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an la început de 
să participe la tradi 
Este o 
că ea

cu care masele de

competiție 
prilejuiește

Ca în fiecare 
tră se pregătesc 
7 Noiembrie", 
răbdare, pentru 
lor sentimente
aniversarea Marii Revoluții Socialiste

Și în această frumoasă toamnă zeci 
de mii de sportivi vor fi prezenți la 
sUiriul crosului de mase pe echipe „Să 
întîmpinăm 7 Noiembrie". Chiar de pe 
acum, în numeroase asociații sportive 
pregătirile organizatorice și tehnice 
sînt terminate, iar în alte asociații a- 
cestea au și început întrecerile. Dar, 
nu peste tot s-au luat măsurile cores
punzătoare pentru ca întrecerile spor
tive să se desfășoare în bune condiții. 
Cu toate că vremea e deosebit de fa
vorabilă, cu toate că fiecare asociație 
sportivă ar fi putut — dacă ar fi e- 

. xistat mai multă preocupare din par
tea consiliilor de conducere — să or- 

•’- 'tiizeze întreceri, lucrul acesta nu se 
.ece peste tot. Dar, să facem cî- 

teva popasuri prin asociațiile spor
tive bucureștene.

toamnă, tinerii sportivi din țara noas- 
ționalul cros de mase „Să întîmpinăm 
îndrăgită de tineret, așteptată cu ne- 
și un mijloc de manifestare a calde- 

sportivi din patria noastră întîmpină 
din Octombrie.

părut interesant, majoritatea o for
mează aci elementul feminin.

Dar, pentru că vizita noastră la 
Institutul Pasteur avea un scop bine 
determinat, am adus discuția pe fă-

RAID ANCHETA

xandru Andricu ș.a.) dețin o formă* 
bună. . !

Stația de radioficare, precum șiX 
responsabilii sportivi pe secții de pro-Ț 
ducție au desfășurat în ultimul timp-* 
o intensă muncă de agitație, astfel! 
că la ultimele antrenamente cifra par- * 
ticipanților s-a ridicat la aproapeT 
300. X

— Dar la întrecerile oficiale, pex 
cîți tineri contați ? X

— Credem că vor fi prezenți tot a- T 
tîția, ca și la antrenamente. Puteți! 
veni, să vă convingeți... Ț

MULTA PREOCUPARE

In
a-

Ne aflăm la Institutul Pasteur, 
laboratoarele moderne stau aplecați 
supra microscoapelor, agită eprubetele, 
chimiștii și medicii veterinari. Mai toți 
sînt tineri și, un amănunt ce ni s-a
-♦* **-**4-4-4--M-»

gașul crosului de mase pe echipe „Să 
întîmpinăm 7 Noiembrie".

— Ne pare rău că ați venit «cum 1, 
s-a scuzat secretarul asociației spor
tive, tov. Lică Nicolae. Dacă veneați 
peste trei zile, aveați posibilitatea să 
relatați multe aspecte interesante 
despre desfășurarea întrecerilor pri
mei etape. Acum nu putem decît să 
vorbim despre pregătiri care, ce-i 
drept, sînt în stadiul final.

Intr-adevăr, aceasta se observă 
peste tot. Zilele trecute sportivii de 
la ,,Pasteur" au făcut ultimele antre
namente de cros, care au arătat că 
unii dintre ei (Nicolae Stancu, Mar
gareta Curilă, Cornel Zaharia, Ale-

Sportivii
P.T.T. și-au 
duminică pe

★ Ț
încadrați în asociația! 

<l;— ‘at primele întreceri* 
stadionul P.T.T. Pregătirile!

R. CALARAȘANU ♦ 
D. STANCULESCU X
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Știrile țilei Iolanda Balaș participă

la un concurs international

la Londra
Boian Koțev învingător in Turul

ciclist al R. P. Bulgaria

de al 9-lea Tur ciclist al R. P. Bul- 
s-a încheiat duminică la Sofia cu vic- 
cunoicutului rutier bulgar Boian Kofev, 
a parcurs cei aproape 1500 km (10

Cel
»ria 

jr’a
care
etape) în 39h 54:04,0. Pe locurile următoare 
s-au clasat Kroeningen (Olanda) la 3:25,0; 
Fornalczyk (R. P. Polonă) la 9:32,0; Hinds 
(Anglia) la 10:13,0.

C'asomentui pe echipe: 1. R. P. Bulgaria 
12Oh 07:51,0; 2. R. P. Polonă la 8:05,0; 3. 
AngFa la 24:00,0; 4. Iugoslavia; 5. Olanda.

Miercuri ți joi ara loc pe stadionul ,,Whito 
City" din capitala Angliei o importantă reu
niune otletică internațională. Este progra
mat meciul interorațe Londra-Stockholm, cu 
caro prilej se vor desfășura, do asemenea 
o serie de probe cu participarea unor atlefi 
fruntași din alto lari, invitați special. La 
proba de săritură în înălțime femei va con
cura și atleta noastră Iolanda Balaș, deți
nătoarea recordului mondial. Ea părăsește 
în cursul acestei dimineți Capitala țării cu 
destinația Londra. Printre .ceilalți invitați 
sînt recordmanul mondial pe 800 m Roger 
Moens (Belgia), suedoxul Dan Waern (core 
sîmbotă, la Paris, a alergat 800 m în 1:47,8). 
precum și 5 alergători polonezi: Lewan
dowski, Oriwal, Chromik, Ozog, Jochman.

WASHINGTON 28 (Agerpres). — TASS transmite textul oficial al Co
municatului comun sovieto-american.

N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și preșe
dintele D. Eisenhower au avut un schimb sincer de păreri la Camp David. 
La unele convorbiri au luat parte A. A. Gromîko, ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., și Chr. Herter, secretarul de Stat al S.U.A., precum și alte per
soane oficiale din cele două țări.

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și președintele au căzut 
de acord că aceste convorbiri au fost utile pentru a clarifica pozițiile celor două 
părți într-o serie de probleme. Scopul acestor convorbiri nu a fost de a duce 
tratative. Se speră totuși că schimbul de păreri va contribui la o mai bună 
înțelegere a considerentelor și pozițiilor fiecărei părți și astfel la realizarea 
unei păci drepte și îndelungate.

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și președintele Statelor 
Unite au căzut de acord că problema dezarmării generale este cea mai impor
tantă problemă care se pune astăzi în fața lumii. Cele două guverne vor 
depune toate eforturile pentru a ajunge la o solufonare constructivă a acestei 
probleme.

In cursul convorbirilor a avut loc un schimb de păreri asupra proble
mei germane, inclusiv asupra problemei Tratatului de pace cu Germania, și 
au fost expuse pozițiile celor două părți.

In ceea ce privește problema Berlinului, s-a ajuns la înțelegerea, cu con
diția ca celelalte părți direct interesate să fie de acord cu aceasta, de a se re
lua tratativele, .pentru a se ajunge la o soluție care să corespundă intereselor 
tuturor părților interesate și intereselor menținerii păcii.

Pe lingă aceste probleme au avut loc convorbiri utile asupra unei serii de 
probleme privind relațiile dintre Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și 
Statele Unite. Printre aceste probleme se numără și problema comerțului 
între cele două țări. In ceea ce privește problema lărgirii schimbului de per
soane și de idei s-a înregistrat un progres important in cursul convorbirilor 
dintre reprezentanții oficiali și se așteaptă ca într-un viitor foarte apropiat să 
fie încheiate acorduri corespunzătoare.

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și președintele Statelor 
Unite au căzut de acord că toate problemele internaționale nereglementate 
trebuie să fie rezolvate nu prin folosirea forței, ci prin mijloace pașnice, prin 
tratative.

In sfîrșit s-a hotărît ca data precisă a vizitei de răspuns a președintelui 
în Uniunea Sovietică, care va avea loc în primăvara anului viitor, să fie sta
bilită de comun acord, pe căi diplomatice.

Washington, 27 septembrie, 1959.

Ecouri după cel de al XVII-lea Congres al F. I. R. A 
desfășurat la București

— Declarațiile cîtorva participant! lâ lucrările Congresului
„Revăd Bucureștiul pentru a treia 

oară... Ca acum însă niciodată nu mi 
s-a părut mai jrumos. La prima vedere 
am avut impresia că mă aflu intr-un 
oraș nou... Mă bucur că lucrările Con
gresului F.I.R.A. s-au desfășurat — 
așa cum am dorit — intr-o atmosferă 
prietenească, de sinceră colaborare. 
Realmente m-am simțit ca într-o fa
milie. Iată, deci, cum sportul iși îm
plinește menirea de a fi un mesaj de 
prietenie între oameni de concepții di
ferite, dar care trebuie să aibă aceeași 
năzuință — colaborarea în spirit paș
nic, constructiv. Mi-a plăcut foarte 
mult evoluția rugbiștilor romini, care 
alcătuiesc o formație omogenă, cu 
multă vitalitate. Ei posedă o tehnică 
remarcabilă, stăpînind balonul, făcln- 
du-l să circule cu multă repeziciune. 
Cred că la București rugbiștii romini 
sînt foarte greu de întrecut. Mulțu

mesc Ecdercțfiei Romine de Rugbi, 
gazda acestui Congres, o gazdă că
reia nu i se poate reproșa nimic".

președintele Federației Interna
ționale de Rugbi Amator și 

președintele Federației Franceze 
de Rugbi

„M-am simțit mic în mijlocul unui 
popor mare. Mare prin spiritul său 
ospitalier; mare prin 
care abordează 
mare prin dragostea 
pentru progres; mare 
ganizatoric verificat, 
cu prilejul lucrărilor

" l său 
sinceritatea cu 

toate problemele: 
sa pentru viată, 
prin spiritul ar
in primul rînd, 
Congresului?.

„Bucureștiul?... O revelației Ritmul 
trepidant al vieții care pulsează aici, 
volumul uimitor al noilor construcții 
— iată fapte de-a dreptul impresio
nante. In plus, m-a încîntat felul des
chis al locuitorilor, voioșia lor. Am vi
zitat, printre altele, complexul sportiv 
Dinamo. O asemănare aproape per
fectă cu complexul sportiv din Roma, 
care va găzdui viitoarele Jocuri Olim
pice. Despre Congres, numai lucruri 
bune. Am salutat, în primul rînd, pro
punerea Federației Romîne de Rugbi 
de a se include această disciplină 
sportivă la Jocurile Olimpice. Reali
zarea acestui deziderat ar reprezenta 
o adevărată victorie a rugbiului pe 
plan mondial".

președintele Federației de 
din Italia

Început roanic
Sute de copii, purtători ai crava

telor roșii, eievi de diferite vîrste 
se îndreaptă cîntînd spre terenurile 
de sport ale Stadionului Tineretului, 
spre apa lină a bazinului de înot. 
Elevii Capitalei au venit pentru 
a participa la festivitatea de deschi
dere a anului de activitate sportivă, 
organizată în cinstea aniversării a 
500 de ani de existență documentară 
a orașului București. Micii sportivi 
s-au răspîndit într-o clipă pe terenuri. 
Pentru spectatorii veniți pe stadion 
era foarte greu de ales: să urmă
rească cursele palpitante ale atleților, 
să aplaude întrecerea îndîrjită a mi
cilor înotători, să susțină echipa pre
ferată de volei, sau să privească de
monstrația tinerilor scrimeri ?

...Pe marginea bazinului puștii fac 
„încălzirea". Mezinii concursului sînt 
cei treizeci de elevi ai școlii elemen
tare nr. 25. Majoritatea au făcut în 
vara aceasta primii pași... în apa a- 
dîncă. Firește, emoțiile sînt mari — 
Gheorghe Simion din clasa a V-a n-a 
dormit toată noaptea ! Atare lucru e 
primul concurs 1

Concursul de atletism s-a încheiat 
cu cele mai bune performanțe, deoa 
rece la întreceri au participat nu nu
mai elevii, ci și juniorii asociațiilor

de activitate sportiva școlara
sportive din Capitală. Numele lui 
Gnigore Marinescu sau al Ancăi 
Gurău și Afanasie Savin sînt bine 
cunoscute de iubitorii atletismului. 
Rezultatele lor valoroase au contri
buit, în mare măsură, Ia succesul con
cursului.

După încheierea întrecerilor de at
letism, locul alergătorilor pe pistă a 
fost luat de cicliști. Tinerii cicliști 
ai școlii sportive de elevi s-au între-

ILDIKO GIORGYPAL
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Sute de elevi au participat la concursurile sportive organizate cu prilejul des
chiderii anului de activitate sportivă, lată un aspect de la întrecerea 

la săritura în lungime

președintele Federației de Rugbi 
din Maroc

„Sînt mulțumit de modul în care au 
decurs lucrările Congresului. Spiritul 
de colaborare s-a făcut simțit tot 
timpul, el a contribuit la rezolvarea 
cu succes a multor probleme. Am 
avut totodată prilejul să văd la lucru 
„15“-le Romîniei. Mi-a plăcut mult. 
O ectiipă tînără, viguroasă. M-ăr 
bucura dacă între sportivii romîni și 
cei din țara noastră s-ar stabili con
tacte cît mai strînse. Mulțumesc con
ducerii Federației Roniîne de Rugbi 
pentru modul exemplar în care a asi
gurat organizarea Congresului",

„Colaborare fructuoasă pe toată li
nia — iată o caracterizare succintă 
a lucrărilor Congresului. Dar, bucuria 
mea de a fi participat la acest Con
gres s-a împletit, în același timp, cu 
aceea a revederii unui oraș care ri
valizează cu orice mare capi
tală din Europa, cu vizionarea 
unui meii (n. n. Este vorba 
de întîlnirea R. P. R. — R. D. G.) 
situat deseori la un nivel foarte bun. 
Și aceasta datorită mai ales echipei 
romîne, a cărei valoare în rugbiul 
european este de necontestat.

președintele Federației
de Rugbi din R. F. Germană

vicepreședinte al Federației 
Belgiene de Rugbi

VIZITA ECHIPEI DE FOTBAL DIOSGYORI V. T. K.
La sfîrșitul acestei săptămîni este 

programată în Capitală vizita unor 
echipe de club de peste hotare, care 
urmează să susțină întîlniri cit două 
selecționate de fotbal bucureștene.

Aseară au fost perfectate tratativele 
cu echipa maghiară Diosgyori V.T.K., 
clasată actualmente pe locul 5 în cam
pionatul R. P. Ungare. Echipa ma

ghiară va susține la noi un număr de 
3 întîlniri. In zilele de 3 și 4 octom
brie, Diosgyori V.T.K. va juca Ia 
București iar la 7 octombrie va susține 
încă un joc într-o localitate care ur
mează să fie desemnată ulterior.

Se mai duc tratative și cu echipele 
Motor Zwickau și Ohemie Zeitz din 
R.D.G.



Printre sportivii celei mai meri
discutam de mai bine de o oră. Des- 

'pre sporiul de mase, despre noua sec
ție de rugbi — recent înființată — 
despre dragostea muncitorilor de la 
„Electroputere" pentru echipele și spor
tivii lor. Tovarășii Mănescu — mem
bru in comitelui de partid al uzinei, 
responsabil al secției de fotbal — și 
Cojocarii — responsabil organizatoric 
în comitetul U.T.M., președintele co
misiei orășenești de handbal — ne dau 
amănunte prețioase. Se consultă, 
se completează, făcîndu-ne un tablou 
real al activității sportive din uzină.

— Bine, bine, în sport sînt tari ti
nerii dumneavoastră. Dar cu munca 
cum stau?

N-am apucat să-mi termin fraza. Cu 
o simplă privire, interlocutorii mei 
m-au făcut să înțeleg că treburile merg 
bine. Și am început să scriu...

...Constantin Greere, Vlad Duțu Dia- 
conu, Florea Pătrașcu, Ion Pîrvu. 
Dar nu, nu e bine. Numai simpla enu
merare a numelor nu spune prea mult. 
Să încercăm să-i cunoaștem mai bine 
pe acești sportivi la locul lor de mun
că, unde sînt iubiți și apreciați 
de maiștri și de tovarășii lor. Să răs
foim împreună cîteva file din cartea 
vieții lor.

Ion Roman, Marin Macsut și Florea 
Pătrașcu sînt prieteni. S-au cunoscut 
în școala profesională a uzinei „Elec- 
troputere". Au invățat împreună și 
tot împreună fac sport. Toți trei sînt 
utemiști. Toți trei au îndrăgit boxul. 
'Numai în privința alegerii meseriei nu 
s-au mai „înțeles”. Ion Roman și Flo
rea Pătrașcu au îmbrățișat lăcăiușeria.

Noua bază sportivă a clubului Petrolul Ploești

In primăvara acestui an, harnicii 
sportivi ai clubului sportiv Petrolul 
Ploești, sprijiniți de consiliul clubului, 
au început lucrările de transformare 
a unui teren viran într-o bază sporti
vă. Datorită muncii obștești depusă cu 
entuziasm și a ajutorului acordat de 
întreprinderile din oraș prin procura
rea zgiirei, a lemnului pentru tribune, 
a scheletului panoului de"baschet ș.a., 
la 2 septembrie a putut fi inaugurată 
noua bază sportivă a clubului. Pe a- 
ceastă splendidă bază sportivă se an

în timp pe Marin Macsut s-a făcut 
sir ungar. Acum, intre acești trei prie
teni a luat naștere o întrecere: în pro
ducție și la învățătură. In muncă, deo
camdată sînt egali. Toți fruntași. Dar 
la învățătură, strungarul le-a luat-o 
înainte. Anul acesta a terminat cursul 
mediu seral...

Vasile Vrajotis este bobinator în 
secția mașini rotative. Ca și cei trei 
boxeri, el poate fi numit copilul uzinei. 
Aici a absolvit școala profesională și

Carnet de reporter

tot aici a învățat să joace fotbal. Acum 
este titular in echipa asociației „Elec
troputere", participantă la campionatul 
regional. După trei etape, echipa în 
care Vrajotis este half se află pe locul 
3. Tinărul fotbalist se numără printre 
cel mai destoinici muncitori ai secției 
mașini rotative, printre fruntași.

