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Dispute spectaculoase și de nivel tehnic ridicat 
in campionatele republicane de călărie

a Congresului Federației Internaționale 
de Rugbi Amator (FIR.A)!

Disputa pasionantă din proba de ob- 
acole categoria seini ușoară rczcrva- 
i fetelor în care Iolanda I.azăr 
2.C.A ), a obținut pe calul Merzuh bine- 
eritatul litiu de campioană tepublkană, 
jcerirea de către Constantin Vlad (E.

Gr. Ploești) și a celui de al doilea 
tiu de campion, de această dată ia 
oba de obstacole categoria ușoară, 
rolutia actorilor pe un parcurs destul 
î dificil față de pregătirea lor ante- 
oară (cîștigătoare Ol ga 7udorache
5 calul Matador), ireproșabila demon- 
rație de carusel executată cu atîta 
rație de către tinerii elevi ai școlii de 
îlăne înființată de curînd la Lugoj 
intrenor P. Kircalescu) ca și atmos- 
ra de sărbătoare în care a avut loc 
istivitatea de deschidere, iată princi- 
alele aspecte ale celei de a doua zi de 
itreceri din cadrul campionatelor re- 
ablicane de călărie pe anul 1959. Ne 
Aiintim cu plăcere de acel moment 
"'t deși programul zilei de concurs 

puizase spectatorii au rămas pe 
icurile lor în tribune pentru a primi 
poi cu entuziaste aplauze defilarea 
ancurenților atît de spectaculoasă în 
cest sport.
Așa cum ne așteptam, proba de obsta

cle „ușoară" a prilejuit întreceri dîr- 
Protagoniștii ei, Constantin Vlad 

: calul Bîrsan și Mircea Slancu (Ind. 
ibiu) pe Idila au ținut încordată aten- 
a spectatorilor pînă în ultima clipă a 
arajului (amîndoi terminaseră cele 
auă manșe fără nici o penalizare) care 
dat cîștig de cauză călărețului dina- 

iovist. De remarcat că în această pro- 
1 C. Vlad a executat de 3 ori parcursul 
iră nici o penalizare. Locurile 3 și 4 
i fost ocupate în ordine de E. Boian

giu pe calul Diavolo și Elena Ionescu 
pe Talisman, ambii de la Rec. Bucu
rești, In proba pentru fete am înregis
trat o nouă surpriză : Iolanda Iazăr a 
inIrectit-o pe Elena Ionescu la timp 
(55,6 sec. față de 59,3 sec.). Pe locurj- 
ie 3 și 4 s-au clasat în ordine Mariana 
Munteanu (C.G.A.) pe Sebeș cu 1:01,7 
și Neli Soltiș pe Vega cu 1:04,8. Tot în 
ziua a doua a avut loc și proba de 
dresaj categoiia ușoară în care cel mai 
bun s-a dovedit Petre Reșca (Petrolul (Continuare în pig. a 4-a)

Ur> ultim obstacol și călărețul Vasile Pinciu (C. 7. București) va cuceri titlul 
de campion republican la proba de obstacole categoria mi/locie 

(Foto: G. Dumitru)

Ploești), el ocupînd primul loc. cu Mona 
Lisa cu 576 puncte; 2. loan Oprea 
(Dinamo Buc.) pe Cincinal 538 p.; 
3. V. Bârbuceanu (C.C.A.) pe Bambus 
531 p __

Ieri, după întrecerea juniorilor, care 
a revenit tînărului călăreț T. Podeanti 
de la Petrolul Ploești pe calul Falnic

OCTAVIAN G1NGU

In sala de marmură a Casei Cen
trale a Armatei din Capitală se vor 
deschide, astăzi după-amiază, lucră
rile celei de a XVlI-a sesiuni a Con
gresului Federației Internaționale de 
Rugbi Amator (F.I.R.A.).

Acest eveniment deosebit de im
portant pentru rugbiul mondial co
incide cu un moment însemnat din 
viața rugbiului nostru: sărbătorirea 
a 50 de ani de existență.

Pentru cei care nu cunosc, amintim 
că primul congres al F.I.R.A. a avut 
loc în ziua de 20 aprilie 1935 la 
Roma. Este pentru a doua oară, clnd 
Bucureștiul găzduiește lucrările Con
gresului acestui for internațional. 
Intr-adevăr, în 1938, tot în capitala 
țării noastre s-a desfășurat oel de 
al IV-lea congres al F.I.R.A.

Pe ordinea de zi a actualei sesi
uni a congresului figurează o serie 
de probleme importante, cum ar fi 
unele modificări ale statutului și ale 
regulamentului de funcționare a 
F.I.R.A., precizări la regulamentul de 
joc etc. Cu prilejul congresului de
legația țării noastre va face propu
nerea de a se include la Jocnrile 
Olimpice și această disciplină spor
tivă, care cunoaște an de an o tot 
mai largă răspîndire.

Telegrame adresate Federației Romine de Rugbi 
cu prilejul sărbătoririi semicentenarului rugbiului rominesc

Cu prilejul sărbătoririi semicentenarului rugbiului rominesc, felicităm 
Federația de rugbi pentru activitatea sa rodnică desfășurată pe linia dezvol
tării pe bază de mase a acestei discipline sportive, ca și pentru performanțele 
realizate.

Datorită grijii părintești a partidului și guvernului nostru, în anii puterii 
populare rugbiul, ca și celelalte discipline sportive, a cunoscut un putemie 

avint.
Urăm Federației Romine de Rugbi șl tuturor sportivilor rugbiști noi 

succese în desfășurarea activității lor, pentru creșterea oontinuă a calității 
rugbiului nostru, pentru dezvoltarea neîncetată a mișcării de cultură fizică 
și sport din scumpa noastră patrie.

BIROUL COMITETULUI DE ORGANIZARE A UNIUNII 
DE CULTURA FIZICA ȘI SPORT DIN REPUBLICA 

POPULARA ROMINA
★

Sportivii de ta complexul C.F.R. „Grioița Roșie", a căror echipă deține, de 
doi ani consecutiv, titlul de campioană republicană, inpărtășesc din plin bucu
ria tuturor iubitorilor sportului din țara noastră, cu ocazia împlinirii a 50 da 
ani de la introducerea rugbiului In Romînia.

Ei își iau totodată angajamentul să sprijine și pe viitor, ca același entu
ziasm, Federația Romînă de Rugbi în tocite acțiunile legate de popularizarea 
rugbiului, să contribuie prin reprezentanții lor la gloria sportivă a patriei 
noastre dragi.

Urăm celei de a XVH-a sesiuni ft 
Congresului Federației Internaționalei 
de Rugbi Amator succes deplin I

La lucrările celei de a XVILa 
sesiuni a Congresului F.I.R.A. par
ticipă următorii delegați : Roger 
Mispelaore — BELGIA ; Reni 
Crabos, președintele F.LR.A., Jean 
Supervielle, Charles Fruquiire, 
Georges Coinderoux, Adolph Jau- 
reguy — FRANȚA; Carlo Mon
tand — ITALIA; Mohamed Ben- 
Jeloun — MAROC: Jan Kudrna — 
R. CEHOSLOVACA; Heinz Hof
mann — R. D. GERMANA ; Heinz 
Reinhold — R. F. GERMANA; 
Wladyslaw Try bus și Jan Cholu- 
winski — R. P. POLONA: Ri
cardo Madridy Diez — SPANIA. 
Țara noastră va fi reprezentată 
la Congres prin tovarășii Emil 
Drăgănescu, președintele F.R.R„ 
Mihai Niculesou, vicepreședinte și 
Romulus Popescu, secretar gene
ral.

Astăzi la oca 14,30 va avea loc 
prima ședință din cadrul lucrări
lor congresului, la care vor fl 
prezenți membrii comisiei tehnice.

Lucrări b congresului vor con
tinua ndine dimineață începi nd de 
Ia ora 9,15.

0 valoroasă performanță a motocicliștilor romîni
Anul acesta s-a desfășurat la Gottwaldov, în R. Cehoslovacă, cea de 

'iXXIV-a ediție a „Cursei de 6 zile", competiție internațională organizată 
egida Federației Internaționale de Motociclism, denumită pe drept cu

ini Olimpiada Motocicliștilor. „Cursa de 6 zile** — competiție de regula
ble și rezistență — reprezintă pe de o parte cel maj serios examen al 
regătirii fizice și morale a motocicliștilor, iar pe de altă parte o severă 
erificare a calităților tehnice a mașinilor. Performanțele obținute la această 
ificilă întrecere au o deosebită prețuire în lumea motociclismului, fiind 
ansiderată ca un adevărat etalon în stabilirea valorii unui alergător.

'Ottwaldov, un adevărat centru al 
motociclismulul

In zilele marii competiții, Got.t- 
aldov-ul devenise un adevărat cen- 
u al motociclismului. In pitoreasca

,Vă felicităm din toată inima"
Pe adresa Federației romîne de mo- 

iciclism a sosit din partea munci 
mior Uzinei Poiana Cîmpina urmă- 
>area scrisoare :
„Muncitorii uzinei, membri ai aso- 

ației sportive „Poiana Cîmpina**, au 
rimit cu deosebită bucurie vestea că 
iprezentativele de motociclism ale 
P.R. au obținut succese de presti- 

iu i la cea mai mare competiție de 
igularitate și rezistență, „Cursa de 
zile".
Vă felicităm din toată inima dragi 

lortivi și vă urăm ca și în viitor să 
rțineți victorii în competițiile inter- 
îționale, victorii care să onoreze 
lișcarea sportivă din patria noastră!"
Scrisoarea este semnată în numele 

luncitorilor de directorul Uzinei Po- 
ina Cîmpina. tov. Anghel Popa și 
s președintele asociației sportive 
Poiana Cîmpina", tov. Enache Pa- 
ide.

lealitate de la poalele munților își 
ăduseră întîlnire cei mai valoroși 
Mergători din Europa. Printre ei se 
:l>au reprezentanții unor țări cu ve
le tradiție în sportul cu motor și cu 

puternică industrie de motociclete 
im sînt R. Cehoslovacă, Uniunea 
ovietică, R. D. Germană. R. F. Ger- 
lană, Anglia, Italia etc. Marea mă
ritate a acestor sportivi erau po- 
sorii unei vaste experiențe inter- 
aționa'e și aveau înscrise în pal- 
ares performanțe de răsunet obți

nute în competiții internaționale de 
anvergură.

Sportivii țărilor socialiste au 
dominat categoric întrecerile

întrecerile de regularitate și re
zistență s-au desfășurat la patru 
probe: „Trofeul Internațional" (par
ticipant! : Uniunea Sovietică. R. Ce
hoslovacă. R. D. Germană. R. P. 
Polonă, Anglia, R. F. Germană, Ita

Rezultatul concursului cu premii 
„Pentru cea mai bună corespondență'*
IDupă cum se știe, ziarul nostru a organizat în 

cinstea zilei de 23 August un concurs cu premii „Pen
tru cea mai bună corespondență". Concursul s-a bucu

rat de un mare succes. La redacție au sosit sute și 
sute de scrisori care reflectau numeroase aspecte inte
resante din activitatea sportivă de pe întreg cuprinsul 
patriei, subliniind realizările obținute de tînăra noastră 
mișcare de cultură fizică și sport în cei 15 ani de la 
Eliberare. In reportaje, fotografii, analize, raiduri-an- 
chete, epigrame, caricaturi etc., participanții la concurs 
au scos în evidență cu talent numeroase fapte și mo
mente din viața sportivă a localităților respective. Unii 
dintre participant! au trimis un număr impresionant 
de scrisori, cum e cazul lui Carol Gruia din Orașul 
Stalin (46), Vasile Săsăranu din Baia Mare (43), 
Cezar Bălăiță din Buhuși (40) etc.

Atît cititorii cît și colectivul nostru redacțional ait 
apreciat in mod deosebit materialele „Vino cu mine", 
de Mioara Nacea-Slatina, „Generația lui 23 August", 
de I. Ionescu-Sibiu, „La manevră", de Constantin Do- 
brescu-Jibou, „A pornit ștafeta", de Lucian Curelaru- 
Suceava, „Clubul sportiv muncitoresc Baia Mare pe 
drumul afirmării", de V. Săsăranu etc. etc.
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Analizînd conținutul corespondențelor, comisia Ț 
de organizare a concursului „Pentru cea mal bună > 
corespondență" B acordat următoarele premii: +

PREMIUL I — 1.500 LEI — Mioara Nacea — Ț 
Slatina. *

PREMIUL II — CITE 1.000 LEI — Alexandru Mo- Ț 
mete — Cluj șl Vasile Săsăranu — Baia Mare. 4

PREMIUL III — CITE 500 LEI — Carol Gruia — t 
Orașul Stalin, Constantin Dobrescu — Jibou țl Ț 
Romică Schultz — Craiova. . f

De asemenea au fost acordate 10 mențiuni a * 
cîte 200 lei următorilor: Costantin Enea — Pașcani, 4 
Gheorghe Dobrescu — Reșița, Petre Codrea — X 
lași, llie Ionescu — Sibiu, Lucian Curelaru — Su- 4 
ceava, Ștefan Constantin — Medgidia, Cezar Bă- T 
lăiță — Buhuși, Florea Romulus — Tg. Mureș, Nicu 4 
Zbuchea — Hațeg și Mișu Avanu — Tîrgoviște. ♦

Colectivul redacțional al ziarului „Sportul popu- 4 
Iar" felicită călduros pe cei premiați și le urează " 
— lor ca și celorlalți corespondenți — noi succese ’ l 
la locurile Ier de muncă și In frumoasa lor actl- -- 
vitate de corespondenți, pe care majoritatea au ” 
începu to cu prilejul concursului nostru.

lia, Suedia) ; „Vasul de Argint" (par 
ticipanți: Belgia. R. P. Bulgaria, R. 
Cehoslovacă. Finlanda, Olanda, Ita
lia, R. D. Germană. R. F. Germană, 
R. P. Polonă, Uniunea Sovietică. 
Elveția și R. P. ROMINA). concursul 
pentru echipele de club și competi
ția rezervată constructorilor de moto
ciclete. La start s-au aliniat 237 
motocicliști, reprazentînd 14 na
țiuni. in toate probele s-au impus 
cu autoritate sportivii din țările so
cialiste. Ei au dovedit cea mai bună 
pregătire si au cucerit cele mai 
multe medalii de aur. In ceea ce pri
vește valoarea mașinilor, o dovadă 
elocventă a superiorității mașinilor 
construite în țările socialiste este

V. VO1C H IȚA

(Continuare în pag. a 7-a)

CONSILIUL ASOCIAȚIEI SPORTIVE C.F.R. „GRIVIȚA ROȘIE*
★

Federația Romînă de Fotbal transmite un călduros salut Federației Ro- 
mîne de Rugbi, la aniversarea celor 50 de ani de existență a acestui sport 
în țara noastră.

Urăm Federației Romine de Rugbi o activitate cît mai rodnică, pusă în slujba 
propășirii continue a acestei discipline sportive, iar sportivilor rugbiști suci 
cese tot mai mari, menite să contribuie la ridicarea necontenită a prestigiul 
lui de care se bucură acest frumos sport.

FEDERAȚIA ROMINA DE FOTBAL

Știrile xilei
Meciul de fotbal

R. P. Romînă — R. P. Bulgaria 
la 8 noiembrie

Prima Ini Unire dintre echipele Ro- 
mîniei și Bulgariei, în cadrul preli
minariilor turneului olimpic la fotbal, 

se oa desfășura la București, în ziuă 
de 8 noiembrie a.c.

Retu'ul acestei intilniri (și totodată 
ultimul meci al grupei) este progra
mai pentru 1 mai anul viitor la So
fia. )

Concurs internațional 
de gimnastică la Roma

In zilele de 26 și 27 septembrie <*» 
avea loc la Roma un concurs interna
țional de gimnastică cu ocazia ani
versării a 90 de a/ti de la înființarea 
Federației italiene de gimnastică. La 
această competiție au fost invitați doi 
gimnaști și două gimnaste din țara 
noastră. Ieri au părăsit Capitala frM 
dreptîndu-se spre Roma: Elena Teodor 
reșca, Sonia Iovan, Gheorghe Stanei» 
și Gheorghe Tohăneanu, care ne vot. 
reprezenta la acest important concurs,

Parașutistele chineze au stabilit 
un record mondial

întrecerile de parașutism din cadrul 
primei Spartachiade pe întreaga Chină 
au fost încununate de o performanță 
excepțională. Tinerele parașutiste Me| 
Ian, Go Sin-e ți Cian Tin-ven au 
reușit ca în proba de săritură în 
grup de la 1000 m cu aterizare la 
punct fix (pe timp de zi) să obțină 
un rezultat de 5,11 m depărtare medie 
de centrul cercului. Această perlon 
manță întrece recordul mondial oficial 
al sportivelor sovietice, care era de 
8,77 ra și fusese stabilit în luna a* 
ftrilia a acestui WV — "



rflOMWVEI
întrecerile sportive din cadrul celei 

de a (lotia ediții a „Cupei Moldovei" 
6Înt în toi. Tinerii sportivi din satele 
regiunilor Suceava, Iași, Bacău, Ga
lați și Constanța participă în aceste 
rile cu mult entuziasm la această 
frtur.wasă competiție.

In regiunea Galați...

’ ...Sportivii din regiunea Galați vor 
Ii prezenți pentru prima oară la 
startul acestei competiții. Poate toc
mai de aceea pregătirile lor sînt mai 
temeinice, lucru ce s-a observat de-a 
lungul clapelor desfășurate pînă acum. 
Nu de mult, au luat sfîrșit întrecerile 
etapei pe raioane, iar cu cîteva zile 
în urnii s-au desfășurat tatreccri’e 
etapei regionale. Astfel, la Focșani 
au avut loc întrecerile echipelor de 
fotbal, câștigătoarea competiției fiind 
formația „Partizanii Păcii" de la 
G.A.C. Urechești. Trebuie subliniat 
faptul că în această gospodărie co
lectivă viața sportivă a pătruns a- 
dînc. Cu prilejul desfășurării Întreba

și s-au încheiat cu victoria colecti
viștilor din comuna Pechea. In între
cerile feminine, campioană regională 
a fost declarată echipa colectiviste
lor din Băleni. La oină, primul loc 
în competiție a revenit echipei aso
ciației sportive din comuna Indepen
dența. In prezent, la Tecuci se des
fășoară întrecerile etapei regionale la 
gimnastică iar cele de trîntă au loc 
la Galați.

—și în satele sucevene

Sportivii din regiunea Suceava, 
care în acest an vor găzdui finalele 
celei de a doua ediții a „Cupei AIol- 
dovei", se pregătesc să dovedească 
că sînt nu numai gazde ospitaliere 
dar că prezintă o valoare în sportul 
Aloldovei. Ei s-au pregătit din timp 
pentru finalele de la Cîmpuîungul 
Aloldovenesc. Duminică, sportivii din 
regiunea Suceava își vor disputa în- 
tîi etatea ta cadrul etapei regionale, 
cave va avea Ioc la Dorolroi și Gura 
Humorului. In legătură cu finalele de

Au început întrecerile 
crosului de mase

SA ÎNTÎMPIN AM 
? NOIEMBRIE

In aceste, zile de început de 
toamnă, cînd întreg poporul nos
tru muncitor se pregătește să în-, 
tîmpine aniversarea Alarii Revo
luții Socialiste din Octombrie, se 
vor desfășura și tradiționalele în
treceri ale crosului de mase „Să 
întîmpmăm 7 Noiembrie’".
Pe.............................

primei 
nlinica 
trebuie 

. lozinca 
menea, 
tive trebuie 
nul secțiilor de atletism, al teh
nicienilor și sportivilor fruntași, 
în scopul popularizării compptitiei 
și mai ales al organizării în cele 
mai bune condițiuni a concursului.

Organizarea tehnică și adminis
trativă a actualei ediții a crosu
lui „Să întimpinăm 7 Noiembrie" 
se aseamănă întrucîtva cu ediția 
de anul trecut. Și anume : etapa 
I pe asociații sportive și comune 
(sate) se va desfășura la sedml 
fiecărei asociații sportive urbane 
sau rurale. între 20 septembrie 
și 25 octombrie. In orașul Bucu
rești, 
între 
brie.
Și pe 
rural

toată durata întrecerilor 
etape, care a început du- 
trocută, activiștii sportivi 

sa-și desfășoare munca sub 
„cu toții la c.ros“. De a.se- 
consrîiile asociațiilor ;wr- 

să-și asigure ‘spriji-

brie, iair pentru orașul 
București (etapa, a Il-a 
cu (wracfer raional) se 
va desfășura în ziua de 
25 octombrie. Pentru 
orașul Buourești este 
prevăzută și o a treia 
etapă T (interraionială). 
care se desfășoară în 
1 'noiembrie

ziua

Distanțele și programul 
competiției

Distanțele la care se organizează 
crosul de mase „Să întimpinăm 
7 Noiembrie" pe categorii de vîrs- 
tă, sînt următoarele:

Etapa I pe asociație : seniori
l. 000 m. senioare 500 m. 
800 m, junioare 400 m. 
a II-a pe localități: seniori
m, senioare 800 m. juniori 
m, junioare 500 m. Etapa a 
numai în București: seniori

senioare 1000 m, juniori 
junioare 600 m.

m,
tu.

juniori
Etapa 

1500
1000

Ili-a,
2000
1500

i

Prima edine a „Cupei Moldovei" desfășurări anul trecut la lași s-a bucurat 
de un frumos succes. Mai cu seamă întrecerile de atletism au prilejuit dispute 

de un rar dinamism. In fotografie. un aspect din cursa de 3000 m plai
(Foto: R. Călărășanu)

rilor din cadrul „Cupei Moldovei", 
colectiviștii au realizat fonduri pen
tru activitatea sportivă ta valoare de 
■40.000 lei. Aceasta, datorită strîn- 
gerii cotizațiilor ca și faptului că 
fiecare colectivist a subscris cîștigul 
®nei zile-muncă pentru dezvoltarea 
activității sportive.

