
;; -Ft ci ă

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, fUNIȚI-VJlf
I

Pregătiri pentru crosul 
Să intimpinăm 7 Noiembrie"

la asociația sportivă C.F.R. „Grivița Roșie«f

■
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.Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînâ
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Toată atenția muncii de consolidare
a asociațiilor sportive!

In actuala formă de organizare a 
mișcării de cultură fizică și sport, ro
lul principal revine asociațiilor spor
tive — unități de bază — în care își 
desfășoară activitatea cei peste 2.200.000 
de membri ai UCFS. Aici, în asocia
ția sportivă, dobîndește fiecare tînăr 
primele noțiuni despre sport, aici 
începe oricare sportiv să facă primii 
pași spre . măiestrie.Asociațiile noastre 
sportive au, fără îndoială, principala 
contribuție la realizarea însemnatelor 
succese cu care se mîndrește astăzi miș
carea de cultură fizică și sport. In 
cadrul miilor de asociații sportive este 
organizată o intensă activitate la care 
oamenii muncii participă cu entuziasm 
în ceasurile libere, își petrec timpul în 
mod plăcut, util și recreativ.

Mereu mai puternice, mai bine orga
nizate. asociațiile sportive — conduse 
si îndrumate de organizațiile de partid 
- își îndeplinesc importantele sarcini 

ce le-au fost trasate prin Ilotărîrea 
Partidului și Guvernului din 2 iulie 
1957.

Experiența muncii sportive desfășu- 
că a- 
aceste 
noas- 
și e- 
orga- 

cele

ba decît de realizări izolate și de 
multe lipsuri care frînează în mod 
direct dezvoltarea muncii 
Fără pretenția de a face o 
muncii asociațiilor sportive, 
prim totuși asupra citorva 
care s-au dezbătut în plenarele consi
liilor regionale U.C.F.S.

sportive, 
analiză a 
să ne o- 
probleme

UN OBIECTIV PRINCIPAL: 
CONSOLIDAREA ORGANIZATORICA

nizat instruirea președinților de aso
ciații sportive. Cum poate fi realizată 
consolidarea organizatorică dacă, de 
exemplu, în raionul Sighet mai bine 
de 10 asociații sportive n-au încasat 
în tot anul nici un fel de cotizații de 
la membrii UCFS ? De asemenea, în 
raionul Tulcea, în 27 din cele 45 de

■ •

In aceste zile, tinerii din asociațiile sportive participă cu entuziasm la
întrecerile crosului „Să intimpinăm ziua de 7 Noiembrie"*  v< 1

(Foto: T, Roîbu)'

rate pînă acum confirmă faptul 
colo unde asociațiile sportive, 
unități de bază 
tre sportive s-au 
xistă o puternică 
nizație, succesele 
mai frumoase. Există însă și aspecte 
negative. Avem încă asociații sportive 
unde munca se desfășoară ia un nivel 
necorespunzător, în salturi, fără per
spectivă. Firește, aici nu poate fi vor-

ale mișcării 
consolidat 
viață de 
sînt din

Multă vreme îți stăruie în amintire _ 
lucrurile frumoase pe care le vezi ” 
atunci cînd vizitezi asociații spor- ’ 

tive cum sînt Flamura roșie Arad, C.F.R. 
Grivița Roșie București, Combinatul 
siderurgic Hunedoara etc. Consiliile 
asociațiilor muncesc bine, 
membrilor UCFS este în 
creștere, există multe secții pe ramură 
de sport. Pretutindeni este așa? Din 
păcate, nu. In multe asociații sportive 
din raioanele Filimon Sîrbu, Călmă- 
țui, Măcin sau Focșani numărul mem
brilor UCFS este foarte mic; în re
giunea Galați, de exemplu, din 704 
sate numai în... 42 au fost înființate 
asociații sportive, în raionul Vrancea 
și în orașul Focșani asociațiile sportive 
n-au organizat nici o adunare gene
rală. Nu trebuie să ne surprindă nici 
lipsurile asociațiilor sportive din ra
ionul Filimon Sîrbu. Consiliile asocia
țiilor nu știu cum să muncească și la 
această stare de lucruri a contribuit 
și organul raional UCFS care (neres- 
pectînd indicațiile date) nu a orga-

DAN GIRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

In aceste zile, la asociația sportivă 
C.F.R. „Grivița Roșie", ca și la celelalte 
asociații de pe întreg cuprinsul țării, în 
centrul preocupărilor consiliului de con
ducere stau întrecerile crosului de mase 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie",

O vizită făcută, recent, Ia sediul ă- 
sociației ne-a convins că tovarășii din 
consiliul de conducere se străduiesc să 
traducă în viață lozinca „Cu toții la

(Continuare în pag. ă 2-a)

numărul 
continuă

aimiinica spurliii

lată un aspect al Stadionului Republicii în timpul întîlmrii de box 
dintre reprezentativele R. P. Romine și Italiei. Hotărit lucru, în ceea ce 
privește popularitatea, boxul a început să șe ia la întrecere, la noi, 
cu fotbalul I

iVaiație: Oespre trei competiții
O primă etapă (a returului) în cam

pionatul republican de polo, un turneu 
de calificare (cu patru echipe) pentru 
prima categorie a țării și o tentativă 
de record (reușită) au menținut 
sfîrșitul săptămînii 
iubitorilor natației în jurul piscinelor 
din București, Cluj șl Timișoara. Care 
sînt — pe scurt — concluziile ce se 
impun la sfîrșitul acestor întreceri ?

a) în primul rînd — referindu-ne 
la campionatul republican ■— faptul 
că cele trei fruntașe, Dinamo Bucu
rești, C. S. Oradea și C.G.A. continuă 
să lupte cu șanse egale pentru mult 
rîvnitul titlu de campion;

b) teoretic, Industria Lînii din Ti
mișoara nu mai are șanse pentru a 
evita ultimul loc și deci... retrogra
darea ;

c) pentru ediția I960 a campiona
tului republican vor promova două e- 
chipe; ele sînt: Voința București și 
Cetatea Bucur, formațiile care, la sfîr
șitul turneului de calificare, s-au do
vedit a fi mai bine pregătite decît ad
versarele lor,
Timișoara. In sfîrșit, cîteva cuvinte și 
despre reușita tentativă de reco-rd e- 
fectuată duminică de juniorul Cornel 
Mocanu, de la Rapid Buc., în proba

la
trecute interesul

C.F.R. Cluj și Voința

U. R. S. S. A CUCERIT 
CELE MAI MULTE TITLURI 
LA CAMPIONATELE MONDIALE 

DE LUPTE LIBERE
La Teheran au luat sfîrșit campiona

tele mondiale de lupte libere. Iată lis-, 
ta noilor campioni în ordineafeatego- 
riilor: muscă Aliev (U.R.S.S.) ; cocoș 
Akbasti (Turcia) ; pană Dagistanli 
(Turcia) ; ușoară Slniavski (U.R.S.S.); 
semiimijlocie Habibi (Iran) ; mijlocie 
Sirtladze (U.R.S.S.) ; semigrea Takhti 
(Iran) ; grea Gamadov,(R. P. Bulga
ria). Clasamentul pe'țări: U.R.S.S. 
34 p., Turcia■ 321/, P-> R- P. Bulgaria' 
22 p. (Agerpres).

de 1500 m liber (și în „trecere" și la 
800 m). Tînărul feroviar, în schim
bare de stil (înoată acum în forță) și 
cu o bună pregătire fizică a înotat 
uniform (pe cele 15 lungimi de ba
zin) reușind un timp valoros: 19:13,0.

G. N.
CLASAMENTUL CATEGORIEI A LA POLO

7 5 1 1 37:15 11
6 5 0 1 47:16 10
7 5 0 2 43:17 10
7 3 1 3 26:36
7 3 0 4 23:24
7 2 0 5 12:34
7 0 0 7 9:55

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Ind.

Etapa viitoare: (joi 8 oct.) Știința 
Cluj—O. S. Tg. Mureș, Industria Lî
nii Timișoara—Dinamo București, 
O. S. Oradea—Știința Buc.

C.S. Oradea 
Dinamo Buc.
C.C.A.
C.S. Tg. Mureș 
Știinfa Cluj 
Știinta Buc.

Lînii Timișoara

CORNEL MOCANU (Rapid Buc.) r5

Penultimul concurs al etapei finale 
a campionatului republican individual 

F. R. T. M.și al Cupei
Fruntașii tenisului. nostru de masă 

nu au mai avut prilejul unei con
fruntări interne , importante de cinci 
luni de zilej.această'perioadă cuprin- 
zînd și lunile de‘vară-cînd activitatea 
competițională este mai redusă. De 
aceea,*  concursul care începe vineri la 
Craiova va fi o bună ocazie pentru 
o trecere, în .revistă. a forțelor, acum, 
în preajma unui bogat program com- 
petițional intern și internațional. La 
Craiova va avea loc "vineri, sîmbătă 
.și duminică penultimul concurs din 
țtotalul de patru organizate în cadrul 
.etapei finale a (campionatului repu
blican individual. După cura s-a mai 
anunțat, aceste întreceri contează și 

.pentru Cupa F.R.T.M. Cupa va fi a- 
tribuită asociației sau clubului care 
în cursul celor patru , concursuri va 
totaliza cel mai (măreț număr de pun
cte .înțcele .cinci. pr,gbe^(simplu mas- 
culin7șr*feminin, !’ dublu masculin, fe
minin și mixt)

Paravanul făcut de Maria Voicu în fața Vaniei Voinova ti permite
Hanelorei Krauss să arunce nestinjenită la coș. Fază din meciul R. P. 
Bulgaria — R. P. Rorrună.

(Foto: I. Mihăică)

La Craiova se vor întîlni Radu Ne- 
gulescu — campionul european de ju
niori, Mircea Popescu — care a luat 
parte de curînd la turneul interna
țional de la Moscova —, Paul Pesch, 
Gh. Cobîrzan, Bottner, Rethi, Bodea, 
Geta Pitică și Maria Alexandru •— 
cîștigătoarea și respectiv finalista 
competiției care a avut loc în capi
tala Uniunii Sovietice —, Mariana 
Barasch — campioana europeană de 
junioare — Catrinel Folea, Lucia Co
bîrzan etc. Cum lunile care au trecut 
pînă acum au fost folosite pentru an
trenamente de sportivii noștri, din 
care unii ne-au și reprezentat în di
ferite concursuri internaționale, spe
răm că jocurile de la sfîrșitul acestei 
săptămîni vor fi de un nivel tehnic 
mulțumitor. Ceea.ce ar constitui, de- 
sigur, o bună propagandă pentru a- 
cest sport. Noi . le dorim succes și! 

^sperăm că jucătorii își jucătoarele vor 
:depune toate; eforturile pentru a con
firma așteptările.

Azi, ia Cluj, boxerii 
romîni și italieni 

se întilnesc din nou
loc în sala Ar

de
Astă-seară va avea, 

.matei, din Cluj a doua întîlnire 
’boxkdintre -echipele reprezentative ale 
R. , P.; Romîrie‘ și-Itailiei. In formația- 
noastră ; vor apare cîțiva .. pugiliști ti- 

;neri,<șspre aHi se da posibilitatea să 
capete’experiența meciurilor grele. 
Vor : urca în ring, probabil, următorii: 
boxeri: Vasile Vintilă (muscă), An
drei ■ Olteanu (cocoș), Andrei Farcașs 
(pană), Marin Urlățeanu (semiu- 
șoară), Gheorghe Dumitru (ușoară),.

, Mihai Stoian sau->Marini Ion (semi4- 
> mijlocie), Ștefan Gojan (mijlocie tt- 
[ șoară), Ion Monea (mijlocie), Petre:;
Zaharia (semigrea), Mihai Gheorghi-Fj 
oni (grea).



MEREU IN MIJLOCUL SPORTIVILOR DIN CARNETUL CORESPONDENTULUI
Cînd s-a deschis ușa clasei, ca la 

•b comandă, toți elevii l-au salutat pe 
profesor cu un puternic „bună ziua". 
Pe drum, sătenii cu care se întîl- 
nea îl salutau respectuos. La sfatul 
popular sau la căminul cultural al co
munei, același respect 1 Toate acestea 
mi-au arătat, chiar de la început că 
profesorul de educație fizică Constan
tin Iatagan din Ciorogîrla este mult 
apreciat în comună.

... Constantin Iatagan nu e de fel 
din Ciorogîrla. Dar, în urmă cu cinci 
ani, fiind repartizat la catedra de edu
cație fizică a școlii elementare din 
această comună, s-a stabilit aci, de
finitiv. Și, chiar de la început, el s-a 
dăruit cu pasiune muncii de pregă
tire sportivă a elevilor. Harnic și pri
ceput în problemele sportive, tînarul 
profesor și-a căpătat repede încrede
rea țăranilor muncitori. „Asta-i omul 
care ne trebuie aci I" — și-au spus ei. 
Și, de atunci, au început să-l întrebe 
fel și fel de lucruri despre modul cum 
ti'ebuie organizată activitatea spor
tivă în comună.

— Să facem și noi o asociație 
sportivă — le-a propus el într-o zi 
tinerilor din comună. Vom munci mai 
bine, vom fi mai mulți și, veți vedea, 
vom avea rezultate mai frumoase. 
Tinerii din Ciorogîrla n-au stat mult 
pe gînduri. Ei și-au constituit, la sfîr- 
șitul anului 1957, asociația lor spor; 
tivă pe care au numit-o „Recolta".’ 
'Au început doar cu 30 membri 
U.C.F.S. și cu trei secții pe ramură 
de sport: fotbal, tir și trîntă. înce
putul a fost, după cum se vede, mo
dest, dar pasiunea cu care munceau 
membrii consiliului de conducere al 
tinerei asociații sportive în frunte cu 
profesorul Iatagan, constituia o ga-’ 
ranție că în curînd, sportivii din co
muna Ciorogîrla vor obține succese 
remarcabile. Așa s-a și întîmplat. Pe 
lîngă echipa de fotbal care activa în 
campionatul raional, au luat ființă 
alte două echipe, de pitici și de tine
ret. Anul trecut, atleții din Ciorogîr
la au obținut primele succese în ca-

drul Spartachiadei de vară a tinere
tului. Șahiștii s-au bucurat, de ase
menea, de grija consiliului asociației. 
In prezent, aproape că nu există casă 
în care jocul de șah să nu fi pă
truns. La căminul cultural, tinerii 
sportivi urmăresc cu interes emisiu
nile de sport televizate, iar profesorul 
Iatagan le explică momentele cele mai 
importante. Un alt succes legat de 
activitatea profesorului de educație 
fizică din Ciorogîrla, care dovedește 
atenția ce se acordă consolidării or
ganizatorice a asociației „Recolta" 
din această comună, este creșterea 
numărului de membri U.C.F.S. .As
tăzi, la Ciorogîrla există peste 260 
membri U.C.F.S. și, după cum ne-a 
asigurat profesorul Iatagan, în curînd 
numărul acestora va crește.

Nu de mult. Constantin Iatagan a 
fost trimis la cursurile de speciali
zare ale învățătorilor care predau e- 
ducația fizică la sate. La Tîrgoviște, 
el a căpătat noțiuni și mai temeinice 
de predare a orelor de educație fizică 
în școli, a participat la lecții practice 
de fotbal, volei, atletism, oină, po
pice ș.a.

— Mi-au fost de un mare ajutor 
cursurile pe care le-am urmat la Tîr
goviște, ne-a spus el. Multe din în
vățămintele căpătate acolo le și aplic 
acum în școala noastră și în activi
tatea asociației sportive.

...Să-1 urmărim acum pe profesorul 
Iatagan la cursurile de educație fi
zică de la școala elementară de ciclu 
2 din comună. Profesorul îi inițiază pe 
elevi 
care 
care, 
fesor 
rilor, 
mult
din G’orogîrla vor fi mai frumoase. 
Aceasta, pentru că în fruntea activi
tății sportive de aci se află un profe
sor priceput, plin de entuziasm și 
harnic...

în probele de sprint. Atenția cu 
aceștia îi u: "resc orice miș- 
priceperea cu care tînărul pro- 
dâ noțiuni din tehnica alergă- 
ne face să credem că nu peste 
timp, succesele tinerilor sportivi

R. O.

Un nou club sportiv

De curînd, în sala de festivități 
sfatului popular din orașul Con-a _____  ,.r __ ...

stanța a avut loc în prezența a peste 
200 de activiști voluntari ai U.C.F.S. 
ședința de constituire a clubului 
sportiv „Farul”. Ședința a fost des
chisă de tov. Mogîrdiceanu, președin
tele consiliului regional al U.C.F.S., 
care a arătat pe scurt importanța 
constituirii unui club sportiv în lo
calitate. Din consiliul de conducere 
ales cu acest prilej fac parte și tova
rășii : Tudose Vasiliu, președintele co
mitetului executiv al sfatului popular. 
oraș Constanța, Dumitru Bozdîncă, se
cretarul comitetului executiv al sfa
tului popular-oraș Constanța, Ion

Maestrul sportului Ștefan Doczi dă explicații trăgătorilor din Petroșani 
despre tehnica tragerii, cu arma liberă.

Nicolaescu, vicepreședintele comi
tetului executiv al sfatului popular 
regional Constanța etc.

V. SUC1U
Concurs de talere la Craiova
Zilele trecute, pe hipodromul din 

Parcul Poporului din Craiova, filiala 
regională de vînătoare și pescuit a 
organizat un concurs regional de 
talere. Au participat 12 trăgători. La

rJnOkBOVEI
IN RE GIUNEA BACAB...

proba talere aruncate din șanț 
locul 1
Ovidiu
locul II Bujor Iovănel (filiala Ca
racal). locul III Ion Cămătarii (fi
liala Strehai-a). La skeet primii trei 
clasați au fost în ordine, Titu Po
pescu (filiala Caracal), Ovidiu Gadi-’ 
dov și 
raoal).

a fost cîștigat de către
Gadidov (filiala Craiova),

Bujor Iovănel (filiala Ca-

ROMICĂ SCHULTZ

școlilor sportive U.C.F.S.Cupa
Recent, la Cîmpulung Moldovenesc, 

într-o atmosferă sărbătorească, s-a 
desfășurat competiția organizată de 
Consiliul regional U.C.F.S. pentru e- 
chipele de fotbal ale școlilor spor
tive U.C.F.S. Alături dc echipa șcclii 
sportive U.C.F.S. din Rădăuți a par
ticipat și ■ echipa școlii sportive 
U.C.F.S. din Bacău. Echipa băcăoană, 
mai bine pregătită tehnic și tactic, 
a cîștigat ambele meciuri la scorur- 
concludente : 6—3 și respectiv 8—2. 
Publicul cîmpulungean a fost entu 
ziasmat de jocul practicat de fotba
liștii băcăoani.

