
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA !
Luna prieteniei româno-sovietîce»

SFORTÎVlfllNSTESC
MâlEâ SARBATOARE

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd

ANUL XIV Nr. 3492 ★ Simbătă 10 octombrie 1959 ★ 8 pagini 25 bani

Lacul roșul... tin mi
nunat colț al patriei noas. 
tre. Altădată cei mai 
mulți dintre noi il cunoș
team doar din cărțile de 
geografie. Astăzi, nertu- 
mărați sînt oamenii mun
cii care petrec in împre
jurimile Lacului roșu, 
zile de neuitat.

(Foto: R. Călărășanu)

Mîine începe a Ill-a ediție
a campionatului mondial feminin de baschet

MOSCOVA 9 (prin telefon de la tri
misul nostru special). De la București 
la Moscova, drum de șase ore cu avio. 
nul, am trecut prin trei anotimpuri. 
Am plecat Intr-o dimineață frumoasă 
de toamnă, deasupra stratului de nori 
de la Kiev ne-a încălzit un soare de 
vară, iar la Vnukovo am întîlnit iarna. 
Din avion, în timp ce aterizam, am 
văzut personalul de pistă îmbrăcat în 
pufoaice și cu căciuli trase peste u- 
rechi. Ni s-a părut curios pentru 8 oc

tombrie, obișnuiți cu faptul că la 
București umblăm și în haină și cu 
greu ne lăsasem convinși să luăm cu 
noi și... paltoanele. De îndată însă ce- 
IL-ul nostru s-a oprit cuminte lîngă 
lin gigant TU-104, ca un puișor sub 
aripa mamei sale, și am coborît, s-a 
pornit o zăpadă viscolită — ce-i drept 
nu prea abundentă, dar însoțită de un 
ger șfichiuitor.

La Vnukovo am întîlnit un aspect 
neobișnuit pe alte aeroporturi mari.

Avioanele cu elice sînt mai puține de- 
cît cele cu reacție TU-104 — și acelea 
sînt renumitele TU-114, care ati în
ceput să facă de acum curse regulate. 
IL-uri, deci cu motor clasic, dacă am 
văzut două-trei. Este o dovadă grăi
toare a progresului științei și tehni
cii sovietice, fără egal în lume.

Puținul timp rămas la dispoziție 
pînă la culcare l-am folosit pentru o 
succintă cunoaștere a Moscovei. Am 
vizitat Piața Roșie, cîteva din minuna
tele stații de metrou și, cu tot gerul,

MAREA ȘI NOBILA PRIETENIE 
cu Uniunea Sovietică este sărbăto
rită și anul acesta cu deosebită dra
goste de poporul nostru muncitor.

Mereu mai strinsă și mai rodnică, 
prietenia romîno-sovietică constituie 
un sprijin de neprețuit în construirea 
socialismului în țara noastră, ne ajută 
la aplicarea creatoare, potrivit condiți
ilor noastre specifice, a tezaurului ex
perienței constructorilor comunismu
lui.

Un rol de seamă în stringerea re
lațiilor de prietenie romîno-sovietice, 
în răspîndirea și popularizarea expe
rienței înaintate îl au și relațiile spor
tive care există între cele două țări 
surori. Nenumărate sînt manifestările 
de prietenie și colaborare frățească ce 
unesc pe sportivii romîni și pe cei 
sovietici în efortul lor comun pentru 
ridicarea măiestriei sportive, pentru 
creșterea prestigiului internațional 
sportiv al țărilor lagărului socialismu
lui. Sportivii din Republica Populară 
Romînă au învățat din experiența 
înaintată a sportivilor sovietici, au 
studiat cu nesaț din cărțile sportive 
sovietice și au primit în toate ocaziile 
ajutor competent și dezinteresat din 
partea maeștrilor sportului din Marea 
Uniune Sovietică.

In cadrul numeroaselor și variatelor 
manifestări consacrate „Lunii priete
niei romîno-sovietice", Uniunea de 
Cultură Fizică și Sport își aduce și 
ea o contribuție însemnată.