întrecerile de volei au trezit inte
resul multor sportivi din satele re
giunii. Ateciurile au avut loc ta co- 
■uuna Băleni — raionul Bujoru —

la Cîmpulung, sîntem înștiințați că 
organizatorii (consiliul regional Su
ceava și consiliul raional U.C.F.S. 
Cîmpulung) au luat din timp toate 
măsurile pentru ca întrecerile sporti
vilor să se desfășoare în cele mai 
bune condițiuni. Un mare ansamblu 
de gimnastică pregătește cîteva re
prize interesante pentru ca în zilele 
finalelor, stadionul „7 Noiembrie* să 
găzduiască o adevărată sărbătoare 
sportivă.

această etapă
20 septembrie — 
Etapa a Il-a pe 
centre de comune 
se desfășoară la

se dispută
18 octom- 

localități 
în mediul
1 noiem

Participant!!

In etapa I pe asociație au 
dreptul să participe toți membrii 
asociațiilor sportive admiși la vi
zita medicală, care este obliga
torie. In această etapă se vor face

clasamente individuale pe fieca 
categorie de prqbe. vîrstăi și se 
La etapa a doua pe localită 
centre de comună, în mediul r 
ral, și pe raioane în orașul Buc 
rești, fiecare asociație are drept 
să' prezinte cite o echipă repr 
zentativă, selecționată dintre pa 
ticipanții la etapa I pe asociat

Echipele vor fi alcătuite duj 
cum urmează: echipe masculii 
(seniori și juniori) din cî'e 
alergători, dintre care contea: 
în clasamentul pe echipe prin 
patru reprezentanți ai fiecăr 
echipe. Echipele feminine (senio 
re și junioare) vor fi formate 
cîte 6 alergătoare, 
numai primele 
în clasament.
ioane în orașul 
vor fi formate 
a Il-a din punct de vedere num 
ric. fiind alcătuite din cei m 
buni alergători și alergătoare d 
raion, indiferent de asociație.

d 
dintre ca 

patru vor con 
La etapa interr 
București, echipe 

la fel ca la etaj

Rînduri pentru... o mie de învățat
Soarele dogorea puternic.. Filele ca

lendarelor vesteau miezul verii. Copiii 
..inundaseră ' parcurile, potecile păduri
lor, ștrandurile. Erau zile de vacanță... 
Dar, tot atunci, mai bine de o mie de 
învățători deveneau ei înșiși... elevi, 
iuînd loc — pentru trei săptămîrii — in 
„băncile" cursurilor organizate ia 
Roman, Blaj, Tîrgoviște, Alba lulia și 
Dej! Eram atunci martori ai unei fru
moase (și deosebit de utile) inițiative. 
Din toate regiunile țării, din fiecare ra
ion, se întîlniseră la cursuri peste 1.000 
de cadre didactice, care predau educa
ția fizică in școlile elementare de 7 ani 
din mediul sătesc. Tineri și tinere în
vățau cu multă conștiinciozitate, ascul
tau cu interes documentatele expuneri 
ale lectorilor, studiau sirgtuncioși ma
terialele bibliografice și planurile-con- 
specte întocmite de colectivele de ca
tedre. Au trecut zilele... La sfîrșitul 
cursului, participanta au dat o lucrare: 
„Cum voi folosi cunoștințele căpătate 
la curs, pentru îmbunătățirea muncii 
în cadrul asociației sportive sătești și 
în școală".

Nu ne-am amintit intim plat or aceste

lucruri. De cîteva zile porțile școlilor 
s-au redeschis in întreaga țară. Copiii 
au adus cu ei voioșia aceea minunată, 
tinerească. Dar și setea de învățătură. 
Firește, au multe de făcut. Unii dintre 
ei sin! de-abia la început. Odată cu 
celelalte materii, copiii vor face însă 
cunoștință și cu educația fizică Acum, 
au cuvin! ui cadrele didactice. Acum, ii

vom vedea la lucru pe cei care au ab
solvit cursurile organizate la începutul 
lui iulie. Iată, tovarășe Eugen Rărbu- 
lescu, prilejul de a dovedi că ți-ai însu
șit toate cele predate la curs. Așteptăm 
ca la școala din Islaz, raionul Tr. Mă
gurele, orele de educație fizică să se 
desfășoare la un nivel tot mai ridicat. 
Iți amintești, tovarășă Livia Popescu, 
cite giriduri frumoase le-au cuprins a- 
tunci cînd — după terminarea cursului 
— te-ai înapoia! acolo la Șold ani. în 
Turnu Măgurele 7 Dar. dumneata, to

varășe Marin Dumitrescu care dc 
așteptai să începi o nouă muih 
Storobăneasa 7 Acum au început 
let începeți și voi munca cu iot 
ziasmul și nu ne indoirn cituși de 
că ea va fi încununată de succese, 
ioiți caietele de însemnări de la cu 
Vă vor ajuta să organizați, să spr 
mai intens munca sportivă în ș 
unde predați. Dar. nu vă rezumați 
la aceasta. Asociația sportivă săt 
are nevoie de sprijinul mmpeten 
fiecărui absolvent al cursului de p 
lire organizat in vară de Consiliu 
neral IJCFS și Ministerul luvătăn 
lui și Culturii. Acolo, la Frumuso 
raionul Arad s-au făcut multe li 
frumoase în domeniul sportului, 
muncit șt dumneata, tovarășe Iosif 
Dar, cîte altele nu se pot realiza 
ți la Valea Rradului, la Mihalț in 
nul Alba, la Seaca de Pădure, rn 
Oltenița, la Negoi, raionul Băileș

Vă renoim urarea noastră, 
du-văSUCCES și vă prorn 
vizită.

— d. g.

Iirtr-un articol precedent am înfă
țișat aspecte din activitatea cluburi
lor sportive, urmind ca în acest mate
rial să ne ocupăm de cîteva din prin
cipalele sarcini actuale ale acestor 
importante unități ale sistemului nos
tru de educație fizică, unități de bază 
•le muncii de instruire și educație a 
sportivilor fruntași.

Pentru a rezolva cu succes multi
plele aspecte ale activității unui club 
sportiv se impune să nu uităm, ta 
primul rind, problemele cheie, care 
hotărăsc reușita, adică să nu pierdem 
perspectiva în muncă. Fără îndoială 

■că sarcinile privitoare la consolidarea 
•organizatorică, la crearea condițiilor 
materiale necesare desfășurării activt- 

i •tații, au stat în această perioadă în 
•centrul preocupărilor. Acum însă clu
burile trebuie să-și îndrepte atenția 

(Spre realizarea obiectivului specific; 
„pregătirea sportivilor în vederea ridi- 
«eării continue a măiestriei sportive 
prin îmbinarea armonioasă a speciali
zării cu pregătirea fizică multilate- 
trală". Pentru realizarea acestui scop 
«fiecare secție trebuie să devină un 
llaborator metodic al ramurii sportive 
(respective, laborator care să aibă ca 
•obiective: a. lărgirea bazei de mase; 
Ib. continua îmbunătățire a procesului 
«de antrenament.

in realizarea unei largi baze de 
nnase a sportului de performanță sec
țiile cluburilor sportive joacă un rol 
<de frunte. O primă sarcină ce se irn- 
țpune în această privință este aceea a 
•respectării Regulamentului de organi
zare și funcționare a cluburilor spor- 

, rtfve. care indică obligativitatea clubu- 
iriior de a înființa și organiza o ac
tivitate continuă echipelor (grupelor) 

•«de juniori și copii în toate secțiile.

Sarcini actuale ale cluburilor sportive
Consiliile cluburilor și birourile 

secțiilor trebuie să fie convinse că 
activitatea copiilor și juniorilor in ca
drul secțiilor reprezintă principalul 
mijloc de asigurare a primelor echipe 
cu elemente noi, de valoare, care 
să poată înlocui pe fruntașii sportivi 
de azi. De aici rezultă o sarcină : 
cuprinderea unui număr cît mai 
mare de copii și juniori în cadrul e- 
chipelor respective și ridicarea cali
tativă a procesului instructiv-educa- 
tiv. Continuitatea muncii de instruire 
și educație a sportivilor crescuți de 
club se va răsfrînge pozitiv asupra 
atașamentului acestora față de club, 
asupra modului în care vor lupta 
pentru victorie. Fără îndoială că în 
felul acesta se vor obține rezultate 
bune.

In privința îmbunătățirii procesului 
insfructiv-educativ cu juniorii și copiii, 
antrenorii trebuie să-și completeze cu
noștințele teoretice și practice privi
toare Ia metodica antrenamentului 
sportiv, specifică acestor categorii de 
vîrstă.

In întocmirea planului de antre
nament pentru copii și juniori tre
buie să se țină seama că pregătirea fi
zică generală reprezintă baza pentru 
începutul specializării sportive- Fo
losirea unui mare și variat număr da 
exerciții trebuie să ducă la asigurarea 
dezvoltării fizice corecte și armoni
oase, la dezvoltarea calităților fizice de 
bază. Pentru îmbinarea pregătirii fi
zice generale cu cea specială se reco
mandă folosirea, ta cadrul pregătirii 
fizice generale, a acelor ramuri spor
tive și a exercițiilor care au unele 
<4pacterișpci comune cu sportul res

pectiv sau influențează dezvoltarea 
calităților fizice și deprinderilor de 
mișcare necesare.

ta privința pregătirii tehnice și tac
tice, trecerea de la învățarea unui 
element la altul trebuie făcută judi
cios. Principalele greșeli care se fac în 
planificarea mijloacelor pentru pre
gătirea tehnică și tactică sînt: a. 
stabilirea unui volum prea mare de e- 
lemente (față de orele afectate), fapt 
care are drept urmare trecerea ra
pidă de la un element la altul, neres- 
pectarea principiului didactic al dura
bilității și firește influențarea nega- 
tivă a dinamicii formării deprinderi
lor tehnico-tactice ; b. stabilirea unui 
număr redus de exerciții (exemplu : 
numai cele din programul de clasifi
care) ceea ce de asemenea este greșit 
întrucît va duce la o dezvoltare mo- 
trică unilaterală. O atenție deosebită 
în pregătirea tehnică și tactică a ju
niorilor și copiilor trebuie acordată 
exercițiilor pregătitoare, ajutătoare în 
învățarea elementelor tehnico-tactice. 
Aceasta deoarece respectarea structu
rii procedeelor respective permite 
adaptarea caracteristicilor individuale 
psihologice și fiziologice. De asemenea, 
ultimele date privitoare la metodica 
antrenamentului sportiv cu juniorii 
arată superioritatea predării legate în 
anumite cazuri a diferitelor procedee 
tehnice (spre exemplu Ia box eschiva 
și riposta).

In problema ridicării calității pro
cesului de antrenament din cadrul 
primelor echipe trebuie să arătăm că 
nivelul teoretic al metodicii la majo
ritatea ramurilor sportive de la noi, 
este satisfăcător. Se constată însă 
lipsuri serioase ta ceea, ce privește, a-.

plicarea constantă și creatoare a cu
noștințelor teoretice. Acest lucru a 
făcut ca în munca unor antrenori să 
se observe fie neglijarea, fie tratarea 
cu superficialitate a principiilor de 
bază ale antrenamentului sportiv, fie 
șablonism în întocmirea și conducerea 
lecțiilor. Pentru a nu cădea în aceste 
greșeli antrenorii trebuie să nu uite 
nici un moment că antrenamentul 
sportiv este un proces pedagogic, un 
proces viu care se poate numi cu 
adevărat științific numai dacă princi
piile metodice de bază și datele pe
dagogiei, psihologiei și fiziologiei spor
tive sini respectate cu strictețe și 
adaptate în fiecare caz condițiilor con
crete de lucru

Față de deficiențele constatate se 
impu.ie acordarea unei atenț j deose
bite: a. pregătirii fizice generale și 
speciale prin urmărirea realizării aces
teia în tot timpul anului; b. îmbună
tățirea tehnicii prin mărirea număru
lui de repetări a diferitelor clemente 
tehnice și punerea accentului asupra 
executării conștiente, gîndite, a 
exercițiului probei etc ; c. tra
tarea științifică a factorului moral- 
volitiv. Privitor la acest ultim punct, 
se impune îmbogățirea cunoștințelor 
antrenorilor noștri cu ultimele date de 
psihologie sportivă.

Pentru realizarea acestor sarcini, 
așa cum arătam la început, secțiile 
cluburilor trebuie să devină adevărate 
laboratoare metodice. In acest scop 
sînt indicate următoarele mă
suri : a. organizarea unei cît mai sis
tematice documentații referitoare la 
răniura sportivă respectivă (colecție 
de articole din ziare, reviste, manuale 
de specialitate etc.); b, ținerea ta or

dine a documentelor de planifica 
evidență a muncii; c. înscriere 
planul de munca a unei teme ș 
fice ; d. fixarea de ședințe de Tel 
metodice în scopul generalizării 
telor teoretice publicate și a exp< 
ței practice a antrenorilor ; e. ex 
rea rezultatelor temelor de cer 
științifice în sesiunile de comun

Pentru îmbunătățirea procesul 
antrenament datele observațiilor 
stre arată că se impune de a: 
nea aplicarea următoarelor mă 
a. folosirea mai accentuată a a 
telor ajutătoare mai ales dezvt 
calităților fizice ; b. continuarea 
trenamentelor în ser liber și in t 
iernii (atletism, jocuri sportive 
pentru călirea organismului, de 
tarea rezistenței generale ; c înt 
rea caietului personal de antren; 
la toți sportivii ; d. în perioada ( 
trerupere a calendarului comp, 
nai oficial să se prevadă în cal 
ruț intern al cluburilor întilniri 
cale cu scopul continuării norm, 
procesului de instruire ; e. folc 
mai accentuată a datelor contn 
medical.

întregul proces de antren; 
sportiv trebuie să fie caracteriza 
latura educativă. Pentru contribu 
educarea cetățenească și patriot! 
sportivilor, cluburile trebuie să- 
xeze ca obiective de primă it 
tanță măsuri pentru ridicarea n 
lui ideologic, politic și cultural 
membrilor clubului.

Imbinînd și ridicînd continuu 
tatca muncii de instruire și edu 
cluburile vor contribui la pregî 
sportivilor fruntași care vor r-pre 
cu succes mișcarea noastră spo 
în marile competiții internați*

EMIL G1IIBU
Șeful secției tehnice, membr 

în Biroul U.CKS,



Exemp Iul
Astă-iarnă, la Arad- In vizită 

a U.T.A. Sfirșiț de decembrie. 
J după-amiază de primăvară 
‘■impurie. Frumosul stadion al 
’■chipei arădene trăiește o dulce 
oropeală. Nimeni. Sini decep- 
ionat.
„Unde-or fi băieții?"

Mă lămurește un copil- Unul 
iintre cei mulți care roiesc prin 
ireajma stadionului.

vislii,

arâ de an

— Sînt la
— Unde?
— I.a bac.
Pornesc in 

’.chipei U.T.A.

nene!

lucătorii 
vîrtos- Mul- 

'ora le lipsește forța. Și nu e ușor 
>ă joci contra unor joibaliști 
nasivi ca Cepolski, Ene I, 
lobrvscu sau Bone.

Lucrul la bac e pe sfirșite. 
Mă gindesc la soarele de ațară. 
Tare aș vrea să prezint in el
eva fotografii atacul echipei 
J.T.A. Bucureștenii nici nu-i cu- 
iosc pe tinerii atucahțj arădeni 
î caut din priviri. Văd că lip-

■; Țirlea
■ Ce facem cu Țirlea?

Antrenorul Bțaun mă liniș 
‘este. „Pleacă diseară la ba 
a Olăiiești. Dar ți-l aduc într-o 
:lifl”i“. II aud strigind:

— Igna! Debarcarea!
Igna „debarcă" imediat.
— Ici bicicleta și vii imediat 

:u Țirlea. II scoți din pămtnt.
Ti nărui inter dispare pe poarta 

stadionului-
Începem cu Tăttcean. Aparatul 

ie fotografiat e gata. Extremul 
îrădean ar vrea o săritură la 
sap. Dar, antrenorul il tempe- 
eaztî.

— Tăuccne! O centrare. Cu 
dciorul mai slab. Să știe toată 
urnea că o extremă divizionară 
și permite să nu lucreze cit 
'rebuie cu piciorul mai slab. 
Tucean se supune.

/: riadul lui Mețltas- I se re- 
•.omarulă un stop pe piept. To
ni se petrece simplu, fără obiec-

Merle, rezerva, e cel mat 
■s. Ar poza de zece ori. îmi 

dace disciplina atacului ară- 
lean...

Îl așteptăm pe ceilalți. Nu

grabă, 
trag

trec decît cinci minute și Igna 
sprintează sec pe pistă- In plasa 
lui — Țirlea. Descăleca.

— L-am adus, Cibi-bacil
Braun ridică brațul. Cei doi 

înțeleg imediat. Dispar la ves
tiar și revin tot intr-o clipă.

Antrenorul imi vine in aju
tor:

— Ignat Stop in aer! Țirlea! 
Șut din voleu. Treci la centrare, 
/urcai

Le mulțumesc pentru operati
vitate. Antrenorul se oferă să 
mă conducă- In numele tuturor, 
Igna cere să mai rămină pe

ȚIRLEA (U.T.A.)
teren. Sfios, îmi întinde mina: 
„Vă salut, tovarășe!** Apoi, că
tre antrenor: „Săru-mina, Cibi- 
baci".

N-am auzit oare bine?

'Multă vreme mi-a stăruit 
in minte acel „săru-mina" ciu
dat in aparență, dar care mi 
s-a arătat a fi, mai mult ca 
oricînd, o expresie spontană a 
respectului.

Ml-am amintit de toate aces
tea acum cîteva zile, privind 
clasamentul categoriei A la fot
bal, gîttdindu-măla cele 8 puncte 
ale echipei U.T.A., la cele 3 
puncte ale Rapidului, la Raab, 
la Neacșu și la necazurile mult 
prea încercatei ,,galerii" giu- 
leștene.

IOAN CHIRILA

[Qdin viața sportivilor noștri |

Cînd soțul și soția devin campioni
La 

de la 
anima- 
figuri 
și Si- 
acel...

• se

...cel mai popular sport din 
!. P. Chineză este basket-bal- 
1 ? Cluburi de baschet au fost 
iființ.tte în multe locuri de 
luncă. Numai la Șanhai sînt 
este 10.000 de echipe 
iu parte la competițiile 
aschet. Este deajuns să 
lintfrn că la 
iențzin, deși 
00 terenuri de sport, nu s-a 
utut încă satisface pasiunea 
entru baschet a studenților 
in această 
ățămîht.

care 
de 
a-

L'niversitatea 
s-aii amenajat

instituție de în-

...maestrul 
ui Simion 
mul dintre 
ori ai lumii 
'ic, mondial și european — nu 
i-a început activitatea sportivă 
n... canoe? Recentul cîștigător 
1 titlului de campion european 
a canoe simplu viteză a făcut 
rimii pași în sport ca ...taîo- 
lettr în echipa de rugbi a clubu- 
ui Dinamo.

emerit al sportu- 
Ismailciuc, astăzi 

cei mai mari cano- 
campion olim-

...este posibil ca ,într-un viitor 
propiat să intre în ființă un 
nnctaj nou la rugbi ? Actual
mente, cu prilejul turneului re- 
re/entativei Angliei în Noua 
feelandă, comisia tehnică a Fe- 
erației internaționale s-a înfru
nt în această țară pentru stu- 
ierea posibilității ca în cursul 
icului, „încercarea" să fie mai 
ine recompensată decît lovitura 
e pedeapsă. Șe propune ca a- 
esteia din urmă să nu i se a- 
orde decît 2 puncte. Va deve- 
i prin aceasta rugbiul mai in-

ȘI, așa mai departe !... Viki 
Vișevan a făcut parte din șta
feta care a cucerit titlul d« 
campioană. Ștefan Vișevan a 
fost component al echipajului 
de caiac 4—1.000 m. care a 
cîștigat proba șl titlul de cam
pion republican. Printre spec
tatori, l-am zărit și pe Ștefan 
Pongratz. Astăzi, poate, el va 
lupta 
Cu o 
na a 
caiac

mească felicitările). Duminică 
s-pre cumpăna zilei, l-am vă
zut însă pe Stavru Teodorov 
cu un minunat buchet de flori 
în brațe. Nu l-am mai întrebat 
nimic. Știam că peste cîteva 
ceasuri Elisabeta Teodorov va 
primi cel mai frumos 
pentru victoria ei...