Tineri sînt muncitorii din secția „lo
comotive Diesel", tinăr este și maistrul 
lor. Inginerul Vlad Duțu Diaconu — 
handbalist — a terminat Facultatea de 
Electrotehnică din Timișoara acum doi 
ani. Repartizat in această mare uzi
nă, tinărul inginer și-a pus de la în
ceput întreaga pregătire și cunoștințe
le căpătate, in slujba muncii. Sfaturile 
lui au ajutat întotdeauna. Este mulțu
mit maistrul de oamenii săi, dar și 
aceștia de el. Iar cînd a avut loc șe
dința de producție, a reieșit că Vlad 
Duțu Diaconu este fruntaș.

trenează și concurează în diferite com
petiții membrii secțiilor de baschet, 
volei, handbal redus și, la iarnă, ho
chei pe gheață. Cea mai însemnată 
competiție găzduită de această bază a 
fost întîlnirea internațională dintre 
echipele masculine de baschet S. K. 
Ghemie Halle și Petrolul Ploești, care 
s-a bucurat de un deosebit succes. 
Fotografia reprezintă o fază din acest 
meci și totodată un aspect al acestei 
frumoase baze sportive.

uzine craiovene
Să fii controlor tehnic nu e tocmai 

ușori Iți trebuie o, temeinică pregătire, 
cunoștințe în rr&i multe meserii. In 
general, în aceste munci întilnim deo- 
bicei muncitori mai virstnici, cu mai 
multă experiență. Și, totuși, extremul 
dreapta al echipei „Electroputere" 
tinărul Constantin Greere este contro
lor tehnic. Cu toate acestea, de munca 
lui nu s-a plins nimeni. Dimpotrivă. 
De cîte ori se vorbește în ședințele de 
producție despre fruntași, printre cei 
citați se află mereu și Constantin 
Greere.

Unul, două... Dar cite asemenea 
exemple de muncitori fruntași în mun
că nu-ți pot da tovarășii Mănescu și 
Cojocaru? Cu zecile. Fotbaliști, boxeri, 
voleibaliști, șahiști, jucători de popice, 
tineri care fac cinste asociației spor
tive se numără printre cei mai buni 
muncitori de la „Electroputere". In 
sport, în muncă și în activitatea 
obștească tinerii de la „Electroputere" 
sînt printre primii. Iată-l pe candidatul 
de partid Ion Pîrvu, modelor in secția 
turnătorie și un bun jucător de popice. 
El împletește cum nu se poate mai 
bine munca profesională cu celelalte 
activități. Pentru pregătirea sa, pentru 
stima de care se bucură în rîndurile 
utemiștilor, fruntașul în producție Ion 
Pîrvu a fost propus ca propagandist 
al organizației U.T.M. Iar cei ce l-au 
propus, nu se îndoiesc că și în această 
sarcină Ion Pirvu iși va face pe deplin 
datoria...

Am mai notat la sfîrșitul vizitei la 
„Electroputere" cîteva nume: Dan 
Boiangiu, desenator tehnic, cel mai 
bun jucător de tenis de masă din 
uzină; Stan Dișteanu, electrician, vo
leibalist; Gh. Cernea, economist și ju
cător de șah. Era normal s-o facem, 
deoarece și despre succesele lor în 
muncă ni se vorbise cu aceeași căldură.

ELENA MATEESCU

Din carnetul corespondentului
„Cupa Recoltei" la călărie

Consiliul regional U.C.F.S. Bucu
rești a organizat în orașul Slobozia 
un interesant concurs popular de 
călărie, dotat cu „Cupa Recoltei". 
Întrecerile au fost bine organizate, 
constituind un prilej potrivit pentru 
selecția echipei care a reprezentat re
giunea București la concursul repu
blican de călărie pe anul 1959.

Victoria a fost cucerită dc sDor- 
tivii din raionul Slobozia.

STAN CRI STEA

La „Rulmentul'' Bîrlad peste 1.680

de membri U.C.F.S.

In asociația „Rulmentul" din Bîr- 
lad, în luna mai 1959 erau 292 membri ai 
U.C.F.S., iar procentul celor cotizanți 
nu depășea 50%. Consiliul asociației 
sportive „Rulmentul", analizînd modul 
defectuos în care a decurs muma 
de înscriere de membri în U.C.F.S. 
și încasarea cotizațiilor, a trecut la 
luarea unor măsuri concrete pentru 
lichidarea deficiențelor. Rezultatul : 
astăzi asociația „Rulmentul" numără 
peste 1600 membri care cotizează la

Sportivii satelor din regiunile Tran
silvaniei participă cu mare entuziasm 
la întrecerile din cadrul „Cupei Agri
culturii". Deși este la prima ediție, 
această competiție — similară „Cupei 
Moldovei" — atrage zilnic pe tere
nurile de sport din satele regiunilor 
Baia Mare, Stalin, Cluj, Hunedoara, 
R.A.M. și Oradea, mii de tineri țărani.

...In regiunea Stalin s-au terminat 
de cftrînd, întrecerile fazei pe centre 
de comune. In comunele Șercaia, Hăl- 
meag, Sîmbăta de jos, Sîmbăta de 
sus, Veneția (raionul Făgăraș), Da
cia, Augustin, Jibert, Cața, Ungra, 
Ticușul Vechi (raionul Rupea), între
cerile sportivilor au constituit o săr
bătoare pentru tinerii din aceste co
mune După cîte sîntem informați, la 
întrecerile desfășurate pînă acum au 

“participat peste 6000 tineri.,
...O mare atenție o acordă acestei 

competiții consiliul regional U.C.F.S. 
Cluj. Pentru sprijinirea asociațiilor 
sportive sătești au plecat de la re
giune numeroși instructori sportivi. A- 
ceștia, împreună cu consiliile de con
ducere ale asociațiilor sportive din 
satele regiunii Cluj vor organiza con
cursurile din cadrul „Cupei Agricul
turii". De altfel, zilele acestea spor
tivii clujeni se vor întrece în prima și 
a doua etapă (intereomunală). In toate 
raioanele, această competiție se bucură 
de multă popularitate. Sute dc afișe 
au fost răspîndite prin toate comunele, 
astfel că se așteaptă o participare nu
meroasă.

...In raionul Tg. Mureș s-au desfă
șurat de curînd întrecerile etapei raio
nale. Astfel, în comuna Găiești au 

anului

zi și care activează în cele 11 secții 
pe ramuri de sport ale asociației. 
Majoritatea membrilor U.C.F.S. sînt 
fruntași în producție; forjorii au în 
ceput să lucreze în contul 
1960, începînd cu data de 18 septem
brie a.c., iar ceilalți membri ai 
U.C.F.S. luptă cu succes pentru în 
deplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan înainte de termen.

SOLOMON ELIADE

Vești din raionul Istria

In ultimul timp, în raionul Istria 
activitatea sportivă a luat un nou 
avînt. Astfel, în comuna Baia, s-a 
organizat un concurs intercomunal 
de fotbal, volei, trîntă. • ciclism, etc. 
la care au participat 150 de tineri. 
La Istria s-a disputat tin concurs 
de atletism în care s-au întrecut 
peste 30 de atleți. De asemenea s-a 
desfășurat și un concurs de oină 
care a fost cîștigat de echipa Re
colta Istria. Cu ocazia acestor con
cursuri, au fost amenajate două te
renuri de volei și s-au confecționat 
din resurse locale două plase de 
poartă pentru fotbal.

NICOLAE FUCIG1U 

avut loc întrecerile de atletism și vo
lei, la care au participat sportivi din 
7 comune și sate ale raionului. La 
volei, pe primul loc s-a clasat echipa 
„Stăruința" Găiești, care a fost ur
mată în clasament de formația „Sardul 
Nirajului". Campioană raională la fete 
a fost declarată echipa „Voința" 
Troița.

lată acum campionii raionali de 
atletism: Juniori: 100 m. Szekcres
Kălmăn (Cîmpia Band); 800 m. Incze 
Eugen (Miercurea Niraj); lungime: 
Szekcres Kălmăn (Cîmpia Band); 
greutate; Benko Agnes (Miercurea Ni
raj). Junioare. 100 m. Peterfi lkliko 
(Miercurea Niraj); 400 m. Halasz 
Rozalia (Ciba Nicolești); lungime: 
Gsizmadia Vera (Miercurea Niraj); 
înălțime; Dios Iboiya (Ciba Nicolești); 
greutate : Benko Agnes (Miercurea Ni
raj). Seniori. 100 m. Szasz Albert 
(Curteni); 800 m. Toth luliu (Ciba 
Nicolești); lungime: Peto Geza (Gă
iești); înălțime: Orban Odon (Curte
ni); greutate; Demeter Păi (Curteni). 
Senioare: 100 m. Fekete Rozalia (Gă
iești); lungime: Fekete Rozalia (Curte
ni).

întrecerile raionale de popice au 
avut loc în grădina de gimnastică 
din Tg. Mureș. Au participat 4 echipe 
din raion. Concursul s-a desfășurat 
la 60 lovituri (30 în plin, 30 la izo
lat). Iată clasamentul : I. Asociația 
„NirajtU" 1302 p.d. 2. As. „înțelege
rea" (Gălățeni) 1009 p.d. 3. „Stăruin
ța" Acățari 1058 p.d.

PAUȘ ION 
corespondent

întreceri la tir

din raioanele regiunii
Peste 40 de trăgători și trăgătoare 

Bucuroși, au 
luat parte la concursurile etapei re
gionale a campionatului republican 
de tir pe anul 1959,. care s-au des
fășurat pe poligonul de tir Dinamo 
din București, în zilele de 19—20 
septembrie a.c.

Rezultatele obținute de concurenți 
sînt satisfăcătoare și marchează un 
progres față de concursurile prece
dente. Cele mai bune performanțe au 
fost realizate de sportivii din raioa
nele Giurgiu. Alexandria și Domnești.

Iată primii clasați : armă sport 
3x10 focuri seniori: Soșu Uie (Pro
gresul Alexandria) 251 p.; senioare: 
Constanța Stoian (Cetatea Bucur- 
Giurgiu) 242 p.; armă sport 3x20 
focuri seniori Niculescu Ion (Pro
gresul Alexandria) 517 p.; senioare 
Zgorobete Angela (Cetatea Bucur - 
Giurgiu) 909 p.; pistol viteză 6 focul 
Budurăscu Ion (Cetatea Bucur-Giu, 
giu) 502 p.; armă liberă 3x20
focuri seniori: Șoricel Dumitru (Ce
tatea Bucur-Giurgiu) 542 p.; senioare: 
Zgorobete Angela (Cetatea Bucur-: 
Giurgiu) 520 p.

Munca de pregătire a crosului „Să intimpinăm 7 Noiembrie'*, 
in asociațiile sportive din Capitală

(Urmare din pag. 1) 
au fost începute însă de acum cîteva 
săptămîni și au continuat, intensifi- 
cîndu-se treptat, pînă în ziua primului 
concurs. Conform unui plan de acțiune 
minuțios alcătuit, consiliul asociației 
sportive s-a îngrijit din vreme ca sta
țiile de amplificare din unitățile cu
prinse în orașul București să popu
larizeze această însemnată manifestație 
în rîndurile tuturor salariaților. De 
asemenea, au fost ținute ședințe cu 
responsabilii organizatorici sportivi 
din toate unitățile P.T.T., prelucrîn- 
du-se regulamentul crosului și dîn- 
du-se indicații asupra miîloacelor de 
popularizare. Paralel, consiliul asocia
ției s-a îngrijit de procurarea unui 
plus de echipament și de repararea 
celui existent, astfel îneît sutele de 
concurenți să aibă la dispoziție toate 
cele necesare. Săptămîna trecută au 
fost stabilite și traseele pe care se vor 
întrece cele patru categorii de concu- 
rersți. Pentrif a se evita aglomerarea 
în timpul probelor, consiliul asocia
ției a făcut o planificare a unităților 
care vor concura într-o ordine stabi
lită inițial. Pentru a păstra tradiția din 
anii trecuți, în care crosiștii de la 
P.T.T. au avut o comportare bună în 

această competiție, consiliul asociației 
a luat măsuri pentru ca după etapa 
pe asociație, cei calificați să aibă un 
program special de pregătire, în așa 
fel ca echipa asoc ației P.T.T. să ca
pete omogenitate și să poată obține 
performanțe bune.

★

Aceeași frumoasă preocupare pen
tru o cît mai largă participare la cro
sul „Să întîmpinăm 7 Noiembrie" am 
găsit-o la uzinele Semănătoarea, unde 
afișe, lozinci și panouri vesteau mun
citorilor, tehnicienilor și funcționarilor 
despre acest însemnat eveniment 
sportiv. Și aci am constatat că mem
brii consiliului asociației sportive au 
luat din vreme măsurile necesare pen
tru ca tradiționalul cros să aibă popu
laritatea cuvenită.

UNDE PREGĂTIRILE SINT
RAMASE IN URMĂ...

Cînd am pășit pe poarta întreprin
derii Textila Grivița, o muncitoare a- 
flînd că sîntem de la „Sportul popu
lar", ni s-a adresat cu următoarele 
cuvinte: „La noi stăm slab cu spor
tul".

De la primele cuvinte pe care le-am
schimbat cm membrii consiliului aso
ciației sțxxrtiye ne-aiu dat seama că.

în mare parte, muncitoarea care ni 
se adresase avusese dreptate. Așa că, 
cerem scuze cititorilor noștri pentru 
că nu le putem relata nimic despre ac
tivitatea sportivă de la întreprinderea 
Textila Grivița și în special despre 
pregătirea crosului de mase' „Să în
tîmpinăm 7 Noiembrie" deoarece aci... 
nu s-a mișcat nici un deget. Nu se 

Un aspect al unei întreceri organizată de o asociație sportivă din Capitală, 
in cadrul crosului „Să inlimpinăm Noiembrie"-

știe nimic despre desfășurarea acestei 
mari competiții sportive. Nici un afiș 
mobilizatoric, nici un regulament de 
desfășurare a competiției, nu mai 
vorbim de atragerea tineretului, de 
antrenamente. Impresia pe care am 
avut-o atunci cînd am părăsit această 
întreprindere a fost că membrilor con
siliului asociației sportive le este in
diferent dacă tinerii muncitori din a- 
ceastă întreprindere, fac sau nu sport. 
Iată de ce considerăm că este nece
sar ca consiliul raional UCFS Gri- 
vița Roșie să sprijine mai mult aso
ciația sportivă din întreprinderea Tex
tila Grivița, tocmai pentru că aci ac

tivitatea sportivă este departe de a 
satisface.

★
Raidul nostru a avut scopul de a 

constata în ce măsură s-au preocupat 
consiliile asociațiilor sportive din Ca
pitală de asigurarea condițiilor nece
sare mobilizării unui număr cît inai 
mare de participanți la crosul de 
mase pe echipe „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie". In general, observațiile 
sînt pozitive și ele reflectă grija con
siliilor asociațiilor sportive bucureș- 
tene pentru asigurarea succesului de
plin al acestei însemnate manifestații 
sportive de mase. Munca consiliilor a- 
sociațiilor sportive de la Institutul 
Pasteur, P.T.T., I.C.A.B., Semănă
toarea, poate servi ca exemplu pentru 
alte asociații sportive, tot astfel cum 
atitudinea consiliului asociației spor
tive Textila Grivița trebuie criticată. Fi
rește însă, timpul nu este pierdut și pînă 
la 25 octombrie, cînd va avea loc etapa 
pe raioane, atît consiliul asociației spor
tive Textila Grivița cît și consiliile 
altor asociații în care activitatea dc 
pregătire nu a început sau se desfă
șoară cu... încetinitorul, pot îndrept; 
situația. Pentru aceasta, se cere ins; 
mai multă preocupare, spirit de iniția
tivă și dorința de a face o treabă bună. 
Sîntem convinși că peste puțină vre 
me vom avea prilejul să scrim cu 
vinte bune și despre puținele asociați 
sportive aflate în situația celei de li 
Textila Grivița, astfel ca pînă la e 
tapa raională orașul București să de 
pășească numărul de concurenți înre 
gistrat în edițiile precedente ale cro 
sului „Șă întimpinăm 7. Noiembrie"



La sfîrșitul turneului preolitnpic de polo

De la Zagreb (septembrie 1957) la Moscova (septembrie 1959)...
A XIV-a ediție a competiției cicliste
CURSA VICTORIEI"

...sau de la 0-12 la 1-1!
r Fără îndoială, participarea repre
zentativei de polo pe apă a țârii 
noastre ia turneul preolimpic, desfă; 
șurat de curînd în capitala Uniunii 
Sovietice, a fost urmărită cu deosebit 
(interes de iubitorii acestui sport din 
țara noastră, care se interesează în
deaproape de evoluția celei niai tinere 
formații reprezentative de polo din 
lume. Și pe bună dreptate deoarece 
rezultatele pe care avea să le obțină 
la Moscova în compania puternicelor 
selecționate ale Ungariei, Uniunii So
vietice și Italiei trebuiau să confirme 
sau să... infirme speranțele lor într-o 
comportare superioară a echipei noas
tre naționale la Jocurile Olimpice de 
la Roma. Chiar și noi, analizînd com
portarea jucătorilor romîni după par
tida cu formația R.S.S. Gruzine, dis
putată cu puține zile înaintea depla
sării la Moscova, scriam: „Desfășura

ta startul primei competiții preolim- 
pice cu... trac, în parte justificat; de 
la Zagreb („Trofeo Italia“-1957) și 
pînă la turneul desfășurat la Moscova, 
echipa țării noastre nu mai partici
pase la nici o competiție importantă. 
Mai era proaspăt, deci, în amintirea 
tinerilor noștri jucători scorul astrono
mic (12—0) cu care cedaseră la Za
greb în fața echipei maghiare, cam
pioană olimpică, in plus, ceilalți doi 
adversari, în acest turneu, selecționa
tele U.R.S.S. și Italiei se clasaseră la 
toate competițiile importante (campio
nate europene, olimpiade) printre pri
mele patru formații ale lumii, avînd o 
mare experiență a competițiilor grele.

însoțiți, deci, de aceste emoții fi
rești, s-au aliniat în apă cei 7 compo
nent i ai echipei romîne (Mureșanu, 
Bădiță, Zahan, Blajec, Szabo, Grin- 
țescu, Kroner) pentru partida din

Dintr-o astfel de eroare (cînd Blajec 
a pasat mingea la adversar) am și 
pierdut partida (3—2) cu 32 sec. îna
inte de sfîrșit In partida cu selecțio
nata Italiei s-a ratat o victorie si
gură. Jucătorii noștri au condus tot 
timpul, uneori și la 2 goluri diferență, 
pentru ca în cele din urmă să fim ega
lați. E drept, la scorul de 3—2 Mure
șanu, portarul echipei, și-a înscris un 
autogol; la 4—3, italienii au egalat 
dintr-o lovitură de la 4 m ușor acor-

La turneul de la Moscova au 
participat, cu excepția selecționa
tei R.P.F. Iugoslavia, cele mai 
valoroase formații de polo ale lu
mii. Jocul bun practicat de echipa 
romină a surprins. Părerea mea 
este că la I.O. de la Roma repre
zentativa țării do. se va clasa 
printre primele patru.

