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■ ■ S-au împlinit 11 ani de la proclamarea Republicii Populare Demo- Z 
” erate Coreene, important eveniment în istoria acestei tari prietene. In •’ 
.. perioada relativ scurtă care a trecut de la proclamarea republicii, ' ; 
“ poporul muncitor din R.P.D. Coreeană a obtinut victorii mărețe pe T 

frontul luptei pentru reconstrucția și prosperitatea patriei sale. f-
” Sub conducerea înțeleaptă a Partidului Muncii din Coreea, oamenii “ 

muncii au înlăturat ruinele lăsate de războiul de apărare a patriei dus * 
” împotriva agresiunii imperialiste, au transformat tara dintr-un stat agrar t 
.. înapoiat intr-un stat industrial-agrar în plin avînt. S-au înălfat în -- 
“ acești ani zeci de fabrici și uzine noi, s-a modernizat si eunmistp o T 
“ puternică dezvoltare agricultura, s
.. domeniul culturalizării maselor largi. ‘ +
.. Jn R-P-D. Coreeană a luat un avînt uriaș mișcarea sportivă de -- 
.. masă. Peste 8.000 de organizații sportive cuprind sute și sute de mii "
-- e membri. Dintre aceștia s-au ridicat campioni și recordmani ale - -
-- ??l?-r Perforinarlțe sînt cunoscute astăzi si peste hotarele tării. Voieiba- "
" liștii, baschetbaliștii, jucătorii dc tenis de masă, fotbaliștii patinatorii !!

nord-coreeni au repurtat importante succese internaționale.'
X Poporul ronun, legat printr-o frățească prietenie de bravul popor ” 
t coreean îi urează noi și mărețe succese pe calea construirii socialismu- ■■ 

lui in lupta pentru apărarea păcii, în grabnica unificare pașnică a pa- " •> triei sale. r

- . • .... ,-------- a panici, Ullij '
” împotriva agresiunii imperialiste, au transformat tara dintr-un stat agrar !! 
.. înapoiat intr-un stat indiistrial-agrar în plin avînt. S-au înălfat în ■
" acești ani zeci de fabrici și uzine noi, s-a modernizat si cunoaște o 
" puternică dezvoltare agricultura, s-au realizat importante succese în ■■

, 1 J V1I1J MV IISA^U, IvlVulK
nord-coreeni au repurtat importante succese internaționale'

■■ coreean.
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jabriel Moiceanu (Dinamo), învingător 
în etapa Oradea-Timișoara 

Clasamentul general individual a rămas neschimbat k Pe echipe 
conduce Dinamo

TIMIȘOARA fJ. (prin telefon de :a 
r'unisul nostru). Orașul florilor 
rădinilor. Timișoara, i-a primit

drumul dur, urcușul și arșița soarelui, 
cicliștii au dovedit în această compe- 

categoric cea mai frumoasă
și al 
marți tiție

S-a dai startul in 
"Apanții la Turul ciclist

I
Parti-cea de a VllI-a etapă: Cluj-Oradea (155 km), 

al R.P.R. pornesc din centrul orașului Cluj.
(Foto: B. Ciobanii)

ie cicliști în haine de sărbătoare. Zeci 
le mii de spectatori au așteptat 
timp de mai bine de o oră pe parti- 
'ipantii la Turul ciclist al R.P.R.. 
pentru a le oferi cea mai însemnată 
răsplată: aplauze șl încurajări. A 

emoționantă întîlnire între ci- 
spectatori, un moment pe care

'ost
:lișt 
rutierii îi vor uita cu greu.

La capătul celor 1.200 km. pe care 
i au parcurs de-a lungul celor 9 eta
pe, alergătorii meritau cu prisosință 
această răsplată. Infruntînd ploaia și

1

din ultimii ani — combativitate, re
zistență, dorință de afirmare.

Cel mai îmbucurător fapt este fără în
doială acela că pînă în prezent com
petiția a fost dominată de alergătorii 
tineri, de speranțele ciclismului romî- 
nesc. Mai întîi tînărul I. Stoica (care 
a cedat din cauza unor dureri acute 
la genunchi), apoi I. Braharu și M. 
Voinea și acum I. Cosma — un au
tentic talent al sportului nostru cu 
pedale — au îmbrăcat pe rind mult 
rîvnitul tricou galben. Comportarea 
curajoasă și plină de promisiuni a ti-

nerilor alergători constituie un fapt 
semnificativ care trebuie să găsească 
ecoul dorit în rîndul selecționerilor 
echipei naționale.

Cicliștii oaspeți s-au dovedit de cele 
mai multe ori la înălțimea acestei în
treceri. Trei dintre alergătorii repre
zentativei R.P.U. (Devay, Urban și 
Jusko) se află în primele 20 locuri 
ale clasamentului general individual. 
In ce-1 privește pe iugoslavul Alois 
Bajc, acesta este un ciclist de valoa
re, lucru pe care ni l-a probat cu pri
sosință în cea mai grea etapă a tu
rului, Reghin—Cluj, cînd a sosit pe 
locui trei.

Mai sînt de parcurs 4 etape. Pozi
ția de lider pe care o deține cu un 
avantaj substanțial I. Cosma este to
tuși amenințată de G. Moiceanu și 
Gh. Rădulascu, care vor arunca în 
luptă toate posibilitățile pentru a-și 
apropia tricoul galben. Pe itinerarul 
Timișoara—Deva—Sibiu—Or. Stalin 
—București se va lămuri și această 
dispută pasionantă. Pînă atunci însă...
...Cîte ceva despre etapa a IX-a
De la Oradea șoseaua asfaltată a 

fost un bun tovarăș cicliștilor pînă 
la km. 26, unde a început drumul 
accidentat. La Salonta (km. 35) în
registrăm la sprint următoarea or’di-

(Continuare în pag. a 3-a)

Rapid - U. T. A. 0-1 (0-1)
Meciul Rapid-U T.A. a dovedit încă diștilor, ea a lăsat mult de dorit Apă- 

o data ca publicul bucureștean este un rarea, în unele perioade s-a lăsat ușor 
bun cunoscător al fotbalului: înfocații depășită, iar înaintarea cu un Ozon 
susținători ai Rapidului, dezamăgiți de 
comportarea unora din jucătorii echi
pei lor preferate, au aplaudat, în 
schimb, cu căldură, la „scenă deschi
să", pe textili.știi din Arad. In echi
pa arădană, care a cîștigat pe merit 
această întîlnire, puterea de luptă, 
elanul și jocul subtil al tinerilor fotba
liști, recent promovați în prima for
mație, au fost bine completate de ex
periența jucătorilor vechi. In primul 
rînd trebuie să evidențiem pe extre
mul dreapta Pîrcălab. Juniorul ară- 
dan, stăpîn pe minge a reușit de cele 
mai multe ori să-și păcălească adver
sarul, pe Macri, trimițînd la timp 
multe centrări, utilizabile în fața porții 
adverse. Petescu (un alt junior talen
tat), deși „păzit" cu atenție de Do- 
deanu, a condus bine atacul. Demn 
de remarcat finalitatea înaintării oas- 
pe : Mețcas, Pîrcălab, Petescu și Țîr- 
lea: mai toate acțiunile le terminau 
cu șuturi spre poartă. Apărarea texti- 
liștilor s-a remarcat prin mobilitate. 
Mijlocașul Capaș nu numai că a ali
mentat înaintarea cu mingi utile, ci a 
și participat direct la acțiunile de 
atac, retrăgîndu-se la timp în apăra
re. Băcuț a fost „umbra" lui Ene, îm- 
piedicîndu-1 să-și desfășoare. jocul 
obișnuit.

In ceea ce privește comportarea ra-pi-

de nerecunoscut și cu Ene într-o for
mă foarte slabă deși a avut multe 
ocazii clare de gol, a fost ineficace. 
Faptul că Georgescu accidentat, în 
repriza a II-a a trecut pe postul de 
extrem stingă, nu scuză jocul plin de 
greșeli (pase la adversar, bîlbîieli în 
fața porții, lipsă de orientare) al cvin
tetului bucureștean.

Jocul, desfășurat în limitele sporti
vității, în general a plăcut. La ambele 
porți am văzut faze interesante și 
multe șuturi, trase în special de îna
intașii arădeni. Unicul gol al partidei 
nu a fost însă fructul unui șut la poar
tă, ci al unei... centrări cu efect a 
lui Pefescu (min. 18): Dungu a scă
pat mingea din mină, apoi a reținut-o 
dar... dincolo de linia porții. Cornel 
Nițescu (Sibiu) a arbitrat foarte bine, 
a greșit însă anulînd un gol perfect 
valabil ăl oaspeților marcat de Tnlea 
(min. 60). El și-a retras prima decizie 
— gol — după ce s-a consultat cu ar
bitrul de tușă Emil Martini (Buc.)

RAPID: Dungu — NEACȘU, DO- 
DEANU, Macri — Bodo, Stancu — 
R. Lazăr, Ozon, Ene, Georgescu, VA- 
CARU. U.T.A. : COMAN — Szucs, 
BACUȚ, Izghireanu — CAPAȘ, SE- 
REȘ — PIRCALAB, Petschovschi, PE
TESCU, Mețcas, Ț1RLEA.

1
AL. INOVAN

tripla întîlnire de box
R, P. Romînă — R. P. Ungară 

rasim. Mihai Stoian, Șerbu Neacșu, 
Mihai Nicolau, Gheorghe Negrea și 
Vasile Mariuțan. De la redacția zia
rului „Nepsport" ni s-a comunicat e- 
china definitivă care va înfrunta du
minică seara în sala Sportcsarnok pri
ma garnitură a țării noastre. Iat-o: 
Tdrok (muscă); Jaczko (cocoș); Ba- 
ranijai (pană); Vona (semi ușoară); 
Pali (ușoară); 
Kun (mijlocie 
locie); Matus 
(grea). Dintre 
mai frumoasă „carte de vizită' 
fără îndoială, Toriik, care, printre al-

o Sinibătă și duminică, la Buda
pesta, București și Constanța, va avea 
loc tripla confruntare pugilistică între 
reprezentativele A, tineret și de ju
niori ale R.P. Romine și R-P- Ungare. 
Boxerii romîni și maghiari s-au pre
gătit cu multă atenție în vederea a- 
cestor meciuri, fiind animați de do
rința de a obține rezultate bune. Pri
mele formații ale celor două țări au 
sufțrit uneie „retușuri" după ultimele 
întîlniri internaționale. Astfel, prima 
noastră garnitură, care va face de
plasarea azi, cu un avion special, la 
Budapesta, are următoarea înfățișare: 
Puia Nicolae, Andrei Olteana, Emil 
Cismaș, Iosif Mihalic, Constantin Ghe-

Sebbk (semi mijlocie); 
ușoară); Szenasi (mij- 
(seini grea); Szabo 
boxerii maghiari, cea 

o are.