Prietenie. Dragoste. > 
au urcat împreună po- 
învingătorilor. Au îm-L 
uneori după cîteva mi-1:

Sîmbătă după-amiază...
Snagov... In tribuna 
„malul tăiat", forfotă, 
ție. Privirile întîlnesc 
bine cunoscute. Kalinov 
dorriv discută despre
50:13,0 cu care au cîștigat 
proba de canoe fond. Tînărul 
Sidorenco primește 
pentru frumoasa cursă 
a făcut-o. Și. după 
vim cîteva clipe pe 
nil llea care-i „consolează' 
frații Alercurian pentru titlul... plaudă puternic pe sportivul 
pierdut, ne atrage atenția un 
suporter entuziast care încu
rajează de zor unul din echi
pajele dinamoviste. E antreno
rul de fotbal Baratki, a cărui 
prezență aici, la o finală de 
canotaj, nu poete trece neob
servată. Lîngă el. Stavru Teo 
dorov. Aproape nu-1 recunoaș
tem. Stă... cuminte, emoționat 
ca un școlar. Consultăm pro
gramul. Da, nu are probă de
cît mîine. Atunci, de ce atîta ■ nufe 
frămîntare ? Ne permitem o 
glumă:

— Ce ai început de 
să ai... emoții ?

Atît a trebuit. Stavru 
devenit emul volubil pe 
îl știm cu toții. Și, am 
că la ora aceea, pe pista 
dionului Republicii, soția 
Elisabeta Teodorov pornea în 
cursa de 800 m. Cum să n-ai 
emoții ? Ne-am retras, lăsîndu-1 
pe Stavru cu gîndurile 
urînd succes... soției, 
telefonul de la redacție 
ducea vestea că sofia 
cutului 
pioană balcanică, cu o perfor
manță excelentă. Ne-am grăbit 
să-l felicităm pe... soț dar am 
ajuns tîrziu. Radioul ne-o lua
se înainte. Cum s-ar spune, 
acum era 1—0 pentru... 
sabeta. Va „egala", 
Stavru ? După proba de ca
iac dublu 1.000 m. 
indică timpul de 3:53,6. L-au 
realizat dinamoviștii Stavru 
Teodorov și Mircea Anastases- 
cu, campioni republicani. „Ta
bela" se modifică : 1—1. După 
ultima probă a finalelor, Sta
vru Teodorov putea să se... 
mîndrească. Ștafeta, în care el 
a concurat admirabil, a cîști
gat primul loc cu 8:41,4. Deci... 
2—1 pentru... soț. Se obișnu
iește ca învingătorul să pri-

felicitări 
pe care 
ce pri- 

antreno- 
i“ pe

astăzi

a re
care 
aflat 

i sta- 
sa,

cadou

caiacist devenise

lui și 
Seara, 
ne a- 
cunos- 
cam-

Eli
mini e,

arbitrii

★
...Start în proba de 

simplu fond.
caiac

Spectatorii a-

pentru titlul de caimpion. 
săptămînă în urmă, Doi- 
terminat învingătoare la 
simplu 500 m. așa că...

care conduce detașat întrece
rea. II cunoaștem toți. Și, ne 
pare bine tuturor că Doru 
Bărdaș este astăzi în formă. 
Dar, undeva în mijlocul spec
tatorilor. o inimă bate mai pu
ternic decît a oricăruia dintre 
noi. Comitem o indiscreție dacă 
v-o prezentăm pe... Cornelia 
Bărdaș ? Credem că nu. A- 
plauze. Doru îmbracă tricoul 
de campion. Peste cîteva mi 

se schimbă, 
caiac dublu 

Bărdaș și E- 
devenit cam- 

Cei doi

„rolurile" 
învingătoare la 
500 m., Cornelia 
lena Lipalit au
pioane republicane, 
soți se felicită sincer, din toată 
inima. Să recunoaștem că este 
un spectacol emoționant. Dar, 
am făcut o... omisiune. Și cea
laltă campioană, Elena Lipalit 
trebuie felicitată pentru vic
toria... familiei. Ichim Lipalit, 
soțul ei a terminat doar în
vingător la canoe simplu fond. 
„Mezinul", Igor Lipalit a tre
buit să se mulțumească cu 
locul II după... fratele său.

Priveam nu fără emoție pe 
acești sportivi fruntași care 
nu-și puteau ascunde fericirea. 
Soț și soție. Preocupări co-

mune.
Acum 
diurnul 
brăcat,
nute, tricourile de campioni ai 
țării. După probă, i-am văzutl) 
discutînd cu însuflețire despre...)! 
minute și secunde. Seara, pel 
buze le-a înflorit un zîmbet/ 
de adîncă mulțumire atunci? 
cînd au vrut să așeze, acoloii 
în vitrina aceea frumoasă, me-’l, 
daliile 
mîine, 
pe apa 
răgaz, 
ceașcă împreună pentru a urcai 

mai sus treptele măiestriei 6 
sportive.

DAN girleșteanu I 
----------------------------------- -—„I.

I

de campioni. Iar de> 
îi vom revedea alături! 
lacului. In ceasurile deț 
vor continua să mun-kț

POȘTA MAGAZIN!'
UN GRUP DE MUNGTORI DE LA 

„RADIO POPULAR", BUCUREȘTI. - 
Fotbaliștii Oaidâ j
jucat la Progresul de la începutul 
rampionatului ,/ " ..
rece și-au cerut transferul la echipa 
Steagul roșu Orașul Stalin, 
joacă nici la Steagul roșu, t 
Federația romînă de fotbal 
acordat transferul cerut. 2). 
a absentat de la ultimele 
ale echipei sale din cauză 
accidentat la o 
nament. Cînd va fi 
bilit - și aceasta 
«:curt timp - tși va 
poarta Progresului.

ANDREI COCIU,

și Cojocaru n-au 
•_ •___ • i

și pînă acum, deoa-

. Ei nu 
deoarece 

nu le-a 
. Mîndru 
i partide 
I că s-a 

mînă, la un antre- 
pe deplin resta- 
se pare că 
relua locul

în 
în

braila. - 
Cele mai bune performante la 
ritura în înâlfime (barbofi) realizate 
pe Stadionul Republicii sînt cele 
ale lui Kaskarov (U.R.S.S.) 2,09 m., 
Sitkin (U.R.S.S.) 2,08 m șî Lansky 
IR. Ceh.) 2,10 m. 2). Atletul care s-a 
apropiat cel mai mult de recordul 
lui Jesse Owens la săritură în lun
gime — 8,13 m. - este Beli : 8,10 m. 
Ținînd seama țpsâ de faptul câ Beli

Institutul de medicină sportivă

Institutul de Medicină Spor
tivă, înființat de curînd la 
Pekin, este prima organizație 
științifică de un asemenea pro
fil în R. P. Chineză. Ea inclu
de secțiile controlului medical, 
a culturii fizice curative și a 
traumatismului sportiv.

Institutul studiază 
culturii fizice asupra 
efectuează controlul 
asupra sportivilor. In
lui se includ studierea 
sibilităților de sporire a suc
ceselor (performanțelor) spor-

influența 
sănătății, 

medical 
sarcinile 

po-

MARII ȘAHiȘTI Șl... FUMATUL
Este greu de închipuit că în 

timpul unei partide de șah, 
de-a lungul a cinci ore de în
cordare, cînd calmul aparent al 
chipurilor nu reușește să ascun
dă concentrarea nervoasă ma
ximă, jucătorii ar putea să nu 
recurgă la efectul liniștitor al 
țigării. Și totuși nici unul dintre 
cei 8 mari maeștri care se în
trec la Bled nu fumează!

Primul care se bucură de pe 
acum este, desigW, campionul 
lumii Mihail Botvinik, el în- 

' suși nefumător și mare dușman 
al furnalului. Indiferent de re
zultatul turneului candidaților, 
viitorul său adversar în meciul 
pentru titlul suprem nu-1 va su
păra cu țigara. Este interesant 
de remarcat că pe Botvinik îl 
deranjează atît de mult fumul 
îneît de multe ori a avut scă
deri în joc din cauza această. 
De aceea, în pregătirea pentru 
turnee, Bolvinik includea și cî
teva ore pe zi cînd antreno
rul... îi pufăia din țigară, 
să se obișnuiască...

Amămmlete acestea nu 
pot duce tofitși la concluzia 
marii șahiști au fosl nefumă- 
Tori. Alehin, de pildă, ernswna 
cîteva pachete la pariidă, 'ar 
Lasher fuma țigări de foi Ceea 
ce era un veritabil „calvar" 
pentru unii adversari. Aceasta 
l-a făcut o dată pe un. învins 
al său să exclame răutăcios

— M-a bătut cu țigara!...
Foarte greu suporta fumul de 

țigară Nimzovici. De aceea, în- 
tr-un turneu, jucătorii au lia- 
tărît — din resppct față <fe 
bătrînul mare maestru — să nu 
fumeze în partidele susținute 
contra lui. Ceea ce nu era de loc 
ușor pentru că Nimzovici chiar și 
în ultimii ani ai vieții juca foarte 
tare, punea probleme grele în 
fața adversarilor. Un partener 
al marelui maestru, nervos din 
cauza poziției dificile de pe ta
blă, și a unei grele crize de

să calce 
la un mo
l-a dus la 
fuma. Iar 

a 
să 

tu-

timpi, dar nedorind 
angajamentul, a luat 
ment dat creionul și 
gură ca și cum ar
Nimzovici, foarte spiritual, 
scos batista și a început-., 
facă vînt deasupra tablei, 
șind în șagă.

— De ce maestre? Nu fumez...
— Da, dar.. amenințați să 

fumați — răspunse Nimzovici 
— și in șah amenințarea este 
mai puternică decît execuția.-.

V. CH.

Ca

ne 
că

Arbitru înhățat cu... lațul
Pe uowl din stadioanele de 

fotbal ale Argentinei s-a pe
trecut. recent. în timpul des
fășurării unei întîlniri de fot
bal. un fapt amuzant. Astfel, 
în timp cft meciul era în toi, iar 
spectatorii și jucătorii erau cu 
toții mulțumiți de felul cum 
arbitrul se achita de saircinile 
sale, în plin exercițiu al func
țiunii, nevinovatul cavaler al 
fluierului se trezi, pe neaștep
tate. înhățat în... laț de către 
un spectator. Pînă să se du 
tiurească, arbitrul a fost scos 
ou forța din mijlocul jucători > 
lor și îndepărtat de pe gazo-i 
nul wirde al stadionului. <

In cursul procesului ce s-a 
intentat spectatorului care avu
sese o ieșire atît de violentă 
față de un arbitru, s-a con
statat că acesta venind dintr-o 
regiune îndepărtată a țarii... 
asista pentru prima dată la 
un meci de fofoial. „M-a revol
tat — a declarat el — că 
acest individ (referindu-se ta 
arbitru) alerga 
printre jucători 
încurca lucrurile".

Tribunalul l-a 
unanimitate pe inculpat drept 
„suporter oare a încălcat re
gulile de comportare" și l-a 
șgpuș La plata unei ,amcnzis _

tot 
Și

timpul 
numai

declarat în

n. 
sâ-

tivi lor, precum și aprecierea 
nivelului lor de pregătire. De 
asemenea, Institutul studiază 
tratarea bolilor prin cultură 
fizică, inclusiv gimnastica res
piratorie și masajul. Un obiect 
al studiului îl constituie și me
toda de preîntîmpinare și tra
tare a traumatismelor 
în timpul sportului.

La Institutul de 
științifice pentru
sportivă există un salon spe
cial pentru traumatisme, un 
cabinet de electrocardiografie, 
de raze Rontgen, un cabinet 
de gimnastică respiratorie și 
masaj precum și un cabinet de 
cultură fizică curativă.

căpătate

cercetări 
medicina

ara acum 29 ani, specialiștii cred' 
că la Olimpiadă, sau cu alt prilej,» 
doi atleți mai tineri, Ter Ovanesianft
(U.R.S.S.) și Robertson (S.U.A.) auki 
mai multe șanse de a doborî re-i
cordul lui Owens.

BARBU GHINESCU, 
Ion Pîrcălab de la 
ani. 2). Romînia a 
multe ori Iugoslavia 
deplasare, fie la L_.o__
Zagreb, 3). Cred că Petschowschi at 
deținut cea / ’___  _ __
între anii 1945-1950. In acea perioaddl 
a fost inclus și în lotul continentu
lui, care urma să înfîlneas’că reor®-» -r 
zentativa Angliei. Meciul a fost însă! 
apoi contramandat. i

ION OPRITA, TIMIȘOARA, - 
Revanșa Floyd Patersgn—Ingemar lo-*> 
hanson va vea loc în primăvara a-- 
nului viitor — după ultimele știri, în».' 
martie - la New York. 2). Meciurile» 
profesioniste de box în care est®i 
în joc titlul de campion mondial sau» 
european se dispută pe distanta de» 
12 sau 15 reprize a 3 minute.

TUDORACHE ION, AZUGA. - IU 
Aplicînd legea avantajului, arbitrult 
va acorda gol și nic’decum ,,11 me
tri* în situația cînd, produeîndu-sov 
un atac neregulamenfar asupra unui/ 
atacant, mingea n-ar putea fi oprita! 
totuși de apărarea adversă, 
a comis infracțiunea, ci s-ar 
togoli în plasă. 2). De ce 
fost suspendat Bukossi ? Fiindcă s-a! 
considerat că nu e vorba de l'o-» 
virea intenționată a adversarului, în» 
speță Voinescu, ci de o ciocnire,, 
de un fault de joc nepremediîat^. 
De-altfel, forurile sportive superioaroi 
nu aplică automat sancțiunea sus
pendării, în cazul cînd un jucător' 
este eliminat din joc. Dar se poat®** 
întîmpla invers : un fotbalist car® 
n-a fosl eliminat d n joc, din cauza 
slăbiciunii arbitrului, să fie suspen
dat totuși pe una sau mai mult» 
etape. Recenta suspendare a lui 
Ozon sau a lui Al. Vasile este eloo-> 
ventă în această privință. (

J

BACAU. - TU
U.T.A. ara 17' 
învins de mail 

i la fotbal, îm 
Belgrad fie la<

mai bună formă a sat

coral 
ros-» 
n-ai

RAVEL HOPIRTEANU, CLUJ. - 1ț 
Un meci de fotbal este oprit numai 
cînd una dintre echipe râmîne — dip 
diferite motive : accidentări sau eli
minări din ioc — cu mai pufin do 
7 jucători pe teren. 2). Nu există 
contestație împotriva deciziei unui 
arbitru. Dar, firește, forurjle supe
rioare sancționează pe arbitrii car® 
ou comis greșeli grave, cu reper
cusiuni asupra desfășurării^ jocului 
sau chiar al 
răspunsul dat 
de la „Radio

cu
i desfășurării ,
rezultatului. 3). Citit* 

unui grup de muncitori» 
Popular".

ION POȘTAȘUL

Varietăți® Varietăți ©Varietăți
• Recordul mondial al lui 

Owens la săritură în lungime 
— 813 cm — „sărbătorește" a- 
nul acesta 24 ani. Ia timpul 
meciului de atletism S.U.A. — 
U.R.S.S. disputat la Philadelphia 
era cît pe ce să fie doborît. La 
a treia săritură Gregory Bell 
a aterizat dincolo de stegulețul 
eare marca recordul mondial — 
însă la bătaie, depășise pragut. 
Cu toate că săritura a tost a- 
nulată, arbitrul — din curiozi
tate — a măsurat 
riturii 
că cu 
a lui

care era de
12 cm mai 

Owens I

lungimea să-
825 cm, adt- 
mare ca cea

• Un mare pasionat al fotba
lului, pe nume Mc Intoech, din- 
tr-un oraș de provincie dm Sco
ția, a plecat din orașul său la 
Glasgow să asiste la meciul 
Rangers-Celtic. După joc l-a 
vizitat pe bătrînui său tată caic 
locuia aici și care, fiind grav 
bolnav, a murit în aceeași zt. 
Fiul a telcgrafiat imediat fra
telui său și a înmînat funcțio-

Turul Franței 
măsurat 5.745 
etapă avea în 
Dintre puținii 
ai acestui tur

narului suma de 2 șilingi și 5 
pence. Acesta din urmă a co-* 
municat expeditorului că pentru 
banii care i-a dat mai poate 
adăuga 4 cuvinte. Tînărul Jack 
Mc Intosch a mai completat 
cele 4 cuvinte, astfel că tele
grama suna astfel: „Tatăl 
mort. Inmorminiarea marți. Ran
gers-Celtic 2—Cf ...

• Cea mai lungă competiție 
ciclistă a fost 
1926? Cursa a 
km., iar fiecare 
medie 340 km. 
„supraviețuitori"
adevărat epuizant, cel mai buri 
s-a dovedit belgianul Bu- 
ysse care a lăsat în tv-rriă pe 
al doilea clasat cu impresio
nantul decalaj de I h 22 min. 
25 sec.

• „Veteranul englez Stan
ley Mathews este pe cale să 
abandoneze fotbalul? La 4.3 
ani, cel care a fost supranumit 
„vrăjitorul balonului rotund" 
a fost trecut iu lotul (le rezer
ve al echipei sala Blackpool^ 
La fel, colegul său de ani Tom 
Finney, care nu mai apare irj. 
formația echipei Preston.



Va semicentenarul rugbiului romînesc Dispute spectaculoase si de nivel tehnic
Sărbătorim în acest sfîrșit de 

toamnă, 50 de ani de cînd 
rugbiul și-a tăcut loc în rin- 

dul disciplinelor sportive din țara 
noastră, 50 de ani în viața unui sport 
înseamnă mult... S-ar părea, deci, că 
rugbiul este în Romînia un sport cu 
adevărat „bătrîn" și cu o veche tra
diție. Cu toate acestea, lucrurile nu 
•tau deloc așa. Și nu greșim dacă 
afirmăm că în Romînia sportul cu 
balonul oval este, dimpotrivă, foarte 
tînăr și că abia în ultimii 15 ani el 
a început să crească normal, să pă
șească pragul maturității.

De-a lungul anilor, 1909—1944, el 
s-a zbătut într-un profund anonimat. 
Practicat de o așa-zisă elită apar- 
■ținînd clasei exploatatoare, rugbiul 
era foarte nepopular. In afară de 
cîțiva „privilegiați", nimeni nu știa 
de el. Era evident: rugbiul avea pe 
timpul regimului burghezo-moșieresc 
un adevărat caracter de castă : cîieva 
echipe în Capitală, grupate în jurul 
cluburilor celor avuți. Este drept, că 
sporadic au apărut echipe și la Bra
șov și la Petroșani. Dar, existența 
acestor echipe a fost de foarte scurtă 
durată -și legată de anumite interese 
de moment al unor directori de în
treprinderi. Neexistînd o bază de 
masă, de-a lungul anilor rugbiul a 
bătut pasul pe Ioc.

Lipsa aproape totală de terenuri, 
de echipament și materiale corespun
zătoare, de cadre calificate care să-l 
îndrume, toate acestea au împiedicat 
dezvoltarea acestui frumos sport.

Desigur că valoarea rugbiului ro- 
inînesc era scăzută. Pe plan interna
țional deseori sportivii romîni au gus
tat din cupa amară a înfrîngerilor 
(de ex.: 3—51 cu Franța, la Paris, 
la J.O. din 1924, 9—37 cu Germania 
la Hamburg, în 1937). Fostele noas
tre echipe naționale, nepregătite, lă
sate Ia voia întâmplării, reflectînd 
interese înguste de club, erau surcla
sate. Și se părea că totul era hă
răzit să fie așa I...

Dar a venit istorica zi a lui 23 
August 1944, cînd țara a fost elibe
rată de sub jugul fascist, cînd po
porului romîn i s-a oreat, pentru pri
ma dată, posibilitatea să-și ia soarta 
în propriile sale mîini. Și el a pășit 
pe un drum nou luminos și plin de 
succese, drum care-1 duce neabătut 
spre făgașul bunei stări, al construi
rii socialismului.

In ansamblul mișcării noastre de 
cultură fizică și sport, rugbiul își 
are fixat un loc bine determinat. 
Zeci de orașe din țară au început să 
se preocupe de acest sport. Pentru 
prima dată au cunoscut cu adevărat 
rugbiul orașe mari ca, de pildă, Cluj, 
Timișoara, Ploești, Constanța, Petro
șani, Orașul Stalin. Sibiu, Buzău, Pi
tești, Hunedoara, Brăila ș.a. Iar cen
trele industriale din noua noastră Mol- 
dovă : lași, Bîrlad, Roman, Galați au 
început și ele să îndrăgească acest 
•port, necunoscut pînă mai ieri si 
care se pare că este iubit din ce în 
ce mai mult de miile de sportivi și 
spectatori.

O asemenea extindere a adus, fi
rește, pe terenurile străjuite de buturi, 
mii și mii de practicanți în majori
tatea lor foarte tineri. Uniunea de 
Cultură Fizică și Sport le-a creat tu
turor excelente condiții de instruire. 
Fiecare echipă divizionară — pe lîn- 
Ră care ființează în mod obligatoriu 
și formații de tineret și juniori — are 
instructori calificați. Ei pregătesc noile 
cadre ale rugbiului romînesc. Terenu
rile pe care le au la dispoziție, 
echipamentul și materialele excelente 
— de fabricație romînească — toate 
contribuie Ia atragerea tineretului pe 
făgașul rugbiului.