DAN CARAGHEORGHE 

Spartachiada fetelor
In dorința de a atrage în activita

tea sportivă cit mai multe fete dir 
regiunea Hunedoara, comisia regio 
nală a Spartachiadei tineretului, ci 
sprijinul organizațiilor U.T.M. și de 
femei, organizează o Spartachiadă ; 
fetelor la următoarele discipline spor 
tive: atletism, tir, volei, tenis di 
masă și șah. Această competiție s< 
va organiza în toate centrele d< 
raion, precum și în orașele de subor 
donare regională și orășenească, dup; 
cum urmează: Deva, Hunedoara, Pe 
troșani, A'ba Iulia, Teiuș, Zlatna 
Sebeș, Orăștie, Cugir, Brad. Sime 
ria. Călan. Hațeg și Ilia.

N. ZBUCHEA

Noi asociații sportive
IN ORAȘUL FOCȘANI a luat ființă 
nouă asociație sportivă. Este vorba 

de asociația sportivă de pe lingă Gos
podăria Agricolă Colectivă ,.1907“, care 
din primele zile de existență a și înre
gistrat un număr de 70 de membri 
U.C.F.S. Pentru a se asigura desfășu
rarea unei rodnice activități, au fost 
amenajate prin muncă voluntară un 
teren de volei și un club sportiv. A- 
sociația sportivă a fost dotată cu mese 
de șah și una de tenis.

AURELIAN AXENTE — coresp.

o
raional, pentru care s-a pregătit c 
toată seriozitatea.

IOAN MUREȘAN — coresponden

„Să 
la

Pregătiri pentru crosul 
i întimpinăm

asocata
„Grivița

1 Noiembrie’ 
spiFtivă C.F.R.

r -...Zilele trecute, sportivii din satele 
(regiunii Bacău și-au disputat întîie- 
iiatea în cadrul etapei regionale a 
„Cupei Moldovei". întrecerile sportivi
lor băcăoani au fost deosebit de dîrze 
și, deseori, de un bun nivel tehnic. 
Cei mai bine pregătiți s-au dovedit a 
fi reprezentanții raioanelor Bacău șl 
Roman, care au cucerit, de altfel, ma
joritatea titlurilor. Se cuvine să sub
liniem că în cadrul probelor de atle-' 
tism, care s-au desfășurat pe terenul 
„Laminarul" din Roman, au fost sta
bilite două noi recorduri regionale. 
Astfel, în cadrul probei de greutate 
fete, tînăra Niculina Dunwtriu din co
muna Mărgineni (raionul Bacău) a 
aruncat bila de metal la 10,25 m, 
iar Ion Boască din Valea Uzului

(raionul Moinești) a obținut o arun
care de 13,81 m. Aceste două perfor
mante, care — așa cum am spus — 
constituie recorduri regionale, se adau
gă la celelalte rezultate remarcabile 
realizate în cadrul etapei regionale. 
Iată acum campionii regionali. ATLE
TISM. Femei: 100 m: Maria Pituleț 
(raionul Bacău); 400 m: Paraschiva 
Lepădatu (raionul Bacău); lungime: 
Maria Pituleț (raionul Bacău); înăl
țime: Maria Floareș (raionul Bacău); 
greutate: Niculina Dumitriu (raionul 
Bacău). Bărbați: 100 m: Alexandru 
Dumitrașcu (raionul Bacău); 800 m: 
Virgil Bucevschi (raionul Bacău); 
3000 tn: Ion Trăistaru (raionul Ba
cău); greutate: Ion Boască (raionul 
Moinești); înălțime: Gheorghe Vata-

maliuc (raionul Bacău); lungime: Va- 
sile Croitoru (raionul Tîrgu Neamț). 
FOTBAL: Echipa „Bradul" Roznov 
(raionul Piatra Neamț). VOLEI : 
Voința Cătălești (raionul Bacău) — 
la fete — și Flacăra Roșie Sascut 
(raionul Adjud) la băieți. OINĂ: 
Echipa Steagul Roșu Horcești (raio
nul Bacău). GIMNASTICA: Echipa 
școlii profesionale agricole din Tri- 
fești. TRINTA : cat. 55 kg: Ion Brîn- 
ză (Adjud); cat. 61 kg: Ștefan Andro- 
nic (Bacău); cat. 68 kg: Gheorghe 
Bl aga (Tg. Ocna); cat. 76 kg: Ion 
Iosub (Roman); cat 84 kg: Lazăr 
Lazăr (Roman); cat peste 84 kg: 
Apostol Rotaru (Rotnan).

PINA NU DE MULT la Institutul 
regional de proiectări din Satu Mare 
nu se desfășura nici un fel de activi
tate sportivii, deși în institut existau 
peste 150 salariați, dintre care 80% 
tineri. In luna septembrie însă, un grup 
de tineri din atelierul „Drumuri", în 
frunte cu Aurel Derida, a lua inițiativa 
înființării unei asociații care să asigure 
desfășurarea unei bogate activități spor
tive în rîndurile tinerilor din institut. 
In urma consfătuirilor ce au avut loc, 
a fost înființată asociația sportivă 
institutului, care a primit denumirea 
„Proiectantul". încă din prima zi 
existență, asociația „Proiectantul" 
atras 50 de tineri, iar în momentul 
față cifra membrilor U.C.F.S. este 
aproape 100. Subliniem că echipa 
fotbal a fost înscrisă în campionatul

a 
de 
de

a 
de 
de 
de

Toată atenția muncii de con 
a asociațiilor sportive!

1

(Urmare din. pag. I)

sportive nu au fost încasate 
de la constituirea asociațiilor 
acum. Se poate oare vorbi 
consolidare organizatorică la 

care.

.-asociații 
•cotizații 
și pînă 

■ despre 
asociațiile din raionul Mediaș 
timp de trei luni n-au primit nici un 
membru în UCFS ? Toate aceste lip
suri trebuie lichidate urgent. In a- 
cest raion ca și în orașul Mediaș, o 
lună întreagă n-au fost strînse coti 
rzațiile sportive din nici o asociație 
sportivă. Concluziile se impun. Și, 

■poate că ele vor folosi și altor asocia- 
țții sportive.

O ACTIVITATE CONTINUA 
PENTRU MEMBRII UCFS

înt multe asociațiile sportive 
, care membrii UCFS desfășoară 

o vie activitate. Astfel, în asoci- 
-ațiije Minerul din Baia Borșa, Cavnic, 
Baia Sprie, la Inainte-Berveni, Unirea- 
Seini, la G.A.C. Diocheți, la G.A.C. U- 
rechești etc. se organizează permanent 
■campionate de casă, membrii UCFS 
■participă la marile competiții de mase, 
Ta acțiuni turistice. Dar, există și aso-

s în

ciații sportive în care întreaga preocu
pare este îndreptată numai spre o e- 
chipă sau alta, neglijîndu-se în mod 
condamnabil organizarea unei activi
tăți care să cuprindă masele de mun
citori. In aceste condiții este normal 
ca activitatea sportivă să lîncezească 
la asociații cum sînt Rapid-Si- 
ghișoara, Măgura-Codlei, Recolta-Or- 
lat etc. De ce oare aceste aso 
ciații n-ar urma exemplul atît de fru
mos pe care-1 oferă ascgiiația sportivă 
G.A.O. Pechea (regiunea Galați), unde 
există peste 3.000 de membri ai UCFS 
care au început să practice diferite 
discipline sportive, unii realizînd chiar 
performanțe din cele mai frumoase?

MUNCA PLANIFICATA, DE 
PERSPECTIVA

Iată o problemă a cărei impor
tanță este unanim recunoscută. 
Ea asigură succesul și în do

meniul sportului. Cîteva exemple: a- 
sociațiile Flamura roșie și Metalo-Chi- 
mic Sibiu, Bumbacul Uisnădie, Chimia 
Făgăraș, Automotoare Orașul Stalin. 
Aici, fiecare membru al consiliului are 
sarcini concrete, consiliul analizează 
îndeplinirea obiectivelor fixate în ra
port cu sarcinile trasate și cu posibili
tățile existente. Se iau măsuri cores
punzătoare pentru îndeplinirea planuri-:

lor de muncă. Și așa sînt obținute 
multe succese. Cu totul altfel de exem
ple ne oferă însă multe dintre aso
ciațiile sportive din regiunea Stalin, 
din regiunea Pitești sau Constanța, 
unde numărul membrilor UCFS crește 
în salturi, apoi stagnează, iarăși urcă 
cu cîteva suie etc. Aceeași situație și 
în ceea ce privește încasarea coti
zațiilor și înmînarea carnetelor de 
membru al UCFS etc. Luni de zile 
încasarea cotizațiilor este neglijată iar 
apoi (de cele mai multe ori atunci cînd 
se apropie data întocmirii situațiilor 
statistice) începe o activitate febrilă 
în care sînt angrenați toți activiștii 
sportivi care, în acest fel, neglijează 
alte probleme.

ÎNDRUMARE ATENTA, 
COMPETENTA

Cele cîteva aspecte negative
bliniate în aceste rînduri nu se 
datoresc numai asociațiilor spor

tive. De multe lipsuri se fac vinovate 
organele UCFS, îndeosebi cele oră
șenești și raionale, care au neglijat re
zolvarea la timp și în bune condiții 
a unor probleme importante. Nu sînt 
răspunzătoare consiliile raionale UCFS 
pentru faptul că în regiunea Galați, 
Baia Mare, regiunea Stalin etc. nume
roase sate sînt încă necuprinse în acți-

Stb

unea de constituire a asociațiilor spor
tive (ne referim Ia acele sate care au 
posibilități)? Dacă în unele asociații 
sportive nu s-au organizat nici un fel 
de adunări generale, aceasta nu este 
și din cauza acelor consilii raionale 
sau orășenești UCFS care s-au ocupat 
de alte probleme ? Lucrurile sînt clare. 
Dacă zeci de asociații au „uitat" să 
se îngrijească de încasarea cotizațiilor, 
dacă în alte părți membrii UCFS par
ticipă doar la una sau două întreceri 
sportive de-a lungul unui an, consiliile 
UCFS erau datoare să ia măsurile co
respunzătoare. Consiliile UCFS trebuie 
să ajute mai mult asociațiile sportive 
în organizarea muncii lor, să le în 
drume și să le controleze permanent, 
dînd dovadă de multă exigență.

★
Sarcinile activiștilor sportivi sînt, 

desigur, multiple și fiecare își are im
portanța ei. Să nu uităm însă nici 
o clipă că întreaga noastră atenție 
trebuie îndreptată spre munca din a- 
sociațiile sportive — unitățile de bază 
ale mișcării sportive. Muncind cu per
severență pentru consolidarea asocia
țiilor sportive, pentru intensificarea 
activității acestora, vom contribui la 
obținerea unor noi și importante suc
cese, Ia îndeplinirea importantelor sar
cini ce revin mișcării noastre de cul
tură fizică și sport.

Roșie“
. -a.,: /)

cros", pe care o întîlnești peste tot, 
locuri vizibile, in marea uzină, pe pi 
reții diferitelor secții și ateliere de 
complexul C.F.R. Grivița Roșie. In sc< 
pul de a angrena și la această ediție 
crosului „Să întîmpinăin 7 Noieinl 
un număr cît mai mare de tineri, 
siliul asociației sportive a întocmit, u: 
timp, împreună cu comitetul U.T.ă 
din uzină, un plan de acțiune al căr 
prim punct a fost...
...POPULARIZAREA COMPETIȚIEI

„In anii trecuti, ne spunea tov. Io; 
Gheorghe, secretarul asociației, consili 
raional U.C.F.S. ne trimitea, din tim 
un număr de afișe pentru popularizări 
competiției. De data aceasta, văzând i 
se intirzie cu trimiterea lor, am conic 
ționat singuri afișele șt lozincile, pe ca 
le-am împărțit tuturor responsabilii 
sportivi din diferitele sectoare de muni 
ale complexului. In plus, am găsit n 
ce sar să folosim și gazetele de pere 
ale fiecărei secții, ziarul de uzină, , 
șt stația de radio amplificare. Și astfi 
de cîteva ori pe zi, difer.tele gru 
sportive sini mobilizate prin stația > 
radio la întrecerile care se desfășoar 
după un program riguros întocmit, 
terenul Parcul Copilului. La stația > 
radio sînt anunțate și rezultatele înt 
gist rate cu o zi înainte".

ACȚIUNI ORGANIZATORICE 
„Potrivit unui bun obicei, întotdeau 

înaintea unei competiții importante 
sportului nostru de mase, convoca 
la o ședință pe toți responsabilii gr ui 
lor sportive (54 ia număr), pentru 
prelucra împreună regulamentul comf. 
tiției respective. Tot așa arii proced 
și acum. Un prețios ajutor am prin 
și din partea comitetului de întrepri 
dere, care în cadrul consfătuirilor 
producție a trasat sarcini precise pi 
șediriților de secții sindicale în legătu 
cu mobilizarea la crosul „Să intimi 
năm 7 Noiembrie". De organizarea te 
mcă se ocupă îndeaproape cei doi i 
bitri de atletism, tov. ton Paraschives 
și Constantin Simian".

Iată dar, care este explicația succe: 
lor obținute și pe linie de sport 
harnicii muncitori ai complexului G 
vița Roșie: un ajutor permanent c 
partea organizațiilor de part 
o strînsă colaborare a orga; 
zațiilor U. T. M. și sindicale cu i 
tivul asociației sportive, o organiz; 
perfectă a muncii, care face posib 
traducerea în fapt a oricărui plan 
acțiune.



Un antrenor din rdlele noastre— Itinerar polonez...
CONSTANTIN

„Am debutat ca antrenor în anul 
1949, după ce ca jucător am apărut 
pe teren chiar în anul Eliberării țării 
noastre... Am jucat, mai întîi, la Ac
vila Giurgiu — în orașul meu natal. 
Cînd am încheiat cu fotbalul, ca jucă
tor, m-am dedicat muncii de instruire 
a viitorilor fotbaliști...

Așa a început, deunăzi, să-și depene 
amintirile, Constantin Teașcă. Amintiri 
din bogata activitate desfășurată _ în 
taberele de juniori de la Bistrița, 
Clmpulung, Poiana Stalin și Rîmrucu 
Vîlcea, amintiri legate de frumoasele 
succese dobindite de reprezentativa 
noastră de juniori...

— După cite știm -, ați condus, in 
cîteva rînduri, și pregătirile echipei 
reprezentative secunde a țării?...

— Da, în două rînduri: în meciul cu 
U.R.S.S., terminat la egalitate (0—0) 
și în acgla cu Grecia B cîștigat de 
formația țării noastre cu scorul de 
4—2. '

Aveam in față un antrenor format 
de mișcarea noastră sportivă in acești 
ani luminoși de după Eliberare și care, 
prin condițiile ce t-au fost create, a 
înregistrat rezultate remarcabile. Cum 
se explică succesele dobindite de Cons
tantin Teașcă ? Să-i dăm cuvîntul:

— Totul e să lucrezi cu pasiune, să 
elimini improvizațiile, să dai dovadă 
de seriozitate. In același timp, să nu 
neglijezi latura educativă a muncii de 
antrenor. Activitatea noastră a antre
norilor, așa cum sublinia cunoscutul 
antrenor sovietic Viktor Alexeev, se

Turneul final 
al campionatului republican 

de hochei pe iarbă
Incepînd de astăzi și pînă dumi

nică Bucureștiul găzduiește turneul 
final al campionatului republican de 
hochei pe iarbă, pentru desemnarea 
echipei campioane pe anul 1959.

Pentru întrecerile turneului final 
s-au calificat echipele cla&ate pe locu
rile 1 și 2 din cele trei serii ale 
campionatului. Acestea șînt: Știința 
București și Fulgerul Oltenița (seria 
I), Constructorul București și Victoria 
București (seria a Il-aj, Electrica 
Oradea și Constructorul Cluj (seria 
a IlI-a).

Jocurile se yor disputa, sistem tur
neu, fiecare formație susținînd cîte 
5- întîlniri.

Partidele se anunță echilibrate, 
echipele fiind de forțe sensibil egale. 
Pe lîngă Știința București (campioa
nă republicană pe anul 1958) și Vic- 

>ria București, formații consacrate 
.n această disciplină sportivă, jocu
rile din seriile campionatului repu
blican au prilejuit afirmarea unor 
echipe ca Fulgerul Oltenița, Construc
torul București. Electrica Oradea și 
Constructorul Cluj, meciurile vor avea 
loc pe terenul III al stadionului „23 
August".

Rezultatele primului campionat 
republican de lansetă

întrecerile finale ale primului cam
pionat republican de lansetă, desfă
șurate duminică pe stadionul „23 Au
gust" (terenul de lingă turnul de pa
rașutism), au luat sfîrșit cu următoa
rele rezultate :

Proba de precizie la ținta Skish — 
cu greutatea de 7,5 gr.: 1. Emil T6- 
rbk-junior (R.A.M.) 66 p., 2. Francisc 
Molisz (Timișoara) 62 p., 3. Iuliu 
Nagy (Oradea) 60 p. Cu greutatea de 
15 gr.: 1. Alexandru Popovici (Timi
șoara) 88 p., 2. Svetozar Lascu (Ti
mișoara) 66 p., 3. Francisc Ottenber- 
ger (Oradea) 56 p. Proba de precizie 
la ținta Arenberg — cu greutatea de 
7,5 gr.: 1. Svetozar Lascu 74 p., 2. 
Nicolae Bălașa (București) 72 p., 3. 
Nicolae Cruli (București) 70 p. Cu 
greutatea de 15 gr.: 1. Svetozar La
scu 86 p., 2. Alexandru Popovici (Ti
mișoara), și Traian Cerbureanu (Bu
curești) 84 p., 3. Nicolae Cruli 66 p. 
Proba de distanță — cu greutatea de 
7,5 gr.: f. Nicolae Antoniu (Bucu
rești) 121 p., 2. Nicolae Cruli 112 p.,
3. Iosif Moizeș (București) 106,25 p. 
Cu greutatea de 15 gr. : 1. Nicolae 
Antoniu 77,70 p., 2. Iuliu Nagy 65,20 
p., 3. Nicolae Cruli 63,80 p.

Hexatlon (clasament general la 
toate cele 6 probe), individual: 1. A- 
lexandru Popovici (Timișoara) 436,92 
p. — campion republican —, 2. Sve
tozar Lascu (Timișoara) 435,30 p., 3, 
Iuliu Nagy (Oradea) 398,50 p.; echi
pe : 1. Șelecționata regiunii Timișoa
ra 1191,72 p. — campioană republi
cană —, 2. București 1116,45 p., 3. 
Oradea 942,05 p, 

aseamănă foarte mult cu aceea a 
sculptorului. Singura deosebire este că 
noi avem de modelat un material viu, 
pe care trebuie să ne punem amprenta 
talentului și a priceperii noastre. 
O muncă dificilă și plină de răspundere 
— este adevărat — dar neasemuit de 
frumoasă!...