LASZLO MAROTI 
secretar al Federației de Natație 

a R. P. Ungare

Mîine se va da startul 
în cea de a XlV-a ediție 
a tradiționalei competiții 
cicliste „Cursa Victoriei", 
organizată de clubul 
sportiv al Casei Centrale 
a Armatei. La startul 
acestei întreceri se vor 
alinia cei mai valoroși 
alergători din țara noa
stră, rutieri cu un bo
gat palmares. Organiza
torii au trimis invitații 
următoarelor cluburi și 
asociații sportive: Di
namo București (două 
formații), Progresul, Vic
toria, Constructorul, Si
rena București, Voința 
București, Voința Ploești, 
Recolta, Olimpia Orașul 
Stalin, Școala sportivă 
U.C.F.S. București, C.P.B 
și Minerul Filipești. Casa 
Centrală a Armatei va

Grințescu controlează balonul, urmărit îndeaproape de Cikvanaia. Fază din 
meciul R. P. Romînă-U .R.S.S. disputat în ziua a doua a turneului

rea turneului de la Moscova va con
semna. sperăm, un succes mai con
cludent al școlii rominești de polo pe 
apă". Ei bine...

...LA MOSCOVA TINARA NOASTRA 
ECHIPA A TRECUT CU SUCCES 
PRIMUL EI EXAMEN DE MATURI

TATE

Deși recomandată de cîteva rezultate 
anterioare, printre care cel mai con
cludent a fost meciul egal (3—3) rea-

Deși joarte ttnără, echipa rotnină 
» a arătat frumoase calități de joc 
) deschis, și de forță, care i-au per-
* mis să facă față unor adversari
* cu mare experiență in competițiile

I
’ de amploare.

ANGELO CODEKA 
vicepreședintele Federației 

Italiene de Natație

lizat anul trecut la Moscova în com
pania primei reprezentative a U.R.S.S., 
formația țării noastre s-a prezentat

prima zi a turneului cu redutabila for
mație a R. P. Ungare. De partea cea
laltă, în fața lor se aflau Kalman 
Marcovits (29 ani, 115 ori internațio
nal), Otto Boroș (30 ani, 55 ori inter
național), Tivadar Kanizsa (26 ani, 42 
ori internațional) etc. La început, ini
țiativa a aparținut adversarilor. Un 
gol înscris de Kanizsa se părea că le 
anunță și pe celelalte... Dar n-a fost 
așa; ai noștri au echilibrat jocul, pen
tru ca apoi să forțeze victoria. N-au 
reușit decît un meci egal (1—1), 
dar pentru toți era limpede că de la 
acel 12—0 și pînă în prezent se schim
base ceva în raportul de forțe dintre 
cele două echipe. Cu acest punct pre
țios, odată acumulat, jucătorii romîni 
s-au transformat de îndată din „out- 
sideri" ai turneului în pretendenți la 
locul I. Din această cauză, poate, me
ciul cu reprezentativa U.R.S.S. n-a 
demonstrat adevăratele posibilități ale 
echipei noastre. Ambele echipe au ju
cat prudent, au „închis" jocul, iar for
mația noastră, renunțînd _ la jocul ei 
caracteristic cu pătrunderi directe pe 
poartă, a acționat nervos, comițînd din 
această cauză numeroase greșeli.

dată, dar primii vinovați pentru acest 
rezultat au fost jucătorii reprezenta
tivei noastre. Ei nu s-au concentrat 
suficient pe toată durata partidei, tri- 
mițînd de nu mai puțin de 7 ori ba
lonul în bară. Lipsa de adresă în tra
sul la poartă, ca și alte puncte nevral
gice (faulturi inutile, pase defectuoase) 
sînt capitole asupra cărora va trebui 
să se concentreze, pe viitor atenția 
antrenorului Adalbert Balint.

★

Iată dar schițată comportarea echi
pei noastre în acest turneu. Am sub
liniat totodată cele mai mari greșeli 
săvîrșite de echipa noastră, greșeli 
care au constituit adevărate momente 
psihologice ale jocurilor. Concluzia 
generală însă, este favorabilă echipei 
noastre reprezentative. Prin compor
tarea de ansamblu ea și-a atras elogiile 
specialiștilor prezenți la turneu, care 
au văzut-o capabilă să lupte peste 11 
luni la Roma pentru locurile 1-4, în tur
neul final. Sînt aprecieri binemeritate 
pentru tînăra noastră-reprezentativă de 
polo, care de ta Zagreb (septembrie 
1957) și pînă la Moscova (septembrie 
1959) a parcurs un drum de la 0—12 
la 1—1...

GH. N1COLAESGU

participa cu cei mai buni 
alergători ai săi încadrați 
în două echipe.

Iată itinerarul competiției: miercuri 
30.IX (etapa I) pe ruta București 
— Giurgiu — București (120 km) — 
startul se va da Ia ora 13,30 din fața 

Armatei și la ora 
din șoseaua Viilor;
H-a) : 100 km - 
pe echipe pe șo- 

— Găești; vineri 
3.X

Casei Centrale a 
14 (start tehnic) 
joi l.X (etapa a 
con tra-cronometru 
șeaua București 
2.X — zi de odihnă; sîmbătă 
(etapa a Ill-a) ; 50 km — contra-cro- 
nometru individual pe șoseaua Bucu
rești—Urziceni; duminică 4.X (etapa 
a IV-a) : București—Alexandria—
București (160 km).

I. S. Loto-Pronosport oferă primilor 
clasați în clasamentul general al 
competiției următoarele premii: un

Start tntr-una din edițiile anterioare ale
„Cursei Victoriei" j

scuter (locul 1), un aparat de radio- 
„Concert" (locul II), un aparat da 
radio „Balada" (locul III), 3 m stofă 
costum a 360 lei metrul (locul IV), 
2,70 m stofă 
(locul V), 3 
metrul (locul 
primul loc va 
Organizatorii 
numeroase premii celor mai bine cla
sați dintre concurenții participanți 
la întreceri.

La sprintul final al etapelor se va 
acorda primilor trei clasați bonifica
ție de timp după cum urmează: lo4 
cui I — 30 secunde, locul II — 20 se4 
cunde, locul III — 10 secunde.

palton a 350 lei metrul 
m stofă costum a 280 lei 
VI). Echipa clasată pe 
primi o cupă challange. 
vor oferi, de asemenea

S-a încheiat prima parte a campionatului 
republican de hochei pe iarbă

— TURNEUL FINAL ARE LOC LA ORAȘUL STALIN INTRE 6—11 OC
TOMBRIE

Început rodnic de activitate 
sportivă școlară

Gwardia Gdansk — 
Dinamo București 55-53 (21-29), 

la baschet
Aseară, echipa Dinamo București a 

întîlnit într-un meci amical de baschet 
formația poloneză Gwardia Gdansk. 
Jocul, de o factură tehnică modestă, 
a plăcut totuși prin însuflețirea cu 
care jucătorii ambelor echipe au acțio
nat în special în atac. Bucureștenii 
au avut inițiativa în cea mai mare 
parte a meciului conducînd uneori cu 
10—12 puncte. Spre sfîrșitul partidei, 
ei au slăbit ritmul de joc permițînd 
jucătorilor polonezi să restabilească 
echilibrul scorului. Aceștia reușesc să 
egaleze în min. 37: 47-47, iar în minu
tul următor au luat conducerea termi- 
nînd în cele din urmă învingători cu 
scorul de 55—53 ( 21—29). In deschi
dere : Metalul M.I.G. (juniori)— T. 
Dina mov ist 47—40.

Ult'/ra etopă d)n cele frei serii ale 
campionatului republican de hochei pe
iarbă a programat duminică o setrie de 
meciuri decisive pentru calificarea în
turneul final, care va avea loc între 6-11 
octombrie 1959 la Orașul Stalin, in urma 
rezultatelor înregistrate, echipele care vor 
avea dreptul de a participa la turneul fi
nal sînt următoarele: Știința București și 
Fulgerul Oltenița (seria I), Constructorul 
București și Victoria București (seria a ll-a), 
și Constructorul Cluj (seria a lll-a). Cea 
de a șasea echipă va fi desemnată de 
rezultatul jocului Recolta Marghita-Electrica 
Oradea. Aceasta se va califica în caz de 
victorie sau meci nul. In caz de înfrîn- 
gere se va califica Progresul Gheorghieni.

lată acum și relatări asupra jocurilor des
fășurate duminică :

Seria I
Știința București—Voinfa Ploești 5-0 (2—0).

Student ii bucureșteni au cîștigat la scor 
un joc în care au fost net superiori. Au 
marcat Samur (3), Firimiî.ă și Zburlan din 
corner.

Voinja Pitești - Fulgerul Oltonifa 1—2 (1—1)- 
După o repriză egală, jucători-i de la Ful
gerul au reușit să cîștige la limită, lonescu 
Eugen a marcat pentru Voinfa, iar Ticu 
Ciorică pentru Fulgerul.

Dinamo Craiova-C.S.A. VI București 0-0. 
Deși pornea favorită formafia craioveand 
nu a putut trece de apărarea dîrzâ a bucu- 
reștenilor, întîlnirea luînd sfîrșit cu un «cor 
alb.

Clasamentul
1. Știința
2. Fulgerul
3. Dinamo
4. C.Ș.A. VI
5. Voința Pitești
6. Voința Ploești

10 6 2 2 18: 5 14
10 3 6 1 10« 9 12
10 3 5 2 7: 5 11
10 3 4 3 9:11 10
10 2 3 5 7:14 7
10 2 2 6 8:15 6

Seria a ll-a
Constructorul Buourești-C.S.M. Râdâufl 

3-0. In urma acestui rezultat, Constructorul 
a cucerit, primul loc în serie.

Politehnica Or. Sta lin—Victoria
0-2 (0—1). Echipa oaspe a cîștigat
merit acest joc prin punctele marcate 
Secă^an și Baghilovici (C. Bîrleanu —

Clasamentul

Penicilina lași-Voina București 
(0-1). Au marcat Berbecaru, Popescu 
Dined (P. Codrea — coresp. regional)!

1. Constructorul 12
X Victoria 12
3. Voința 12
4. Politehnica 11
5. Penicilina 11
6. C.S.M. Rădăuți 12
7. Viitorul 12

Astăzi se dispută restanța
Politehnica Or. Stalin.

Seria a lll-a
Constructorul Cluj - Progresul GheorghîenI 

2-0 (1-0) Gazdele au cîștigat pe merit
acest joc decisiv. Au înscris Timar și Mar- 
tonfi (V. Cacoveanu, coresp.)

Dinamo Oradea-Mi aerul M. Ciuc 3-®
Jocul Minerul M. Ciuc-Constructorul Cluj 

a fost omologat cu 3-0 pentru Construc
torul deoarece Minerul a folosit jucători 
fără drept de joc.

1. Constructorul
2. Progresul 
X Electrica

X Minerul
4. Hecoita

București
pe 
de
co—

10 1 1 36: 5 21
3 4 0 30: 3 20
5 5 2 22: 7 15
5 2 4 16:17 12
3 2 6 11:17 •
3 0 9 8:29 6
0 0 12 0:45 •

Peniciliina lași—

Clasamentul
10 5 3 2 28: 5 11 
10 5 3 2 21: 7 11

9 5 3 1 16: 6 11
10 4 3 3 10: 8 IVI 
10 2 I 7 7:21 X
9 117 301 »

Clasamentul este întocmit fără rezultatul 
jocblui Recolta Marghita-Elocirica Oradea» 
core nu ne-a parvenit ,

(Urmare din pag. I)

cut într-o cursă de urmărire pe echipe 
în cinci ture de pistă și un concurs 
individual cu eliminare. Lupta pasio
nantă a cicliștilor a fost îndelung 
aplaudată de cei prezenți.

★

...„Atenție copii 1 Pregătiți-vă pentru 
tragere! Țineți strîns arma1 Ochiți 
calm!“ — dădea ultimele indicații 
arbitrul înaintea începerii concursului 
de tir. Apoi s-a făcut liniște. Se 
auzeau doar pocniturile. întrecerea mi
cilor trăgători s-a prelungit pînă 
după-amiază datorită numărului mare 
al participanților. O dovadă că acest 
sport a cîștigat multi adepți în rîn- 
<1 uri le tineretului școlar.

★

Tribunele din jurul terenurilor de 
volei și baschet au fost pline. Me
ciurile dintre echipele Clubului spor
tiv școlar, a școlii sportive de elevi, 
ale școlii medii nr. 1 „Nico-lae Băl- 
cescti" au atras nenumărați specta
tori. fntîlnirile s-au desfășurat la un 
bun nivel tehnic.

Concursurile și demonstrațiile or

ganizate cu prilejul deschiderii anului 
școlar s-au bucurat de un frumos 
succes. Spectatorii, majoritatea lor 
pionieri și școlari, au putut urmări 
întreceri spectaculoase, -care i-a făcut 
să îndrăgească și ei sportul...

Iată și cîteva rezultate: ATLETISM, 
fete: 100 m — S. Poenăreanu (C.S.S.) 
13,2; 80 mg — K. Artz-Ionescu 
(Progr.) 13,0; disc — A. Gurău 
(Progr.) 37,24; greutate — A. Gurău 
12,16: înălțime — M. Popescu 
(C.S.S.) 1,45; lungime—J. Javarschi 
(Rapid) 5,00; 3x500 m — Rapid 
4:34,9. BĂIEȚI: 100 m — A. Stama- 
tescu (C.S.S.) 10,9; 110 mg — R.
Constantinescu (C.S.S.) 15,7; 400 m— 
M. Petcovici (C.S.S.) 53,8; 800 m — 
M. Petcovici 2:07,5; triplu — L. 
Moscaluc (C.S.S.) 13,20; greutate — 
D. Serafim (Progr.) 13,68; înălțime — 
G. Marinescu (Progr.) 1,85; prăjină 
•—■ A.- Savin (C.S.S.) 3,75; lungime— 
P. Astafei (C.S.S.) 6,62; 4x100 in — 
C.S.S. 45,8. Tir armă liberă 10 focuri: 
fete, pe echipe: Școala medie nr. 3 
257 p. Individual: Elena Huțupașu 
(Șc. m. nr. 3) 74 p. Băieți, pe echipe: 
Școala medie nr. 7 446 p. Individual: 
Mugur Pop, (Șc. m. nr. 7) 96 p.

Bogată activitate atletică competițională in luna octombrie
La sfîrșitul acestei săptămîni se va 

desfășura îil Capitală prima etapă a 
returului campionatului pe echipe al 
orașului București. Cu prilejul acestui 
ccncurs, care va avea loc sîmbătă și 
duminică pe stadionul Dinamo, vor 
evolua și o serie dintre cei mat buni 
atleți din țară, membri ai lotului repu
blican care vor fi invitați special de 
F.R.A.

La 10 și 11 octombrie atleții noștri 
fruntași se vor număra printre parti- 
cipanții la două mari concursuri inter
naționale: unul la Roma, organizat de 
federația italiană și la care vor lua 
parte atleți și atlete din aproape 20 
de țări și al doilea la Poznan, unde se 
vor întrece atleții dinamoviști din 
Uniunea Sovietică și din țările de de
mocrație populară.

Intre 16 și 18 octombrie stadionul 
Republicii din Capitală va găzdui cam
pionatele republicane de juniori și 
junioare pe anul 1959, iar o săptămînă 
mai tîrziu, într-o localitate încă ne
desemnata, F.R.A. va organiza un 
mare concurs eu caracter republican 
la care va invita pe cei mai buni șase 
atleți ai țarii la fiecare probă (după 

rezultatele înregistrate în acest sezon).
După cum se vede, un bogat pro

gram de activitate în vederea căruia 
atleții noștri fruntași și antrenorii lor 
trebuie să se pregătească cu toată se
riozitatea, pentru a putea obține noi și 
noi performanțe de valoare.

★
Rezultatul de 8:50,8 realizat sîmbă

tă de Tadeus Strzelbiscki în proba de 
3.000 m obstacole, reprezintă o per
formanță bine cotată pe plan interna
țional. Iată cum a evoluat, recordul 
țării ia aceasta probă:
9:38,0 Victor Firea 12.9.1948 
9:32,0 Victor Firea 20.9.1948 
9:26,0 Victor Firea 11.9.1949 
9:17,0 Victor Firea 24.9.1951 
9:09,8 Constantin Aioanei 21.9.1952 
9:05,6 Victor Firea 1953
9:02,4 Constantin Aioanei 4.10,1953 
9:08,8 Tadeus Strzelbiscki 21.8.1955*) 
9:04,0 Tadeus Strzelbiscki 2.10.1955 
8:58,6 Constantin Aioanei 20.5.1956 
8:56,6 Constantin Aioanei 16.9.1956 
8:50,8 Tadeus -Strzelbiscki 26.9.1959

TADEUS STRZELBISCKI

Record nou stabilit pe o piști aranjați 
conform hotărîrilor consiliului l.A.A.F, din 
august 1954.



Mîine, la Bîrlad Însemnări după competiția internațională de tenis
masă de la Moscova Li •

Mîine după-anriază, orașul Bîrlad 
<va fi martorul unei -noi confruntări 
.între rugbiștii romîni și cei din R.D. 
'Germană. De data aceasta își vor 
imăsura forțele echipele de tineret ale 
.celor două țări. O întîlnire care pro- 
miite un frumos spectacol sportiv, 
■dacă ținem seama că în ambele for- 
.mații vor evolua tineri deosebit de 
'talentați ca trimescu, Doru Panel 
'(C.F.R. Grivița Roșie), Cordoș (Știin
ța Cluj), Giugiuc (Constructorul Bîr
lad), Tuțuianu, Dragomir (Metalul 
•M.I.G.), Ștefaniu (Zimbrul Tecuci), 
Wilke, Luka, Kraft, Kreisch.

pe stadionul (Republicii, ultimul lor 
antrenament. Parteneri — jucătorii 
formației de categorie A, Construc
torul București. Ieri dimineață, (în
treg lotul s-a deplasat la Bîrlad.

