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In turneul iniernafional de baschet

Reprezentativa de tineret a R. P. Romine
>a comportat excelent în fața echipei R.P. Bulgaria
> Echipa da senioare a R.P.R. a în vlns detașat reprezentativa R. D. Germane • întrecerile continuă azi 

și mîine în sala Floreasca
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rDin ce în ce mai mulți concurenți 
ii la startul crosului

„Să întîmpinăm 7 Noiembrie"

Deși este vădit jenată de Djam- 
bazova, Cornelia Gheorghe reușește 
să paseze. Fază din meciul R. P. 
Romînă (tineret)—R.P. Bulgaria.

știrile țilei
Nou record mondial la ciclism

Pe velodromul „Vigor elli" din Mila- 
o ciclistul italian Giuseppe Tomaselli 
stabilit un nou record mondial pentru 

.matori In proba de 1000 m lansat cu 
’mpul 1 min. 3 sec. 215. Precedentul 
ecord era deținut de compatriotul său
l. Chiesa ca 1 min, 3 sec. 4/5. De 
emarcat că performanța lui Tomaselli 
sie superioară recordului mondial pro- 
> sionist deținut de Moretini cu 1 min.
sec. 3/5. (Agerpres)

întrecerile sportivilor 
dinamoviști

începînd de la 9 octombrie, timp de 
zile, se vor desfășura la Poznan 

R. P. Polonă) concursurile atletice 
iternaționale ale cluburilor Dinamo 
in U.R.S.S. și din țările de democrație 
opulară. Atleții dinamoviști din R. P. 
‘omînă vor face deplasarea cu un lot 
e 25 participanți.
Viitoarea Dinamoviadă de box va 

vea loc în luna iunie a anului viitor 
i Sofia.
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plăcut impresio- 
frumoasa com- 
a reprezentati- 

tineret a R. P. 
în fața valoroa-

In meciul inaugural 
al turneului internațio
nal feminin de baschet, 
spectatorii prezenți a- 
seară în sala Floreasca 
au fost 
nați de 
portare 
vei de 
Romîne 
șelar baschetbaliste bul
gare, campioane ale Eu
ropei. Tinerele noastre 
reprezentante (majorita
tea din ele junioare) nu 
s-au lăsat impresionate 
de faima adversarelor 
și, — atacînd organizat 
și precis, — au domi
nat în majoritatea timpu
lui. Echipa R. P. Bulga
ria, surprinsă la început, 
a jucat din ce în ce mai 
bine și în final rutina 
componentelor ei și-a 
spus cuvîntul. Victoria 
a revenit formației oas
pete cu scorul de 48— 
43 (23—24). Punctele au 
fost înscrise de: Djam- 
bazova 4, Borisova 7, 
Kuzova 10, Voinova 6, 
Ghioșeva 6, Cenghelieva 
2, Ranghelova 4, Po
pova 5, Smedovska 4, 
pentru R. P. Bulgaria 

și de Cherciov 15, Gheorghe 7, Ma- 
rian 4, Jujescu 8, Romfeld 2, Antal 
6 și Antosch 1, pentru R. P. Romînă

In a doua partidă a serii, reprezen
tativa de senioare a țării noastre a 
făcut o primă repriză excelentă în 
fața echipei R. D. Germane. Jocul 
pozițional, contraatacurile și aruncă
rile de la semi-distanță și distanță 
au adus echipei noastre o diferență 
de 18 puncte (36—18).

In repriza secundă însă, baschetba
listele noastre au avut perioade de 
„cădere", care, adăugate apărării dîr- 
ze și preciziei în aruncările de la 
distanță a oaspetelor, au dus la refa
cerea handicapului de către echipa 
R. D. Germane. In ultimele minute, 
reprezentativa R. P. Romîne își re
vine și marchează coș după coș, rea- 
lizînd scorul final de 72—54 (36— 
18). Au înscris: Niculescu 18, Voicu 
19, Ivanovici 2, Rrauss 5, Cucuruz 
15, Racoviță 8, Haralambie 5, pentru 
R. P. Romînă și Machil 10, Borner

Să dăm un mare
Ne aflăm în primele zile ale unui 

nou an universitar. Studenții patriei 
noastre au pornit cu entuziasm în 
noua etapă de muncă ce li se des
chide în față, hotărîți să răspundă prin 
rezultate cît mal bune la învățătură, 
condițiilor minunate de viață și de 
studiu ce le sînt asigurate prin grija 
partidului și guvernului.

In anii puterii populare, învăță- 
mintul superior din țara noastră — 
organizat pe baze noi, pentru a putea 
pregăti cadrele de înaltă calificare 
necesare economiei și culturii țării —' 
cunoaște o continuă înflorire. Față 
de 16 institute de învățămînt supe
rior cu 41 de facultăți cite existau 
în anul 1938, în anul universitar 
1959—1960 avem 34 de institute de 
învățămînt cu 90 de facultăți. Dacă 
înainte de anul 1944, studenții care 
frecventau învățămîntul superior erau 
în majoritate proveniți din rîndurile 
claselor avute, exploatatoare, astăzi 
porțile institutelor și facultăților sînt 
larg deschise fiilor poporului munci
tor, Studenții au la dispoziția

4, Ruîik 2, Heyer 2, Yxmeier 7, Zo- 
bel 14, Brandemburg 11, Laabs 4, 
pentru R. D. Germană. Au condus 
bine arbitrii M. Kolevnic (R.P.F. Iu
goslavia) și V. Szabo (R.P.U.).

Turneul internațional continuă azi 
și mîine în sala Floreasca cu urmă
toarele meciuri: AZI: R. P. Ro- 
mînă—R. P. Romînă (tineret), R. P. 
Bulgaria—R. D. Germană; MÎINE: 
R. P. Romînă (tineret) — R. D. 
Germană, R. P. Romînă — R. P. 
Bulgaria.

D. STANCULESCU

Mîine pe stadionul Republicii, începînd de la ora 10,30: 
R. P. Romînă-3talia la box

• Oaspe|ii au sosit Ieri... dar fără Saraudi • Boxerii romîni sînt hotă
rî)! să învingă • „Apreciem ca foarîe bună clasa boxului din Romînia" 

— ne-a declarat antrenorul NATALE REA

In sfîrșit, echipa de box a Italiei 
a sosit la București 1 Ieri la orele 
prînzului, avionul special al TAROM- 

IOSIF MIHALIC

avînt activității sportive în învățămîntul superior
biblioteci și săli de lectură, labora
toare și ateliere bine utilate, cantine 
si cămine încăpătoare, într-un cuvînt 
roate posibilitățile pentru o pregătire 
temeinică, multilaterală.

Io condițiile îțdSoririi învățămîntu- 

IN NQUL AN
UNIVERSITAR

lui superior, un deosebit avînt a luat 
și sportul universitar din țara noas
tră. In anii regimului burghezo-mo- 
șieresc, în învățămîntul superior nu 
exista o activitate de educație fizică 
și sport Astăzi, educația fizică re
prezintă o disciplină din planurile 
de învățămînt, care asigură în mod 
organizat pregătirea fizică a studen
ților. In concepția statului democrat- 
popular educația fizică și sportul con
stituie mijloace importante pentru e- 
ducarea comunistă a studenților, în 
vederea pregătirii lor pentru viață.

+

In această săptămînă membrii a- 
sociațiilor sportive de pe întreg 
cuprinsul țării au ieșit în număr 
mare pe terenurile de sport, la 
întrecerile din cadrul primei etape 
a crosului de mase „Să întîmpinăm 
7 Noiembrie".

Timpul ușor răcoros, foarte priel
nic pentru acest gen de întreceri, 
a adunat la startul diferitelor con
cursuri un număr din ce în ce mai 
mare de participanți.

ului cu care au călătorit boxerii ita
lieni a aterizat pe pista de beton a 
aeroportului Băneasa. Primul contact 
cu viitorii noștri adversari a fost plă
cut și... folositor. Plăcut, pentru că 
oaspeții, cu exuberanța lor caracte
ristică, și-au manifestat încă de la 
început bucuria de a se afla în mij
locul sportivilor romîni cu care ei au 
legat, anul trecut, prietenii. Folositor, 
pentru gazetarii care l-au luat „în pri
mire" pe sportivii italieni de cum au 
descins din avion. Firește, primul lu
cru pe care am vrut să-l aflăm a 
fost în legătură cu formația ce o vor 
alinia oaspeții mîine dimineață. Ne-a 
răspuns antrenorul Natale Rea:

— Nu ne-am decis încă ce echipă 
să folosim în meciul de la București, 
dar puteți nota pe următorii: Pistidda, 
Zamparini, Mastellaro, Musso, Piazza, 
Urzi, Benvenuti, Napoleoni, Del Papa, 
Masteghin. Aceștia au cele mai mari 
șanse să boxeze în primul meci.

După cum se vede, din formația 
oaspeților lipsesc o seamă de pugi- 
liști de valoare care au boxat anul 
trecut cu reprezentativa țării noastre. 
Din vechea echipă doar Mastellaro, 
Benvenuti. Del Papa și Masteghin au 
făcut deplasarea la București. Ne-a 
surprins în mod deosebit lipsa din 
formație a boxerilor Curceti și Sa
raudi. Dacă primul are..; „drcumstao

Pe această calo au fost obținute în 
ultimii ani realizări însemnate. Nu
mai în anul universitar 1958—1959 
au fost cuprinși în practicarea orga
nizată a educației fizice, sulb îndru
marea catedrelor de specialitate, pes

te 10.000 studențl. Campionatele uni
versitare au devenit o competiție 
care se bucură de un larg răsunet în 
rîndurile tineretului studios. Organi
zate de Asociațiile Studenților. în co
laborare cu catedrele de educație fi
zică, cu sprijinul organizațiilor U.TJVL, 
aceste campionate au cunoscut în a- 
nt»i 1958—1959 un deosebit succes 
atît prin participarea masivă la etapa 
pe institut, cît șl prin nivelul ridicat 
Ia care s-au situat întrecerile finale. 
Pentru activitatea desfășurată în anul 
universitar trecut merită să fi*

Veștile transmise de corespon
denții noștri reflectă, în general, 
preocuparea de care dau dovadă 
activiștii sportivi în organizarea 
întrecerilor. Diferitele probe — se 
spune în scrisori — se desfășoară 
în mijlocul unui interes general, 
într-o atmosferă sărbătorească. 
Fotografia noastră de mai sus re
prezintă un aspect al întrecerilor
organizate ieri pe terenul P.T.T. din + 
Capitală de către asociația spor- î 
tivă cu același nume. Ț
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Al ASTELLARO UNO

țe atenuante", fiind în prezent într-ua 
spital unde urmează să fie operat de 
apendicită, în schimb semigreul Sa- 
răudi a dat mult de lucru tehnicieni
lor italieni. El a fost învins recent, 
la Orvieto, într-un concurs de selecție, 
de un alt semigreu de valoare, Del

R. CALARAȘANU

(Continuare in pag. a 4-a)

dențiate Institutele Politehnic și de 
Medicină din Timișoara. Institutele 
Politehnic din Cluj și Orașul Stalin, 
institutele Politehnic, de Științe Eco-i 
nomice, Construcții, Medico-Farma- 
ceutic și Universitatea „C. L Parhon” 
din București.

Un rol important hi dezvoltarea 
sportului universitar de performanță 
il joacă cluburile sportive universitare, 
care au luat ființă pe lingă Uniu
nile Asociațiilor Studenților din Bucu
rești, Cluj, Timișoara etc. In cadrul 
acestor cluburi activează, sub îndru
marea a 80 antrenori, peste 2.600 stu
dent!, dintre care 35 maeștri ai spor
tului.

Ministerul Invățămîntulul și Cultu
rii șl Uniunea Asociațiilor Studenților 
din R.P.R. sînt permanent preocupate 
să asigure buna organizare și des
fășurare a activității de educație fi
zică și sport în instituțiile de învăță-

mihajl ionescu 
șeful Serviciului educației 
fizice din Departamentul 
Inv&țămîntului Superior

(Cooiinuarg In pag. a 5-a)



Duminică s-au desfășurat ta I’Șț 
întrecerile e'apei regionale ale „Cupei 
Moldovei". Cei mai buni sportivi din 
satele regiunii — reprezentanți ai 
celor 50.000 tineri care au participat 
pînă acum la această competiție, și-au 
discutat întîietatea cu o dîrzenie de
osebită. In finala întrecerilor de vo
lei. reprezentativa raionului Tg. Fru
mos a întrecut pe cea a raionului 
Bîrlad cu scorul de 2—1. Finalele de 
oină au adus pe teren echipele „Vic
toria" Andrieșeni și „Recolta" Boro- 
șoaia. Colectiviștii din Andrieșeni s-an 
calificat în finala „Cupei Aîoldovei" 
după ce au învins cu 9—3 (1—2) 
echipa din Boroșoaia. Iată acum cam
pionii regionali de trîntă: Pavel Icnim 
(raionul Bîrlad); Alexandru Broștică 
(raionul Bîrlad); Felix Augustin (ra
ionul Huși); Constantin Ciobanii (ra
ionul Pașcani); Ghcorghe Ciorăscu 
(raionul Bîrlad). In finala Ia fotbal 
s-au întîlnit echipele Progresul Tg. 
Frumos — Flacăra Murgeni. Primii 
au învins — după un joc frumos — 
cu scorul de 3—1, calificîndu-se ast
fel în finala „Cupei Moldovei".

★

Cu mare interes așteaptă tinerii 
sportivi din satele regiunii Constanța 
întrecerile din cadrul „Cupei Moldo
vei". Ei participă pentru prima oară 
Ia această competiție. Nu de mult au 
avut loc în cele 7 raioane ale 
regiunii întrecerile raionale, iar 
de zilele trecute a început desfă
șurarea etapei regionale, la Constan
ta. Pînă acum s-au stabilit campio

nii regionali la fotbal, volei și trîntă. 
In finala la fotbal s-au întîlnit echi
pele Recolta G.A.S. Basarabi (raio
nul Medgidia) și Recolta Frecăței 
(raionul Tulcea). Fotbaliștii din Ba- 
sarabi s-au dovedit mai buni și au 
cîștigat cu 2—1, ceea ce le dă drep
tul să ia parte la finalele „Cupei 
Moldovei" care se vor desfășura la 
Cîmpidung Moldovenesc. La oină, 
campioana regională a fost declarată 
formația Recolta Niculițel (raionul 
Tulcea) care, cî.știgînd cu scorul de. 
5—4 în fața selecționatei raionului 
Istria, a devenit campioană regio 
nală.

Foarte disputate și de un bun ni
vel tehnic au fost întrecerile de trîntă 
care s-au disputat duminică dimineață 
în Sala Sporturilor. Majoritatea con- 
curenților au dovedit o bună pregătire, 
fiind aplaudați la scenă deschisă de 
numeroșii spectatori prezenți în sală. 
Iată campionii regionali: cat. 55 kg.: 
Ion Despinoiu (raionul Tulcea); cat. 
61 kg: Nicolae Barbu (raionul Fe
tești); cat. 68 kg: Sifula Abladin (ra
ionul Aîedgidia); cat. 76 kg: C. Ha- 
ralambie (raionul Tulcea); cat. 84 
kg: Voinica Oprea (raionul Medgi
dia); cat. peș,te-.84 kg: Toader Mo- 
șescu (raionul Aîedgidia).

Alîine vor avea loc la Constanța 
ultimele întreceri în cadrul etapei re
gionale. Voleibaliștii își vor disputa 
întîietatea pe terenul Constructorul, 
gimnaștii la sala Dinamo iar atleții 
vor evolua pe stadionul „1 Alai".

Privesc mănunchiul de copii. De cî- 
teva minute a început meciul. E 
vorba despre im simplu antrensțnent, 
dar auzim adesea, încurajările... su-

ANCA GURAU
porterilor. Copiii joacă fotbal 1 Nu-i 
ceva nou. E o imagine cotidiană, un 
tablou pe care-1 poți vedea astăzi 
oricînd, oriunde, în țara noastră. 
Pentru cîteva clipe privim driblingu
rile spectaculoase ale micuței extre
me și gîndurile ni se îndreaptă, fără 
voie, cu ani în urmă... Vă amintiți 
ce fericiți eram cînd puteam... privi 
gazonul verde al unui teren de fot
bal ? Dar de ceasurile acelea cînd, 
poate o singură dată în anii copilă-

Despre activitatea consiliului regional U. C. F. S. Stalin
Plenara consiliului regional O. C. 

F. S. Stalin, care a avut loc recent, 
a analizat munca desfășurată în ul
tima perioadă, subliniind succesele 
obținute, dar arătînd, firește, și lip- 
strrile care mai există în activitatea 
sportivă din această regiune.

Atît din raportul prezentat, cît și 
din discuțiile purtate, a reieșit că 
în regiunea Stalin se desfășoară o 
susținută activitate sportivă. Zeci de 
mii de tineri și tinere se avîntă în 
numeroasele competiții sportive orga
nizate de consiliile U.C.F.S. și de a- 
sociațiile și cluburile sportive din re
giune, obținînd valoroase performan
țe. Sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid și cu sprijiniți 
organizații lor U.T.M. și sindicale, 
multe asociații sportive din regiunea 
Stalin au reușit să devină unități or
ganizatorice puternice, cu rezultate 
pozitive in muncă. Ele desfășoară o 
activitate susținută pentru organizarea 
competițiilor de casă și au o preo
cupare permanentă pentru introduce
rea gimnasticii în producție. Asocia
ția sportivă Steagul roșu a inițiat, 
de exemplu „Cupa ziarului de uzină" 
ia fotbal, șah și volei, asociația spor
tivă G.A.S. Hălchiu a organizat 
„Cupa secerișului", la care au parti
cipat și reprezentanții comunelor din 
împrejurimi etc.

Cu toate acestea — așa cum s-a 
subliniat în raport și cum, de altfel, 
a reieșit și din discuții — succesele 
obținute în ultima perioadă în acti
vitatea sportivă din regiunea Stalin 
nu sînt la nivelul posibilităților exis
tente. Principala lipsă a activității 
consiliului regional U.C.F.S. Stalin, 
care s-a răsfrint și asupra consilii
lor raionale și orășenești, asupra clu
burilor și asociațiilor sportive, este 
«reorganizarea judicioasă a muncii. 
Ooupindu-se de probleme mai puțin 
importante (legate în special de 
unele acțiuni competiționale ale spor
tului de performanță, care nu că
deau de fapt în sarcina orgamiltii 
regional) activiștii din această re
giune au pierdut perspectiva, ansam
blul problemelor. Fără un plan de 
muncă alcătuit pe baza unor discu
ții colective și repartizat pe sarcini 
concrete, pe fiecare membru al con
siliului regional, nu se va putea ur
mări, controla și îndruma activitatea 
organelor raionale și orășenești. Or, 
tocmai aceasta este una din lipsurile 
prezentate de activitatea consiliului 
regional U.C.F.S. Stalin: munca in
dividuală, sectară, în detrimentul 
muncii colective. Lipsa de organi
zare a muncii a dus la o slabă ac
tivitate și în ceea ce privește dez
voltarea sportului în mediul sătesc. 
Astfel, în această regiune mai sînt 
încă 54 comune și 145 sate în care 
tni au fost organizate asociații spor
tive. Este drept că în ultimul timp 
numărul asociațiilor sportive din re- 
giime a crescut cu încă 48, ajungînd 
ia 488, dar din acestea numai 193 
•e află în mediul sătesc. In raioane
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puternice cum sînt Sighișoara, Cod- 
lea, Făgăraș ș.a. mai sînt încă nu
meroase comune și sate în care nu 
au fost organizate asociații sportive.