Și Constantin Teașcă a tradus In 
viață aceste învățăminte. Rodul stră
daniilor lui il reprezintă nu numai 
prezența pe un loc fruntaș in clasa
ment a echipei pe care o antrenează 
— Dinamo Bacău, ci in primul find, 
creșterea unor elemente de nădejde 
pentru fotbalul nostru. Mai mult, con
vins fiind de necesitatea unei legături 
strinse intre sport și muncă, Constan
tin Teașcă urmărește ca toți jucătorii 
săi să se achite cu cinste de îndato
ririle profesionale. O preocupare pe 
care ar trebui s-o aibă toți antrenorii, 
deoarece felul cum se comportă spor
tivii la locurile lor de muncă repre
zintă in primul rlnd, „cartea de vizită" 
a antrenorului respectiv, este oglinda 
fidelă a muncii sale de educație cu 
sportivii.

TIBERIU STAMA

N. B. De cttrînd, ziarul „Steagul 
roșu" din Bacău a consemnat știrea 
că antrenorul Constantin Teașcă a fost 
distins cu Medalia Muncii... O răsplată 
binemeritată a activității sale entu
ziaste, închinată instruirii tinerilor 
fotbaliști, educării lor in spiritul unei 
morale noi, al dragostei față de culorile 
echipei.

„Cupa memoriaîă Mircea ZorileaiMi” la aeromodeiism
Sîmbătă și duminică au avut loc la 

Iași întreceri de aeromodelism, do
tate cu „Cupa memorială Mircea Zo- 
rileanu". Au participat selecționatele 
regiunilor lași (2 echipe). Timișoara, 
Galați, Stalin și oraș București.

Iată clasamentele: Planoare clasa 
A 2: 1. Paul Petromăneanțu (Timi
șoara) 800 p, 2. Mihai Lefter (Bucu
rești) 703 p, 3. Constantin Pețruță 
(lași I) 688 p. Propulsoare: 1. Ștefan 
Remus (Iași I) 648 p, 2. Buta Bucur

Aprecieri după turneul international feminin de baschet
De la început trebuie să subliniem 

că nivelul tehnic ridicat al jocurilor 
din cadrul turneului internațional fe
minin de baschet a fost asigurat în 
primul rînd prin participarea redu
tabilei reprezentative a R. P. Bulga
ria, campioană a Europei. Jucătoarele 
din echipa R. P. Bulgaria au de
monstrat cu prisosință excelenta lor 
pregătire tehnică. Indemînarea în mî- 
nuirea balonului, precizia în aruncă
rile la coș (Ghioșeva, Cealașkanova, 
Djambazova au făcut adevărate de
monstrații în această privință) reali
zată datorită însușirii perfecte a di
feritelor procedee tehnice, reușitele 
intercepții, toate aceste elemente au 
constituit arme utile și eficace ale 
baschetbalistelor bulgare. In privința 
concepției tactice, am reținut acțiu
nile de atac realizate în majoritatea 
cazurilor fără dribling, numai prin 
pase, permanenta circulație în vite
ză a jucătoarelor și a balonului, blo
cajele și paravanele prompte și cu 
finalitate și contraatacurile precise, 
cu participarea a două sau trei jucă
toare. Vom sublinia. îndeosebi, folo
sirea aruncărilor de la distanță și de 
la semidistanță ca mijloc tactic de 
destrămare a apărării adverse „în 
zonă". Aruncările precise ale Ghio- 
șevei au întins „zona" echipei noa

Acum cîteva zile s-a întors în țară, după un turneu în R. P. Polonă, 
echipa de rugbi Metalul București. Formația de rugbi a metalurgiștilor 
bucureșteni a susținut mai multe me ciuri cu echipe poloneze de rugbi. Cu 
ajutorul jurnalului de călătorie vă prezentăm, dragi cititori, lucrurile vă
zute, faptele întîmplate, prieteniile în cheiate cu această ocazie de tinerii 
rugbiști metalurgiști.
...Drumul pînă la destinație a tre

cut prin alte două țări prietene — 
R. P. Ungară și R. Cehoslovacă. In 
Polonia sintem la miezul nopții, vineri 
spre simbătă. Oprim la Katowice, unde 
schimbăm trenui. Primul meci era pro
gramat la Szczecin, cunoscutul port din 
nordul Poloniei, iar noi ne aflam la Ka
towice, la aproximativ 600 km. La Szc
zecin am ajuns simbătă pe la ora 9 
seara.

Duminică. Primii noștri parteneri de 
joc sint rugbiștii clubului local „Pio
nier" — club sportiv al muncitorilor 
de la căile, ferate poloneze.

Meciul a avut loc dimineața. Spor
tivii romîni, firește, nu și-au putut 
reface forțele după o călătorie continuă 
de... 60 de ore. In astfel de condiții 
formația noastră, obosită, fără nici un 
antrenament preala- _______________
bil (ultimul antre- 
nament — miercuri y g
la București), a _______________
trebuit să facă e- 
forturi mari pentru a susține și a tre
ce cu bine primul examen în fața pu
blicului polonez. Oricum însă, meciul 
a plăcut tuturor. Scor final: 12—12.

Luni. Zi de odihnă. Odihnă activă» 
Prin amabilitatea conducerii clubului 
„Pionier" am făcut o excursie la Ma
rea Baltică. Am vizitat micuța, dar 
cocheta localitate balneară Miedzuz- 
droje, situată pe insula Wolin. Plaja, 
cu nisip foarte fin, era încă plină, in 
ciuda faptului că sezonul era pe sfîr- 
șite. Ne-am alăturat și noi celor de 
pe plajă.

Marți. De la Szczecin am plecat 
spre Poznan, unde am stat mai multe 
zile. Bucurîndu-ne de ospitalitatea 
deosebită a clubului „Posnania" am 
putut cunoaște aspecte diferite din 
viața orașului, a clubului, a sportivi
lor. Vizita echipei bucureștene în R.P. 
Polonă este urmarea unei vechi legă
turi intre clubul „Posnania" și clubul 
Metalul București. Din 1957, rugbiștii 
celor 
proc. 
tive 
și la

două cluburi se vizitează reci- 
Un schimb util de delegații spor- 
care contribuie la noi prietenii 
cimentarea celor vechi, la îmbo-

(Stalin) 553 p, 3. Mihai Tamasciuc 
(lași II) 350 p. Motomodele : Ion Șer- 
ban (București) 794 p, 2. Eugen Ciu- 
raru (lași II) 794 p, 3. Radu Mircea 
(Iași I) 667 p. Clasament general pe 
echipe: 1. Iași 2003 p, 2. oraș Bucu
rești 1497 p, 3. reg. Stalin 1476 p,
4. reg. Timișoara 833 p, 5. reg. Galați 
525 p.

PETRE codrea
coresp. reg.

stre și au permis celorlalte echipiere 
să pătrundă, prin folosirea spațiilor 
libere.

Echipa R. D. Germane a constituit 
o plăcută surpriză prin tehnica bună 
a jucătoarelor și mai ales prin jocul 
modern, permanent ofensiv, în conti
nuă mișcare. Zobel. Kulik, Yxmeyer 
s-au dovedit elementele de bază ale 
formației. Baschetbalistele germane au

Kulik a prins balonul și se pregătește s-o depășească pe Cealașkanova, 
Fază din meciul li, & Buigariq ?--. Di (Bermanăt^

din 
cite 
pri-

gățirea experienței și cunoștințelor spor
tive.

Miercuri. Pavilioanele tîrgului 
Poznan, unde an de an se țin 
două tir guri internaționale (unul 
măvara, altul toamna), erau și acum 
încărcate cu mărfuri diferite. In zilele 
turneului nostru in R. P. Polonă, la 
Poznan s-a ținut tirgul național. Pro
duse diverse, de utilitate publică și de 
utilitate industrială, ocupau aproape 
în întregime marile pavilioane.

Joi. Ca de obicei, în ziua meciului 
sportivii au un program mai ușor, de 
relaxare. La o astfel de necesitate a 
răspuns de altfel și vizita rugbiștilor 
noștri la grădina zoologică din Poz
nan.

Meciul a avut loc pe stadionul clu
bului „Energia". Tribunele pline. Cî- 
teva mii de oameni. Tineri, mai ales. 
Rugbiul are mulți simpatizanți in Poz
nan și numărul acestora crește cu fie
care meci.

Echipa „Posnania" are un lot va
loros de jucători. Unii dintre ei sini 
chiar componenți ai reprezentativei de 
rugbi a Poloniei. Masivul Bartkowiak, 
a cărui intuiție in joc și mai ales pre
cizia și puterea in loviturile de picior 
sint cunoscute spectatorilor de rugbi 
bucureșteni din timpul meciurilor sus
ținute de echipa Poloniei pentru „Cupa 
Victoriei", a fost și in acest meci ju
cătorul nr. 1 al echipei gazdă.

întrecerea, echilibrată în general, s-a 
terminat cu un scor favorabil nouă 
(3—0). Tinărul Dragomir (18 ani), 
cazangiu la uzinele Mao Țze-dun, s-a 
impus ca acest prilej, reușind nu nu
mai să-l „țină" pe Bartkowiack, dar 
să șl înscrie cele trei puncte.

Vineri. Zi de plimbare și excursii. 
Un autobuz confortabil „Skoda" a stat 
la dispoziția noastră. Am vizitat ora
șul Poznan și împrejurimile sale. Așe
zăminte culturale și istorice, baze spor
tive, cartiere noi de locuințe. In dru
mul nostru spre castelul Kornik am 
intîlnit pe șosea mai mulți tineri. Au 
făcut semn să oprim. Șoferul a frînat 
și i-a luat în autobuz. Tinerii — doi 
băieți și o fată — porniseră în excursie 
pe o rută mai lungă, folosind ca mijloc 
de locomoție...autostopul. Acest gen de 
turism larg răspîndit în Polonia, are 
un număr mare de simpatizanți. Există 
chiar o asociație turistică specială, 
ai cărei membri participă anual la un 
concurs. Cîștigători sint declarați acel 
turiști care în interval de un an aa 
totalizat cel mai mare număr de kilo
metri parcurși cu... autostopul. Un sis
tem ingenios și util pentru cunoaște
rea și îndrăgirea patriei.

Sîmbătă. Din zori am pornit împreună 
cu rugbiștii de la „Posnania" spre lo
calitatea Tarnow, unde urma să se

arătat că au făcut un salt aprecia
bil și sîntem convinși că atunci cînd 
vor avea mai multă maturitate vor 
realiza rezultate bune.

Intenționat am lăsat la urmă apre- 
cierile despre reprezentativele de se
nioare și de tineret ale țării noa
stre. Prima constatare — și cea mai 
îmbucurătoare — este faptul că echi
pa R. P. Romîne cuprinde elemente

dispute a doua zi ultimul meci dl 
turneului nostru. O călătorie plăcută, 
deși a măsurat 500 km. Traseul a cu

prins orașele Ostrow, Katowice, Kra- 
kovia, Tarnow. Am trecut astfel prin 
marele bazin carbonifer al Sileziei, 
admirînd in localitatea Bytom, printre 
altele, marele stadion cu capacitate 

de 100.000 locuri, cu o impună
toare instalație electrică pentru meciuri 
in nocturnă. Seara am ajuns la Tar
now. ,

Duminică. Clubul local „Tarnovia", 
împlinește 50 de ani. In cadrul nu
meroaselor întreceri sportive prilejuite de 
această aniversare a fost inclus și un 
sport necunoscut de localnici: rugbiul. 
Și nu se poate spune că noul sport 
nu le-a plăcut. Dimpotrivă. De altfel, 
ambele echipe au contribuit, prin ma
niera lor de joc, la aceasta. Nl s-a 
părut interesant — și facem o suges-, 
tie pe această cale Federației romîne 
de rugbi — că desfășurarea pe teren 
a întrecerii rugbistice de la Tarnow 
a fost însoțită de explicații la mega-< 
foarte asupra regulilor de joc. NeJ 
cunoscătorii au aflat astfel, teoretic 
și practic, cum se joacă rugbiul.

Meciul l-am cîștigat tot noi (6—3); 
________________dar am cîștigat tot- 

odată ceva în plus: 
F Ha. B £______simpatia publicului
_______________ care ne vedea și 

il vedea pentru pri-.
ma dată.

sa a 
scrise sa a

de oameni

aflasem din
verbale / 4

aa pierit

-ir
încă două zile am mai stat apoi 

în Polonia — luni si marți — zile tn 
care am adăugat la impresiile ante
rioare, despre oamenii polonezi și 
despre frumusețile Poloniei, noi impre
sii. unele emoționante. Am fost, spre 
pildă, la fostul lagăr de la Oswiecim 
(Auschwitz). Vizitarea acestor locuri 
ne-a făcut să vedem cu ochii noștri 

ceea ce știam 
relatările 
milioane 
aici, omoriți în chip bestial de hit- 
lerișii. In camera cu urna celor morțl 
străjuiesc astăzi- cernite, steagurile a 
28 de națiuni cărora aparțineau cei 
dispăruți. Cuptoare de ardere, camere 
de gazare, zidul morții, enorme camere 
cu obiecte personale ale celor morți, 
jucării ale copiilor asasinați — iată 
dovezi ale crimelor de nedescris co
mise in Polonia, la Auschwitz, de ocu- 
panții fasciști.

Am părăsit pămîntul polonez cu sen
timente de regret și, în același timp; 
cu sentimente de bucurie. Regret — 
pentru că trebuia să ne despărțim de 
prieteni, de oameni a căror ospitalitate
ne copleșise pur și simplu) bucurie —■ 
fiindcă avuseserăm cu toții ocazia să 
vizităm locuri interesante, frumoase; 
să cunoaștem — parțial, firește — 
viața și realizările unui popor care-șt 
construiește un trai mal bun, mal fe-> 
ricit, mergînd pe calea socialismului: 

„Noroci", „Na zdrooiel" Ca aceste 
urări, însemnlnd același lucru ne-arrt 
luat rămas bun. Era însă o despărțire, 
căreia îi urmează, ca între prieteni, o 
nouă întîlnire. In Romînia, apoi î>t 
Polonia... i

ION DIMITR1U

valoroase cu mari perspective. Munca 
dusă de F. R. Baschet în privința 
totalei transformări a lotului s-a do
vedit rodnică. In momentul de față 
reprezentativa țării noastre este al
cătuită din jucătoare cu talie înaltă’ 
(mult superioară vechii reprezenta-: 
tive), cu o pregătire tehnică superi
oară și cu o concepție tactică nio-î 
dernă. Maria Voicu. Viorica Nicules*  
cu, Octavia Cucuruz, Anca Racoviță, 
Ana Haralambie, Hanelore Krauss,- 
Teodora Predescu, Georgeta Ivano-; 
viei, Ecaterina Cherciov, Cornelia! 
Gheorghe, Virginia Jujescu. Irina 
Romfeld sînt cele mai bune în mol 
mentul de față, iar Dorina Marian,- 
Elisabeta Fogarasy, Herta Antosch, 
Sanda Dumitrescu, Gabriela Antal 
s-au dovedit elemente care într-un! 
viitor apropiat pot ajunge la o va
loare ridicată. Continuînd să se pre-, 
gătească cu aceeași seriozitate că 
pînă acum, străduindu-se să progre-: 
seze necontenit, luptînd pentru eli- 
minarea deficiențelor încă existente 
(ca, de pildă, slăbirea ritmului în ul
timele minute sau dezorientarea în 
fața unei apărări în zonă), baschet-- 
batistele lotului republican vor ăJ 
tinge în scurtă vreme valoarea înaltă 
pe care o dorim cu toții. Noi leurărri 
spor la muncă și așteptăm ca la cam-» 
pionatele mondiale de la Moscovă! 
țara noastră să fie reprezentată fc«t 
cinste*  ■ 1



După ultima
A ■ '

competiție ciclistă Je fond a anului Campionatele republicane de tir
— însemnări critice —

' Ultima competiție ciclistă pe etape 
a sezonului — a IV-a ediție a 
„Cursei Victoriei" — a luat sfîrșit du
minică la amiază cu victoria catego
rică a reprezentanților Casei Centrale 
a Armatei. A fost o cursă rapidă, cu 
-numeroase faze interesante, în care 
C.C.A. I a condus autoritar de la în
ceput și pînă la sfîrșit, iar G. Dumi
trescu a arătat o evidentă revenire de 
formă.

Fază din desfășurarea etapei a II-a a ,,Cursei 
Victoriei".

Faptul însă că această competiție 
nu s-a bucurat totuși de un succes 
deplin se datorește atît regulamentu
lui deficitar cît și slabei participări. 
Tocmai despre aceste lucruri vrem să 
discutăm în rîndurile care urmează.

UN REGULAMENT DEFECTUOS

A devenit o tradiție ca în regula
mentul „Gursei Victoriei" să fie in
cluse două etape contra-cronometru: 
individual și pe echipe. Totuși anul a- 
cesta — prin scurtarea cursei la 4 e- 
tape — prevederea s-a dovedit nein
spirată și a constituit un real incon-

Reuniune
de box in cinstea 

Lunii Prieteniei 
Romino-Sovietice

Sîmbâtâ seara, începînd de la ora 19, va 
avea loc pe stadionul Giulești o reuniune 
de box, organizata de asociaria sportiva 
CFR-ICI în cinstea Lunii Prieteniei Romîno- 
Sovietice. Vor avea loc 13 meciuri de juniori 
și de seniori, dintre care distingem urmă
toarele partide : N. Ailenii (CFR-ICI) - D. 
Mușat (Semănătoarea), Ghiță Gheorghe (CFR- 
ICI)- - E. Dinu (Metalul), V. Lăzăreanu (CFR- 
ICI) - D. Bălăci (Semănătoarea), C. Stănes-cu 
(CrR-ICI) — I. L6w (Semănătoarea), D. Tranda
fir (CFR-ICI) — E. Schnapp (Știința).

Știința Craiova și Cetatea Jucur 
conduc în categoria J la baschet masculin

Situația echipelor participante la 
campionatul masculin al categoriei B 
la baschet a început să se contureze 
de-abia după a șasea etapă, desfă
șurată duminică. In seria I s-au de
tașat Știința Craiova și Sănătatea 
Roșiorii de .Vede. Studenții craiovenî, 
alcătuind S3 formație omogenă, pu
ternică, au înregistrat victorii după 
victorii și se pare că în acest an sînt 
mai deciși ca oricînd să se califice 
în prima categorie -a țării. In seria 
•secundă, duminică s-a înregistrat o 
mare surpriză, care a avut darul să 
departajeze prima clasată de restul 
echipelor. Constructorul Cluj a cedat 
Rapidului Cluj la un punct diferență, 
după o partidă cu un final palpitant. 

’De această înfrîngere. precum și de 
■cea înregistrată de AAureșul Deva, a 
țprofitat Cetatea Bucur care s-a in
stalat în fruntea clasamentului.