V. IR1MESCU

Pairtida va fi condusă de 
E. Skoor (R. Cehoslovacă), căruia 

. î se vor alinia următoarele forma
ții probabile: R.P. ROMÎNA: Dăi- 
ciulescu—Irimtescu, Cordoș, Pilă, 
Nagel—Giugiuc (Nica), Ștefaniu— 
Tuțuianu, Al. Ionescu, Mazilu—D. 
Barbu, V. Rusu—Dragomir, Doru 
Pavel, Chiosea. Rezerve: Zalman, 
Rîmniceanu și Tănase. R.D. GER
MANA : Wilke—Junge, Missgeisky, 
Luka, Kontag—Kraft, Kopetz— 
Lindstâdt, Kluge, Kreisch—Hike
tier, Grabo—Mesek, Wollfram, 
Escholtz. Rezerve: S trassburg și 
Schultz.

FILATELIE

0 emisiune pentru rugbi

bineve- 
priete- 
și cei 

un bun

Meciul reprezintă un prilej- 
'nit de strîngere a relațiilor 
nești dintre sportivii . romîni 
germani și, în același timp, 
criteriu de verificare a potențialului
celor două- echipe, în vederea întâlni
rilor internaționale care le stau în 
față.

In cadrul pregătirilor pe care le fac, 
rugbiștii noștri au susținut sîimbătă

Cu prilejul Congresului 
Internaționale de rugbi ce 
în București între 25—27 septembrie, 
precum și pentru meciul internațio
nal de rugbi dintre echipa R. D. 
Germane și a R-P. Rotmîne care a a- 
vut loc duminică 27 septembrie, Di
recția Generală a Poștelor și Tele
comunicațiilor a pus în circulație o 
nouă marcă. Aceasta es.te valoarea 
de 1,55 lei din seria de mărci cu su
biecte sportive ce va fi emisă la înce
putul lunii octombrie, reprezentînd o 
fază de la un meci de rugbi. Marca 
a fost astfel pusă anticipat în vîn- 
zare, în cinstea acestor două eveni
mente ale sportului cu balonul ro
tund.

Mărcile au fost tipărite pe hîrtie 
cretată, în sistemul „Lambert", cu 4 
culori, avînd dimensiunile de 33/29 
mm și dantelura obișnuită.

Federației 
s-a ținut

Intre 13 și 20 septembrie a avut loc 
la Moscova un concurs internațional 
de tenis de masă, la care au luat parte 
sportivi din U.R.S.S., R.P. Ungară și 
R.P. Romînă. Rezultatele acestei com
petiții sînt de acum cunoscute. Con
siderăm însă că este cazul să reve
nim asupra unor aspecte și învăță
minte căpătate cu acest prilej.

In primul rînd trebuie să remarcăm 
dragostea și căldura cu care 
primită delegația noastră, 
străduindu-se tot timpul să 
o ședere cît mai plăcută.

In ceea ce privește publicul 
urmărit desfășurarea turneului, el s-a 
dovedit a fi un bun cunoscător al 
acestui sport, înctirajînd și aplaudînd 
cu multă obiectivitate pe participanți.

Cei mai mulți dintre sportivii care 
ne-au reprezentat la acest concurs au 
înțeles să depună toate eforturile pen
tru o comportare cît mai bună, la 
nivelul prestigiului de care se bucură 
tenisul de masă romînesc pe plan in
ternațional. Și se pot da ca exemple 
Geta Pitică și /Maria Alexandru pre
cum și tinerii Rethi și Bodea, care 
au obținut unele rezultate bune, dove
dind că au perspective de progres. 
Rethi s-a prezentat mai bine decît la 
„Criteriul european pentru juniori" de la 
Constanța și dacă va insista în practi
carea unui joc 
obține rezultate

Au fost însă 
comportarea lor 
rită încrederea ce li s-a acordat de a 
reprezenta culorile patriei noastre în 
întîlniri internaționale. Așa bunăoară 
Tiberiu Covaci. Deși are posibilități 
frumoase el dovedește indolență și ca 
urmare pierde meciuri la adversari mai 
slabi decît el. Aceleași lipsuri s-au obser
vat și la Mariana Barasch. Este ne
cesar ca pe viitor să se acorde mai

multă atenție educației sportivilor 
componenți ai lotului republican.

In ceea ce privește comportarea 
sportivilor sovietici, ea a constituit o 
surpriză plăcută pentru noi în special 
prin jocul practicat de juniori. In U-

a fost 
gazdele 

ne facă

care a

mai ofensiv va putea 
superioare.
și sportivi care 
au arătat că nu

prin
me-

La campionatele republicane de călărie pe anul 1959

Călăreții fruntași au depășit norma f

preolimpică la individual
„Frumoasele întreceri 

la care am asistat în 
București mi-au creat tot 
timpul impresia că mă 
aflu la unul din marile 
concursuri hipice interna
ționale. Aveți călăreți și 
cai minunați și în plus, 
o bază sportivă cum rar 
intîlnești in lume". Aces
te cuvinte au fost spuse 
de domnul De Menten de 
Horn, secretarul general 
al Federației Ecvestre 

"ternaționale, oaspete 
onoare la campionatele 
publicane de călărie 
anul 1959. Desigur 
dacă d. De Menten 
Hora ar mai fi rămas 
încă două zile în 
noastră, timp în care 
lăreții noștri fruntași 
realizat performanțe 
valoare olimpică 
fi plecat cu o 
mai plăcută impresie. 
Despre întrecerile din ul
timele două zile ale cam
pionatelor a vorbit însă 
cu același entuziasm un 
alt oaspete de seamă, co
lonelul Taton, directorul 
hipodromului din Nissa 
și șeful de pistă la con
cursul internațional care 
a avut loc în acest oraș, 
luni în urmă, unde i-a cunoscut pe că
lăreții romîni. „N-am văzut niciodată 
la un concurs național o probă atît 
de grea ca cea de duminică și ca să 
fiu sincer, vă spun că nu credeam s-o 
termine vreun călăreț. Aveți trei călă
reți și patru cai cu care puteti. lua 
parte la cele mai pretențioase con
cursuri hipice internaționale din lume, 
inclusiv Olimpiada de la Roma. Cam
pionatele dumneavoastră naționale au 
fost organizate excelent. Abia aștept 
să comunic impresiile mele colegilor 
de la Federația Ecvestră Franceză".

Intradevăr campionatele republicane 
de călărie din acest an s-au bucurat 
de un frumos succes și, ceea ce este 
mai important, în cadrul lor s-au ob
ținut performanțe valoroase. Proba 
de obstacole categoria grea a fost pia
tra de încercare a stadiului actual de 
pregătire a călăreților noștri fruntași. 
In această probă Vasile Pinciu pe 
calul Sucitu a obținut un rezultat 
care depășește norma preolimpică, iar 
Gheorghe Langa pe celui Rubin a

Călărețul NICOLAE MIHAI.CEA (C.C.A.) a dominat 
in campionatele republicane de călărie majoritatea 
probelor de ' ■ - ■......................dresaj. Iată-l evoluind in proba de ca

tegorie olimpică
(Foto: Gh. Dumitru)

cu cîteva îndeplinit-o cu mult succes. Adunînd re
zultatele înregistrate de călăreții P/n- 
ciu (20), Lunga (24), si Bărbuceanu 
(28), în proba de obstacole categoria 
grea, unde parcursul a fost întocmai 
ca cel de la proba pe echipe de la 
ultima Olimpiadă, vedem că ei au de
pășit cu mult norma preolimpică (72 
p. penalizare față de 84 prevăzute) și 
că performanța lor se situează la numai 
3 puncte de cea a echipei Angliei, cla
sată pe locul 3 la Stockholm. Este 
un bilanț îmbucurător pe care ni-1 ofe
ră cea mai importantă competiție hi
pică internă a anului. Aceste 
îi obligă desigur pe călăreții 
fruntași și pe antrenorii lor cie 
tinua în viitor pregătirile cu 
perseverență și seriozitate în 
în vederea unei comportări la valoarea 
recunoscută și la Jocurile Olimpice de 
la Roma.

Dintre celelalte rezultate relevăm 
succesele înregistrate în aceste campio
nate de sportivii de la E.II. Gr. Plo- 
ești, care au cucerit 3 titluri de campioni 
republicani, pe călăreții de la C.C.A., 
care au dominat cu autoritate toate 
probele de dresaj și au obținut alte 
două titluri de campioni la probele de

succese 
noștri 

a con- 
acccași 
muncă.

și pe echipe 
obstacole semimijlocie și ștafetă. Că
lăreții militari și-au întregit victoriile 
lor prin cucerirea celor două cupe ofe
rite de forul de specialitate cîștigăto- 
rilor probelor de ștafetă și semiușoară 
la concursurile republicane din timpul 
anului.

OCTAVIAN GINGU

L/1/.1M BALAIȘ1TE

niunea Sovietică există la ora actua
lă un număr însemnat de juniori valo
roși. Bine pregătiți tehnic și fizic, mul
ti dintre aceștia pot face față cu succes 
in orice competiție internațională de 
juniori. Averin, Kalnîniș, Lisinas, Izve
kov ia băieți și Ramanauskaite, Balai- 
șite, Morkunaite la fete sînt numai 
cîteva dintre elementele pe care le-am 
remarcat cu această ocazie.

Am reținut în special jocul micuței 
Balaișite care la numai 11 ani a în
trecut jucătoare cu renume printre 
care și pe AAariana Barasch, în proba 
pe echipe. Am remarcat ușurința și 
siguranța cu care atacă jucătorii sovie
tici. Desigur, este meritul antrenorilor 
sovietici, care dîndu-și seama că fără 
un stil ofensiv nu se pot obține rezul
tate de valoare, au pus un accent deo
sebit în această direcție. De asemeni, 
și măsura luată de a se reduce timpul 
de joc în competițiile cu 
tern din U.R.S.S. a avut 
determina pe jucători să 
mult, dîndu-le totodată și 
loviturile ofensive de care 
mai sus. Credem că ar fi cazul ca să 
introducem și la noi această metodă 
deoarece și în acest fel am putea com
bate cu mai multă eficacitate 
pentru un joc defensiv care 
manifestă încă la unii dintre 
noștri fruntași. Fără îndoială 
necesar să se ia și la noi o

Programul turului

Etapa •> 11 octombrie 1959

Știința Cluj — Dinamo București
Știința Timișoara — C.C.A.
Utilajul Petroșani ■— Politehnica Orașul Stalin 
Tractorul Orașul Stalin — Știința Galați 
Cetatea Bucur — Constructorul București 
Rapid București — Victoria București

Etapa a ll-a, 18 octombrie 1959

Știința Cluj •— Știința Timișoara
Constructorul București — Rapid București 
Știința Galați — Cetatea Bucur 
Politehnica Orașul 
C.C.A. — Utilajul 
Dinamo București

Stalin — Tractorul Orașul Stalin
Petroșani
— Victoria București

Etapa a lll-a, 25 octombrie 1959

Știința Timișoara — Dinamo București
Utilajul Petroșani — Știința Cluj
Tractorul Orașul Slalin — C.C.A.
Cetatea Bucur — Politehnica Orașul Stalin 
Rapid București — Știința Galați
Victoria București — Constructorul Bucuiești

Etapa a IV-a, 1 noiembrie 1959

Cluj — Tractorul Orașul Stalin 
Timișoara — Utilajul Petroșani 
Galați — Victoria București

i — Rapid București

Știința
Știința
Știința ----- ,. -------
Politehnica Orașul Stalin
C.C.A. — Cetatea Bucur 
Dinamo București — Constructorul București

Etapa a V-a, 8 noiembrie 1959

Utilajul Petroșani — Dinamo București
Tractorul Orașul Stalin — Știința Timișoara 
Cetatea Bucur — Știința Cluj
Rapid București — C.C.A.
Victoria București — Politehnica Orașul Stalin 
Constructorul București — Știința Galați

Etapa a Vi-a, 15 noiembrie

Știința Cluj — Rapid București
Știința Timișoara — Cetatea Bucur

caracter in- 
darul de a-i 

atace mai 
siguranța în 

vorbeam

tendința 
se mai 

jucătorii 
că este 

serie de

măsuri care să ducă la o îmbunătățire 
a jocului sportivilor, deoarece peste pu
tină vreme unii dintre ei. vor fi che
mați să participe la un bogat program 
competițional internațional.

In încheiere, dorini să arătăm că 
recenta competiție de la Moscova a 
prilejuit o manifestare a dragostei și 
prieteniei dintre sportivii celor trei 
țări.

Felicitîndu-i pe sportivii și tehnicie
nii sovietici pentru frumoasele rezulta
te obținute, ne exprimăm și pe această 
cale dorința de a ne revedea cît mai 
curînd.

MARIUS A1ARCU
membru în biroul F.R.T.M.

Activitatea la ciclism
CONCURSUL CICLIST ORGANIZAT 

DE C.P.B.
Duminică s-a desfășurat în organi

zarea asociației sportive C.P.B. o cursă 
ciclistă de fond. Iată rezulta
tele tehnice: cat. oraș (18 km.): 1. 
Daniel Dumitrescu (Dinamo) 36:56,0;
2. Ion Tucana (Dinamo) ; 3. Roman 
Croprodra (C.P.B.); Juniori cat. II (52 
km.) : 1. S. Mihălțeanu (Victoria) 
1,26:06,0 ; 2. H. Chelaidite (Victoria);
3. C. Bîrneață (Sc. sp. tin.) ; Juniori
cat. I. (52 km) : 1. Gh. Vasilescu 
(Victoria) 1.24:02,0; 2. Ion Pasat 
(Voința) ; 3. Petre Simion (C.C.A.). 
Avansați (100 km) ; 1. Ion Vasile 
(C.C.A.') 2,23:07,0 ; 2. C. Baciu
(C.C.A.) ; 3. Grigore Nicolae (C.C.A.).

N. TOK ACER, corespondent 
DUPĂ DOUA ETAPE
IN „CUPA CARPAȚI"

ORAȘUL STALIN 28 (prin telefon). 
Etapa a Il-a a cursei cicliste „Cupa 
Carpați" s-a desfășurat pe ruta Orașul 
Stalin—Sîntionlunca—Orașul Stalin, 
50 km — contra cronometru pe echi
pe. Clasamentul etapei este următorul: 
l.'Sc. sp. U.C.F.S. București 3 h. 
58:00 ; 2. Sc. sp. U.C.F.S. Ploești 
3 h. 58:21 ; 3. Șc. sp. U.C.F.S. Orașul 
Stalin I 3 h. 58:30 ; 4. Olimpia Orașul 
Stalin 4 h. 09:03 ; 5 C.S. Școlar Bucu
rești 4 h. 09:21.

Clasamente generale. Individual: 
1. V. Egyed (Șc. sp. U.C.F.S. Or. 
Stalin) 2 h. 41:22; 2. Ilie Vlaicu (Sc. 
sp. U.C.F.S. Buc.) 2 h. 41:25; 3. Ion 
Ardeleanu (Șc. sp. U.C.F.S. Or. Sta
lin) 2 h. 41:27; echipe: 1. Șc. sp. 
U.C.F.S. Orașul Stalin.

Etapa a HI-a se desfășoară marți 
pe ruta Orașul Stalin—Perșani—Ora
șul Stalin (80 km).

GH. MÂZGĂREANU—corespondent

campionatului masculul 
categoria A

Utilajul Petroșani — Tractorul Orașul Stalin
Politehnica Orașul Stalin — Constructorul București 
C.C.A. —- Victoria București
Dinamo București — Știința Galați

Etapa a Vil-a, 22 noiembrie 1959

Tractorul Orașul Stalin — Dinamo București 
Cetatea Bucur — Utilajul Petroșani
Victoria București — Știința Cluj
Rapid București — Știința Timișoara 
Constructorul București — C.C.A.
Știința Galați — Politehnica Orașul Stalin

Etapa a Vlll-a, 29 noiembrie 1959

Dinamo București — Politehnica Orașul Stalin 
Știința Timișoara — Victoria București
Utilajul Petroșani — Rapid București
Tractorul Orașul Stalin — Cetatea Bucur
C.C.A. — Știința Galați
Știința Cluj — Constructorul București

Etapa a IX-a, 6 decembrie 1959

Cetatea Bucur — Dinamo București
Rapid București — Tractorul Orașul Stalin 
Victoria București — Utilajul Petroșani 
Constructorul București — Știința Timișoara 
Știința Galați — Știința Cluj
Politehnica Orașul Stalin — C.C.A.

Etapa a X-a, 15 decembrie 1959

Știința Cluj — Politehnica Orașul Stalin
Știința Timișoara — Știința Galați
Utilajul Petroșani — Constructorul București 
Tractorul Orașul Stalin — Victoria București 
Cetatea Bucur •— Rapid București
Dinamo București — C.C.A.

Etapa a X!-a, 20 decembrie 1959

Victoria București — Cetatea Bucur
Constructorul București — Tractorul Orașul Stalin 
Știința Galați — Utilajul Petroșani
Politehnica Orașul Stalin —■ r'‘ "tn Timișoara
C.C.A. — Știința Cluj-
Rapid București — Dinamo oucuiești

•* i:



actuala ediție a campionatului de 
al, după consumarea a 6 etape, e- 
>ele care pînă anul trecut își dispu- 

îritîiefcatea ocupă (cu excepția 
.A.) locurile codașe ale clasamen

tului

ÎCALAB (U.T.A.) : „Fccftu locatari 
mai stau la etajul acesta. S-au mu

iat la subsol /"
Desen : Petre Stoenescu

LIE OANA (antrenorul echipei Pe- 
lul): „Simt mulțumit de compor
ta echipei. Jucătorii au dat satis- 
ție din toate punctele de vedere, 
pă ultimele comportări sub posi- 
tățile lor, ei au arătat o revenire 
formă."

MARDARESCU (antrenorul echi-
Jiul): „Echipa noastră a jucat 

rte slab. Apărarea a fost perma- 
it depășită de atacul advers, in 
e au excelai Dridea Și Babone. 
mea și T oborcea au acoperit tot 
nud. Scorul indică just diferența 
t'i'~ comportările celor două jorma- 

buie să remarc că Petrolul, pe 
g.. cele 7 goluri înscrise a mai 
ut multe ocazii. Va trebui să pu
ri la punct cit mai curind pregă- 
ia fizică și tactică a echipei naas-

/. LAZAR (antrenorul echipei Mi- 
•ul Lupeni): „Am asistat la un joc 
cut, însă îmi pare rău că am ratat 
ițe ocazii".

\. ȘEPCI (antrenorul Științei Cluj): 
în/ mulțumit de rezultat. Apărarea 
istră, cu puțină atenție, putea 
ta cele două goluri primite. Ținînd 
ă seama de insistenta dominare a 
aerului, localnicii ar fi meritai și 
tor ia."