Cu toate că numărul iubitorilsr 
sportului a crescut evident (lucru 
confirmat de numărul tot mai mare 
de participant! la competițiile de 
mase) totuși, preocuparea pentru mă
rirea numărului de membri U.C.F.S. 
pentru dezvoltarea mișcării sportive 
din regiunea Stalin a fost foarte 
slabă. Deși consolidarea organizato
rică a asociațiilor sportive prin atra
gerea de noi și noi membri U.C.F.S. 
constituia una din principalele sar
cini ale activului din regiunea Stalin, 
din cauza muncii neorganizate, a lip
sei da îndrumare și control s-a rea
lizat foarte puțin în acest domeniu. 
Lipsurile serioase în ceea ce privește 
creșterea continuă a numărului de 
membri U.C.F.S. sînt scoase în evi
dență și de o statistică în care gă
sim că : în Orașul Stalin nu a fost 
primit nici un membru U.C.F.S. în 
limite ianuarie, februarie, aprilie, iu
nie, iulie și august; în raionul Sibiu 
în lunile ianuarie, martie, iunie și 
august ; în raionul Mediaș în lunile 
ianuarie, februarie, martie, mai, iu
nie, iulie și august; în raionul Si
ghișoara în lunile ianuarie,, februa
rie, aprilie, mai, iulie și august etc. 
Cum pot oare activiștii sportivi din 
aceste orașe și raioane să explice 
delăsarea în muncă care i-a cuprins, 
neacordarea unei suficiente atenții 
principalelor probleme ale mișcării 
sportive ? Cum poate consiliul regio
nal U.C.F.S. să justifice lipsa de în
drumare și control în ceea ce pri
vește munca acestor organe ? Aici 
este vorba, fără îndoială, de o stare 
de mulțumire exagerată, în urma 
unor succese înregistrate în trecut. 
Unii activiști sportivi din această re
giune au considerat în mod cu totul 
greșit și neprincipial că succesele 
obținute înainte pot acoperi lipsurile 
existente. Confirmarea unei munci a- 
vintate, desfășurată cu simț de răs
pundere, se află tocmai în progresul 
firesc obținut de la o perioadă la 
alta. Oamenii muncii așteaptă de la 
mișcarea sportivă noi succese și noi 
avem datoria să ne străduim să mun
cim în așa fel îneît aceste așteptări 
să fie împlinite în totalitatea lor.

In Proiectul de Statut a| Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport, se arată: 
„.Membrii U.C.F.S. sînt datori să-și 
achite cu regularitate cotizația de 
membru". O analiză a îndeplinirii a- 
cestej îndatoriri statutare în regiunea 
Stalin scoate în evidență o altă lip
să. Astfel, din suma care trebuia 
realizată pînă la 30 august s-a ob
ținut numai 64 Ia sută. Dezinteres 
față de realizarea acestei sarcini au 
dovedit raioanele Făgăraș, Codlea, 
Sighișoara, Mediaș, Rupea ș. a. Prin 
achitarea la timp și cu regularitate 
a cotizației, membrii U.C.F.S. își do
vedesc atașamentul față de organi
zația lor sportivă, contribuie la con
solidarea și dezvoltarea activității 
sportive. Organele U.C.F.S. d>n re
giunea Stalin și în special cele a-

însemnări

Copiii și juniorii „Progresului11...

mintite mai sus n-au dtts o temei
nică muncă politică, n-au sprijinit 
suficient asociațiile sportive pentru ca 
acestea să-și îndeplinească la timp a- 
ceastă sarcină statutară.

Lipsurile sezisate se da lores.-. în 
special muncii neorganizate — faptu
lui că n-au fost instruit! președinții 
asociațiilor, că nu s-a cerut sprijinul 
organizațiilor U.T.M. și sindicale și 
că nu au fost folosite posibilitățile 
existente și în special acelea de a 
atrage noi membri în U.C.F.S. cu 
ocazia desfășurării Spartachiadelor, a 
competițiilor de mase și a campio
natelor de casă. Mttnca organizato
rică a fost ruptă de activitatea com- 
petițională de mase. Astfel, n-a fost 
folosit minunatul prilej al marilor 
întreceri sportive populare pentru a- 
se duce o susținută muncă de con
solidare organizatorică a asociații
lor sportive. Unii activiști sportivi 
din această regiune nu dovedesc o 
permanentă preocupare pentru înde
plinirea planurilor de muncă, nu dove
desc inițiativă creatoare pentru dez
voltarea activității. De asemenea, o 
lipsă este și modul sporadic în care 
sînt folosite cadrele de activiști ob
ștești, în timp ce în unele asociații 
mai sînt păstrate încă elemente ne
corespunzătoare, care au o influență 
negativă asupra dezvoltării mișcării 
sportive în asociațiile unde aceștia 
mai există încă.

Biroul regional U.C.F.S. Stal'n ni 
și-a organizat munca în așa fel în
eît sarcinile trasate de partid și gu
vern mișcării sportive să fie îndepli
nite în totalitatea lor, n-a muncit 
pe baza hotărîrilor care au fost a- 
doptate în ședințele plenare și de bi
rou, hotărîri care să fie apoi urmă
rite pentru a fi îndeplinite la timp 
și în cete mai bune condițiuni. De 
asemenea, se constată că mai sînt 
întrebuințate încă metode vechi ale 
muncii sectare, că n-a fost însușit în 
totalitate stilul nou de muncă.

Așa cum reiese din această su
mară analiză, lipsurile din munca 
consiliului regional U.C.F.S. Stalin 
se datoresc unei activități neorgani
zate. Pentru remedierea acestei si
tuații nefirești trebuie făcută o co
titură în munca consiliului regional 
U.C.F.S. Stalin, a consiliilor raio
nale și orășenești, a cluburilor și a- 
sociațiilor sportive din această re
giune. Activiștii trebuie să muncească 
pe baza hotărîrilor biroului regional 
și ale birourilor raionale, să urmă
rească îndeaproape îndeplinirea sar
cinilor. Membrii consiliilor trebuie să 
sprijine continuu munca asociațiilor 
sportive din care fac parțe, trebuie 
folosiți în mod mai judicios și organi
zat instructorii obștești pentru că aceș
tia cunosc specificul și posibilitățile 
de realizare a sarcinilor din asocia
țiile sportive. îndeplinind la timp 
planurile de muncă, activind pentru 
consolidarea organizatorică a asocia
țiilor sportive, consiliul regional 
U.C.F.S. Stalin va putea obține suc
cesele pe care oamenii muncii din 
această regiune le așteaptă pe drept 
cuvîat de la mișcarea sportivă. 

riei, aveam prilejul să punem picio
rul pe o minge adevărată ? Și, ne ru
gam, atunci de cite un spectator: 
„Lamă, nene, șl pe mine pe biletul 
matale 1“ O zbugheam apoi în tribună 
(atunci cînd nu eram Iuați de... 
urechi) și priveam jocul. Visam să 
jucăm și noi odată pe un asemenea 
teren, să devenim foibaliști renumiți...

— La clubul nostru peste o sută 
de copii au fost pregătiți în vara 
aceasta — ni se spune în timp ce no
tăm primele aspecte din activitatea 
clubului Progresul.

Activiștii sportivi ne vorbesc cu 
însuflețire. Cu dragoste. Juniorii vor 
deveni mîine cadre de nădejde ale 
primei echipe. Deocamdată' participă 
în campionatul de juniori. Nu una, 
ci două echipe. Oamenii fac o soco
teală simplă, firească: „piticii" vor 
promova în echipa de juniori, aceștia 
în echipa I... Așa am început să 
cunoaștem preocuparea clubului Pro
gresul pentru copii și juniori, pentru 
buna organizare a centrelor de tine
ret. Părăsindu-i pe micii fotbaliști, 
faci imediat cunoștință cu alți copii. 
Amatorii de atletism îi cunosc de-a- 
cum pe cîțiva: Eugen Ducu, Anca 
Gurău, Dan Serafim, Smaranda Poc- 
năreanu, Ileana Stoica, Gr. Marinescu... 
Sînt campioni sau recordmani de 
juniori. Recordul de participant îl 
deține însă seefia de tenis. In lunile 
de vară, mai bine de 150 de copii 
au jucat tenis, au participat la între
ceri, au învățat multe din „tainele" 
acestui sport pe care, altă dată. îl 
practicau doar feciorii de bani gata...

— La tenis s-au realizat lucruri 
frumoase, ne spun tovarășii din con 
ducerea clubului Progresul.

Notăm secțiile fruntașe în munca 
cu copiii și juniorii: atletism, baschet, 
fotbal, tenis... Pe terenurile complexu
lui sportiv, în sala Ministerului de 
Finanțe sau la sala Băncii, ca și 
la cabana Florcasca întîlnești însă 
și mulți alți tineri purtind tricourile 
clubului Progresul. Iată-i și pe volei
baliști. Sînt aproape 20. Nu, nu căii- 
tați alții. Aceștia sînt toți. De ce ? 
Ni se răspunde: „Preocuparea secției 
este încă insuficientă". Ați auzit, to
varăși antrenori ? S-au mai realizat 
multe lucruri frumoase. Dar. în unele 
secții se putea face mai mult în a- 
ceastă problemă. La gimnastică. de 
exemplu, numărul copiilor și juniorilor

Din carnetul corespondentul#
Noi amenajări sportive în 

regiunea Ba'a Mare

De curînd. Sfatul popular regional 
Baia Mare a pus la dispoziția asocia
ției sportive Constructorul un teren 
viran pe care harnicii sportivi ai aces
tei asociații îl transformă prin muncă 
voluntară într-un teren de fotbal. Cei 
care vin zilnic la muncă voluntară 
sînt firește fotbaliștii. S-au remarcat 
V. Aîoldovan, Gh. Sas, A). Cardoș care 
în frunte cu președintele asociației, N. 
Csillik, au prestat peste 200 ore de 
muncă voluntară.

La Grupul Școlar .Minier din Baia 
Mare, cei 600 de elevi și-au terminat 
de curînd un nou teren de volei și în 
prezent, cu sprijinul directorului Sever 
Pașca și a! profesorului losif Leven- 
dula, ei se străduiesc să termine lu
crările de la sala de gimnastică, o 
nouă bază a frumosului lor complex 
sportiv.

Cu realizări asemănătoare se pot 
niîndri și muncitorii forestieri de la 
unitatea Bixad din raionul Negrești, 
care au terminat la sfîrșitul lunii tre
cute un teren de volei și o popicărie,

Vasile Săsăranu

„Cupa Bușteni" la volei

Consiliul regional U.C.F.S. Ploești 
și consiliul orășenesc U.C.F.S. Sinaia 
au organizat luna trecuta, la Sinaia, 
o interesantă competiție de volei do
tată cu „Cupa Bușteni". In cele trei 
zile de concurs, mii de spectatori din 
localitate și oameni ai muncii afiafi la 
odihnă au aplaudat evoluțiile specta
culoase, de un bun pivei tehnic, ale 
echipelor reprezcntînd regiunile Ploești, 
Constanta și Pitești. Iată clasamentele 
competiției: Băieți: 1. Reg. Ploești, 2. 
Poiana Cîmpina, 3. Reg. Pitești, 4. 
Reg. Constanța; Fete: 1. Reg. Ploești,
2. Reg. Constanța, 3. Reg. Pitești, 4 
Petrolul Cîmpina.

Victor Zbârcea 
și Mihaj Bota

Știri din Regiunea Autonomă

Maghiară

® In prima etapă a campionatului 
regional de fotbal s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate ; Avîntul Reghih- 

este încă redus. La scrimă, rugi 
la fel. Poate pentru că sîntem la î 
ceput ? Ne-o va spune... sezonul i 
iarnă pentru unele sporturi. Pent 
celelalte va trebui să așteptăm... v 
ra. Dar, și pînă atunci se pot fa 
multe.

Și acum cîteva cuvinte despre ac 
vitatela copiilor și juniorilor. In gen 
ral, există preocupare. Mulți tine 
participă la campionatele oficiale, al 
se întrec în diferite competiții inte 
cluburi. Prea puține însă. Există p 
sibilități încă nefolosite pentru ca 
nerii sportivi să dovedească, în î 
trecerea sportivă directă, ce au î 
vățat la antrenamente. Ni s-a pr 
mis că tovarășii din conducerea cl 
bului vor privi mai atent aceas 
problemă. Le sugerăm să discute 
despre realizarea unei mai strînse 
gâturi între sportivii fruntași ai cl 
bului și... fruntașii de mîine. Să i 

EUGEN DUCU
uităm: se pare că este necesară și 
mai strinsă colaborare între antr 
norii primelor echipe și cei care 
ocupă de copii și juniori.

...Tinerii fotbaliști și-au termin, 
poate, programul de azi. Lor și tui 
ror ce’orlalți tineri sportivi ai cl 
bului Progresul din București 
urăm: succes și-i așteptăm în... p 
inele echipe ale clubului.

— d. g. —

Ciocanul Tg. Aîuroș 5—0; Recolta A; 
lina — Voința Tg. Mureș 2—4; Voi 
fa Reghin — Energia Fîntînele 1— 
Gloria Tg. Aîureș —- Mureșul Topi 
6—0; Rapid Tg. Mureș -— Vietoi 
Reghin 4—0; Șoimii Tușnad — Voir 
Miercurc.1 Ciuc 3—0.

® De curînd a avut loc pe rîu’ 
reș un interesant concurs de 
canoe la care au luat parte 63 spor 
vi din Tg. A'ureș și Reghin, lată ciș 
gătorii probelor: caiac simplu, 10.6 
m.: E. llatler (Cablul Tg. Mure 
49:52,5; Caiac dublu, 10.000 iii. 
Szedlak — I. Balasz (C.S. Tg. A’ 
reș) 46:33,1; caiac 4,10.000 rn. C. 
Tg. Mureș (Csatlos, Csallner, Ki 
Dalya) 45:05,0; caiac simplu, 1.000 i
L. Szasz (Voința Tg. Mureș) 4:45, 
caiac dublu, 1.000 m: G. Syroki
M. Somodi (Voința Tg. .Mureș) 3:49
caiac 1.000 m.: C. S. Tg. Mui 
(Arus, Gall, Lang, Nagy) 3:10 
caiac simplu, 500 m.: I. piemen 
(Voința Tg. Aîureș) 2:38,0; came a 
blu 5()0 m.: F. Szekely — L. Mart 
(Voința Tg. Aîureș) 2:36,0; car. 
simplu, 1.000 m.: Fr. Kiss (Voința 1 
Mureș) 4:11,8; canoe dublu. 1.000 ti 
Ajtay — Mantele (Avîntul Reglii 
4:14,6; FEMININ: caiac simplu, 5 
ni.: Maria Szekely (Voința Tg. Aîurc 
2:57,0; caiac dublu, 514) m.: lud.
Zonger — Ilona Vațiia (C.S. Tg. A' 
reș) 3:04,8.

Ion Păuș

Gală da box ia Mediaș

La Mediaș a avut loc o gală de b 
Ia care au participat boxerii echipe 
Voința Mediaș și Voința Odcrliei. Sp; 
tivii medieșem au cîștigat întilnirea 
scorul de 10—6. Rezultate tehnic 
categ. turtle: N. Casian (Aîedi; 
meei nul cit L. Szucs (Oforhei); cati 
cocoș: I. Laslo (Odorhei) bate pi 
abandon pe Gh. Griger (Mediaș); C 
Simioii (.Mediaș) med nul cu M. Bi 
(Odorhei); categ. muscă: I. Coc. 
(Mediaș) bate la puncte pe I. Ini 
(Odorhei); categ. pană: I. Laslo ( 
dorhei) bate la puncte pe A. Ivaș 
(Mediaș); categ. ușoară: M. Cerc 
(Mediaș) bate prin abandon pe 1 
lacob (Odorhei); categ. semirnijloc 
D. Eni (Mediaș) bate prin a band 
pe I. Sighet (Odorhei); categ. set. 
grea: P. Orendt (Aîediaș) bate pi 
abandon pe A. Bartalis (Odorhei).

Dan Vintilă



Băiatul mamichii
de

Ion

întotdeauna mi-au displăcut 
.băiețașii niăinicha“. Cei pe 
,are-i înghiontești, îndemnindu-i: 
.Intră și tu, mă piciule. în joc!‘‘ 
rn schimb, tare-mi sint dragi 
'.ei pe care-i îniîlmsc din cînd 
n cînd cu genunchiul julit, cu 
obrajii „incendierii". ca să nu 
nai vorbesc de tnicul meu pric
ea Andrieș, cel care mai alal- 
ăieri și-a părăsit poarta dintre 
ihiozdatie, rupîndu-mă: „Lipește 
;i mie plasturele ăsta, că a 
rebuit să blochez la picioare".

Cu mare părere de rău tre
mie să recunosc că pînă acum 
<reo două luni, Dăiuiț, băiatul 
'ecitiei, nam intra in prima cate
gorie. Cel mai necăjit era însă 
ateii lui.

— Toată zTua sc ține de fusta 
namă-si. Măniico-n sus. manii- 
o-n jos f Da’ nici ea r.u-l scapă 
Un ochi. Auzi comediei Ieri di-

Je ce s-au supărat 
jucătorii suedezi...

Echipa suedeză de fotbal 
Jjtirgarden — care a evoluat
i în țara noastră — a între- 
>rir.s de curînd un turneu în 
7ilipine. La unul din meciurile 
)e care fotbaliștii suedezi le-ap 
usținut în această țară, s-a po
reclit un fapt care a atras pe 
lată atenția presei sportive in- 
e.rnaționale.

Era o căldură toridă. Fotbaliș- 
i suedezi urmau să întîlnească 

> formație locală. Era greu de 
ticat pe o asemenea arșiță, dar 
iu aveau încotro, deoarece țoale 
dietele fuseseră vîndute și 
spectatorii ’ așteptau cu nerăb- 
lare începerea meciului.

Fazele alternau cu repeziciune 
le la o poartă la alta și spec
tatorii asistau la o întrecere 
zie, disputată în Umilele sperti- 
/ității. Nimic nu prevestea că
i- ar putea întîmpla ceva deose- 
jit. Și totuși aceasta s-a întîni- 
)lat. I a o fază periculoasă în 
ața porții echipei suedeze, 

■înd un înaintaș filipinez ră- 
năsese singur cu portarul, un 
ipărător suedez, hotărît să evite 
rolul, se aruncă să-l prindă de 
ricou pe periculosul înaintaș, 
^lai mult decît un „11 ni“ nu. 
iuțea să-l coste. Dar api’.că-l 
le tricou dacă ai de unde (?!). 
locatorul cu pricina, ca și toți 
tylalți 
«’''fel, nu

să evite razele călduroase 
soarelui, fotbaliștii filipinezî

ii- ati dezbrăcat tricourile, și-au 
zopsit pieptul și spatele în cu- 
orile clubului și s-au prezentat 
a meci.

Cum e și firesc, cînd șiretli
cul a ieșit la iveală, fotbal:ș-
ii suedezi s-au... supărat, me
iul a trebuit să fie oprit, iar 
otbabștii filipinezi a:t îmbrăcat 
i ei tricouri... veritabile.

minea/a a fost o panoramă în
treagă pe stradă. I-a dat voie 
să meargă singur cu tramvaiul 
o stație. Ce zici de isprava 
asta ? Și unde pui că l-a dăs
călit o oră întreagă. Apoi i-a 
ieșit in întîmpinare la jumăta
tea drumului. Vezi bine, să nu 
se rătăcească / Și are aproape 
zece ani...

~~ Bine, dar și dumneata ai 
o parte din vină...

— Am, cum să n-am. Și toc
mai de aceea vreau să te rog 
ceva. Spune-mi și mie ce s cu 
lecțiile acelea de înot de la 
Strpnduî Tineretului? Poate îl 
Înscrii și p? Dănuț. Să se mai 
desmorțectscă. In sport mi-e ul
tima speranță.

... Am adera! imediat la a- 
cest.. „aia" împotriva mamei 
lui Dăruit. La 15 august, băia
tul mamei, intra pentru prima 
oară pe poarta Ștrandului Tine
retului.

In vara asta, între 15 au
gust și 1 septembrie, semicercul 
din fața ștrandului a fost mai 
populat ca oriclnd. Sute de 
mame își așteptau odraslele 
care deslușeau tainele înotului. 
O imensă sală de așteptare, în 
plin soare. Printre mame, bi
neînțeles, mama lui Bănuț. M-a 
orivit cu reproș .-

— Numai dumneata ești 
vină !

— /?
— Îmi pierd cite trei ceasuri 

pe-alci I
...Mama lui Dănuț nu izbuti 

să-și ascundă privirea înciu
dată...

