al ziarului „NARODEN SPORT" — 
Sofia. î
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ACTUALITATEA SPORTIVA INTERNAȚIONALA
U ii adevăr ut campionat mondial de volei :\ 

„Cupa Continent el or “
Joi, în sala Pierre de Coubertin din 

Paris, va avea loc festivitatea de 
deschidere a unei importante compe
tiții internaționale inițiată de federa
ția franceză de volei: „Cupa Conti
nentelor".

Organizată cu un an înaintea cam
pionatelor mondiale care
loc în august 1960 la Rio de 
această competiție poate fi 
ca o avanpremieră a acestor 
nate, o trecere în revistă a 
voleiului masculin mondial.

vor avea 
Janeiro, 
socotită 
campio- 
forțelor

PARTICIPĂ CELE MAI BUNE 
ECHIPE MASCULINE DIN LUME

lultii de ta Moscova 
clasat pe locul 8 
Chineze (care i-a 
Voleiul se bucură de mare popularitate 
în Japonia, acest sport avînd acolo 
sute de mii de practicanți.

Mai participă la „Cupa Continen
telor" și echipa Braziliei, campioană 
a Americii de Sud. Ea a cucerit anul 
trecut a treia ediție a campionatelor 
sud-americane de volei, disputate în 
localitatea Porto-Allegre, în Brazilia. 
Echipa țării gazdă a cîștigat atunci 
competiția fără a pierde nici un set, 
îutrecînd cu 3—0 formațiile reprezen
tative din Paraguay, Uruguay, Argen
tina și Chile.

(1957), cînd s-au 
în urma R. P. 

învins cu 3—2).

îl vom vedea pe Sidlo 
și recordman la... tir?

ale valo-

Intîlnirea prietenească

Trecînd în revistă echipele parti
cipante la „Cupa Continentelor", pu
tem spune că ele ar putea foarte bine 
alcătui turneul final al oricărui cam
pionat mondial, 
parte echipele i 
hoșlovaciei și 
această .ordine 
ultima ediție a 
(Paris 1956) și 
nate europene 
Praga 1958). De asemenea, va lua 
parte reprezentativa Uniunii Sovie
tice; ocupanta locului 3 la ultimele 
campionate mondiale și europene. Din 
Europa vor mai participa formațiile 
naționale ale Poloniei, Bulgariei, Un
gariei și țării gazdă, prezente în pri- 
tueie opt locuri ale campionatelor 
mondiale de la Paris și la europe
nele de la Praga.

La această competiție vor mai fi 
prezente echipele R. P. Chineze și 
Japoniei — reprezentantele Asiei. E- 
chipa de volei a Chinei Populare 
este bine cunoscută spectatorilor 
bucureșteni, care și-au dat seama de 
impresionantul salt valoric făcut de 
voleibaliștii chinezi în ultimii ani. Ei 
s au clasat pe locul 9 la campiona
tele mondiale de la Paris. Formația 
Japoniei reprezintă nn semn de în
trebare. In Europa, japonezii n-au luat 
parte în ultimii ani decît la Jocurile 
Sportive Internaționale Prietenești 
care au avut loc cu ocazia Festiva-

pregătirile formației
NOASTRE

. Die pildă, vor lua 
reprezentative ale Ce- 
Romîniei. clasate în 
pe primele locuri la 
campionatului mondial 
ultimele două campio- 
(București 1955 și

Sportivii romîni s-au pregătit cu 
multă atenție în vederea „Cupei Con
tinentelor". Antrenorul N. Sotir a insis 
tat în special asupra ridicării jocului 
liniei a Il-a la un nivel superior și 
dezvoltării rezistenței necesare pentru 
o competiție de lungă durată, așa 
cum este aceasta ;

„Sperăm să obținem un rezultat 
frumos, ne-a spus antrenorul echipei 
noastre naționale, mai ales că la 
Paris voleibaliștii romîni au reușit în
totdeauna nu inuinai jocuri de calitate, 
ci și victorii frumoase. Să ne amintim 
doar că în toamna anului trecut ei 
au cîștigat acolo „Trofeul Martini".

★

lată programul jocurilor pe care le 
va susține echipa noastră în acest 
turneu: 10 septembrie cu R. Ce
hoslovacă ; 11 septembrie cu R. P. 
Ungară; 12 septembrie cu Brazilia ; 
13 septembrie cu Franța; 14 sep
tembrie cu U.R.S.S.; 15 septembre 
zi de odihnă (oentru toate echipele; 
16 septembrie zi de 

echipa R. P. Romîne, 
cu R. P. Bulgaria, 18 
R. P. Chineză și 19 
R. P. Polonă.