In cursul Lunii Marii Prietenii se 
vor desfășura în întreaga țară nume
roase acțiuni și manifestări sportive. 
Astfel, în fiecare asociație și dub 
sportiv, raion, oraș și regiune se vor 
amenaja fotomontaje cu aspecte din 
activitatea sportivilor sovietici. In a- 
ceastă direcție s-au dat indicații ca 
organele raionale și regionale U.C.F.S. 
să participe la expozițiile din centrele 
de raion și regiune, organizate de 
A.R.L.U.S. cu materiale legate de în- 
tîlnirile prietenești dintre sportivii 
romîni și sportivii sovietici.

In afara întrecerilor prevăzute în 
calendarul internațional, vor fi invi
tate cîteva echipe din Uniunea So
vietică, care vor susține jocuri de 
fotbal, volei, baschet și handbal în

orașele Bacău, Ploești și Cluj. De a- 
semenea va fi invitată o echipă de 
fotbal din Moscova, care va susține 
2—3 jocuri în țară, din care unui în 
București. Planul de acțiune al con
siliilor regionale U.C.F.S. Baia Mare, 
Suceava, lași și Galați privind sărbă
torirea „Lunii prieteniei romîno-so
vietice", mai prevede organizarea unoe 
întîlniri sportive prietenești cu sporti
vii din republicile sovietice vecine. 
Alte numeroase competiții și întîlniri 
sportive vor fi consacrate — ținîn- 
du-se seamă de specificul regiunilor 
— sărbătoririi marelui Octombrie și 
Lunii prieteniei. Astfel, asociațiile 
sportive și consiliile regionale 
U.C.F.S. vor organiza întreceri spor
tive tradiționale la o serie de discipli
ne sportive, care vor fi dotate cit 
„Cupa Prieteniei". In aceste acțiuni 
vor fi antrenați și sportivii noștri 
fruntași. Pe lingă competițiile și în
trecerile sportive organizate în ca
drul „Lunii prieteniei romîno-sovie
tice", fazele regionale și finale ale 
celor două mari competiții sătești 
„Cupa Moldovei" și „Cupa Agricul
turii", se vor desfășura în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie, sub semnul 
prieteniei cu marele popor vecin Ș> 
frate — poporul sovietic.

Ca și în ceilalți ani, se organizează 
crosul „7 Noiembrie" și „Ștafeta prie
teniei". Conform unei vechi tradiții, 
predarea ștafetei se va face la Un
gheni, într-un cadru sărbătoresc șî 
va fi un nou prilej de manifestare 
a dragostei și prieteniei pe care • 
nutresc sportivii noștri pentru sporti
vii sovietici. Consiliul U.C.F.S. a! 
orașului București va întreprinde și 
el o serie de acțiuni pentru sărbăto
rirea „Lunii prieteniei" în capitala 
patriei noastre.

Toate aceste acțiuni sportive vor 
duce — firește — la întărirea priete
niei dintre sportivii romîni și sovie
tici. Și atita timp cît înflorește si 
se întărește prietenia poporului nos
tru cu marele popor sovietic, mersul 
nostru înainte pe drumul construcției 
socialiste va fi mai sigur și mai 
rodnic.