(Continuare în pag. a 3-a)

Știrile țilei
Recordul lui Jungwirth 

rezistă!

Lauer atacă recordul 
mondial la 400 m. garduri

In zilele de 19 și 20 septembrie se va 
desfășura la Koln întîlnirea internațională 
de atletism R. F. Germană — R. P. Polonă. 
Cu acest prilej, Martin Lauer, recordmanul 
mondial la 110 m.g. va concura și în cursa 
de 400 m.g., unde va încerca să corecteze 
recordul mondial.

do a doborî recordul european în 
Tentativa a eșuat, dar

Aseară la VienaAtletul suedez Dan Waern a făcut o ten
tativă 
proba de 1500 m.
Waern a ameliorat cu acest prilej recordul
suedez, stabilind timpul 3:40,7. Pe următoa
rele locuri în cursa s-au clasat alergătorii 
francezi Jazy 3:42 i (nou rocord francez) și 
Bernard 3:42,3. Recordul Europei continuă 
deci să rămînă în posesia cehoslovacului 
Jungwirth - 3:33,1.

Petrolul—Wiener S. K 
o-w > 

în „Cupa Campionilor Europeni ' ) 
la fotbal J

(Citiți amănunte în pag. a 4-a) !

Aspecte din munca de propagandă și agitație în regiunea Pitești 
seara aceleiași zile, la sediul consi
liului regional.

La sosirea în Pitești ne-a întîmipi- 
nat o veche cunoștință, tov. Al. Oțe- 
leanu, vicepreședintele consiliului re-i 
gional U.C.F.S. Pitești.

— Cu ce ocazie pe la noi ?
Ii facem cunoscut scopul vizitei 

noastre.
— Ați venit cum nu se poate mai 

bine. Chiar 
vitat la o 
muncii de 
președinții asociațiilor 
oraș.

stadionului. La înapoiere, o altă reali-_  ...Intr-adevăr, în regiunea noas- siauiuuuim. ~ . 
tră activitatea sportivă de masă a zare stația de radioficare a orașului 
cunoscut m ultimii ani un progres 
însemnat. Dacă nu ne putem mîndri 
deocamdată cu prea mulți sportivi de 
performanță, în schimb terenurile de 
sport din satele și orașele regiunii 
Pitești freamătă în fiecare zi de în
treceri. Și la toate acestea o mare 
contribuție a adus-o munca de pro
pagandă și agitație desfășurată de ac
tiviștii noștri.

De adevărul spuselor tovarășului 
Gh. Turcu, președintele consiliului re
gional U.C.F.S. Pitești, aveam să ne 
convingem mai curînd de cît ne-am 
fi așteptat. In drum spre stadionul 
„Vasile Roaită", unde fotbaliștii de 
la Dinamo Pitești „inaugurau" toc
mai terenul de joc printr-un antrena
ment susținut, privirile ne-au fost a- 
trase de cîteva panouri sugestive 
montate în locurile cele mai vizi
bile din oraș și în fața și în incinta

ne punea la curent cu ultimele nou
tăți sportive din regiunea Pitești. Așa 
am luat cunoștință de turneul ce 
urma să-l întreprindă echipa de rugbi

Raidkanchefă
Petrolul Pitești la Sibiu, Rm. Vîlcea 
și Slatina, de întîlnirea de fotbal din 
_ ________ipionatului regional între 
'__ jferiștilor din localitate
(Rapid) și cea a sportivilor din Cos-

cadrul campionatului regional între 
. formația cef
(“.',
tești, de o nouă „duminică sportivă" 
în curs de organizare în raionul Pot
coava... Erau doar cîteva exemple din 
munca de agitație- desfășurată în ora
șul de pe malul Argeșului. Despre ce
lelalte aspecte aveam să aflăm în

în seara aceasta am in- 
consfătuire cu problema 

propagandă și agitație p« 
sportive diti

Sportivii asociației Petrolul Pitești sprijină deseori acțiunile de populari
zare a turismului, inițiate de consiliul regional U.C.F.S. Pitești. Iată-i sus pe 
Iezer, Mografiați în jurul steagului asociației lor, cu prilejul unei recente 
excursii.

(Fotoț D. Peter)

Pe urmele.» rapoartelor

Asociația sportivă „Textilistul" de 
pe lingă întreprinderea „11 Iunie- 
din Găvana numără astăzi peste 1000 
de membri înscriși în U.C.F.S. Da 
unde pînă în urmă cu doi ani activi-; 
tatea sportivă de aici nu constituia 
o mîndrie pentru muncitorii textiliști, 
astăzi vizitatorul constată cu satis
facție o înviorare substanțială, ttH 
deosebi în domeniul sportului de 
masă. Explicația dată de tov. Grăsunu, 
președintele asociației sportive ,,Tex- 
tilistul" ne conduce spre concluzia 
că succesele din ultimul timp se da-, 
toresc în primul rînd intensificării 
muncii politice de masă dusă de corn- 
siliul acestei asociații. Cîteva exem4 
ple : gimnastica în producție este tot 
mai mult îndrăgită de angajații întreb 
prinderii. Gustul pentru această fow 

de activitate l-a trezit demonstrai 
făcută prima oară de fotbaliștii 
întreprindere. Acum, aproape 100 

muncitori și muncitoare participă 
zilnic la exerciții și se bucură din 
plin de efectele gimnasticii în pro-l 
ducție. La bibliotecă și la club, ac-: 
tivitatea nu cunoaște nici o clipă de

(Continuare In pag. a 2-a)



Aspecte din munca de propagandă 
și agitație in regiunea Pitești

Premiere in Bucegi, escalade in Cheile Bicazulu

(Urmare din pag. 1) 

răgaz. La ieșirea din schimb, zeci 
de sportivi găsesc aici prilej de rela
xare, fie citing o carte sau o revistă, 
fie vizionînd programele de televi
ziune sau filmele documentare eu 
temă sportivă procurate prin grija a- 
seeiației. Mulji dintre sportivi sînt 
fruntași în producție. Țesătorul N. lo- 
nescu, electricianul N. Costache, 
strungarul D. Năstăsescu sau mun
citorii Radu Miron și Gh. Radu, fot
baliști, depășesc cu regularitate pla
nul lunar de muncă. Nu poate fi tre
cut cu vederea faptul că nu de mult, 
un număr de 250 tineri și tinere au 
răspuns cu entuziasm la chemarea a- 
sociației sportive și a organizației 
U.T.M., amenajînd pe locul unei foste 
gropi o frumoasă bază sportivă.

★
„O asociație mică dar cu rezultate 

mari", aceasta este cartea de vizită 
a tinerilor sportivi de la „Electrica"- 
Pitești. Cînd am intrat pe poarta 
întreprinderii ne-a întîmpinat un fru
mos panou cu imagini din activitatea 
sportivă a tineretului de aici și cu 
cîteva articole care vorbeau despre 
progresul șahului, turismului și 
...bineînțeles al fotbalului în această 
întreprindere. La ,.Electrica", 90 la 
sută dintre salariați stînt sportivi 
Am cunoscut din rîndul acestora pe 
Gh. Dumitrescu, electrician și fotba 
list. Un tînăr serios, cu largi cunoș
tințe în ramura sa de activitate care, 
ne-a cucerit pur și simplu. Candida
tul de partid Gh. Dumitrescu poate 
constitui un exemplu de ceea ce în
seamnă in zilele noastre sportivul de 
tip nou. Și așa cum ne asigura el 
însuși, nu constituie o excepție prin
tre ceilalți tovarăși de muncă. In e- 
chipa de fotbal „Electrica", abaterile 
de la disciplină, suspendările, sînt 
lucruri necunoscute pînă acum. Nu e 
de mirare, în cazul unor tineri care 
dovedesc o permanentă grijă pentru 
ridicarea continuă a nivelului lor po
litic-ideologic, pentru îmbogățirea cu
noștințelor tehnice și pentru o com
portare cu adevărat cetățenească în 
toate ocaziile. In momentul de față 
tinerii sportivi de la „Electrica" sînt 
deja înscriși în diferite forme de în- 
vățămînt politic pe anul 1959—60.

O preocupare demnă de laudă pen
tru utilizarea • diferitelor forme de 
propagandă și agitație am aflat la 
asociația sportivă „Petrolul". Pavoa
zarea cu gust a bazelor spor
tive ce le are în folosință, un inge
nios panou rulant montat chiar la in
trarea în sediul Trustului de extracție

Mîine încep

CAMPIONATELE REPUBLICANE 
DE NATATIE 

LA ȘTRANDUL TINERETULUI
Mîine, cu încăpere de la ora 

17,45, se va da startul în cea de-a 
XlI-a ediție a campionatelor republi
cane de seniori. Întrecerile sînt aș
teptate cu viu interes de iubitorii a- 
cestui sport, care vor putea urmări 
timp de trei zile disputa celor mai 
.valoroși înotători și săritori ai țării. 
Astfel, nu vor lipsi de pe blocstarturi 
Al. Popescu, M. Mitrofan, A. Oantă, 
D. Caminschl, Șt. lonescu, Em. Voicu, 
T. Rînea, Ingrid Wăchter, Sanda Ior
dan, Ingrid Rothe, Maria Both, Mări- 
uca Rotaru, Nicoleta Ștefănescu etc. 
Iată programul primei zile de concurs: 
100 m. liber (m), 100 m. bras (f), 
200 m. fluture (m), 100 m. fluture 
(f), 100 m spate (m), 4x200 m liber, 
4x100 m. mixt (f), 100 m. fluture (m), 
400 m. liber (f), 200 m. bras (m), 100 
m. spate (f) și 1.500 m. liber (m) — 
serii.