In fiecare seară, Dănuț m-a 
ținut la curent cu... procesul de 
instruire. „Azi am făcut gim
nastică pe gazon ; azi am în
vățat pluta și bălaia de picioa
re ; azi am lucrat respirația..."

Intr-o seară mi-a vorbit cu 
lux de amănunte despre primul 
lui contact cu apa. A înotat 
vreo 5 metri ,ja adine" și a 
înghițit apă. „Spune instructo
rul că fără asta nu se poate".

...Bănuț promova văzînd cu 
ochii în categoria celor cu ge
nunchii jttliți. Cam spre sfirși- 
tul celor 15 zile de curs îmi 
spuse arăți nd spre Andreii 
„Știi că sir,tem în aceeași se
rie? Moare de ciudă că sînt 
mai bun la bras".

Zilele trecute am asistat la. o 
scenă care mi-a mers la inimă. 
I.a lumina becului de pe stradă, 
Dănuț trăgea imparabil în 
poarta apărată de Arulrie.ș.

Părăsise definitiv categoria 
băieților crescuți Ungă fusta 
mamei.

cîștigat repede pre- 
nwficitorifor mai virwt-

un an și jumătate în 
comuniștii din uzină 

dat voiul pentru primj- 
lui in rîndit.ile candida-

a-

Sportivi cu care ne mlndrim
Muncitorii uzinelor „I. C. Fri

mu" din Sinaia îl iubesc și îl 
stimează nespus de mult pe 
tînănri strungar în fier
Cernea. Modest și harnic în 
producție, exemplu de discipli
nă și corectitudine, Ion Cer
nea și-a 
țuirea 
nici.

Cu 
urină, 
și-au 
rea
țiier de partid. Marea încre
dere care i-a fost arătată l-a 
făcut pe Cernea să muncească 
cu și mai multă abnegație 
atît în producție cît și în spor
tul pe care-1 practică. De
turlei el a reprezentat cu cin
ste de mai multe cri 
patriei în întîlniri sportive in
ternaționale, aducînd țării vic
torii de prestigiu. Pentru strat 
daniile lui, în anul 1958, lup
tătorului Ion Cernea i s-a a- 
cordat înaltul titlu de maestru 
al sportului. Component al lo
tului R.P.R., el se străduiește 
să-și ridice
tirea tehnică. De curînd, Ion 
Cernea și-a 
olimpică. In prezent, 
sportiv își face stagiul mill-

ctilorile

necontenit pregă-

1OAN CHIRiLĂ

înd&piinit norma
tinăriil

0 FAZA OINTR-UN MECI DE FOTBAL?

jucători tilipinezi de 
aveau... tricouri. Cătt-

■ > ■ '
«5 V

...Așa am fi îndreptățiți să credem, privind acest plonjon spec
taculos, prin care s-ar părea că se împiedică marcarea unul 
gol. Dar unde e poarta, nu e așa ? N-o mai căutați ; nu e 
nicăieri ! Acest splendid instantaneu n-a fost „prins" la un 
meci de fotbal, ci la o întîlnire de... volei. Presupusul portar 
din fotografia de față este în realitate renumitul voleibalist 
sovietic Âiondzelevski, iar plonjonul acesta care ar putea 
stîrni invidia oricărui portar de fotbal, a fost execute,t la Paris, 
cu prilejul meciului U.R.S.S.—R. P. Bulgaria din cadrul ,.Cupei 
Continentelor".

BREVIAR

tar. Și ad el m bucură de 
stimă și respect așa citm *-a 
bucurat la uzioele .1, C. Frimu" 
din Sinaia. Cu cîteva săptă- 
fflîni în urmă, Ion Cernea a 
trăit clțpe deosebite pentru. 
viața și activitatea lui. Se 
hotăra primirea sa în partid. 
Emoționat, abia a putut rosti 
cîteva cuvinte. „Mulțumesc a- 
dunării generale pentru încre
derea acordată și o asigur că 
voi păstra neștirbit înaltul 
titlu de membru al Partidu
lui Muncitoresc Romîn"

Un meci de fotbal

durează 90 minute?
S-ar părea că un meci dej 

fotbal durează 90 de minute/ 
Și totuși. Un ziar englez s-a 
decis să verifice acest lucru. 
Experimentul a avut loc în 
cursul unei întîlniri care a opus 
echipele Fulham și Midelles- 
borotigh. Și iată la ce conclu
zii s-a ajuns. Pentru arunca
rea mingii de la tușă (62 de 
ori) s-au pierdut 6 minute și 36 
secunde. Pentru cele 25 de lovi
turi de colț s-ati pierdut 5 mi
nute și 7 secunde iar pentru 
cele 28 de lovituri libere — 4 
minute 29 secunde. Un jucător 
a fost accidentat — 44 secunde, 
etc., etc. Rezultatul obținut a fost 
surprinzător. Timp de 23 de mi
nute și 58 secunde mingea nu 
a fost în joc.

Nu e de mirare deci că 
spectatorii pasionați ai meciu
rilor de fotbal protestează a- 
tunci cînd unii jucători mai 
și... trag de timp, aruncând în 
mod intenționat mingea în aut.

OLIMPIC

ANDREI LEAHU, PITEȘTI. 
(Fotbalistul Ioa Suru activează 
la echipa de categorie B. Industria 
Siria ii din Cînipia Târzii. De-altfel tot 
Ia această echipă a făcut și pionii 
fiați In fotbal. După aceea a trecu» 
a Rapid ?i apoi la Dinamo Bucue 

geflti. —• S) Ptnă acum n-a avut In» 
lin meci „oficial- la rugbi Roiainia-* 

’Anxlia- Dar echipa Londrei, caie < 
întrecut acum cîfiva ani la un «cori 
'relativ etrlns (11—3) reprezentativa; 
^ucurețliului putea fi foarte bine 
considerată ' o selecționată a Anglieiv

HERCULE ȘERBAN, GIURGIU — 
1) Nu se dispută campionate naționale 
la categoria ..hîrtie- (45—48 kgr)j 
Categoria oficială cea mai mică est» 
,.muscă* : 48—51 kgr. — î) Iată 
vtrstcle respectivilor jucători brazilieni 
fi... foști brazilieni : Bele : 18 ani,
Vavaj, 23, Garrincha : 24, Gilmar r 
27. Didî : 29. — 3) Constantin de laț 
C.C.A. a început să joace fotbal la 
echipa de juniori Progresul 1-C.AS.'

CONSTANTIN ROȘOGA, 0RÂ-; 
DEA. — 1) Prima echipă din catc- 
foria B. care a cîțtigat Cupa R.P.R-- 
a fotbal a fost Metalul Reșița — fa 

1954. Doi ani mai tîrziu, I.C.O., care, 
făcea parte atunci tot din categoria' 
B., a repetat performanța Metalului.' 
— 2) Dumitru Ciobotaru a ctștigaă 
de 10 ori titlul de campion repnbli-; 
can de box : de 8 ori la categoria 
grea șl de 2 ori la semi-grea.

AUREL MODREANU, PANCIU. — 
Atletul sovietic Kațcarov are 2S anu
lată fi celelalte date pe care ni le 
cereți : înălțime : 1,84 m., greutate t
în jur de 90 kgr.

M. ILIE, MANGALIA. — Dadă 
exiită vreun grad de rudenie între 
actualul antrenor federal Botescu fi 
fotbalistul Botcscu de la Farul Con
stanța ? Nu sînt decît... tată și fiu I 
— 2) Veți primi răspuns detailat prin 
scrisoare.

GAVRIL ROBOS, CLUJ. — 1) După 
etapa a IV-a, cînd Farul și Steagul 
roșu aveau același număr de puncte 
(5) fi același gol-averaj (7—6) în cla
samentul publicat în ziarul nostru < 
fost trecut înfinte Parul, ___ , 1 _
această situație de perfectă <. alițate, 
avea două victorii, în timp ce Stea
gul roșu avea în acel moment un singur 
meci cîștigat. — 2) Dv. întrebat! 
(dînd ca exemplu meeiul Rapid Cluj 
—C.S.M. Baia Mare) : ,,De ce utf 
arbitru de fotbal acordă gfl atunci 
cînd, la o învălmășeală în fa(a por(iit 
mingea lovind bara transversală fi 
fiind apoi respinsă de un jucător, 
nu se poate preciza dacă ca a trecut 
linia porfii cu mai mult de jumătate 
din circumferința ei". Intîi, e bine 
să. fiți lămuriți asupra unui Iucrt» : 
pentru a fi jțol, trebuie ca mingea 
să fi trecut linia porții nu cu mai 
mult de jumătate din circumferința 
ei, ci cu jNTREAGA ei circumferință. 
Jn cazul la care vă referiți dv., dacă 
unul din cei doi arbitri de tușă se 
afla aproape de^ fază, bineînțeles că 
el era în măsură să se pronunțe, în 
clipa cînd a fost consultat de arbi
trul principal. In ce privește rolul 
arbitrului de tușă, el nu semnalizează, 
în careu, decît infracțiunile comise 
de echipa în atac. Asupra infracțiu
nilor sau a unor faze — cum c cazul 
unui gol — care privesc echipa în 
apărare, arbitrul de tușă nu-și spune 
cuvîntul decît la cererea arbitrului 
principal. Ceea ce s-a și întîmnlat, 
după cum spuneți chiar dv.. la Ck>j^

ION POȘTAȘUL

care,

APA

In lunile august și septem
brie, pe 
Snagov 
turi de 
achifiști, 
au ca 
«porturi 
uncțiunii", adică scliiind... pe 
ipă. De fapt, schiul pe apă. are q

lacurile Herăstrău și 
puteau fi vâzuți, 

veliști, caiaciști 
oîjiva... schiori.

practîcanți ai acestor 
ci clsiar „în exercițiul

ală-
sau
Dar

dezvcltare destul de mare în 
alte țări, în care se organi
zează concursuri cu caracter 
național. De altfel, la începu
tul lunii septembrie au avut 
loc la Napoli 
mondiale

In țara noastră Șțnșă, acest

campionatele
de schi pe apă,

siport era complet necunos
cut pînă de curînd, cînd au 
fost inițiate primele antrena
mente. Și ca să se respecte 
denumirea acestui sport, pri
mii practicanți au fost schiori 
„sută la sută", mai precis 
componență lotului olimpic. 
Urmînd programul de antre
nament alcătuit 
de antrenori din 
Bob-Alpinism, cei 
nenți ai lotului 
schi și anume Ilona Mikloș (pe 
oare ați putut-o urmări și la 
Balcaniada de atletism, unde 
a ocupat un merituos loc doi 
la aruncarea suliței), Nieulae 
Pandrea , Cornel Tăbăraș, 
Gheorghe Bălan. Ion Zangor 
și Adrian Bătuș-aru, s-au pre
gătit zi de zi sub supraveghe
rea antrenorului prof. Ioan 
Berindei. Antrenamentele de 
schi pe apă s-au dovedit cît 
se 
au
la 
lor 
simțului echilibrului, 
grafie, Cornel 
pionul țării la 
la combinata 
monstraază .că 
practicat și pe... apăs

• La mai puțin de u-n an 
de Jocurile Olimpice, pregăti
rile organizatorilor italieni au 
orescuț în ritm. ~ 
care 
sînt și ștarterii probelor atle
tice. Recent, ei au fost supuși, 
din inițiativa Comitetului Olim
pic italian la un examen. 
Concluzia care s-a desprins: 
ștarterii sînt departe de a fi 
în formă. Mai multi at'eți „au 
furat" în mod intenționat ple
cările fără aa ștarterii să se 
seziseze și să-i recheme. To
tuși, ștarterii s-au arătat op
timiști după acest examen.

Printre cei
se pregătesc cu grijă

„Mai avem 11 luni pentru a 
ne regăsi forma" — au de
clarat ei.

Ar fi și cazul...
• Fotbaliștii... amatori 

zilieni au timp liber ca .
bra- 

să se 
pregătească pentru Olimpiadă. 
Nu de mult, o echipă repre
zentativă probabilă a întreprins 
un destul de lung turneu în 
Europa, de acomodare au spus 
ei. Intr-unui din ultimele jocuri 
au evoluat în orașul olandez 
La llaye, unde au făcut med 
nul (2—2) cu o echipă de 
primă categorie, S.l'I.S.

In U. R. S. S.r 
fotbal pe teren... 

artificial
După cum se știe, stadionul 

Dinamo din Moscova, care poad 
te cuprinde peste 80.000 de spec
tatori, urinează în curînd să 
fie acoperit cu o cupolă uriașă, 
devenind în acest fel cel maț 
mare stadion acoperit din lume.- 
Moscoviții vor avea prilejul să 
vadă meciuri de fotbal în plini 
iarnă, cînd terenurile de sport 
sînt acoperite de zăpadă. 1

Gazonul va fi înlocuit de un 
amestec de cauciuc cu nylon- 
Tehnicienii sovietici studiază 
actualmente felul cum sare 
gea pe acest teren artificial. i 

------------- - -------------------------

de colegiul 
F. R. Schi- 
șase compc- 
olimpic de

poate de utile, deoarece ele 
contribuit în mare măsură 
dezvoltarea forței picioare- 
și brațelor și la sporirea 

In foto- 
cam-

uriaș și 
ne de

pozite fi

Tăbăraș, 
slalom 
alpină, 
s child

O nouă emisiune Je mărci poștale romînești

Luni 5 octombrie va fi pusă în circulație o e- 
misiune de mărci poștale romînești dedicată 
principalelor discipline sportive practicate la noi. 
Emisiunea cuprinde 9 valori cu un nominal total 
de 9,95 lei și anume: 20 bani (fază dintr-un 
meci de fotbal), 35 bani (cursă de motociclete), 
40 bani (întrecere de hochei pe gheață) 55 bani

RRROMlNA

(meci de handbal), 1 leu (hipism), 7,5(7 lei (box)’; 
1,55 lei (rugbi), 1,60 lei (tenis de cîmp), 2jS0 lei 
Poșta Aeriană (sporturi nautice).

Mărcile sînt fiecare în mai multe culori, tipă-4 
rite în sistem Lambert, pe hîrtie cretată, fără fi4 
ligran.

RRkOMl



Un interesant meci de handbal: C.C.A. conduce detașat în „CURSA VICTORIEI"
C. C. A. — Vorwărts Berlin

Astăzi, începînd de la ora 14.30, In 
deschidere la cuplajul de fotbal de 
pe Stadionul Republicii, echipa de 
handbal C.C.A. întîlnește puternica 
formație germană Vorwărts Berlin, 
fntr-un meci. care constituie revanșa 
partidei jucate anul trecut In finala 
Spartachiadei militare de la Leipzig. 
Intîlnirea dintre cele două formații 
militare, anunță un spectacol intere
sant, avînd în vedere faptul că în am
bele echipe evoluează numeroși jucă
tori componenti ai echipelor reprezen
tative.

După cum se știe Vorwărts Berlin 
este noua campioană a R. D. Ger- 
— mane, în componența ei figurînd va
loroșii Haberhaufe și Papusch jucă
tori de bază ai echipei, unite a Ger

Noi jocuri interesante 

în campionatele republicane Je handbal 

Chimia Făgăraș — C.S.M. Reșița și Cetatea Bucur — Știința

Etapa de mîine a campionatelor 
Categoriei A ți B la handbal oferă 
iubitorilor acestui sport noi partide 
Interesante. In campionatul masculin, 
tema ream întîlnirea dintre performera 
ultimelor etape — Chimia Făgăraș — 
ți fostul lider C.S.M. Reșița. Un joc 
la fel de important este și tradiționa
lul derbi al echipelor feminine Știința 
—Cetatea Bucur. Iată de altfel pro- 
jgramul complet al acestei etape: 
CATEGORIA A MASCULIN: Jimbo- 
Ua : Victoria-—Dinamo Buc.; Făgă
raș : Chimia—C.S.M. Reșița ; Or. Sta
lin : Dinamo—Rapid : Timișoara : 
Tehnonietal—Voința Sibiu. CATEGO
RIA A FEMININ.- București: Cetatea 
Bucur—Știința ; Rapid—Știința Timi
șoara ; Timișoara: Constructorul— 
Tractorul Or. Stalin; Sibiu: Steaua 
roșie—C.S. Tg. Mureș; Reșița: 
C.S.M. Reșița—Record Mediaș ; CA
TEGORIA B—SERIA I: Odorhei: 
fitărpința—I.C. Arad: Agnita: Fi. Ro
șie—Dinamo Tg. Mureș; Timișoara : 
Știința—Voința Sighișoara : Petroșani: 
Știința — Textila Cisnădie : SE
RIA a Il-a: Hălchiu: Recolta — Di
namo Bacău; București: Știința—Pe

Succes campionatelor republicane de tir!
De cîteva zile poligonul Tunari s-a 

gătit sărbătorește, așa cum îi stă 
bine în preajma marilor evenimente. 
Steaguri fîlfîie în adierea vîntului. La 
•tandul de pistol viteză, la cel de 
cerb alergător și la „poligonul mic", 
■e aud din cînd în cînd pocnetele 
armelor. Trăgătorii fac antrenamente 
de acomodare... E și firesc: mîine se 
dă „startul" în cea de a Xl-a ediție 
a campionatelor republicane indivi
duale de tir și în prima ediție a cam
pionatelor pe echipe de cluburi și 

Antrenorul V. Panțuru discută cu un grup de tineri trăgători caracteristicile 
urmei libere

asociații sportive. Undeva în magazia 
pavilionului central, frumos rînduite, 
tricourile și medaliile așteaptă pe 
cei mai vrednici sportivi.

Iată programul întrecerilor: 4 OC
TOMBRIE: oca 8,30: festivitatea de
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maniei — actuala campioană mon
dială — precum și Hebler, Lidke și 
Muller din echipa reprezentativă a 
R.D.G. La sfîrșitul antrenamentului de 
acomodare de ieri, antrenorul Her
bert Dietrich s-a oprit asupra urmă
toarei formații care va evolua astăzi: 
Schulze (1) (Peterselk) — Lidke (2), 
Etrichretz (3), Glandin (4), Krost (5), 
Papusch (6) — Schmille (7), Hebler 
(8), Muller (9), Sc.hedelpaul (10) și 
Haberhaufe (11). Rezerve: Gerdner (12) 
și Domschke (13). Echipa C.C.A. va 
folosi următorul lot: Georgescu (Bo- 
golea) — Mărcii, Kapp, Nițescu, Ți
gănuș, Thellman, Barabaș, Jochman, 
Nodea, Oțelea, Bulgaru, Nicula. Par
tida va fi arbitrată de P. Cîrligeanu.

trolul Ploești; Constanța: C.S.A. Ma
rina—Știința Galați; Buzău; Victo
ria—Petrolul Teleajen.

Campionat ul de polo
Mîine, la Cluj, Timișoara și Bucu

rești se vor desfășura partidele primei 
etape a returului campionatului catego
riei A ta polo. Cea mai importantă 
partidă opune Ia Cluj, formației loca
le Știința puternica echipă orădeană 
C.S.O. Clujenii au o sarcină destul de 
dificilă în fața echipei orădene, aflată 
la numai un punct de actualul lider, 
Dinamo București, și care cu siguran
ță va depune eforturi serioase pentru

Concurs de motociclism la Timișoara
In așteptarea datei la care Federația 

romînă de motociclism va programa 
ultima fază a campionatului republican 
de viteză pe circuit, motocicliștii se 
pregătesc intens participînd la diferite 
întreceri amicale. La concursul organi
zat recent de către asociația sportiva 
Voința Timișoara au participat peste 
60 alergători din Oradea, Arad, Sibiu, 
Lipova, Reșița și Turnu Severin. Com
petiția a fost dotată cu „Cupa 7 No
iembrie" care a revenit Voinței Timi
șoara cu 79 puncte. Rezultate tehnice:

175 cmc (fete) : I. Margareta Unghi 

deschidere; ora 9,30: pistol viteză 
manșa 1, talere aruncate din șanț 
300 buc. manșa I și armă liberă ca
libru redus proba combinată seniori;
5 OCTOAABRIE: ora 9: armă liberă 
calibru redus proba combinată se
nioare, pistol viteză manșa a 11-a, 
talere aruncate din șanț manșa a 11-a;
6 OCTOMBRIE: ora 8,30: armă liberă 
calibru redus seniori poziția culcat 
și în genunchi, cerb alergător 50.focuri 
simple, talere aruncate din șanț man
șa a 111-a. 7 OCTOMBRIE: ora 9:

armă liberă calibru redus seniori po
ziția picioare pistol calibru mare și 
cerb alergător 25 focuri duble; 8 
OCTOMBRIE: ora 9: armă liberă ca
libru redus 3x30 focuri senioare, 
skeet 200 talere manșa I, armă li
beră calibru mare 3x40 focuri;

9 OCTOMBRIE: ora 8,30: skeet man

A'. Niculescu îl schimbă pe Gh. Rădulescu la conducerea echipei C.C.A. (fază 
din etapa a II-a a „Cursei Victoriei" desfășurată contra-cronometru pe echipe)

Etapa a Il-a a „Cursei Victoriei", 
desfășurată joi după-amiază, pe șo
seaua București—Găești (100 km, con
tra-cronometru pe echipe), a și de
semnat de fapt, cu două etape înain
te de încheierea competiției, pe în
vingătorii ei probabili. Cum s-a pu'ut 
realiza acest luortt chiar de la jumă
tatea competiției ? La această între
bare pe care și-o pun. fără îndoială, 
mulți dintre iubitorii sportului cu pe
dale din țara noastră vom da răs- 

obținerea celor două puncte necesare 
menținerii în cursa pentru titlu.