^Rezultate tehnice și clasamente: 
SERIA I: Sănătatea Roșiorii de 
țVede — C.S.M. Galați 69—57 ( 29— 
(17), Știința Craiova — Petrolul Plo
dești 65—41 (30—22), Voința Rm. 

venient pentru toți participanții. A- 
ceasta deoarece afțjr^u-ne la sfîrșitul 
sezonului și într-o perioadă cînd vre
mea este puțin favorabilă ciclismului, 
parcurgerea unei jumătăți de compe
tiție contra-cronometru solicită eforturi 
sporite și poate inutile. La această di
ficultate evidentă s-a mai adăugat și 
o altă prevedere regulamentară, a-' 
ceea de a se forma echipe din cîte 6 
(!?!) cicliști. Cunoscîndu-se situația 

actuală, cînd majoritatea 
cluburilor nu mai dispun 
de loturi complete de ru
tieri (sezonul aglomerat 
a cerut eforturi sporite 
cicliștilor, mulți dintre ei 
resimțindu-se) era firesc 
să se procedeze la redu
cerea .efectivului de aler
gători dintr-o echipă (de 
exemplu la 4) și nicide
cum la mărirea lui. Con-' 
secința directă a acestei 
prevederi a fost crearea 
de echipe slabe (majori
tatea alcătuite prin fuziu
ne cu alte cluburi și aso
ciații) și, firește, reduce
rea simțitoare a posibili
tăților de afirmare a unor 
alergători valoroși incluși 
însă în formații necores
punzătoare. Competiția 
s-a decis în fond în a- 
ceste două etape contra- 
cronometru, celelalte 
(prima și ultima) desfă
șurate în bloc nemaiavînd 
nici o influență asupra 
clasamentului. In aceste 
condiții nu se poate vorbi 
de o desfășurare normală 
a competiției, iar victoria 
formației C.C.A. (organi
zatoarea întrecerii) pier
de evident din strălucire.

Cei care au alcătuit regulamentul s-au 
gîndit prea puțin la marea majoritate 
a concurenților. De altfel considerăm 
că vinovată pentru comiterea acestei 
greșeli este și Federația romînă de 
ciclism, care n-a intervenit la timp 
pentru modificarea regulamentului. Nu 
este îngăduit ca fiecare organizator 
să-și creeze „ad-hoc“ regulamente 
care pot influența negativ desfășura
rea întrecerilor și care pot avea o în- 
rîurire nefavorabilă asupra pregătirii 
viitoare a cicliștilor. Se impune pe 
viitor o mai severă verificare a re
gulamentelor de către F.R.C.

NEPĂSARE
Faptul că multe dintre asociațiile și 

cluburile sportive cu secții de ci
clism n-au participat la această 
competiție de închidere a sezo
nului a contribuit, de asemenea, 
la scăderea nivelului întrecerilor. 
Nepăsarea dovedită de o serie de 
cluburi și asociații față de această 
cursă constituie un punct slab în ac
tivitatea lor. Dinamoviștii — care au 
dominat întregul sezon, dovedindu-se 
cei mai bine pregătiți — s-au prezen
tat la start cu o echipă improvizată, 
din care doar Marcel Voinea repre
zenta o valoare în ciclism. Pe lîngă 
faptul că, creîndu-i-se o astfel de 
companie, tînărul ciclist a fost net 
dezavantajat, clubul sportiv Dinamo, 
apreciat de iubitorii sportului cu pe-

Vîlcea — Marina Constanța 52—50 
(29—24), C.S.M. Rădăuți — C.S.A. 
Bacău 57—50 (32—27), Farul Con
stanța — Politehnica Or. Stalin 77— 
56 ( 36—22).
1. Știința Craiova
2. Sânâtafea Roșiorii de

3. Farul Constanța
4. Petrolul Pioești
5. Politehnica Or. Stalin
6. C.S.M. Râdâuti
7. C.S.M. Galați
8. Marina Constanța
9. Voința Rm. Vîlcea

10. C.S.A. Bacâu

6 6 0 0 418:304 18~ 
Vedo
6 5 0 1 354:349 16
6 3 1 2 358:307 13
6 3 0 3 338:349 12
6 3 0 3 366:353 12
6 2 1 3 364:356 11
6 2 1 3 383:405 11
6 2 0 4 365:361 10
6 1 1 4 290:425 9
6 1 0 5 331:358 8

SERIA A II-a: Rapid Cluj — Con
structorul Cluj 74—73 ( 30—38), Vo
ința Satu Mare — Strungul Arad 
89—64 ( 30—31), Știința București— 
Mureșul Deva 71—48 (35—24), Lu
ceafărul Sibiu — Voința Oradea 67 — 
58 ( 38—30), Cetatea Bucur — Voința
Tg. Mureș 66—58 (32—29).
1. Cetatea Bucur
2. Constructorul Cluj
3. Mureșul Deva
4. Știința București
5. Rapid Cluj
6. Voința Oradea
7. Voința Tg. Mureș
8. Voința Satu Mare
9. Luceafărul Sibiu

10. Strungul Arad

6 5 1 0 446:393 17
6 4 1 1 454:392 15
6 4 1 1 317:318 15
6 3 1 2 360:330 13
6 3 1 2 339-355 13
6 2 1 3 343:356 11
6 2 0 4 371:339 10
6 2 0 4 379:378 10
6 2 0 4 376:423 10
6 0"C1 6 329:430 6

dale pentru rezultatele sale valoroase, 
a fost nevoit să facă o figură slabă 
într-o competiție în care putea obține 
un nou succes. Este foarte posibil ca 
unul sau doi dintre alergătorii dina- 
moviști să fi fost indisponibili pentru 
această cursă, dar nu este posibil ca 
toți să nu fi putut participa. Clubul 
sportiv Dinamo și antrenorul N. Voicu 
trebuie să țină seamă de critica ce li 
s-a făcut în acest sens de către 
F.R.C. Intr-o situație asemănătoare se 
află și clubul sportiv Olimpia Orașul 
Stalin, care deși invitat, n-a partici
pat la competiție. Tinerii cicliști din 
Orașul Stalin s-au bucurat de apre
cieri favorabile după „Turul ciclist al 
R. P. Romîne" și este păcat ca ei să 
nu meargă pe același drum.

H. NAUM

Campionatul republican
pe echipe la gimnastică

Sezonul competițional intern la gim
nastică s-a inaugurat cu o importantă 
întrecere: campionatul republican pe 
echipe. In perioada actuală sînt în 
curs de desfășurare concursurile pri
mei etape (pe secții), iar finala va 
avea loc — după consumarea etapelor 
pe localitate și pe regiune — în luna 
decembrie.

Federația de specialitate a întocmit 
în așa fel regulamentul campionatului 
pe echipe, îneît să stimuleze parti
ciparea cît mai multor concurenți. 
Secțiile asociațiilor sportive pot să 
înscrie la întreceri un număr nelimi
tat de echipe, în componența cărora 
intră ginmaști și gimnaste de orice 
categorie. Componența echipelor cla
sate în etape superioare poate fi mo
dificată în funcție de forma concti- 
renților, cu condiția ca toți să fi 
participat la prima etapă a campio
natului. Bineînțeles, la întreceri se 
pot înscrie numai secțiile afiliate la 
F.R.G.

In decursul diferitelor etape se vor 
desemna echipele campioane pe secții, 
localitate și regiune. Organizatorii 
concursurilor vor trebui să facă din 
timp toate pregătirile necesare pentru 
buna desfășurare a întrecerilor, să

V. GODESCU

Octombrie, o lună bogată 
de activitate la scrimă

Anul trecut, campionatele republicane individuale au avut loc în sala 
Dinamo din. Capitală. Iată un aspect din proba de floretă bărbați.

• Peste 100 trăgători participă ia finalele campionatelor republicane
• Valoroasă participare la cea de a lll-a ediție a „internaționalelor"

R. P. Romîne

Luna octombrie este marcată de 6 
bogată activitate competițională la 
scrimă. După un repaus destul de în
delungat, scrimerii noștri fruntași se 
vor întîlni din nou pe planșă în cadrul 
a două confruntări deosebit de dificile. 
Prima are icc între 15—18, ale lunii, 
iar a doua între 29 octombrie — 1
noiembrie.

La 15 octombrie, mai mult de 100 
trăgători fruntași, reprezentanți ai ora
șelor București, Cluj, Tg. Mureș, Plo- 
ești, Satu Mare și ai regiunilor Timi
șoara și Stalin, se vor alinia în sala 
Floreasca din Capitală pentru a începe 
întrecerea care va desemna campionii 
{arii —> individuali pe acest an. La

Aurelia. Cosma a stabilit un nou și valoros 
record al R. P. R.

Cu toate condițiile nefavorabile (frig 
și ploaie), a doua zi a campionatelor 
republicane de tir ne-a adus satisfacția 
îmbunătățirii unui record R.P.R., cu 
o performanță deosebit de valoroasă. 
Rezultatul, este cu atît mai merituos cu 
cît el a fost realizat într-o probă femi
nină (senioare) : Aurelia Cosma (C.S. 
Tg. Muțeș) a întrecut recordul țării 
(585 p) la proba de armă liberă cali
bru redus 60 focuri — culcat cu 5 
puncte, .obținînd un rezultat apropiat de 
cel al seniorilor (594 p). Ana Goreti 
și Jaqueline Zvonevski au obținut și 
ele performanțe superioare vechiului 
record, iar Vasilica Răceanu, Tereza 
Quintus și Rodica Dumitrescu au depă- 

respecte cu strictețe datele fixate 
pentru etape, să asigure un cadru 
festiv concursurilor. De asemenea, co
misiile de gimnastică raionale, orășe
nești și regionale să se îngrijească 
din timp de instruirea arbitrilor.

Pentru secțiile de gimnastică ale 
asociațiilor sportive, campionatele re
publicane vor constitui adevărate exa
mene în privința muncii depuse în- 
tr-un ati de zile. In momentul de față 
antrenorii își vor îndrepta atenția spre 
perfecționarea elementelor din exer
ciții, precum și spre formarea rezisten
ței necesare executării întregului exer
cițiu în condiții de concurs. Gimna- 
știi și gimnastele din categoriile su
perioare vor acorda o mare impor
tanță alcătuirii exercițiilor liber a- 
lese, pentru ca ele să cuprindă nu
mărul de elemente grele prescris de 
regulament. Componența echipelor ca
lificate în finală vor trimite din timp 
Federației descrierea exercițiilor, 
pentru a putea fi valorificate.

întrecerile campionatelor pe echi
pe vor constitui un bun prilej pentru 
îndeplinirea normelor de clas'ficcre. 
Ele deschid largi posibilități de afir
mare noilor talente, cadre de rezervă 
pentru loturile republicane.

fiecare armă participă cite 36 sportivi. 
Cel mai numeros lot va fi prezentat de 
orașul București (12 la floretă bărbați, 
11 la floretă femei, 12 la spadă și 9 
la sabie). Urmează, în ordine Clujul 
(6 floretă băieți, 9 floretă femei, 8 spa
dă, 7 sabie), apoi, Satu Mare, Pioești 
etc.

La actuala ediție a campionatelor 
republicane, vom avea prilejul să ur
mărim alături de trăgători fruntași ca 
Olga Orban, Maria Vicol, Eugenia Ma- 
teianu, Sorin Poenaru, losif Zilahi, Cor
nel Pelmuș, Dumitru Mustață și Con
stantin Stelian, o serie de tineri și ti
nere — mulți proveniți din rîndurile 
juniorilor sau activind încă în rîndurile 

șit granița cefor 580 puncte. Diferența 
punctajului in clasamentul pe echipe 
este, de altfel, foarte mică, primele trei 
clasate fiind despărțite doar de un 
singur punct. Dintr-o greșită orientare 
a antrenorului V. Panțuru în alcătuirea 
formației, echipa dinaniovistă a fost 
lipsită de un titlu pe care-1 merita cu 
prisosința. Și la talere rezulta- 
icle de ieri, din manșa a 11-a, 
au fost mai apropiate de valoa
rea trăgătorilor. I. Dumitrescu a refă
cut handicapul din prima zi, pierzînd 
în această rnarișă'doar 5 talere din 100, 
spre deosebire de manșa I, cînd a 
ratat 13 lovituri. De asemenea, Gh. 
Enâche a luptat cu mai multă ambiție 
și a realizat 90 t. Rezultatul de la 200 
talere, cel care .contează în clasamentul 
pe echipe, nu ne mulțumește, ținînd 
seatna de valoarea taleriștilor noștri.

Cei 37 concurenți care s-au întrecut 
la pistol viteză n-au putut rezista, în 
lîianșa a II-a, lui Ștefan Petrescu. A- 
cesta a cîștigat distanțat cu rezultatul 
de 586 p, la diferență de 7 puncte de 
cel de al doilea clasat. Dacă și în man
șa I Ștefan Petrescu ar fi fost mai 
calm, performanța lui s-ar fi apropiat 
dc valoarea pe care a dovedit-o cu pri
lejul ultimelor concursuri interne, cînd 
a egalat recordul mondial cu rezultatul 
de 592 p. Dar Ștefan Petrescu dă 
dovadă în ultimul timp de multă ner
vozitate. ceea ce, evident, are influență 
negativă asupra performanțelor lui.

Iată rezultatele: armă liberă calibru 
redus 60 focuri culcat senioare: !. 
AURELIA COSMA (C. S. Tg. Mureș) 
590 p, nou record al R.P.R. (vechiul 
record 585 p) campioană a R.P.R.; 2. 
Ana Goreti (Spartac) 586 p, 3. J. 
Zvonevski (Dinamo) 586 p, 4. Vasilica 
Răceanu (Voința) 584 p, 5. Tereza Qu
intus (C.F.R. Arad) 583 p. Clasament 
pe echipe: 1. Voința Buc. 1728 p, 2. 
Spartac 1727 p, 3. Dinamo 1726 p.

Pistol viteză: 1. Ștefan Petrescu 
(Metalul) 586 p campion al R.P.R.;
2. Petre Moaiță (Dinaino) 579 p; 3. 
G. Maghiar (Dinamo) 579 p ; 4. 1. Tri- 
pșa (Dinamo) 574 p; 5. M. Dcchiliță 
(Metalul) 573. p. Clasament pe echipe:
1. Dinamo 2275 p; 2. C.C.A. 2238 p;
3. Metalul 2226 p ; 4. Sănătatea 2188
p; 5. Voința 2054 p. Talere aruncați 
din șanț, manșa a doua: 1. I. Dumi
trescu (Recolta) 95 t; 2. Gh. Enache 
(C.C.A.) 90 t; 3. Gh. Florescu (C.C.A.) 
87 t; 4. Bumb Gavrilă (A.G.V.) 86
t; 5. Lovinesctt Ion (Recolta) 79 t. 
Clasament pe echipe: 1. C.C.A. 670 t;
2. Recolta 578 t; 3. A.G.V. 559 t.

acestora. Spre deosebire dc anii prc- 
cedcnți, participarea la finala campio
natelor nu a mai fost hotărîtă de clasi
ficarea sportivă, ci ea a fost condițio
nată de rezultatele obținute în cadrul 
întrecerilor regionale sau — în cazul 
Capitalei — orășenești. Aceste întreceri 
au avut loc între 29 septembrie și 4 
octombrie și ele au dat loc la dispute 
deosebit de echilibrate.

In afară de faptul că vor desemna 
campionii anului în curs, finalele care 
vor avea loc între 15—18 octombrie vor 
mai avea o „misiune" : aceea de a servi 
drept criteriu de selecție a sportivilor 
care ne vor reprezenta la cea de a lll-a 
ediție a campionatelor internaționale 
ale R. P. Romîne (29 octombrie •— 1 
noiembrie). Prevăzute în calendarul Fe
derației Internationale de Scrimă, „in- 
ternaționaîeie'' R. P. Romîne se bucură 
de o valoroasă participare. Pînă acum 
au răspuns afirmativ invitației adresată 
de către federația noastră de speciali
tate, R.P. Ungară, R. P. Polonă, Italia,
R. D. Germană și R. P. Bulgaria. In
vitații au fost trimise tuturor federa
țiilor afiliate la F.I.S. și este aproape 
sigur că numărul țărilor care-și vor tri
mite reprezentanți la București va 
crește.

Programul campionatelor internațio
nale ale R.P.R. este următorul: 29 
oct. floretă băieți ; 30 oct. spadă ; 31 
oct. sabie; 1 noiembrie floretă femei.



icepe etapa a dona a pregătirilor 
lotului reprezentativ

Buletinul categoriei A
• Probleme de formație la majoritatea echipelor • Nici o noutate la U.T.A., Steagul roșu, Dinamo Ba

cău, Știința Cluj: în principiu au rămas formațiile standard o Meciu rile amicale de duminică

’rima etapă a pregătirilor lotului 
rezentativ de fotbal, în vederea 
tidei cu Btdgaria. s-a încheiat du- 
îică, o dată cu disputarea meciu- 

cu Diosgyori V-T.K- Și nu s-ar 
ea spune că această etapă nu a 
it un bilanț destul de pozitiv. In 
mul rînd. ea a permis conturarea 
ii lot de bază, destul de larg, 
e să asigure o muncă de selec- 
nare a echipei Raționale, fără prea 
lte probleme de rezolvat. La con 
area acestui lot a contribuit și 
itul că lotul B a evoluat în două 
uri consecutive, permițînd ca din- 

jucători să fie reținuți cîfiva care 
: fi luați în considerare, la nevoie, 
îtru echipa A. Este cazul unor jtt- 
ori ca Hașoti, Rakcsi, Băcuț II 
Tabarcea, la care se adaugă fun- 

șul Soare, inițial reținut pentru 
mul lot. Cert este că în momentul 

față nu se putea alcătui un alt 
decît cel folosit sîmbătă și du- 

nică. Firește, el poate fi comple- 
în viitor și în această privință 
cuvînt vor avea de spus etapele 
campionat de lă 11, 18 și 25 oc- 

nbrie, în cursul cărora-se pot afir- 
i și alți jucători, după cum în a 
eași etape alții — și aici ne refe- 
:i la cît’va cuprinși în lot —vor 
ea posibilitatea să-și îmbunătățeaș- 
pregătirea și forma, care la re- 

'tele meciuri de verificare au lăsat 
dorit (Dridea, Țătaru. Caricaș). 

leînțeles că dorim, cel puțin, men- 
area formei arătată în jocurile cu 
tor Zwickau și Diosgyori V.T.K. de 
lalți jucători, ca Voinescu, Con- 
mtin. Zavoda II. Jenei, Popa ș. a.

In cele trei serii din categoria

lupta devine tot ntai pasionantă
Campionatul categoriei A fiind în- 
rupt pentru jocurile de verificare a 
ecționabililor, a crescut — după 
n este și firesc — interesul față 
meciurile de categoria B. In ciuda 

ipului nefavorabil — în multe loca- 
iți a plouat, a fost lapoviță și vînt 
ternic — un public numeros a ținut 

fie prezent la majoritatea întîlni- 
jr. Interesant de remarcat că la 
ești, de exemplu, .s-ati deplasat nu 

wțin de 1000 de suporteri ai Me- 
•tii din Tîrgoviște (și nu putem 

une că acești susținători ai echipei 
(ioviștene nu au contribuit și. ei la 
moașa victorie în deplasare a Me- 
ului...).
Interesul față de această competiție 
explică și prin lupta pasionantă a 

lipelor pentru a ocupa un loc cît 
h bun în clasament. Consumîndu-se 
a de a șasea etapă în acest campio- 
t, se conturează tot mai mult echi- 
le pretendente la întîietate. In spe
ri în seria I și III, aceste echipe au 
:eput să se detașeze (C.S.M.S. 
?i, S.N.M. Constanța, Dinamo Ga- 
i, Rulmentul Bîrlad, Gloria Bistrița 

seria întîi, Recolta Caret,
M.E.F.A. Arad, C.Ș.A. Sibiu, Corvi- 
1 Hunedoara, C.S.M. Baia Mare,
S. Oradea în seria a treia).