Meciul S. K. Chemie Halle—Petrolul Ploești 
a prilejuit o frumoasă propagandă pentru baschet

Echipa masculină de baschet S. K. 
Chemie Halle din R. D. Germană și-a 
Încheiat turneul în țara noastră jucînd 
la Ploești, în compania echipei locale 
Petrolul. Meciul, disputat pe frumosul 
teren recent inaugurat, a avut o des-, 
fășurare interesantă și a entuziasmat 
pe numeroșii spectatori- Partida s-a 
ttdicat la un bun nivel tehnic. Întrece
rea a constituit o frumoasă propa

Azi și mîine vor fi desemnate cele patru finaliste 
ale campionatului republican de tenis pe echipe

La puțin trup după desfășurarea 
ultimelor întreceri de 11 Cluj, în care 
«u fost desemnați campionii de tenis 
ai țării noastre la probele individuale, 
lată că o nouă compet ție importantă 
ee apropie de sfîrșit. Este vorba de 
faza de zonă a campionatului de 
tenis pe echipe, ediția 1959-

Simbătă și duminică, în mai multe

de EMIL DRAGANESCU
Președintele Federației Romîne 

de Rugbi

Activitatea internă e axată în ju
rul celor două campionate: A și B, 
la care participă cele mai bune 40 
echipe. In plus, se mai desfășoară 
un campionat al juniorilor și unul 
de tineret, iar școlarii își au propria 
lor întrecere. Au devenit tradiționale 
unele competiții, cum ar fi : „Cupa 
Gr. Preoteasa", „Cupa Provinciei" 
ș.a. Datorită acestei activități, temei
nic organizate, baza de mase a rug
biului romînesc este în continuă creș
tere.

Lupta din ce în ce mai pasionantă 
pe care au prilejuit-o ultimele cam
pionate a evidențiat în mod deosebit 
cîtcva echipe, ale căror performanțe 
merită a fi subliniate. In primul 
rînd, trebuie amintit succesul „15-lui" 
reprezentînd pe ceferiștii de la „Gri- 
vița Roșie", care în ultimii 11 ani 
și-a înscris în palmares 5 campio
nate și 1 victorie în Cupa R.P.R. 
Este o realizare cu care se pot mîndri 
puține echipe. Și în trecut munci
torii feroviari (ca și alții de altfel) 
au îndrăgit acest sport, dar lipsa 
totală de condiții materiale i-a îm
piedicat atunci să obțină succese pe 
măsura talentului lor.

De asemenea, formațiile cluburilor 
Dinamo, C.C.A. și Constructorul au 
fost pe primul plan al întrecerilor 
de rugbi din ultimii 10 ani, împăr- 
țindu-și titlurile de onoare de eîști- 
gători ai Cupei și campionatului 
R.P.R.

O serioasă creștere calitativă o ma
nifestă și formațiile din provincie. O 
bună impresie o produc în special 
Știința Cluj (pentru jocul ei specta
culos), Constructorul Bîrlad (pentru 
dîîzenia cu care-și apără șansele), 
C.S.M.S. Iași și Știința Timișoara 
(prin elanul de care dau dovadă și 
tendința către jocul deschis).

îmbunătățirea continuă a procesului 
de instruire și sporirea considerabilă 
a rîndurilor rugbiștilor, au influențat 
direct asupra comportării generale a 
sportivilor noștri în partidele inter
naționale pe care le-au susținut în 
ultimii ani. Este suficient să amintim 
aici categorica superioritate manifes
tată de „15-le“ Romîniei în prima 
ediție a competiției internaționale 
„Cupa Victoriei", inițiată de federația 
noastră și organizată în acest an la 
București. Prin rezultatele obținute: 
21—6 cu R; D. Germană, 41—3 cu 
Polonia și 11—0 cu Cehoslovacia, 
echipa țării noastre a marcat o bună 

gandă pentru baschet, atît prin desfă
șurarea propriu-zisă a meciului, cît și 
prin perfecta organizare asigurată de 
clubul Petrolul. Victoria a revenit e- 
chipei Petrolul Ploești la limită : 57— 
55 (25—25). La juniori’, oaspeții au 
învins cu 35—10 (20—5).

AMALIA KRAUSS
corespondent

centre din țară vor avea loc meciuri 
decisive pentru desemnarea celor patru 
formații finaliste, care între 2 și 11 
octombrie urmează să-și dispute în- 
tîietatea în cadrul unui turneu la 
București- Dar iată mai întîi care 
este programul acestei etape premer
gătoare finalei : Orașul Stalin: Stea
gul roșu—C.C.A.; Oradea : C.S.Q.— 
Știința Cluj; lași: C.S.M.S.—Progre
sul București; Timișoara : C. F. R— 
Jiul Petroșani. 

valoare' internațională. S-a dovedit 
cu acest prilej că tinerii introduși în 
formație în ultimul an se situează 
la nivelul celor care, cu cîțiva ani 
în. urmă, au reușit excelente perfor
manțe în confruntările internaționale. 
Dintre acestea, spicuim pe cele mai 
semnificative’: 6—0 cu selecționata 
Parisului (în fapt, o adevărată repre
zentativă a Franței) 19—3 cu Swan
sea și 9—9 cu Herlequins (în tur
neul întreprins în Anglia în 1955), 
14—10 cu aceeași echipă Harlequins, 
10—6 cu Gloucester și G—6 cu Bris
tol, în turneul din Anglia din 1956, 
6—3 cu Cardiff și 6—3 cu redutabila 
echipă galeză Llanelly (o autentică 
reprezentativă a Țării Galilor) în fi
nala care a avut loc la Moscova, 
cu prilejul Festivalului ■ Mondial al 
Tineretului și Studenților din 1957.

Anul 1958 a marcat un punct de 
cotitură în alcătuirea ‘echipei națio
nale. In rîndurile „15-lui“ reprezenta
tiv sînt promovați mulți .tineri. Pri
mele lor rezultate (14—12, cu Spania, 
la Liege, 9'—0 cu R. F. Germană, 
la Bruxelles și .3—6 cu Italia, la 
Catania) arată că, acțiunea de înti
nerire a echipei a și dat roade,

Pe baza realizărilor de pînă acum, 
rugbiștii noștri au datoria să pă
șească cu un nou avînt în cea de 
a doua jumătate a veacului de exis
tență a rugbiului, cu atît mai mult 
cu cît anul viitor sportivii noștri vor 
avea de dat două examene interna
ționale deosebit de importante: 
primul cu Italia (în mai) și cel de 
al doilea, cu mult mai dificil, cu 
Franța (în iunie). Avem nădejdea că 
ei le vor absolvi cu bine.

Partidul și Guvernul au oreat și 
creează permanent toate condițiile pen
tru ca sportivii noștri să obțină cele 
mai bune rezultate. Este suficient ca 
rugbiștii noștri să privească înapoi, 
către drumul anevoios și plin de greu
tăți pe care l-au parcurs cei dina
intea lor, de-a lungul anilor și atunci 
ei își vor da seama și mai bine de 
schimbările adînci, structurale, petre
cute în țara noastră, de posibilitățile 
largi ce li se oferă azi. Este de da
toria lor să răspundă printr-o pregă
tire din ce în ce mai temeinică și 
prin rezultate din ce în ce mai bune, 
dragostei cu care sînt înconjurați și 
ajutorului neprecupețit al Partidului 
și Guvernului.

Chimia Făgăraș și C. S. Tg. Mureș continuă să conducă.
în campionatele categoriei A la handbal

Fază din meciul C.C.A.-Tehnometal Timișoara. Tînărul și talentatul jucător 
militar, Cornel Oțetea, unul din cei mai buni atacanți bucureșteni in acest 

joc, a străpuns sistemul defensiv timiș mean, înscriind spectaculos 
(Foto : B. Ciebanu)

Campionatele republicane de hand 
bal au continuat joi cu disputarea 
jocurilor etapei a V-a. Cele două 
partide programate în Capitală au 
avut aspecte total diferite. Meciul fe
minin dintre fruntașele clasamentu
lui, C. S. Tg. Mureș și Cetatea Bucur, 
a prilejuit o luptă îndîrjită pentru 
rezultat, terminată cu victoria mu- 
reșencelor. Acestea au fo6t mai bune 
în repriza întîi, cînd au condus la 
un moment dat cu 4—1. Spre sfîr- 
șitul reprizei, gazdele reduc din han
dicap prin V. Duinitreescu (14 m.) 
și A. Vasile, scorul devenind astfel
4— 3. La reluare, inițiativa a apar
ținut în cea mai mare parte bucu- 
reștencelor, care au ratat însă, în 
mod inadmisibil, foarte multe ocazii. 
Cu toate acestea. efe reușesc să ega
leze cti două minute înainte de sfîr
șit prin Antoaneta Vasile, dar, în 
același minut, după o serie de blocaje 
splendid executate de atacantele mu
reșene, Maria Ștef aflată singură la 
semicerc înscrie imparabil, aducînd 
astfel victoria echipei saile. Scorul de
5— 4 (4—3) pentru echipa din Tg. 
Mureș a fost realizat de: Stef 3, 
Incze și Cowig de la G. S. Tg. Mu
reș și Vasile 3 și Dumitrescu de la 
Cetatea JB.ucuij

ridicat in campionatele republicane de călărie
(Urmare din pag. 1)

cu 4 p. urmat în ordine de A. Donescu 
(C.C.A.) pe Merzuh și de Fr. Feldio- 
rranu (Ind. Sibiu) pe Idila, am fost 
martorii uneia dintre cele mai specta- 
ctriease pronie : obstacole categoria mij
locie. Proba se anunța deosebit de in
teresantă întru cît la ea luau parte cei 
mai experimentați călăreți cu cei mai 
buni cai. încă din, prima .manșă cunos
cutul călăreț Vasile Pinciu a deschis- 
■vechea sa (jispută cu Ghr Lunga 
(C.C.A.), el creindu-și un apreciabil a- 
vantaj prin efectuarea' fără greșeală' a 
parcursului cu caii .Sucitu și Mindir. 
Dar lupta: răi’.iînca deschisă în conti
nuare, deoarece Langa cu Rubin nu fu
sese Penalizat in prima manșă de cît cu 
4 puncte. Deși temperatura se schim
base: brusc (un vînt puternic insolit de' 
un ,val. de frig se abătuse deasupra 
Bucureștivilui) spectatorii au urmărit 
cu emoție mai departe întrecerile din

Echipele de volei din categoria B 
din nou la start

Mîine începe întrecerea echipelor 
masculine de volei din categoria B. A- 
cest campionat—așteptat cu atita in
teres de amatorii de volei din Bacău, 
Suceava, Iași, Constanța, Ploești, Cra
iova, R. Vîlcea, Oradea. Sibiu, Orașul 
Dr. Petru Groza, Baia Mare. Arad, 
Tg. Alureș, ca și de susținătorii echi
pelor bucureștene Știința și Voința — 
este la a treia ediție.

Ca și pînă acum, campionatul cate
goriei B se dispută pe două serii.

Recentele jocuri de baraj, care au 
avut loc în Capitală, au arătat că în 
cadrul categoriei B se află numeroase 
echipe de valoare. E suficient să a- 
mintim că alături de formațiile Poli
tehnica Orașul Stalin și Știința Timi
șoara, clasate pe primul loc în seriile 
respective și calificate direct în cate
goria A, rezultatele finale ale bara
jului de la București au făcut ca încă

In partida C.C.A. — Tehnometal 
Timișoara, militarii au jucat excelent 
înregistrînd o victorie la un scor re 
cord: 28—12 (18—6). Atacul bucii 
reștean jucînd pentru prima oară la 
adevărata sa valoaret a funcționat 
perfect. în special în prima repriză. 
Cei mai buni oameni de la C.C.A. 
au fost Bulgaru, care a înscris 13 
goluri, Jochman, Nodea și Oțelea. 
Iată și relatările corespondenților noș
tri de la meciurile desfășurate în 
tară.

r 
CATEGORIA A MASCULIN:

C.S.M. REȘIȚA — DINAMO BUCU 
REȘTI 7—9 (5—6). Derbiul etapei 
s-a terminat cu o victorie oarecum 
surprinzătoare a oaspeților, care aa 
știut să se acomodeze mai bine cu 
terenul desfundat. Dinamoviștii au 
avut inițiativa în cea mai mare 
parte a meciului și ni» au tras decît 
din poziții clare. Reșițenii, la a doua 
înfrîngere conseciilivă, au jucat ner
vos, confuz. Au înscris: Ivănescu 3, 
Zikely 2, M. Costache II 2, M. Cos- 
tache I și Iliescu pentru Dinamo și 
Ferenschutz 6 și Schutz pentru 
C.S.M. Reșița. (M. Lucia-cor esp.).
- PHțMLA FAGARAȘ. re G.Ș.M.S,

manșa a doua care aveau să desemne
ze pe campionul acestei probe. Iată-1 
din nou pe parcurs pe Pinciu cu Sucitu. 
După ce escaladează de o frumusețe 
rară majoritatea obstacolelor, el gre
șește însă la rivieră, terminînd proba 
cu 4 puncte. Lupta devenise deci și mai 
pasionantă, toți aștcptînd să vadă ce 
va face Langa. Prea puțin stăpin pe 
sine călărețul militar termină manșa 
a doua cu 8 p., totalizînd astfel 12 p. 
față de cele 4 ale lui Pinciu cu care a- 
cesta cucerește pe merit titlul de cam
pion republican. Evoluția în manșa a 
doua a călărețului Pinciu pe calul Min- 
dir îi aduc.e proaspătului campion și 
locul 2, el terminînd proba cu 8 p. pe
nalizare. „Mijlocia" la dresaj a dat un 
clasament scontat: 1. A’. Mihalcea
(C.C.A.) pe Bolero 765 p.: 2. I O- 
prea pe Sulina 741 p. ; 3. Petre Roșea 
pe Necaz 672 p.

întrecerile continuă azi și mîine di
mineață și după-amiază.

două echipe din categoria B. Știința 
Galați și Utilajul Petroșani să se nu
mere și ele în rîndul primelor 12 echi-i 
pe masculine de volei ale țării-

întrecerea echipelor din categoria B 
are și rolul de a scoate la iveală ele
mente talentate, care — bine pregat te 
— să poată fi folosite cu succes în 
loturile reprezentative. De aceea, da
toria antrenorilor echipelor de volei 
din categoria B este să se ocupe cu 
dragoste și în același timp cu exigență 
de buna pregătire a echipelor lor.

Iată programul primei etape : SE- 
RIA I : Știința București—C.S.M.S. 
Iași, Voința Bacău—Voința Suceava, 
C.S.A. Marina Constanța—Feroviarul 
Constanța, Petrolul Ploeșt'— Voința 
București. SERIA A II-A: Jiul Cra-_ 
iova—Armata R.- Vîlcea, Dinamo Ora
dea—Voința Sibiu, Șoimii Orașul Dr- 
Petru Groza—C.S.M. Baia Mare, I.G. 
Arad—Dinamo Tg. Mureș.

IAȘI 20—8 (7—3). Liderufl a între-' 
cut categoric formația ieșeană, din 
care au lipsit Tipu și Hurubeanu. 
Golurile Chimiei au fost înscrise de: 
Schneider 5, Bind a 4, Chiujdea 3. 
Greff 3, Titei 2, Martini 2 și Stoica. 
De la oaspeți au marcat : Kaunnert 
3. Mîrza 2, Schmidt, Moise și Cer
cel. (V. Lazăr-coresp.).

VICTORIA J1MBOLIA — RAPID 
BUCUREȘTI 9—9 (6—6). După un 
foc perfect echilibrat, cele două for
mații an terminat la egalitate. Golu-’ 
rile au fost înscrise de Jost 3, Kus- 
chil 2, Vranyar 2, Behlei și Valeri 
de la Victoria și Constantinescu 5, 
lonescu 3 și Comăncscu de la Rapid. 
(E. Medoia-coresp.).

DINAMO OR. STALIN — VOINȚA 
SIBIU 16—13 (10—7). Gazdele au 
trebuit să se întrebuințeze serios pen
tru a întrece formația sibiană, în 
care atacul format exclusiv din jucă
tori tineri, a corespuns integral. Au 
marcat: Weber 8. Done a 2, Pahan 
2, Pali 2, Jekel și Misches pentru 
Dinamo și Messe 6. Bretz 2, Totan2, 
Pantazopol, Muller și Schncip pentru 
Voința.

CATEGORIA a FEMININ I '1
TRACTORUL OR. STALIN — STI- 

INȚA BUCUREȘTI 4—15 (1-7): O 
victorie fără dificultate a bucureșten-t 
celor. Au înscris: Niciilescu 3, Pă- 
dureanu 3, Jianu 3, Ungureanu 2, 
Szoko 2 și Ugron 2 pentru Știința 
iar de la gazde, Sinczmayer 2. Windt 
și Frantz. (Gh. Măzgăreanu-coresp.).

STEAUA ROSIE SIBIU — ȘTIIN
ȚA TIMIȘOARA 8—5 (4—3). Jucînd 
mai bine în repriza secundă, sibien! 
ce]e au obținut o victorie meritată. 
Scorul a fost realizat de Wallzer 3, 
Dobre 2, Albii 2 și Theil de la Steaua 
roșie și GolOșie 3 și Contz 3 de la 
Știinta. (C. Pitaru-coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — RAPID 2-8 
(1—2). Bucureștenccle an cîștigat 
fără emoții. Golurile lor au fost îns
crise de Starck 3, Drăghici 3. Miclea 
și Brînzei. De la gazde au marca-t 
Imling și Polecla. (M. Luea-coresp.).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA — 
RECORD MEDIAȘ 1-1 (1-0). Cele 
două goluri, au fost realizate de ZarrH 
fîrache (Constr.) și Szanto (Record),1 
(AL Gross-coresp.),
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mîine pe stadionul „23 August"lime, stadionul Tineretului va Ire- ( 
a din nou de voioșia a sute și
i de elevi, in tot cursul dimineții, 
mai bum sportivi din rindul școla- 

r bucureșteni, reprezentanți at clu-t
ii sportiv școlar din Capitală, ai 
’Hor sportive de elevi, ai tuturor 
Iilor medii și elementare își vor 
sura forțele in nu mai puțin de 
? discipline sportive. încercați să
imaginații... O mulțime de probe 
tice, de partide de volei și baschet, 
meciuri de handbal, fotbal și rugbi.

in apele bazinului central, start 
tru înotători... Vom retrăi, pe per
sul a cî'orva ore, momente la lei 
emoționante ca la finalele Sparta-' 
idei de vară sau a celei a pionieri- 
și școlarilor, va fi o mare, sărbă- 

re a tinereții, 
iidemnul nostru este, iubite cititor, 
a nu lipsi de la acest important 
niment sporiiu școlar Nu se poate 
nu ai, printre sutele de concurenți 
e se vor ‘întrece, un prieten, un 
'e, o cunoștință. Aplauzele, incura- 
le tale ii va da aripi in lupta cu 
iudele și metrii, îl va ajuta să ciș- 
? „duelul'' de sub panou, îl va 
ufleți să realizeze „încercări șpec- 
uloase. Această sărbătoare a tine- 
ilui școlar din Capitală prilejuită .
deschiderea sezonului sportiv dec Ne aflăm exact la jumătatea turu- 
mnă promite să se iitșcrie ca un ț lui campionatului categoriei A. Mîine 
•niment de seamă in activitatea (se dispută jocurile celei de a șasea 
>rtivâ de mase a orașului nostru } etape, dominată de întîlnirea frunta- 
g. /șilor clasamentului (Dinamo Bacău

începe „Cupa orașelor*6 
la lupte libere (tinerei)

Mîine începe importanta com- 
iție de lupte libere „Cupa ora- 

t>r“ pentru tineret. Turul întîi inter- 
ișe, are loc duminică, 27 septem- 
e. (Grupa I Cluj), participă o- 
.ele Timișoara, Baia Mare, Cluj, A- 
I; (Grupa a 11-a, Tg. Mureș), par- 
ipă: Tg. Mureș, Satu Mare, Sighet, 
adea; (Grupa a Hl-a, Lugoj), par- 
ipă: Lugoj, Hunedoara, București, 
troșani; (Grupa a IV-a, Galați) par- 
ipă: Galați, Or. Stalin, Craiova, 
Ice a.
Turul doi inter-orașe, duminică 11 
ombrie: (Grupa 1 Timișoara),
’ticipă: Timișoara, Tg, Mureș, Lu- 
j, Galați. (Grupa a II-a Baia Ma- 
i participă: Baia Mare, Satu Mare, 
tnedoara. Or. Stalip. (Grupa a l)I-a 
niova) participă: Cluj, Sighet, Bucu- 

Craiova. (Grupa a TV~a Oradea) 
uoipă: Arad, Oradea, Petroșani, 

icea.
Turul trei, duminică 18 octombrie. 
rupă I Tulcea) participă: Timi- 
ara, Satu Mare, București, Tulcea. 
’rupă a II-a Petroșani) participă: 
lia Mare, Tg. Mureș, Petroșani, Cra- 
/a. (Grupa a 111-a Or. Sialin) par- 
ipă: Cluj, Oradea, Lugoj, Or. Sta-
i. (Grupa a IV-a Arad) participă: 
ad, Sighet, Hunedoara, Galați.