In Capitală se întîlnesc formațiile 
C.C.A. și Știința. Partida dintre cele 
două echipe bucureștene, care a oferit 
la fiecare ediție a sa o tntîlnire viu 
disputată, se anunță și de data aceasta 
foarte interesantă.

In sfîrșit, la Timișoara, echipa locală 
Industria Lînii care nu a realizat nici 
un punct în turul campionatului, va 
primi vizita formației C.S. Tg. Mureș.

(C.S. Oradeu) ; 2. Nidia Păscuțiu (I. 
C. Arad); 125 cmc: I. Eugen Filip 
(Voința Timișoara) ; 175 cmc: 1. 1. 
Wilms (Voința Timișoara) ; 2. Schaffer 
(I. O. Arad) ; 3. Margareta Unghi 
(C. S. Oradea); 250 cmc: 1. Otto 
Wilcom (Voința Timișoara) ; 350 cmc:
1. Otto Wilcom (Voința Timișoara) ; 
500 cmc: 1. Rautenstrauch (Voința 
Sibiu) ; 750 cmc ataș : 1. Rautens- 
trauch—Koch (Voința Sibiu) ;

AL. GROSS 
corespondent regional

șa a Il-a, pistol liber armă militară 
3x20 focuri; 10 OCTOMBRIE: ora 9: 
armă liberă calibru redus 3x30 focuri 
juniori, combinată junioare; 11 OC- 
TOA4BRIE: ora 9: armă liberă cali
bru redus 3x30 focuri junieare, pistol 
sport și proba combinată juniori.

Mîine pe stadionul Republicii începînd 
de la ora 10,30: R. P. Romînă - italia la box

(Urmare din pag. 1)

Papa și, în aceste condiții a pierdut 
biletul de avion pentru București. In 
schimb oaspeții au deplasat un alt 
semigreu bun (Favari) care este de
butant în echipa națională.

Despre forma boxerilor italieni an
trenorul Rea are numai cuvinte bune. 
„Am încredere în toți — ne-a spus el 
— dar firește, dacă vreți să vă spun 
care dintre băieții mei sînt mai buni, 
țin să disting în deosebi pe Mastella- 
ro, Piazza, Benvenuti și Masteghin. 
Ne-am străduit să ne pregătim cit 
mai bîne deoarece apreciem ca foarte 
bună clasa boxului care se practică 
în Romînia."

La discuția noastră s-a alăturat la 
un moment dat „greul" Giorgio Mas- 
tegbin care a făcut tuturor celor 
prezenți în aerogara Băneasa o im
presie deoscbiîă datorită fizicului său 
impunător. Masteghin are numai 19 
ani dar, după cit se pare el calcă 
cu siguranță pe urmele lui Primo 
Camera: are 102 kg. și o înălțime 
de 1,88 m. împreună cu boxerii ita
lieni a sosit și arbitrul Zanati. Acesta, 
alături de Klestyl — R. Cehoslovacă 

puns în rîndurile care urmează.
Etapa a Il-a a realizai două lucruri 

în avantajul echipei C.C.A.: a) în- 
vingîndu-și categoric adversarii, com- 
ponenții echipei C.C.A. au asigurat 
formației lor primul loc cu un avans 
apreciabil (aproape imposibil de pier 
dut în etapa individual contra-crono 
metru și în ultima etapă care se va 
desfășura în bloc); b) prin victoria 
echipei C.C.A. și în deosebi prin î- 
vansttl creat s-a contribuit indirect 
la distanțarea celor mai buni alergă
tori ai C.C.A. (Gh. Radulescu și C. 
Dumitrescu) de restul participanfilor, 
urmind ca aceștia să „tranșeze" in
tre ei..- problema primului loc.

Formula de desfășurare a întrece
rilor (ne referim la etapa a Il-a con
tra-cronometru pe echipe) a deza
vantajat o serie de alergători buni 
cum sînt Marcel Voinea. ton Con-

CARNET
Atlețiî fruntași, din nou la start

Atletii fruntași din țara noastră vor 
ft prezenți iarăși la startul unei com
petiții. Stadionul Dinamo găzduiește 
astăzi și mîine prima etapă a returului 
campionatului de atletism pe echipe 
al orașului București, în cadrul căreia 
vor evolua în afara atleților din Ca
pitală și o serie de atfeți fruntași din 
provincie, special invitați de Federația 
de atletism.

Concursul începe astăzi de la ora 
15,45 și cuprinde următoarele probe: 
înălțime, suliță (F), 110 m garduri, 
greutate (F), 100 m, 100 m (F), 8<D0 
m, 800 ni (F), disc, 400 m, 5.000 ni, 
triplu salt, 80 m garduri (F), 4x100 
m. Aîiine dimineață, de la ora 10 se vor 
desfășura următoarele probe: suliță, 
prăjină, ciocan, înălțime (F), 400 m 
garduri, greutate, 200 m, 200 m (F), 
1.500 m, 400 m (F), disc (F), lungime, 
lungime (F), 2.000 m obstacole și 
4x100 m (F).

„Cupa Dunării**

Stadionul „Portul roșu" din Galați 
a găzduit la slîrșitul săptămînii trecu
te întrecerile din cadrul celei de a IV-a 
ediții a competiției de atletism dotate 
cu „Cupa Dunării". La concurs au 

și Gondret — Franța precum și de 
arbitrii romîni Constantin Chiriac și 
Marin Stănescu, va asigura buna des
fășurare a meciurilor.

Boxerii noștri au fost nevoiți să-și 
prelungească pregătirile, care bine
înțeles, în ultimele zile s-a.u făcut 
înir-un ritm mai scăzut. In urma ul
timului antrenament, care a avut loc 
vineri, antrenorul principal al lotului, 
Ion Popa, a dat echipei formă defi- 
nativă. Iat-o: Puiu Nicolae, Ion
Turcii, Emil Cișmaș, Iosif Mihalic, 
Constantin Gherasim. Mihai Stoian, 
Șerbu Neacșu, Mihai Nicolau, Gheor- 
ghe Negrea și Vasîle Mariuțan.

Meciul R.P. Romînă—Italia consti
tuie fără îndoială pentru tînăra for
mație a țării noastre o piatră de în
cercare. De comportarea pugiliștilor 
noștri în partidele de la București 
și Cluj depinde într-o bună măsură 
selecționarea lor în lotul olimpic. Nu 
încape îndoială că reprezentanții noș- 
trk vor face uz de toate cunoștințele 
pe care le au pentru a obține un 
rezultat cît mai bun. De altfel, ieri, 
secretarul general al F.R. Box, tov. 
Marin Nicolae, ne spunea că „boxerii 
romîni sînt hotărîți să servească ptt- 
giliștilor italieni o replică dîrză și, fi
rește, să obfină victoria". Este de 
altfel, ceea ce așteaptă toți iubitorii 
boxului din țara noastră.^ 

stantinescu ș.a. care din cauză că 
n-au beneficiat de încă 5 colegi la 
valoarea lor (echipele au fost formate 
din cite 6 rutieri) au obținut rezultate 
slabe, fiind serios retrogradați în 
clasamentul general. Verificarea pre- 
olimpică pe care o așteptau specia
liștii de la această probă n-a cores-; 
puns. Vremea a fost prea rece pen
tru realizarea unor performanțe bune, 
pe o distanță atît de mare ■— 100 km. 
— componența echipelor (excepție fac 
doar C.C.A. și Victoria) a lăsat de 
dorit în ceea ce privește valoarea ru-, 
tierilor. iar formula cu 6 cicliști (la
J.O. echipa este formată din 4 aler
gători) a însemnat, de asemenea, un 
impediment pentru o apreciere justă.

Comparînd performanțele obținute 
la campionatul de semifond pe echipe 
din acest an (desfășurat cu formații 
de 5 cicliști, pe aceeași șosea) este 
evident nivelul mai scăzut, din mo
tivele arătate, al acestei întreceri. A- 
tunci Dinamo (cu prima sa garnitură) 
a obținut 2 h. 23:01, iar C.C.A. — 2h. 
24:51.

Rezultatele etapei a ll-a: 1. C.C.A. 
(Gh. Radulescu, C. Dumitrescu. S; 
Ariton, I. Braharu. N. Niculescu; —■ 
Ion Vasile a abandonat) 2 h. 27:06 
(medie orară 40,800 km); 2. Victoria 
2 h. 29:23; 3. Dinamo 2 h. 30:59, 4. 
C.C.A. II 2 h. 32:15; 5. Minerul Fili- 
pesti 2 h. 37:46; 6. Recolta 2 h. 
42:13; 7. CPB 2 h. 42:56.

Clasamente generale: individual :
1. Gh. Rădulescu (CC.A.) 5 h. 37:01;
2. S. Ariton (C.C.A.) 5 h. 37:11* 3. 
C. Dumitrescu (CC.A.) 5 h. 37:50; 4.
1. Braharu (CC.A) același timp; 5. 
Șt. Poreceanu (Victoria) 5 h. 39:53; 
6—8. C. Dumitru, D. Munteanu, G. 
Istrate (toți de la Victoria) 5 h. 
40:13. Echipe: 1. GC.A. 11 h. 58:40-
2. Victoria 12 h. 01:31; 3. Dinamo 
12 h. 03:11.

H. NAUM

ATLETIC
luat parte echipele regiunilor Galați, 
Iași, Ploești și R.A.M. După două zile 
de frumoase întreceri, urmărite cu mult 
interes de peste 3.000 de spectatori, 
victoria a revenit atleților și atletelor 
din echipa Regiunii Autonome Maghia
re, care au totalizat 117 p- Locurile 
următoare ale clasamentului general 
au fost ocupate de: 2. Galați 111 p.;
3. Ploești 65 p; 4. Iași 65 p (cucerind 
mai multe locuri întîi, echipa reg, 
Ploești a fost clasată înaintea celei din 
Iași). Iată eiteva rezultate individuale: 
l'EMEI: 100 m: Al. Zoizon (RAAA) 
13,4; înălțime: A. Georgescu (P) 1,38| 
greutate: V. Guzgan (G) 10,87; disc: 
V. Guzgan 30,37 in; BARBAJI: înălți
me: Fr. Maior (RAM) 1,75 m; disc:,
K. Sokol (RAM) 39,00; 400 m: D. Ră
dulescu (I) 53,6. (A. Schenkman, co
respondent).

Boxerii din regiunea Ploești 
au evoluat in R. 0. Germană

Zilele trecute s-a înapoiat In țară 
selecționata de box a regiunii Ploești 
care a susținut în R.D. Germană două 
întîlnîri, în compania pugiliștilor din 
orașele Karl Manx Stadt și Blauen. 
In primul meci, susținut la Karl Marx 
Stadt, boxerii ploeșteni au repurtat 
victoria cu scorul de 12—8. lată re
zultatele: M. Cristea. b.p. Richter j 
Gh. Răileanu meci nul cn Griinzel I- 
P. Zăinescu b.p. Essert; I. Crîmpiță 
b.p. Hainer; M. Albu meci nul cu 
Kaderblok; C. Gherasim b.p. Kacia- 
rowski; P. Enache pierde la puncta 
în fața lui Hertel ; I. Pădurarii pierde 
prin descalificare la Beer; Ghiță Al. 
pierde la puncte în țața lui Borsorskij 
V. Vlădescu b. dese. Tiemer.

In cea de a doua întîlnire — la 
Blauen — ploeștenii au fost întrecuți 
cu același scor cu care au cîștigat la 
Karl Marx Stadt : 12—8. Aceasta 
însă, — după cum ne spunea antre
norul Ion Chiriac — cu concursul ar
bitrului Schmidt, care, la scorul de 
6—0 pentru boxerii romîni, a scos din 
luptă, complet nejustificat, pe Crîmpiță 
și pe Păduraru, netezind astfel dru
mul gazdelor spre victorie. REZULTA
TE TEHNICE: M. Cristea b.p. GrotJ 
ter; Gh. Răileanu b.p. Hertel; P. 
Zăinescu b.p. Eck; Gherasim pierde 
la puncte In fața lui Kohl; 1. Crîm
piță pierde prin K.O. (rănire) la Hei- 
nell; 1. Păduraru este învins prin 
descalificare de Mayer; P. Enache 
meci nul cu Karnitkl; Al. Ghiță pierde 
la puncte la Hasse; V. Vlădescu 
pierde la puncte în fata lui Picler 1 
L Țonia meci nul cu Richter,



Bogată activitate fotbalistică internațională, in
Au sosit oaspeții...fi și mîine, selecționatele divizionare A și B

îlnesc pe Motor Zwickau și Diosgyori V.T.K
Azi și mîine, 
al bucureșteni 
dioriate divizionare, alcătuite din cei mai buni jucători ai noștri la ora 
ală, se întîlnesc ca două puternice formații de peste hotare: echipa nia- 
iră Diosgijori VTK, și Motor Zwickau din R.D.G.

in locul etapei de campionat amînată, amatorilor de 
le este rezervat un program deosebit de atractiv: două

>r două echipe de peste 
VII. VIII și IX se vor

ără îndoială că publicul bucurcș- 
i va ști să aprecieze calitatea pro- 
nultri ce i se oferă și că, atît azi 
5-amiază cit și mîine. tribunele 
ionului Republicii și ale s'tadionu- 
„23 August", vor fi populate ca în 

meciurilor de mare interes.
ăsura aducerii celor două echipe 
inc, care să se întâlnească cu se- 
onatele noastre, este binevenită, 
iazul cînd la 4 octombrie (dată li- 

în program, deoarece mîine urma 
>e dispute inițial meciul cu Bulga- 

s-ar fi programat etapa a șaptea 
ampionatului, categoria A s-ac fi 
«at la 1 noembrie. In această si
te, meciul din cadrul turneului 
ilinipic cu Bulgaria (fixat definitiv 
tru 8 noiembrie) ar fi' găsit pe ju
rii noștri la sfîrșit de campionat, 
■o stare de oboseală, normală la 
itu-1 unei întreceri cum este cam- 

la-tul categoriei A. Prin intercala- 
vizitei celor două echj

we, etapele * 1

Lain a fost înlocuit cu Dascalu-
Unirea Iași care va juca la Bistrița 

cu Gloria din localitate va deplasa ur
mătoarea echipă : Popa-Hess, Cernea, 
Buimistruc-Bedivan, lvanovici-Cărun- 
tu, Mureșan. Cojocarii, Creangă, Ciu- 
rugă.

Partida cu Chimia Fărăraș este 
deosebit de importantă pentru C.S. 
Oradea, care poate face un nou pas 
cu acest prilej spre postul de lider.
Localnicii au făcut în această săplă-
mînă două antrenamente și au susți
nut un meci de antrenament cu Pro
gresul Făgăraș de care au dispus 
după 3 reprize a 30 minute c11 * * 9—0. 
Antrenorul Ion Mărgineanu va alinia 
în fața orădenifor următoarea forma
ție: Horvath-Dungu, Bujor, Sechei- 
Toma, Herman- Horșa, Năftănăilă, 
Popa, Palii, Pufescu, Echipa din Ora
dea va juca cu formația: Sugar-Ți- 
riac, Rădulescu, Boroș-Ferenczi. Bă-

'uta la 11, 18 și 25 octombrie, după 
; campionatul se va întrerupe pen- 
pregătirile propriu-zise în vederea 
iului de la 8 noiembrie, urmînd ca 
nele două etape (X și XI) să se 
ute la 15 și 22 noiembrie.
rogramul de azi și mîine este ur- 
oruf:
zi pe stadionul Republicii: ora 16: 

ționata B-Diosgyorj VTK (arbi- 
J, Mitran) ; ora 17,45: Selecțio- 

i A-Motor Zwickau (arbitru M. 
jescu).
upă cum se vede, programul în- 
: la lumina zilei și continuă la lu- 
î reflectoarelor.
fine pe stadionul „23 August": 
14,45: Selecționata B-Motor Zwic- 
(arb. Petre Kroner) ora

cționata A-Diosgyori VTK (art>. 
Schulder)!
m anunțat la timp componența lo-

16.00:

TlRI DE FOTBAL
i cererea Clubului Sportiv Pro- 
iil București. Federația Roinînă 
Fotbal a ratificat suspendarea pe 
ini a jucătorilor Nico'ae Oaidă 
Jragoș Cojocarii pentru părăsirea 
ului și refuzul de a se prezenta 
antrenamente și meciuri.

•ciul restanță din cadrul^ cam- 
,iui categoriei A 

și Petrolul Ploești
11 octombrie.

dintre Știința 
se va disputa

R.P.R.: Olim-Rezultate din Cupa
Reșița — Metalul Bocșa Romînă 

(2—1). Oltul Slatina — Texti'a 
ști 3—2 (1—1), Minerul Baia
e — Stăruința Sighet 3—3 (2—2. 
I), Dunărea Corabia — Dinamo 
ova 1—0 (0—0, 0—0).

Meciuri amicale: C.S.M.S. Iași— 
id București 3—2 (1—1). Au 
cat: Voica (min 17 și 47), Cruțiu 
i. 77 din 11 m), respectiv Săn- 

i (min. 36) și Văcaru (min. 89).
formațiile celor două echipe: 

M.S- Iași: Lang-Scarlat (Dască-
Buimistruc (Ciolan), Dănu- 

j (Păun) - Alexandrescu, Șiș- 
>on, (Cruțiu), Avasilichioaie 
rbosu), Voica, Unguroiu, Demien. 
'ID: Todor-Dodeanu, Stancu, Ma- 
Jeacșu, Langa (Coedan)- Copil, 
.azăr. Ozon, Văcaru (Langa). Săn- 
:i (Văcaru).

NIREA FOCȘANI — U.T.A. 0—2
2). A marcat Tăuceanu (2).

INERUL LUPEN1 — PAR1NGUL 
JEA 5—2 (0—1). Din echipa Mi
liții au lipsit Leahevici și Kiss 
,-maf. în lotul divizionar) Szoke 
Pereț (nemotivat). Duminică Mi
ll va juca la Petroșani cu JiuL

ICTOR1A BUZĂU
1P1NA
: Pop
eseu.

POIANA
2—1 (1—0). Autorii golu- 
și Stanciu. respectiv Stăn-

dimineață, pe terenul Pro-Mîine
;ul din Capitală, începînd de la 

10.30, joc amical între echipele 
categoria A Progresul și Petrolul

miei modifi- 
fost introdus 
Leahevici și 
lotul A, Mî- 
lui Tabarcea,

turilor noastre. In ultimele două zile 
au intervenit însă unele 
cari. Astfel, la lotul B a 
Cacoveanu, și au ieșit 
Vasilescu. In ce privește 
hăilescu a intrat în locul 
trecut la B. pentru a face linie cu 
coechipierul său Fronea. Formația 
probabilă pentru meciul de azi a se
lecționatei A este următoarea: Voiri es

eu-Popa, Caricaș, Soare-Jenei, Nunweil- 
ier-lvansuc, Constantin, Dridea, Dinu- 
lescu, Tătaru. Rezerve: Uțu, Zavoda 
II, Mihăilescu, Mesaroș, Pircălab.