Concursul regional
de pescuit staționar

Duminica trecută a avut loc pe lacul 
Herăstrău faza regională a campiona
tului republican de pescuit staționar. 
Au ltraf parte 40 de concurenți repre- 
zentînd filialele de vînătoare și pes
cuit sportiv din orașul și regiunea 
București. Au fost obținute următoa
rele rezultate: 1. Voicu Pătrașcu (fii. 
Gr. Roșie) 3020 p., 2. Ștefan Gal (fii. 
Gr. Roșie) _ 2650 p., 3. Ion Pană 
(fii. Gr. Roșie) 2635 p., 4. Constantin 
Oțel (fii. I. V. Stalin) 2525 p., 5-6. 
Vâsile Gorgan (fii. Giurgiu) — Mihai 
lancovici (fii. Gr. Roșie) 2325 p. 7. 
Gheorghe Botez (fii. I. V. Stalin) 
2120 p.
(NICOLAE D. NICOLAE — coresp.) I 

cu imagini și articole despre activi
tatea sportivă de aici, variatele pro
grame de la stația de amplificare 
contribuie toate într-o largă măsură 
la popularizarea sportului în rîndurile 
tehnicienilor Trustului. Munca de e- 
ducație sportivă desfășurată cu mai 
mutt simț de răspundere în ultima 
vreme i-a ajutat pe membrii consi
liului asociației să rezolve cu succes 
lacunele ivite în activitatea echipei di
vizionare de rugbi.

★
Forța educativă a colectivului și-a 

arătat roadele cum nu se putea mai 
bine în cazul fotbalistului Al. Crizuș 
de la asociația sportivă Rapid Pi
tești. Bun muncitor, bun fotbalist, 
Al. Crizuș a alunecat la un moment 
dat pe panta vedetismului, poziție de 
pe care și-a permis să ignoreze regu
lile elementare ale disciplinei. Cu 
prilejul unui meci Crizuș a mers pînă 
acolo îneît a bruscat pe arbitrul în- 
tîlnirii. Fapta lui a stîrnit o reacție 
firească atît în rîndul tovarășilor săi 
de muncă și sport, cît și în acela al 
activiștilor sportivi din oraș. Acționînd 
ca un tot, cei chemați să se îngri
jească de educarea sportivilor i-au 
arătat cu răbdare și bunăvoință lui 
Crizuș că astfel de atitudini nu iac 
cinste unui muncitor fruntaș ceferist, 
unui sportiv care reprezintă atîtea 
mii de muncitori. Și Crizuș a ales 
pînă la urmă, așa cum era și de aș
teptat, calea cea bună. El este astăzi 
din nou mîndria muncitorilor din De
poul C.F.R. Pitești, iar pentru stră
daniile sale i s-a decernat „Meritul 
Ceferist". Cazul de mai sus demon
strează cu prisosință că la asociația 
Rapid și, în general, în orașul Pitești, 
activiștii sportivi veghează la educa
rea și creșterea unor tineri sportivi 
de nădejde, demni să reprezinte ori- 
cîrrd cu cinste numele acestui oraș.

„Ora președinților"

De te afli marți după-amiază pe 
una din străzile principale ale pito
rescului oraș Rm. Vîlcea vei face 
fără să vrei cunoștință cu multe din 
realizările unei asociații sportive. 
Despre acestea îți va vorbi chiar pre
ședintele ei în cadrul emisiunilor spe
ciale organizate la stația de radio- 
ficare a orașului. Să-l ascultăm de 
această dată pe Petre Aslan, preșe
dintele asociației „Flamura roșie". 
De la el aflăm despre cele aproape 
400 de muncitoare care practică gim
nastica în producție, despre rodnica 
activitate a echipei feminine de hand
bal, cît și despre metodele folosite 
în muncă de consiliul acestei asociații. 
Iată o inițiativă care merită toată 
atenția și din partea altor orașe.

Returul categoriei B la rugbi. seria a Ii-a
ETAPA A X-A (20.IX): Petrolul 

Ploești-Cimentul Medgidia; Știința 
Galați-Zimbrul Tecuci; Petrol Chimie 
București-C.F.R. Buzău; Unirea T.U.G. 
Brăila-Progresul F. B. Galați; Lami
norul Roman-Aeronautica București.

ETAPA A XI-A (27.IX): Laminorul 
Roman-Petrolul Ploești ; Aeronautica 
București-L'nirea T.U.G. Brăila; Pro
gresul F.B. Galați-Petrol Chimie Bucu
rești; C.F.R. Buzău-Știința Galați; 
Zimbrul Tecuci-Cimentul Medgidia

ETAPA A XII A (4.X): Petrolul 
Ploești-Zimbrul Tecuci; Cimentul Med- 
gidia-C.F.R. Buzău ; Știința Galați- 
Progresul F.B. Galați; Petrol Chi
mie BucureștPAeronautica București; 
Unirea T.U.G. Brăila-Laminortil Ro
man.

ETAPA A XIII a (11.X): Unirea 
T.U.G. Brăila-Petrolul Ploești; Lami
norul Roman-Petrol Chimie București ; 
Aeronautica București-Știința Galați; 
Progresul F.B. Galați-Cimentul Medgi
dia ; C.F.R. Buzău-Zimbrul Tecuci.

ETAPA A XIV-A (18.X): Petrolul 
Ploești-C.F.R. Buzău ; Zimbrul Tecuci- 
Progrcsul F.B. Galați; Cimentul Med- 
gidia-Aeronautica București; Știința 
Galați-Lamiiiorul Roman ; Petrol Chi
mie Buciirești-Unirea T.U.G. Brăila.

ETAPA Ă XV-A (25.X): Petrol Chi
mie București-Petrolul Ploești ; Unirea 
T.U.G. Brăila-Șființa Galați ; Lamino
rul Roman-Cimentul Medgidia ; Aero
nautica București-Zinibrul Tecuci; Pro
gresul F.B. Galați-C.F.R. Buzău.

ETAPA A XVI A (l.Xl): Petrolul 
Ploești Progresul F B. Galați ; C.F.R. 
Buzău-Aerouautica București; Zimbrul

„Duminicile sportive"...

Sportul pătrunde tot mai adine în 
viața satelor din regiunea Pitești. 
Este o realitate ce ne-o confirmă, în 
primul rind, cele 182 de „duminici 
sportive", organizate în ultimele două 
luni în 11 raioane din regiune. Ni
mic nu este neglijat în această inte
resantă și utilă formă de propagare 
a sportului în mijlocul țăranilor mun- 
tori. Incepînd de la președintele con
siliului regional U.C.F.S. și pînă Ia 
instructorul sportiv voluntar din ra
ion, cu toții se ocupă cu predilecție 
de reușita frumoaselor demonstrații 
sportive la sate, care au adus pînă 
acum zeci de mii de spectatori. La 
Preseaca, raionul Slatina, de pildă, 
la o astfel de „duminică sportivă" 
au venit peste o mie de săteni, care 
au urmărit cu un deosebit interes 
întrecerile la nu mai puțin de cinci 
discipline sportive.

... și caravanele cinematografice 
sportive

— Ce mai e nou? Cu ce vă mai pu
tem ajuta ?... Cu aceste întrebări își 
face apariția pe seară la sediul 
U.C.F.S. tov. Victor Petrescu de la 
direcția regională cinematogafică, 
membru în comisia de propagandă de 
pe lingă consiliul regional U.C.F.S. 
Răspunsul l-a găsit de multe ori sin
gur. Intr-una din zile a îndreptat ca
ravana cinematografică către raionul 
Potcoava. In acea zi sute de locuitori 
de aici au vizionat filme cu subiect 
sportiv. In altă zi, caravana a po
posit, spre bucuria tuturor, la Topo- 
loveni. De aceea, nu ne-am mirat de 
faptul că unii dintre cei care au luat 
contactul pentru prima oară cu spor
tul pe această cale au început apoi să 
îndrăgească și să practice sportul.

Regretabil este faptul că nu toți 
membrii comisiei regionale de propa
gandă activează în mod organizat și 
mai ales continuu.

Prezența noastră în regiunea Pitești, 
ne-a scos la iveală pe lingă o serie 
de frumoase realizări, și unele lipsuri. 
Asupra lor va trebui să-și îndrepte a- 
tenția întregul activ al consiliului re
gional U.C.F.S. Pitești, comisia re
gională de propagandă, consiliile a- 
sociațiilor sportive care vor trebui să 
mobilizeze în special antrenorii care 
au datoria să îmbine munca de ins
truire sportivă cu educarea sportivilor. 
Prin aceasta activitatea de propagan 
dă și agitație va înregistra noi succese.

OCTAVIAN GINGU 
TI BERI U STAMA

Tecuci-Laminorul Roman; Cimentul 
Medgidia-Unirea T.U.G. Brăila ; Știin
ța Galați-Petrol Chimie București.

ETAPA A XVII-A (8.XI): ' Știința 
Galați-Petrolul Ploești; Petrol Chimic 
București-Cimentul Medgidia; Unirea 
T.U.G. Brăila-Zimbrttl Tecuci; Lamino
rul Roman-C.F.R. Buzău; Aeronauti
ca București-Progresul F. B. Galați.

ETAPA A XV1II-A (I5.XI): Petro
lul Ploești-Aeronautica București ; Pro
gresul F. B. Galați-Laminorul Ro
man ; C.F.R. Buzău-Unirea T.U.G. 
Brăila; Zimbrul Tecuci-Petrol Chimie 
București; Cimentul Medgidia-Știința 
Galați.

Mîine încep la Cluj

Campionatele individuale republicane de tenis
Timp de zece zile, iubitorii de te

nis din Cluj vor avea prilejul să vadă 
la „lucru" pe cei mai buni jucători și 
jucătoare care se vor întrece pentru 
desemnarea celor cinci titluri de cam
pioni ai R.P. Romîne. Fruntașii teni
sului nostru vor fi prezenți între 11 și 
20 septembrie în acest centru cu ve
che tradiție sportivă, unde se vor 
desfășura întrecerile campionatelor in
dividuale republicane de tenis. Com
petiția trezește un mare interes în 
Cluj și este bine că federația de spe
cialitate a luat inițiativa ca, după mul-

Cheile Bicazului — bine cunoscute 
pentru măreția lor de toți cei care în
drăgesc drumeția — reprezintă in a- 
celași timp și un minunat „teren" 
pentru alpiniști. In ultimii ani. tot 
mai numeroase au fost traseele efec
tuate de ei în această regiune, iar o 
escaladă realizată anul trecut aci de 
maestrul spartului Alexandru Flori- 
cioiu (în cap de coardă), se parc 
că este cea mai dificilă din țară: 
„Fisura Artei" (aflată în peretele Sur- 
duc) a primit gradul VI B.