H I P I S M
alergările de azi

Azi după-amiază, cu începere de 
ora 14,45, se va desfășura o rou

tine pe hipodromul Băneasa Trap. 
Dintre cele 8 alergări ale reuniunii, 

primul plan se situează premiul 
iii în care participă:
Oravița 1700 (Tigăerti), Tămîios 
00 (Oană), Harbuz 1700 (Bontoi 
1), Bega 11 1720 (Marcu), Winctu 
40 (Ciobanul), Sena 1740 (Ichim), 
iffa 1740 (Szabo A), Omar 1760 
ănase), Jalea 1760 (Avram).
Cai din prima categorie ca: Tic, Cu- 

, Amica, Japoneza, Fantezia, figu- 
ază și în premiul Onward.

alergările de mîine

Reuniunea de mîine dimineață de la 
incasa prezintă o tripla atracție: pri- 
a înțîlnire a cailor de 2 ani alături 

caii de 3 ani și mai în vîrstă; pri- 
a alergare a cailor de 2 ani pe dis- 
nța de 1400 m.; întîlnirea celor mai 
mi cai pe 1800 m. în premiul Obraz- 
ca. In această alergare participă- 
Sloc 61 (Cîmpeanu), Covasna 59 

Itoian G), Văduvă 58'/2 (Bot:setil, 
al 54'/2 (Hutuleag), Sincer SS'/z 
azăr), Sibianca 48’/2 (Picta), Argint 

(Drăghici), Codaș 48 (lonescu). 
el mai mare număr de concurenți îî 
ezintă premiul Martor. Premiul Per
la pune în linie 11 concurenți și alte 
alergări cite 9 cai fiecare.

O fază din meciul Dinam,c București-Progresul, disputat în primăvară, 
pe stadionul 23 August

Turtii patru, duminică 1 noiembrie. 
(Grupa a II-a București) participă: 
Baia Mare, Oradea, București, Galați. 
(Grupa a Ill-a Hunedoara) participă: 
Cluj, Tg. Mureș, Hunedoara, Tulcea. 
(Grupa a IV-a Saiu Mare) participă: 
Arad, Satu Mare, Lugoj, Craiova. 
Grupa I își dispută turul patru, vi
neri 6 noiembrie la Sighet, cu parti
ciparea reprezentativelor orașelor Ti
mișoara, Sighet, Petroșani, Or. Sta
lin.

Finala competiției are loc sîmbătă 
14 noiembrie, la Galați. In grupa I 
evoluează echipele orașelor: Timișoara, 
Oradea, Hunedoara, Craiova. In gru
pa a II-a: Baia Mare, Sighet, Lugoj 
și Tulcea. Celelalte două grupe, a IH-a 
și a IV-a, își dispută întîietatea dumi
nică 15 noiembrie. In grupa a Ill-a 
se întrec reprezentativele orașelor 
Cluj, Satu Mare, Petroșani și Galați, 
iar in grupa a IV-a cele ale orașelor 
Arad, Tg. Mureș, București și Ora
șul Stalin.

Campionatele republicane de canotaj academic
_ _  Azi finalele feminine iar miine dimineață cele de băieți —

începi nd de ieri după amiază, lacul 
Snagov găzduiește cea mai importantă 
competiție internă de canotaj academic 
a anului. Peste 200 de vîslași și vîslașe 
își dispută întîietatea în cele 12 probe 
(7 masculine și 5 feminine) ale cam
pionatului republican.

întrecerile au început ieri după a- 
miază, cînd concurenții la probele de 
simplu, dublu. 2+1,4 fără cîrmaci și 
4-j-l au luat parte la seriile de cali
ficare. Azi dimineață, de la ora 10. se 
dispută recalificările la aceleași probe, 
urmînd ca finalele (duminică dimi
neața de la ora 10) să se dispute pe 
4 culoare. In probele de pînă acum 
s-au înregistrat rezultate normale, în 
sensul că echipajele socotite principale 
pretendente la titlu și-au asigurat ușor 
locul prim în seriile de calificare res-

„Cupa Carpaților” 
la ciclism

Intre 27 și 30 septembrie se desfă
șoară la Orașul Stalin a II-a ediție a 
„Cupei Carpaților", competiție ciclistă 
rezervată juniorilor. Organizatorii au 
trimis invitații la toate cluburile și 
asociațiile sportive din țară care au 
secții de juniori. Traseul întrecerii mă
soară 214 km. Iată itinerarul întrcce- 
lii: etapa 1 — Orașul Stalin — Pre
deal — Orașul Stalin (plecare în 
bloc); etapa a II-a— Orașul Sțalin
— șoseaua spre Tg. Secuiesc — Ora
șul Stalin (contra timp pe echipe); eta
pa a Ill-a — Orașul Stalin — Scrcaia
— Orașul Stalin (plecare în bloc); 
etapa a IV-a — Orașul Stalin — Fel- 
dioara — Orașul Stalin (individual 
contra-timp). 

și L'.T.A.) și de tradiționalul cuplaj 
inter-bucureștean de pe stadionul „23 
August". Alături de aceste jocuri, 
alte trei întîlniri-. importante pentru 
clasament și deosebit de echilibrate, 
completează programul uneia din cele 
mai interesante etape.

Fără îndoială că mîine tribunele 
de la stadionul „23 August" vor fi 
din nou pline. Zeci de mii de oameni 
vor veni să vadă „la lucru" pe 
cele 4 formații bucureștene, care — 
deși actualmente ocupă locuri slabe 
în clasament (cu excepția echipei 
C.C.A.) — rămîn pentru amatorul de 
fotbal aceleași echipe bune, cahabile 
să ofere jocuri de valoare. Iată, așa 
dar, ce așteptăm mîine de la cupla
jul bucureștean. Cele 4 formații care 
vor evolua vor trebui să depună toa
te eforturile pentru a șterge proasta 
impresie pe care au lăsat-o publi
cului bucureștean la anteriorul cuplaj. 
Deci PREOCUPARE PENTRU JOC, 
PENTRU FOTBAL DE CALITATE, 
PENTRU O EVOLUȚIE LA NIVELUL 
POSIBILITĂȚILOR JUCĂTORILOR 
care compun cele 4 echipe 1 In cele 
patru echipe care se întrec mîine în 
Capitală vor evolua peste 30 de ju
cători care a» purtat tricoul diferi
telor echipe reprezentative A, B sau 
de tineret. De la acești jucători, ze
cile de mii de oameni ai muncii care 
vor lua loc în tribune așteaptă o 
comportare corespunzătoare, atît din 
punct de vedere tehnic, cit și AL 
DISCIPLINEI PE TEREN. AL SPOR
TIVITĂȚII. Fără îndoială, punctele 
puse în joc își au importanța lor. 
Iar dîrzenia luptei pentru cîștigarea 

pective și deci un loc în finalele'mas
culine de mîine.

In campionatul feminin finala se 
dispută pe 6 culoare, așa îneît nu mai 
e nevoie de calificări. Prima probă 
(azi la ora 16) este cea de 4Ț-1 ra
me, în care își vor disputa locul 1 în 
principal echipele Cetatea Bucur și 
Rapid. La simplu va fi interesant du
elul Florica Ghiuzelea—Dora Lacatoș. 
La dublu și 4-j-l vîsle șansele sînt 
mai mult de partea vîslașelor clubu 
lui Metalul, în timp ce la 8Ț-1 vîs- 
lașele din echipajul lui Dinamo Bucu
rești n-au concurente oare să le dea 
prea mari emoții.

Capul de afiș al programului concursului 
Pronosport nr. 39 din 27 septembrie îl con- 
st luie partida dintre formațiile reprezenta
tive ale R. P. Ungare și U.R.S.S. Pentru a- 
cesl meci federațiile de specialitate au o- 
nunfat următoarele echipe : R. P. Ungara : 
Grosics - Matroi, Sipos, Sarosy - Boszik, 
Kotașz — Sandor, Gârocs, Albert, T chy, 
Fenivessy ; U.R.S.S. : -lașjn — Kesarev, Mas- 
lionkin, Kuzneiov. - Voinov, Netlo — hin, 
Fedosov, F. Ivanov, Bubukin, Meshi.

Jiul Petroșani va prezenta în partida cu 
comp oano țârii Petrolul Ploeșli următorul 
„11" : Crîsnic — Romoșon, Panoit, Vasiv — 
Farkaș, Crăciun — Toth, Ciurdârescu,. Ghibea, 
Cosmoc, Manea. Cealaltâ echipâ din Valeu 
Jiului, M nerul tupeni va prezenta în meciul 
cu Știin a Cluj următoarea formație : Mi- 
halache — Plev, Comun, Cheresteș — Szoke, 
Mihai - Paraschiva, Milca, Leahevici, Peretz, 
Crâiniceonu. Studenții clujeni vor opune o 
echipâ d n care vor lipsi Moguț, Mureșon și 
Marcu care sini occidental,, loto formafia : 
Nicoarâ - Crornely, Georgescu, Costin - 
Petru Emit, Nedelcu 1 - Ivansuc, Mateianu, 
Suciu (Munteanul, Nedelcu II, Horațiu Mol
dovan.

U.T.A. core |oocâ la Bacău un meci care-i 
poale aduce locul de lider, bineînțeles in 
coz de victorie, va deplasa următoarea e- 
chipă : Coman - Szucs, Băcuț, Isghireanu 
— Capaș, Ferencz - Pîrcălab, fetschowski, 
fetescu, Mefcas, Jîrlea. 

celor două puncte nu poate decît să 
facă și mai interesant, și mai animat 
un joc de fotbal. Jucătorii trebuie 
însă să înțeleagă că lupta pentru vic
torie trebuie dusă în limitele spor
tivității. ale întrecerii tovărășești, ale 
respectului pentru adversar.

Antrenorii, conducerile cluburilor 
respective au datoria de a sta de 
vorbă cu jucătorii în această privință. 
Iar masele de spectatori speră că 
angajamentele pe care acum cîtva 
timp jucătorii echipelor bticqrcștene. 
și le-au luat prin presă nu vor fi 
date uitării.

Și acum c.îteva amănunte asupra 
jocurilor. In deschidere se întîlnesc. 
Dinamo și Progresul. Meciul e deo
sebit de interesant, deși cc’e două 
echipe ocupă locurile... 11 și 12 în 
clasament. Sau, poate, tțx-mai Je 
aceea 1 Progresul e în revenire. Joi, 
la antrenament, noul antrenor al clu
bului. Augustin Botescu, a luat un 
prim contact cu jucătorii pe care îi 
va antrena. La Dinamo București 
se contează . pe reintrarea în liniă de 
mijlocași a iui Vasile Alexandru și 
pe reapariția lui Eire I în centrul liniei 
de atac.

La fel de important este și jocul 
vedetă, dintre Rapid și C.C.A. Fero
viarii, după trei Infringed consecu
tive în campionat (dintre care două 
pe teren propriu) vor căuta să se 
reabiliteze în această înțîlnire, mai 
ales că vor beneficia de aportul lui 
Greavu (restabilit) și al lui Ozon 
(căruia i-a expirat suspendareal. Deși 
a pierdut duminică la Orașul Stahn, 
C.C.A. a făcut un joc bun, formația 
sa dînd satisfacție. Echipa va fi în
tărită prin reintrarea lui Jenei.

Cu legitim interes este așteptat și 
jocul de la Bacău dintre cele două 
formații pînă acum neînvinse, Dinamo 
din localitate și U.T.A. c:ee ocupă, 
în această ordine, primele două locuri 
în clasament. In acest joc, prima 
șansă o au localnicii, mai ales după 
evoluția bună de la București, din 
etapa precedentă. Alinerul Lupeni, cu 
o înaintare în mare formă (joi, la 
antrenament a marcat 21 de goluri 
în întîln'rea cu juniorii — repriza 1 
și cu Minerul 11 — repriza a doua) 
primește vizita Științei Cluj, una din 
performerele etapei a V-a. Celelalte 
două jocuri ale etapei (Petrolul — 
Jiul și Steagul roșu — Farul Cons
tanța) lasă să se întrevadă victorii 
ale gazdelor.

AZI
IN CAPITALA

HANDBAL : stadionul Tineretului, ora
16,45 : Știinta-Rapid (cat. A feminin).

CĂLĂRIE : Baza hipica din caiea Plevnei, 
de la ora 9 și do la ora 14 : campio
natele republicane.

CANOTAI ACADEMIC: Lacul Snagov, ora 
16: Finalele campionatului republican (fete).

MiINE
CN CAPITALA

FOTBAL : stadionul 23 August, ora 12,45 : 
Progresul-Dinamo (cat. A) ; ora 16,30 : 
C.C.A -Rapid (cat. A) ; teren Obor, ora 
10 : Pompierul-Știința Tim.șoara (cat. B) ; 
teren C.A.M., ora 10,30 Șt.infa București- 
Rulmentul Bîrlad (cat. B).

CANOTAJ ACADEMIC: Lacul Snagov, ora 
10: Finalele campionatului republican^ (bâieft).

CICLISM : Șoseaua București-Tîrgoviște,
Km. 7, ora 8,30 : plecarea în cursa de fond 
organizata de asociafia sportivă C. P. Bucu
rești.

HANDBAL : stadionul Giulești, ora 10,30 : 
Rapid-Chimia Făgăraș (cat. A mase.) ; 
stadionul Dinamo, ora 12 : Dinamo-Tehno- 
melal Timișoara (cat. A mase.).

RUGBI : stadionul 23 August, ora 14,30 : 
R.P.R.—R.D.G. ; stadionul Giulești, ora 9 : 
Rap d-Meteor ; stadionul Tineretului II, oro

Cele două forma* ii ieșene Unireo st 
C-S.M.S. care își vor disputa derb ul local 
vor prezemo următoarele echipe . Unirea : 
Popo - Hess, Fonea, Cernea - Bedivon, 
Ivanovici - Coruntu, Mureșan, Cojocoru, 
Creangă, Blumer; C.S M.S. : Ursache - Das- 
călu, Buimistr uc, Păun - Alexandrescu, 
Don - Drom, Demien, Crufiu, Unguroiu, A- 
vasilichioaie

Iotă care va fi formația cu care va intra 
pe teren C.F.R. Arad în meciul cu Corv nul 
Hunedoara • Băfrîn - Suhanek, Babo, Mădă- 
rușan - Balint, Merle (Blaj) - Cazon, Don, 
loanovici, Mureșarr, Buc»ulean.

Derbiul regiunii Suceava care va opune 
formațiile Foresta Fălticeni și Victoria Su
ceava va aduce pe teren următoarele echipe : 
Victoria Suceava : Siddc - Burlacu, $tefan 
Vasile, Arqhir - Matei, Starlefki - tupeanu, 
Potolea, Moldovan, Lalu, As minioaei. Fo
resta : Bogoș - Pop, Filo, Vaido - Hie, 
Sandu, Pisică, Stanciu, Moldoveana, Chifu, 
Lozăf.

Toate partidele cuprinse în programul con
cursului Pronosport de dum nică se vor 
disputa așa cum am anuntat din timp dună 
închiderea concursului care va avea loc 
duminică la ora obișnuită.

Fotbaliștii coreeni învingători 
la Orașul Stalin

In cadrul turneului pe care-F între- 
prinde în țara noastră, echipa de fot
bal a Cantonamentului Central Spor
tiv din R.P.D. Coreeană a evoluat 
joi la Orașul Stalin, unde a susținut 
o partidă amicală în compania forma
ției Steagul roșu.

Victoria a revenit oaspeților cu 
scorul de 1—0 (0—0) prin punctul 
înscris în min. 78 de lang Sinș-cial.

A condus bine Toi Dak-rion.g.
(GH. MAZGAREANU și P. DUMI- 

TRESCU-coresp.).

NOTE^jTÎRI DiN FOTBAL
C.S.M, Ba'a Mare — Recolta Cărei

1—1 (0—0)

Baia Mare 25 (prin telefon). Joi 
s-a disputat în localitate întîlnirea 
de fotbal de categoria B C.S.M. Baia 
Mare — Recolta Cărei. Deși C.S.M. a 
donrnat categoric (raport de cernere 
10—0) jucătorii de la Recolta au reușit 
să înscrie prin Roman (min. 51). In 
min. 55 Gergely III a egalat. In min. 
73 Vlad I (C.S.A1.) a ratat un penalti, 
trăgînd în brațele portarului Fulleiter.

• Fotbaliștii de la C.S.M. Baia 
Mare s-au deplasat ieri în U.R.S.S. 
unde vor susține două întîlniri. Du
minică, la Ujgorod, vor juca meciul 
revanșă cil Spartak (la Baia Mare 
jocul s-a terminat la egalitate 2—2) 
iar marți vor întilni o selecționată a 
orașului Alunkacevo-

V. SĂSARANU 
corespondent

1

București Tim'șcara 1—1 (1—0)

Ieri după amiază am reîntîlnit pe 
stadionul Giulești pe foștii internațio
nali din București și Timișoara. Și 
s pec ta tori i—aprox imat i v 10.000—care 
s-au deplasat pînă în Giulești, în ciuda 
timpului nefavorabil, nu au avut ce 
regreta. Ei au asistat la o înțîlnire 
viu disputată, cu multe faze specta
culoase. Victoria a obținut-o, cu 
scorul de 2—1 (1—0), echipa Bucu- 
reștiului, avantajată și ca vîrstă și ca..; 
greutate. Iată autorii golurilor: Andrei 
Rădulescu (2) pentru bucureșteni și 
Adalbert Kovacs pentru timișoreni.

11 s Dinamo Milifia-Petrolui Pitești ; sta
dionul Tineretului IV : ora 11 : Metalul 
M.I.G.-Cetatea Bucur ; teren Aeronautica, 
ora 10 : Aeronautica-Unirea T U-G. Brăila 
(meciuri de cat. B).

CĂLĂRIE : Baza Iriplca din calea Plevnei, 
de la ora 9 și de Io ora 14 : campio
natele republicane.

HOCHEI PE IARBA : stadion 23 August, 
teren III, ora 9,00 : Știinta București- Voint'o 
Ploești ; ora 10,30 : Constructorul Buc.-C.S.M. 
Rădăuți (camp, republican).

VOLEI, stadionul Progresul, de la ora 
Știința Buc. - C.S.M.S. lași (cat. B).

IN ȚARA

AZI
HANDBAL : Sibiu : Vo nța-C.C.A. ; lași t 

C.S.M S.-Dinamo Orașul Stalin ; Reșița ț 
C.S.M.-Victoria Jimbolia ; (cat. A mase.) ; 
Timișoara : Știința-C.S.M. Reșița , Mediaș 3 
Record-St. roșu Sibiu : Tg. Mureș : C.S. Tg. 
Mureș-Constructorul Timișoara ; Orașul 
Stalin : Tractorul-C&tatea Bucur (cat. A 
fem.).

RUGBI : Ploești : C.S.A.-Știința București j 
Roman : Laminorul-Petrolul Ploești ; Galați » 
Progresul F. E-Petrei Chimie București ,- 
Tecuci : Zimbrul-C mentul Medgidia ; Tîrna- 
veni : Chimica-Minerul lupeni ; Petroșani s 
Știin a-C S.A S biu ; Timișoara ; C.F.R.-
C.F.R. Clui ; Orașul Stalin j Olimpia-Cor- 
vinul Hunedoara.

Trogerea din urnă a concursului Prono- 
expres de duminică 27 septembrie va avea 
loc în sala d-in str. Doamnei nr. 2 și va fi 
urmată de un film.

Intrarea liberă.
PROGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT 

NR. 40 DIN 4 OCT. 7?59
I. Corvinul Hunedoara-C.S.A. Sibiu

(cat. B}
II. Știința T mișoara-Poiana Cîmpino

(cat. B)
III. Unirea Focșoni-C.S.U. București (cat. B)
IV. A.M.E.F.A. Arad-lnd. Sîrmei €. Turzii

(cat. 0)
V. Flacăra Moreni—C.S.M. Roși a (cat. B)

VI. G oria B strița-Unirea loși (cat. B)
VII. Rapid Clui-CS. Tg. Mureș (cat. B)

VIII. Meto ui Oțelul Roșu-Știința €ra:x>va 
(cot. B)

IX. Rulmentul Bîrlad—S.N.M. Constanța
(col. B|

X. Chimia Făgăraș—C S. Oradea (cat. B)
XI. Victoiia Suceava-Dinamo Galați

(cat. B)
XII. Drubeta Tr. Severin-A.S. Pompierul

(cot. B)
* Rubrica redactată de 1. S. Loto- 

Pronosport.

" sportul popular
Nr 3464 Pag. a 5-a



jcv///- a, 1

Â m fost martori, in cele trei zile de întreceri balcanice de pe stadionul 
ZJ Republicii, la cel mai frumos succes din istoria atletismului nostru.

Pe același stadion aplaudasem de-a lungul anilor victoriile echipelor 
noastre în fața formațiilor Franței, Norvegiei, Belgiei, Olandei, Elveției. 
Pe același stadion am salutat cu prilejul celor 11 ediții ale Campionatelor 
noastre internaționale multe succese și performanțe de valbare ale atleților 
romini. Totuși niciodată pînă acum atleții noștri nu au adus spectatorilor 
un asemenea mănunchi minunat de rezultate excelențe, nu au încheiat în
trecerile cu un asemenea bdanț de victorii. Pe de altă parte, alături de atleții 
celorlalte țări participante, atleții romini au contribuit ca ediția a NVIII-a a 
1. B. să însemne o puternică manifestare a prieteniei sportivilor din țările 
balcanice.