Lotul din care va fi alcătuită selec
ționata divizionară B arată astfel: 
Birtașu, Kiss (portari), Greavu, Băcuț 
II, Zaharia, Florea, Nedelcu (fundași), 
Fronea. Tabarcea, Vasile Alexandru 
(mijlocași), Hașoti, Rackși, Marcu, 
Mafteuță, Mateianu, Babone, Caco
veanu.

Este de la sine înțeles că cele patru 
jocuri de azi și mîine n-au un caracter 
de selecție definitivă. Eie servesc 
pentru a se forma o idee asupra ju
cătorilor care vor compune lotul unic 
ce se va alcătui pentru meciul cu Bul- 
garia. Pentru alcătuirea acestui lot, 
Federația a invitat la București pe 
toți antrenorii echipelor de categoria

MAFTEUȚA
(văzut de Clenciu)

A. care vor «sista la jocurile de azi 
și mîine. Luni dimineața, acești antre
nori, împreună cu Botescu și Oană 
(lotul A) și Lupaș și Ghiurițan (lotul 
B), se vor reuni într-o ședință orga
nizată de Federație, în cadrul căreia 
se va alcătui lotul unic pentru jocul 
de la 8 noiembrie. In cadrul acestei 
ședințe, fiecare antrenor va primi 
sarcini speciale în legătură cu munca 
de instruire pe care trebuie s-o ducă 
în clubul respectiv cu jucătorii pe 
care-i are introduși în lot. Socotim 
că este un procedeu foarte bun 
care își va arăta roadele.

De asemenea, nu este exclus ca 
săptăimînile care urmează, să mai 
introduși în lotul republican și alți 
jucători, chiar dacă ei n-a.u fost con- 
vocați pentru cele două loturi ce vor 
evolua azi și mîine.

Și

în
fie

Programul concursului Pronosport 
cuprinde 12 meciuri din campionatul 
categoriei B. Echipele angrenate în 
cursa pentru promovarea în categoria 
A duc o luptă strînsă care se carac
terizează de multe ori prin partide 
disputate și care se ridică la un bun 
nivel tehnic.

CSA 
nament 
Echipa 
meciul 
lipsa a

o va prezenta 
următoarea: 

Ene-Solomon, 
Protopopescu,

Sibiu a susținut toi un antre- 
pe stadionul din localitate, 

sibiană va fi handicapată în 
cu Corvinul Hunedoara de 

_ trei titulari — Baboic, Baban 
și Drago.ș, — dar tinerii introduși în 
echipă sînt deciși să facă totul pen
tru a da satisfacție. Formația pe care 
antrenorul Simionescu 
la Hunedoara va fi 
Stoișor-Naghi, Ioniță, 
Tetea-Foale. Toderici, 
Dragomir. Recer.

La Suceava antrenamentele au con
tinuat toată săptămîna pentru că 
partida cu Dinamo Galați este pri
vită cu deosebită seriozitate de ju
cătorii suceveni. Echipa Victoria Su
ceava va fi în linii mari aceeași de 
duminica trecută cu singura schim
bare intervenită în linia de atac unde

Ieri după masă au sosit în Capi
tală, pe calea aerului, componenții e- 
chipei de fotbal Motor Zwickau, care 
vor întîlni azi în nocturnă pe stadionul 
Republicii o selecționată divizionară

GRONER, căpitanul echipei Motor 
Zwickau

A a tării noastre. Fotbaliștii din 
R.D.G., membri ai colectivului sportiv 
al uzinei de automobile Sachsenring 
din Zwickau deși obosiți de drum, au 
ținut să se antreneze imediat după 
masa de prînz. Pe stadionul 23. August, 
unde au făcut un antrenament de aco
modare, jucătorii echipei oaspete au 
arătat o bună dispoziție. Buna dispo
ziție a fotbaliștilor germani este și fi
rească, dacă ne gîndim că majorita
tea lor sînt jucători tineri. De altfel 
și echipa numără doar 10 ani de acti
vitate. Conducătorul lotului Schneider 
Gunther speră că vor da o replică dîr- 
ză selecționatelor noastre (duminică 
joacă cu selecționata B). Dittes KarI, 
antrenorul echipei ne-a comunicat ur
mătoarea formație probabilă : Bauman

In turneul final al campionatului republican de tenis

Progresul București a învins C. S. Oradea
Prima zi a turneului final al cam

pionatului republican de tenis pe e- 
chipe a luat sfîrșit cu rezultate în 
general scontate. Progresul București 
a cîștigat de acum meciul cu C. S. 
Oradea, acumulînd încă de ieri 11 
puncte față de unul singur al orăde- 

(Mărmureanu—Somogy 6—2,
Caralulis—Nagy 6—2, 

Cristea—Petrovici 
Boaghe—Pali

6—2,
6—3, 6—3, 

6—2, 6—0 J
Ungureanu—

0—6, 0—6; Mărmureanu—Pali
6—0; Boaghe—Somogy 8—6,

; Ungureanu, Fătu—Uihely, Both 
6—2).
cea de a doua partidă, Steagul 
Orașul Stalin conduce cu 6—4

ni lor 
6—2; 
6—1; 
6—3; 
Fătu—Both 6—2, 6—0; 
Mihail 6—1, 6—1; Cristea, Caralu
lis—Petrovici, Nagy 6—2, 6—2, 6—3; 
Julieta Namian—Livia Avram 6—2,
6— 1; Ștefania Trepcea—Erika Bany-
iai ' ’
6—0,
7- 5;
7—5, 

In
roșu
în fața formației C.F.R. Timișoara ("Ti
riac—Falb 6—1, 6—1; Nicula—Leih- 
nam 6—4, 6—1 ; Racoviță—M. So
rin 6—4, 4—6, 2—6, 3—6; Turu- 
șanco—Wolf 2—6, 1—6, 6—4, 8—6, 
1—6; Hermina Brenner—Iuliana Bar
na 6—0, 6—0; Baciu—Spătaru 3—6, 
3—6; Barabași—Schipor 4—6, 5—7 ; 
Heide Bosch—Maria Leonte 4—6, 
6—0, 6—2; Țiriac—Schipor 6—0,6—0; 
Racoviță—Wolf 6—1, 6—4, 3—6, 
6—3).

t;

R. (24 ani) — Neff (20), Klaubitz 
(24), Wildl (24) — Griiner (31), Nitz- 
ger (29) — Franz E. (24), Tauscher 
(19), Iura (21), Bauman V. (24), 
Franz R. (25). Rezerve: Franke (20), 
Seiler (21), “
(19), Niess

Lincffier (29), Schuller 
(21).

it
echipei maghiare Dios-Fotbaliștii 

gyori V.T.K. au sosit tot cu avionul, 
dar mai tîrziu și nu au mai avut timp 
să se antreneze. După cum ne-a rela
tat conducătorul echipei maghiare Toth 
Lajos (președinte’e Clubului Dios- 
gyori V.T.K.) s-a deplasat un lot 
care numără mai mulți jucători inter
naționali. Ivan, Paulas, Torok, Hodi 
și Werner au figurat în selecționata B 
sau de tineret a Ungariei, iar Szigeti 
în lotul A. Iată formația probabilă a 

SZIGETI, căpitanul echipei Dios- 
gtjcri V.T.K.

echipei maghiare în meciul de azi: 
Hodi — Werner, Szigeti, Paulas — 
Torok, Fekete — Ivan, Csanyi. Kis II, 
Papp, Pal. Rezerve : Matisz, Jakobi și 
Gajlacs, Antrenor: Kiss Gabor.

orele 9 și 14,30 con- 
întîlniri. Mîine, de la

Astăzi de la 
tinuă cele două 
aceleași ore, au Ioc meciurile Stea
gul roșu Orașul Stalin—O. S. Oradea 
și Progresul București—CF.R. Timi
șoara. Toate jocurile se desfășoară 
pe terenurile clubului sportiv Progre
sul din Capitală.

Finala campionatului republican 
de lansetă

A trecut mai puțin de o lună de la 
desfășurarea finalei primului campio
nat republican de pescuit staționar și 
iată că duminica aceasta pescarii spor
tivi din Capitală vor avea din nou 
prilejul să asiste la o competiție deo
sebit de ' 
le ale 
lansetă.

Finala 
zarea Asociației Generală a Vînători- 
lor și Pescarilor Sportivi. întrecerile 
vor avea loc. mîine între orele 8—16 
pe stadionul 23 August (terenul de 
antrenament pentru hochei pe iarbă 
de lîngă turnul de parașutism). In 
cadrul acestui prim campionat de lan- 

importantă : întrecerile fina- 
cainpionatului republican de

se va desfășura în organl-

cut-Iacob, Tomesz, Harșanyi, Neagu, 
Blnjdea.

In general meciurile acestei etape 
vor fi echilibrate și concursul Pro
nosport care se închide sîmbătă în 
țară și duminică la prînz în Capitală 
va oferi, fără îndoială, participantilor, 
posibilitatea obținerii unor premii im
portante.

Tragerea din 141l iTragerea din urnă a concursului 
Pronoexpres de duminică 4 octombrie 
va avea loc la ora 19 în sala din str. 
Doamnei 2 și va fi urmată de film.

Intrarea liberă.
PROGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT 
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Bulgaria-Fronța.
Iugoslavia (A)-R. P. Ungară (A). 
Ungară (B)-R.P.F. Iugoslavia (B).

Nr.

R. P.
IR R.P.F.

R.P. . ___
Petrolul-Dinamo Buc.
C.C.A.-Minerul.

I.
ir. 
iii.
IV.
v. ........... _____
VI. Știinfo-Dinomo Bacfiu.
VII. Progresul-U.T.A.
VIII. Farul—Rapid.
IX. Jiul—Sl. roșu.
X. C.S.M. Reșița-Șliinlo Tim.
XI. Foresta '
XII. Tract.

Rubrică
Pronosport,

Progresul-U.T.A.

Fălticeni-C.S.M.S. lași.
Or. Slalin-Corvinul Huned.

redacfatâ de l. S. Loto-

Stațiile de amplificare 
de pe stadioane trebuie

folosite mai bine
Cum este și firesc, marile noastre 

stadioane — ba chiar și cele mai 
mici — sînt înzestrate cu stafii de 
amplificare. In pauze, datorită unei 
lăudabile inițiative a I.S. Lolo-Prono- 
sport, se comunică spectatorilor re
zultatele — la pauză — ale meciuri
lor din campionatul categoriei A dis
putate la aceeași oră în provincie. 
De asemenea sîntem informați asupra 
numelor spectatorilor care au fost pre- 
miați fiindcă au fost... cuminți și aa 
respectat locurile înscrise pe bilete și 
ni se transmite „muzică distractivă", 
care atunci cînd nu repetă duminică 
de duminică aceleași plăci, este ascul
tată cu multă plăcere.

Stațiile de amplificare pot avea însă 
un rol mult mai marc decît acel la 
care se limitează astăzi. De exemplu, 
atît înaintea începerii meciurilor cit 
Și în pauze, s-ar putea vo’bi despre re
gulamentul de foc, despre atitudinea 
disciplinată pe care trebuie s-o aibă fot
baliștii pe terenul de joc. De asemenea, 
să se reamintească publicului că „ga
leria" contribuie la stimularea jucători
lor, la dinamizarea jocului, dar că. o- 
dată cu încurajările și aplauzele adre
sate echipei favorite, trebuie subliniate 
și acțiunile frumoase ale echipei ad
verse. Un începui în această direcție 
s-a făcut pe stadionul Ciulești la me
ciul dintre Rapid și Știința Cluj. Și 
dacă unele ieșiri nervoase ale jucăto
rilor n-au durat mult, iar spectator it 
aa urmărit, cit se poate de dis
ciplinați, partida în care echipa 
gazdă era condusă la scor — Rapid' 
a și pierdut pînă la urmă cu 2—1 — 
la aceasta a contribuit, fără îndoială, 
și munca educativă ce fusese dusă- 
la stația de amplificare. Astfel de 
chemări la disciplină, la sportivitate^ 
e adevărat, au început să fie transmi
se și de la stația de amplificare a 
stadionului Petrolul din Ploești, dar ins
talația nu este pusă la punct, ceea ce 
face ca aceste anunțuri să nu ajungă- 
în fapt la urechea publicului.

Ne gîndim, de asemenea, că sta
fiile de amplificare de pe stadioane 
pot avea un rol mai activ, comuru- 
cîrtd numele arbitrilor (al celor de 
centru, dar și al celor de tușă care 
de cele mai multe ori activează în 
anonimat), formațiile echipelor și poate 
chiar unele date în legătură cu activi
tatea lor.

Realizarea celor propuse de noi nu- 
cere o pregătire specială șt nici prea- 
multe eforturi. Cere doar puțină ini-- 
fiativă. Și... se poate găsit

J. B.

setă al țării noastre, lupta pentru 
tîietate, pentru cucerirea titlului 
campion se va da între echipele 
pescari sportivi selecționate în faza 
gională. Concursul cuprinde probele- 
de aruncări la precizie (pe ținte fixe)' 
și distanță cu greutățile de 7,5 gr și-. 
15 gr.

în-, 
de ■. 
de 
re-

Nr. 14 al revistei ilustrate.
„SPORT"

Numărul 14 al revistei ilustrate-- 
„Sport" are un sumar deosebit de 
bogat. Revista publică numeroase ma
teriale și fotografii sngestive în le
gătură cu manifestațiunile sportive din 
țară și din străinătate. Din intere
santul sumar al numărului 14, apă
rut acum cîteva zile, desprindem : 
„Simion Ismailciuc, un mare reportaj, 
ilustrat cu cunoscutul canotor, „O- 
singură repriză", o prezentare în text 
și imagini a meciului de fotbal Pe
trolul-—Wiener Sport Club disputat la^, 
Ploești, „In plin campionat", un co
mentariu pe marginea campionatului- 
de fotbal, „A început campionatul de 
handbal în 11", „Cupa Semicentena
rului" la rugbi", „Prin tehnică la lovi
turi puternice și corecte în box'*,, 
„Marele succes al atletismului nos
tru", un amplu reportaj cu fotografii 
de la Balcaniada de atletism, „Prin
tre cei 500 membri ai clubului Pro
gresul", „Schur, miodria sportivilor 
din R.D. Germană", ,,Vasili Kuzne- 
țov"

De asemenea, revista publică o pa
gină 
umor

etc.

de Magazin sportiv, caricaturi, 
etc.



Mime in categoria A la rugbi

0 partida interesantă: 
D'masno—C. C. A.

Campionatul categoriei A de rugbi 
se reia mîiiw cti întrecerile din ca
drul etapei a doua (campionatul a 
fest întrerupt din cauza meciului 
R.P.R.—R.D. Germana), care progra
mează meciuri deosebit de interesante. 
Pe primul plan se situează partida 
dintre C.C.A. și Dinamo, un adevărat 
derbi al etppej, în care iubitorii aces
tui sport vor putea urmări evoluția 
unora dintre cei mai valoroși rttgbișli 
ai țării (Penciu, lonescu, Ilie Ion, 
Zlătoianu, A. Barbu etc.). Confrun
tarea din tur a celor două echipe s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate : 
3—3. Acum, atît C.C.A. cit și Dinamo, 
care >în prima etapă au obținut victo
rii la scor, se vor strădui să învingă 
pentru a se menține în plutonul echi
pelor fruntașe. In perspectivă, un 
meci spectaculos, de mare luptă. Tot 
la București; Progresul va primi pe 
teren propriu replica Constructorului 
București. Progresul, care a pierdut 
în tur cu 3—0, va căuta să obțină 
revanșa. Pentru a realiza acest lu
cru, gazdele vor trebui să-și valorifice 
cît mai bine avantajul la grămadă, 
să manifeste un mai accentuat spirit 
de colaborare între linia de înaintare 
și cea de treisferiuri. In cel de al treilea 
meci programat în Capitală, echipa 
campioană, C.F.R. Grivița Roșie, va 
primi replica Constructorului Bîrlad. 
Oaspeții, deși nu pot emite în mod 
normai pretenție la victorie, vor căuta 
totuși să realizeze un scor cît mai 
s-trîns.

La Iași, formația locală C.S.M.S. 
îritîlnește echipa Metalul M.I.G. Ieșe
nii, învingători și la București (5—0) 
sînt hotărîți să cîștige și de data a- 
ceasta, pentru a părăsi penultimul 
loe în clasament pe care îl ocupă în 
prezent.

In sfîrșit, la Cluj, studenții din 
acest important centru universitar au 
6 sarcină destul de dificilă în fața 
colegilor lor din Timișoara. Clujenii 
păstrează prima șansă, dar ei vor 
trebui să lupte pînă la fluierul final.

®in toate
VOINȚA BUZAU-SELECȚ1ONATA DE 

TINERET PLOEȘT!, 14-6 LA BOX

Iubitorii sportului cu mănuși din orașul 
Buzău au asistat de curînd la o interesantă 
reuniune în cadrul căreia au evoluat boxeri 
dki asociația Voința Buzău și din selecționata 
de tineret Ploești. Localnicii au obținut victoria 
c« scorul de 14—6. Cele mai frumoase me
ciuri le-au oferit perechile Stanciu—Pîrvu, 
Pascu—Ira, Georgescu—Enache, Al. Stanciu— 
Ștefu REZULTATE TEHNICE : V. Chiță 
(P) med nul cu I. Stegaru (B) ; C. Radu
lescu (P) b.p. C. Diaconescu (B) ; I. Stanciu
(P) meci nul cu I. Pîrvu (B) ; I. Ira (B)
b.ab. 3 I. Pascu (P) ; N. Enache (B) b.p.
A. Georgescu (P) ; V. Ștefu (B) b.p. A. 
Stanciu (P) ; G. Zamfir (B) b.ab. 1 I. 
Gheorghe (P) ; R. Gheorghe (B) b.ab. 1 C. 
Costea (8) ; H. Zehia (P) b.p. S. Dinu (B) ; 
J. Păunoni (B) b.ab. 2 E. Dumitrescu (P).

MARIN DUMTRU - corespondent

Hipism
ictRGARILE DE AZI

Azi după amiază la ora 14,30 se 
desfășoară o reuniune pe hipodromul 
Băiieasa Trap.

Principala alergare este premiul 
Vera, in care participă: Olteț 17C0 
(Ștefănes u), Oradea 1700 (Mărcii 
Tr ), Smfonist (Voronin), LusTagiu 
171.0 (Mihăilescu), Pogorîși 1740 (Stri- 
jinitie), Zăduf 1740 (Solcan), Vampir 
1760 (Toderaș), Succes 1760 (Szabo 
L).

IJn deosebit interes suscită premiul 
In. în care concurează: Cuța 1700 
(Mnrett Tr.), Ch’ostec 1700 (Brailov- 
setri), Amica L700 (Cociș), Teofana 
17(f) (Șolcan), Caliban II 1700 (Stri- 
jiuiue), Oniar 1720 (Tănase), Zvon 
II (Teofil), Novac 1720 (Mihăilescu).

Pariul austriac începe cu suma de 
14 236 lei.

MIINE, LA BANEASA.
Mîine dimineață, la ora 9,30, va 

avea loc o reuniune de galop pe hi
podromul Băiieasa.