La sfîrșitul lui august, acest traseu 
(care a fost omologat cu ocazia asta) 
a fost escaladat de două echipe: Al. 
Floricioiu (Dinamo Orașul Stalin) — 
Gh. Udrea (Metalul M.I.G.), Nicolae 
Jitaru (Dinamo Orașul Stalin) — N. 
Foc.șe (Metalul M l.G.)

Jitaru și Focșe au escaladat a doua 
zi în premieră „Fisura Neagră", tra
seu de gradul V B. Inchipuiți-vă doi 
oameni care urcă încet dar sigur o 
fisură complet verticală care spintecă 
fața unui turn de piatră ce se profi
lează pe cerul albastru!

Alți alpiniști au fost în aceleași zile 
în Bitcegi, incordindu-și forțele pentru 
a învinge muntele care le ridica tot 
mai multe obstacole. De pildă, echipa 
alcătuită din R. Ostrovski și W. Kar- 
gel, ambii de la Metalul M.I.G.. a 
escaladat traseul „Soldat erou Efti; 
mie Croitoru" (gradul V B), iar peste 
cîteva zile „Fisura Suspendată" (gra
dul V A). Denumirea ei spune totul!

Remarcăm prezența unor alpiniști 
mai tineri, cum sînt C. Pușcaș și Niță 
Cornel (acesta a terminat cursul de 
alpinism de la Peștera abia la 20 au
gust a.c.), ambii din echipa fabricii 
de hîrtie de la Bușteni, Ei au esca
ladat traseul Lespezile (gradul V A) 
din vestitul Perete al Văii Albe și 
traseul „Soldat erou Eftimie Croitoru".

Ion Dragomir (Voința București) 
a parcurs „Traseul oelor trei sur
plombe" (gr. V A) din peretele Găl- 
binele, împărțindu-și lungimile de coar
dă cu tînăml dinamovist Marian Ni
colae din Orașul Stalin. De remarcat 
că, înainte de toamna lui 1958, Ma
rian nil făcuse alpinism. După mai 
puțin de un a», lucrînd intens cu an-

DIN CARNETUL CORESPONDENTULUI
CAMPIONAT REGIONAL DE ȘAH

In orașul Tîrgoviște a avut loc săp- 
tămîna trecută un concurs de șah Ia 
care au participat mai multe echipe 
reprezentative ale orașelor și raioane
lor din regiunea Ploești. La sfîrșitul 
întrecerilor desfășurate în sala „între
prinderii de Electricitate", clasamentul 
competiției are următoarea formă : 1. 
Orașul Ploești; 2. Orașul Cîmpina ;
3. Raion Rm. Sărat; 4. Orașul Tîrgo
viște ; 5. Orașul Buzău ; 6. Raion Tîr
goviște.

MIȘU AVANU

DIN TOATE
MIINE seara, gala de box in gradina 

COMBUSTIBILUL

Reuniunea de box organizată de asociația 
sportiva „Viitorul" M.P.B. care urma sâ se 
desfășoare asia seară în grădina din sos. 
Armatei Sovietice nr. 3, va avea loc mîine 
seară, începînd de la ora 19,30 în grădina 
„Combustibilul" din str. Ion Vidu.

ȘTIRI DIN FOTBAL

A Intr-un meci amical disputat la Reșifa, 
CSM din localitate a întrecut pe CSA Sibiu 
cu 4-2 (2-0), prin punctele marcate de Var
ga (3) și Apro, respectiv Baboie (2).
* Intîlnirea de categoria A dintre CCA 

și Farul Conștan|a se dispută duminică dupci 
amiază, pe stadionul 23 August, începînd 
de la orele 16.30.

ÎNTREPRINDEREA DE EXPLOATARE A 
BAZELOR SPORTIVE

COMUNICA :

La jocul de fotbal C.C.A. — Farul, care 
va avea loc. duminică 12 septembrie a. c. pe 
Stadionul 23 August, sînt valabile biletele 
cu seria 40, care se pun în vînzare la ca-

ți ani, să organizeze și în provincie 
o competiție importantă de tenis, a 
ceasta constituind un mijloc nimerit 
de propagare a acestui sport și în 
aite orașe decît București.

Campionatele individuale de tenis 
ale R.P. Romîne vor reuni alături de 
maeștri ai sportului și sportivi de ca
tegoria I și o serie de elemente tinere 
evidențiate la ultimele concursuri: 
Deci, întîhîirile acestea vor constitui 
și o bună ocazie peiTtru a face un 
schimb de experiență folositor. 

trenorul său. maestrul sportului Al 
xandru Floricioiu, și-a însușit foai 
bine tehnica de escaladă, ureînd 
cap de coardă trasee de gradul V 
cum ar fi Fisura Mare din perete 
Coștilei. Apoi. I. Oancea împretu 
cu I. Dragontir, ambii de la Voin 
București, au realizat Pintenul V; 
Albe (gr. V A), traseu care opune 
serie de obstacole surplombante a c 
ror trecere comportă o complicată m 
nevră de corzi.

Alpiniștii ue la C.C.A.. maeșt: 
sportului Aurel lrimia și Emilian Cri 
tea, sportivii fruntași Matei Sdhei 
și Ladislau Caracioni, împreuuă < 
Paul FozolDș (Voința București) 
Marian Nicolae (Dinamo Orașul St 
lin) au realizat — tot în preajma ; 
lei de 23 August — două ffemie 
valoroase aflate în peretele sudic 
Clăii Mari.

Astfel, Schenn și Fozokoș au urc 
cele două trasee în vederea omolog 
rii lor. Primul a fost propus Ia gr 
dul V B. Are șase lungimi de coar< 
și se desfășoară de-a lungul un 
muchii, pe parcursul căreia sînt fre 
vent întîlnite obstacole surplombant 
Al doilea traseu se desfășoară dc 
lungul unor obstacole foarte variat 
avînd caracteristic — pe porțiuni 
centrală — un număr de șase s»i 
plombe. De remarcat că pe cele noi 
lungimi de coardă ale traseului, alf 
niștii nu se pot regrupa decît în sc 
rițe, platformele lipsind cu desăvîrșu 
Verticalitatea peretelui, pasajele dec 
țărătură liberă precum și lungimi 
traseului, au obligat pe cei doi alpiniș 
din echipa de omologare să parcurj. 
acest traseu în 9 ore.

Caracioni și lrimia au escaladat F 
sura Mare din peretele Coștilei, trași 
realizat în premieră de o echipă cci 
dusă de Al. Floricioiu. Traseul a 
pasaje de cățărătură pură, care aia 
încă o dată că maestrul spor 'ui î 
Floricioiu are multă fantez. ,i a: 
gerea traseelor pe care le urcă. La 
ceasta escaladă a mai luat parte 
Marian Nicolati, care, a doua zi. 
escaladat împreună cu Caracioni tr; 
seul Lespezile din peretele Văii Albi

COMPETIȚII SPORTIVE 
LA BAIA MARE

Cu cîicva zile în urmă, în oraș 
Baia Mare a avut, loc o serie de î; 
treceri sportive de lupte clasice, Ix 
și volei, la care au participat sporti 
din regiunile Baia Mare, Cluj, Or 
dea și Regiunea Autonomă Maghiar 
Iată cîteva din rezultatele înregistrat 
Lupte clasice: Baia Mare-Oradea 13 
3; Oradea-R.A.M. 12—4; Baia Mar 
R.A.M. 13—3. Box': Baia Mare-Cl 
12—8. La turneul de volei la care î 
participat 6 echipe, primul l'v fo 
ocupat de formația Dinamo B Mar

< VASILE SASARANl

SPORTURILE
sele de bilete obișnuite, începînd din ziu 
de 10 sept. a.c.

Sînt valabile permisele roșii și albastr 
din piele la tribuna I sectorul 0, verzi pen 
tru ziariști la maso presei în limita locuri 
lor repartizate fiecărui ziar, c’bastre der 
matin, verzi dermatin, gris dermatin (aces 
tea din urmă cu ștampila fotbal), carnețel 
de antrenori și arbitri, precum și cele ma 
ron eliberate de U.C.F.S. Oraș București 
vizate la zi, la tribuna I, sectorul 1 și 46

In preajma 
Dinamoviadei la box

• După cum se știe, între 15—5 
septembrie se va desfășura la Berii 
și Frankfurt pe Oder o mare comp< 
tiție pugiustică — IJinamoviada — I 
care și-au anunțat participarea un 
dintre cei mai buni boxeri amatori di 
Europa. Pînă acum și-au confirmat si 
sirea la Berlin sportivii polonezi (Wî 
lasek, Dampc și Drogosz — primii dc 
finaliști ai recentelor campionate ei 
ropeile la categoriile mijlocie și mi 
locie mica iar ultimul, campion ; 
Europei la categoria semimijloc.ie 
maghiari, cehoslovaci, bulgari, romîn 
boxeri din R.P.D. Coreeană și, firești 
din R.D. Germană. Turneul se v 
desfășura în orașele Frankfurt pe C 
der (5 categorii) și Berlin (5 cate.gt 
rii). Semifinalele vor avea loc în ziu 
de 17 septembrie la Magdeburg : 
Berlin, iar finalele, la 20 septembrii 
in sala clubului Dinamo din Berlin.

Dinamoviștii romîni, care urmeaz 
să părăsească țara vineri, vor alini 
următoarea formație: L. Ambruș, ( 
Toma, C. Ghedrghiu, M. Urlățeant 
Fr. Pdzmani, 1. Dragnea, M. Bala; 
D. Gheorghiu, Ghețu V., D, Ciobc 
tara, •» ■



Egalitate la sfîrșitul intilnirii de natație
Rapid București—C.S. Sleza Wroclaw: 98-98

Azi, la Craiova

Primul joc al echipei 
de baschet S. C. Chemie Ha lieMarți după amiază, lupta purtată 

de înotătorii cluburilor Rapid Bucu
rești si C.S. Sleza din Wroclaw pe 
cele patru culoare centrale ale bazi
nului a continuat la fel de dîrză. 
Pînă la ultima probă feroviarii reu
șiseră să păstreze intact avantajul 
de 4 puncte acumulat !n prima zi de 
concurs. A urmat ștafeta feminină 
de 4x100 m liber și. după cele trei 
schimburi, nimeni nu mai credea în- 
tr-o răsturnare a situației; Maria 
Dan, ultimul schimb, plecase cu un 
avantaj (apreciat la 3 sec) ce părea 
suficient pentru o singură sută de 
metri. Dar victoria gazdelor a mai
fost certă doar... 50 m. Pe ultima 
lungime de bazin înotătoarea de la 
Rapid a slăbit ritmul, permițînd ad
versarei sale , Maria Komisarek. să 
cîștigc la finiș. Entuziasmul din ta
băra oaspeților este greu de descris. 
Echilibrul a fost din nou și pentru 
ultima dată (în acest concurs) res
tabilit, cu cele 4 puncte cîștigate 
de ștafeta poloneză. Scorul general 
a devenit 98—98. Este tin rezultat 
echitabil, care oglindește cît s« poa
te de bine dîrza dispută prilejuită 
tie confruntarea acestor două forma
ții. Dintre rezultate, trebuie mențio
nat noul record republican realizat 
de Nicolae Burduja (C.C.A.) în pro
ba de 100 m fluture. Particfpînd în 
afară de concurs, el a parcurs dis
tanta în timpul de 1:12,9 — nou ra
cord de juniori cat. a Il-a.