Desigur, ar fi hazardat să anticipezi 
re echipe anume vor reuși să-și păs- 
ze avansul și în etapele următoare, 
ntru că, la rîndul lor, codașele luptă 
î răsputeri pentru a nu pierde de- 
itîv contactul cu plutonul fruntaș, 
timia Făgăraș, de exemplu, a dis- 
s duminică de C. S. Oradea. Și 
că pînă la etapa a șasea între a- 
ste două echipe era o diferență de 

mai puțin 10 locuri în clasament, 
uma diferența este doar de 4 
:uri...
Venind vorba de lupta pasionantă 
n campionat nu putem trece cu ve- 
rea faptul că în... focul acestei 
pte unii fotbaliști s-au dedat la acte 
sportive. Repriza a doua a meciului 
n Hunedoara a fost presărată de 
irități și arbitrul I. Chirițescu a fost 
voit să elimine pe jucătorii Ene 
1S.A. Sibiu) și Gavrilă (Corvinul 
unedoara) pentru lovire reciprocă. 
1 fel s-a întîmplat și la Mediaș unde 
:jes (C.S.M. Baia Mare) și Oance.a 
jaz Metan Mediaș) s-att lovit reci- 
oc. Ei însă nu au fost eliminați 
n... indulgența arbitrului Ștefan Io- 
rscu, care la un moment dat a scă- 
it meciull din mînă. Și dacă a venit 
>rba despre arbitraje, trebuie să a- 
intim de cazul petrecut la Suceava în 
eciul Victoria Suceava—Dinamo Ga- 
ți, unde arbitrul Neamțu Lustig

Acesta este, de altfel, și obiecti
vul etapei a doua, care cuprinde pe
rioada celor trei etape de campionat 
următoare, adică pînă la 25 octom
brie, după care de la 28 octombrie 
se va desfășura a treia și ultima 
etapă, pregătirea propriu-zisă a echi
pei pentru meciul de la 8 noiembrie. 
Și în această privință, antrenorii ju
cătorilor vizați pot contribui cel mai 
mult. De modul cum își * *vor  pregăti 
jucătorii selecționabili și-i vor rea
duce în formă sau îi vor menține în 
formă va depinde comportarea lor în 
echipa națională. Pe de altă parte 
(și de data aceasta este vorba Și de 
arbitri, care trebuie să dea dovadă 
de multă autoritate și severitate în 
sancționarea jocului brutal și chiar 
a tendințelor spre acest fel de joc) 

jucătorii trebuie îndrumați permanent 
.spre ’ o comportare sporțivă, băr
bătească dar corectă, în partidele 
de campionat pentru a preîntîmpina 
orice accidentare, care poate dăuna 
și echipelor respective dar și echipe
lor naționale. Cu acest lufru au fost 
de acord antrenorii celor 12 echipe, 
prezenți ieri în ședința de analiză a 
meciurilor loturilor A și B, și nu ve
dem de ce nu ar putea fi și realizat. 
Antrenorii, cu concursul larg al con
ducerilor de echipe și cluburi, pot 
transforma campionatul în mijloc 
eficient de îmbunătățire a pregătirii 
și de perfecționare a jucătorilor, în- 
tr-o întrecere sportivă corectă de ni
vel tehnic din ce în ce mai bun. 
contribuind astfel la ușurarea muncii 
de selecționare și pregătire a loturi
lor reprezentative. — (p. g.)

• Echipa maghiară Diosgyori 
V.T.K. joacă azi la Ploești cu Petro
lul, iar Motor Zwickau mîine la Ora
șul Stalin cu Steagul roșu.

• Dinamo București susține mîine 
in nocturnă, la Sofia, un joc amical 
cu Lokomotiv Sofia.

• In ultima ședință a comisiei de 
disciplină a Federației Romîne 
Fotbal. " " ‘ "
jucători și 
măfoarele 
Stoenescu 
suspendă 
virea 
lui;
Cîmpina) și C. Pistrițu (Drubeta T.

Ultima clasată Progresul București 
va primi pe teren propriu vizita lide
rului, UTA, care are o „zestre" de 
puncte de 5 ori mai mare ca a Pro
gresului. In acest meci bucureștenii 
vor căuta să furnizeze surpriza etapei 
dar nu credem că au vreo șansă în 
fața liderilor, care păstrează favoarea 
primului pronostic.

In cele trei meciuri de categoria B 
care completează programul, sînt an
grenați doi din liderii seriilor respec
tive. Astfel Știința Timișoara întîlnește 
CSM Reșița iar CSMS Iași pe Fo- 
resta Fălticeni. Ambele formații frun
tașe vor avea partide dificile mai ales 
pentru că joacă în deplasare dar cu 
toate acestea păstrează prima șansă.

In urma trierii buletinelor depuse 
la concursul Pronosport nr. 40 din 4 
octombrie au fost găsite 20 buletine 
cu 11 rezultate exacte, 186 buletine 
cu 10 rezultate exacte și 1956 bule
tine cu 9 rezultate exacte. Lucrările 
de omologare sînt în curs.

Rubrică redactată de I. S. Loto-Pro- 
no sport.

(Buzău) a dat o decizie greșită, în 
urma căreia echipa oaspe a marcat 
unicul gol al partidei.

Se impune ca în etapele viitoare 
echipele să acorde o atenție mai mare 
capitolului disciplină, iar arbitrii, la 
rîndul lor, să contribuie prin calitatea 
arbitrajelor, la ridicarea nivelului de 
joc.

Și acum să prezentăm linele amă
nunte, care completează cîteva din 
cronicile noastre de ieri :

• In meciul Gaz Metan Mediaș— 
C.S.M. Baia Mare (2—2) gazdele ar 
fi meritat victoria. Ei au ratat prin 
Zanca, Oancea și Noian 7 ocazii clare 
de gol.

• La Hunedoara jucătorii de la 
C.S.A. Sibiu, deși dominați în unele 
perioade, au construit contraatacuri 
periculoase soldate cu șuturi puter
nice. De altei ei au deschis scorul în 
min. 58 prin Toderici, după care ău 
urmat două goluri 'ale Corvinului în
scrise de Pop și Radu Tudor. "Egala-' 
rea a survenit cu două minute îna
inte de sfîrșitul jocului prin punctul 
înscris de Toderici.

• Performera etapei, C.S.M.S. Iași", 
practicînd un fotbal de calitate, a 
marcat în meciul cu C.S.M- Rădăuți 
7 goluri,, dar... scorul putea fi și mai 
mare. Ieșenii, pe lîngă cele 7 goluri, 
au mai ratat tot atîtea ocazii clare I

Programul concursului Pronosport 
nr. 41 din 11 octombrie cuprinde 3 
partide internaționale, 6 meciuri din 
campionatul categoriei A și 3 meciuri 
din campionatul categoriei B.

Primul meci al programului este 
cel dintre echipele reprezentative a'le 
R. P. Bulgaria și Franței. Cele două 
formații s-au mai întîlnit acum doi 
ani și sportivii bulgari au reușit un 
excepțional meci egal Ia Paris: 2—2. 
De data aceasta francezii vor alinia 
probabil linia de atac care a făcut 
parte din formația clasată pe locul 
III la mondialele din Suedia. Reintra
rea lui Kopa în fotbalul francez dă 
mari speranțe selecționerilor. Cu foaie 
acestea bulgarii au primul pronostic 
în partida de la Sofia.

Meciurile dintre formațiile A și B 
ale R. P. Ungare și R.P.F. Iugoslavia 
vor prilejui o dispută care se anunță 
strînsă mai ales între primele repre
zentative care își vor disputa întîieta- 
tea la Belgrad. In meciul dintre echi
pele B maghiarii sînt favoriți deși 
ultima întîlnire dintre echipe a reve-

Pentru jucători, antrenori și mai ales 
susținători au și început emoțiile cam
pionatului, care — întrerupt o dumi
nică pentru a face loc pregătirilor lo

Duminică, lotul B a întîmpinat o vie rezistență din partea apărării echi
pei Motor Zwickau, din care cauză a și pierdut clteva situații favorabile. 
Dar și graba, imprecizia sau lipsa de calm a contribuit la ratarea altor 
ocazii. Iată-l pe Mateianu trăgind din toate puterile in... portarul Francke, 

care deviază mingea in corner.

turilor reprezentative — se reia la 
sfîrșitul acestei săptămîni, cu un pro
gram cu multe puncte de atracție. In 
momentul întreruperii, clasamentul 
arăta astfel :
1. U.T.A. 6 4 2 0 9: 4 10
2. Steagul roșu 6 3 3 0 12: 9 9
3. Dinamo Bacău 6 3 2 1 11: 6 8
4. C.C.A. 6 4 0 2 14l 9 8
5. Știința 5 2 2 1 9: 8 6
6. Farul 6 2 2 2 10:10 6
7. Petrolul 5 2 12 13: 8 5
8. Minerul 6 13 2 5: 6 5
9. Dinamo Buc. 6 12 3 4: 8 4

10. Jiul 6 12 3 4:14 4
11. Rapid 6 114 6:10 3
12. Progresul 6 0 2 4 5:10 2

Cum se pregătesc echipele pentru 
reluarea pasionantei întreceri din 
clasament ? Am profitat de prezența 
antrenorilor la jocurile loturilor repre
zentative pentru a afla amănunte în 
legătură cu aceste pregătiri.

• începem cu U.T.A-, liderul cam
pionatului și una din cele două echipe 
neînvinse încă în acest sezon. Prea 
multe noutăți n-a avut să ne dea an
trenorul Braun. Doar atit că este în 
pregătire aceeași formație folosită la 
ultimele meciuri oficiale și care a dat 
deplină satisfacție. Credincios formulei 
„să nu schimbi echipa cîștigătoare", 
Braun va alinia 11-le: Coman—Sziics, 
Băcuț II, Izghireanu-Capaș, Seres- 
Pîrcăiab, Petschowski, Petescu, Meț- 
cas, Tîrlea, cu care speră să reedi
teze la București performanțele reu
șite pînă acum.

e Progresul, adversarul de dumi
nică al arădenilor, s-a antrenat dumi
nică dimineață în compania Petrolului, 
de care a dispus cu 6—3 (2—2). In 
prima repriză, a fost mai bun Petro
lul, în a doua Progresul. Autorii go
lurilor : D. Munteanu (2) și Pahonțu, 
Marin (4), Birn și Smărăndescu I. 
Formații: - PROGRESUL : Mîndru- 
Sandu (Georgescu), Dobrescu, Ada- 
mescu (Sandu) —Smărăndescu II, Pe
trescu (Dinu) — Birn (Grigore), Smă
răndescu I, Grigore (Birn), Marin, 
David (Stănoaia). PETROLUL : Sfet- 
cu - Topșa, Marinescu, Tendler - A- 
Munteanu, Neacșu-Pahonțu, Constan-

©ronosporl
nit iugoslavilor. Meciul se va disputa 
pe Nepstadion.

Dintre meciurile de categorie A 
care sînt cuprinse în program se de
tașează prin interesul pe care îl pre
zintă partidele Petrolul Ploești—Dina
mo București, Știința Cluj—Dinamo 
Bacău și Progresul București—UTA.

Meciul Petrolul—Dinamo București 
este deosebit de interesant prin fap
tul că echipele sînt de valori sensibil 
egale și că în toate confruntările din 
tre cele două formații spectacolul fot
balistic a fost de un nivel ridicat. 
După felul în care au evoluat pînă 
■acum se pare că posibilitățile dina- 
moviștilor nu pot depăși un meci egal.

Știința Cluj a făcut mai totdeauna 
cu Dinamo Bacău meciuri spectacu
loase. De data aceasta studenții sînt 
favoriții partidei cu toate că. un meci 
egal nu este exclus. 

tinescu, D. Munteanu, Marin Marcel, 
Bădulescu.
• „Reintră Niculescu" — iată nouta

tea de la Farul, pe care ne a îm-

părtășit-o antrenorul I. Lengheriu. 
„Cred că pînă duminică va fi com
plet restabilit după acciJentul suferit 
în meciul cu C.C.A." — a continuat el. 
De altfel, Niculescu a și participat la 
meciul amical de duminică Farul—C.S. 
Marina 7—1 (2—0) și a și marcat 3 
goluri (ceilalți autori ai punctelor : 
Ciosescu 2 și Olaru 2). Farul a uti
lizat formația : Ghibănescu-Straton,
Ciuncan, Toma-Datcu, Bibere-Moroianu 
(Matei), Olaru, Ciosescu, Niculescu, 
Sever.

• Pentru Jiul Petroșani, meciul de 
duminică se anunță foarte dificil, pen
tru că întîlnește un adversar în formă 
bună care știe să joace în deplasare 
(Steagul roșu) și — mai ales — 
pentru că echipa din Valea Jiului are 
indisponibilități, create prin suspen
darea jucătorilor Panait și Vasiu. 
Duminică, Jiul a jucat amical cu 
Minerul la Lupeni și în acest meci a 

Informații
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Severin) se suspendă pe cîte 4 etape 
pentru lovire reciprocă; analizîn-

folosit formația: Crîsnic (Gram) —■ 
Romoșan, Tîlvescu, Crăciun-Deleanu, 
Farcaș-Manea (Toth), Florea, Ciurdă- 
rescu, Ghibea, Nertea. Apărarea Jiului 
s-a dovedit penetrabilă. De altfel, 
Minerul a și cîștigat cu 3—0 (1—0) 
prin punctele marcate de Milea, Pal 
și Crăiniceanu. Duminică, în meciul cu 
Steagul roșu, Jiul va conta pe aceeași 
echipă, în care Cosmoc va juca în lo
cul lui Deleanu, iar în atac Ghibea 
va trece extremă dreapta și Manea 
inter stingă.

• Minerul, despre care am stat de 
vorbă cu antrenorul Lazăr, va alinia 
duminică formația sa obișnuită, cu 
singura modificare că centru înaintaș 
va juca Pal în locul lui Leahevici, 
suspendat. Duminica trecută Minerul a 
folosit în meciul cu Jiul, pe: Mihala- 
che-Plev, Coman, Cheresteș-Szbke, Mi- 
haly (Pereț) — Paraschiva, Pereț (Ni- 
sipeanu), Pal, Milea și Crăiniceanu.
• Șepci, antrenorul Științei Cluj — 

care în patru jocuri în deplasare a 
cîștigat patru puncte — nu face nici 
el modificări echipei din ultimele par
tide. Mureșan și Marcu au reluat an
trenamentele, dar nu sînt încă în 
măsură să-și reia jocul în echipă. 
Astfel că și duminică va juca formația 
obișnuită.

• Pentru echipele Petrolul Ploești, 
Steagul roșu, Dinamo București și 
Dinamo Bacău, jocurile internaționale 
pe care le susțin azi și mîine vor fi 
prilej de verificare a echipelor proiec
tate să joace duminică. Dacă aceste 
întîlniri nu vor crea nici o indisponibi
litate, Steagul roșu și Dinamo Bacău 
vor folosi duminică formațiile din 
ultima etapă. In schimb, Dinamo Bucu
rești are încă probleme de frmație 
în special în linia de atac, care — 
de altfel — a și suferit cele mai multe 
schimbări în cele 6 etape. La Petrolul 
se pare că va reintra A. Munteanu.

• Accidentarea lui Ene II Ia antre
nament a creat noi dificultăți în alcă
tuirea formației Rapidului, mai precis 
a liniei de atac, pentru că apărarea 
imediată contează acum și pe Greavu 
și pe Macri. In linia de mijlocași este 
probabilă reintrarea lui Popescu. Ata
cul rămîne sub semn de întrebare.

Antrenamentele tuturor echipelor vor 
continua săptămîna aceasta și cu 
acest prilej vor fi puse la punct for
mațiile definitive, acolo unde există 
probleme de rezolvat. Iar duminică 
vor relua lupta din campionat.

du-se incidentele petrecute la jocurile 
Jiul Petroșani — Minerul Lupem. 
Jiul Petroșani — Progresul Bucu
rești și Minerul Lupeni — Știința 
Cluj s-a hotărît să se ridice echipei 
Jiul Petroșani dreptul de organizare 
pe timp de 2 etape și se pune în 
vedere secției de fotbal Jiul că pînă 
la terminarea suspendării terenului 
trebuie să execute lucrările de ame
najare cerute de regulament; jucăto
rul Ion Panait (Jiul) se suspendă pe 
3 etape pentru injurii aduse obser
vatorului federal ; jucătorul Petre Va- 
siu (Jiul) se suspendă pe 3 etape 
pentru joc brutal și lovire intențio
nată ; jucătorul Emerich Farkas 
(Jiul) primește un ultim avertisment 
pentru joc periculos și' atitudine nes
portivă ; jucătorul Ion Leahevici 
(Minerul Lupeni) se suspendă pe 3 
etape pentru lovirea intenționată a 
adversarului și atitudine nesportivă 
și se exclude din lotul R.P.R. ; se dă 
avertisment jucătorilor Al. Coman și 
Tudor Paraschiva (Minerul) și Tra
ian Georgescu (Știința Cluj) pentru 
proteste repetate la deciziile arbitru
lui, simulări și repetate abateri de 
la disciplină; se dă un ultim aver
tisment secției de fotbal a clubului 
Minerul Lupeni pentru lipsă de 
educare a jucătorilor și a slabelor 
măsuri de organizare.

• Echipa Dinamo Bacău, care ur
mează să susțină miercuri Ia Leip
zig un meci amical cu Lokomotiv, va 
deplasa următorul lot de jucător'. 
Faur, Bucur, Giosanu, Cirnaru, Lazăr 
Cincu, FI. Anghel, Vătafii, Vicari, 
Țircovnicu, Rădulescu, Drăgoi, Asan, 
Florea, Ciripoi, Publik și Filip.

• Etapa viitoare a Cupei R.P.R. 
se va disputa miercuri 14 octombrie, 
cînd vor intra în competiție și echipele 
de categoria B.