Dintre cele 8 alergări merită a 
fi menționate premiile Petruș și Con 
dur. In prima vor psarticipa: Sibianca 
59,5 (Ihițuleag), Argint 59 (v.împea- 
nti), Codaș 59. (Botescu), Graur 56,5 
(Baldwin), Snop 56,5 (Stoian P.), 
Ping Pong 55 (Drăghici), Glod 52,5 
(lonescu), Nașa mea 52 (Soare), Mi
cuța 51,5 (Petcu), Muson 48,5 (Logo- 
făttt). ____________

Despre comportarea echipelor noastre 
la campionatele mondiale de popice

Dacă s-ar fsce o cercetare sumară 
a clasamentelor campionatelor mon
diale de popice desfășurate recent la 
Bautzen (R.D.G.) la prima vedere 
s-ar putea trage concluzia că echi
pele noastre ciasrte pe locurile IV la 
femei și VII la bărbați au avut o 
comportare cu totul neiatisfăcătoare-

Francise Mieola, care s-a clasat pe locul șase la .individuale”, înaintea 
multor popicari renumiți, se pregătește să lanseze bila

Aceasta ar fi însă o impresie greși
tă, neținîndu-se seama de nivelul 
confruntărilor de Ia „Casa sportivilor 
popicari" din acest străvechi oraș 
german. De aceea, să facem mai în- 
tîi un mic calcul. De exemplu, să 
punem față în față actualul clasa
ment și punctajul realizat acum, cu 
rezultatele obținute în întrecerile 
penultimului campionat mondial din 
1957. 1. R.P.F. Iugoslavia 5304 p. d. 
— 5045 p. d.; 2. R P.U. 5185—5000;
3. R.D.G. 5181—4851; 4. R. Ceho
slovacă 5162—4824; 5. R.F.G- 5051 — 
4488; 6. Austria 5035—4767; 7. R.P.R. 
4966—4617; 8. Franța 4790—1446; 9.

sporturile
LOCAȚIUNE DE BALETE

Pentru jocurile interncjiona'e de fotbal 
Selecționata divizionara B-Diosgydri V.T.K. 
și Selecționata divizionară A-Motor Zwickau, 
care vor avfea loc azi pe stadionul Repu
blicii sînt valabile permisele roșii și al
bastre de piele, verzi pentru ziariști la 
masa presei în limita locurilor repartizate 
fiecărui z ar, albastre dermatin, verzi der- 
matin, gris dermatin (aceslea din urmă cu 
sîampila foîbai), carnetele de antrenori și 
arbitri fotbal, precum și cele maron elibe
rate de U.C.F.S. oraș București, vizate la 
zi.

Aceste permise sînt valabile și pentru 
jocurile Seiecj-ionaîa divizionară B-Mo!or 
Zwickau și Selecționata A-D’osgyori V.T.K., 
ce vor avea loc duminică pe stadionul 23 
August, cu mențiunea că la masa presei 
accesul ziariștilor va fi permis în baza de
lega iilor speciale.

Pentru întîlnirea internațională de box 
R.P.R.-Italia, care va avea loc mîine pe sta- 
d onul Republicii, sînt valabile permisele 
roșii și albastre din piele, verzi pentru 
ziariști Ia masa presei în limita locurilor 
repartizate fiecărui ziar, albastre derma
tin, verzi dermatin, gris dermatin (acestea 
din urmă cu ștampila box), carnetele de 
antrenori și arbitri, vizate la zi. Intrarea 
persoanelor cu permise va fi prin -str.
Izvor.

AZI
IN CAPITALA

FOTBAL : stadionul Republicii, ora l(î : 
Selecționata divizionară B-Diosgyoti V.T.K., 
ora 17,45 Selecționata divizionară A-Motor 
Zwickau.

CICLISM : șoseaua București—Găești,
km 11,590, ora 14,30 : plecarea în etapa a 
IH-a a «Cursei Victoriei* (50 kxn, individual 
contra cronometru).

TENIS : terenurile Progresul, de Ia ora 
9 și 14.30: turneul final al campionatului 
republican pe echipe.

BASCHET: sala Floreasca, de Ia ora 18.30: 
R. P. Romînă—R. P. Romînă tineret și R. P. 
Bulgaria—R.D. Germană (turneul internațio
nal feminin).

MIINE
IN CAPITALA

FOTBAL: stadionul 23 August, ora 14,15: 
Selecționata divizionară B-Motor Zwickau, 
ora 16: Selecționata divizionară A-Diosgy<<i 
V.T.K., *teren Dudești. ora 10.30: Metalul Ti
tanii—G.F.R. Timișoara (cat. B).

ATLETISM: stadionul Dinamo, de la ora 
10: campionatul pe echipe al orașului Bucu
rești.

HANDBAL: stadionul Giulești ora 11: Ra- 
pid-Știința Timișoara, stadionul 23 August I[, 
ora II: Cetatea Bucur-Știința București.

PENTATLON MODERN: stadionul Tinere
tului, ora 8 proba de tir și ora 12 proba de 
cros din cadrul concursului dc triatlon.

BASCHET: sala Floreasca, de la ora, 18.30: 

Elveția 4671—4112. La campionatul 
mondial din 1957 nu am participat 
cu selecționata feminină. Ion Mico- 
roiti și Gertrude Schmidka (Austria) 
au cucerit atunci titlurile individuale 
cu 877 p- d. (200 bile mixte) și res
pectiv 395 p. d. (100 bile mixte). La 
Bautzen sportivii germani Eberhardt

Luther și Ililde Beljan au intrat "n 
posesia celor două titluri mondiale 
cu media de 919 p. d. (400 bile mix
te) și respectiv 425 p. d. (200 bile 
mixte). După cum se vede, la Bautzen 
au fost realizate performanțe extrem 
de valoroase, iar fiecare reprezentati
vă a făcut progrese simțitoare de la 
ultima confruntare mondială. Dife
rența care ne desparte de primele 
clasate constă în faptul că în timp 
ce sportivii din aceste țări și în spe
cial cei din R.D. Germană, R.P- Un
gară și R. Cehoslovacă au crescut 
foarte mult, noi n-am progresat în 
aceeași măsură. Care sînt cauzele ?

In primul rînd, popicarii romîni 
sînt deficitari la capitolul tehnică. 
Această deficiență își are izvorul în 
greșitul stil de lansare a bilei. I-am 
urmărit cti multă atenție pe experi- 
mentații popicari Luther, Brautigam 
(R.D.G.), Szabo, Rakos (R.P.U.), 
Smoleanovici, Alartelanc (R.P.F. Iu
goslavia) și Demitrovic (R. Ceho
slovacă) și am văzut cum își iau 
ușor elanul, făcînd pași în ritm lent, 
nu ca jucătorii noștri, care aproape că 
fug în timpul elanului. Este drept că 
ei posedă,acest stil și din cauza are
nelor noastre, care în maj ritatea ca
zurilor sînt dure, obîigînd pe jucători 
și jucătoare să imprime bilei elect, 
contraelect și forță pentru a men
ține direcția și. precizia loviturii. La 
Bautzen popicarii noștri nu au putut 
totuși să-și încetinească mișcările, 
întrucît le-a intrat în reflex. In plus, 
considerăm că o serie de lipsuri ca 
alegerea punctului de plecare, jocul 
la „canal" și insuficienta or’entare 
în rezolvarea diferitelor poziții la

R. P. Romînă tineret—R D. Germană și 
R. P. Romînă—R. P. Bulgaria (turneul in
ternațional feminin), teren Cetatea Bucur, ora 
10: Cetatea Bucur—Voința Tg. Mure? (cat. B), 
teren Știința, ora 40: Știința București—Mu
reșul Deva (cat. B).

BOX: stadionul Republicii, ora 10.30 R. P. 
Romînă—Italia.

TIR: poligonul Tunari, de Ia ora 8,30: cam
pionatele republicane.

CICLISM: șoseaua București-AIexan Iria,
km. 7 ora 9,30: plecarea în etapa a iV-a 
a ,,Cursei Victoriei* (160 km).

TENIS: terenurile Progresul, de Ia ora 9 
și 14,30: turneul final al campionatului re
publican pe echipe.

PESCUIT: stadionul 2.8 August (terenul de 
lîngă turnul de parastRism) de la ora 8: finala 
campionatului republican de lanseta.

VOLEI: stadionul Progresul, ora 10: Știința 
București—Voința Bacău (cat. B).

RUGIM: teren C.C.A. ora 9: C.C.A.—D'- 
namo: stadionul Parcul Copilului, ora 11.30: 
C.F.R. Grivița Roșie—Constructorul Bîrlad; 
teren Progresul, ora 12: Progresul-Constructo- 
rul București (meciuri de categorie A).

IM ȚAKA
BASCHET: Roșiorii de Vede: Sănătatea— 

C.S.M. Galați., Craiova: Știința—Petrolul
Ploești, Rm. Vîlcea: Voința—Marina Cons
tanța, Rădăuți: C.S.M.—C.S.A. Bacău, Cons
tanța: Farul—Politehnica Or. Stalin, Satu
Mare: Voința-Strungul Arad, Cluj: Construc
torul Cluj—Rapid Cluj, Sibiu: Luceafărul— 
Voința Oradea.

VOLEI: Iași: C.S.M.S.—Voința București, 
Constanța: Feroviarul—Petrolul Ploești, Su
ceava: Voința—C.S.A. Marina Constanța, Rm. 
Vîlcea: Armata—Dinamo Tg. Mureș, Baia 
Marc: C.S.M.—I. C. Arad, Sibiu: Voin'-' — 
Șoimii Orașul Dr. Petru Groza, Craiova: Jiul 
—Dinamo Oradeț. 

„izolate", arătate de .Margareta Sze- 
many, Ana Felsegy, Erica Arion, Ion 
Dragomirescu, Gh. Reștemeanu, Ion 
Aficoroiu, Carol Zombori și Ivan Vic
tor, sînt urmarea firească a unei în
vechite concepții de antrenament- Nu 
exagerăm dacă afirmăm că în întoc
mirea planului individual de pregăti
re, selecționabilii noștri au fost că
lăuziți de faptul că numai aruneînd 
mii și mii de bile vor rezolva multi
plele probleme de ordin tehnic și își 
vor asigura o condiție fizică cores
punzătoare. Or, neglijînd pregătirea 
fizică specială (așa cum a reieșit de 
altfel și din ședința de analiză) con
ducerea tehnică a fost nevoită să 
scoată din planul de antrenament al 
lotului capitolul pregătirii fizice, de 
teama ca jucătorii și jucătoarele noa
stre să nu se extenueze

De asemenea considerăm necesară 
împrospătarea 1 (urilor republicane 
cu elemente tinere, Sîrtem siguri că 
antrenorul Alexandru Andrei, care a 
avut un folositor schimb de experien
ță cu specialiștii prezenți la Bautzen, 
va alcătui un plan unic de antrena
ment, conceput dună cerințele actua
le, pe care îl va difuza î.i toate sec
țiile de popice din țară. Noi avem o 
serie de sportivi talentați și dintre 
ei Ilona Nagy și Francise Mieola au 
dovedit cu prisosință că merită încre
dere, reușind să se claseze în primele 
șase locuri în ierarhia mondială. Este 
însă necesară mai multă muncă, mai 
multă competență în procesul de in
struire și antrenament.

TR. IOANIȚESCU

Să dăm un nou avint 

activități sportive in
(Urmare din pag. 1)

mint superior. Astfel, în anul univer
sitar 1958—1959 a fost instituită nor
ma de educație fizică pentru studenți, 
fapt care a dus Ia n>obilizarea unui 
mare număr de studenți în practica
rea diferitelor ramuri de sport. Cadre 
de specia'Late cu înaltă calificare se 
ocupă de pregătirea studenților pe 
tărîm sportiv. Au fost construite și 
amenajate terenuri de sport necesare 
activității sportive studențești. Institu
țiile de învățămînt superior se pot mîn- 
dri cu asemenea baze sportive cum sînt 
— parcul sportiv al Universității ,,Ea- 
beș-Bolyai“ din Cluj, terenurile de 
jocuri sportive și complexul sportiv 
„Lacul Tei" ale Universității „C. 1. 
Parhon" din București, stadionul Insti
tutului Po’ltehn.'c din Timișoara, sta
dionul I.M.F. București și altele. O 
nouă dovadă a grijii partidului de 
a crea condițiile materiale necesare 
activității sportive a studenților o 
constituie construirea complexului 
sportiv universitar de la Cluj.

O importantă contribuție ia amena
jarea bazelor sportive a adus munca 
patriotică a studenților. Mobilizați de 
organizațiile U.T.M. și de Asociațiile 
Studenților, studenții Institutului de 
Construcții, ai Universității „C. I. 
Parhon", ai Institutului Medico Farma
ceutic din București an efectuat im
portante lucrări, realizând economii în
semnate. Este de remarcat că pentru 
amenajarea acestor baze, cot la cot 
cit studenții au lucrat și cadrele di
dactice de educație fizică ale insti
tutelor amintite.

In activitatea de educație fizică din 
învățămîntul superior au mai existat 
totuși și lipsuri. Astfel unele catedre 
de educație fizică și asociații ale 
studenților nu aii acordat atenția ne
cesară muncii de propagandă în
problemele sportive, nu au populari
zat suficient acțiunile și rezultatele 
sportive, ceea ce a făcut ca unii sfu- 
denți să nu fie preocupați de acest 
aspect al pregătirii lor. Așa se ex
plică faptul că o parte dintre stu
denții înscriși pentru noșma de edu
cație fizică au fost „pierduți" în 
timpul anului, iar alții nu au reușit 
să-și treacă norma. Unele cadre de 
specialitate au manifestat o slabă 
preocupare pentru pregătirea fizică 
generală a studenților, altele, preocu
pate mai mult de echipele de perfor
manță ale institutelor, neglijează ac
tivitatea sportivă de mase. Unele co
misii sportive nu au dovedit sufi
cient interes pentru munca sportivă, 
ceea ce a influențat asupra desfă
șurării activității. Un exemplu nega
tiv l-a dat prima echipă de voflei a 
Institutului Politehnic Timișoara, care 
fără nici o justificare nu s-a prezen
tat la finalele campionatelor univer
sitare.

Organele administrative ale unor 
instituții de învățămînt superior nu 
au acordat sprijinul necesar activi-

MAESTRA SPORTULUI
iLEasfi phtohu

Joi noaptea a încetat din viață, 
după o scurtă dar grea suferință, 
mnesira sportului Ileana Petroșanii.

Născută la 7 noiembrie 1937, la Hu
edin, ea a început să pract ce gimnas
tica în anul 1952, activînd în cadrul 
asociației sportive Metalul Cluj. Mun
cind cu perseverență, ridieîndu-și ne
contenit măiestria sportivă. Ileana Pe- 
troșanu s-a afirmat ca un real talenl 
al gimnasticii noastre, astfel că în 
anul 1954 a fost promovată în lotul 
republican. Ea a participat și s-a re
marcat la numeroase con petiții în țară 
și în străinătate. Ileana Petroșanu a 
făcut parte din echipa reprezentativă 
a țării noastre care în 1956 s-a cla
sat pe locul III la Jocurile Olimpice 
de la Melbourne și din echipa R.P.R. 
care a participat la campionatele mon
diale de la Moscova, din anul 1958.

Ileana Petroșanu a fost un exemplu 
de conduită sportivă, de muncă perse
verentă. încetarea din viață a maes- 
trei sportului ileana Petroșanu înseam
nă o pierdere dureroasă pentru spor
tul nostru.

CLUBUL SPORTIV „DI\AMO“
FEDERAȚIA ROMI NA 

DE GIMNASTICA

învățămHTtul superior
tații de educație fizică, neglijînd asi
gurarea bazelor sportive. Așa s-a în- 
tîmplat, de pildă, la Universitatea 
„Al. I. Cuza" din lași, unde terenul 
de baschet, recepționat în decembrie 
1957, nu poate fi nici azi folosit, 
sau la Institutul ds Mine Petroșani 
unde sala de gimnastică și vestiarul 
nu sînt bine întreținute. Au mai exis
tat in anul 1958—1959 și alte lipsuri 
care se referă la modul cum unele 
catedre și-au organizat activitatea, 
incepînd cu organizarea grupelor de 
studenți și repartizarea sarcinilor fie
cărui asistent și terminind cu îndru
mările metodice și munca de cercetare 
științifică, atit de necesare ridicării 
continue a nivelu’ui muncii profesio
nale.

Pentru ca activitatea de educați 
fizică și sport să poată contribui în 
mai mare măsură ia pregătirea mul
tilaterală a studenților, este necesar 
să se lichideze cu hotărîre lipsurile 
arătale. In acest scop, cadrele didac
tice de specialitate, cu ajutorul orga
nizațiilor U.T.M. și al Asociațiilor 
Studenților trebuie să ducă o muncă 
susținută și organizată de propagandă 
pentru a forma studenților convinge
rea de a practica educația fizică si 
sportul ca o necesitate pentru întări
rea sănătății lor, pentru mărirea ca
pacității de muncă, pentru stabilirea 
unui echilibru între munca intelectuală 
și cea fizică. Este necesar ca fiecare 
student să-și însușească la lecțiile de 
educație fizică un complex de exer
ciții pe care să le poată practica sin
gur ca gimnastică de înviorare. O 
dată cu începutul noului an universi
tar, trebuie să se treacă la introdu
cerea în toate căminele a gimnasticii 
de înviorare.

De o mare importanță pentru or
ganizarea activității sportive univer
sitare este asigurarea unei perma
nente colaborări între comisia spor
tivă a Asociației Studenților și ca
tedra de educație fizică, atit pentru 
mobilizarea studenților la acțiunile 
sportive, cît și pentru asigurarea ca
lendarului sportiv pe anul 1959-1960. 
O deosebită atenție trebuie acordată 
campionatelor universitare. Catedrele 
și comisiile sportive nu trebuie să ui
te că etapa pe institut a acestor cam
pionate începe odată cu noul an uni
versitar.

Pentru asigurarea bazelor sportive 
și a materialelor de care este nevoie 
în activitatea sportivă a studenților, 
catedro’e sînt cele care au datoria 
de a semnala lipsurile existente și de 
a cere sprijinul conducerilor institu
telor.

Sîntem convinși că factorii care 
răspund de pregătirea fizică a tine
retului universitar vor face ca in noul 
an de activitate, educația fiz.ică și 
sportul studențesc să pășească îna
inte, contribuind activ la avintul în
tregii mișcări sportive din patria 
noastră.



In R. Cehoslovacă, 
cu echipa noastră feminină 

de baschet...
In sfîrșit, mă urc în avion. Exami

nez cu atenție interiorul, ferestrele 
duble, pun discret niîna pe curelele de 
siguranță, ridic capacul de la. scru
mieră... Aparatul 
se mișc"

Haralambie, Predesctt, Ivanovici, 
Gheorghe, Cherciov, Jujescu, Krauss... 

★
Stau instalat comod în fotoliul a- 

înccpe să trepideze, vioriului și-mi iau gustarea de dimi- 
;ă la început greu, apoi din cș. neață. Din cînd în cînd mă uit pasiv 

în ce mai repede. Decolează și începe pe fereastră, afară. Cineva își aprinde 
să urce. Mă uit pe 
nimic. Mă- ridic pu
țin și privesc o 
clipă în jos... Ca
se, păduri, șosele... 
Și cînd te gîndești 
că Elena Băcăoami 
sare cu parașuta de 
la... întorc capul. 
Cineva din fața 
mea aprinde o ți
gară. îmi aprind 
și cu una, degajat, 
ca omul care nu 
este la prima călă
torie... Iau creionul 
în mînă și deschid 
repede carnetul de 
reporter. Sînt hotă
rî! să nu-mi scape 
din această călă
torie nici un 
mănunt.

Zburăm dc o 
și zece minute 
încă n-am scris ni-, 
mic. Ba, nu 1 Au 
trecut numai zece minute. Ceasul din 
peretele avionului arată ora din Praga. 
Și totuși trebuie să-mi însemnez ceva I 
Sînt pe teren...

In fine mă decid, pentru început, 
să trec în ordinea așezării Ier în 
avion, pe componentele echipei femi
nine de baschet a țării noastre pe 
care o însoțesc în turneul din Ceho
slovacia : Romfeld, Voicu, Cucuruz,

fereastră. Nu văd o țigară. Eu continui să mănînc li-
. '-V: U -

șt

r -\ 
b z 'H

O amintire plăcută. Echipa noastră feminină de baschet îrifr-o plimbare 
pe străzile frumoase ale orașului Gottwaldov

niștit. Numai sînt la prima călătorie. 
Sînt la reîntoarcere... Praga a rămas, 
departe, în urmă. Cîte amintiri fru
moase ducem cu noi din Cehoslova
cia !...