După recentele preocupări 
rosului atlet polonez, s-ar părea că el 
se pregătește să-și facă o intrare glo
rioasă în domeniul... tirului, [ntr-ade- 
văr, în ultima vreme, Sidlo putea fi 
întîlnit adeseori pe poligonul de tir. 
Campionul Europei la aruncarea suli
ței își petrecea timpul liber perfecțio- 
nîndu-și tehnica mînuirii pistolului sau 
a armei,

Întrebat de reprezentanții presei de 
ce a ascuns opiniei publice pasiunea 
sa pentru tir, Sidlo a răspuns : 
„Itni era teamă că în cazul cînd voi 
obține rezultate slabe la aruncarea 
suliței, acestea vor fi explicate prin 
pasiunea mea pentru tir. Dar, cum am 
reușit să arunc în acest sezon de 
mal multe ori peste 80 m, m-am hotă- 
rît să dezvălui secretul meu. Probabil, 
în acest caz, specialiștii vor spune că 
tirul m-a ajutat să obțin rezultate 
bune la aruncarea suliței".

Indiferent de părerea specialiștilor, 
fapt cert este că Janus Sidlo a obți
nut anul acesta rezultate foarte bune 
în proba care l-a consacrat în atle
tismul mondial: 80,81 m — în cam
pionatul Poloniei, 80,19 m și 80,43 m 
— în Norvegia, 82,54 — la Londra 
și 85,56 m — în recenta întîlnire cu 
sportivii din R. D. Germană. Avînd 
în vedere noua sa pasiune nu este 
exclus ca în curînd să-l vedem pe 
Sidlo și recordman la... tir.

de parașutism
In vederea viitoarelor întîlniri inter

naționale pe care le vor susține în a- 
cest an, parașutiștii din mai multe țări 
din Europa s-att întîlnit într-un cdh- 

*curs prietenesc ce a avut loc la Plov
div, în R P. Bulgaria, între 27 august 
— 4 septembrie. Iată rezultatele ce 
s-au obținut în cadrul acestei întîlniri 
prietenești a parașutiștilor.

La prima probă, salt individual de 
la 2000 m cu aterizare la punct fix 
(clasament pe echipe), la fete s-a sta
bilit următorul clasament: pe locul în- 
tîi echipa R.P. Romîne, urmată în or
dine de echipele U.R.S.S., R.P. Bulga
ria, R.P.F. Iugoslavia, R. Cehoslovacă 
și R.P. Ungară. La această probă, con
curenta noastră Elisabeta Kis s-a cla
sat pe locul trei. In cadrul aceleiași 
probe, la bărbați, echipele s-au clasat 
în următoarea ordine : Bulgaria I, Un
garia, U.R.S.S., Cehoslovacia, Bulgaria 
II, Iugoslavia, Romînia.

Cea de a doua probă, salt în grup 
de la 1.000 m cu deschidere întîrziată, 
s-a soldat cu următoarele rezultate :

Fete: Cehoslovacia, Bulgaria,
U.R.S.S., Romînia, Iugoslavia, Unga
ria, Bulgaria II.

Băieți: Cehoslovacia, U.R.S.S., Un
garia, Bulgaria I, Bulgaria II, Romî
nia, Iugoslavia.

de la Plovdi'
In proba a treia, salt individual 

la 1.750 in cu evoluții în timpul că 
rii — vjraje, loopinguri — s-au înreg 
trat următoarele rezultate :

Fete : U.R.S.S., R. Cehoslovacă, R 
Romînă, R.P.Bulgaria, R.P.F. lugos 
via, R.P. Ungară. In cadrul aces 
probe, concurenta noastră Elena Suc 
Băcăoanu a ocupat locul patru.

Băieți: U.R.S.S., Romînia, Cehoslo' 
cia, Bulgaria, Ungaria, Bu'garia 11, 
goslavia. Concurentul rornîn Gheorț 
Iancu a ocupat în cadrul acestei pr< 
locul șapte.

Pe națiuni, clasamentul general 
prezintă astfel :

Fete: U.R.S.S., Bulgaria, Romii 
Cehoslovacia, Iugoslavia, Ungaria.

Băieți : U.R.S.S., Cehoslovacia, B 
garia I, Ungaria, Romînia, Bulga 
II, Iugoslavia.