Azi și mîine meciuri decisive 
în campionatul de tenis pe echipe

Sîmbătă a continuat pe terenu
rile Progresul din Capitală turneul 
final al campionatului republican de 
tenis pe echipe. Progresul București 
a întrecut cu scorul de 18—1 echipa 
C. S. Oradea (ultimele rezultate: 
Caralulis — Petrovici 6—2, 6—2,
6—4; Ungureanu — Both 6—3. 6—0; 
Fătu — Uihely 7—9. 7—5, 6—3; 
Namian, Trepcea — Avram, Banyai 
6—1. 6—3; Cri stea — Nagy 6—1. 
6—1, 6—2; Mărmureanu. Boaghe — 
Somogy, Pali - 6—0, 6—1; Namian, 
Cristea — Avram. Petrovici 3—6, 
6—1. 6—2). La fel, Steagul roșu 
Orașul Stalin a tranșat în favoarea 
sa partida cu C.F.R. Timișoara, de 
care a dispus cu 12—7 (rezultatele 
de sîmbătă: Racovită, Turușanco — 
Sorin, Wolf 6—2. 2—6, 5—7. 4—6; 
Baciu — Leihnam 6—8, 6—2, 6—2; 
Barabas — Falb 6—3. 6—3: Necula
— Spătaru 6—4, 6—1. Brenner,
Bosch — Barna, Leonte 6—0. 6—1, 
Tiriac, Barabaș — Falb. Schipor 6—4. 
6—1. Brenner, Tiriac — Leonte, Falb
6— 0, 6—0; Baciu, Necula — Spătaru, 
Leihnam 4—6, 3—6; Turușanco — 
Sorin 5—7. 3—6, 5—7).

Duminică, pe aceleași terenuri, au 
început jocurile celei de a doua, etape 
a acestui turneu 
Orașul 
puncte 
Oradea 
partidă) , ____  __ .
este înviogătoarea de duminică. Rezul
tate tehnice: Racoviță — Petrovici
7— 5, 6—0, 9—7: Turușanco — Nagv 
6—3, 6—1, 6—4; Tiriac — Somogy
6— 2. 6—1; Barabaș — Pali 6—3,
7— 5; Baciu — Uihely 6—2. 6—1; 
Necula — Both 6—3, 6—1; Brenner
— Avram 5—7, 6—0, 6—2; Racoviță
— Nagy 6—1, 6—4, 6—0 ; Fleide Bosch
— Erika Banyai 5—7, 7—5, 6—4 (re
zultatul constituie o surpriză, dar vic
toria Heidei Bosch este meritată): Ba
rabaș—Somogy 5—7, 6—3, 5—7; Ne
cula—Uihely 6—0, 6—2; Tuirușanko
— Petrovici 7—9, 4—6, (întrerupt din 
cauza întunericului).

In cealaltă întîlnire. începută tot 
duminică, Progresul București con
duce cu 8—3 la C.F.R. Timișoara; 
Cristea —
Caralulis - 
Ungureanu 
5—7; Fătu

Mărmureanu — Falb 6—3, 6—1;
Boaghe — Schipor 6—0, 6—2; Na
mian — Barna 6—0, 6—1; Trepcea
— Leonte 1—6. 4—6; Ungureanu — 
Leihnam 2—6. 7—5, 6—3;.Cristea — 
Wolf 6—1, 6—2, 6—4; Aîărmurcanu
— Schipor 6—0. 6—4; Caralulis — 
Sorin 3—6, 6—6 (întrerupt din cauza 
întunericului).

Turneul final a continuat ieri cu 
partidele începute duminică. Rezultate 
finale: Progresul Buc. — C.F.R. Ti
misoara 14—5: Caralulis — Mihai 
Sorin 3—6, 8—6, 6—3, 6—2, Fătu — 
Spătaru 3—6, 3—6, Boaghe — Falb 
3—6, 6—1, 6—3, Cristea, Caralulis 
-— Brancomir. Wolf 6—0, 6—1, 6—2, 
Ungureanu, Fătu — Spătaru, Leich- 
nam 5—7, 5—7, Mărmureanu, Boa
ghe — Falb, Schipor 6—3, 6—1, 
Namian, Trepcea — Barna, Leonte 
6—4, 6—0. Namian, Cristea — Leonte, 
Wolf 6—0, 6—1. Steagul Roșu Or.

Turu- 
2—6, 
Baciu 
Turu- 
6—4,

ACTUAEITATI DIN RUGBI
• C.F.R. Grivița Roșie și a consolidat poziția de lider • Duminică, „optimile" Cupei R.P.R. • O importantă 

consfătuire cu arbitrii din București • Rezultate din categoria B

final. Steagul roșu 
a totalizat 10 

fața formației C. S, 
cîștigat numai o

Stalin
în
(care a . „
și astfel, echipa metalurgistă

' Stalin — C. S. Oradea 16—3: 
șanco — Petrovici 7—9, 4—6.
Tiriac — Leotzky 6—2, 6—0,
— Both 6—3, 6—1, Racoviță. 
șanco — Petrovici. Nagy 4—6, 
9—7. 3—6, 4—6, Tiriac, Barabaș — 
Somogy, Leotzky 8—6, 7—5, Baciu, 
Necula — Uiheîyi, Both 6—2. 6—2, 
Avram. Banyai — Brenner, H. Bosch 
6—4, 2—6, 2—6, Avram, Petrovici — 
Brenner, Tiriac 6—2, 6—2. 
mîine, începînd de la orele 
se dispută ultimele două 
Progresul Buc. — St. Roșu 
lin (meci decisiv pentru desemnarea 
echipei campioane) și C. S. Oradea
— C.F.R. Timișoara.

Astăzi și 
9 și 15. 
înfîlniri: 
Or. Sta

• Etapa a 11-a a campionatului re
publican de riigbi a fost — cu excep
ția meciului C.C.A.—Dinamo — o 
etapă a echipelor gazdă. Avantajul te
renului n-a fost însă — firește — su
ficient pentru asigurarea victoriei, echi
pele care au jucat „acasă" fiind ne
voite să facă serioase eforturi pentru 
a obține, în cele din urmă, cîștig de 
cauză. Așa au stat lucrurile mai ales 
la Cluj, unde studenții din localitate, 
handicapați și de eliminarea din mi
nutul 23, a unuia dintre cei mai buni 
jucători, Crișan, au trebuit să facă 
mari eforturi pentru menținerea rezul
tatului de 8—6 în favoarea lor. De a- 
semenea, la Iași, echipa C.S.M.S., 
după ce și-a asigurat în prima re
priză un avantaj minim asupra Meta
lului M.I.G., a fost obligată, în re
priza secundă, să lupte din răsputeri 
împotriva unui adversar care ataca 
puternic, hotărît să remonteze și chiar 
să-și apropie victoria. O sarcină nu 
tocmai ușoară a avut și echipa cam
pioană C.F.R.-Grivița Roșie, pentru 
care jocul cu Constructorul Bîrlad 
n-a constituit, așa cum se părea, doar 
o simplă formalitate. Realmente, rug- 
biștii bîrlădeni au făcut, în special 
în prima parte a meciului, un joc bun 
(au și condus cu 6—5). In cele din 
urmă însă, experiența feroviarilor și-a 
spus cuvîntul.

După etapa de duminică, 
Grivița Roșie și-a consolidat 
de fruntașă a clasamentului 
are un avantaj de două puncte 
principala ei urmăritoare,
București). Iată cum arată clasamen-

C.F.R.- 
poziția 
(acum 

față de 
Dinamo

Sorin 6—0, 6—1, 6—2;
Wolf 6—0. 6—1. 6—3;

— Spătaru 1—6, 6-2,
— Leihnam 2—6, 5—7-

Campionatul republican 
de caiac-canoe (fond)

Lo sfirșitul acestei săptămini vor avea 
loc pe lacul Snagov întrecerile campiona
tului republican de caiac-canoe (fond). Sînt 
programate următoarele probe : caiac sim
plu, caiac dublu și caiac 4 (băieți) pe 20 
km., caiac simplu și caiac dublu (fete) pe 
5 km., și canoe simplu și dublu pe 15 km.

Intr-o perioadă cînd în alți ani a- 
bia dacă se vorbea despre începerea 
antrenamentelor la hochei pe ghea- 
ță, acum sîntem în măsură să 
anunțăm cititorilor noștri inaugurarea 
activității .competiționale în acest 
sport. Datorită faptului că mișcarea 
sportivă din țara noastră este înzes
trată in prezent cu modernul patinoar 
artificial este posibil ca în momen
tul de față, deși ne aflăm la începutul 
lunii octombrie să vorbim despre apro
piata dată a începerii activității la 
hochei pe gheață.

Așa după cum s-a stabilit, în ulti
mele luni ale anului în curs vor avea 
loc numeroase competiții amicale, ur- 
mînd ca tot în această perioadă echi
pa reprezentativă a țării să întreprindă 
un lung turneu în străinătate. Princi
pala competiție a calendarului intern, 
campionatul republican de categoria 
A va începe pe ziua de 10 ianuarie 
1960. După cum se știe la această în
trecere iau parte șase echipe: C.C.A.

București, Știința Cluj, Voința M. Ciuc, 
Avîntul M. Ciuc, Dinamo Tg. Mureș 
și C.S.M. Rădăuți. In dorința de a asi
gura acestei competiții o desfășurare 
dintre cele mai bune, federația de spe
cialitate a luat frumoasa inițiativă de 
a organiza campionatul după un sis
tem nou. Astfel, în ziua de 10 ianuarie 
prima etapă se va disputa în provincie 
după următorul program: TG. MUREȘ: 
Dinamo-Stiința 
C.S.M.- Voința 
Avîntul-C.C.Ă. 1 
se realizează < 
propagandă 

pentru că,
echipele puternice se 
cele mai slabe. In 
etapă se va disputa .. ..
vincie, firește echipele care s-au depla
sat în tur fiind gazde acum. In rest 
campionatul de categoria A va avea 
loc la București pe patinoarul artifi
cial. Programul complet este următo
rul: ETAPA A Il-a: Voința M. Ciuc-

Cluj; RĂDĂUȚI: 
M. Ciuc: M. CIUC: 

București. Prin aceasta 
o frumoasă acțiune de 
pentru 

așa după
acest sport, 

cum se vede, 
deplasează la 
retur, prima 
tot în pro-

Programul turului campionatuluirepublican feminin de baschet
Etapa I, 18

Progresul
C.S.M. Tg.
Rapid București — l.C.F.
Voința Orașul Stalin — Constructorul Bm ■ 
C.S. Oradea — Banalul Timișoara
Știința București — Voința București
Etapa a ll-a, 25 octombrie
Voința Tg. Mureș — Voința București 
Banatul Timișoara — Știința București 
Constructorul București — C.S. Oradea 
l.C.F. — Voința Orașul Stalin
Știința Cluj — Rapid București 
Progresul București — C.S.M. Tg. Mureș
Etapa a lll-a, 1 noiembrie
C.S.M. Tg. Mureș — Voința Tg. Mureș 
Rapid București — Progresul București 
Voința Orașul Stalin — Știința Cluj
C.S. Oradea — I.C.F.
Știința
Voința
Etapa
Voința
Constructorul București — ' 
l.C.F. — Știința București
Știința Cluj — C.S. Oradea
Progresul București — Voința Orașul Stalin 
C.S.M. Tg. Mureș — Rapid București
Etapa a V-a, 15 noiembrie
Rapid București — Voința Tg. Mureș 
Voința Orașul Stalin — C.S.M. Tg. Mureș 
C.S. Oradea — Progresul București
Știința București — Știința Cluj 
Voința București — l.C.F.
Banatul Timișoara
Etapa a Vi-a, 22
Voința Tg. Mureș 
I.C.F. — Banatul ___T___
Știința Cluj — Voința București

octombrie
București — Voința Tg. Mureș 
Mureș — Știința Cluj—r?

București — Constructorul București 
București — Banatui Timișoara

a IV-a, 8 noiembrie
Tg. Mureș — Banatul Timișoara 

Voința București

— Constructorul București 
noiembrie
— Constructorul București 
Timișoara

Progresul București — Știința București
C.S.M. Tg. Mureș — C.S. Oradea
Rapid București — Voința Orașul Stalin
Etapa a Vil a, 29 noiembrie
Voința Orașul Stalin — Voința Tg. Muri.
C.S. Oradea — Rapid București
Știința București — C.S.M. Tg. Mureș
Voința București — Progresul București
Banatul Timișoara — Știința Cluj 
Constructorul București — l.C.F.
Etapa a Vlll-a, 6 decembrie
Voința Tg. Mureș — l.C.F.
Știința Cluj — Constructorul București
Progresul București — Banalul Timișoara
C.S.M. Tg. Mureș — Voința București 
Rapid București — Știința București 
Voința Orașul Stalin — C.S. Oradea
Etapa a IX a, 15 decembrie
C.S. Oradea — Voința Tg. Mureș
Știința București — Voința Orașul Stalin
Voința București —■ Rapid București 
Banatul Timișoara — C.S.M, Tg. Mureș 
Constructorul București — Progresul București 
l.C.F. — Știința Cluj
Etapa a X-a, 20 decembrie
Voința Tg. Mureș — Știința Cluj
Progresul București — l.C.F.
C.S.M. Tg. Mureș — Constructorul București 
Rapid. București — Banatul Timișoara
Voința Orașul Stalin — Voința București
C.S. Oradea — Știința București
Etapa a Xl-a, 27 decembrie
Știința București — Voința Tg. Mureș
Voința București — C.S. Oradea
Banatul Timișoara — Voința Orașul Stalin 
Constructorul București — Rapid București 
l.C.IL — C.S.M. Tg. Mureș
Știința Cluj — Progresul București

Din etapa 1 se amînă meciurile echipelor care au 
toare în lotul republican participant la campionatul 
dial de la Moscova.

jucă- 
mon-

Mr®

Derbiul etapei de duminică, C.C.A. — Dinamo, a prilejuit o dispută 
foarte îndîrjită, așa cum se poate vedea și in fotografia noastră : deși jenat 
de D. Ionescu (Dinamo), Merghișescu (C.C.A.) reușește să păstreze balonul 
pe care îl va transmite înaintării echipei sale. (Foto: B. Ciobanu)

tul categoriei A, după 
returului :

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

10.

etapa a 11-a a

ll 9 2 0 115: 36 31 
11 8 2 1 141: 38 29 
11 8 1 2 150: 39 28
11 7 2 2

4
7
7
7
8

C.F.R. Grivi/a Roși© 
Dinamo București 
C.C.A.
Constructorul București 
Progresul 
Știința Cluj 
C.S.M.S. lași 
Ști in fa Timișoara 
Constructorul Bîrlad 
Metalul M.I.G. Buc.

® Jocurile din
R.P.R., programate duminică, îl oc
tombrie se anunță deosebit de intere-

10 6 0 
11 3 1 
112 2
11 1 3
11 2 1
10 1 0 9

„optimile"

78: 56 27
83: 55 22 
49:133 18
34: 84 17
45: 71 16
49:143 16
20:109 12

Cupei

Avîntul M. Ciuc; Dinamo Tg. Mureș- 
C.S.M. Rădăuți; C.C.A.-Știința Cluj; 
ETAPA A IlI-a: Stiinta Cluj-Avîntul 

C.C.A.-C.S.M. Rădăuți: 
Ciuc-Dinamo Tg. Mureș; 
"* C.S.M. Rădăuți-A-

M. Ciuc; 
Voința M. 
ETAPA A IV-a: 
vîntul M. Ciuc; Dinamo Tg. Mtireș- 
C.C.A.; Voința M. Ciuc-Știința Cluj: 
ETAPA A V-a: Avîntul M. Ciuc-Di- 
namo Tg. Mureș: Știința Cluj-C.S.M. 
Rădăuți; C.C.A.-Voința M. Ciuc. Da
tele de disputare a etapelor sînt ur
mătoarele: la 10 ianuarie etapa I, 16 
ianuarie — etapa a Il-a, 17 ianuarie 
— etapa a IH-a, 23 ianuarie — etapa 
a IV-a, 24 ianuarie — etapa a V-a. 
Returul va avea loc la datele de 31 ia
nuarie, 3, 4, 6 și 7 februarie.

Cît privește campionatul categoriei 
B cele 10 formații participante la a- 
ceastă întrecere au fost împărțite în . 
două serii după cum urmează: SERIA 
I: Steagul roșu Or. Stalin, Tir nava
Odorhei, Carbidul Ttrnăveni, Nicovala 
Sighișoara, Avîntul Reghin; SERIA 
Il-a: Progresul Gheorghieni, Surianul 
Sebeș. Victoria București. Dinamo Su
ceava, Locomotiva Cluj. Sistemul de 
desfășurare al acestei competiții nu va 
fi mult deosebit de cel din ceilalți 
ani. In cadrul celor două serii se va 
juca sistem turneu între datele de 14 
și 24 ianuarie. Apoi primele două cla
sate din fiecare serie vor participa la 
un turneu final între 3 și 7 februarie 
la M. Ciuc. Cîștigătoarea acestui tur
neu se va califica direct în campiona
tul categoriei A, de unde ultima cla
sată retrogradează în categoria B.

O importantă prevedere a regula
mentului este aceea legată de faptul 
că echipele participante la campionatul 
categoriei A sînt obligate să prezinte 
echipe de juniori la Concursul repu
blican. In cazul cînd vreuna din a- 
ceste echipe nu prezintă formația de 
juniori la Concursul republican ea va 
fi exclusă din campionatul categoriei 
A.

sânte. Cea mai importantă partidă ; 
etapei se va desfășura ‘ ~
Se vor întîlni formațiile 
București și C.C.A. Un 
diție, în care iubitorii 
putea urmări evoluția a 
ternaționali (Sava, Teodorescu, P. Ni 
eu.lescu, Rădulescu, Teofilovich Pen 
ciu etc.). Tot în București, Metahi 
M.I.G. va juca cu formația C.F.R. 
Cirivița Roșie. Alte două întîlniri vo. 
avea Ioc în provincie. Astfel, la Pe 
troșani, Dinamo București va întrunii 
merituoasa echipă de categorie B 

'Știința din localitate (fruntașa seri 
a Ill-a), iar C.S.A. Sibiu va prin 
replica formației Constructorul dir 
Bîrlad.

• La sediul consiliului orășenes' 
U.C.F.S. va avea Ioc astăzi, la or< 
18, o importantă consfătuire, la cari 
sînt convocați toți arbitrii din Capi
tală.
• Cîteva rezultate înregistrate du 

ești — r • '■
Știința București —
8—6 (0—3); Petrol
reșfi

în Capitals 
Constructorii 
meci de tra 
rugbiului vo 
numeroși in

mmică în categoria B: Petrolul Plo- 
_.T — Zimbrul Tecuci 17—0 (6—0)

, J — Sirena Bucureșt 
Chimie Bucu

Aeronautica București 3—4 
(3—0); Petrolul Pitești — Arhitecturi 
București 14—3 (8—0); Progresu
Finanțe Bănci Galați — Știința Ga
lați 6—0 (0—0); Farul Constanța — 
C.S.A. Ploești 6—0 (6—0); C.F.R
Cluj — Olimpia Orașul Stalin 0—1 
(0-0).