Răsfoiesc carnetul cu însemnări: 
Praga, Brno, Kyjov, Gottwaldov, Ho
rice... Peste tot prieteni. Public spec
tator entuziast, obiectiv. Întreceri 
sportive strînse, pasionante. Vizite la 
diferite întreprinderi, muzee de artă, 
teatre... Despre ce să vorbești mai

Actualități sportive 
din Uniunea Sovietică

Escaladarea piscului „Voroșilov' Se înalță Palatul Sporturilor

din Kiev
Un grun de alpiniști de la asociația 

sportivă Spartak a realizat de curînd, 
o valoroasă performanță sportivă. Ei au 
reușit pentru prima dată să escaladeze 
un pisc greu accesibil aipiniștilor, o 
înălțime care prezenta dificultăți serioa
se, mai ales datorită lipsei căilor de ac
ces : piscul „Voroșilov", situat la o alti
tudine de 6.666 in în masivul central al 
munților Pamir.

Descoperit în anul 1932 de către o 
expediție a Academiei de Științe a Uniu
nii Sovietice, acest pisc a atras imediat 
ie alpiniști. Toate încercările de esca- 
adare făcute din anul 1933 au rămas 

însă fără rezultat și se părea că nu se 
va putea vreodată să se atingă aceas
tă înălțime. Alpiniștii de pe întreg cu
prinsul Uniunii Sovietice au început 
studierea amănunțită a tuturor căilor 
de acces, căutînd soluția care să încu
nuneze cu succes eforturile lor înde
lungate.

Munca asiduă a aipiniștilor so
vietici a lost anul acesta încununată 
de un succes remarcabil. O echipa de 
temerari sportivi din cadrul asociației 
Spartak, după o ascensiune care a du
rat mai multe luni, a reușit pentru pri
ma dată să atingă înălțimea de 6.666 
m — piscul „Voroșilov". Președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., K. E. Voroșilov, a felicitat 
călduros pe alpiniști pentru succesul 
lor sportiv.

Construcția Palatului Sporturilor din 
Kiev, grandios complex ce va ti dat în 
folosință sportivilor din capitala Ucrai
nei, înaintează cu succes. Se conturea
ză de pe acum silueta sălii centrale, 
care va adăposti un teren de hochei pe 
gheață cu tribune care vor putea cu-, 
prinde peste 10.000 de spectatori.

Proiectanții acestei mărețe baze spor
tive au ținut seama de ultimele realizări 
în domeniul tehnicii construcțiilor, tată 
doar cîteva dintre acestea. 150 de uși 
care vor asigura accesul în clădire vor 
fi construite dintr-o sticlă specială. Cu 
ajutorul uncr mașini complicate, o par
te a tribunelor va putea fi transformată 
într-un timp scurt într-o mare scenă 
destinată spectacole,lor. Doar de cîtcva 
ore e nevoie pentru ca sala de sport, 
să devină o sală de concerte.

Construcția Palatului Sporturilor din 
Kiev a fost declarată șantier al muncii 
patriotice. Numeroși comsomoliști din 
Kiev lucrează cu spor pentru termi
narea cît mai curînd a acestei mărețe 
baze sportive.

întîi ? O descriere succintă numai a 
sălilor „Vladislav" și „Galeria Rudol- 
fină“ din vestitul Ilrad din Praga, 
ți-ar lua pagini întregi. Cum să re
zumi în cîieva cuvinte atenția cu care 
ne-au primit muncitorii de la fabrica 
de încălțăminte Swit din Gottwaldov 
sau cei de la fabrica de

Kyjov ? 
le cu 

venit, 
peți 1“ 
liștilor 
rice, 
muzeu a alchimiș
tilor din Praga ?

Nu pot 
nici peste pagini
le în care 
însemnat 
iubitorii de 
chef, detalii 
pra desfășurării 

.meciurilor. Dife
rența de un punct 
la care a pierdut 
echipa noastră fe 
rhinihă de baschet 
în fața reprezen
tativei cehoslova

ce, a surprins. 
Cum s-au petre
cut lucrurile? Me
ciul a fost progra 

mat Ia ora 19, în 
aer liber, pe teren asfaltat. Cînd am 
ajuns la stadionul Jiskry din Ky- 
jov, a început să plouă. Nimeni 
însă nu a părăsit, tribuna. Spec
tatorii și-au scos umbrelele și îm
preună cu sportivii au așteptat. 
Și într-adevăr, ploaia a încetat. Cum 
terenul era acoperit cu apă, toată lu
mea a pus mîna pe pături și a început 
să-l șteargă. Cînd totul a fost gata, 
a reînceput ploaia. Iar am așteptat; 
iar a stat, iar s-a șters terenul. Asta 
de trei, patru ori. Insfîrșit, a început 
meciul. Ora era înaintată, publicul 
spectator nerăbdător, așa că nu s-a 
mai făcut decît o încălzire sumară. 
Nu putem spune însă, că am terminat 
prima repriză neîncălziți... Reprezen
tativa cehoslovacă a jucat corect, în 
viteză, și a obținut un avantaj de 10 
puncte.

La reluare, jucăm calm și organi
zat. Din cînd în cînd. Teodora Pre- 
descu își anunța coechipierele „om la 
om“ I... Acum vedeți că e „zonă"!... 
După cîteva minute de joc, scorenil, 
om cu experiență, se orientează, ia 
plăcuțele cu cifre în mînă și se insta
lează în dreptul unde pe '\bela de 
marcaj scrie „Rumunsko". fn ulfmele 
secunde, la scorul 53—51. echipa 
noastră inițiază un nou atac. Maria 
Voicu trimite spre coș, mingea se în- 
vîrte pe marginea inelului, o dată, de 
două ori, nu intră și arbitrul fluieră 
sfîrșitul meciului. Antrenorul nostru 
Ferentz se încruntă pentru 6 clipă și 
apoi strigă „bravo fetelor" I.

Celelalte rezultate le știți: la Got
twaldov 46—79, iar la Horice 54—40. 
...Și cînd cîștigi ultimul meci, parcă 
și satisfacția e mai mare...

★
Avionul începe să coboare. Ateri

zăm. Sîntem din nou în Capitală. 
Privim din mașina Taromului arterele 
principale ale bătrînului — dar veș
nic tînărului — București. Noile con
strucții au mai crescut cu un etaj. 
Și doar am lipsit șase zile.

V. TOFAN

sticlă din 
Pancarte

,,Bine ați 
dragi oas- 
ale texti- 
din ■IIo- 

sau strada-

trece

mi-am
pentru 

bas- 
asu-

Din grupul nostru de turiști, cei mai 
multi veneau pentru prima oară la 
Budapesta. De aceea, în tren, în timp 
ce expresul se apropia de frumosul 
oraș de pe malurile Dunării, discuții
le erau purtate aproape în jurul unei 
singure teme: ce dorim să vedem mai 
întîi în capitala Ungariei. Unii au 
opinat pentru vizitarea monumentelor 
istorice, alții pentru frumoasele «ale 
parcuri și bulevarde. Bineînțeles, iu
bitorii de sport voiau să vadă mai în
tîi stadioanele, minunatele construc
ții realizate în anii puterii populare.

Luxosul autocar „Ikarus" a făctrt 
primul drum cu noi la „Nepstadion". 
Am întîlnit aici o veche cunoștință: 
pe ,,bătrînul“ Imre Nemeth, aruncăto
rul de ciocan care se bucură de rnui- 
tă popularitate în țara noastră. Dar 
pe Nemeth i-am revăzut pe „N'cpsta- 
dion“ nu ca atlet, ci ca direct,>r al 
acestei mari baze sportive.

— De șase ani de cînd a fost dat 
în folosință acest minunat stadion, 
lucrările de amenajare au continuat — 
ne spune fostul campion olimpic. 
In frumoasele holuri sau bufet-', ves
tiare sau culoare pe care le vedeți 
aci, se fac lucrări, se mod mizează 
totul, așa incit pentru noi și pentru 
cei care vizitează „Nepsiadionul" el 
apare mereu nou. Intr-adevăr, sta
dionul popular era u i veritabil șan
tier. Intr-o parte se făceau săpături 
pentru un nou bazin de înot, într-o 
altă aripă se nivelau noile terenuri 
de volei, baschet și tenis iar în incin
ta stadionului se puteau vedea noii 
stîlpi de metal de dimensiuni enorme, 
care nu erau altceva decît suporții 
pentru instalația electrică.

— Prin urmare pe „Nepstadion" se 
pot desfășura și meciuri în nocturnă.

— Da, răspunde directorul acestei 
mari baze sportive. Dar lumina este 
atît de puternică îneît nici nu-ți dai 
seama că meciurile se desfășoară ... 
noaptea. Inchipuiți-vă ce lumină dan 
cele 352 reflectoare, fiecare de cîte 
1000 wați amplasate pe cei 4 stîlpi 
de susținere. In privința montării a- 
cestor reflectoare am înregistrat și 
ttn ... record. Lucrările nu au durat 
nici măcar o lună, și recent la finala 
„Cupei Europei centrale" dintre Moti
ved și M.T.K. sutele de reflectoare au 
luminat feeric verdele gazonului. A 
fost o splendidă inaugurare.

De-aici ne-am îndreptat cu autoea-

rul spre insula Margareta, o a.lRJ 
minunată bază sportiv^ urne înotăm 
tori renumiți, campioni olimpjcj țj 
europeni au obținut d© atîtea ori re-: 
zultate de valoare mondială, Dc fapt, 
insula Margareta e vestită nu numai 
prin apa sa termală d și prin afluența 
mare de sportivi care o vizitează. 
Nu degeaba ea e numită și insula 
sportivilor. Budapestanul îndrăgostit 
de spo. t vine aici zi da zi în orele 
libere să joace tenis, volei sau bas-; 
diet pe splendidele terenuri ale clu
bului Dozsa. să înoate în fruftiosul 
bazin al ștrandului „Palattruus", ca 
apoi, în liniștea serai să facă o fru
moasă plimbare pe băteînd fluviu ca
re desparte Buda de Pesta.

Și iată-ne cu grupul turiștilor în-: 
tr-o frumoasă zi de toamnă din nou 
pe „Nepsțadion". Pentru un moment 
m-arn despărțit de grupul nostru si 
m-am îndreptat spre terenul de fotbal. 
Aci, în spatele porții l-am întîlnit po 
Tichy Lajos, cunoscutul international 
al reprezentativei maghiare, care în 
decurs de 6 meciuri a înscris nu mai 
puțin de 11 goluri! Pe Tichy l-am în-- 
iîlnit în rol de... fotoreporter. Da, el 
e de profesie fotograf sportiv, nelip
sit la marile competiții. Firește, dis- 

noastră s-a axat tot pe... fot-cuția 
bai.

In toamna acestui an vom sus- 
multe partide dificile. Echipa 

nu est'e încă în forma cea 
bună și, firește, ea va fi supusă 
dificil examen în acest sezon, 
ziua aceea grupul turiștilor ro 
a avut prilejul să asiste la evo- 
echipelor M.T.K. Dozsa, Csepel 

'erencvaros, i-a văzut jucînd pe 
Sipos, Sandor, Matrai. Albert, Gorbcs 
și alții care joacă în prima reprezen
tativă maghiară.

După terminarea 
aflat părerea.

— Au fost două 
Și pe lîngă atîtea 
văzute în ospitaliera capitală a R. P. 
Ungare am avut ocazia să urmărim 
și pe cei mai bunj fotbaliști.

Zile frumoase de concediu, petre
cute în(r-o 
pot fi ti State 
nostru grup

ține 
noastră 
mai 
unui

In 
mini 
Iuți a 
și F

meeltrilor le-am

meciuri frumoase, 
lucruri minim te

țară prietenă, care nu 
multă vreme d« micul 

<le turiști.

ION OCHSENFELD

Cînd nu creează el însuși o fază frumoasă în fața porții, in postul de centru 
atacant al reprezentativei maghiare sau al echipei llonved. Tichij ia parte la 

meciuri in calitate de... fotoreporter
(Foto: I. Ochsenfeki)

Jalnica situație a sportului din Berlinul Occidental

TURKEUL CAND1BAȚ1L0R 
CONTIKUĂ LA ZAGREB
Odată' cu încheierea primei jumă

tăți a turneului candidaților la titlul 
mondial, participanții au beneficiat de 
două zile de odihnă. Turneul continuă 
tncepînd de astăzi în orașul Zagreb, 
urmînd ca ultimele 7 runde (turul 4) 
să se desfășoare la Belgrad.

iată acum rezultatele ultinrdlor par
tide întrerupte din al doilea tur. Ql 
tot dezavantajul avuf^fa întrerupere, 
Keres a reușit să salveze partida cu 
Gligorici, rămînind cu */-> punct avans 
fn - clasamentul general. Keres termină 
turul 2 fără înfrîngere. Tot remiză 
s-a terminat și partida Smîslov—Fis
her. Olafsson a fost ' ’ ■
her și Smîslov.

După primele două tururi clasamen
tul este următorul:
9 >/2, Petrosian 8 >/2, Gligorici 8, Smîs
lov 6, Fisher 5‘/2, Benko 5, Olafsson 
8 '/a-

învins de Fis-

Keres 10, Tal

Se știe prea bine că sportul din 
Berlinul Occidental se află in ultima 
vreme intr-un continuu regres, că ba
zele sportive sini puține și slab utila
te. Oare căror fapte se datoresc toate 
acestea ? In primul ri.nd, trebuie știut 
că organizațiile soortive vestberlineze 
sini conduse de elemente ultrareacțio- 
nare, revanșarde, care apără cu mult 
servilism politica guvernului de la 
Bonn și pun interesele politice maiBonn și pun interesele 
presus de orice.

Protestele vehemente 
care cer tot mai multe 
(cluburi, săli, terenuri) 
ecou și în presa vestberlineză. Sin! 
cartiere întregi 
sportive. Ziarul 
tal „Telegraph" 
mătoarele : „In 
Kreutzberg i-au 
și materiale pentru construirea unui 
stadion... dar ele n-au fost acordate 
nici pînă astăzi. Și nici în 1960 nu 
slnt șanse ca acest cartier să pri
mească ajutorul promis". In continuarea 
articolului se spune că numărul mic 
de baze sportive, parcuri, locuri 
de odihnă (ca să nu mai vorbim de 
sălile de sport) nemulțumește profund 
numeroasa populație a acestui cartier.

In schimb, alte baze soortive mari 
ra Duttsch’andshalle. PaPrpnnba'm, 
Șchbneberg, Eiss-Stadion Neukoln, au

ale tinerilor 
baze sportive 

și-au găsit

unde nu există baze 
din Berlinul Occiden- 
scria nu de mult ur- 
anul 1958 cartierului 
fost aprobate fonduri

fost renovaie și slnt bine întreținute. 
De ce? Nu cumva să credeți că aces
te mari săli de sport stau la dispozi
ția sportivilor. Rareori se organizea
ză aici reuniuni sportive (și atunci 
prețul biletelor este puțin accesibil 
maselor de oameni ai muncii). Ade
vărul este că in aceste săli au loc 
de obicei spectacole de music-hall cu 
dansatoare pe jumătate goale, iar 
deseori partidele politice reacționare 
țin aci întruniri, 
ațîță pe auditori la 
împotriva orînduirit 
din Berlinul Demo
crat și din țările so
cialiste.

Mai sînt și alte 
cauze care deter

mină decăderea sportului vest-berlinez. 
Intr-o situație deplorabilă financiară 
se află fotbalul profesionist. Clubul 
B.S.C. Berta are da'orii de aproxi
mativ 350.000 mărci! In caz că nu 
le va putea plăti, soarta clubului este 
cunoscută: altă soluție decit desfiin
țarea sau în cel mai bun caz fuzio
narea cu un alt club mai „bogat" nu 
este posibilă. Pentru a achiziționa ju
cători, suporterii acestei echipe au fă
cut o chetă publică, stringînd suma de 
30.000 mărci. Jucătorii (de o valoare 
discutabilă) au fost cumpărați, iar da
toriile au rămas neachitaie / ___ ,.

în care „oratorii'1 
acte dușmănoase

Amatorii de sport din Berlinul Oc
cidental, plictisiți de meciurile slabe, 
de infringerile consecutive ale echipe
lor lor, nu se mai obosesc să se de
plaseze pe stadioane. Un exemplu con
vingător ni-l oferă recentul meci in
ternațional dintre echipele Manchester 
United și Tasmania din Berlinul de 
Vest, la care au venit doar 8.000 de 
spectatori, ca să nu mai vorbim de 
faptul că la etapa I a campionatului 
primei categorii de fotbal au asistai 
doar 5.000 (!) spectatori.

Pentru a ieși din 
aceste adevărate ca
tastrofe financiare, 
cluburile caută pe 
diferite căi să ex
ploateze la maxi- 
care iubesc sportul.tnum pe toți aceia

Biletele de intrare sînt extrem de scum
pe, iar la antrenamente (drent chirie) 
se percep taxe de-a dreptul fabuloase. 
Pînă și mult trlmbițata societate 
„Sport Toto" (Pronosportul ves'berli- 
nez) are membri susținători care plă
tesc 1 marcă drept... cotizație săptă
mânală. Aceasta pentru a-și asigura 
un ciștig minim in cazul cînd numă
rul participanților la un concurs este 
prea mic.

In vara acestui an sportivii clubu
rilor care doreau să-și pe'reach con
cediul in grup (lucru firesc) au tre-

buit să plătească sume importante 
pentru a-și satisface această plăcere. 
Cu alte cuvinte, în Berlinul Occiden
tal lozinca capitalistă „Cine are bani... 
are dreptul și la concediu" este foarte 
exact aplicată!

Este limpede că în aceste condiții 
sportul vestberlinez coboară tot mai 
mult. Să nu ne mire faptul că prin
tre înotătorii, atleții sau gimnaștii 
vestberlinezi nu poate fi găsit nici un 
sportiv fruntaș, internațional sau cam
pion al R.F. Germane.

O comparație intre valoarea sporti
vilor din Berlinul Occidental și cei 
din marele Berlin, capitala R.D. Ger
mane, este inutilă. Despre valoarea 
sportivilor din cațrtala RD. Germane, 
sini convinși și berlinezii occidentali. 
Ori de cite ori în Berlinul de vest au 
loc întreceri între sportivii localnici 
și cei din Germania democrată, mi mc 
rul spectatorilor este mai mare decît 
la competițiile obișnuite. Explicația 
este simplă: sportivii din R.D. Ger
mană se bucură de multă prețuire din 
partea iubitorilor de sport ves^erli- 
nezi.



Halterofilii sovietici, pe primul plan 
la campionatele mondiale și europene

La telefon, Moscova t

Interviu cu antrenorul sovietic P. Baranov
VARȘOVIA (prin telefon de la tri

misul 
diale 
nuat 
de la 
festat 
s-a dovedit la fel de mare. Sala Gwar- 
dia a fost din nou arhiplină.

La startul disputelor de la categoria 
ușoară s-au prezentat 15 concurenți. 
VIKTOR BUȘUEV (U.R.S.S.) și-a a- 
sigurat primul loc, cucerind titlul de 
campion mondial și european la o di
ferență de 15 kg. față de compatriotul 
său tînărul Akep Faradzan. Doi con
curenți considerați favoriți pentru pri
mele locuri, italianul De Genova și 
austriacul Gunther Macku au ieșit din 
concurs încă din prima probă (împins) 
deoarece au ratat de trei ori consecutiv. 
Foarte strînsă a fost lupta pentru lo
curile 3—4 între irakianul Obduiwahid 
și polonezul Czepulkowski. Irakianul a 
ciștigat la o diferență minimă (2,5 kg.) 
Ambele rezultate sînt excelente: Iată 
clasamentul : 1. VIKTOR BU
ȘUEV (U.R.S.S.) 385 kg. (125—117,5 
—142,5); 2. Akep Farudzan (U.R.S.S.) 
870 kg. (107,5 — 115—147,5); Aziz 
Obduicoahid (Irak) 362,5 kg (105-112,5 
— 145); 4. Ian Czepulkotvski (Polonia) 
360 kg.; 5. Tamraz Enrik (Iran) 352,5 
kg.; 6. Otakar Zdenek (Cehoslovacia) 
350 kg.