\ BOTESCU (antrenorul echipei 
igresul): „Cu o echipă improviziaiă 

căutat să aplicăm o tactică in 
ort au posibilitățile șl valoarea e- 
pei adverse. Jucătorii și-au adus la 
'eplinire in mare măsură sarcinile 

r (ite și luptind cu multă voință au
'c să țină piept unei echipe valo- 
e. Nc-am străduit în special să 

dracarăm potențialul de luptă al li

yrogramul turului campionatului republican 
ele baschet masculin

tpa I, 11 octombrie
namo Tg. Mureș — Dinamo București 
iința Iași — Rapid București
namo Oradea — C.C.A.
eagul roșu Orașul Stalin — Știința Cluj 
.'talul M.I.G. București — Știința București 
iința Timișoara — Progresul București
jpa a ll-a, 18 octombrie
namo București — Progresul București 
iința București -— Știința Timișoara 
iința Cluj — Metalul M I.G. București 
C.A. — Steagul roșu Orașul Stalin 
ipid — Dinamo Oradea 
namo Tg. Mureș — Voința Iași
apa a lll-a, 25 octombrie
iința lași — Dinamo București
namo Oradea — Dinamo Tg. Mureș 
eagul roșu Orașul Staiin — Rapid București 
stalul M.I.G. București — C.C.A.
iința Timișoara — Știința Cluj 
ogresul București — Știința București

apa a IV-a, 1 noiembrie
namo București — Știința București 
iința Cluj — Progresul București 
C.A. — Știința Timișoara
ipid București — Metalul M.I.G. București 
namo Tg. Mureș — Steagul roșu Orașul Stalin 
rința lași — Dinamo Oradea
apa a V-a, 8 noiembrie
inamo Oradea — Dinamo București 
.eagul roșu Orașul Staiin — Voința Iași 
etalul M.I.G. București — Dinamo Tg. Mureș 
iința Timișoara — Rapid București 
ogicsul București — C.C.A.

.jința București — Știința Cluj
apa a Vl-a, 15 noiembrie 
inamo București — Știința Cluj
.C.A. — Știința București

Rapid București — Progresul București
Dinamo Tg. Mureș — Știința Timișoara
Voința lași — Metalul M.I.G. Bucutești
Dinamo Oradea — Steagul roșu Orașul Staiin
Etapa a Vll-a, 22 noiembrie
Steagul roșu Orașul Staiin — Dinamo București
Metalul M.I.G. București — Dinamo Oradea
Știința Timișoara — Voința Iași
Progresul București — Dinamo Tg. Mureș
Știința București —■ Rapid București
Știința Cluj — C.C.A.
Etapa a Vlll-a, 2? noiembrie
Dinamo București — C.C.A.
Rapid București — Știința Cluj
Dinamo Tg. Mureș Știința București
Voința Iași — Progresul București
Dinamo Oradea — Știința Timișoara
Steagul roșu Orașul Staiin — Metalul M.I.G. București
Etapa a IX-a, 6 decembrie
Metalul M.I.G. București — Dinamo București 
Știința Timișoara — Steagul roșu Orașul Staiin 
Progresul București — Dinamo Oradea
Știința București1 — Voința Iași
Știința Cluj — Dinamo Tg. Mureș
C.C.A. — Rapid București
Etapa a X-a, 13 decembrie
Dinamo București — Rapid București
Dinamo Tg. Mureș — C.C.A.
Voința Iași — Știința Cluj
Dinamo Oradea — Știința București
Steagul roșu Orașul Staiin — Progresul București
Metalul M.I.G. București — Știința Timișoara
Etapa a Xl-a, 20 decembrie
Știința Timișoara — Dinamo București
Progresul București — Metalul M.I.G. București
Știința București — Steagul roșu Orașul Staiin
Știința Cluj — Dinamo Oradea
C.C.A. — Voința lași
Rapid București — Dinamo Tg. Mureș

niei de mijloc, care formează baza 
echipei Dinamo. Totodată am trasat 
jucătorilor sarcina ca să-și dozeze e- 
jort urile, să nu se epuizeze în prima 
repriză, cum s-a intimplat in ultimele 
meciuri. Acest lucru s-a văzut in par
tea a doua a jocului, tind înaintașii 
au creat multe situații de gol, pe 
care insă le-au ratat. Dinulescu a 
avut sarcina să se „bată" cu apăra
rea adversă, dar uneori a exagerat 
cu jocul individual."

I. BARATKI (antrenorul echipei Di
namo București) : înaintașii noștri au 
încercat să rezolve pe cont propriu 
problemele, uiilndț că fotbalul este un 
joc colectiv. Totodată ei au neglijat 
— cum de altfel au făcut și in ulti
mele meciuri — indicațiile noastre de 
a juca pe aripi, înghesuind jocul pe 
tripletă. Pe Vasile Alexandru l-am 
introdus în linia de atac pentru a 
mări eficacitatea acestui comparti
ment, iar pe Nuntveiler pe postul de 
extremă din motive de forță majoră, 
deoarece a suferit o întindere de li
gamente, și n-ar mai fi putut face 
față cerințelor postului de mijlocaș.

VASILE ZAVODA (căpitanul echi
pei C.C.A.): „Am căutat să jucăm 
frumos și am reușit. S-a dovedit bună 
tactica de a încerca să străpungem:

In patru rmdurî
| Echipei de fotbal RapYd,

care a obținut în ultimul 
| timp rezultate slabe.
( La C.F.R. se schimbă des macazul 
j Și trenurile merg In orice loc.
| Ei bine, tocmai ăsta mi-e necazul: 
) La... fotbal nu vreți să-l schimbați 
7 deloc 7
j G.—B.

apărarea adversă pe aripi, unde am 
avut în față doi fundași introduși in 
echipă după o lungă absență. La în
ceputul meciului am jucat mai lent, 
căutind să aflăm punctele vulnerabile 
ale adversarului."

R. GHIURIȚAN (antrenorul echipei 
Rapid): „Dorind să ne reabilităm, am 
intrat pe teren ca să facem joc des
chis. Din păcate, din minutul 2, prin 
accidentarea, lui Georgescu am rămas 
— practic — în 10 oameni. Atacul 
militarilor, în rrtare vervă de joc, în 
repriza a doua a arătat lucruri deo
sebit de frumoase. Macri și Greavu, 
recent restabiliți după accidentele su
ferite, nu au putut face față jocului. 
După părerea mea arbitrul Schulder 
a greșit tind nu ne-a acordat penalii 
la 1—1, tind — Zaooda a respins cu 
mina de pe linia porții. A fost momen
tul psihologic al jocului. El a acordat 
in schimb 11 m, pare-mi-se in com
pensație, tind scorul era 4—1... Pau
za în campionat e bine venită pentru 
că ne dă posibilitatea să ne remediem 
lipsurile.

U.T.A. CONFIRMA

întâlnirile cu caracter de verificare 
pe care le vor suține la sfîrșitul aces
tei săptămîni fotbaliștii noștri frun
tași determină întreruperea campio
natului categoriei A. Va fi, desigur, o 
pauză binevenită pentru multe din 
echipele categoriei A, care vor folosi 
acest răgaz pentru a încerca să-și 
corecteze unele deficiențe. Etapa de 
duminică a avut darul de a aduce o 
primă simplificare în ceea ce privește 
primul loc în clasament, în sensul că 
de unde pînă acum se aflau în frunte 
două, echipe, la egalitate de puncte, 
actualmente arădenii conduc cu un 
punct. Aceasta, ca urmare a victoriei 
de la Bacău. Jocul Dinamo Bacău— 
UTA era așteptat cu un interes justi
ficat: se întâlneau primele două cla
sate, amîndouă neînvinse. Confrunta
rea celor doi fruntași aj clasamentu
lui a dat un rezultat favorabil texti- 
liștilor, al căror joc de apărare și con
traatac s-a dovedit și de data aceas
ta fructuos.

In orice caz, disciplina tactică din 
echipa UTA se dovedește din nou ar
ma principală a acestei formații. Com
pletată de tinerețea liniei de atac (Pîr- 
călab și Petescu s-au remarcat din 
nou), această calitate a echipei arăde- 
ne a fost și la Bacău „cheia succesu
lui". Cît despre băcăoani, ei au fost 
învinși duminică cu aceleași arme cu 
care au învins nu de mult la Ploești: 
contraatacul. In jocul cu .UTA, dina- 
moviștii au presat mai mult, dar au 
comis greșeala de a neglija apărarea 
și astfel, la două contraatacuri, au 
primit două goluri în cinci minute. 
Victoria obținută de UTA face și mai 
interesantă reapariția în Capitală a 
echipei arădene. care la 11 octombrie 
va juca cu Progresul.

STEAGUL ROȘU LA A TREIA 
VICTORIE CONSECUTIVA

Este demnă de remarcat și compor
tarea echipei Steagul roșu din Ora
șul Stalin. Această formație a mers 
slăbuț în primele etape, făcînd două 
meciuri nule pe> teren propriu. In eta
pa a patra, echipa antrenată de Ploeș- 
tea-n-u a obținut prima victorie (la Bu
curești, cu Progresul) și de atunci a 
mai repurtat două succese, care au 
adus-o pe locul 2 în clasament, fiind, 
împreună cu liderul, singurele echipe 
care pînă acum n-au gustat din „cu
pa înfrîngerii". Aportul celor doi halfi, 
precum și al lui Mesaroș care a intrat 
de două meciuri în linia de atac, a 
fost din cele maj importante în obți
nerea victoriilor.

Cît despre Petrolul Ploești, care a 
obținut o victorie la tin scor pe care 
nu-1 pronosticau nici cei mai înflăcă
rați suporteri ai formației ploeștene, 
ceea ce este de reținut în legătură cu 
jocul său e în primul rînd revenirea 

de formă marcată de campioni. Este 
drept că Jiul a jucat sub posibilități, 
dar nu-i mai puțin adevărat că 
îmbunătățirea în jooul ploeștenilor 
fost

Și 
a

evidentă.

A EXISTAT UN „MOMENT 
PSIHOLOGIC" ?

se poate nega că, în 
de fotbal se ivește 
psihologic", care, în 

sau

unele me- 
acel „mo- 
funcție bi- 

slaba pre-

Unii susținători 
spun că da și 
care Za vodă II a 
pe linia porții, 
nu s-ar fi oprit

.moment psiho- 
ai echipei fe
se referă la 
scos cu piep- 
o minge ce 
decît în tun

Nu 
ciuri 
ment 
neînțeles de buna 
gătire morală și de voință a echi
pelor, poate influența desfășurarea ul
terioară a partidei: un „11 metri" 
ratat atunci cînd scorul este egal, 
un gol în proprie poartă, o decizie 
de arbitraj care dezavantajează pro
fund una dintre echipe etc.

A existat și în întîlnîrea C.C.A.— 
Rapid acest așa zis 
logic"? 
roviare 
faza în 
tul, de 
evident 
dul plasei. Rapid a ratat astfel o 
mare . ocazie, care i-ar fi 
permis să conducă la în
ceputul reprizei a doua 
cu 2—1. Cu aceasta însă 
nu s-ar fi produs totuși 
acea mare schimbare în 
desfășurarea jocului, de 
natură să aducă și alt 
rezultat final. Să nu ui
tăm că în meciul de du
minică, Rapid a avut un 
gol avans, în urma unei 
faze în care, fără acel 
moment de neatenție și 
apoi de derută a lui Toma, 
aici vorbă nu putea fi 
ca șutul lui Ene II să se 
transforme în gol. Dar 
chiar în aceste momente, 
jucătorii de la C.C.A. nu 
și-au pierdut capul, au 
acționat calm, organizat, 
au marcat o superioritate 
din ce în ce mai mare 
în joc, care nu putea să 
nu le aducă victoria, in
diferent de faptul că în- 
tr-un anumit moment 
scorul ar fi fost favora
bil Rapidului.

DESPRE ROLUL 
MIJLOCAȘILOR

Jocul înaintării este de
terminant pentru aspectul 
unui meci de fotbal, pen
tru spectaculozitatea lui. 
In această privință, n-ar 
mai fi nimic de adăugat 
Ia cele arătate în cronica 
noastră de ieri, asupra 
jocului în permanentă . mișcare, desfă
șurat pe un spațiu mare, al înainta
șilor de la C.C.A. Acest joc este însă 
și urmarea rolului activ pe care l-au 
avut mijlocașii Jenei și Mihăilescu — 
primul în special — în susținerea ac
țiunilor de atac, în deschiderea ari
pilor, în schimbarea jocului de pe o 
parte pe alta a terenului, atunci cînd 
apărarea adversă se aștepta mai pu
țin.

Rapidul a fost deficitar, duminică, 
în acest compartiment al mijlocașilor, 
atît Bodo cît și Langa îndeplinindu-și 
numai sarcinile de apărare, dar prea 
puțin — aproape deloc — pe cele le- 
gate de punerea în acțiune a propriei 
înaintări. Dacă adăugăm la aceasta că, 
pe de o parte, realizatorul echipei, 
Georgescu, accidentat, a trecut din 
primele minute pe extremă, unde pro- 
priu-zis n-a putut aduce nici un aport, 
iar pe de altă parte că atît Greavu 
cît și Macri — deci apărarea imedia
tă — au jucat mult sub posibilitățile 
tor, avem în față încă o explicație a 
faptului că Rapid a fost depășit atît 
de net în unele perioade ale întîlnirii 
Je duminică.

DESPRE OCAZIILE RATATE...
In repriza a II-a din meciul Pro

gresul—Dinamo București, Marin și 
Birn au ratat numeroase ocazii clare

O inițiativă bună
Federația noastră de fotbal a luat 

de curînd o bună inițiativă. Plecând 
de la premiza — foarte justă — că 
în rîndurfle echipelor din campionatul 
regional activează numeroase elemen
te tinere, talentate, care ar putea da 
un randament superior și ar putea in
tra în loturile reprezentative, Federa
ția de specialitate a inițiat o acțiune 
care are ca scop depistarea unor a- 
semenea elemente. Astfel, începînd 
din acest an, se vor organiza jocuri 
de selecție între reprezentative de re
giuni. Primele partide de acest fel se 
vor disputa în ziua de 21 octombrie. 
In aceste selecționate vor intra numai 
jucători între 17 și 23 de ani, care 
nu fac parte din formații de catego
riile A și B. Ei vor fi selecționați de 
o comisie de 2-3 antrenori, care va

în timp ce înaintașii Ide la 
rareori au ajuns în poziție 
fața jxsrții adverse. Acest fapt

de gol, 
Dinamo 
clară în 
a stîrnit multe comentarii, și supor
terii Progresului au ajuns la conclu
zia că echipa lor merita victoria. Ce 
se întâmpla dacă Ene în poziție clară, 
nestingherit, nu rata poate cea mai 
mare — și ultima — ocazie a meciu
lui cu... trei minute înainte, de fluie
rul final al arbitrului ? Este inutil 
răspunsul la această întrebare... Ade
vărul este că randamentul unei echipe, 
în general, se măsoară prin goluri. 
Și ratările nu sînt o urmare a „ghi
nionului" ci a pregătirii jucătorilor. 
Marin și Birn nu au reușit să mar
cheze în situațiile ivite pentru că — 
încă lipsiți de experiență — nu se 
pot. descurca în momentele decisive. 
Marin, de exemplu, nu știe cum să 
fenteze portarul care îi iese în întâm
pinare,' Birn se „pierde" cînd se tre
zește singur în fața porții și caută o 
poziție de șut cît mai bună, pierzîod 
pînă la urmă mingea, sau se pripește 
și trage... alături. La fel a făcut și 
Ene în minutul 87 al întîlnirii. Deci,

Dungu salvează îh ultima instanță în corner. Golul 
cu care C.C.A. va lua conducerea va fi însă urinarea 

acestei lovituri de colț... (Fază din meciul 
C.C.A.-Rapid)

(Foto: Gh. Dumitru)

cu o mai bună pregătire din toate 
punctele de vedere, ocaziile s-ar fi 
putut transforma în ...goluri.

Oricum, rezultatul este echitabil...

ARBITRAJE BUNE

Iată o etapă în care avem de înre
gistrat arbitraje bune, fără nici o 
excepție. Intr-adevăr, în toate cele 6 
jocuri ale categoriei A arbitrii au 
făcut față, în general, cu succes mi
siunii ce li s-a încredințat, de a asi
gura conducerea și desfășurarea jocu
lui în cele mai bune condițiuni. Este 
adevărat că unuia sau altuia din cei 
șase arbitri (D. Schulder, Andrei Ră- 
dulescu, I. Chirițescu, Petre Kroner, 
M. Segal, Mircea Cruțescu) i se pot 
imputa una sau mai multe greșeli, 
de importanță redusă, greșeli inerente 
în conducerea unor meciuri viu dispu
tate, rapide, cu faze uneori încîlcite. 
Important însă este faptul că în nici 
unul din cele șase jocuri nu s-au în
registrat greșelile grave de arbitraj 
pe care le înregistram în comentariile 
noastre precedente.

O notă bună pentru jucătorii echi
pelor de categoria A care — în etapa 
de duminică — au avut comportări 
sportive. Jocul curat, disciplinat a 

contribuit la calitatea spectacolului 
fotbalistic și a ajutat și pe arbitri.

lucra, sub conducerea președintelui 
colegiului regional al antrenorilor, în 
colaborare cu toți antrenorii din re
giunea respectivă.

Cluburile și asociațiile au datoria 
să sprijine această acțiune semnalînd 
comisiei de selecție regională elemen
tele apte de a face parte din Iotul de 
16 jucători ce va fi alcătuit.

Meciurile interregionale de la 21 oc
tombrie vor fi urmărite cu atenție 
specială, în urma lor aîcătuindu-se 
selecționata regiunilor, oare la 28 oc
tombrie va întîlni selecționata unei 
serii a categoriei B. In aceeași zi se 
vor întîlni îinitre ele celelalte două 
selecționate de serie ale categoriei B.



La sfirșitul săptăminii, in Capitală

Turneul internațional de baschet cu participarea 
echipelor feminine ale R. P. Bulgaria, 

R. D. Germane și R. P. Romine
Abia înapoiate din turneul _ între

prins în R. Cehoslovacă, loturile de 
senioare și de tineret ale țării noastre 
își vor continua pregătirile în vederea 
campionatelor mondiale de la Mosco
va. participînd la un interesant tur
neu care se va desfășura în sala Flo- 
reasca vineri, sîmbătâ și duminică.

Vor lua parte valoroasa reprezenta
tivă a R. P. Bulgaria, campioană a 
Europei și cîștigătoare a turneelor din 
Sicilia, echipa R. D, Germane și re
prezentativele de senioare și de ti
neret ale R. P. Romine.