Schimb de ștafetă in proba 4x100 m liber: avantajul feroviarilor va 
fi pierdut in cele din urmă de Maria Dan (ultimul schimb) Și astfel scorul 
va deveni egal: 98—-98.

(Foto: H. Nandy)

Tripla întîlnire de box 
R. P. Romînă—R. P, Ungară

(Urmare din pag. 1)

iele, are la activ o victorie asupra lui 
Stolnicov, la campionatele europene 
de la Lucerna.
• Meciul dintre selecționatele de 

tineret ale celor două țări se va des
fășura sîmbătă seara pe stadionul Re
publicii. Formația noastră cuprin
de pe următorii pugiliști; Vasile Ven
tilă, Ion Turca, Nicu Popa, Vasile 
Czegeli, Gheorghe Dumitru, Marin 
Ion, Ștefan Cojan, Ion Monea, Ion 
Ferenczi și Mihai Gheorghioiu. Ca ar
bitru neutru va oficia la această în
tîlnire Ladislav Kletsyl (R. Ceho
slovacă).

• In sfîrșit, cei mai tineri boxeri 
— juniorii — vor încrucișa mănușile 
duminică seara, la Constanța, în fru

A In urma omologării concursului Prono
sport nr. 36, etapa din 6 septembrie 1959. 
au fost stabilite următoarele premii i

Premiul L 28 variante cu 11 rezultate 
exacte a cite 2.479 lei.

Premiul II: 474 variante cu 10 rezultate 
exacte a cite 175 lei.

Premiul III : 3.229 variante cu 9 rezultate 
exacte a 38 lei.

Fondul de premii : 277.736 lei.
A După cum vedefi, nici un participant 

hu o reușit să indice țoale cele 12 pronos
ticuri exacte la concursul de duminica tre
cuta. Aceasta a dus la premierea celor 
3.229 variante cu 9 rezultate.

Rămine de văzut, deci, ce premii va da 
concursul din săptâmino aceasta: vor fi din 
nou premiale variantele cu 9 rezultate, sau, 
dintre dumneavoastră, va exista cineva caro 
sa repete' performanta lui Guliman Teodor 
din București, ciștigătorul premiului I in va-

Și în cel de al doilea meci de polo 
disputat de echipele Rapid București 
și C.S. Sleza Wroclaw, victoria a re
venit jucătorilor noștri. Scor final: 
3—1 (1—0). Iată acum rezultatele
tehnice înregistrate în cea de a doua 
zi de concurs; FEMININ 200 m. 
bras: Kristina Jagodzinska (Sleza) 
3:12,6; 2. Măritica Rotarii (Rapid) 
3:17,6; 3. Maria Adorian (Rapid)
3:17,7; 4 Maria Wirska (Sleza) 
3:30,0 200 m liber: 1. Danuta Ba- 
raniuk (Sleza) 2:38,4: 2. Maria Ko
rn isarek (Sleza) 2:39,9; 3. Ana Gri- 
goraș (Rapid) 2:51,6; 4. Elena Ghi- 
nea (Rapid) 3:00,4. 100 m spate:
Eva Banfi ȘRapid) 1:19,6; 2. Renata 
Tykierka (Sleza) 1:23,9: 3. Wladis- 
lawa Mysgogroj (Sleza) 1:24,8; 4. 
Nicoleta Ștefănescu (Rapid) 1:25,4. 
4x100 m liber-. 1. Sleza (Barannik, 
Pastuschak, Tykierka, Komisarek) 
4:57,1; 2. Rapid (Banfi, Rotaru, Gri- 
goraș, Maria Dan) 5:00,0. MASCU
LIN 100 m liber: 1. Șt lonescu 
(Rapid) 1:01,4; 2. Alex. Stankiewicz 
(Sleza) 1:01,6; 3. H. Kbhnen (Sle
za) 1:01,8; 4. C. Mocanii (Rapid) 
1:01,8.20# m bras: 1,1. Kovacs (Ra
pid) 2:57,2; 2. A. Dahnij (Sleza) 
2:59,4; 3. A. Nicolâu (Rapid) 3:02 0;
4. D. Fecica (Sleza) 3:04,6. 100 m 
fluture: I. Alex. Stankiewicz (Sleza) 
1:08,0; 2. St. lonescu (Rapid) 1:08,7;
3. I. Nagy (Rapid) 1:10,8; 4. H. Kbh
nen (Sleza) 1:23,0.

G. N1COLAESCU

moasa sală a sportivilor din locali
tate. Ultima confruntare dintre cele 
două echipe a avut loc anul trecut, la 
Budapesta, ■ crud pugiliștii romîni au 
obținut o frumoasă victorie, cu scorul 
de 14—6. Echipa noastră șe prezintă 
într-o formă foarte bună și sperăm să 
aibă o comportare la înălțimea ulti
melor rezultate.

lată echipa care va întîlni pe ju
niorii maghiari: Badiu, Costescu, 
Pintilie, Dinu (Petrescu), Crîmpiță, Du
mitrescu, Marcu, PăunOiu, loanovici, 
Motoc și 1. Alexandru. Juniorii ma
ghiari contează pentru meciul de la 
Constanța, pe următorul lot: Papp 
T., Ackermann, Kocsis, Bubits, Simon 
Gy., Kosztolni, Papp B., Szasz, Moha- 
csi, Simon, Edccs, Bitter, Karpati, 
Szabo A.

©onosport
loare de 71.252 lei Io concursul Pronosport 
nr. 34 ?

Deocamdatâ, programul concursului lasâ 
impresia câ vom avea meciuri foarte dispu
tate la 13 septembrie. Incepînd cu ,,capul 
de afiș": R. P. Bulgaria -• U.R.S.S. și ter- 
rninînd cu meciul XII: Corvinul Hunedoara- 
C. S. Oradea, toate întîlnirile cuprinse în 
acest program sînt la fel de atrâgâtoare. 
lata de ce, la concursul din 13 septembrie, 
se contează pe o participare masivă și deci, 
sînt de așteptat, .premii interesante !

Rețineți însă; concursul Pronosport se în
chide în tară. S’MBATA și în capitală, DU
MINICA LA ORELE 12.

Azi își începe turneu! în țara noastră 
echipa masculină de baschet Sport 
Club Chemie Haile, din R.D. Germană, 
care răspunde invitației făcute de clu
bul sportiv Progresul București. S.C. 
Chemie Halle susține ^primul joc la 
Craiova, unde va întîlni echipa locală 
Știința, fruntașa seriei 1 în campio
natul categoriei B. Vineri va avea loc, 
tot Ia Craiova, revanșa acestui meci. 
In continuare, echipa germană va mai 
juca cu Știința Timișoara (duminică), 
cu Luceafărul Sibiu (miercuri 16 sep
tembrie), cu Progresul București (sîm-

Gabriel Moiceanu (Dinamo), învingător 
în etapa Oradea-Timișoara

(Urmare din pag. 1)

ne: 1. Stoica, N. Mușa, Gh. Rădulescu 
și P. Gane. Din comuna Zerint (km. 
59) se termină drumul accidentat și 
începe din nou asfaltul. Cej 33 km. 
de drum dur au selecționat plutonul 
și astfel că acum în frunte au mai 
rămas doar 14 alergători printre 
eare I. Constantinescu, G. Moicea
nu. I. Cosma. S. Ariton, Gh. Rădu
lescu etc. Acest grup fruntaș este 
puternic acționat de cicliștii de la 
C.C.A. care au 3 alergători în plu
ton, spre deosebire de Dinamo și 
Victoria care au doar 2 oameni. Cu 
toate acestea, la Chișineu-Criș are 
loc o joncțiune cu un grup urmări
tor condus de C. Moiceanu și E. Mi- 
hăilă. In urmă a mai rămas un grup 
în care se aflau 1. Vasile și A. Șe
larii și care va reduce din handica
pul existent atunci cînd fruntașii vor 
fi reținuți de o barieră la Moara Nă- 
<1ab aproape 3 minute. 1. Vasile va 
sparge din nou și, cînd va afla că 
are o întîrziere de aproape o oră. va 
abandona.

Sprintul de la Arad revine lui N 
Mușa (nelipsit la sprinturile oficiale)

IERI, In categoria b
S.N.M. CONSTANȚA — FORESTA 

FĂLTICENI 2—1 (9—0)
Constanța, 9 (prin telefon). Cei peste 

3000 spectatori prezenți la această 
partidă au plecat dezamăgiți de fac
tura tehnică slabă a jocului. Deși echi
pa locală a dominat foarte mult, 
totuși n-a putut realiza rn scor mai 
substanțial din cauza numeroaselor ra
tări ale atacanților. Oaspeții au făcut 
un joc destul de bun în apărare. Cele 
trei goluri ale meciului au fost reali
zate de Călin (min. 48) și Manole 
(min. 90) pentru S.N.M., Pisică (min. 
75) pentru Foresta. (L. BRUKNER, 
corespondent).
ȘTHNTA TIMIȘOARA — METALUL 

’ TITANII 3—1 (0—1)
Timișoara, 9 (ftfin telefon). După 

o repriză echilibrată, localnicii au 
pus stăpînire pe JoC în cea de a doua 
parte a întîlnirii, reușind să cîștige 
cu 3—1. Punctele au fost marcate în 
ordine de: Stoicescii (Metalul) min. 
37, Gîrleanu (min. 57), Lereter (min. 
70 și 74) pentru Știința. S-au remar
cat : Mițaru, Tănase, Lereter și Ma- 
nolache de la Știința, respectiv Gar- 
beloti, Zaharia și Roman. In min. 87, 
Ignat de la Metalul a fost eliminat de 
pe teren, pentru lovirea adversarului. 
A arbitrat bine A. Varga-Cluj. (A. 
GROSS, corespondent).
C. S. ORADEA — C. S. M. BAIA 

MARE 2—1
Oradea, 9 (prin telefon). Joc di

namic, bărbătesc, plin de faze spec
taculoase. Cele două puncte ale 
localnicilor au fost marcate de Har- 
șani în minutele 38 și 60. In final, 
C. S. Oradea a slăbit ritmul, și iniția
tiva a trecut de partea băimărenilor, 
care au redus din handicap prin Vlad 
1 (min. 90). S-au remarcat: Șugar, 
Rădulescu, Ferenczi, Băcuț 1 și Ilar- 
șani de la orădeni, Gergeli I, Feher 
.și Sulioc de la oaspeți. De remarcat 
că Blujdea a ratat un 11 m în min. 50. 
(Z. SINGER și M. ROXIN, coresp.)