Vineri seara, sala Gwardia a fost 
diti nou neîncăpătoare. Cei peste 4000 
de spectatori au asistat la lupte pasio
nante pentru primele locuri la catego
ria semi mijlocie. Iată clasamentul: 
1. THOMAS KONO (SUA) 420 kg. 
127,5-130-162,5) 2. Feodor Bogdanov- 
ski (U.R.S.S.) 417,5 kg (132,5-122,5- 
162,5) 3. Jan Bolionek (Poibnia) 392,5 
kg (120-112,5-160) 4. Veres Gyozo 
(Ungaria) 390 kg. (120-117,5-152,5) 
5. Paterni (Franța) 387,5 kg. 6. Edu
ard Kopa (Polonia) 375 kg.

nostru). — Campionatele mon- 
si europene de haltere au conti- 
jai cu desfășurarea întrecerilor 
categoria ușoară. Interesul mani- 
de amatorii sportului cu haltere

Tiberiu 
pe locul 
cu un nou 

cord republican: 362,5 kg. (v.r. 360 
kg.). El a mai corectat alte două re
corduri: 110 kg. la smuls (v-.r. 107,5) 
și 145 kg. la aruncat (v.r. 140).

După desfășurarea întrecerilor de 
pînă acum, clasamentul pe țări se pre
zintă astfel: MONDIAL: 1. U.R.S.S. 
24 p. 2. R. P. Polonă 19 p. 3. S.U.A. 
12 p., 4. Iran 8 p. 5. R. P. Ungară 7

6. Irak 6 p. EUROPEAN : U.R.S.S. 
p. 2. R. P. Polonă 23 p., 3. R. P.

Concurentul romîn 
man s-a clasat 
(din 15 concurenți)

Ro-
9, 

re

P .
26 .
Ungară și R. P. Bulgaria cîte 8 p 
4. Franța 5 p., 5. R. P. Romînă, R.
D. Germană și R. Cehoslovacă cîte 3 
p. 6. R. F. Germană 2 p. etc. Campio
natele continuă azi și mîine.

OTTO BENKO

în preajma campionatului mondial feminin de baschet
In aceste zile, două dintre viitoarele competitoare la campionatul mon

dial de baschet feminin — echipele R.P. Bulgaria și R.P. Romîne, cărora 
li se adaugă baschetbalistele din R.D. Germană — susțin în Capitala țării 

noastre un ultim „examen" înaintea întrecerilor supreme, care încep la 10 
octombrie la Moscova. In ajunul importantului eveniment, am căutat să 
aflăm amănunte chiar de la locul de desfășurare al campionatului, obținînd 
— prin intermediul redacției ziarului „Sovetski Sport" — un interviu tele
fonic cu antrenorul secund al reprezentativei UJUS.S., PAVEL BARANOV.

— Ce echipe se vor prezenta la 
startul campionatului 7 a fost pri
ma noastră întrebare.

— Titlul mondial va fi disputat în
tre echipele R.P. Bulgaria, R. Ceho
slovacă, R.P. Ungară, R.P. Romînă, 
R.P.D. Coreeană, R.P.F. Iugoslavia, 
R.P. Polonă și, firește, Uniunea So-

vietică — ne-a răspuns la telefon P. 
Baranov.

— In ce stadiu se află pregă
tirile reprezentativei sovietice 7

— In

Turneul internațional de volei 
R. P.

de la cores- 
de a treia zi 
de volei or- 
T.D.N.A., la

SOFIA 2 (prin telefon 
pondentul nostru). In cea 
a turneului internațional 
ganizat de clubul sportiv 
Sofia a avut loc partida T.D.N.Â.— 
Honved. Voleibaliștii bulgari au cîști- 
gat cu 3—0 (12, 8, 9).

La Plovdiv s-au întîlnit echipele 
T.S.K.M.O. și C.C.A. Voleibaliștii ro
mîni au început meciul cu multă în
suflețire. Prin servicii puternice și cu 
un joc mai bun la fileu, ei reușesc 
să cîștige primul set cu 15—12. In 
setul următor, jucătorii sovietici de
monstrează înalta lor clasă internațio
nală și obțin victoria cu 15—10. Ei 
domină în continuare și cîștigă setul

(pe 
vo-

Bulgaria
III cu același scor. In setul IV 
care sovietici îl cîștigă cu 15—6),
lei'baliștii romîni au jucat cu mult 
sub posibilitățile lor. Ei au pierdut și 
această întîlmre, ca și pe cele anteri
oare, cu 1—3.

Cel mai disputat meci din cursul zi
lei de joi a avut loc Ia Varna și a 
opus echipele Legia și Dukla. Victoria 
a revenit echipei poloneze Legia cu 
3—2 (15—11, 11—15, 15—13, 11 — 15, 
15—5). Pe primul loc în clasament, 
la egalitate de puncte, se află T.D.N.A. 
și T.S.K.M.O. (6 p), urmate de Legia 
(4 p), Dukla (2 p), G.O.A. și Hon
ved (0 p).

TOMA HRISTOV

De la l octombrie, toate performanțele atletice 
duc (sau nu)... la Roma!

Au intrat în vigoare normele olimpice, fixate de federația internațională

vederile noastre au fost 15 
jucătoare pe care le-am urmărit în 
decursul acestui sezon și le-am folo
sit în cîteva întîlniri internaționale. 
Este interesant de subliniat că echi
pa U.R.S.S. se va prezenta mult 
schimbată față de trecut, cu cîteva 
nume noi. Astfel, sînt tinerele jucă
toare Smildzini, Bitnere, Altberga, Os
tapenko, Gvelidze. Multe speranțe pu
nem în Smildzini care la cei 17 ani 
are un fizic foarte bine dezvoltat — 
peste 1,90 m înălțime — fiind foarte 
mobilă și susceptibilă de a se perfec
ționa pe plan tehnic. Firește, o serie 
de jucătoare experimentate vor intra 
în cvintetul de bază care probabil va 
arăta astfel: Maximilianova, Kuzne- 
țova, Kostikova, Poznanski, Ostapenko.

— Care sînt caracteristicile a- 
cestei echipe 7

— împreună cu colegul meu, antre
norul Butautas, am insistat la pre
gătirea echipei în spiritul baschetului 
modern pentru practicarea unui joc 
rapid, în tempo susținut. Jucăm în 
atac cu doi centri, iar la nevoie cu 
unul iar în apărare practicăm siste
mul „om la om" combinat cu zonă, 
folosind și „presingul". O calitate a 
echipei este buna pregătire fizică, ceea 
ce îi permite să reziste tempoului cerut 
de-a lungul întregului meci. Trebuie 
să spun că cele cîteva jucătoare noi 
pe care le vom folosi, n-au atins 
încă desăvîrșirea pe plan tehnic. Așa 
sînt de pildă Otsa și Ieriomina, două 
jucătoare care promit. De asemenea, 
mai avem de lucrat asupra jocului 
colectiv.

— Ne spuneați de anumite tn- 
ttlniri susținute de echipă. Care 
au fost acestea 7

— De fapt, verificarea cea mai im
portantă a fost făcută cu prilejul tur-: 
neului celei de a doua Spartachiarje 
a popoarelor. Aci, de pildă, a reieșit 
forma excelentă a tinerei Ostapenko 
— în vîrstă de 20 ani — care a fost 
coșgetera Spartachiadei. S-a remar
cat forma bună a Poznanskăi — ju- 
cătoarea noastră nr. 1 în apărare. 
Ultimele jocuri de control au fost cele 
susținute acum cîteva zile în compa
nia reprezentativei Poloniei. Primul 
joc l-am cîștigat la scor, în al doilea 
însă jucătoarele noastre au intrat pe 
teren cam încrezute și a trebuit să 
luptăm mult timp pentru egalare. Me
ciul a luat sfîrșit cu scorul de 66-66.

— Puteți să ne dați un pro
nostic pentru viitorul campionat 7 
— a fost ultima întrebare a inter, 
viului.

— Cred că cele mai puternice ad
versare ale noastre vo<r fi echipele 
Bulgariei și Cehoslovaciei. Nu este 
exclus ca jucătoarele bulgare, dacă 
se vor menține la aceeași valoare, să 
repete performanța înaltă de Ia ulti
mul campionat european. Dar, îmi 
permit să spun, nici avantajul fere-: 
nului nu trebuie neglijat... — a în
cheiat convorbirea noastră antrenorul 
P. Baranov, căruia ii sîntem recu
noscători pentru amănuntele puse la 
dispoziția cititorilor noștri.

Turneu international de baschet 
in R. P. Chineză

In vederea serbărilor sportive care 
au loc cu prilejul celei de a X-a ani
versări a proclamării R. P. Chineze 
a sosit la Pekin reprezentativa de 
baschet a R. P. Bulgaria care va 
partidipa la un turneu alături de 
echipele R. P. Chineze și R. Ceho-( 
slovace.

Aproape că nu există țară în care 
sportivii să nu se pregătească intens 
In vederea Jocurilor Olimpice de la 
Roma. Mai ales în țările care repre
zintă adevărate forțe sportive, deci 
care vor avea un cuvînt greu de spus 
în importantele întreceri de anul vii
tor, aceste pregătiri au luat o amploa
re deosebită în ultimul timp. Și nu-i 
de mirare. Participarea va fi și foarte 
numeroasă și foarte valoroasă, cum 
nu s-a mal înregistrat în istoria Jocu 
rilor Olimpice. Deci, în perspectivă o 
bătălie acerbă pentru primele locuri, 
pentru victorii, medalii, titluri de cam
pioni și recorduri.

Deosebit de palpitante se anunță în
trecerile atlețtlor, la startul cărora vor

• DEȚINĂTOAREA „Cupei cam
pionilor europeni" la fotbal, echipa 
Real Madrid a evoluat joi în An
glia, întrecînd fosta campioană a ță
rii Manchester United cu scorul de 
6—1 (4—0).

• ETAPA a V-a a campionatu’ui 
de fotbal al R. P. Bulgaria s-a în
cheiat cu urmăoarele rezultate : Ț. D. 
N. A. — Spartak Sofia 2—1. Spar
tak Plovdiv — Levski 2—2, Sep- 
temvri — Dunav Ruse 2—1. Spar
tak Varna — Lokomotiv 1—0, Sla
via — Minior Dmitrovo 0—2.

• DOUA MARI SURPRIZE în cam
pionatul de fotbal al Spaniei: Elje 
(noua promovată) — F. O. Barce
lona 2—1, Valencia — Real Madrid 
2—1. După patru etape, în clasa
ment conduce Atletico Madrid cu 4 
p., urmată de Elje cu 3 p.

• LA 20 NOIEMBRIE începe Ia 
Moscova meciul pentru titlul mon
dial feminin de șah dintre actuala 
campioană Elisabeta Bîkova și pre
tendenta la titlu Hira Zvorîkina.

• LA 1 OCTOMBRIE au început 
Ia Teheran campionatele mondiala de 
lupte libere cu participarea a 18 țări 
printre care U.R.S.S., Japonia. Bul
garia, Polonia, Ungaria, Turcia, Ita
lia. Iran. 

fi prezenți așii atletismului mondial. 
In vederea acestora ei se pregătesc de 
mult timp, folosind orice competiție 
internațională pentru a lupta cu nor
mele preolimpice fixate de fiecare țară, 
sau pentru a-și îmbunătăți performan
țele menținîndu se peste standardurile 
olimpice, asigurîndu-și astfel selecțio
narea în echipele reprezentative.

Fiecare competiție atletică interna
țională capătă în aceste zile o dublă 
semnificație, un dublu scop: acela al 
întrecerii în sine și al pregătirii pre
olimpice.

De la 1 octombrie, performanțele 
atleților au o valoare și mai 
mare. De la această dată au intrat 
în vigoare normele de calificare pen
tru J.O,, fixate de federația internațio
nală. Fiecare țară are dreptul să în
scrie cîte trei atleți în probele atletice 
din cadrul J.O. cu condiția ca toți trei 
să fi îndeplinit aceste norme. Dacă 
totuși nici un atlet nu a îndeplinit nor
ma în proba lui, federația respectivă 
are posibilitatea să înscrie cîte un 
atlet. Poate înscrie și cîte doi, dar în 
acest caz, primul va fi neapărat unul 
care a atins norma olimpică.

Și acum iată normele olimpice fixa
te de I.A.A.F., care au intrat în vi
goare la 1 octombrie și care vor tre
bui îndeplinite pînă la 15 august 1960:

BARBATI: 100 m: 10,4; 200 m 21,3; 
400 m: 47,3; 800 m: 1:49,2; 1500 m: 
3:45,0; 5.000 m: 14:10,0; 10.000 m:
29:40,0; 110 mg: 14,4; 400 mg: 52,5; 
300'0 m obstacole: 8:55,0; înălțime: 
2,05 m; lungime: 7,60 m; prăjină: 4,40; 
in; triplu salt: 15,60 m; greutate: 17,00 
m; disc: 53,00 m; suliță: 76,50 m; cio
can: 62,00 m; decatlon: 6750 puncte.

FEMEI: 100 m: 11,8; 200 m: 24,3; 
800 m: 2:12,0; 80 mg: 11,2; înălțime: 
1,67 m; lungime: 5,60 m; greutate: 
14,60 m; disc: 48,00 m; suliță: 
49,00 m.

La ara actuală, numeroși 
atleți străini au realizat perfor
manțe egale sau superioare norme
lor. Iată o situație statistică, pe pro
be: 100 m — 47 atleți; 200 m — 66; 
400 m — 52; 800 m — 26; 1500 rn — 
28; 5.000 m — 23; 10.000 m — 15; 
110 mg — 58; 400 mg — 35; 3000 m 
steeple — 32; fnălțime — 28; lungime

— 29: prăjină — 54; triplu salt — 35; 
greutate — 42; disc — 37; suliță —
— 23 și ciocan — 28.

Atleții romîni, aflați și ei în pregătire 
preolimpică, au la activul lor cîteva 
performanțe superioare normelor olim
pice, la unele probe: Vamoș la 800 m
— 1:48,2 si la 1500 m — 3’43"; Ilie 
Savel la 400 m g. — 52,2; T. Strzel- 
biscki 8:50,8 la 3.000 m obst; Szabo 
la prăjină — 4,42 m; Bizim la suliță— 
79,96 m; Ioana Petrescu la 100 m — 
11,8; Florica Grecescu. Elisabeta Todo
rov și Marilis Cuțui la 800 m — Io- 
landa Balaș la înălțime — 1,84 m; 
Ana Coman la greutate —• 15,20 m; 
Li a Manoliu la disc — 49,31 m; Ma
ria Diți la suliță — 51,97 m; Maria 
Pândele și Sanda Groșii 5,79, respec
tiv 5(73 m la lungime.

Desigur, un bilanț bun pentru fie
care din atleții de mai sus, dar încă 
nesatisfăcător pentru atletismul nos
tru, în general. Avem convingerea că 
toți atleții noștri fruntași își vor îm
bunătăți tot mai mult pregătirea și 
vor înscrie performanțe superioare, 
care să le asigure participarea la J.O. 
și reprezentarea cu demnitate a atle
tismului romînesc.

Programul „Cupei campionilor europeni" 
la handbal în 7

Comisia tehnică a Federației inter
naționale de handbal a aprobat calen
darul „Cupei campionilor europeni" 
la handbal în 7, prezentat de federația 
franceză.

Primul tur al competiției, ediția 
1959/1960, programează următoarele 
întîlniri :

Spartak Kattowice (R. P. Po
lonă) — Dinamo București; Frisch 
Goppingen (R. F. Germană) — 
Sportverein Union (Finlanda) ; Aar
hus 1880 (Danemarca) — Friedensborg

De pe pistele de atletism
• O echipă de ștafetă a R.P. Un

gare, formată din Kovacs. Szekeresz, 
Iharos și Rozsavolgyi, a stabilit un 
nou record mondial în proba de 4 x 1 
milă cu timpul de 16:25,2. Performan
ța întrece cu 4/10 sec. vechiul record 
al lumii stabilit de Australia (cu H. 
Elliot în echipă) în martie, la Mel
bourne. De asemenea, timpul stabilit 
de alergătorii maghiari este superior 
cu 5,4 sec. vechiului record european 
stabilit de echipa Angliei în august 
la Londra.

• Alergătorul Pavel Kantorek a 
devenit campion al Cehoslovaciei la 
maraton pe anul 1959, cu o perfor
manță excelentă: 2h 19.10,0.

• Intr-un concurs de atletism des
fășurat în orașul Keuru, discobolul 
finlandez P. Lammi a realizat cea mai 
bună performanță a țării sale în ac
tualul sezon: 53,86 m.
• Cu prilejul crosului ziarului „Rude 

Pravo", s-a desfășurat la Praga, un 
concurs de atletism în cadrul căruia 
s-au înregistrat rezultate de valoare. 
Proba de 10.000 m a fost cîștigată 
de O. Suarez (Argentina) cu timpul

Ball Klub (Norvegia) ; Dukla Praga 
(R. Cehoslovacă) — Rk Borac (Iugo
slavia) ; Turnvereniging Allsmeer (O- 
landa) — St. Gellen (Elveția) ; F. C. 
Porto (Portugalia) — Oc. Flemallois 
(Belgia); Esch sur Alzette (Luxem
burg) — Paris Universite Club (Fran
ța).

Intîlnirile din tur și retur se vor 
disputa din noiembrie pînă la 8 decem
brie 1959. Echipa Redbergslids Idrotts- 
klubb (Suedia), «știgătoajea ultimei 
ediții, se califică direct în sferturile 
de finală. (Agerpres). 

de 29,26,0, performanță ce constituie 
un nou record al Argentinei și ' 
Americii de sud. Atletul cehoslox 
M, Blajei a realizat un nou recor- 
al țării sale la săritura cu prăjina: 
4,44 m.

• Atletele finlandeze au reușit în 
ultima vreme să realizeze noi recor
duri naționale. B. Iohansson a aler-' 
gat distanța de 100 m în timpul de 
12,3 sec., întrecînd vechiul record cu 
o zecime de secundă. In proba de 
800 m E. Helin—Mikkola a realizat 
o performanță de 2.10,4, care e supe
rioară cu nouă zecimi de secundă 
propriului său record.
• Campion al Elveției la decatlon 

ă devenit anul acesta, veteranul Fritz 
Fqgelzang, care a acumulat de-a lun
gul întrecerii 6771 puncte.

• Pe stadionul olimpic din Roma
unde vor avea loc anul viitor între-: 
cerile de atletism din cadrul J. O.‘ 
s-a desfășurat recent întîlnirea a tie-' 
tică triunghiulară dintre echipele Ita
liei, Finlandei și. R. F. Germane. Iată 
rezultatele tehnice: 100 m Berutti 
(I.) 10,4; Germar (R.F.G.) 10,5; 200 
m Berutti (I.) 21,2; 400 m Kauff- 
mann (R.F.G.) 46,9- Panciera (I.) 
47,4; 800 m Schmidt (R.F.G.) 1:49,3 j 
Aidam (R.F.G.) 1:49,4; 1500 m Bren-: 
ner (R.F.G.) 3:44,5; 5000 m Salo-’ 
ranta (F.) 14:24,6; 10.000 m Sakw
ranta (F.) 29:59,0; 110 m g. Mazza 
(L) 14,7; Svora (I.) 14,7; 400 m g. 
Martini (I.) 51,4; Janz (R.F.G.)
51,6; 3000 m obst. Bohrne (R.F.G.)' 
9:06,6; înălțime Salminen (F.) 2,06; 
Puhl (R.F.G.) 2,00: lungime Stein
bach (R.F.G.) 7,53; triplu Cavallt 
(I.) 16,05; prăjină Landstroem (F.) 
4,40; disc Repo (F.) 52,85; Con so 
lini (I.) 52,40; suliță Lievore (I.) 
76,89; greutate Meconi (I.) 17,40; cio
can Gristin (I.) 57,8; 4x100 Italia 
40,3; R.F. Germană 40,6; 4x400 R.F. 
Germană 3:10,4; Italia 3:11,7. Cla-' 
sament pe echipe: R. F. Germană—4 
Italia 1077a — 10O‘/2; Italia—Fink 
landa 108—100.