Alte rezultate de la concurs"1
atletic din Capitală

La rezultatele concursului atletic desfășurat' 
la sfîrșitul sâptâmînii trecute pe stadionul 
D:namo din Capitalâ adăugăm performantele 
realizate de lia Manoliu la aruncarea dis
cului (48,86 ml și Zoltan Szabo la săritura 
cu prăjina (4,30 m). Ambele rezultate sirtt 
valoroase și oglindesc forma superioară în 
care se găsesc acești doi sportivi

Astăzi după-amiază începînd de 
la ora 16, Stadionul Tineretului din 
Capitală va găzdui întîlnirea de hand
bal dintre echipele feminine Știința 
București și Știința Timișoara, par
tidă care se desfășoară în cadrul 
etapei a VUI-a.Rezultate promițătoare In cadrul concursuluide triatlon modern

Un număr de 23 de tineri s-au pre
zentat la concursul de triatlon organi
zat în Capitală, de Federația romînă 
de călărie și pentatlon modern.

Prima probă — înot 200 m — a 
avut loc sîmbătă după-amiază la 
Ștrandul Tineretului. Iată rezultatele 
primilor șase clasați: 1. Valentin 
Medianu (Cetatea Bucur) 2:27,1 ; 2.
Tiberiu Ghidale (Voința) 2:30,5; 3.
loan Măriuțâ (Știința) 2;32,0; 4. Nic. 
Lichiardopol (Cetatea Bucur) 2:34,2; 
5. Tiberiu Șerban (S.S.E.) 2:54,6; 6. 
Călin Alexandrescu (S.S.E.) 2:55,2,

Duminică s-a desfășurat proba de 
cros (2.000 m) în incinta stadionului 
Tineretului. Cele mai bune rezultate 
au fost înregistrate de: 1. Mihai Ple- 
șa (Progresul) 7:17^); 2. Nic. Li-

cbiardopol 
7:28,0; 4. 
mo) 
greșul) 7:36,4; 
(Cluj) 7:39,0.

Concursul s-a 
mos succes, marea majoritate a par- 
ticipanților sînt foarte tineri, dar bine 
dezvoltați din punct de vedere fizic 
și foarte talentați. Organizatorii au a- 
vut posibilitatea să selecționeze pe 
cei mai buni dintre ei în vederea al
cătuirii lotului republican de tineret 
la pentatlon modern. Sîntem convinși 
că dacă vor dovedi seriozitate depli
nă și se vor antrena cu sîrguință, ei 
vor obține rezultate dintre cele mai 
frumoase.

7:19,0; 3. Val. Mediana 
Mircea Rădulescu (Dina- 

7:30,0 : 5. Mircea Vișan (Pro- 
Poruțiu6. Virgil

bucurat de un fru-



lată un aspect al Stadionului Central din Leipzig in timpul frumoaselor 
demonstrații.

La Leipzig au avut loc în această vară mari serbări sportive de mase organizate cu prilejul Festiva
lului German de Gimnastică și Sport. I ~ .................. . <•

J 7 octombrie este ziua marii sărbători a R.D. Germane și a tuturor 
1 forțelor patriotice iubitoare de pace și democrație din întreaga Ger- 
} manie. Cu 10 ani în urmă, în această zi de însemnătate istorică, a luat 
' ființă pentru prima oară pe pămînt german un stat al muncitorilor și 
» țăranilor, un stat cu adevărat democratic: Republica Democrată Ger- 
j mană.
J Grandioasele realizări obținute în toate domeniile de activitate. în 
J cei zece ani care au trecut de la proclamarea Republicii Democrate 
l Germane, constituie o mindrie a acestui popor harnic și talentat, care 
i a pornit cu pași siguri la construirea socialismului, spre o viață nouă.

Un avînt remarcabil a luat și mișcarea sportivă din R.D. Germană, 
j In multe discipline, sportivii din Germania democrată ocupă un loc 
} fruntaș în ierarhia valorilor mondiale. Ciclistul Gustav Adolf Schur este 
j dublu campion mondial și cîștigător al „Cursei păcii". Eberhard Luther 
5 a devenit recent campion mondial la popice, Helmuth Recknagel este con- 
ș siderat ca unul di.i cei mai buni săritori cu schiurile din lume, boxerul 
| Wolfgang Behrend a cucerit la Melbourne medalia olimpică de aur, iar 
J atleții Siegfried Herman, Siegfried Valentin, Gisela Birkemeyer au adus 
7 patriei lor nenumărate succese. Desigur, lista sportivilor fruntași din 
t această țară este cu mult mai lungă. însuși faptul că R.D. Germană este 
| reprezentată în 33 de federații internaționale constituie o dpvadă a pres- 
4 tigiului de care se bucură pe plan internațional tînăra mișcare sportivă 
î din Germania democrată.

Urmînd minunatul exemplu al sportului sovietic, sportul de mase din 
R.D. Germană se dezvoltă necontenit. Peste un milion de oameni ai muncii 
sint angrenați în activitatea sportivă, avînd cele mai bune condiții pentru 
practicarea sportului.

Succesele obținute în ultimii zece ani de sportivii din R.D.G. se da- 
toresc sprijinului necontenit de care se bucură mișcarea de cultură fizică 
și sport din partea Partidului Socialist Unit din Germania și a guvernului 
R. D Germane.

Sportivii noștri admiră și prețuiesc succesele sportivilor din R. D. 
Germană, de care îi leagă o sinceră prietenie.

Cu prilejul celei de a 10-a aniversări a proclamării Republicii Demo
crate Germane, sportivii romîni urează sportivilor din R.D. Germană noi 
succese în muncă și sport, în construirea socialismului, în lupta nobilă 

stat german unit, democratic și iubitor de pace.
★

ț pentru crearea unui

nume nou în
SIEGFRIED

n

VALENTIN
Cu șase ani în urmă, un tînăr cu 

părul blond, destul de firav în apa
rență, alerga desculț într-o cursă de 
3000 m cu prilejul unui concurs or
ganizat de muncitorii combinatului 
siderurgic de pe Oder. Era Siegfried 
Valentin, mecanic de precizie la a- 
cest combinat. El cîștigă cursa, dar 
apoi multă vreme n-a mai pășit pe 
stadion.

La 10 mai 1955 acest tînăr intră

■■- SR&rf Z
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performanțelor sale a fost excelentă: 
3:45,0). De altfel, Valentin este re
cordman pe întreaga Germanie și în 
proba de 2000 m, 2 mile și record
man al R.D.G. pe 800 m. Dar cea 
mai mare și mai valoroasă perfor
manță a sa este recordul european 
pe 1 milă: 3:56,5. El a doborît re
cent acest record, care aparținea en
glezului Derek Ibbotson.

Calitățile sale de alergător de mare 
clasă se îmbină minunat cu puterea 
sa de luptă, cu seriozitatea cu care 
se pregătește și cu dragostea fier
binte pentru patria sa socialistă: 
R. D. Germană. Binecunoscutul an
trenor, maiorul Kurt Eins care se o- 
cupă de pregătirea sa, îl caracteri
za astfel : „Siegfried, acest tînăr de 
23 ani, este un om cu o voință de 
fier. El nu cunoaște delăsarea în pre
gătire. De aceea performanțele sale, 
care au făcut ocolul lumii, nu sîm 
ultimele...".

Locotenent în Armata Populară a 
R. D. Germane, comunistul Siegfried 
Valentin este un exemplu pentru toți 
tinerii sportivi: în viața particulară, 
în muncă și sport. El este tipul spor
tivului adevărat, demn de viața mi
nunată care înflorește în patria sa.

In întreaga lume, sportul se bucură 
de tot mat multă popularitate. Milioane 
de oameni >1 practică cu drag, iar alte 
milioane sînt suporteri înflăcărați ai 
sportului.

In Germania, sportul are o veche 
tradiție șt este legat de numele unor 
personalități de seamă ca Johann Chris
tophe Guts Muths, Friedrich Ludwig 
Jahn, August Schărttner și multi alții 
care au fost adevărați patrioți, căutînd 
să educe poporul, să-l îndemne să prac
tice gimnastica și exercițiile fizice dă
tătoare de sănătate. Decenii întregi 
insă, ideile acestor pionieri ai mișcării 
sportive nu au putut li puse în aplicare 
deoarece vechile regimuri din Germania 
au căutat să folosească sportul în sco
puri războinice, transformindu-l î.ntr-un 
mijloc de ațițare șovină.

Iată de ce nobila cauză pentru care 
au luptat Guts Muths, Jahn și ceilalți 
rai a putut li tradusă în viață decît în 
perioada următoare creării primului stat 
german al muncitorilor si țăranilor: 
R. D. Germană. Mișcarea de cultură 
fizică și sport a început să se dezvolte 
o dată cu proclamarea Republicii De
mocrate Germane. Principiul călăuzitor 
care stă la baza mișcării sportive în 
țara noastră este slu/irea sănătății oa
menilor muncit, pentru ca puterea lor 
de muncă să fie mai mare, servind prin 
aceasta patria noastră socialistă.

In cei zece ani ciți au trecut de la 
crearea R. D. Germane, sportivii noștri,

ds RUDI REICHERT 
președintele Federației germane 

de gimnastică și sport

educați într-un spirit nou, socialist, au 
fost adevărați soli ai păcii și ai priete
niei între popoare. Cu prilejul diferitelor 
competiții internaționale ei au demon
strat superioritatea concepției noi des
pre sport.. Țările prietene, socialiste, în 
frunte cu marea Uniune Sovietică ne-au 
dat în această direcție un ajutor pre
țios, o adevărată pildă de felul cum 
trebuie înțeleasă practicarea sportului 
de mase.

Pentru prima oară în istoria Germa
niei, statul acordă importanța cuvenită 
mișcării sportive. In fond, dacă toate 
bunurile aparțin poporului, este de la 
sine înțeles că și sportul tiu poate fi 
decît al tuturor. Noi ne-am străduit 
să organizăm mișcarea sportivă în așa 
tel incit sportul să fie practicat în cele 
mai bune condiții de toți, de la copii 
pină la vîrstmci, din cel mai îndepăr
tat sat al republicii și pină la marile 
orașe.

Statul nostru democrat-popular a pas 
la dispoziție tuturor asociațiilor și clu
burilor sportive condiții materiale ex
cepționale, baze sportive suficiente și 
bine utilate.

In numai patru ani (din 1955 pină

în 1959) guvernul R. D. Germane a 
alocat pentru mișcarea de cultură fi
zică și sport suma de 470 milioane 
mărci /

Orele de gimnastică și sport au de
venit obligatorii în programul școlilor 
elementare medii și superioare. Cursu
rile sînt predate de profesori (absol
venți ai Școlii superioare de educație 
fizică din Leipzig) sau de instructori 
sportivi calificați.

In cei 10 ani de mișcare sportivă 
democratică, numărul membrilor Fe
derației germane de gimnastică și sport 
a atins cifra de 1.300.000! Marile com
petiții sportive de mase angrenează a- 
nual sute de mu de oameni ai muncii 
de la orașe și sate prin variate genuri 
de întreceri cum sînt: „Loc de întîlnire 
pentru olimpici", „Mica Cursă a Păcii", 
„Prima încercare" etc. In fiecare cartier 
există baze sportive care stau la dis
poziția cetățenilor, ele fiind solicitate in 
permanență. Iată de ce în multe disci
pline sportul de performanță s-a ridicat 
în R D.G. la o valoare internațională, 
la ciclism, box, înot, canotaj, handbal, 
popice, șah sportivii din R. D. Germană 
au obținut frumoase succese.

Sub conducerea Partidului Socialist 
Unit din Germania ne vom continua 
drumul luminos spre făurirea unei vieți 
din ce în ce mai frumoase, în care 
sportul — bun al întregului popor — 
va avea rolul important ce-i revine.

-un carnet reporter
Se schimbă fața R. D. Germane

Bravo Siegi !... — spune antrenorul 
Kurt Eins elevului său după cursa 
în care Siegfried Valentin a doborît 
recordul european pe 1 milă.
în rîndurile Armatei Populare. Aci, 
a găsit minunate condiții de practi
care a sportului. Nu mult după a- 
ceea, el apare tot mai des pe pista 
de zgură roșie, obținind rezultate din 
ce în ce mai bune*

Moscova, 1957. Festival. Primul 
mare succes al lui Siegfried Valen
tin. El ocupă locul IV în proba de 
1500 m cu timpul excelent de 3:42.0, 
la numai 9 zecimi de secundă de în
vingătorul cursei, atletul sovietic Pi- 
pine. A fost debutul internațional al 
aceluia care urma să devină apoi 
unul din cei mai buni atleți europeni. 
De atunci n-a trecut multă vreme și 
succesele lui Valentin au început să 
se țină lanț. Neuitate vor rămîne 

marile sale victorii asupra lui Jung- 
virth și triumful obținut la tradițio
nalele întreceri de pe stadionul 
White City din Londra.

Proba favorită 
semifondist este 
Recordul său și 
Germanii — pe 
este de 3:39,31

In drum spre Halle am făcut un 
scurt popas în străvechiul oraș german. 
Dresda, distrus complet într-o singură 
noapte de bombardamentul avioanelor 
americane, în cursul războiului trecut. 
Clădirile, cele care au scăpat de focul 
bombelor incendiare, sînt înnegrite de 
fum, iar din loc în loc se mai văd 
ruinele care amintesc că acolo au fost 
cîndva așezări omenești. Dar printre 
aceste ruine se ridică zîmbitoare nu
meroase blocuri construite în stil mo
dern, iar zgomotul de pe șantierele si
tuate pe locurile rămase virane te în
deamnă să exclami: se naște o nouă 
Dresdă I

După ce am vizitat marele magazin 
universal construit pe o suprafață de 
circa 3000 m. pătrați, m-am îndreptat 
spre impunătoarea gară, de unde am 
luat trenul spre Halle. Prin geamul 
compartimentului priveam aproape la 
fiecare oprire coșurile înalte ale între
prinderilor industriale, în jurul cărora 
se ridicau clădiri noi și cartiere munci
torești. De fiecare dată mă întrebam 
dacă vreun călător de anul trecut ar 
mai recunoaște aceste priveliști...

pregătirile comune, s-au cunoscut me
zina echipei noastre Ecaterina Vențel, 
în etate de 18 ani și sportiva germană 
Gizela Koppel, de aceeași vîrstă. La 
antrenament au concurat împreună. 
Sportiva noastră și-a învins adversara. 
Dar prima care a felicitat-o a fost Gi
zela. După antrenament, au stat tot 
timpul împreună. Apoi au mers amîn- 
două la plimbare în oraș, iar la des-

sale 
ora- 
aici

părțire Gizela i-a promis prietenei 
că va veni s-o vadă la Bautzen, în 
șui „mondialelor". Le-am întilnit 
tocmai în momentul cînd Gizela cobora 
de pe bicicletă, iar Ecaterina alerga s-o 
îmbrățișeze. Bucuria care se vedea stră
lucind pe fala sportivei noastre, răsplă
tea pe deplin eforturile depuse de Gizela 
de-a lungul celor 12 ore făcute pe bi
cicletă pentru a-și întîlni prietena I

Prietenie sinceră

a acestui excelent 
cea de 1500 m. 

totodată al întregii 
această distanță — 
(anul trecut media

La Halle, reprezentativele noastre 
de popice, în drum spre campionatele 
mondiale au faci.» un antrenament co
mun cu sportivii clubului Chemie din 
orașul de pe malurile rîului Saale. Aici, 
în sala „Paradis", unde au avut loc

In această Inimoasă arenă din Halle, au făcut ultimul antrenament re
prezentativele noastre de popice, înaintea campionatelor. mondiale..

In orașul marii competiții
Așezat pe malurile rîului Spree, orașul 

Bautzen, cu străzile lui lungi și case 
care seamănă leit una cu alta, a de
venit renumit pentru industria de ma- 
rochinărie, fiind un important centru 
muncitoresc al R. D. Germane. Foarte 
mult s-a dezvoltat aici și activitatea 
sportivă.

— In cei 10 ani de adevărată demo
crație — mi-a spus Helmut Hentschel, 
președintele Uniunii de Gimnastică și 
Sport a raionului Bautzen — au luat 
ființă asociații în toate cele 84 comune 
din raion. De asemenea, în această pe
rioadă am construit prin muncă < b- 
ștească aproape 100 de baze sport'- ■.

Am aflat de la interlocutorul m- a cx 
cea mai puternică asociație sportivă se 
află la fabrica de vagoane „Motor" di' 
Bautzen care are 1000 de membri și .3 
secții pe ramură de sport. In fiecare 
duminică se organizează concursuri d >- 
tate cu insigna pentru sportivii înce
pători și sportivii avansați. Zece la 
sută din populația raionului a devenit 
purtătoare a acestor insigne. In plus, în 
fiecare an întrecerile preliminare ale 
Festivalului german de gimnastică și 
sport atrag pe terenurile de sport mii 
și mii de tineri și vîrstnici. In luna 
august, 220 tineri din raionul Bautzen 
au participat, la Leipzig, la întrecerile 
finale ale acestei mari competiții, ară- 
tînd tuturor dezvoltarea pe care a luat-o 
sportul și în această parte a Republicii 
Democrate Germane.

TR. IOANIȚESCU
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0 nouă și impresionantă realizare 
a științei și tehnicii sovietice

Vestea lansării celei de a treia rachete cosmice sovietice a produs 
o impresie extraordinară în lumea întreagă. Noua rachetă cosmică pre
văzută cu o stație automată interplanetară conține o serie de aparate 
științifice și posturi emițătoare de radio capabile să ofere date asupra 
unei serii întregi de fenomene cerești, în special din acea regiune a 
Lunii care nu poate fi observată niciodată de pe globul pămîntesc.

Prin această nouă și uimitoare performanță științifică, Uniunea So
vietică a făcut încă un pas uriaș pe drumul care apropie omenirea de 
efectuarea primelor călătorii interplanetare, intrînd în era cuceririi sis
tematice a spațiului cosmic.

îmi exprim profunda admirație pentru strălucitul succes al oameni
lor de știință sovietici, pentru contribuția lor valoroasă la dezvoltarea 
colaborării internaționale în domeniul cercetării spațiului cosmic, la con
solidarea păcii în lumea întreagă.

Savanfii sovietici ne-au apropiat 
și mai mult de călătoriile 

interplanetare
Este impresionantă această nouă și uriașă realizare științifică a Uniunii 

Sovietice. In primul rind, datorită zborului circumlunar se vor putea obține 
pentru prima oară, date despre cealaltă față a Lunii pe care nici un 
pămintean n-a văzut-o încă. In al doilea rînd, faptul că funcționarea apa- 
rataiului de bord al stației automate interplanetare va fi dirijată de pe 
Pămint, deschide posibilități nemăsurate pentru viitoarele zboruri inter
planetare. In al treilea rind, orbita stației automate interplanetare a fost 
astfel calculată, incit, după ce va ocoli Luna, în mișcarea sa ulterioară 
ea se va apropia din nou de Pămint, irecînd la o distantă de aproximativ 
2.000 km.

Cei doi ani care s-au scurs de la lansarea primului „sputnik", ani
versați chiar duminică, ziua lansării celei de a treia rachete cosmice so
vietice, reprezintă un drum uriaș străbătut de eminenții oameni de știință 
sovietici care ne apropie tot mai mult de efectuarea primelor călătorii 
interplanetare a oamenilor.