DE ATLETISM
Gel mai frumos succes din istoria atletismului nostru

Nu este poate cazul să mai spunem 
că asupra modului cum aveau să se 
comporte atleții noștri Ia Balcaniadă, 
iubitorii de atletism și-au făcut des
tule griji. Chiar dacă debutul slab 
al sezonului a fost, urmat de un oare
care reviriment, totuși nimeni n-ar fi 
putut anticipa cu siguranță de sută 
la sută victoria echipei noastre 
coline. In intilnirile susținute cu 
pele Poloniei și Franței, atleții 
slavi arătaseră multă omogenitate și 
o formă superioară. Cu concluzii fa
vorabile pentru pregătirea lor prebal- 
canică închetaseră și atleții bulgari 
întrecerile cu echipele R. D. Germane 

mas- 
echi- 
iugo-

Echipele R. P. Romine, campioane balcanice 
(Foto :

mobiliza forțele pentruși Cehoslovaciei, iar grecii meciurile 
cu echipele Franței și R.A.U. In a- 
celași timp, asupra valorii lotului nos
tru, ca echipă, nu avusesem prilejul 
să ne facem o idee, deoarece pregă
tirea pentru Balcaniadă h-a cuprins 
nici o întîlnire bilaterală. In aceste 
condiții, întrecerea se anunța foarte 
strînsă și declarațiile oaspeților noș
tri dirvainte de concurs au evidențiat 
acest lucru. Era absolut limpede că 
pentru a putea termina învingători la 
j. B. atleții noștri trebuiau să arunce 
în focul -luptei sportive toate resur
sele, să dea dovadă de dîrzeme și 
de o dorință fermă de victorie.

Acum, citîd Jocurile sînt încheiate, 
— cu rezultatele pe care le știm atit 
de bine — ne permitem să divulgăm 
un „secret" din timpul pregătirilor 
atleților noștri. La gazeta de perete 
a lotului R.P.R. a fost afișat un tabel 
intitulat simplu : „Pronosticul nostru". 
Erau trecute acolo clasamentele pro
babile — de la locul 1 la 6 — ale 
celor 31 de probe din programul 
J. B. care conduceau la următoarele

P. 
p: 
o: 
P.
3.

rezultate finale: BARBAȚI: 1. R 
Romină 144 p: 2. Iugoslavia 142 
3. Bulgaria 1(® p: 4. Grecia 87 
5. Turcia 21 p; FEMEI : 1. R. 
Romină 96 p; 2. Bulgaria 81 p;
iugoslavia 72 p; 4. Turcia 10 p. Su
bliniem, în aceste anticipări, locurile 
acordate atleților noștri aveau un rol 
stimulatoriii. Inutil să mai spunem 
că fiecare dintre reprezentanții noș
tri cunoștea bine performanțele ad
versarilor săi și învățase pe de rost 
acel pronostic care, în fond, îi arăta 
cîte puncte trebuie să aducă echitxu 
noastre pentru a obține victoria. Dar 
cele 2 puncte anticipate puteau fi 
ușor răsturnate (ajungea o simplă

PUTINA STATISTICA
Cum este și firesc, îi.trecer.'le 

cadrul celei de a XVIII-a ediții a 
de atletism 
statistică o s^medenfe de

9
t'ție cu clasament pe
destul de 'lesne de întocmit și clasa
mente iutejțâȚi după siste-mul în- 
tîlnirilor bilaterale (punctaj 5-3-2-1 p 
și la ștafeta 5-2 p.). Am întocmit 
și noi asemenea c’asamente pentru e- 
chipele-noastre. .“LA BARBAȚI: R. P. 
Romînă—Iugoslavia 124,5—109,5; R. P.

din 
J.B. 

au oferit amatorilor de 
stică , o sumedenfe de „subiecte". 
Jacurile Balcanice fiind o compa

ct! clasament pe echipe, este

mai clar. După 
reușita a fost

cucerite, de re- 
republicane do-

Inversare de locuri Ia una din probe!) 
și tocmai de aceea atleții noștri au 
intrat în concurs hotărîți să obțină 
mal mult decit indicau „calculele", 
să răstoarne toate previziunile, să-și 
asigure un succes cit ‘ ~
trei zile de concurs, 
deplină .

Dincolo de titlurile 
cordurile balcanice și 
borîte, dincolo de punctele clasamen
telor. victoriile reprezentativelor R.P. 
Romîne au fost victorii ale patriotis
mului înflăcărat și puterii de luptă, 
ale spiritului de echipă și coeziunii.

adeverit că atletii noștri îsi pot

Th. Rcibu)
atingerea unui 

țel și că pot să se pregătească astfel 
incit să facă față cerințelor unui mare 
concurs internațional. Sîntem pe deplin 
mulțumiți de comportarea alergători
lor de semi-fond și fond (Zoltan Va- 
moș, Constantin Grecescu, Andrei Ba- 
rabaș, Vasile Weiss, Șt. Mihaly) care 
au adus echipei cel mai mare număr 
de puncte. La fel de mulțumiți sîn
tem și de felul cum au evoluat sări
torii (Cornel Porumb, Sorin Ioan, Xe- 
nofonte Boboc, Zo'tan Szabo. Vale
ria Jurcă), o parte dintre aruncă
tori (Al. Bizim, C-tin Drăgulescu, Nic. 
Ivanov), dectatloniștii (Victor Cincă 
și Ion Mesaroș), maratonistul Toma 
Voicu, lăe Savel, Tiberiu Ardeleanu 
și Mircea t'rsac la garduri, Traian 
Sttdrigean la 400 m. Vasile Florea 
la 3.000 m obst.

Echipa feminină a corespuns inte
gral. Maestra emerită a sporlului 
lolarida Balaș a realizat marea per
formanță a concursului ; Ana Coman 
și Lia Manoliu au stabilit noi recor
duri republicane și totodată normele 
preotimpice ; Ioana Petrescu s-a do
vedit din nou cea mai rapidă aler
gătoare din Balcani: Maria Diți și 
Elisabe'a Todorov au obținut victorii 
clare. Au dat satisfacție de asemenea: 
Florica Grecescu, Aurelia Sîrbu, Ilona 
Aliklos, Olimpia Cataramă, Maria 
Pândele, Sanda Grosu.

După caii se vede marea majori
tate a componențiior echipelor noas
tre s au prezentat Ia înălțimea aștep
tărilor. Au fost însă probe la care 
rezultatele reprezentanților noștri ni 
sau încadrat în progresul general 
al echipei : 100 și 200tn, disc, 4x100 
m și 4x400 m la bărbați și 4x100 
m la femei. îndeosebi asupra probe-

Romînă—Grecia 133—99 p : R. P- Ro- 
mînă—R. P. Bulgaria 135—99 p. LA 
FUA4F.I : R. P. Romină—Iugoslavia 
73—55 p ; R. P. Romînă—R. P. Bul
garia 72—56 p. Cum se 
categoric, pe toată linia.

a Un clasament după 
medalii: BARBAȚI : 1. 
mină 23 (7 de aur, 7 de

vede succes

numărul da 
R. P. Ro- 

»•»»*-<! țr uc i ae argint si 9 
de bronz) ; 2. Grecia 15 (6+4+5) ; 3. 
Iugoslavia 14 (6+3+5) ; 4. R. P.
Bulgaria 13 (3+7+3) ; 5. Turcia
1 (0+1+0) ; FEMEI : 1. R. P. Ro- 
mînă 15 (7+5+3) ; 2. R. P. Bul
garia 12 (l+3-|-8); 3- Iugoslavia 9 
(4+4+1),

I

ca atletismul nostru să 
de frunte în arena in- 
mai trebuie inu'tă 
ca performanțele at’e- 
noastră să fie pe mă-

lor de ștafetă vom reveni pe larg în- 
tr-un material viitor. Am rămas în 
urmă la aceste probe și acest lucru 
trebuie să dea de gîndit atleților și 
antrenorilor.

Succesele atletismului rominesc la 
cea de a XVIII-a Balcaniadă au pro
dus o vie satisfacție în rîndurile iu
bitorilor de sport din întreaga țară. 
Nu trebuie însă ca e'.e să ducă la 
înfumurare, la automulțumire. Am a- 
tins un nivel ridicat cu prilejul aces
tor Jocuri, dar mai avem mult de 
făcut pentru i 
ocupe un loc 
ternațională, 
muncă pentru 
ți lor din tara 
sura condițiilor de dezvoltare ale a- 
cestui minunat sport create 
grija partidului și guvernului.

Am încheiat victorioși întrecerile 
Jocurilor Balcanice de la București. 
Fie ca aceste victorii să dea aripi 
atleților romîni în pregătirile lor pen
tru viitoarele confruntări internațio
nale, pentru ediția jubiliară a J.B. 
de la Alena și pentru Jocurile Olim
pice de la Roma 1

ROMEO VILARA 
IACINT MANOLIU

prin

întrecerile de la București au confirmat 
creșterea nivelului atletismului din Balcani^

ns-a declarat 0. Szimicsek, președintele Asociației internaționale a antrenorilor de at’etism
Printre oaspeții celei de a XVIII- 

a ediții a Jocurilor Balcanice de 
atletism au fost și peste 20 de an
trenori, veniți să-și îndrume „ele
vii" component! ai echipelor Bulga
riei, Greciei, Iugoslaviei și Turciei. 
Printre aceștia, antrenorul federal 
al Greciei, OTTO SZIMICSEK, 
îndeplinește o funcție de răspunde
re și în viața atletică internaționa
lă : e președinte al Asociației an
trenorilor de atletism din lume. Pe 
de altă parte Szimicsek a urmărit 
toate cele 18 ediții ale J. B. Aces
tea au fost motivele pentru care, 
după terminarea concursurilor, l-am 
rugat pe O. Szimicsek să ne spună 
părerea sa în legătură cu rezulta
tele tehnice ale 
ce ne-a declarat 

Balcaniadei. Iată 
el:

Întrecerile de la„întrecerile de la București au con
firmat creșterea nivelului atletismului 
din Balcani. F.chipele Rominiei, Iugo
slaviei, Greciei, Bulgariei s-aii prezen
tat bine pregătite. Și echipa Turciei 
a avut citeva individualități, dar din 
păcate nu a putut alinia o garnitură 
completă. Este îmbucurător că, spre 
deosebire de edițiile trecute, de data 
aceasta au evoluai multi atleți tineri, 
ceea ce ne dă speranțe că in viitor 
rezultatele vor fi și mai bune.

Anul trecut probele ae sprint au fost 
dominate de Bîcivarov. Am regretat 
să acum, venit după un clacaj, cam- 
nionul bulgar nu s-a putut prezenta 
ta valoarea sa. Cu excepția lui, nu 
avem alli sprinteri de clasă în Bal
cani, căci Lorger rămîne totuși un ex
celent alergător peste garduri.

La probele de semifond aveți in Zol
tan Vamoș un mare campion. De data 
aceasta el a fost net superior lui De- 
nasfas și celorlalți alergători greci și 
iugoslavi. O impresie excelentă mi-a 
lăsat și Andrei Barabaș, in care văd 
pe campionul de miine, insă nu la 
1.500 th, ci la 5.000 m. Grecescu, 
Weiss și Barabaș au alcătuit un pu
ternic „trio" in cursele de fond.. Nu 
le-au rezistat nici Mihalici, nici Mu- 
gosa și nici măcar Ivanovici (in care 
iugoslavii Iși puneau mari speranțe, 
bazați pe ultimul lui rezultat de 14:17,2 
din meciul cu Franța). Indiscutabil, 
aportul semifond iști lor și fondiștilor a 
fost hotărîlor pentru victoria echipei 
romine..

Succesul aceasta e ou atit mai fru
mos. cu cit alergările de la 800 la 
10000 m erau piuă acum „apanajul" 
atlet dor iugoslavi. Impresionai de re: 
zultatele alergătorilor romini, de buna 
tor pregătire fizică, de tactica fericită 
utilizată de ei (mai ales la 5.000 in 
și la 10.000 m) am ținut să-i cunosc 
pe antrenorii care s-au ocupat de 

pregătirea lor. .4 fost o adevărată sur
priză să constat că antrenorul care 
prin comportarea atleților săi vădea 
multă experiență și maturitate era 
unul dintre cei mai tineri, antrenori 
ai echipei romine.

Im 110 m garduri, Stanko Lorger 
rămine același atlet de clasă. El este 
unul din puținii alergători europeni și 
singurul printre ai noștri, în Balcani, 
care are o bună viteză. Dacă vrem să 
îmbunătățim rezultatele la această pro-

UN DEBUT
PROMIȚĂTOR

Pe același traseu ca acel al parti- 
cipanților ia J.B. s-a desfășurat luni 
campionatul republican de maraton pe 
anul 1959. Cei 37 de concurenți au 
luat plecarea la 30 minute după star
tul oficial pentru întrecerea balcanică. 
Disputa pentru cucerirea titlului de 
campion a fost dominată cu autoritate 
de ION PRICOP care de la jumătatea 
traseului a preluat conducerea, dis- 
tanfîndu-se apoi cu fiecare kilometru. 
Bine pregătit și dozîndu-și foarte bine 
eforturile Pricop a realizat o perfor
manță bună și cu atit mai meritorie 
cu cit acesta a fost primul maraton 
din cariera lui. El a acoperit distanța 
în 2.35:48,6, sosind cu un avantaj de 
peste 6 minute față de cel al doica 
clasat. Cu acest rezultat Pricop ar /i 
putut ocupa locul 3 in clasamentul 
general al probei balcanice și se poate 
presupune că in compania puternicilor 
alergători iugoslavi Skrinjar și Stoia- 
novici, el ar fi putut realiza o per
formanță și mai bună.

Iată clasamentul campionatului re
publican de maraton: 1. ION PRICOP 
(Progresul Timișoara) 2.36:48,6; 2. 
Mihai Babaraica (Recolta Buc.)

bă va trebui să îndrumăm către ea an 
număr cit mai mare de sprinteri. Cam 
același lucru și despre proba de 400 m 
garduri. Aici, doar Savel — încă nes
tingherit în fruntea alergătorilor din 
Balcani — și Ozgiiden, au înregistrat 
rezultate corespunzătoare. La 3.000 m 
obstacole Papavasilitt a ciștigat al 
cincilea titlu balcanic. Deși replica ad
versarilor săi a fost In acest an mai 
puternică decit altă dată, totuși Gior
gios se dovedește tot mai siăpin pe el, 
mereu mai suplu în alergare, mai ele
gant in trecerile peste obstacole

O mare surpriză a fost pentru mine 
clasamentul probei de înălțime. Iugo
slavul Majtan care cîștigase recent în- 
tilnirea cu săritorii francezi (2,00 m). 
a ieșit ultimul sărind... 1,80 m. Nici 
compatriotul său Marianovici, pe care 
de asemenea îl consideram favorit, nu 
a obținut un rezultat pe măsura repu
tației sale Se pare că vîrsta începe

SORIN IO AN

să-și spună cuvintul! Totuși n-am mo
tive să [iu îngrijorat în privința viito
rului acestei probe la noi în Balcani. 
Cîștigătorul, Cornel Porumb,es'te uri at
let foarte tlnăr — 20 de ani mi se 
pare — dotat ca o detentă remarcabilă. 
Fără îndoială el poate mai mult deed 
2,01 m.

Un alt atlet tînăr oare s-a afirmat 
pe deplin la Balcaniadă a fost compa
triotul meu Dimitrios Mang Iar as. După 
cum vă amintiți, el a ciștigal lungi
mea cu 7,51 m, record grec și balcanic, 
civind și alte trei sărituri excelerde: 
7,34 m. 7,40 rn și 7,43 m. Sincer vor
bind, rut mă așteptam deloc la această 
se'ie de rezultate. Manglaras are doar 
19 ani și s-a impus abia in acest an, 
ciștigînd campionatele școlare ale Gre
ciei. I,a București el și-a îmbunătățit 
recordul personal cu 43 cm, Sorin loan 
s-a prezentai foarte bine, în evident 
progres față de anii trecuți și ar fi 
putut ciștiga dacă Manglaras nu ne-ar 
fi făcut surpriza de care am vorbit. 
Inexplicabilă pentru mine comportarea 
fostului campion balcanic Bratiko Mil
ler. E greu de admis ca un sărilor 
care cu puțin timp înainte realizase 
7.39 m, să nu obțină aici deed 
6/19 m /

2.43:13,1: 3. Vasile Teodosiu (P.T.T.)
2. 46:35,6; 4. Nicu Nicolae (Met. 
M.I.G. Buc.) 2.49:42,0: 5. D-tru Dra- 
gomir (Recolta Buc.) 2.51:58,0: 6. Mi
hai Piesa (Progr. Buc.) 2.54:11,0; 7. 
Nicolae Constantin (Olimpia Or. Sta
lin) 2.54:26,0; 8. Ion Babo-e (P.T.T.) 
2.55:19,0; 9. Suliman Ahmed Ariff 
(Constructorul Buc.) 2.55:59J); 10.
Moise Ruse (Recolta Buc.) 2.56:21 JO; 
11. Gh. Nicolae (C.C.A.) 257:240.
Clasamentul pe echipe: 1. RECOLTA 
BUCUREȘTI (Al. Babaraica, D. Dra- 
gomir și M. Ruse) 10 p — campioană 
a R. P. Roniînr; 2. P.T.T. 15 p; 3. Pro
gresul București 20 p.

Deși rezultatele la triplu salt au fost, 
în general, mai bune decit la edițiile 
precedente, totuși consider că nivelul 
acestei probe, aici in Balcani, este în
că nesatisfăcător. Va trebui să se lu
creze mai mult și mai bine pentru a 
duce performanțele săritorilor noștri la 
nivelul cerințelor europene. In schimb, 
săritura cu prăjină ne-a oferit un con
curs minunai. Intr-adevăr, s-a învățat 
să se sară in țările noastre I Un atlet 
de valoarea și cu experiența lu Roubams 
a trebuit să facă apel la toate resur
sele și cunoștințele sale pentru a putea 
termina învingător! Heistov, Hlebarov, 
Szabo, Kuzmanovici si Efstaiiadis 
s nu prczentat foarte bine, lucru cu 
a it mai îmbucurător cu cit majoritatea 
sînt tineri. Se pot număra pe degete 
concursurile internaționale in care din 
8 participanți 6 să fi trecut de 4,30 m. 
Pot afirma că „prăjina" a avut la 
București un nivel mondial.

Toale aruncările au marcat un sen
sibil progres față de Balcaniadele an
terioare (in trei din cete patru aruncări 
au și fost stabilite noi recorduri ale 
J. B.). Rezultatele primilor clasați sînt 
de talie europeană: 79.56 m /a suliță; 
54,61 m la disc: 62,65 m la ciocan; 
17,13 m Ia greutate..

Mi s-a întimnlat pentru prima oară 
bi viață să văd un concurs de decatlon 
cîștigi:idu-se la un singur punct dife
rență/ Au fost înregistrate rezultate 
neașteptat de bune. Victoria Iul 
Slavkov a fost merita'ă. Atletul bulgar 
este suscep'ibil ele mari progrese, de
oarece cifrele sale la aruncări sini în
că modeste. l:i persoana lui s-ar putea 
să avem un decatlonist de mare clasă 
al Balcanilor. Alături de el s-au impus 
și iugoslavii Brodnik, Kolnik și rornl- 
nii Cincă și Alesaros.

Grecia neavind în concurs nici o at
letă, veți înțelege că am urmărit mal 
puțin probele feminine. Totuși, îmi per
mit citeva observații și pe marginea 
lor. O mare satisfacție mi-a prilejuit 
recordul mondial al Iolandei Balaș, a- 
dus la b cifră aproape de neînchipuit. 
Uu acest 1,84 m, am acum un argu
ment și mai serios pentru a-i pune la 
treabă cu mai multă rivnă pe sărita'U 
mei. Rezultatele lor sînt modeste, (la 
București alî.t Dukas cit și Koinis n-au 
sărit decit 1,85 m) l-am 'avertizat că 
dacă vor sări la fel, o voi ruga pe lo- 
landa să vină la Atena să concurez» 
cu ei și să-i învingă 1 Cred că lecția 
pe care ar primi-o in fața exigențitor 
noștri spectatori le-ar folosi! In gene- 
ral.probele feminine mi-au arătat că a- 
vețt atlete de clasă, în special aruncă
toare.

Bine pregătite au fost și echipele 
Bulgariei și lugos'aviei. Oricum, supre
mația atletismului feminin rominese 
este categorică în Balcani pentru m'ilfi 
ani de-acum încolo. La noi. din păcate 
atletismul feminin este foarte puțin 
dezvoltat. Plec însă de la București de
cis să fac tot ce-ml va sta în putință 
pentru a îmbunătății această situație, 
astfel ca să putem alinia și noi o e- 
chipă feminină la întrecerile ediției 
jubiliare a 1. B. de la Alena.

In fond, la Jocurile Balcanice ca și 
la cele Olimpice, Important este să 
varticini si rui srt cîstifiî!