PRONOEXPRES

A In urma omologării concursului Prono- 
expres nr. 35 din 6 sept. a. c. au fost Sta
bilite următoarele premii :

- Categoria III: 2 premii de 29.933 leî.
- Categoria IV-a: 21 premii de 2.850 lei. 
*• Categoria V-a: 214 premii de 466 lei.
- Categoria Vl-a-. 660 premii de 151 lei.
- Categoria Vll-a: 4.337 premii de 23 lei.

Deci, nici un participant nu a reușit să 
indice șase numere exacte. Aceasta o poate 
realiza oricare dintre dumneavoastră, la tra
gerea din această săptâmînă. Și, pentru a- 
ceasta, este bine să țineți cont de faptul 
că, SIMBATA este ULTIMA ZI cînd vă mai 
puteți depune buletinele dvs. pentru concur
sul Pronoexpres nr. 36 din 13 septembrie I

Rubrică redactată de I. S, Loto-Prono- 
spoit. 

bătâ 19 și duminică 20 septembrie) și 
cu Petrolul Ploești (marți 22 septem
brie).

Sport Club Chemie Halle este una 
din cele mai valoroase echipe de bas
chet din R.D. Germană. Ea ocupă lo
cul patru în clasamentul primei cate
gorii și a cucerit de cîfe patru ori titlul 
de campioană și Cupa R.D. Germane, 
pentru echipele de tineret. Din formație 
fac parte internaționalii Gerhard Pelzl, 
Siegfried Danzke, Arno Beigt, V'olk- 
hard Uhlig, Fritz Franke, Hans Flau 
ș.a.

urmat de S. Ariton, St. PoreceaiMt și 
I. Stoica. Cu 20 de km. înainte de 
Timișoara „fug" din pluton Rădu
lescu, Mihăilă, C. Moiceanu și G. 
Moiceanu cărora li se va alătura îd 
curînd I Cosma. Acesta va acționa 
însă în mod surprinzător pe străzile 
Timișoarei unde, după ca-l ,,lan
sează" spre sosire pe G. Moiceanu. 
renunță la luptă fn favoarea cole
gului său de echipă. Și astfel, lupta 
se va da pe linia de sosire doar 
între Moiceanu și Rădulescu. A cîs- 
tigat la mare luptă G. Moiceanu.

H. NAUM 
CLASAMENTE

Etapa a IX-a: Oradea—Timișoara 
(168 km.) 1. G. MOICEANU (Dina
mo) 4h. 54:41; 2. Gh. Rădulescu
(C.C.A.) același timp; 3.1 Cosma (Di
namo) 4h. 54:46; 4. E. Mihăilă
(Victoria) 4h. 54:48; 5. C. Moiceanu 
(Sel. tineret Buc.) 4h. 54:51; 6. C. 
Dumitru (Victoria) 4h. 55:59; 7. I. 
Jusko (R.P.U.); 8. Szerencses
(R.P.U.) același timp; 9. N. Mușa (O- 
limpia Or. Stalin) 4h 56:24; 16. L. 
Goddley (R.P.U.) același timp.

Clasament general individual: 1.
I. COSMA 35h.59:44; 2. G. Moicea 
nu la 3,50; 3. Gh. Rădulescu la 4,40;
4. D. Munteanu la 10,27; 5. I Bra- 
haru la 10,58; 6. A. Șelarii la 13,03; 
7. St. Poreceanti la 13,49; 8. M. Voi- 
nea la 14,55; 9. I. Constantinescu 
la 16,30.

Clasament general pe echipe: 1. 
Dinamo 108:18,52; 2. Victoria 108: 
39,40; 3. C.C.A. 108:46,51; 4. Voin
ța 108:53.01; 5. R.P.U. 109:02,26; 6. 
Sel. tineret Buc. 109:05,54; 7. Olim
pia Or. Stalin 109:29,45; 8. Sel. 
Ploesti 109:48,22 ; 9. Partizan Subo- 
tița '111:25,20; 10. Sel. Cluj 111:48,12.

Clasamentul sprinterilor: 1. N 
Mușa 25 p. 2. I. Cosma 17 p. 3. I. 
Stoica 16 p.

Clasamentul cățărătorilor: 1. D. 
Munieanu 17 p. 2—3. I. Cosma și 
Gh. Rădulescu 8 p.

• Ieri a fost zi de odihnă iar azi 
se aleargă etapa Timișoara—Deva.

Reflecții

Joc atletic = pregătire atletică
Vorbim mereu, in fotbal, despre jo

cul atletic.
Și este foarte bine, pentru că ideea 

jocului atletic este strins legată de 
cea de fotbal modern. Astăzi, fotbalul 
nu mai este un simplu joc cu mingea, 
ci o 'întrecere complexă, in care echi
pele, jucătorii iși aruncă in luptă nu 
numai calități ca indeminarea, fine
țea tehnică, dibăcia in execuții, abili
tatea tactică, ci și puterea de luptă, 
elanul, pregătirea atletică. Pe acest 
ultim aspect se pune actualmente, in 
fotbalul internațional, un accent deo
sebit. Greutatea specifică deosebită a 
pregătirii atletice in ansamblul pre
gătirii fotbalistice a fost bine preci
zată in comentariile specialiștilor din 
toată lumea in urma turneului final 
al campionatului mondial de la Stock
holm, iar jocul atletic este azi obiectiv 
principal al tuturor marilor echipe de 
club sau reprezentative.

Și la noi jocul atletic trebuie să-și 
găsească prețuirea. Federația — prin 
organele sale tehnice — l-a recoman
dat și il recomandă in continuare, ca 
o parte integrantă a fotbalului mo
dern iar antrenorii noștri se declară 
convinși de importanța și de necesita
tea de a-l introduce in practica echi
pelor pe care le conduc.

Numai că — unele meciuri din ul- 
1 tima vreme ne-au dovedit-o — noțiu

nea de joc atletic nu este înțeleasă 
de toți in sensul ei cel mai exact...

...Un jucător îl atacă pe adversarul 
său cu toată forța, îl împinge și a- 
cesta cade la pămint. Cel ce a atacat 
ridică din umeri vrind parcă să spu
nă : ,.Joc atletic..."

Ei bine, acest jucător nu știe ce în
semnează exact joc atletic /

in fotbal, ca și in toate. sporturile,

O poziție

In numărul de marți am publicat 
o scrisoare a fotbalistului Valeriu 
Soare, prin care acesta ia poziție au
tocritică față de o abatere a lui sem
nalată de ziarul nostru.

La rîndul său, clubul Progresul 
ne-a trimis o scrisoare semnată de 
toți componenții echipei de fotbal — 
tovarășii de muncă și sport ai lui 
Soare — în care aceștia spun, prin
tre altele:

„In urma articolului publicat In 
„Sportul popular" nr. 3471 din 5 sep
tembrie 1959 pe tema „De ce n-a ve
nit jucătorul Soare la antrenament ?", 
noi echipa de fotbal „Progresul Bucu
rești" împreună cu colectivul de an
trenori și conducerea clubului ne-am 
adunat chiar în ziua apariției artico
lului într-o ședință, analizînd com
portarea și abaterile săvîrșite de tov. 
Soare Valeriu.

...Vinovat să fie însă numai tov. 
Soare ? Oare noi jucătorii și toți 
cei ce avem datoria ca prin munca 
noastră să contribuim la ridicarea 
și educarea tov. Soare, nu avem nici o 
vină ? Dacă am fi intervenit la timp 
am fi ajuns în situația de astăzi? Cti 
siguranță că nu. Afirmăm aceasta, 
deoarece tov. Soare s-a dovedit că 
poate fi un om pe care se poate con
ta, că are un fond bun.

Noi, toți coechipierii lui, ne anga
jăm ca pe viitor să-l ajutăm să se 
pregătească cu conștiinciozitate, pen
tru a ii cît mai util societății, să fie 
un exemplu de muncă și înaltă ținută 
morală, răspunzind prin aceasta con
dițiilor create de regimul democrat 
popular tuturor sportivilor din țara 
noastră.

Componenții echipei de fotbal 
„Progresul București"

N.R. Analizîndu-și temeinic lipsu
rile și luînd poziție autocritică, fot
balistul Valeriu Soare dovedește că 
apreciază just critica ce I s-a făcut, 
că o consideră ca un ajutor. De ase
menea, scrisoarea pe care ne-a tri
mis-o echipa de fotbal Progresul ilus
trează o concepție sănătoasă despre 
felul cum înțelege să privească colec
tivul respectiv o greșeală a unui ju
cător. O astfel de atitudine trebuie 
să ia toate cluburile noastre spor
tive atunci cînd este criticată acti
vitatea lor sau comportarea unora 
dintre membrii lor.

De remarcat că conducerea clubului 
Progresul a hotărît, de îndată ce a 
fost publicat materialul, să suspende 
pe 2 etape pe jucătorul Soare, cu 
toate greutățile existente în prezent 
In echipa de fotbal a clubului.

JOC ATLETIC însemnează PREGĂ
TIRE ATLETICA. Fotbalul este deci 
un joc atletic, pentru că el cere azi 
o atare pregătire. Rezistența, viteza 
de alergare și de execuție, detenta, 
lovirea mingii, iată elemente ale pre
gătirii atletice a fotbalistului, ale jo
cului atletic. Așa cum pe pistă atleții 
aleargă unul lingă altui, intrecindu-se 
pe baza pregătirii lor, tot așa trebuie 
să fie și între fotbaliștii.