ILAR1E SĂCEANU
secretar general al Federației romîne de volei

După întrecerea celor mai puternici oameni din lume..

TUR IDHE ORIZONT IN FOTBAL
Ț.D.N.A. A REALIZAT SCORUL ETA
PEI IN CAMPIONATUL BULGARIEI...

l
In etapa a Vl-a a campionatului 

bulgar Ț.D.N.A. a realizat în fața lui 
Spartak Varna cel mai mare scor 
In actualul sezon : 7—1. Prin acest 
rezultat, echipa militară a acumulat 
11 puncte, consolidîndu-și poziția de 
lider. In meciul Slavia—Lokomotiv 
(2—1), ambele din Sofia, victoria a 
fost decisă de o lovitură de 11 m, 
transformată de către portarul Sla- 
viei, Ivanov. întîlnirea Minior Dimi- 
trovo — Spartak Plovdiv (2—2) poa
te fi denumită, pe bună dreptate, un 
meci al penaltiurilor. Au fost acor
date nu mai puțin de 3 lovituri de 
pedeapsă, dintre care numai 2 au fost 
transformate, Minior ratînd ultimul 
penalti și victoria în min. 90. Iată 
și celelalte rezultate : Dunav Ruse— 
Levski 0—1, Botev Plovdiv — Spar
tak Sofia 1—0, Septemvrî — Spar
tak Pleven 1—1. In clasament, T-D.
N. A e urmată 
temvrî cu cîte 8 
Spartak Plovdiv 
fiecare.

de Levski și Sep- 
p, Minior, Botev și 
cu cîte 7 puncte

...IAR Ț.S.K.M.O. IN CAMPIONATUL
U.R.S.S.

cu 
în 
e-
cu

Jucînd
Zenit, 

învins 
prețioase.

Campionatul unional a continuat 
disputarea a trei întîlniri. 
deplasare la Leningrad cu 
chipa Aripile Sovietelor a 
1—0 și a obținut 2 puncte . _ 

Meciul dintre Lokomotiv și Șahtior 
Stalino, desfășurat la Moscova, nu a 
dat un cîștigător. După o întrecere 
disputată, echipele au terminat la 
egalitate: 2—2. Remarcăm puternica 
revenire a minerilor din Stalino, 
care în ultimele trei meciuri au a- 
cumulat 5 puncte. Tot la Moscova, 
fotbaliștii de la Ț.S.K.M.O., într-o ex
celentă dispoziție de joc, au întrecut 
categoric pe Moldova, realizînd cel 
mai mare scor de pînă acum : 7—0. 
Dinamo Moscova se află pe primul 
loc în 
jocuri), 
P (17) 
(16).

clasament cu 23 p. (din 
urmată de Lokomotiv cu 
și Dinamo Tbilisi cu 19

15
22
P-

DIN NOU WOLVERHAMPTON...

Scmi-insuccesul din „C.C.E." (1—2 
în primul joc cu Vorwârts la Ber
lin — revanșa miercuriî nu pare să 
afecteze pe campionii englezi. Intr- 
adevăr. sîmbătă Wolverhampton a mai 
făcut un pas spre primul loc în cla
sament, dispunînd cu 5—1 în deola- 
sare de Luton, în timp ce actualul 
lider Tottenham (lipsit de 3 titulari 
angajați în meciul internațional ir 
landa—Scoția) era oprit de Burn 
ley: 1—1 Manchester United — cu 
Viollet și Quixall, reintrați în atac 
— a întreruot seria înfrîngerilor. în 
trecând cu 4—1 pe Leicester Cîteva 
rezultate-surpriză: Fulham — Not

■ ■

CORNEL PORUMB
campion mondial universitar și bal

canic la atletism

tingham 3—1, Everton — Arsenal 
3—1, Blackpool — Manchester City 
1—3, West Bromwich — Chelsea 
1—3. Primele în clasament sînt Tot
tenham (cu un golaveraj mai bun) 
și Wolverhamtpon. ambele 
Burnley și Arsenal au 14

cu 16 p. 
p.

PRIMA VICTORIE A LUI MILAN

Juventus la a treia victorie, Milan 
la prima, Fiorentina învinsă — iată 
știrile principale ale celei de a 3-a 
etape a campionatului italian. Rezul
tate tehnice: Alessandria — Atalanta 
0—0, Bologna — Fiorentina 3—1, ln- 
ternazionale — Lazio 1—1, Juven
tus — Spăl 3—1, Lanerossi — Mi
lan 1—2, Napoli — Genoa 0—1, 
Roma — Palermo 1 — 1, Sampdoria— 
Bari 1—0, Udinese — Padova 2—1. 
In clasament conduce Juventus cu 6 
p., urmată de Bologna 5. Fiorbntina 
și Spal 4.
NIMES ȘI REIMS SE DISTANȚEAZĂ
Primele două clasate în campiona 

tul Franței au obținut victorii la scor 
în ultima etapă: Nîmes și-a demon
strat superioritatea în fața actualei 
campioane Nice, pe care a întrecut-o 
cu 5—1, iar fosta campioană Reims, 
cu un atac în vervă, a surclasat pe 
Bordeaux : 8—2. Racing a suferit o 
nouă înfrîngere, fiind întrecută cu 
1-—0 de Limoges. Iată celelalte re
zultate : St. Etienne — Strassbourg 
7—3, Sedan — Rennes 2—1. Lyon — 
Sochaux 3—1, Monaco — Valencien
nes 1—0, Lens — Angers 4—2. St. 
Franca is — Toulon 3—1. 
Le Flavre 2—1. Nîmes 
Reims 17 conduc în fața

.pluton" de
Nice, St. Fran-

Toulouse— 
cu 18 p.,
lui Limo- 
cinci echi-ges 15 și un ,; 

pe cu 12 p.: Racing, 
cais. Monaco. Lens.

LIDERUL ÎNVINS IN IUGOSLAVIA

ligi iugoslave
a

Campionatul primei 
continuat duminică cu etapa a 6-a.

• LA 1 OCTOMBRIE a început cam
pionatul de hochei al U.R.S.S. Primele 
meciuri s-au încheiat cu rezultatele
T. S.K.M.O.-Dinamo 5-1, Aripile Sovie- 
telor-Lokomotiv 9-3, Spartak Mosco- 
va-Himik Voskresensk 6-1, T.S.K.M.O.- 
Aripile Sovietelor 2-0.

• 1ATA ALTE DOUA REZULTATE 
de la turneul de polo pe apă pentru 
„Cupa Adriaticei" desfășurat în ora
șele iugoslave Split și Dubrovnik: 
Iugoslavia-Olanda 4—0 (1—0), Italia-
U. R.S.S. 5—4 (2—4).

• CU O PERFORMANȚA de 1:13,9 
înotătoarea G.B. Johnsson a stabilit 
un nou record al Suediei în proba de 
100 m spate.

® IN ULTIMUL MECI susținut de 
combinata de rugbi Oxford-Cambridge 
în cadrul turneului întreprins în Japo-

In sala Gwardia din Varșovia, în 
fața unui public entuziast, au luat sfir- 
șit campionatele lumii ai celor mai pu
ternici oameni, halterofilii. Aceste mari 
întreceri au dovedit încă odată că re
zultatele înalte nu sînt întotdeauna de
terminate de greutatea corporală a atle
tului. Să luăm de pildă categoria grea. 
Campionul lumii la toate categoriile 
este inginerul sovietic Iurii Vlasov în 
virstă de 23 ani! In ciuda faptului că nu 
are decît 115 kg. el ridică 500 kg.! Al 
doilea clasat, americanul Bradford cin- 
tărește 130 kg. dar nu a ridicat decît 
4925 kg., în limp ce italianul Pigaiani 
care cîntărește 142,5 kg. s-a clasat pe 
locul 5 cu 445 kg.

Campionatele mondiale de haltere din 
acest an au scos in evidență o serie 
de halterofili de mare valoare. Ei sînt 
sovieticii Plukfelder și Vlasov, polone
zul Zelinski, americanul Kono și 
învingătorul de la categoria semi
grea „englezul" Martin Louis. Acestuia 
din urmă i-am pus naționalitatea între 
ghilimele pentru că de fapt el este... 
negru din Jamaica, transformat peste 
noapte in cetățean... englez I El a fost 
declarat campion european dar, în mod 
normal, Vorobiov este campionul con
tinentului nostru.

★
La campionatele mondiale de haltere 

care au avut loc la Varșovia sportivii 
sovietici au obținut un strălucit succes. 
Ei au cîștigat întrecerea pe echipe, au 
cucerit patru titluri de campioni ai 
lumii și cinci titluri de campioni euro
peni. O comportare excelentă au avut 
și halterofilii polonezi, care au ocupat 
locul II, cucerind un titlu mondial și 
unul european

In clasamentul pe țări R. P. Romînă 
ocupă locul 12 (dm 20 țări), iar in cla
samentul european locul 9 (din 17 țări). 
Individual, Lazăr Baroga a obținut cel 
mai frumos succes (locul IV și 2 recor
duri ale țării), dar și Ion Panait șt

pe locul 8 
Cum însă 

urmăritor al 
nul la Tuz- 

Zagreb con- 
! să

Surpriza zilei a constituit-o înfrînge- 
rea liderului Dinamo Zagreb, chiar pe 
teren propriu, din partea formației
O.F.K. Beograd, clasată 
înaintea acestei etape. 
Voivodina — principalul 
liderului — a făcut meci 
la cu Sloboda, Dinamo 
tinuă și după această înfrîngere 
conducă în clasament. In schimb, s-a 
apropiat de primul loc Partizan Bel
grad, care a obținut o victorie în de
plasare lată rezultatele etapei: Di-

Zagreb — O.F.K. Beograd 
Sarajevo — Partizan Belgrad
Radnicki Zemun — Haiduk 
3—3. Buducnost Titograd — 

2—2, Sloboda Tuzla — Voivo

namo
0—1,
1—2, 
Split 
Rieka 
dina Novisad 0—0. In clasament Di
namo 10. Voivodina 9, Partizan și 
Sloboda 8, Steaua roșie 7 etc. Ultima 
este Rieka cu 1 punct.

• După 7 etape, în prima ligă a 
Scoției conduce Glasgow Rangers, ur
inată la 1 punct de Hearts.

meci internațional amical, 
la Praga, Honved Buda- 

învins pe Dukla Praga cu
•. ,n 

duminică 
pesta a 
2—0 (0—0).

16 echipe la turneul
La Budapesta se desfășoară lucrările 

Congresului Federației Internaționale 
de Volei la care participă delegați din 
U.R.S.S., R. P. Romînă, R. Cehoslovacă, 
Franța, Brazilia, R. P. Bulgaria, Ja
ponia și alte țări.

A fost aprobat proiectul turneului de 
volei care se va desfășura cu prilejul
J.O. de la Tokio, în 1964. Vor participa 
16 echipe: primele 3 clasate la C.M. 
1963, primele 4 clasate la campionatul 
Europei și la Jocurile Panamericane, 
primele 3 clasate la Jocurile asiatice, 
precum și alte 2 echipe remarcate la 
alte competiții internaționale de anver
gură.

Campionatul mondial din anul 1960

nia, oaspeții au învins reprezentativa 
Japoniei cu 44-14. întîlnirea a avut loc 
la Tokio.
• IN RUNDA A XV1-A a turneului 

candidaților la titlul mondial de șah 
două partide s-au terminat cu remi
ză: Smîslov-Keres și Olafsson-Benko. 
Celelalte două întîlniri ale rundei s-au 
întrerupt. Tal are avantaj important 
la Gligorici, iar partida Fisher-Petro- 
sian s-a întrerupt într-o poziție compli
cată (4 dame pe tablă!) în care albul 
pare a avea c ușoară superioritate. 
Keres are 10‘/2 p„ iar Tal 10 și o par
tidă întreruptă.

avut la Varșovia comportareaDintre halterofilii noștri Lazăr Baroga a 
cea mai frumoasă.

Tiberiu Roman, care s-au clasat pe pri
mele 6 locuri in clasamentele indivi
duale europene și au doborît cinci re
corduri republicane merită evidențieri.

Iată clasamentele oficiale: MON
DIAL : 1. U.R.S.S. 43 o.: 2. R.P. Po
lonă 29 p.; 3. S.U.A. 22 p.; 4. Iran 
10 p.; 5. Anglia 7 p.; 6. R. P. Ungară 
7 p. ; 7. Finlanda 7 p.; 8. R. P. Bul
garia 7 p.; 9. Italia 6 p.; 10. Irak 6A luat sfîrșit prima Spartachiadâ națională a R. P Chineze

PEKIN (Agerpres). — Pe Stadio
nul Muncitoresc din Pekin, în tribu
nele căruia se aflau peste 80.000 de 
spectatori, a avut loc la 3 octombrie 
festivitatea de închidere a primei Spar- 
tachiade naționale a R. P. Chineze, 
grandioasă competiție sportivă de 
mase organizată în cinstea celei de a 
X-a aniversări a proclamării R. P. 
Chineze. La festivitate au asistat pre
mierul Ciu En-lai și a-lți conducători 
de partid și de stat. Au fost prezenți, 
de asemenea, membrii delegațiilor 
străine care au participat la sărbăto
rirea aniversării a zece an' de la pro
clamarea R. P. Chineze.

Cu acest prilej, premierul Ciu En- 
lai a înmînat medalii de aur celor 40 
de sportivi chinezi care în ultimii zece

De pe pistele de atletism
e lată alte rezultate înregistrate la 

concursul internațional desfășurat săp- 
tamîna trecută pe stadionul „White 
City" din Londra. Așteptată cu mult 
interes, proba de 1 milă a fost cîștigată 
de atletul suedez Dan Waern cu timpul 
de 3:59,7. Pe locurile următoare: S. 
Hermann (R.D.G.) 4:00,2, S. Lewan
dowski (Pol.) 4:00,8, Realizînd 4:01,8.

va fi programat pentru a doua jumă
tate a lunii octombrie a acestui an. A 
fost aprobată propunerea federației ro
mîne de a se organiza ' începînd din 
anul 1960 o „Cupă a campionilor euro
peni" la volei.

Comisia de regulamente a discutat 
o serie de măsuri avînd ca scop ridi
carea caracterului spectacular al jocu
lui. Se preconizează, astfel, desființarea 
liniei de mijloc și a zonei de serviciu, 
permițîndu-se repunerea în joc din orice 
punct al liniei de fund. Federația ro
mînă a prezentat un proiect — apre
ciat de cei prezenfi — referitor la alcă
tuirea proceselor verbale internaționale 
de arbitraj. (Agerpres).

• TITLUL DE CAMPIOANA de șah 
a țărilor nordice a revenit jucătoarei 
finlandeze S. L. Vuorenpiaa, care a 
cîștigat toate cele 8 partide susținute. 
Pe locul doi, M. Klinghcn (Norvegia) 
cu 5 p.

• TENISMANUL ITALIAN N. Pie- 
trangeli a cîștigat pentru a treia oară 
consecutiv titlul de campion al țării 
sale întrecînd în finală pe O. Sirola 
cu 3—6, 6—2, 6—0, 6—4.

e TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 
TENIS de la Berkeley (California, 
S.U.A.) a fost cîștigat de americanul 
McKay care a dispus în finală de 
Krishnan (India) cu 7-5, 6-4, 1-6, 6-2. 
In finala feminină : Dorothy Knode 
(S.U.A.)-Ann Haydon (Anglia) 7-5, 
6-4. 

p.; 11. R. Cehoslovacă 4 p.; 12. R. P 
Romînă 3 o. etc.

EUROPEAN: 1. U.R.S.S. 45 p. 
2. R. P. Polonă 38 p.; 3. R. P. Bul 
garia 15 p.; 4. R. P. Ungară 11 p. 
5. R. Cehoslovacă 9 p.; 6. Italia 9 p. 
7. Finlanda 8 p.; 8. Anglia 7 p.; 9 
R, P. Romînă 7 p.: 10. Franța 5 p. 
11. R. D. Germană 4 p.; 12. R.F. Ger 
mană 2 p. etc.

ani au stabilit noi recorduri mondi
ale la atletism, înot, haltere, tir, para 
șiitism, aeromodelism și alpinism 
Printre cei distinși se afiă halterofiliA 
Cen Cin-kai, atleta Cen Fen-iun, îno
tătorul Mu Suan-sun, campionul mon 
dial de tenis de masă Iun Ko-tan și 
alții.

In cadrul festivității de închidere 
s-a disputat întîlnirea prietenească de 
fotbal dintre reprezentativele R. P. 
Chineze și U.R S.S., terminată cu re
zultatul de 1—0 în favoarea fotbaliș
tilor sovietici.

In capitala R. P. Chineze se află și 
reprezentativa de fotbal a R. P. Un
gare. Ieri s-a desfășurat la Pekin me
ciul U.R.S.S.-R. P. Ungară, încheiat 
cu un rezultat de egalitate: I—I.

francezii M. Jazy și M. Bernard au a- 
meliorat recordul Franței pe aceăs' 
distanță. La 5 mile marș (8047 n, 
atletul englez K. Mathews a întrecut re
cordul mondial deținut de mărșăluitorul 
cehoslovac Dolezal din anul 1954, reali
zînd o performanță de 34:26,6. Au ur
mat : campionul european S. Vickers 
(Anglia) 35:35,2 și A. Pamich (Italia) 
36:13,2. La 3 mile a cîștigat G. Pirie 
13:25,0 (aproximativ 13:52,0 pe 5000 
m), iar la o jumătate de milă B. Hew
son 1:48,6 (aproximativ 1:47,9 pe 800 
m). In clasamentul meciului Londra- 
Stockholm, gazdele au învins cu 
97—69.

© Atleții care au concurat la Londra, 
sau întrecut apoi într-o reuniune des
fășurată la Manchester. Pe 1 milă S. 
Hermann (4:03,6) l-a învins pe fostul 
recordman mondial D. Ibbotson. Iată 
alte rezultate: 100 y. Radford 9,8; 
120 y.g. Hildreth 15,0; 1000 m. Lewan
dowski (Pol.) 2:21,8; înălțime Paterson 
(Suedia) 2,05; greutate Rowe 18,30; 
100 y femei II. Young 10,9.

O Guy Iiusson a stabilit un nou re
cord al Franței la ciocan cu o arun
care de 63,15 m. Vechiul record îi apar
ținea cu performanța de 62,80 ni. In ca
drul aceleiași reuniuni, Maquet a arun
cat sulița la 80,12 m.

e La Tokio, reprezentativa de atletism 
a R. F. Germane a întrecut cu 169—115 
pe cea a Japoniei, lată citeva rezultate: 
Bărbați: 200 m Germar (G) 21,2;
800 m Schmidt (G) 1:502; 400 m g 
Jau2 (G) 51,5; prăjină Iasuda (J) 
4,20; 5.000 m Hoger (G) 14:182- Te
mei : 200 m. Hendriks (G) 24.6; 80 m g 
Zc.nta Ropp 11,1; înălțime Tanaka (J) 
1,64,; greutate Werner (G) 1479.