O valoroasă performanță a motocicliștilor romini
(Urinare diri pag. 1)

chiar clasamentul constructorilor de 
mașini unde se află în frunte moto
cicletele C.Z., Jawa și I.J.
„Vasul da argint" — o ccmpetifie 

deosebit de grea
Tara noastră a participat cu două 

echipe (A; Gh. loniță. Alihai Pop, 
Ludovic Szabo, Barbu Predescu; B: 
Losif Popa, Mircea Cernescu, St. 
lancovici, Gh. Ion) la competiția 
dotată cu „Vasul de argint" și cu 
un alergător (Vasile Szabo) la pro
ba individuală. . La disputa pentru 
cucerirea acestui trofeu s-au angajat 
cele mai multe dintre țările repre 
zentate la Gottwaldov. Traseul pro
bei a cuprins. 6 etape, parcurse în 6 
zile consecutive (1714,700 km 11!) și 
s-a încheiat cu un circuit de viteză 
pentru departajare, desfășurat inia 
diat după consumarea etapei a Vl-a. 
Terenul foarte variat a pus pe toți 
motocicliștii în fața unui examen 
greu de trecut. Traseele situate pe 
pante dificile (diferențe de nivel de 
peste LOCO m) care trebuiau; străbă 
tute 3e mai - mtflte ori *ui ‘ aceea?.' 
etapă, drumul greu pe poteci de 
munte cu grohotiș’ și străjuit de ar 
bori seculari, traseele accidentate 
mărginite de prăpăstii și înscrise pe 
serpentine periculoase, iată numai o 
parle din numeroasele obstacole pe 
care sportivii au trebuit să le de
pășească. Cu toate acestea, prin 
voință, dîrzenie și curaj motocicliș
tii au înfrînt toate greutățile, 
mașinile și-au 
calități 
sebită 
zi în 
concurs 1 Dar pe lîngă toate aceste 
dificultăți se mai adăuga și faptul 
că participanții erau obligați să 
parcurgă cti multă atenție traseul, 
să pună cu multă grijă mașinile în 
sarcină pe drumuri'e grele, deoarece 
regulamentul nu permitea în timpul 
celor 6 zile de concurs decît unele 
mici irepainații (pane de cauciuc, 
schimbarea cablurilor de ffînă 
«mbreaj, înlocuirea 
jarea mașinii și în 
parcurgerea traseului 
pus. iată în ce 
unui alergător de 
zistentă 1

Vasile Szabo, participant la între
cerile individuale, după ce a parcurs 
două etape cu 0 puncte penalizare, 
a fost nevoit să abandoneze în eta 
pa a IH-a în urina unei avarii 
motocicletă.

Echipa Romine pe locul II 
clasamentul pe națiuni

la

în

Tara noastră a ocupat în compe
tiția 
locul 
țiuni (echipa A pe locul III cu 0 
puncte penalizare și echipa B pe 
locul Vi cu 1 punct penalizare), 
după R. Cehoslovacă, lăsînd în urmă

dotată cu „Vasul de argint" 
II în clasamentul pe na-

zulfatele erau subliniate performan
țele sportivilor noștri. La festivitatea 
de închidere, organizată pentru în- 
mînarea trofeelor, d. Michel Taver
nier, președintele juriului internatio
nal, a spus:

,,Este un mare succes pentru Ro- 
mînia, care, cu toate că nu dispune 
încă de o industrie proprie de moto
ciclete, a reușit să se claseze pe 
primele tocuri în această adevărată 
olimpiadă motociclistă".

Un succes caro ne obligă

Importantul succes obtinut la cea 
de-a XXXIV-a ediție a „Cursei de 6

tehnice, 
a fost 
cele

iar 
lordovedit înaltele

Rezistența lor deo- 
verificată în fiecare 

aproape 10 ore de

Și 
bujiei). Prote- 

același timp 
în timpul im- 

constă măiestria 
regularitate și r»

Sportivii romini au făcut dovada 
înaltei lor măiestrii

La toate aceste eforturi sportivii 
romîni au făcut față cu succes do 
vedind o înaltă măiestrie sportivă și 
un fierbinte patriotism în apărarea 
culorilor patriei. Dea lungul celor 
1714 km motocicliștii noștri 
dovedit a fi excepțional pregătiți, 
impresionînd pe toți specialiștii pre- 

Antrenorii N. 
lotului R.P.R. 
Dinamo), Gh. 
lotului R.P.R. 
Voința), Gh. 
clubului spor

s-au

Mîine, primul iur al meciului de șah
R. P. Romînă-R. D. Germană

De mîine după-anriază, tncepînd de 
la orele 17, în sala Institutului de 
Petrol și Gaze din str. Traian Vuia 
nr- 2 (lîngă, sala Dalles), începe în- 
tîlnirea internațională de șah R. P. 
Romînă—R. D. Germană.

Așteptată cu deosebit interes, această 
confruntare a șahiștilor noștri fruntași 
cu cei 
foarte 
echipei 
de joc
reprezentativa R.D.G. s-a clasat pe 
locul 5 la ultima Olimpiadă da șah 
(Miinchen, 1958) lăsînd î:i urmă e- 
chipa R.FG. pe care a întrecut-o în 
meci direct cu 3'/2—'/*•

La prima masă a oaspeților va Juca

din R. D. Germană se anunță 
deschisă. Viitorii adversari ai 
rcmîne se prezintă la mesele 

cu o carte de vizită*excelentă:

Soos- la turneul de 
întrecîndu-1 în clasa-i 

care s-a clasat pa 
dintre ei s-a încheiat

probabil maestrul internațional W. 
Uhlmann, cîștigător al ultimei ediții 
a tradiționalului turneu de la Uasu 
tings. Uhlmann s-a toții ui t în această 
primăvară cu B.
Ia Balatonfiired, 
mentul final, în 
locul doi. Partida 
cu remiză.

De notat că aceasta este a doua în-’ 
tîlnlre dintre, reprezentativele R.P.R. 
și R.D.G- Precedenta a avut loc Ia 
Olimpiada de la Moscova, în anul 
1956, cînd echipa noastră a cîștigat 
cu 2'/s-1'/2.

Formațiile definitive ale. celor doua 
reprezentative urmează să tie alcătuita 
în cursul zilei de astăzi.

Se apropie meciul de box cu Italia

Motocicliștii romini s-au fotografiat la Gottwaldov înaintea începerii corupe-: 
tiției internaționale „Cursa de 6 zile". De la stînga la dreapta : Gh. loniță, 
Barbu Predescu, Gh. Ion, losii Popa, Ludovic Szabo, Mihai Pop, Vasile Szabo, 

(jos) Șt. lancoviciMircea Cernescu și

țări cu o puternică industrie de mo
tociclete ca : R. F. Germană, Italia, 
R. D. Germană ș. a. Motocicletele 
Jawa și „C.Z.“ pe care am concurat 
noi, au bătut fără drept de 
motocicletele produse de fabricile 
Zt'mdapp, PariHa, Guzzi, D.KAV'., 
A..I.S. etc. Subliniind încăodată ca 
litățile mașinilor Jawa și „C.Z.“ tre
buie să spunem însă că ele... n-ar 
fi putut realiza nimic fără omul 
care să știe să le stăpânească, să 
le conducă cu măiestrie. Or. pilc- 
ții roniîni, ca și cei cehi, au dovedit 
că întrunesc calități deosebite pe 
care mulți dintre cei care au luat 
startul nu le-au posedat. Acest 
cru este confirmat și de faptul 
25 la sută din participanții care 
luat startul au abandonat fie 
cauza slabei lor pregătiri, fie 
cauza mașinilor care 
la duritățile traseului.

apel

to
că 
au 

din 
din 

n-au rezistatzenti la Gottwaldov. 
Sădeanu (antrenor al
și al clubului sportiv 
Zdri-nca (antrenor al
și al clubului sportiv 
Didescu (antrenor al
tiv C.C.A.) și V. Mavrodin (antre-

1 clubului sportiv Me'tailul
se pot mîndri că au contri- 
pregătirea sportivilor co.ni- 

ai lotului R.P.R.
cei 9 reprezentanți ai R. P. 
au reușit să termine a

grea întrecere cu 0 du nete 
ceea ce reprezintă un 
mare prestigiu, o exce 

lentă performanță. Este demn de su
bliniat faptul că motocicliștii Gh. Jo- 
niță, Mihai Pop, Ludovic Szabo, Bar
bu Predescu. losif Popa, Mircea Cer
nescu și St. lancovici au cucerit 
medalii de aur, iar Gh. Ion — me
dalie de argint. Comportarea lor 
constituie un prilej de mîndrie pen
tru toți sportivii patriei noastre, suc
cesele lor fiind ale întregii mișcări 
sportive din țara noastră. Trebuie să 
arătăm că — spre deosebire de alți 
participant’ — mctocicliștii noștri 
erau la sfîrșitul fiecărei etape, după 
ce susținuseră eforturi deosebite,! 
plini de voie bună, optimiști. Acea’ta 
reflectă nu numai o bună pregătire 
fizică, ci și un moral robust pe care 
și l-au realizat 
tot mai bune pe 
d emoc r a t - popul a» 
tul ui.

Sportivul 
accident în 
pel a Hl-a 
de la mîna 
reri și avea mîna inflamată, 
Ion nu s-a gîndit nici o clipă 
abandoneze. El a parcurs trei eta 
grele cu mîna accidentată, 
dovedește dragoste pentru apărarea (.lipsit de durități, care să se desfășoare 
culorilor patriei și respect față de * 
munca colegilor săi de echipă. El a 
fost penalizat cu un punct pentru o 
întîrziere de 58 secunde (!!!) la 
startul de dimineață, 
voit să schimbe cauciucul de la roata j produs o fază confuză. Jocul a fost 

C oprit si ca la un semnal, toți cei 22 
Ide arbitri-jucători au început să voci- 

\fcreu zgomotos, trecută apoi la „argu-

nor al
M.I.G.) 
buit la 
ponențî

7 din 
Romane 
ccastă i. 
penalizare, 
succes de

„Este un mare succes pentru 
Rominia!"

comportare a motocicliștilor 
a fost elogios comentată de

Buna 
romîni 
către specialiști. Simțeam o bucurie 
deosebită cînd zilnic primeam feli
citări neutru curajul și buna pre
gătire a sportivilor noștri, cînd la 
megafoanele la care se anunțau re-

zile" creează obligații sportivilor 
noștri. El cere din partea Federa
ției romîne de motociclism, a tehni 
cienilor și antrenorilor, a sportivilor 
un efort și mai susținut în munca 
de viitor. Comportarea motocicliștilor 
romîni la Gottwaldov a arătat și fap
tul că noi putem obține rezultate și 
mai bune, că pute-m realiza chiar 
cea mai de seamă performanță, cu
cerirea trofeului „Vasul de argint". 
Acest lucru depinde însă de serio
zitatea cu care sportivii noștri se 
vor pregăti 
riile din 
scrise 
nou, 
motor 
cunoscători 
noastră .în 
greșul realizat de la an la an. Deci 
nu trebuie să pierdem modestia nici 
un moment, să muncim cu perseve
rență pentru consolidarea succeselor, 
pentru obținerea altora și mai valo
roase. Numai astfel sportivii noștri 
vor răsplăti grija deosebită cu 
partidul și guvernul sprijină 
voltarea activității sportive.

Sînteni siguri că motocicliștii noștri 
— oameni perseverenți. curajoși, a- 
devărați sportivi de tip nou — vor 
realiza spre satisfacția întregului 
nostru popor, noi și noi victorii I

Abia s-au stins ecourile triplei în- 
tîlniri pugilistice cu reprezentativele 
R. P. Ungare și iată că ne aflăm in 
fața unui nou examen internațional: 
meciurile cu selecționata Italiei. Cele 
două partide (1 octombrie la Bucu
rești și. 3 octombrie la Cluj) 
teptate cu mare interes de 
sportului cu mănuși din țara 
Aceasta, deoarece întâlnirile 
te la sfîrșitul anului trecut de boxerii 
români la Roma și Ferrara, pe lîngă 
faptul că s-au soldat cu victoria gaz
delor, au produs specialiștilor romîni 
prezenți în Italia o bună impresie des
pre nivelul boxului ce se practică în 
această țară. Meciurile de la Bucu
rești și Cluj constituie un bun prilej 
de a ne lua revanșa și, implicit, de 
a dovedi că boxul nostru deține un loc 
de frunte în ierarhia valorilor europe
ne. Cele două partide cu selecționata 
Italiei (din cadrul căreia nu vor lipsi 
binectinoscuții Benveflufi și Maste- 
ghin) se anunță mult mai grele însă

sînt aș- 
amatorii 
noastră, 
susținu-

Î11 
dar 
va

care sportivii noștri 
în continuare. Victo- 

anul 1959 vor rămîne în- 
istoria sportului nostru 
activitatea sportului cu 

fi judecată de exigenții 
ai sportului din țara 
mod firesc după pru

care 
dez-

Turneul echipei poloneze 
de baschet Gwardia Gdansk

Săptăinîna aceasta șt-a început tur
neul în țara noastră valoroasa echi
pă masculină de baschet Gwardia 
Gdansk, din R.P. Polonă. Primul meci, 
susținut la Oradea în compania echi
pei de categorie B Voința, s-a încheiat 
cu categorica victorie a oaspeților, cu 
scorul dc 73-47 (34-20).

In continuarea turneului, Gwardia 
Gdansk va mai juca astă-seară la O- 
tașul Stalin cu echipa de categoria A 
Steagul roșu Orașul Stalin. Luni, oas
peții vor evolua în Capitală, unde vor 
iuca la ora 19,15 în sala Dinamo cu 
echipa Dinamo București.

decît cele pe care 
cent boxerii noștri 
fiind clasa ridicată a boxului 1U ianI
ca și faptul că echipa noastră prezin
tă o seamă de nume noi, boxeri lipsiți 
de experiența marilor confruntări in
ternaționale. După toate probabilită
țile numai 5 boxeri din cei care au 
evoluat anul trecut în Italia vor figu- 
ra și acum în formația noastră. Aceș
tia sînt Mihalic, Stoian, Șerbu, Negrea 
și Mariuțan. In rest, pugiliști tineri, 
cu reale perspective de dezvoltare, 
dar încă „nerodați". Iată, de altfel, 
lotul pe care se «a conta în cele două 
partide de la București și Cluj: Puiu 
— Vintilă; Turce — Olteanu — Pavelj 
Cișmaș — Farcașj Mihalic — Urlă- 
țeanu ; Gherasim — Gh, Dumitru — 
Pazmani ; Stoian — V. Neagu—1. Ma
rin ; Șerbu — Cojan; Nicolau — Mo- 
nea — Stuparu ; Negrea — Ferenczi; 
Mariuțan — Gheorghioui.

Boxerii noștri sc pregătesc sub 
conducerea antrenorilor Popa, Măr
gărit și Fiat. Aseară au revenit în țară 
și boxerii dinamovi.ști care au parti
cipat la turneul internațional 
Berlin, astfel că acum efectivul 
național e complet.

Ieri dimineață, antrenorul 
Ion Popa ne-a comunicat i 
box care vor întîlni i 
Formația A cuprinde pe Puiu, Oliea-: 
nu, Cișmaș, Mihalic, Gherasim (Gh. 
Dumitru), Stoian. Șerbu, Nicolau, Ne-1 
grea, Mariuțan. Echipa B este alcătuită 
din Vintilă, Turcii (Pavel), Farcaș, Ur-4 
lățeanu, Olărit, Marin (Neagu), Cojan; 
Monea, Zaharia, Glieorgiuorii. Ca 
bitri-judecători 
sowski (R. P. 
Cehoslovacă).

le-au susținut re2 
la Budapesta, dată

de la 
lotului

I federal 
t echipele de 

naționala Italiei.

arf
Li- 
(Rf 
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R. CALARAȘANU

neutri vor funcționa 
Polonă) ți Klestil

O nouă

a-

mente" mal puternice ca îmbrinceti, 
palme și pumni...

Totul s-a terminat cu bine, dar nu
mai după 
poliția.

„Cavalerii fluierului" îți dau 
în petic...

ce „și-a spus cuvinlul"...

„stea" pe stadioanele 
americane

Este bine cunoscut 
faptul că, adeseori, în 
terile capitaliste, în- 
tîlnirile sportive (mai 
ales cînd e vorba de 
fotbal) se termină nu 

- flu‘erul arbitrului,
,ceZ a/.-

De cele mai multe ori 
în asemenea împrejurări „țapul ispă- 

datorită condițiilor i Ș'dor" devine arbitrul, care scapă (nu- 
care regimul nostru \ma' el ^rn!) la intervenția poh- 
le oferă astăzi spor Jț^tdor De aceea, se înțelege, „cava- 

\lerii fluierului" sînt deosebit de re
cunoscători... organelor polițienești.

Arbitru din orășelul italian Siena, 
insă, au ținut să „colaboreze" cu poli
ția pînă și intr-un meci ce se disputa... 
chiar între ei. Intr-adevăr, în orașul 
sus-amintit a avut loc de curind un 
'meci de fotbal intre arbiirii de fotbal. 
\Toate motivele, deci, pentru un joc

păscut sub numele de „Bicikoumen", 
care nu a pierdut nici o cursă de aler
gări la care a participat pînă în 
prezent.

Hotărli lucru, bușinessma.nii sportu
lui american nu știu ce să mai scor
nească pentru a lansa tot felul de 
„vedete", pentru a face o reclamă de
șănțată în jurul lor.

„Afacerea neagră" a mers neobser-i 
vată multă vreme, aducînd venituri 
considerabile managerului necinstit. Ea 
arată in mod grăitor piuă unde merge 
lipsa de scrupule a unor 
sportivi.

bucată de

afaceriști

pîine ț

Ion a suferit un C 
desfășurării eta- $

Gh. 
timpul 
(entorsa metacarpienelor 
stingă) Deși simțea du- 

i mîna inflamată, Gh.
să 
Pe 

ceea ce

Pe
cu

in cea mai perfectă sportivitate, 
teren insă lucrurile s-au petrecut 
totul altfel. Toate au fost bune pînă 

cînd, fiind ne- « în clipa în care la una din porți s-a

din spate (cu mîna accidentată în 
ajun), nu s-a putut încadra în 
timpul pus de regulament la dispo
ziție înaintea luării startului. _

O nouă „stea' 
părută nu de mult pe 
stadioanele america
ne se bucură, se pare, 
de condiții excepțio
nale. De creșterea ti- 
vărului talent se 
pă îndeaproape, 
multă străduință, 
mai puțin, de 20 
oameni, printre 
doi manageri, un or

ganizator de reclamă, un medic ve->. 
terinar, un maseur, un bucătar, un 
lacheu, un detectiv, cinci cosrneiicieni, 
cîțiva șoferi, un psihiatru (căruia U 
revine sarcina să urmărească starea 
sistemului nervos a pacientului 
în preajma concursurilor) și alții.

Ținind seama de marele număr 
persoane 
evoluțiile noii 
cane, ați putea fi tentați să credeți că 
e vorba de cine știe ce talent excepțio
nal apărut peste noapte. „Steaua" în 
jurul căreia se face a.iîta reclamă nu 
e insă deât un... nevinovat cline, cu-

care

său

de 
pas 

sportive ameri-
care urmăresc pas cu 

.stele"

„Afacerea neagră"
Fotbaliștii din Afri

ca sînt tot mai cău- 
tați in ultima vreme 
în Belgia. Pînă și e- 
chipa națională a 
țării a apelat la ser
viciile jucătorului Mo- 
cuna din Congo Bel
gian. Dorind cu orice 
preț să fie mai origi
nal decît colegii săi 
de breaslă și, se în

țelege, cu scopul precis de a obține 
profituri și mai mari, un afacerist
sportiv s-a gîndit că ar fi bine
și rentabil să alcătuiască o echi
pă de fotbal numai din africani. 
Zis și făcut. Numai că echipei impro
vizate îi lipsea portarul. Nicăieri nu 
se găsea un portar negru. Fără să 
stea mult pe gînduri, întreprinzătorul 
manager a recurs la un șiretlic. înain
tea fiecărei partide, portarul belgian 
Van Goie era vopsit în negru și tran
sformat ad-lioc in... african. ...

Pentru o
la vremea,Cunoscut

sa ca un ciclist cu r ,~ 
nume, O tel Io Mascare 
a ținut ca In cea de 
a doua tinerețe să-și 
încerce din nou for
țele în sportul cu pei 
dale. Numai că, de 

data aceasta, el d, 
revenit la ciclism intr-un chip cam 
ciudat: s-a dedicat concursurilor pix 
biciclete... fără ghidon. Partid pi nd ren 
cent la un asemenea concurs, ciclistul, 
italian a parcurs distanța de 9 kn^ 
in 52 minute. J

Ziarul francez „Liberation", referim 
du-se la ciștigătoral acestui „concursă 
original, a remarcat ca ironie: „La’ 
drept vorbind, nu înțelegem de ce a 
mai fost nevoie ca Massaro să se 
urce pe bicicleta: fără ea totul ar fi 
decurs mult mai simplu...".

Noile „discipline sportive" apărută 
peste noapte în occident, în cadrul că
rora se produc campioni cunoscuți la 
vremea lor dovedesc încă o dată că 
atunci cînd aceștia ajung la bătrînețe 
sînt dați uitării și recurg la orice pene, 
tru a cîștiga o bucată de pline.

SPORTUL POPULAR
N<r. 3484 Pai» a t-n



Mii ne, ne stadionul „23 Au<*usi<c

Cea de a cincia întîlnire 
dintre rugbiștii romîni 

și cei din R.D. Germană
Mîine, pe stadionul „23 August" 

din Capitală, reprezentativa A de 
rugbi a țării întîlnește „XV-le“ Repu
blicii Democrate Germane. Meciul 
stîrneșle un legitim interes printre 
iubitorii sportului cu balonul oval, 
care așteaptă de la formația noastră 
nu numai obținerea unui rezultat fa
vorabil, ci în primul rînd. realiza
rea unui joc de bună calitate care 
să confirme valoarea rugbiului romi
nesc, frumoasele succese dobîndite 
în primăvară, în „Cupa Victoriei".