Firește, fotbalul nu exclude lupta 
corp la corp. Dimpotrivă chiar, ea fa
ce parte din frumusețea jocului, lupta 
corectă, sportivă dintre doi jucători, 
pentru balon dînd fotbalului nota de 
joc bărbătesc, notă care contribuie și 
ea, fără îndoială, la popularitate a de 
care se bucură in mase sportul cu 
balonul rotund. Dar nu la lupta corp 
la corp cu adversarul, la atacul la 
om, trebuie redusă noțiunea de joc 
allelic. Fotbalistul care, fiind depășit 
in viteză de adversarul său, îl ține 
cu mina sau îl imbrîncește pentru 
a-l dezechilibra este departe de 
sensul real al întrecerii sportive, al 
întrecerii atletice.

Grecii vechi ii numea atleți pe toți 
cei care se întreceau pe stadioane, in
diferent de disciplina pe care o prac
ticau. In limbajul olimpic modern, de 
asemenea, sînt numiți atleți toți cei 
ce participă la Jocuri.

Fotbaliștii sînt și ei atleți. O spun 
ei înșiși atunci cînd vorbesc despre 
sportul lor ca despre un joc atletic. 
Dar, joc atletic, sport atletic, înseam
nă in primul rînd PREGĂTIRE AT
LETICA.

Și acest lucru fui trebuie uitat nici 
un moment.

C. RADU



Aseară, la Viena, în „Cupa Camp'onilor Europeni":

Petrolul Ploești
a reușit un rezultat bun in intilnirea cu
Wiener Sportclub: 0-0

VIENA, 9 (prin telefon de la tri
misul nostru)

Astăseară, pe stadionul Prater din 
localitate, în fața a peste 40.000 de 
spectatori, s-a desfășurat meciul din 
cadrul „Cupei Campionilor Europeni" 
dintre echipele Wiener Sportclub, cam- 
pioana Austriei, și Petrolul Ploești, 
campioana R. P. Romine.

Cum era și firesc, localnicii au 
atacat mai mult, încercînd să profite 
de faptul că joacă pe teren propriu. 
Și, într-adevăr, Wiener Sportclub a do
minat dar apărarea fermă a ploeștenilor 
nu a îngăduit cvintetului ofensiv 
vienez să concretizeze ocaziile avute.

In prima parte a jocului, Wiener 
Sportclub obține șase lovituri de colț, 
care rămin însă fără rezultat, datorită 
intervențiilor prompte ale apărătorilor 
noștri. O intervenție salvatoare este 
cea a lui Neacșu din min. 21, cind 
stoperul romîn a respins balonul de 
pe linia porții. Făcînd un joc metodic 
de apărare, ploeștenii anihilează ofen
siva gazdelor, iar pe de altă parte 
întreprind contraatacuri destul de pe
riculoase. In această repriză vienezii

Primele rezultate ale „Turneului candidaților66
In stațiunea balneară Bled din R. 

P. F. Iugoslavia au început luni par
tidele turneului internațional de șah, 
care 'rebuie să desemneze pe viito
rul adversar al campionului mondial 
M. Botvinik. întrecerile au loc în 
marea sală a cazinoului din Bled și 
sînt urmărite de numeroși iubitori de 
șah vemți din multe țări ale lumii.

In prima rundă, două ,'artide s-au 
încheiat în primele 5 ore de joc. Pe
trosian a debutat cu o victorie, învin- 
gîndu-1 pe Olafsson la mutarea 37. 
Cu remiză s-a încheiat partida Benko- 
Gligoric. La întrerupere, Smîslov de
ține un ușor avantaj în fața lui Tal,

NOI AMĂNUNTE IN LEGĂTURĂ 
CU JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM

• Din motive de ordin tehnic, lu
crările Congresului Balcanic-ordinar 
care trebuiau să s« desfășoare în zi
lele de 16 și 17 septembrie vor avea 
loc în ziua de 18 septembrie în Capi
tală.

Pe ordinea de zi a lucrărilor figu
rează mai multe puncte: 1. Raportul 
Federației de atletism din R.P. Bul
garia asupra desfășurării celei de a 
XVI l-a ediții a J.B. de la Sofia din 
1958; 2. Raportul Federației de atle
tism din R.P.F. Iugoslavia asupra 
desfășurării crosului balcanic de la 
Belgrad din 1959 ; 3. Cererea de afi
liere a Federației de atletism din 
R.P. Albania; 4. Fixarea datei de 
desfășurare a celei de a XIX-a ediții 
a Jocurilor Balcanice din I960 și a 
crosului balcanic; 5. Omologarea re
cordurilor balcanice de atletism; 6. 
Propuneri în legătură cu modelul fa
nionului Jocurilor Balcanice de atle
tism.
• Intrucît în 1960 vor fi aniversate 

3 decenii de la prima ediție a Jocu
rilor Balcanice, la cererea Federației 
de atletism a Greciei, Congresul Bal- 
canic-extraordinar de la Belgrad din 
acest an a aprobat ca întrecerile edi
ției a XlX-a să se desfășoare la Ate
na, orașul care a găzduit primele e- 
diții ale acestei tradiționale competi
ții sportive.

• O telegramă sosită de la Ankara 
anunță că lotul .atleților turci, format 
din 32 persoane, va sosi în Capitală 
în ziua de 16 septembrie. Federația 
de atletism a Turciei nu a comunicat 
încă numele atleților participanți. Cu 
siguranță că din echipa Turciei nu vor 
lipsi campionii balcanici Cetin Sahi- 
ner (2,01 m la înălțime ia Sofia) și 
alergătoarea de semifornd Gtil Ciray 

au tras 15 șuturi la poartă. Sfetcu a 
făcut un meci excepțional și împreună 
cu Neacșu au fost cei mai buni din 
echipa noastră.

In repriza a doua jocul a avut mo
mente dramatice cu faze la ambele 
porți. In minutul 77 Dridea a avut 
o ocazie de a marca dar portarul a 
respins în corner. Apoi, vienezii forțează 
și mai mult alura, în scopul de a ob
ține victoria, dar romînii continuă să se 
apere organizat și respingind atac după 
atac reușesc să ajungă la fluierul 
final ta un scor alb, care firește re
prezintă un rezultat prețios pentru 
echipa noastră.

Arbitrul italian Lobello a condjjs 
competent următoarele formații:

Wiener Sportclub; Sanwald — 
Windisch, Bullwatsch, Hasenkopf — 
Oslanski, Barschandt — Horak, 
Knolle, Hoff, Hammer), Skerlan.

Petrolul Ploești: Sfetcu — Pahon- 
țu, Neacșu, Florea — Fronea, Ta- 
barcea — Constantinescu, A. Mu«i- 
teanu, Dridea, Babone, Bădulescu

V. GRADINARU

iar poziția partidei Keres-Fisher este 
aproximativ egală.

In întîlnirile din a doua zi, Tal l-a 
învins pe Gligoric. Celelalte trei par
tide s-au întrerupt. Petrosian are a- 
vantaj la Fisher, iar în partidele 
Smîslov-Keres și Olafsson-Benko, ne
grele au șanse mai bune.

Iată acum numele secundanților ce
lor opt jucători aflați în întrecere: 
Smîslov (Bondarevski), Keres (Mike- 
nas), Petrosian (Boleslavski), Benko 
(Marie), Gligoric (Matanovic), Olafs
son (Johansson și Darga), Fisher 
(Larsen), Tal (Averbach).

(campioană la. 800 m la Sofia și cîș- 
tigătoarea crosului balcanic din 1959 
de la Belgrad).

• Tot pentru data de 16 septem
brie și-au anunțat sosirea și atleții 
din R.P.F. Iugoslavia. Delegația iu
goslavă cuprinde 72 de persoane.

• Așa cum am mai anunțat, para
lel cu întrecerile campionatului bal
canic de maraton se va desfășura și 
campionatul R. P. Romîne pe anul 
1959. Concursul va avea loc pe' ur
mătorul traseu: plecare — stadionul 
Republicii—str. Izvor—Splaiul Inde
pendenței—Piața Unirii—bd. 1848 — 
bd N. Bălcescu—bd. Magheru—bd. 
Ana Ipătescu—Piața Victoriei—șos.Ki- 
selef—Arcul de Triumf—Piața Scîn- 
teii •— șos. București-Ploești ; podul 
Băneasa, întoarcere și apoi pe aceeași 
rută pînă la Piața Victoriei. De aici: 
Calea Victoriei—Casa Centrală a Ar
matei—bd. 6 Martie—Piața Operei — 
str. C. Negri—str. Staicovici—stadio
nul Republicii—sosire.

• Intrucît desfășurarea probelor 
concursului se poate prelungi pînă 
mai tîrziu în noapte, organizatorii au 
luat măsurile corespunzătoare pentru 
nocturnă. In acest sens, pentru o mai 
bună iluminare a turnantelor a fost 
modificată poziția cîtorva reflectoare 
de pe stîlpii mărginași.

• Cu ocazia întrecerilor ediției a 
XVIII-a a J.B. comisia de organizare 
va edita un program, cu un bogat 
conținut, care va fi pus în vînzare în 
zilele concursurilor.

• La sfîrșitul acestei săptămîni 
atleții fruntași din țara noastră vor 
participa la ultimul concurs de veri
ficare și de selecție, după care va fi 
alcătuită echipa pentru Jocurile Bal
canice.

înaintea competiției internaționale 
de tenis de masă de la Moscova

In ultimele zile, în sala sporturilor 
de la Floreasca s-a auzit din nou ță
cănitul mingilor de tenis de masă. 
Se desfășurau antrenamentele lotu
rilor republicane în vederea viitoare
lor turnee internaționale din această 
toamnă și în primul rînd a celui de 
la Moscova, care va începe duminică.

La una din mese, Mircea Popescu 
apăra spectaculos mingile trimise pu
ternic și cu’adresă de Tiberiu Covaci; 
la o alta, Mariana Barasch tocmai 
termina o suită de atacuri respinse 
și contrate prompt de Maria Alexan
dru, iar la celelalte mese se antre
nau Geta Pitică, junioara Victoria 
Jandrescu, juniorii Adalbert Rethi, 
Marius Bodea, Laurențiu Gheorghiu 
și Adrian Bătrînescu. Toți aceștia 
urmează să părăsească Capitala în 
cursul zilei de azi cu direcția Mos
cova, unde între 13 și 20 septembrie 
vor participa la o competiție triunghiu
lară R.P. Romînă—U.R.S.S.—R. P. 
Ungară.