Jocurile din cadrul acestui turneu 
se vor disputa după următorul pro
gram : VINERI : R. P. Bnlgaria-R. P. 
Romînă (tineret), R. D. Germană- 
R. P. Romînă; S1MBATA: R. P. Ro- 
mînă-R. P. Romînă (tineret), R. P. 
Bulgaria-R. D. Germană; DUMINI
CA : R. D. Germană-R. P. Romînă 
(tineret), R. P. Romînă-R. P. Bul
garia.

Reprezentativele țării noaslre și-au 
continuat antrenamentele imediat după 
întoarcerea din R. Cehoslovaca, unde 
au obținut rezultate remarcabile (e- 
china de tineret a învins categoric e- 
chi’oa de tineret a R. Cehoslovace, iar 
echipa de senioare a cedat doar la un 
nunct reprezentativei de senioare a 
tării gazdă). In vederea turneului de 
la București, antrenorii s-au fixat a- 
supra următoarelor loturi : senioare 
l antrenor S. Ferencz) : Maria Voicu, 
Viorica Niculescu, Anca Pop-Racovlță, 
Octavia Cucuruz, Hanelore Kraus, 
Ana Haraiambie, Teodora Predescu, 
Georgeta Ivanovici; tineret (antrenor 
Gh. Roșu) : Ecaterina Cherciov, Cor
nelia Gheorghe, Virginia Jujescu. Iri
na Romfeld, Herta Antosch, Elisabeta

Încep campionatele 
republicane de tir
Poligonul Tunari se pregătește să 

îmbrace haină de sărbătoare și să pri
mească oaspeți. Peste cîteva zile, mai 
precis de la 4 octombrie, aci se vor des
fășura oampionatele republicane indi
viduale și pe echipe la toate probele cla
sice. Este pentru prima dată cînd la 
caitwionatele republicane întrecerile se 
desfășoară și pe echipe. Acest~ lucru 
ne îndreptățește să credem că vom 
putea urmări întreceri pasionante. în 
disputa pentru desemnarea campioni
lor republicani pe anul 1959. De 
a tfel, la concurs s-au înscris peste 
350 de trăgători, reprezentînd aproa
pe 40 de cluburi și asociații sportive. 
Intre 4 și 11 octombrie îi vom vedea 
la lucru pe purtătorii tricourilor de 
campioni pe anul trecut (C. Antonescu 
care la ediția din 1958 a cucerit 5 
titluri, Ștefan Petrescu, M. Antal, 
N. Rotaru, V. Enea, I. Dumitrescu, 
T. Jeglinschi, P. Mocuță, I. Albescu 
și alții), alături de tineri cu mai pu
țină experiență, dar capabili de rezul
tate frumoase. Printre aceștia amin
tim pe juniorii M. Ferecata, Gh. Toth, 
Gh. Paltenie, N. Rusescu, ca și pe 
junioarele Cleopatra Alexandru, Eva 
Quintus, Mariana Mtîler etc.

Ținînd seama de marele număr de 
participanți, este de așteptat ca din 
rîrrdurile acestora să apară nume noi și 
performanțe de valoare. Avem con
vingerea că o parte din fruntașii ti
rului nostru — C. Antonescu, M. Fe
recata, Ștefan Petrescu — și alții, se 
vor strădui la aceste campionate să 
obțină rezultate cit mai bune,

Programul "concursului Pronosport nr. 40 
din 4 octombrie a.c. cuprinde 12 meciuri 
din campionului categoriei B. Primul meci 
este cel dintre Corvinul Hunedoara și CSA 
Sibiu. In nici una din întâlnirile disputate 
între cele douâ echipe în ultimii trei ani 
sibienii n-au reușit să cîștige. Credem că 
nici de data aceasta nu vor reuși, în cel 
mai bun caz, deci! un rezultat de egalitate, 
in mod normal victoria ar trebui să revină 
gazdelor.

Jtiin|a Timișoara și Poiana Cîmpina vor 
juca o partidă foarte importantă pentru 
configurația primei părți a clasamentului 
seriei a ll-a a campionatului cqtegoriei B. 
"im șorenii au obfinut duminică o victorie 
la școr în deplasare ceea ce îi ind că favorifi 
pentru partida pe care o vor susține cu 
Poiana.

CSU București a reușit dum nica trecută 
o victorie netă în fata Rulmentului Bîrlad. 
Unirea s-a dovedit specialistă a meciurilor 
egale pe teren propriu cu echipe valoroase 
așa încît credem că și în această partidă 
nu poate pierde mai mult de un punct.

Se pare că AMEFA are prima șansă 
în. partida cu Industria Sirmei Cîmpia Târ
zii. Meciul va fi oricum disputat pentru că 
formațiile sînt de valori apropiate.

Flacăra Moreni ocupă în clasament un toc 

Fogarrasi, Doina Chelaru, Dorina Ma
rian, Sanda Dumitrescu, Gabriela An-
tal.

întrecerile din cadrul acestei inte
resante competiții constituie o ultimă 
verificare a reprezentativelor partici
pante, înaintea celei de a IH-a edi
ții a campionatelor mondiale feminine, 
ce vor fi găzduite de capitala Uniunii 
Sovietice între 10-20 octombrie.

Rezultatele și clasamentele 
categoriei I? la baschet

Iată rezultatele etapei a V-a și cla
samentele la zi ale campionatului ca
tegoriei B la baschet masculin: 

SERIA I:
Petrolul Ploești-Sănătatea Roșiorii 

de Vede 54-55 (29-20), Marina Cons- 
tanța-Știința Craiova 58-70 (38-28), 
C.S.A. Bacău-Voința Rm. Vîlcea 
88-43 ( 39-17), Politehnica Orașul Sta- 
lin-C.S.M. Rădăuți 75-54 ( 28-31),
C.S.M. Galați-Farul Constanta 34-43 
(13-22).
1. Știința Craiova 5 5 0 0 353-263 15
2. Sănătatea R. de Vede 5 4 0 l 285-292 13
3. Petrolul Ploești 5 3 0 2 297-284 11
4. Farul Constanța 5 2 1 2 281-251 10
5. C.S.M. Galați 5 2 1 2 326-336 10
6. Marina Constanța 5 2 0 3 315-309 9
7. Politehnica Or. Stalin 4 2 0 2 251-238 8

După campionatele republicane de canotaj academic

Preocupare = rezultate bune
Mai mult ca oricînd, în acest an 

rezultatele campionatelor republicane 
de canotaj academic reflectă preocu
parea — sau... lipsa de preocupare 
— din cluburi și asociații, pentru a- 
ceastă ramură a sporturilor nautice, 
pentru pregătirea canotorilor. Și, cînd 
spunem aceasta, ne referim nu numai 
la numărul de titluri cîștigate, ci și 
la numărul eclripajelor care au reușit 
să se califice în finală. (Fapt care con
stituie o performanță mai ales la bă
ieți, unde în ultima etapă a luptei 
pentru tifu au fost admise numai cîte 
4 echipaje).

In această privință, este de notat 
succesul canotorilor de la C.C.A., în
vingători în 4 probe masculine. Față 
de succesele ușor scontate ale lui 
Ferenczi la simplu și ale celor două 
,,patruri“, C.C.A. a prezentat și un 
echipaj nou la dublu. Să se fi găsit 
oare echipajul ue dublu care să umple 
golul existent de atîta vreme în garni
tura noastră reprezentativă ? N-ar fi 
exclus, dacă cei doi vîslași vor munci 
cu perseverență, dacă antrenorii se 
vor preocupa de ei cu toată grija. In 
orice caz, vîslașii de la C.C.A. găsesc 
în cele 4 titluri (în total 12campioni) 
o binemeritată răsplată pentru efor
turile lor. Clubul Dinamo, care și-a 
ales ca obiectiv probele „mari" și-a 
concentrat efectivul pe clasicele probe 
de 8+1, pe care de altfel le-a cîști- 
gat atît la băieți cît și la fete, reu
șind ca (împreună cu ,,pair-oars“-ul 
fără cîrmaci) să obțină 3 titluri, res
pectiv 20 de campioni.

Cluburile bucur eștene Metalul și 
Cetatea Bucur, a căror preocupare 
pentru canotaj — și în special pentru 
canotajul academic feminin — este 
recunoscută, și-au găsit satisfacția e- 
forturiior depuse în această direcție,

mai bun decît adversara ei de duminica, 
CSM Reșița, datorita unui singur punct. Ju
decind după valoarea absoluta a celor 
douâ echipe, gazdele ajr avea prima șansa, 
dar dupâ ultimele meciuri nu este exclus ca 
reșițenii sâ obținâ unul din cele două 
puncte puse în joc.

Gloria Bisfrfa și Unirea lași nu sînt în mo
mentul de față angajate în lupta pentru 
primul loc al seriei respective, dar cu țoale 
acestea sînt privite ca echipe de valoare. 
După meciul egal reușit de Gloria dum nică 
și înfrîngerea - ce e drept la limită - a 
ieșenilor, primul pronostic pentru partida 
G oria B strița - Unirea lași este favorabil 
gazdelor deși nu poate fi neglijată posibi
litatea unei partide egale.

Rapid Cluj care primește v'zita lui CS 
Tg. Mureș nu a cîștigat pînâ acum nici 
o partidă și nu credem , că își va inaugura 
victoriile în acest camoîonat cu part da de 
duminică. Meciul egal este rezultatul cel 
mai probabil.

Știin'a Crg ave pare decisă să joace 
în acest campione*. un rol important și de 
aceea credsr» <-6 face fof posibilul pen
tru a obține victoria în meciul cu Metaiul

REZULTAT! DIN CATEGORIA B 
LA RUGBI

In cadrul celei de a doua etape 
a returului categoriei B la rugbi, du
minică s-au înregistrat următoarele re
zultate: Rapid—Meteorul 38-5 (16-0): 
Metalul M.l.G. — Cetatea Bucur 6—3 
(0-3); Dinamo Miliție—Petrolul Pitești 
12-3 (3-0); C.F.R. Timișoara—C.F.R. 
Cluj 6-0 (0-0); Olimpia Orașul Sta
lin—Corvinul Hunedoara 14-3-(11-0); 
C.S.A. Ploești—Știința București 0-3 
(0-3), Zimbrul Tecuci—Cimentul Med
gidia 65-0 (31-0); Știința Petroșani— 
C.S.A. Sibiu 15-3 (3-3): Progresul Ga
lați—Petrol Chimie București 0-14 
(0-11): Aeronautica — Unirea T.U.G. 
Brăila 10-3 (5-0).

SERIA A II-A:

8. C.S.M. Rădăuți 5 1 1 3 307-306 8
9. C.S.A. Bacău 5 1 0 4 281-301 7
10. Voința Rm. Vîlcea 4 0 1 3 200-316 5

Mureșul Deva-Voința Satu Mare
53- 41 (23-18), Rapid Cluj-Știința Bucu
rești 54-54 ( 22-26), Voința Oradea- 
Constructorul Cluj 58-66 ( 29-23), Vo
ința Tg. Mureș-Luceafărul Sibiu 73-40 
(37-20), Strungul Arad-Cetatea Bucur
54- 75 ( 20-35).'
1. Constructorul Cluj 5 4 1 0 381-318 14
2. Cetatea Bucur 5 4 1 0 380-335 14s’ Mureșul Deva 5 4 1 0 269-247 14
4. Rapid Cluj 5 2 1 2 265-282 10
5. Voința Oradea 5 2 J ? 285-289 10
6. Știința București 5 2 1 2 289-282 10
7. Voința Tg. Mureș 5 2 0 3 313-273 9
8. Voința Satu Marc 5 1 0 4 290-314 7
9. Luceafărul Sibiu 5 1 0 4 309-365 7
10. Strungul Arad 5 0 0 5 265-341 5

Echipajul clubului Dinamo, campion la proba de 8 + 1
cîștigînd cîte două campionate. Tînă- 
rul Club sportiv școlar din Capitală 
a cucerit primul campionat din scurta 
sa istorie de pînă acum. Deocamdată, 
cei care au cîștigat titlul nu sînt șco
larii ci... cei doi antrenori ai lor, 
maeștrii sportului Riffelt și Seliovitz. 
In orice caz, un bun exemplu pentru 
tinerii vîslași de la C.S.Ș., care — 
față de tinerețea lor și de condițiile de 
pregătire pe care le au la dispoziție 
— pot deveni în atrind elemente de 
bază ale canotajului nostru. Atenția 
de care a început să se bucure ca
notajul școlar s-a văzut însă nu nu
mai în București, ci și la Timișoara. 
Intr-adevăr, CSS Banatul și Școala 
sportivă din orașul Timișoara au

Oțelul Roșu. Pentru că meciul se joacă 
la Oțelul Roșu acordăm metalurgiștlor șansa 
unui rezultat de egalitate.

SNM Constanța este direct angajată în 
lupta pentru locul de lider al seriei dar 
Rulmentul s-a arătat o echipă periculoasă 
(dacă facem abstracție de meet» cu CSU 
București). In partida Rulmentul-SNM gaz
dele au pr.ma șansă deși un rezultat fa
vorabil oaspeților nu ar trebui să mire pe 
nimeni.

Chimia Făgăraș-CS Oradea este o partidă 
în care cel mai indicat pronost c ni se pare 
a fi 2.

Victoria Suceava va primi vizita dinamo- 
v'știlor din Galați și credem că un rezultat 
de egalitate va mulțumi ambele formații. 
Dacă partida va avea un înv ngălor, acesta 
nu poate fi decît Dinamo Gaiați.

Ultima partidă a programului este cea 
dintre Drubefa Tr. Severin și A. S. Pom- 
p'erul care sînt amîndouă în coada clasa
mentului seriei a l!-a a camp:onatului ca
tegoriei B. O victorie a gazdelor sau un 
meci egal sînt pronosticurile cele mai in
dicate.

★
In urma trierii variantelor depuse la 

concursul Pronosport nr. 39 au fo^t aăsite 
18 variante cu 11 rezultate exacte, 250 cu 
10 rezultate exacte și 2302 cu 9 rezultate 
exacte.

Rubrică redactată de I. S. Loto-Pronos- 
port.

Se înfrumusețează bazele 
sportive din orașul Sibiu

Am vizitat — recent — cîteva din 
bazele sportive din Sibiu. La baza 
sportivă Luceafărul a întreprinderii 
Iprofil Republica, de la prima vedere 
terenurile de baschet și volei te In
cintă prin grija cu care sînt între
ținute. Ele sînt prevăzute cu insta
lație de lumină pentru jocul în noc
turnă. Terenul de baschet are și o 
instalație de semnalizare electrică.

La baza sportivă „Steaua roșie", 
care cuprinde un teren de handbal 
împrejmuit cu prefabricate, un teren 
de „încălzire" și loc special pentru 
construcția unei arene de popice, am 
constatat lucruri îmbucurătoare. A- 
cest teren, altă dată prost întreținut, 
oferă acum condiții optime pentru 
desfășurarea întrecerilor. Tot în in
cinta terenului „Steaua roșie" se gă-

A început „Cupa Orașelor” la lupte libere (tineret)
TG. MUREȘ 27 (prin telefon). — 

Întrecerile au fost de un bun nivel 
tehnic. S-au remarcat Vlădesc.it, Jula, 
Toma și Crișan de la Satu Mare, So- 
nea și Retfa'vi de Ia Oradea, I Iathazi 
și Simon de la Tg. Mureș. Rezultate: 
Satu Mare cu Tg. Mureș 10—6, cu O- 
radea 10...6 și cu Sighet 14—2. Oradea
cu Tg. Mureș 8—8 și cu Sighet 14—0 
Tg. Mureș-Sighet 14—2

I. Păuș-coresp.
CLUJ 27 (prin telefon). — Reprezen

tativa timișoreană a fost cea mai bună 
cîștigînd toate cele 3 întîlniii. Rezul- 

prezentat echipaje destul de nume
roase și cu o pregătire corespunză
toare. De altfel. Timișoara s-a prezen
tat în general bine la acest campio
nat, ceea ce constituie un merit pen
tru cluburile, asociațiile și antrenorii 
din acest oraș. In schimb, mult aștep
tatul reviriment în viața canotajului 
din Arad nu s-a produs nici în acest 
an, așa încît acest centru cu veche 
tradiție în acest domeniu s-a prezen
tat „șters" în întrecerile de. pe Sna- 
gov. Cluburile și asociațiile, ca și 
unii antrenori din orașul de pe Mu
reș, manifestă un dezinteres inadmi
sibil pentru sportul care, în anii tre- 
cuți, a fost o adevărată mîndrie a 
Aradului. Cu toate acestea, la 8+1 
fete, echipajul de la U.T.A., înjglie- 
bat mai mult din pasiunea pentru 
sport a vîslașelor respective — prin
tre care și cîteva maestre ale spor
tului— a reușit să ocupe un frumos 
oc doi, iar la dublu Voința a prezen
tat un echipaj cu perspective.

In încheiere, o remarcă pentru orga
nizarea și arbitrajele bune care — 
împreună cu... vremea favorabilă — 
au contribuit la reușita deplină a com
petiției.

Întîlrn internațională de înot și polo la Tg. Mureș
Tg. Mureș 28 (prin -telefon). Sini- 

bălă și duminică bazinul din locali
tate a găzduit întîlnirea internațională 
de înot și polo, la care au participat 
sportivi din Eger (R. P. Ungară), Tg. 
Mureș, Cluj și Oradea. La înot s-au 
obținut următoarele rezultate: MASCU
LIN. 100 rn liber: Rujinski (Oradea) 
1:00,2. 100 m bras: Bolya (F.ger) 
1:17,5. IM in spate: Tdros (Eger) 
1-'2.6. .Wri m bras: Bolva 2:49,8. 400 m 
Liber: Kalona (Eger) 4:46,3. 7x50 m 

sește sala de gimnastică parchetată 
și bine utilată, cu încălzire centrali 
folosind la jocuri de volei, baschet 
gimnastică, scrimă și handbal redus 

lată-mă ajuns și la stadionul Vo 
ința. Aici, pista de atletism a fos 
terminată. De asemenea există ur 
teren de handbal gazonat complet ș 
întreținut în bune condițiuni. Tot 
aici se găsește și terenul de volei pe 
care se antrenează echipa feminini 
de categorie A. In orașul de sus, 
în parcul de sub arini, se găsește 
stadionul Independența, care de cu 
rînd a fost împrejmuit cu gard de 
prefabricate. Terenul este bine gazo
nat și întreținut și are o pistă c<- 
utilajele necesare pentru atletism.