In clasamentul general individe 
concurenții romîni au ocupat urn 
toarele locuri :

Fete : Eiena Suciu-Băcăoanu (4), 1 
sabeta Kis (6), Elisabeta Popeșcu (I

Băieți: Ion Roșu (13), Gh. lat 
(14), Valentin Țurcanu (15), Ion f 
groiu (18), Nicolaie Velicu (19).

COSTICA POMPEI
coresponde

Tur de
U R.S S. — R. Cehoslovacă, 

foarte disputat
un meci

orizont in fotbal

odihnă pentru
17 septembrie 
septembrie cu 
septembrie cu

Debutul internațional al 
tativei U.R.S.S. în actualul 
fost încununat de succes. După cum 
se știe fotbaliștii sovietici au cîștigat 
cu 3—1 meciul cu reprezentativa ceho
slovacă. Partida a fost foarte dispu
tată. Prima repriză s-a desfășurat sub 
•semnul superiorității gazdelor, care

reprezen- 
sezon a

Petrolul Ploești s-a antrenat aseară la Viena
VIENA 7 (prin telefon de Ia tri

misul nostru special).
Echipa de fotbal Petrolul Ploești 

a sosit azi după-amiază în capitala 
Austriei, după o călătorie destul de 
obositoare, cu avionul. Fotbaliștii 
ploeșteni sînt cazați în localitatea

PE SCURT
• PE STADIONUL „BISLET" din 

Oslo a luat sfîrșit duminică intîlnirea 
internațională de atletism dintre echi
pele selecționate masculine ale Norve
giei și Suediei. Atleții suedezi au ob
ținut victoria cu scorul de 117-94. In 
proba de aruncarea suliței a fost 
înregistrat un rezultat surpriză, atle
tul suedez Fredriksson reușind să-l 
întreacă [>: fostul recordman mondial 
Egil Danielsen. învingătorul a reali
zat 75.88 m, în timp ce Danielsen a 
aruncat numai 71.80 m.

Alte rezultate mai importante: 400 
ni plat — Jchnsson (Suedia) 47,6; 
1500 rn — Waern (Suedia) 3:47,5; 
disc — Uddebon (Suedia) 53.27 nu

Baden situată la 20 km. de oraș, ho
telurile centrale ale Vienei fiind în 
aceste zile foarte aglomerate din 
cauza Tîrgului de toamnă.

Aslă seară echipa noastră a făcut 
un antrenament în nocturnă. Jucătorii 
s-au mișcat foarte bine, mai ales 
Dridea, Marin Aîarcel și Fronea. In 
cursul zilei de marți, ploeștenii 
vizita Viena. Jocul de miercuri 
desfășoară pe marele 

își va începe la ora 
mîniei 20,15).

Stînd de vorbă cu
: Wiener Sportclub, aceștia s-au arătat 
1 foarte c|ptimiști în privința rezultatu
lui. Faptul că echipa lor a obținut în 
ultimul timp o serie de rezultate va- 
loroasc le dă speranța într-un re 

: zultat bun și în meciul de miercuri 
: seara. In ceea ce privește formația, 
vieneziî nu var beneficia de aportul 
lui Bullwatsch în apărare.

In rîndurile 
domnește buna 
rea într-o comportare cît mai bună.

V. GRADINARU

fotbaliștilor noștri 
dispoziție și încrede-

au înscris de două ori prin Bubukin 
(min. 4) și Meshi, debutant în prima 
reprezentativă (min. 34). După pauză 
cehoslovacii schimbă tactica. Ei prac
tică un ioc mai lent, dar foarte tehnic 
cu pase scurte și precise la om. Pe
rioada de dominare a oaspeților este 
•concretizată de punctul înscris de 
Molnar (care l-a înlocuit cu succes pe 
Masopust) în min. 51. Fotbaliștii so
vietici revin în atac și construiesc o 
serie de atacuri spectaculoase. In min. 

_ 64 Aleshi inițiază o acțiune rapidă, 
pătrunde prin apărarea echipei ceho
slovace, centrează lung și Ivanov reia 
limparaibil în plasă, ridicînd scorul la 
3-1. Un scurt „asalt" al oaspeților 
este respins de apărarea echipei so
vietice în care lașin și Net to au exce
lat. Din atac cel mai bun a fost Meshi.
De la oaspeți s-au remarcat Molnar, 
Scherer și Novak.

deză Shamrock (3—2), în meciurile 
divizie, campioana Franței 
în formă, cîștigîtid 
i-a căzut victimă ____ , .......
3—0 în deplasare, Dar în urmărit 
liderului a pornit nelipsitul Reims, c; 
avînd din nou pe Kopa în formație, 
întrecut cu 5—2 pe Toulouse și se a 
pe locul doi, la un punct distanță.