• Rugbiștii romîni s-au întîlnit cu 
cei din R. D. Germană de patru 
ori. Prima oară, la București în 1951, 
cînd victoria a revenit echipei noas
tre : 64—26. In anul următor, la Ber
lin. o nouă victorie romîneasză ; 
46—12. Cea de a treia întîlnire s-a 
desfășurat tot în R. D. Germană, 
la Brandemburg și s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitare: 5—5. In sfîr 
șit, în primăvara acestui an. la Bucu
rești, în întrecerile din cadrul „Cupei 
Victoriei", echipa R. P. Romîne a 
realizat o nouă victorie cu scorul de 
21—6. "uu*» deci, rugbiștii celor două 
țări se întîlnesc pentru a cincia 
oară.

• In vederea acestei întîlniri. rug
biștii din R. D. Germană au sosit 
în Capitală încă de joi. Ieri ei au 
făcut un ușor antrenament de aco
modare pe stadionul „23 August" 
sub conducerea antrenorului princi
pal Erwin Thiesis. Jucătorii germani, 
în marea lor majoritate fcarte tineri, 
s-au mișcat cu multă ușurință, dove
dind o tehnică mult îmbunătățită fată 
de jocurile din primăvară din „Cuoa 
Victoriei"

• Lotul țării noastre a avut în 
cursul zilei de joi ultimul antrena
ment în compania formației de ti
neret. A fost un antrenament reușit, 
cu faze de bună calitate, de mare 
dinamism. De data aceasta jucătorii 
lotului A au respectat cu strictețe

RADU DEM1AN

schemele tactice recomandate de cei 
doi antrenori. Cornel Munteanu și 
Victor Vardcla demons'rînd în ace
lași timp o mare vitalitate.

• Reprezentativa țării noastre va 
alinia în jocul de mîine următoarea 
formație : Penciu — Sava. Maleescu, 
Wusek, A. Barbu — Nistor, Stănescu 
— Zlătoianu, Demian, Moraru — 
Mla-din, M. Rusu — Rădulescu, lor- 
dăchescu, Teofilovici. Rezerve : Graur, 
Țibuleac, Drobotă.

Echipa R.D. Gemane va avea ur- 
următoarea alcătuire: Kantak (15)— 
Ladig (14), Zebesch (13), Jiîrgen 
(12), Junge (II)—Brenke (9), Stieg 
(|0)—Aliethe (8), Kleier (7), Gălka 
(6)—Hicketier (5), Grimm
Fiedler (3), Michalzyck (2), Escholz 
(1).

Intîlnirea va începe la orele 14,45 
și va fi arbitrată de Viktor Stastny 
(R. Cehoslovacă).

(4)—

Campionatele mondiale de popice

R.D. Germană (feminin) și R.P.F. Iugoslavia (masculin) 
au ciștigat întrecerile pe echipe

BAUTZEN 25 (prin telefon de la tri
misul nostru). După două zile de în
treceri pasionanta, joi seara au fost 
cunoscute noile echipe campioane mon
diale la popice. Ele sînt selecționata 
feminină a R. 0. Germane și formația 
masculină a Iugoslaviei.

A fost o întrecere dinamică, în 
care' cele 14 reprezentative (9 mascu
line și 5 feminine) au luptat cu ar
doare pentru obținerea unui loc cit 
mai bun în ierarhia mondială. Com
petiția s-a încheiat eu rezultate ex
celente. Este suficient să arătăm că 
din cei 54 jucători care au repre
zentat cele 9 țări în concursul mas
culin, 47 au trecut granița celor 800 
popice doborte, majoritatea dintre 
ci apropiindu-se de 900 p. La fel de 
interesante au f ’st și confruntările 
feminine, învingătoarea cunoscîndu-se 
abia în ultimul schimb.

Noile recorduri mondiale stabl'te 
la Bautzen de sportiva maghiară 
Ballago (441 p-d. — vechiul record 
432 p.d. era deținut de iugoslava 
Franka Erjavec) și popicarul iugoslav 
Smoleanovici (947 p.d. — vechiul re
cord Iosif Szabo — R.P.U. 943 p.d.). 
confirmă pe deplin nivelul r'd’cat al 
întrecerilor.

Joi, cînd au evoluat ultimele trei 
schimburi din fiecare echipă, la băieți 
se aflau în luptă drectă renrczenti- 
t'veie R. P. Ungară, R- D. Germană, 
R. Cehoslovacă, R. P. F. Iugoslavia, 
Austria, R. F. Germană ș« R. P. Ro
mînă. Popicarii noștri au realizat pro
centaje de peste 800 p.d-, (Zombori 
810, Micola 831, Ivan Victor 827) iar 
cele trei fete au atins cifra de 400 
p.d. (Rezak 400, Nagy 400, Ar’on 400).

Reprezentativele noastre ar fi fost ca
pabile de rezultate și mai mari care 
ne-ar fi ridicat în clasamentul pe na
țiuni, dar ele s-au acomodat greu cu 
pistele de joc. In plus nu au putut 
rezista „nervilor" din care cauză, 
au pierdui puncte prețioase. Margareta 
Szemani (394) și Ana Felsegy (389) 
care au tras în prima zi, au avut o 
comportare nesatisfâcătoare, creind 
astfel un handicap următoarelor ju
cătoare. Dintre sportivii noștri doar 
Alexandru Andrei (844 p-d.) și Cr'sti 
Rezac (400) au concurat la nivelul 
posibilităților lor reale.

Clasament pe națiuni: feminin: 1. 
R- D. Germană 2466 p.d., 2. R. P. 
Ungară 2422 p.d., 3. Austria 2409 
p.d., 4. R. P. Romînă 2389 p-d., 5. 
R. Cehoslovacă 2387 p.d. MASCULIN : 
1. R. P. F- Iugoslavia 5304 p.d., 2. 
R- P. Ungară 5185 p.d., 3. R. D. Ger
mană 5181 p.d. 4. R. Cehoslovacă 
5162 p.d., 5. R. F. Germană 5051 p.d., 
6. Austria 5035 p.d., 7- R. P. Ro
mînă 4966 p.d., 8. Franța 4790 p.d„ 
9. Elveția 4671 p.d.

Miine (n.n. astăzi) încep întrecerile 
pentru titlurile individuale.

TRAIAN IOANIȚESCU

Varșovia ’oc de întî*n’re Pentru ce’ Y d mai buni halterofili din lume

Aslăzi șâ mîine la Varșovia

R. P. Polonă—R. P. Romînă, la înot și polo
Astăzi și rr.îine, în bazinul C.W.K.S. 

dia Varșovia, reprezentativele de na- 
tație (înot și polo) ale R.P. Polone 
și R.P. Romîne se vor întrece în ca
drul unei întîlniri devenite tradiționale 
Intr-adevăr. înotătorii celor două țări 
prietene și-au început șirul înlîlnirilor 
regulate în anul 1956, la București (29 
sep. — 1 oct.) cînd victoria a revenit 
sportivilor romîni cu 137—124 puncte. 
Doi ani mai tîrziu, tot Ia București 
(26—27 iulie) înotătorii mmîni își 
adjudecau o victorie clară întrecînd

B PE STADIONUL olimpic 
Roma au luat sfîrșit campionatele de 
atletism ale Italiei. Iată cîteva re
zultate: 100 m Berruti 10,5; 200 m 
Berruti 21,0; 110 m g. Sivari 14,3; 400 
m g. Martini .51,6; 10.000 m Volpi 
30:05,6 (rec.); triplu Cavalli 15,63; 
greutate Mecconi 17,88; disc Conso- 
lini 52,63: 400 m femei Costa 53,7 
(rec.); 800 m femei Gianacone 2:14,8 
(rec.).

■ DUPĂ 6 ETAPE, în Turul Bul
gariei conduce ciclistul bulgar Boian 
Koțev urmat de Kreningen (Olanda), 
la 2 min. 9 sec., Hints (Anolia) la 5 
min. 29 sec. și Hristov (R.P.B.) la 6 
min. 49 sec. Pe echipe, în frunte se 
află R. P. Bulgaria, urmată de R. P. 
Polonă și Anglia.

■ ECHIPA SOVIETICA de hochei 
pe gheată T.S.K.M.O. se află în tur
neu în R. P. Polonă. La Lodz, hoche- 
iștii sovietici au întrecut cu 12—1 for
mația Legia.

■ COMITETUL de organizare al 
J.O. de la Rc „a a anunțat că pînă 
în prezent s-au primit 73 de înscrieri 
de țări. Aceasta întrece cu 4- țări nu- 
mărtil-record de participări înregistrat 
la Olimpi“da de la Helsinki, în 1952.

B PE TERENURILE de la Wembley, 
lîngă Londra, se desfășoară un turneu 
de tenis profesionist. In finală se îrt;l- 
nesc Pancho Segura (Ecuador) cu 
Anderson (Australi ). De notat 
„veteranii “ Segura a eliminat 
Hoad și Trabert.

a LA CONGRESUL Federației 
ternaționale de Șah desfășurat la
xeinburg au fost perfectate pentru anul 
viitor înlîlnirile Romînia-IJngaria (in 
rnart e, la București) și Rominia-Bul- 
garia.

formația oaspeților cu scoiul de 169— 
99 (fără intîlnirea de polo: 159 OQ): 
atunci înotătorii noștri au obținut vic
toria în 15 probe, față de cele 4 vic
torii realizate de polonezi, 
de polo s-au înregistrat 
rezultate: 1955: Romînia 
6—2 (Varșovia), Romînia 
6—1 (Varșovia); 1956: 
Polonia 6—3 (București), 
Polonia 10—1 (București); 1957: Ro
mînia — Polonia 3—3 (Varșovia), Ro
mînia — Polonia 5—0
1958: Romînia — Polonia 6—1 (Bucu
rești), Romînia — Polonia 3—2 (Bucu
rești); 1959: Romînia — Polonia?

Ce rezultat va fi consemnat dumi
nică seara la sfîrsitul întrecerilor? 
După rezultatele reușite de înotătorii 
polonezi și romîni în actualul sezon 
se pare că victoriile vor fi împărțite: 
gazdele var triumfa în probele mascu
line, iar noi în cele feminine. Ținînd 
cont de calculul hîrtiei, punctajul ge
neral ar fi favorabil reprezentativei 
R.P. Polone. Oricum, cei prezenți în 
tribunele bazinului C.W.K.S. vor ur
mări întreceri viu disputate, care vor 
reuni la startul lor o serie de înotători 
și înotătoare apreciați pe plan euro
pean. Din formația gazdelor nu vor

i. In jocurile 
următoarele 
— Polonia 

i — Polonia 
Romînia — 
Romînia —

(Arnstadt);

lipsi Salamon (57,9 — 100 m. liber), 
1 utomski (4,44 — 400 m. liber, Klo- 
ootowski (2:43,0 — 200 m. bras), Czik 
(1:03,7 — 100 m. fluture și 2:28,0 — 
200 m fluture); pentru reprezentativa ță
rii noastre vor concura, printre alții : 
Mitrofan (2:42,0 — 200 rri. bras, în 
1958), Ingrid Wachter (1:07,8 — 100 
m. liber și 5:14,2 — 400 m. liber), 
Sanda Iordan (3:02,4 — 200 m. bras), 
St. Ionescu (19:09,4 — 1.500 m. în 
1958).

Keres — Petrosian: remiză
In runda a XI-a a turneului candi- 

dați'or la titlul mondial de șah, care 
se desfășoară la Bled o singură par
tidă s-a terminat în primele 5 ore de 
joc: Keres și Petrosian au făcut re
miză. S-au întrerupt partidele Smîs- 
lov-Benko, Fisher-Gligorici 
OlaJsSon.

In clasament continuă să 
Paul Keres (U.R.S.S.) cu
urmat de Petrosian 6'A, Tal 6(1), Gli- 
gorici 5'/« (1), Smîslov, Benkb și Fi
sher 4 (1), Olaîsson 3*A (1).

și Tal

conducă
7'A p.,

Mal 
că

♦pe

In- 
Lu-

Odată pe an, în cadrul campionate
lor mondiale, se întîlnesc cei mai buni 
halterofili ai lumii. întrecerea aceasta 
este așteptată întotdeauna cu mult in
teres, ea fiind singura — cu excepția 
Olimpiadelor — care dă un indiciu a- 
supra raportului de forțe al halterofi
lilor în întrecerea directă. Totodată 
este interesantă intîlnirea celor mai 
buni halterofili din lume, cei sovietici 
și americani. In ultimele ediții ale 
campionatelor mondiale, halterofilii so
vietici au obținut victorii clare asupra 
celor americani, ceea ce denctă că 
supremația mondială în această disci
plină aparține reprezentanților URSS.

Cinstea organizării actualei ediții a 
campionatelor mondiale și europene a 
revenit în acest an orașului Varșovia. 
După cum s-a anunțat, primul record 
al campionatelor a fost doborît încă 
înainte de a fi început întrecerile... 
Este vorba de „recordul" înscrierilor. 
La actualele campionate care vor în
cepe la începutul săpt.ămînii viitoare 
și-au anunțat participarea halterofili 
din 27 țări (cel mai mare număr de 
participare dc pînă acum era de 22 
țări): URSS. SUA, Elveția, R.D. Ger
mană. Finlanda, R.P. Romînă, Olanda, 
Suedia, Irak, R.F. Germană, Maroc, 
Austria, Bulgaria, Unoaria, Polonia, 
Italia, Norvegia, -Iran, Franța, Iugosla
via, Anglia, Egipt, Danemarca, Cana
da, Cehoslovacia, Argentina și Trini
dad.

Spre deosebire de celelalte ediții, 
nunctajul la campionatele mondiale se 
face în așa fel, îneît se acordă puncte 
pentru primele 6 locuri (7-5-4-3-2-1). 
In trecut s-au acordat puncte haltero
fililor clasați doar pe primele 3 locuri. 
In acest fel, întrecerea în clasamentul 
pe țări se anunță foarte interesantă.

Din echipa URSS fac parte renumiții 
halterofili Mcdvedicv, Vorobiov, Bogda- 
novski etc. iar formația SUA (care 
deplasează 5 halterofili) r.umără pe 
Vinci, Berger, Kono, G. Shepard și 
Ashman.

La campionatele mondiale din acest 
an reprezentativa R.P. Romîne va fi 
alcătuită din Ion Panait, Ion Birău, 
Tiberiu Roman, Lazăr Baroga și Silviu 
Cazan.

Cum se desfășoară jocurile 
preliminare in turneul olimpl 

de polo de apă
Echipa R. P. Romine intr-o serie 

cu Austria și R. P. Polonă
Sîmbătă a luat sfîrșit la Roma Con

gresul Federații internaționale de na- 
tație (F.I.N.A.) cu prilejul căruia s-a 
liotărît ca în turneul final de po'o pe 
apă al Jocurilor Olimpice de la Roma 
să participe 16 echipe. După cum s-a 
anunțat lin număr de 9 echipe se vor 
califica direct în turneul final: R. P. 
Ungară, U.R.S.S.. S.U.A., Germania, 
Italia, Japonia, Olanda. Uniunea Sud 
Africană și Iugoslavia. Pentru cele
lalte 7 locuri au fost alcătuite serii 
(pe zone geografice) ai căror cîșFgă- 
tori se califică în turneul final, lată
componenta seriilor : A : 
Grecia, Egipt; B : Austria, 
R.P. ROMINA: C: Belgia, 
Suedia, : D : Franța. Maroc, 
E: două echipe din America 
F ; Australia, Noua Zeelandă.

Bulgaria, 
Polonia, 
Anglia, 

Spania ; 
de Sud ;

Concursul atletic 
„Memorialul Rudolf HarbigU

Rudolt Harbig a fost unu! dintre cei 
mai mari atleți europeni. El a delimit 
recordurile lumii probele de 400 
m (46,0 sec. din 1939), 800 m (1:46,6 
din 1939) și 1.000 m (2:21,5 din 1941) 
și a fost campion european pe 800 ni 
(1:50,6) în 1938, Recordurile sale au

ani, dar nume- 
este la fel de 
acum două de- 
rnemoria, locui- 
acolo unde s-a

Fotbal peste hotare
• VIITOAREA NOASTRA ADVERSA RA IN „CUPA EUROPEI" NU E INCA DESEMNATA • MIINE, 
PESTA: R.P. UNGARA — U.R.S.S. -------------  ‘ ‘ ------------ ---------- --------- --------------

. LA DUDA
• TRAGEREA LA SORT! IN „C.C.E." • TINERII FOTBALIȘTI MAGHIARI SE 

AFIRMA.
Săptămîna aceasta activitatea fotba

listică internațională a fost deosebit 
de bogată. Numeroase meciuri pentru 
„Cupa campionilor europeni", „Cupa 
Europei" precum și cîteva întîlniri in
ternaționale amicale au stat în aten
ția iubitorilor sportului cu balonul ro
tund.

In „Cupa Europei" foarte important 
pentru noi a fost jocul de la Copen
haga între echipele Danemarcei și 
Cehoslovaciei, 
va întîlni 
tiva țării 
șit cu un 
la pauză, 
au atacat 
slovacă a

echipele
(Formația învingătoare 

în turul al doilea reprezenta- 
noastre). Meciul a luat sfîr- 
scor egal, 2—2 stabilit încă 
In repriza secundă danezii 

mai mult dar apărarea ceho- 
fost la post. Trebuie mențio

nat că portarul Stacho (R. Ceh.) a 
apărat în această parte a jocului un 
penalti. Returul va avea loc la 18 oc
tombrie la Praga.

In aceeași competiție, Austria a 
dispus de Norvegia cu 5—2 (3—2) — 
la Viena, după ce în primul joc austrie
cii ciștigaseră cu 1—0 la Oslo.

Duminică la Budapesta se dispută 
o nouă partidă în „Cupa Europei" 
prezentativa R.P. Ungare 
selecționata U.R.S.S. Un meci 
braț, în care fotbaliștii sovietici 
zintă cu un avans de două 
(Anul trecut la Moscova 
U.R.S.S. a ciștigat cu 3—1).

Majoritatea partidelor din primul 
al „Cupei campionilor europeni" 
luat sfîrșit miercuri, la'tă celelalte 
zultate ale partidelor (desfășurate 
nocturnă): Nice — Shamrock Rowers 
1—1; în tur 3—2, F.C. Barcelona — 
Ț.D.N.A. 6-2 (4—1); în tur 2—2. 
Milan — Olitnpiakos 3—1; în tur 2—2. 
Anderlecht — Glasgow Rangers 0—2; 
în tur 2—5.

re- 
întîlnește 

echili- 
se pre- 
goluri. 
echipa

tur
a 
re
in

Miercuri seara la Barcelona s-au 
fixat prin tragere la sorți meciurile din 
optimile de finală ale competiției, la- 
tă-le: BOLDKLUB ODENSEE (DA
NEMARCA) — WIENER SPORT- 
KLUB, MILAN — BARCELONA, 
YOUNG BOYS — EINTRACHT 
FRANKFURT. NICE — FENER
BAHCE, SPARTA ROTTERDAM — 
l.F.K. GOTTEBORG, STEAUA ROȘIE 
BELGRAD — WOLVERHAMPTON 
WANDERERS SAU VORWARTS BER
LIN, REAL MADRID — JEUNESSE 
LUXEMBURG. GLASGOW RANGERS 
— F.C. PORTO SAU RUDA HVEZDA 
BRATISLAVA.

Tot săptămîna aceasta la 
pool, formația de tineret a 
Ungare a obținut un frumos 
în fața selecționatei de tineret 
gliei: 1—0 (0—0). In meci inter-ligi, 
Anglia a învins în deplasare Irlanda 
cu 5—0.

fost doborîte în ultimii 
le lui Rudolf Harbig 
prefuit și astăzi ca și 
cenii. Pentru a-i cinsti 
torii orașului Dresda,
născut și a trăit Harbig au dat nu
mele lui stadionului din localitate și 
în fiecare toamnă secția de atletism 
a R.D. Germane organizează acolo un 
mare concurs internațional.

La întrecerile din acest an ale con
cursului „Memorialul Harbig“ și-au a- 
nunțat participarea atleți și atlete din 
mai multe țări ale Europei. Printre ei 
se află și un grup de șapte sportivi 
romîni: Ana Couian, Florica Grecescu, 
Andrei Barabaș, Alexandru Bizim, So
rin Ioan, Traian Sudrigean șf Zoltan 
Vamoș. Concursul se desfășoară astăzi 
și mîine la Dresda.

W. Uhlmann (R. D. Germană) 
a ciștigat turneul de șah 

de Ia Viena

Liver-
R.P. 

succes 
a An-

Turneul internațional de șah de la 
Viena a fost ciștigat de maestrul in
ternațional W. Uhlmann (R. D. Ger
mană). In clasamentul general, șahis- 
tul german l-a întrecut cu */» punct 
pe marele maestru maghiar Laszlo 
Szabo (7‘/« p.). Pe următoarele locuri 
s-au clasat Milici (Iugoslavia) 6 p. 
și Diickstein (Austria) 4*/2 p.