M. LUPUȚIU, corespondent

tale : Timișoara cu Cluj 11—5, cu Bai: 
Mare 14— 2 și cu Arad 12—4. Arad cl 
Baia Mare 8—6 și cu Cluj 8—G. Cluj- 
Baia Mare 8—6.

Radu Fisch-coresp.

LUGOJ 27 (prin telefon). — între
cerile s-au bucurat de organizare ex
celentă. Au asistat peste 300 specta
tori. Rezultate : I Iunedoara cu Lugoj 
6—10, cu orașul București 2—12 și cu 
Petroșani 14—2. București cu Lugoj 
15—1 și cu Petroșani 16—0. Petroșanii- 
Lugoj 6—10.

I. Leș-cores,..

GALAȚI 27 (prin telefon) — Spec
tatorii au urmărit întreceri foarte dîr- 
ze. Locul I a revenit formației din Ora
șul Stalin. Rezultate : Orașul Stalin cu 
Galați 8—6, cu Craiova 12—2 și cu 
lulcea 14—2. Galați cu Craiova 10—4 
și cu Tulcea 10—6. Craiova-Tulcea 
10—6.

A. Schenkttian-coresp.

A începEt campionatul 
de volei al categoriei B

Duminică s-au desfășurat în țară 
primele meciuri de volei programate 
în cadrul celei de-a treia ediții a 
întrecerii echipelor masculine din ca
tegoria B.

Dintre partidele primei etape, me.) 
rită a fi remarcate Știința Bucu 
rești—C.S.M.S. Iași. Șoimii Oraș 
Dr. Pefru Groza—C.S.M. Baia Mai 
și Petrolul Ploești—Voința București. 
Iată rezultatele înregistrate:

SERIA I: Știkila București—C. S. 
M. S. Iași 3—2 (15—9, 5—15, 15—8. 
8—15, 15—4); Voința Bacău—Voința 
Suceava 3—1 (15—13. 8—15, 15—4; 
15—7); C.S.A. Marina Constanța—• 
Feroviarul Constanța 2—3 (8—15;
15—6, 15—11, 10—15, 4—15); Pe
trolul Ploești—Voința București 1—3 
(18—16, 9—15, 9—15, 8—15); SE
RIA A 11-a: Jiul Craiova—Armata 
Rm. Vîlcea 3—0 (7,13,9); Șoimii Ora
șul Dr. Petru Groza—C.S.M. Baia 
Mare 3—1 (15—10, 6—15, 17—15,
15— 10); I. C. Arad—Dinarno Tg. 
Mureș 3—1 (15—11, 17—15, 9—15,
16— 14).

"55®
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liber băieți: Tg. Mureș 3:18,6; Eger 
3:22,0. FEMININ. 100 in liber: Maria 
Frank (Eger) 1:08,1. 100 m spate:
Eva Banfi (Cluj) 1:19.8. /n fiu-
ture: Klara Ringelhann (F.ger) 
1:24,5. POLO: Stmbătă: juniori: Eger—- 
Voința Tg. Mures 6—2. Seniori: Eger—. 
Voința Tg. Mureș 6-4. DUMINICA: 
juniori: Tg. Mureș—Eger 5—4. Se
niori: Eger—Tg. Mureș 4—3

I. PAUȘ, coresp.
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Marele popor chinez aniversează la 1 octombrie cea mai scumpă 
bătoare a sa, cel mai mare eveniment din istoria sa multimilenară, 
împlinesc 10 ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze.

Victoria revoluției chineze și încheierea cit succes a războiului 
eliberare dus cu eroism sub conducerea Partidului Comunist Chinez
potriva clicii de trădători a lui Cian Kai-și a constituit un eveniment de 
o însemnătate istorică mondială.

In cei 10 arii care au trecut de la proclamarea Republicii Populare, 
poporul chinez a străbătut un drum încununat de grandioase succese în 
munca de construire a socialismului șt în lupta pentru pace.

In această atmosferă generală de entuziasm constructiv s-a integrat 
și mișcarea de cultură fizică, care în ultimii ani a luat un avînt extraor
dinar în țara celor 650 milioane de oameni. In R.P. Chineză, cultura fizică 
a devenit un bun al maselor, un mijloc de destindere și întărire a sănătă
ții pentru toți oamenii muncii.

In rîndurile alăturate, prezentăm cîteva aspecte din activitatea plină 
de succese a sportivilor Chinei noi.

« In anii regimului democrat-popu
lar, mișcarea sportivă din R.P. Chineză 
a luat un larg avînt de mase. La 
sfîrșitul anului trecut statistica arata 
că în întreaga Chină peste 110 mili
oane de oameni ai muncii cran angre
nați în practicarea sportului. Această 
cifră era de zece ori mai mare dec'it 
cea corespunzătoare ai ini 1957. La 
începutul acestui sezon, 380 de spor
tivi chinezi obținuseră normele de 
maestru al sportului, iar în controa
lele federațiilor existau 270.000 spor
tivi de categorie superioară.

Sub îndrumarea Uniunii de Cul- 
Fizică și Sport din R. P. Chi

an luat ființă federații pe 
de sport. Pînă 

activează federații
pre-

de înot Mu

alte ase-
fost în
de pro

tură
’ă

.iri de sport. Pînă în
z.vut activează federalii de bas
chet, volei, tenis de masă, fotbal, atle
tism, badminton, tenis, ciclism, gim
nastică, haltere, înot, sporturi de iar
nă, lupte și tir. Sportivi și antrenori 
cunoscuți fac parte din conducerea 
federațiilor, ca fotbalistul Li Fen-Iu, 
exrecordinanul mondial de haltere 
Cen Cin-kai, antrenorul 
Cen-kuan și alții.

e In anul 1952 a luat 
Chineză prima asociație 
mase, reunind pe muncitorii feroviari: 
Locomotiva. După aceasta, , " 
menea asociații sportive au 
ființate în celelalte ramuri 
ducțic.
• Actualmente sînt date în 

peste 4.000 de stadioane și baze spor
tive, răspîndite in toate regiunile Chi
nei. De asemenea, au fost amenajate 
prin muncă voluntară nenumărate te
renuri de baschet, volei și fotbal. Ce’e 
'.nai mari stadioane sînt cele din Pe- 
•kln, Canton, Șanhai și Nankin. Par

ii sportiv din capitala R.P. Chineze 
acoperă o suprafață totală de 12.000 
mp.

o In minunatele condiții de dezvol
tare asigurate de partid și guvern, 
mișcarea de cultură fizică din R. P. 
Chineză a format excelente cadre de

ființă în R.P. 
sportivă de

folosință

Campion mondial—după un an de antrenament!
Jun Ko-tuan, actualul deținător al 

titlului de 
masă, este

campion mondial la tenis de 
un tînăr sportiv chinez, o-

Campionul mondial de tenis de masă, 
Jun Ko-tuan, purtind in brațe Cupa 
„St. Brute" acordată campionului lumii

la baschet, vo- 
sînt de nivel

Chinei funcțio- 
fizică:

sportivi fruntași. Reprezentanții spor
tivi ai Gliinei noi au stabilit recor
duri mondiale la atletism, parașu
tism, înot, tir, aeromodelism și alte 
discipline. De asemenea, performan
țele sportivilor chinezi 
lei, ciclism, canotaj, 
mondial.

• In șase orașe ale 
nează institute de cultură 
Pekin, Șanhai, Vuhan, Cendti, Sian și 
Șenlan. Școli superioare sportive au 
fost înființate de asemenea în alte 
orașe, provincii și regiuni autonome. 
In anii regimului democrat popular 
au absolvit cursurile învățămîntului 
superior de cultură fizică peste 10.000 
de tineri. Dintre aceștia aproape 
2.000 au urmat cursurile Institutului 
de cultură fizică din Pekin, înființat 
în 1953.

Ilalterofilii chinezi au obținut de mai multe ori performanțe superioare recor
durilor mondiale oficiale. Iată-l pe recordmanul național la categoria cocoș, 

Li Ci-iuan, sportiv din Armata Populară Chineză de Eliberare

arena sportivă internațională și a- 
ceasta nu trebuie să mire pe acei ce 
cunosc etapele vieții sale.

A iubit din copilărie tenisul de 
masă. Dar în China anilor dinainte 
de eliberare, pe terenurile de sport 
aveau acces numai cei înstăriți. Jun 
Ko-tuan n-avea bani să-și cumpere 
nici bilete pentru meciuri și împreună 
cu alți copii se urca pe ziduri pentru 
a privi prin geamurile aburite ale 
ferestrelor întrecerile din sălile de 
sport. Cînd era încă un băiețandru, 
Jun Go-tuan a plecat cu familia sa 
la Hongkong, posesiune britanică de 
pe coasta mării Chinei de Sud. Aci, 
micul iubitor de tenis de masă a cu
noscut zilele cele mai grele, de cruntă 
mizerie. Inițiat de cîțiva prieteni mai 
introduși în tainele jocului cu paleta și 
mingea de celuloid, Jun Ko-tuan a 
fost nevoit însă să abandoneze curînd 
tenisul de masă, trebuind să-și cîș- 
tige existența printr-o muncă grea și 
istovitoare. In anul 1957, Jun Go-tuan 
s-a îmbolnăvit la Hongkong de tuber
culoză pulmonară. Atunci el a luat 
hotărîrea să se întoarcă în patrie, la 
Guanciou. 
prin grija 
cesta slab 
să învingă 
mătate de

Și astfel, la începutul anului 1958, 
Jun Ko-tuan ia din nou paleta în mînă, 
de data aceasta în cu totul alte con
diții. Lui îi stăteau aettm la dispoziție 
toate cele necesare pentru a se pregăti 
cit mai bine. Dragostea de patrie a

In noile sanatorii, ridicate 
statului popular, tînărul a- 
și înalt de statură reușește 
boala grea în numai o ju- 

an de tratament și odihnă.

Marele stadion din capitala R P. Chineze, construcție a regimului democrat-popular, fotografiat in ziua deschiderii 
întrecerilor finale ale primei Sparlachiade pe întreaga Chină

Prima Spartachiadă pe întreaga Chină — 
o demonstrație a avîntului mișcării sportive

din R. P. Chineză
Alături de toți oamenii muncii din 

R.P. Chineză, sportivii au ținut să 
închine și ei măreței aniversări a pro- 

fost una din forțele care l-au stimulat 
pentru grelele antrenamente. In timpul 
alergărilor de 3000 m de pildă, la în
ceput nu i s-a permis să alerge repede, 
deoarece toți știau că el nu se antre
nase sistematic pînă atunci și se te
meau că acest efort să nu-i dăuneze. 
Dar Jun Ko-tuan privea cu multă seri
ozitate antrenamentul și după 2—3 
luni ajunsese să alerge distanța res
pectivă nu în 15 minute, ci în 11. 
Datorită creșterii permanente a forțe
lor sale fizice, Jun Ko-taan lua parte 
la competiții din ce în ce mai grele, 
prinzînd zi de zi tot mai multă putere.

Așa s-a făcut că în numai un an, 
talentul excepțional al Iul Jun Ko-tuan 
să se dezvolte într-atît încît tînărul 
sportiv chinez să cucerească titlul 
mondial la campionatele desfășurate 
la Dortmund, în Germania Occiden
tală. Performanța sa a fost completată 
de o serie întreagă de succese ale ti
nerilor tenismani din R.P. Chineză, 
dovadă grăitoare a creșterii acestei 
discipline sportive în marea țară.

La 24 aprilie, în sala Palatului 
Sporturilor din Pekin, premierul Ciu 
En-lai prezida mitingul festiv la pri
mirea reprezentativei de tenis de masă 
a R. P. Chineze, care se întorsese cu 
cunună de lauri de la Dortmund.

— Victoria pe care am repurtat-o 
la cel de al 25-lea campionat mondial 
de tenis de masă — a declarat emo
ționat noul campion — o datorez edu 
cației partidului și entuziasmului pe 
care mi l-a inspirat marele avînt în 
construcția socialistă a patriei. 

clamării Republicii un buchet de vic
torii, să cinstească în felul acesta 
ziua care a marcat Începutul unei vieți 
noi în patria lor scumpă. Un prilej 
minunat pentru aceasta a fost organi
zarea la Pekin, între 13—27 septem
brie, a finalelor primei Spar.tachiade 
pe întreaga Chină. Ele au constituit 
ultima etapă a întrecerilor, la care au 
luat parte peste 40 milioane de oa
meni ai muncii, particjpanți la compe
tițiile sportive organizate pe provincii 
și mari orașe. In lupta tinerească pe 
stadioane, 10.000 dintre cei mai buni 
sportivi ai țării au obținut dreptul de 
a participa la întrecerile finale.

Dar, ziua de 13 septembrie nu se 
înscrie în istoria sportului chinez nu
mai ca data la care au început fina
lele primei mari competiții de mase 
a sportivilor țării. Ca semn al grijii 
pe care Guvernul și Partidul Comu
nist Chinez o poartă mișcării sportive, 
la 13 septembrie a fost inaugurat în 
capitala Chinei populare o mare și 
frumoasă bază sportivă, formată din- 
tr-un stadion cu o capacitate de 80.000 
locuri, numeroase terenuri de baschet, 
volei, bazine de înot, terenuri de te
nis, pe care sportivii vor putea să-și 
desăvîrșească în permanență măiestria 
lor.

Prima Spartachiadă a sportivilor 
din R.P. Chineză poate fi denumită, 
pe bună dreptate, „marea competiție a 
marilor recorduri". Intr-adevăr, elor-

/rnagine simbolică a 
prieteniei care lea
gă pe sportivii țării 

noastre cu cei din marea 
Chină Populară... In pri
măvara acestui an, o de
legație de atleți și atlete 
din R. P. Romînă a vizi
tat R. P. Chineză, partici- 
pind la o serie de între
ceri cu sportiva chinezi. 
Pe aeroportul din Pekin, 
printre primii veniți s-o 
salute pe recordmena mon
dială la săritura în înăl
țime, lolanda Balaș, a fost 
și atleta chineză Cen 
Fen-iun, fosta deținătoare 
a recordului, Iată-le oe 
cele două prietene și tova
rășe de întreceri, discu- 
tînd in fața avionului, fe
ricite de a se fi infîtnit 
din nou. 

performanța de 5,11 m 
centrul cercului; iar la 

Cen iun, a realizat în 
focuri 589 p. De aseme- 
puțin de 563 sportivi au

turile zecilor de mii de finaliști au 
fost încununate de performanțe deose
bit de valoroase. Au fost doborîte 3 
recorduri mondiale: înotătorul Mu 
Sian-siun a parcurs distanța de 100 
.m bras în timpul de 1:11,1; un grup 
de parașutiste a realizat în proba de 
salt în grup de la 1000 m cu aterizare 
la punct fix 
depărtare de 
tir, sportiva 
proba de 60 
nea, nu mai
obținut performanțe care întrec vechile 
recorduri naționale. Cele mai multe 
recorduri au fost doborîte la atletism 
— 21, canotaj academic — 20, tir cu 
arcul — 20, înot — 10, haltere — 
7, tir — 7, parașutism — 4 și altele. 
In cadrul întrecerilor, peste 68 de 
sportivi au îndeplinit norma de maes
tru al sportului.

Chiar și această succintă enunțare 
a cifrelor reprezintă o mărturie grăi
toare a importantelor realizări pe care 
sportivii chinezi le-au obținut la pri
ma lor Spartachiadă, prinos închinat 
măreței sărbători naționale pe care 
» întîmpină întregul popor chinez.

Succesele obținute la prima Sparta
chiadă pe întreaga Chină sînt o ga
ranție sigură că în viitorul apropiat 
mișcarea sportivă din Republica Popu
lară Chineză va obține noi și impor
tante realizări.



Succesul gimnastelor noastre 
la concursul internațional de la Roma

ROMA 27 (prin telefon). Sîmbătă 
și duminică s-a organizat la Roma, 
în noua sală Paiazzeto dello Sport 
din incinta complexului olimpic, un 
concurs internațional de gimnastică 
cu ocazia aniversării a 90 de ani de 
la înființarea Federației italiene de 
gimnastică. Au participat concurenți 
și concurente din 7 țări.

La această competiție gimnastele 
noastre Elena Teodorescu și Sonia lo
van au obținut frumoase succese, ocu- 
pînd primele locuri la individual com
pus și la trei aparate.

iată rezultatele : FETE : individual 
compus: 1. Elena Teodorescu (R.P.R.) 
38,330 p; 2. Sonia Iovan (R.P.R.) 
38,136 p; 3. Miranda Cicognani (Ita-

lia) 37,800 p. Sărituri: 1. M. Cicog
nani 9,535 p; 2-3. Sonia Iovan și E- 
lena Teodorescu 9,465 p. Paralele: 
1. S. lovan 9,600 p; 2. E. Teodores
cu 9,565 p; 3-4. M. Cicognani și D. 
Sloot (Franța) 9,465. Bîrnă : 1. S. Io
van 9,600 p; 2. E. Teodorescu 9,500 
p; 3. Rosella Cicognani (Italia) 9,465 
p. Sol: 1. E. Teodorescu 9,800 p; 2-3. 
R. Cicognani și S. Iovan 9,50<T p; 
4-5. M. Cicognani și D. Sicot 9,350 p. 
BÂIEȚ1 : individual compus: 1. An
gelo Vicardi (Italia) 57,65 p; 2. Fi- 
lian (Elveția) 57,00 p; 3. Benker 
(Elveția) 56,60 p..„ 9. Gheorghe Stan- 
ciu (R.P.R.) 52,70 p; 10. Gheorghe 
Tohăneanu (R.P.R.) 51,40 p.

După, primul tur

Săritorii în apă din R. 0. Germană

internațional de la Moscova
Concursul internațional de sărituri 

în apă desfășurat la Moscova timp de 
3 zile a luat sfîrșit. In proba de sări
turi de la trambulină pe primul loc s a 
clasat Ditter Poplial (Rl D. Germană) 
141,97 puncte. Locul doi a fost ocupat 
de [uri Melnikov (U.R.S.S.) 131,10
puncte, iar locul trei de Anatoli Kos- 
tritki (U.R.S.S.) 127.47 puncte. Aceeași 
probă, rezervată femeilor, a revenit 
sportivei Ingrid Kremmer (R. D. Ger
mană). La sărituri din turn a cîștigat 
campionul european Brian Phelps 
(Anglia) 153,03 puncte. Ghenadii Me
zin (U.R.S.S.) s-a clasat al doilea cu 
137,80 puncte. (Agerpres).