Iată celelalte rezultate ale etap, 
Strasbourg-Angers 4—2, Monaco- R< 
nes 2—1, Racing-Toulon 7—1, Lyou 
Havre 1—1; Nîmes-St. Etienne 2- 
Lens-Bordeaux 3—2.
Stade Fraucais 1—0, 
ges 0—0.

Clasamentul: Nice 8, Reims 7, A 
naco, Nîmes, Racing 6, Lens, Liu 
ges 5.

se i an 
în serie. Du 
Sedau, învitk

______ 2-
Valencienn 

Sochaux-Liu

vor 
se 

stadion Prater 
19,15 (ora Ro-

conducătorii lui

Două noi recorduri 
aie parașutiștilor sovietici

Parașutiștii sovietici
N. Șciukin, maeștri ai sportului, și 
sportivul de categoria I, B. Lapin, 
din cadrul aeroclubului regional din 
Celeabinsk, au stabilit de curînd două 
noi recorduri unionale la sărituri în 
timpul nopții cu aterizare la punct 
fix. Efectuînd un salt combinat de la 
1000 m, ei au, aterizat la o distanță 
medie de 4,39 m de punctul fix. Ei au 
efectuat, de asemenea, o săritură în 
grup de la 1000 m și au atins pămîn- 
tul la o distanță medie de 2,94 m de 
punctul fix. Această performanță este 
cu peste 5 m mai bună decît vechiul 
record al U.R.S.S.

WOLVERHAMPTON PE LOCUL DOI

• In meci inter-țări, la Helsinki, 
prezentativa Finlandei a repurtat o v 
torie surprinzătoare asupra echipei R 
Germane cu scorul 3—2 (2—2).

1. Varlakov,

A început „Turneul candidaților"
festivitatea de 
candidaților ia

La Bled a avut loc 
(deschidere a turneului 
Hitlul mondial de șah. Prin tragere-la

• A LUAT SFIRȘIT turneul inter
național feminin de baschet de la. 
Vitcrbe. Echipa orașului Varșovia a—----------- T—.................----------
repurtat o frumoasă victorie clasîndu-seJ țsorți cei opt participanți au primit ur- 
pe primul loc. In ultimul joc echipa 
polonezii a întrecut cu scorul de 40-36 
echipa orașului Udinese. Clasamentul 
final: 1. Varșovia 6 p.j 2, Udinese 5'1 
p.; 3. P.U.C. Paris 4 p.j 4. Heidel
berg 3 p.

amatoarele numere pe tabela de con- 
rcursc L, Smîslov; 2. Keres; 3. Petro
sian; 4. Benkbj4>. Gligoric; 6, Olaf-

sson; 7. Fisher; 8. Tal. In prima run
dă se joacă următoarele partide: 
Smîslov—Tal; Keres—Fisher; Petro
sian—Olafsson și Benko—Gligoric.

Ga arbitru principal a fost desem
nat ^maestrul Harry Golombek (An
glia),

Exact ca și acum uu au,- după pri
mele patru etape ale campionatului en
glez, în frunte se găseau la egalitate 
Blackburn Rovers și West Ham Uni
ted, fiecare cu cîte 7 puncte. Dar în 
imediata lor apropiere — la un punct 
distanță — se afla echipa campioană 
Wolverhampton Wanderers. O vecină
tate... periculoasă, care s-a dovedit ca 
atare după etapa de sîtnbătă, cînd 
„lupii" învingători cu 6—4 asupra lui 
Manchester City au trecut pe locul 
doi, sărind peste West Ham, învinsă 
cu 2—1 de Leeds. Totuși, apărarea e- 
chipei campioane (lipsită de Wright) se 
arată penetrabiiă. In schimb Blackburn 
se menține pe primul loc, cu 9 puncte, 
în urma victoriei cu 3—I la Sheffield 
Wednesday.

Arsenal și Manchester United, două 
echipe cu veleități la titlu, au avut un 
start greu. Prima, după un 1—1 cu 
deținătoarea cupei Nottingham, a re
petat performanța în fața lui Totten
ham. Tot 1 — 1 a făcut sîtnbătă Man
chester United jucînd Ia Birmingham.

Alte rezultate din ultima etapă: 
Blackpool-Nottingham 0—1. Everton- 
Fulham 0—0, Luton—Bolton 0—0. 
Newcastle-Preston 1—2, West Brom
wich-Leicester 5—0.