In capitala Uniunii Sovietice vor 
avea loc întîlniri interechipe între 
formațiile de juniori (sistem Cupa 
Swaythling) și junioare (sistem Cupa 
Corbillon), precum și meciuri pe echi
pe mixte de seniori și senioare ale 
celor trei țări. In aceste partide fle
care reprezentativă va fi alcătuită din 
cîte 2 jucători, 2 jucătoare și cîte 
un dublu masculin, feminin și mixt. 
De asemenea se va mai disputa și

T. PETROSIAN

Intre 22-27 septembrie la Bautzen (R. D. G.)

Campionatele mondiale de popice
• Pînă în prezent și-au anunțat participarea 11 țări • Noile reguli 

de desfășurare a întrecerilor • Lo turile noastre reprezentative.

La 22 septembrie, vor începe între
cerile celor mai buni popicari ai 
lumii. La apropiatele campionate 
mondiale care se vor desfășura 
cele 10 piste ale „Casei sportivilor 
popicari" din Bautzen (R.D.G.) vor 
fi prezente echipele feminine și mas
culine ale R. D. Germane. R. P 
Ungare, R. P. F. Iugoslavia, R. Ce
hoslovace, R. P. Polone, Austriei, 
Franței. Elveției, R. F. Germane, 
Belgiei și reprezentativele tării 
noastre.

Cercetînd presa străină, am cons
tatat că țările participante s-au pre
gătit cu deosebită intensitate, deoa
rece „mondialele" din acest an au 
o nouă formulă de desfășurare. Iată 
regulile după care se vor disputa 
întrecerile de la Bautzen. Pentru, 
titlurile individuale fiecare națiune 
are dreptul să fie reprezentată de 4 
sportivi, excepție făcînd țara al cărei 
jucător sau jucătoare deține actualele 
titluri (I. Micoroiu — R.P.R. și ju- 
cătoarea Schmidka — Austria). Regu
lamentul dă dreptul acestei țări să 
■participe cu 5 concurenți sau concu
rente. . Acum băieții vor trage în 
prima fază cîte 200 bile mixte iar, 
apoi, jumătate dintre ei în ordinea 
rezultatelor obținute, se vor întrece 
în turneul final tot la proba de 200 

un concurs individual la simplu și 
dublu.

Dorind să punem în temă pe citi
torii noștri în legătură cu stadiul ac
tual de pregătire a celor care ne vor 
reprezenta în acest concurs ne-am 
adresat antrenorului loturilor republi
cane, tov. Stan llie.

— „In cere zece zile de antrena
ment la lot, ne-a spus tov. Stan llie, 
am pus un accent deosebit pe pre
gătirea fizică, dar nu am neglijat 
bineînțeles nici pregătirea tehnică și 
tactică. Mai în formă se arată a fi 
în momentul de față Covaci, Popes
cu, Maria Alexandru, Mariana Ba
rasch și Geta Pitică. Și cei doi debu- 
tanți juniori Laurențiu Gheorghiu și 
Adrian Bătrînescu vădesc frumoase 
posibilități.

Urînd drum bun și succes delegației 
noastre sportive, să așteptăm pînă 
sîmbătă cînd vom avea primele vești 
de la fața locului, înaintea începerii 
concursului.

CT. C.

Competiții internaționale la care vor participa 
sportivii romîni în luna octombrie

ATLETISM
R.P.R.-Norvegia : CLUJ, 3—4 oc

tombrie.
Concurs internațional: ITALIA, 11 

octombrie.
Concurs internațional: TIRANA, 

4—11 octombrie.
BASCHET

Campionatele mondiale feminine: 
MOSCOVA, 10—20 octombrie.

ȘAH
Turneu international (m) : R.D.G., 

18.X—8.XI.
BOX

R.P.R.-Italia : BUCUREȘTI, 1 octom
brie, CLUJ 3 octombrie.

Motocicliștii romîni la
ITitre 14 și 19 septembrie se va des

fășura la Gottwaldov cea de a 34-a 
ediție a tradiționalei „Curse de 6 zile". 
Motocicliștii romîni care vor participa 
la această mare competiție internațio
nală au părăsit țara la începutul săp- 
tămînii, plecînd în R. Cehoslovacă. Lo
tul este compus din următorii sportivi: 

I Mihai Pop, Barbu Predescu, St. Ian-

bile mixte. In aceleași condiții își 
vor disputa întîietatea și fetele care 
vor lansa cîte 100 bile mixte. Con 
curențiî care vor totaliza cea mai 
mare medie la sfîrșitul celor 400 
bile mixte și respectiv 200 bile 
mixte vor deveni campioni mondia.li. 
In confruntările pe echipe țările vor 
fi reprezentate de cîte 6 jucători și 
tot atîtea jucătoare care vor trage 
fiecare cîte 200 bile mixte și res 
pectiv 100 bile mixte. Spre deosebire 
de edițiile anterioare, cînd gazdele 
deschideau competiția, de data aceasta 
ordinea de start se va face prin 
tragere la sorți. In fiecare zi de 
concurs vor evolua cîte 3 compo- 
nenți -din fiecare echipă, în ordinea 
tragerilor la sorți, eliminîndu-se ast
fel întîlnirile directe inter-țări. Echipa 
care va realiza cel mai mare scor va 
primi medaliile de aur.

Forul de specialitate din țara noas
tră a alcătuit, în urma concursurilor 
de selecție, următoarele loturi: FE
MEI: Margareta Szemany, Olimpia 
Popescu, Ilona Nagy, Erica Arion, 
Ana Felsegy, Maria Nadaș, Ecate- 
rina Wentzel. Crista Rezac, Florica 
Lăpușan și Maria Constantin. BĂR
BAȚI : luliu Erdei, Tiberiu Negru, 
Francisc Micola. Ion Dragomirescu. 
Ion Micoroiu, Ivan Victor, Carol 
Zombori, Gh. Reșțemeanu, Cristu 
.Vînătoru și Gh. Popescu. (T. I.)

Azi începe competiția 
internațională de volei 

„Cupa Continentelor”
Astă se ra, în capitala Franței are 

loc deschiderea oficială a competiției 
internaționa'e de volei „CUPA CON
TINENTELOR". In sala „Pierre de 
Coubertin", cele 9 echipe participante 
se vor alinia și vor asculta ctivîptul 
președinte'ui Federației internaționa'e 
de volei, Paul Libaud. De fapt, com
petiția va începe mai devreme, în ju
rul orei 16 (ora Romîniei), în sălile 
„Japy“ și „Jaures" — împreună cu 
sala Pierre de Coubertin locul de des
fășurare a competiției.

Echipa noastră susține azi un meci 
foarte greu, în compania reprezenta
tivei Cehoslovaciei. Mîine, reprezen
tanții noștri vor juca cu formația Un
gariei, care în ultima vreme s-a ară
tat a fi în sensibil progres. Lucrul a- 
cesta îl dovedește recenta victorie cu 
3—2 a reprezentativei Ungariei în 
fața campionilor mondiali și europeni, 
echipa Cehoslovaciei.

Turneul internațional: R.D.G.-BER- 
LIN, 19—29 octombrie.

LUPTE
Concurs internațional de lupte cla

sice : R.D.G., 18—28 octombrie.
SCRIMA

Concurs internațional la care parti
cipă R.P.B.. R.D.G., R.P.U., R.P.P.,
Italia și R.P.R.: BUCUREȘTI, 29.X— 
LXI.

CANOTAJ ACADEMIC
R.P.R.—R. P. Chineză (masculin și 

feminin) : R. P. CHINEZA, 26.X-21.XI 
(Uhani 1—-2.XI, Gunajou 8.XI, Hitan- 
jou 12.XI, Șanhai 15.XI).

,,Cursa de 6 zi!e“
covici, Gh. Ioniță, Mircea Cernescu, 
Ludovic Szabo, Vasile Szabo și Iosif 
Popa.

Echipa de rugbi 
Metalul M. I. G.

a plecat în R. P. Polonă
Azi dimineață a plecat la Varșovia 

echipa de rugbi de categoria A, 
Metalul M.I.G. Rugbiștii romîni vor 
susține în R. P. Polonă mai multe 
întîlniri amicale cu echipe de rugbi 
din prima categorie. Prima întîlnire 
este programată duminică 13 septem
brie la Poznan, cu o selecționată 
a orașului.

PE SCURT
• SELECȚIONATA OLIMPICA d. fotbal a 

Braziliei a început pregătirile în vederea 
turneului de fotbal din cadrul Olimpiadei

la Roma. In acest scop fotbaliștii bra
zilieni au sosit în Europa. Jucînd la Leip
zig cu echipa locală Rotation, brazilienii 
au fost învinși cu 3-0 (1-0).
• DEȚINĂTOAREA ,,Cupei Campionilor 

Europeni" la fotbal, echipa Real Madrid, 
a jucat la Hamburg cu echipa locală Ham
burger S. V. cîștigînd meciul cu 3-2 (2-1).

•_ FEDERAȚIA FRANCEZA de rugbi și-a 
alcătuit calendarul internațional pe anul 
1960. lată meciurile pe care le va disputa 
echipa Franței în prima jumătate a anului 
viitor : 9 ianuarie, cu Scoția la Ed'mburg ; 
27 februarie, cu Anglia la Paris ; 26 mar
tie, cu Țara Galilor la Cardiff ; 9 aprilie, 
cu Irlanda la Paris ; 17 aprilie, cu italia 
la Roma ; 15 iunie, cu Romînia Ia București.

A PLANOR/STA POLONEZA P. Maevka a 
stabilit un nou record mondial în proba de 
zbor pe distanță cu aterizare la punct fix, 
parcurgînd 565 km. Vechiul record îi apar
ținea tot ei și era de 518 km.

@ In cadrul turneului internațional de 
tenis de la Forest Hills s-au calificat pînă 
acum pentru sferturile de finală la simplu 
bărbați australienii Laver și Emerson, iar ia 
femei, Dorothy Knode (S.U.A.). Christine 
Truman și Ann Haydon (Anglia). O sur
priză a fost eliminarea cunoscutului cam
pion indian R. Krishnan de către „vetera
nul" american V. Seixas în trei seturi : 
6-3, 6-4, 6-2.

0 Selecționata de1 rugbi a Marii Britanii 
a mai susținut miercuri un joc în Noua 
Zeelandă întrecînd o combinată locală cu 
2<-24.
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