—------------------------------------------------ -------- X

Oaspeții au un avans de 3 puncte în întîlnirea de șah 
R. P. Romînă-R. 0. Germană

In cele patru partide întrerupte din 
primul tur al întîlnirii de șah R. P. 
Romînă — R. D. Germană, jucătorii 
noștri n-au reușit să reducă decît cu 
un punct handicapul avut după prima 
zi.

Speranțele noastre au fost confir
mate de tînăra Alexandra Nicolau, care 
— la ultima masă a echipei romîne — 
a reușit să transforme în cîștig avan
tajul pozițional avut la întrerupere, 
jucînd foarte precis și cu aceeași e- 
nergie arătată la începutul partidei. 
Combinînd amenințările de cîștig de 
material cu cele de mat, șăhista noas
tră a obligat pe adversara sa, reduta
bila Ursula Altrichter, să cedeze la 
mutarea 50.

Un punct aproape nesperat a fost 
realizat de Drimer la masa a III-a, el 
găsind resurse de cîștig în finalul de 
turnuri cu J. Franz, învins la mutarea 
56. Dar echipa germană a refăcut sco
rul prin W. Golz, care a decis în fa
voarea sa finalul cu I. Szabo. Este de 
amintit că acesta din urmă avusese 
posibilități de a forța remizrLînainte de 
întrerupere, dar a ales un plan greșit 
de joc, ceea ce a făcut inutilă rezis
tența sa la reluarea partidei. Singura 
remiză a primului tur a fost partida 
Pavlov-Liebert. Adversarii nici n-au 
mai reluat jocul, convingîndu-se la 
analiza de acasă că poziția este com-

Marele maestru UZ. UHLMANN
(Desen de Gora)

Evoluția reprezentativei R. D. Ger
mane nu poate fi considerată propriu 
zis o surpriză. Valoarea sa este cu
noscută din ultimele evoluții ale șahiș
tilor din țara prietenă. Totuși, oaspeții 
au impresionat prin jocul lor curajos 
și îil același timp precis. O forță de
osebită manifestă W. Uhlmann — care 
recent a primit tit'ul de mare maestru 
— iar partide bune au făcut D. Bert
hold și Edith Keller-Hermann.

Azi după amiază —■ începînd de 
la ora 17 — în sala Institutului de 
Petrol și Gaze, se dispută returul 
întîlnirii.

RADU VOIA

O partidă

■ AL DOILEA JOC dintre repre
zentativele feminine de baschet ale 
U.R.S.S. și R.P. Polone care a avut 
loc la Moscova s-a terminat la egali
tate: 46:46.

■ IN ORAȘUL BARCELONA s-au 
întîlnit recent reprezentativele de ho
chei pe iarbă ale Italiei și Indiei. Net 
superiori, sportivii indieni au cîștigat 
cu scorul de 10—0.

■ IN LUNA NOIEMBRIE la Taș- 
kent. capitala R.S.S. Uzbeke, se va 
desfășura un turneu internațional de 
șah la care vor lua parte șahiști din 
India, Indonezia, Iran, Afganistan, 
R. P. Mongolă, R.S.S. Tadjikă, R.S.S. 
Uzbekă și altele.

■ IN ZIUA A DOUA a campiona
tului mondial de pentatlon modern, 
care se desfășoară la Hershey (S.U.A.) 
proba de scrimă a revenit sportivului 
sovietic Igor Novikov, actualul deți- 
ni tor al titlului. După două probe, 
î" clasamentul individual conduce 
Almada (Mexic), iar pe echipe: Me- 
::lc, Suedia, S.U.A.. U.R.S.S. și Fin
landa.

9 ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE 
de rugbi: la Vancouver (Canada), 
Marea Britanie — sei. Vancouver 16— 
11; la Osaka. Comb. Oxford Cambrid- 
ge-Japonia 54—6.

■ INTR-UN TURNEU internațional 
de tenis- desfășurat la Los Angeles 
jucătoarea braziliană Maria Bueno a 
suferit prima înfrîngere din acest se
zon, pierzînd în finală la Beverly 
Fleitz (S.U.A.): 6—4, 4—6, 3-6. In 
finala masculină Emerson (Australia) 
a dispus de Krishnan (India) cu 6—3, 
4—6, 6—0, 6—4. De remarcat că în 
acest concurs, tenismanul spaniol San
tana l-a învins pe Olmedo (S.U.A.) 
cu 6—3, 6—3, 6—1.

plet egală. Amintim că Pavlov avea 
damă, iar Liebert turn și nebun (bine 
susținuți de rege), ceea ce ducea ine
vitabil la poziții teoretice de remiză.

Astfel, la jumătatea întrecerii, sco
rul meciului este 6‘/2—3% în favoarea 
șahiștilor germani. Un handicap sever 
pentru reprezentativa R. P. Romîne, 
care are o sarcină foarte grea în re
turul Întîlnirii.

Jucătorii noștri s-au prezentat la un 
nivel neașteptat de slab. Surprinși de 
jocul extrem de deschis al germanilor, 
ei și-au pierdut calmul, jucînd timorat, 
sub valoarea lor reală. Desigur, faptul 
de a fi acceptat invitația la joc agre
siv a oaspeților nu poate fi privită cu 
o greșeală. Dar de cele mai multe ori, 
complicațiile de pe tablă s-au întors 
în defavoarea echipierilor noștri, ceea 
ce demonstrează că oarecare pruden
ță era de recomandat.

Paul Keres „eternul candidat la 
titlul mondial* pare să fie decis de 
data aceasta să obțină dreptul la un 
meci cu actualul campion, M. Botvi- 
nik. Intr-adevăr, ultimele runde ale 
turneului de la Bled ni-1 arată pe 
Keres în cea mai bună formă, jucînd 
cu o vervă și energie deosebită. El 
caută să domine pe adversarii săi — 
în majoritate șahiști tineri — tocmai 
cu armele caracteristice acestora. Fi
indcă este de remarcat că în Tur
neul Candidați lor numai Keres și 
Smîslov nu fac parte din generația 
tînăra. De aceea deosebit de intere
santă a fost îniîlnirea dintre acești 
doi „veterani" — fostul campion mon
dial și „eternul candidat"' 
șurată în runda a 9-a. După o luptă 
plină de fineți, în care Keres între- 
ru»psese cu aparente șanse de cîștig, 
partida s-a încheiat c11 remiză.

desfă-

PARTIDA SPANIOLA
Alb: P. Keres Negru: V. Smîslov

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Nb5 a6 4.
Na4 Cf6 5. 0—0 Ne7 6. Tel b5 7.

Tur de
Sferturile de finală 

bIq „Cupei Europei*
Meciurile din cadrul primului fur al „Cu

pei Europei' se apropie de sfîrșit. Dcpă 
consumarea partidelor retur dintre R. P. 
Polonă și Spania (14.X. la Madrid), lugos- 
lav.a-Bulgaria (25.X. la Sofia) și Cehoslo
vacia—Danemarca (18. X. la Praga) vor fi 
cunoscute toate întîlnirile din sferturile 

de finală, conform tabelului tragerii 
sorți.

U.R.S.S., calificată cu 3-1 și 1-0 în 
ciurile cu R. P. Ungară, va juca cu ... 
vingătoarea dintre Spania și R. P. Polonă. 
In primul |'oc spaniolii au cîștigat cu 4-2 
la Varșovia.

PORTUGALIA, calificată în meciurile cu 
R. D. Germană (2-0 și 3—2) va întîlni pe 
învingătoarea partidei Bulgaria - Iugoslavia. 
In primul meci, fotbaliștii iugoslavi au 
cîștigat cu 2-0.

Reprezentativa R. P. ROMINA calificată 
în urma partidelor cu Turcia (3-0, 0-2) va 
juca cu învingătoarea dintre R. Cehoslovacă 
și Danemarca. După cum se știe, la Co
penhaga cehoslovacii au terminat la ega
litate

In
acum
s-au

la

me- 
în-

(2-2) cu Danemarca.
sfîrșit, singurul meci stabilit de pe 

este FRANȚA-AUSTRIA. Francezii 
calificat cu 7-1 și 1-1 tn dauna

Iq 1960 se va organiza prima ediție 
a „Cupei campionilor europeni" la volei masculii

„Cupa campionilor europeni" la vo
lei masculin a devenit fapt împlinit.

Vă amintiți probabil că aproape cu 
lin an în urmă, ziarul nostru a publi
cat un articol prin care se propunea 
Federației internaționale de volei or
ganizarea acestei competiții, după mo
delul întrecerii cu același nume a 
echipelor campioane la fotbal și bas
chet care se organizează de cîțiva ani 
pe continentul nostru. Federația ro
mînă de volei și-a însușit propunerea 
și a înaintat sesiunii consTiului ad
ministrativ al F.I.V.B. care a-avut loc 
anul trecut în Franța, un proiect a- 
mănunțit asupra felului cum ar urma 
să se discute această competiție in
ternațională.

Cu cîteva luni în urmă, bulelinii' 
oficial al federației internaționale de 
volei a publicat știrea că începînd 
din 1960 ce!e mai biine echipe euro
pene masculine de club, camp'oane sau 
vicecampioane naționale, se vor întilni 
anual pentru cucei irea titlului de cea 
mai bună echipă campioană din Eu-

ropa. Zilele trecute a sosit la torn 
nostru de specialitate proiectul de re 
gulanient pentru „Cupa canipionilc 
europeni" intercluburi. Ultimele lu 
prevederi vor fi puse la punct cu oca 
zia congresului F.I.V.B. care va ave; 
loc în R. P. Ungară î tre 1—8 ocioui 
brie a.c.

Organizarea „Cupei canipio ulo 
europeni" la volei masculin este o ac 
Hune care sîntem convinși că va d 
un nou impuls acestui sport. îndrăg 
din ce în ce mai mult în toate cont: 
nentele.

C. S. M. Baia
2-3 (1-2)

5000 spectatori 
pe stadionul Avangard din Ujgorod, 
la întîlnirea internațională de fotbal 
Spartak Ujgorod—C.S.M. Baia Mare. 
După un joc dinamic și spectaculos in 
care fotbaliștii romini au dominat mai 
mult, victoria a revenit bă niărenilor 
cu scorul de 3—2 (2—1). Din parlea 
echipei C.S.M. Baia Mare au marcat: 
V. Moldovan (2) și Sulyok. Echipa ro
mînă va juca marți cu se'ecționata 
orașului Munkacevo.

au asistat duminică.

Pe diferite stadioane din Pekin aj 
continuat ultimele întreceri din cadru 
finalelor Spartachiadei pe întreag 
Chină.

Turneul de fotbal a fost cîștigat d 
reprezentativa orașului Pekin, care ît 
ultimul meci a întrecut cu categoricu 
scor de 4—1 selecționata orașulu 
Șanhai. Reprezentanții capitalei R. P 
Chineze au obținut victoria și în alt< 
discipline. Echipele orașu’ui Pekin s-at 
clasat pe primul loc la baschet mas 
culin și feminin, precum și în turneu 
feminin de handbal.

In competiția de tenis de masă a1 
fost înregistrate surprize. In se- 
nalele probei de simplu feminin 
Pen-ciu a reușit să întreacă cu it—( 
pe cunoscuta campioană Sun Me-in 
La simplu masculin s-a calificat pentri 
fina’ă Van Ciun-iao care l-a întrecut 
cu 3—1 pe Ciuan Iun-nin. (Agerpres)

Turneul candidaților la titlul mondial de șah

frumoasă: Keres-Smîslov

a:b 15. 
NI8 17.

Nb3 0—0 8. c3 d6 9. h3 Dd7 
(O mutare nouă. Excampiomil lumii 
alege un interesant plan de apărare) 
10. d4 Te8 11. a4 Nb7 12. d:<> C:e5 13. 
a:b C:f3+ 14. D:f3
T:a8 N:a8 16. Cd2
Te3 c5 18. Nc2 Da7! (Pe nesimțite 
inițiativa a trecut de partea negru
lui) 19. De2 c4 20. b3 (Acum Keres 
trebuie să găsească apărări) 20... Dai 
21. Ddl d5 22. e5 Cd7 23. C43 g~> (La
23.. . Nc5 24. N:h7 șansele sî't greu
de apreciat) 24. bre b:c (După par
tidă, Smîslov a declarat că obținea un 
final mai bun c'i 24.... d:c 25 D:d7 
D:cl+ 26. Tel Te7) 25. Mal Te7 26. 
N:d7 T:d7 27. Dc2 ~ “
(Albul are acum un
28.. .Ta2 29. Ne.3 Db2
31. Nd4 Nb7 (C ev a
31.. . Nc6) 32. e6 f:e 33.
34. TbG Nc8 35. g4 Ta8
Ne7 37. Ce5 (In criză de timp, Keres 
pierde ocazia de a forța cîșfigul ni 
37. Tc7 Rf8 38. Ce5) 37...Nd8 38. 13? 
(O nouă imprecizie) 38... Nb7 39. Td6 
Nh4 40. Td7 Nc8 41. T:d5

Ta7 
bun
39. 

mai

28. Tel ! 
co-’t" '■ ?) 
D:b?
bine
T:*6

36.

T:b2
era
Ta2
Tcfi

orizont în fotbal
Greciei, iar Austria tn urma meciurilor 
cu Norvegia (1-0, 5-2) .

Juventus la a doua victorie
învingătoare cu 4-0 în deplasare asupra 

Padovei, fosta campioană Juventus a luat 
conducerea în clasamentul campionatului 
Italiei datorită unui golaveraj mai bun. 
Milan n-a putut trece pe teren propriu 
de Roma (1-1), în timp ce Internazionale 
era învinsă la Atalanta (1-0). In celelalte 
meciuri : Fiorent na-Napoli 2-1, Spal-Lane 
Rossi (2—1). Bari-Alessandria 0-0, Geno- 
va-Bologna 0-2. Lazio-Udinese 2-1, Pa
lermo—Sampdoria 2-1. Gîte 4 puncte au 
Juventus,

Avantajul
Etapa de 

francez s-a 
pelor care ,
prize au fost victori le 
la Monaco (3-1) și 
(2-1). Nîmes a continuat

Nice, disputat în nocturnă și al cărei 
rezultat nu ne-a parvenit încă) este : Nîmes 
14, Reims 12, Limoges 11, Racing, Stade 
Francois 10, Nice 9.

Dinamo Zagreb învingătoare 
la scor

Spăl si Florentina.

terenului nu s-a confirmat!
duminică 

caracterizat 
au jucat

Scorul ultimei 
P. F. Iugoslavia 
care a dispus __ . _ _  ___ ,___ . .
doilea performer este liderul Dinamo Za
greb învingătoare cu 6-0 asupra lui Buduc- 
nost. lată celelalate rezultate înrefl'strate 
duminică : O.F.K. Beograd-Rjeka 0-0, 

Steaua roșie—Partizan 3-0, Vojvodina - Rad- 
nicki 2-0, Velej-Sloboda 3-1. Conduce Di
namo Zagreb cu 10 p. urmată de Vojvo- 
dina 8. Actuala campioană, Steaua 
Belgrad se află pe locul patru cu

Vienna-Austria, un meci 
al... penaltiurilor

campionatul austriac, derbiul
a fost

etape a camp'onatului R. 
a fost realizat de Hajduk, 
cu 7-0 de Sarajevo. Al

p-
a campionatului 

prin succesele echi- 
în deplasare. Sur- 
obținute de Toulon 

Rennes la Toulouse
_ seria victoriilor de duminică a fost întîlnirea Vienna-Ăus-

dispunînd în deplasare de Le Havre cu tria cîștigată de prima cu 3-2 după ce în
’- arbitrul a dictat nu mai

puțin de 3 lovituri de pedeapsă, d’ntre care 
2 pentru echipa învinsă ! Rezultate teh
nice : Grazer A. K.-Rapid 2-4, Kremzer- 
Donaw’tz 1-1, Wiener Neustadt-Wacher 
1-1, Linz-Admira 2-1, Austria Salsburg -

In etapei

3-0. Alte rezultate: Valenciennes-Rao’ng cursul jocului 
1-4, Bordeaux-Strasbourg 0-1, LimogeS-
Sedan 2-2, St. Etienne—Angers 1-1, Sochaux-
Lens 1-0, Stade Francais-Lyon 3-1. Cla
samentul primelor (fără meciul Reims—

In această poziție partida s-a între
rupt. Deși cu un pion în plus, Keres 
nu mai poate ciștiga. In p*ic, Smîslc-v 
dăduse mutarea 4L..Tal-|- fapt pentru 
care adversarul său a accep'at pro
punerea de remiza. Intr-adevăr, Ia 
mutarea firească 42.Rg2 urma Tel ț 
și albul ntt poate scăpa de șah etern. 
Riscantă ar fi fost tentativa 43. C.:c4? 
Te2+ 44. Rhl Tel-ț- 45. Ngt ? NeGI 
46. Td 4 Nf21 și negrul cîștigă o fi
gură.

Wiener S.K. 1-4, W.A.C.—Simmering l-ir 
In clasament conduce Vienna cu 9 p. urmată 
de Rapid și Linz 8.

O nouă Înfrîngere a 
lui Manchester United

Sîmbătă, Manchester United a suferit a 
c'ncea înfrîngere din actualul campionat 
pierzînd cu 4-0 în deplasare la Preston, 
lată celelalte rezultate ale ligii engleze : 
Arsenal—Blackpool 2-1, Burnley—Birmingham 
3—1, Fulham—Chelsea 1-3. Leeds-Newcastle 
2-3, Leicester-Tottenham 1-1, Manchester. 
City-Blackburn 2-1, Nottingham-Bolton 2-0, 
Sheffield-Luton 2-0, West Ham-West Bro- 
wich 4—1, Wolverhampton—Everton 2-0. In 
clasament Tottenham menține un punct 
avans fa: ă de Wolverhampton, Arsenal și 
Bunley.

Q In campionatul de fotbal al U.R.S.S.- 
s-a desfășurat la sfîrșiiul săptămîn ii un 
singur joc : Șahtior Stalino a întrecut pe 
Moldova Chișinău cu 2—0.

$ Trei rezultate din campionatul R. Ce
hoslovace : Prejov-Pardubce 1-0, Slovan 
Nitra-Dinamo Praga 1-1, Tatran-Spartak 
K ral ove 2—2.

© Echipa sovietică de fotbal Dinamo 
Tbilisi se află în turneu în R. Cehoslovacă. 
După ce în primul meci oaspeții întrecuseră 
po Dinamo Praga cu 6-1, 
ei au terminat la egalitate 
1-1.

O Echipa Steaua roșie 
tractat un turneu de 12 
rica de Sud, începînd de

în al doilea joa 
cu Spartak Plsen

Belgrad a 
jocuri în 
ta 1 decembrie.

con- 
Ame-