• In campionatul R. P. Bulga 
s-au jucat duminică mimai două s 
ciuri: Spartak Pleven-Lokomotiv St 
0—1, Slavia Sofia-Spartak V -v< 
0—0.

• In Italia sezonul fotbalistic a în 
put cu o etapă de cupă. Iată cîteva 
zultatc mai importante: Spal-Par 
5—I, Lanerossi-Marzotto 1—0, Al 
sandria-Monza 1—0, Șampdoria-T 
varra 1—0, Bari-Tarauto 3—1, Pa 
va-Verona 3—2.

Johansson și Patterso 
se vor reîntîlni in mart

NICE CONTINUA SERIA 
VICTORIILOR

• INTÎLNIREA INTERNAȚIONAEA 
de canotaj dintre echipele selecționate 
r.le Suediei și R. P, Polone, desfășu-. 
rată la Karlstad, s-a încheiat cu 
scorul de 60—55 în favoarea vîslașilor 
suedezi.

• COMPETIȚIA internațională de 
ciclism cu antrenament mecanic „Cri
teriul așilor" desfășurată pe circuitul 
de la Longchamp a fost ciștigată de 
Auquetil (Franța) care a parcurs 100 
km în I h 51:23,0 (medie orară 53,870 
km). Pe locurile următoare s-au cla
sat Fore (Belgia) la 28”. Bobet (Fran
ța) la 1:56,0, Anglade (Franța) în 
3:01,0, Van Loy (Belgia) la 3:36,0.

• ;Tfa Budapesta g luat sfîrșîf dit- 
țminîcă seară meciul internațional de 
țnatație dintre echipele reprezentative 
șale R. P. Ungare și R. Geimane. 
'înotătorii maghiari au repurtat victo
ria cu scorul de 136—103 [finețe. 
In jocul de polo echipa maghiară a 

Hertninat învingătoare 7—4 (4—3).

de 8:22,7, la 4 zecimi de secundă de 
recordul mondial deținut de echipa 
Japoniei.

Deși în „Cupa campionilor europeni" 
Nice n-a reușit decît o performanță mo
destă, întrecînd la limită pe teren pro
priu în primul joc pe campioana irlan

Mec iul-revanșă pentru titlul m 
dial de box profesionist la 
tegoria grea dintre actualul dețină 
suedezul Ingemar Johansson și foi 
campion, americanul de culoare Fk 
Patterson va avea loc în primyl sera 
tru al anului viitor (probabil în m 
tie, la Los Angeles). In vederea s< 
nării contractului, campionul m 
dial a fost vizitat la Goteborg 
Jack Dempsey, fost la rîndul : 
campion al lumii, actualmente f 
motor de gale de box.

Johansson a declarat presei că 
are intenția să renunțe la titlul 
campion european profesionist p 
la această a doua întîlnire a sa 
Patterson.

Jocurilor Panamericane• In cadrul __  _________
de la Chicago echipa feminină de na- 
tațic a S.U.A. ........
cord mondial 
4x100 m mixt, cu timpul de 4:44,6. 
Ștafeta masculină de 4x200 m ;> fost 
cîștigată de echipa S.U.A. cu timpul

a stabilit un nou re- 
în proba de ștafetă

i
V Cu prilejul unui concurs de nata’-~ 

ție disputat la Leipzig, înotătorul Wolf
gang Wagner (R. D. Germană) a 
stabilit un nou record european în 
proba de 200 m spate cu timpul de 
2:19,8. Proba de 200 m liber femei 
a fost cîștigată de Kriste Eleffin, care 
a realizat timpul de 2:28.7 — nou 
record al R. D. Germane. Vechiul re
cord era .de 2:32,2 și aprținea Iutei 
Langenati. 'X, '' '■

Concursul internațional 
de ia

de tenis de masă 
Moscova

’•■a

Intre 13 și 20 septembrie va avea 
loc la Moscova un important turneu 
de tenis de masă deschis echipelor 
de juniori, junioare, seniori și seni
oare. De asemenea se va desfășura 
și un concurs individual. La întreceri 
și-au anunțat participarea sportivi

din R.P. Romînă, R. P. Ungară 
U.R.S.S.

Țara noastră va fi reprezentată 
această competiție de un lot de ju 
toare și jucători din care vor face p 
te Maria Alexandru, Geta Pit 
Mariana Barasch, Mircea Popescu, 
beriu Covaci, Adalbert Rethi și a