V. G.

Campionatele republicane iie tir (seniori)
au luat sfirșit

A Laura Conecini și Paraschiva Almâșan 
au corectat recordurile țârii

Cea de-a Xl-a ediție a campiona
telor republicane individuale de tir și 
prima ediție a campionatelor pe e- 
chipc de cluburi și asociații sportive, 
au luat sfîrșit. A mai rămas de dis
putat doar proba de cerb alergător, 
care așa cum am anunțat, din cauza 
unor defecțiuni la instalații, nu s-a 
putut desfășura conform programu
lui. Ultimele două zile de întreceri, 
nu au strălucit din punct de vedere 
al performanțelor obținute la unele 
probe rezervate seniorilor, cu excep
ția probei de skeet. Ne-au satisfăcut 
în schimb rezultatele înregistrate în 
proba feminină de armă liberă 3x30 
focuri, unde lupta a fost deosebit 
de strînsă, iar rezultatele primelor 
cinci clasate peste așteptări. Două 
dintre trăgătoarele dinamoviste. Laura - 
Conecini și Paraschiva Almășan, au 
cucerit titlurile de campioane R.P.R. 
și au îmbunătățit recordurile țării 
la pozițiile culcat și în picioare, 
obținînd 297 puncte dintre 300 po
sibile și respectiv 276 p. Subliniem, 
de asemenea, comportarea excepțio
nală a trăgătorului _ N. Rotam 
(C.C.A.) care a urcat ieri, la festi
vitatea de premiere, de trei ori pe 
podiumul învingătorilor. îmbrăcînd 
tricourile de campion la o probă în 
care n-a mai concurat niciodată — 
armă liberă calibru mare. El a de
pășit pe toți favoriții acestei probe, 
C. Antonescu, I. Sîrbu. V. Enea, N. 
Cojocaru și alții, cîștigînd distanțat 
la o diferență apreciabilă de puncte.

lata rezultatele : arma liberă calibru re
dus 3 x 30 focuri senioare poziția culcat : 
1. LAURA CONECINI (Dinamo) 297 p, nou 
record al țârii, campioana a R.P.R.; 2. Au
relia Cosma (C. S. Tg. Mureș) 296 p; 3. 
Mar ie ta Lieber (Metalul) 294 p.; poziția în 
genunchi: 1. IUDITH MOSCU (Știința) 290 p, 
campoană a R.P.R.; 2. Ana Goreti (Spar- 
tac) 286 p; 3. Tereza Quintus (C.F.R. Arad) 
283 p.; poziția în picioare: 1. PARASCHIVA

N. Rotaru (C.C.A.) a obținut la 
armă liberă calibru mare 3 titluri de 
campion al R.P.R.

V. GODESCU

(Continuare in pag. a 6-a)

n-am putut rezista tentației de a gus
ta o „marojnaia" (înghețată) care se 
consumă aici iarna ca și vara.

Un subiect la ordinea zilei este noua 
și uriașa realizare a oamenilor sovie
tici, stația automată interplanetară 
lansată la 4 octombrie. Moscoviții vor
besc cu o legitimă mîndrie despre 
„Mejplanetarnaia-Stanția" și, în dis
cuțiile pe care le-am avut cu cîțiva 
oameni, ei numesc această uriașă rea
lizare „nașe", a noastră — a U.R.S.S. 
—; a noastră — a tuturor țărilor fră
țești din lagărul socialist — ; a noastră 
— a omenirii întregi.

★
ora cînd transmit, toate echipele 
și-au anunțat participarea la a 
ediție a campionatului mondial

La
care 
IlI-a 
feminin de baschet au sosit la Mos
cova. Este vorba de reprezentativele 
R. P. Bulgaria, R. Cehoslovace, R. P. 
D. Coreene, R. P. F. Iugoslavia, R. 
P. Polone, R. P. Romîne și R. P. Un
gare. După cum am anunțat nu de 
mult în ziarul nostru, de la „start" 
lipsesc echipele S.U.A., Braziliei, Ar
gentinei, Cubei, Italiei și Franței. Pen
tru a informa pe cititorii noștri despre 
cauza absenței acestor echipe, dintre 
care unele renumite, ne-am adresat 
colegilor de la redacția ziarului „So- 
viețki Sport".

Drept răspuns am primit articolul

MIRCEA COSTEA

(Continuare In pag. a 8-a)

Au început finalele
Cîmpulung Moldovenesc 9 

telefon de la trimisul nostru).
Pitorescul orășel de pe valea 

dovei găzduiește zilele acestea o
Mol- 
mare 

competiție sportivă de mase: finalele 
„Cupei Moldovei". Peste 350 tineri și 
tinere, sportivi din satele Moldovei, 
au început de azi întrecerea pentru 
cucerirea prețiosului trofeu. Interesul 
localnicilor pentru aceste întreceri 
este foarte mare. Toate străzile micu
lui orășel, ca și locurile de desfă
șurare a întrecerilor (teren 7 Noiem
brie, teren Voința și sala de gimnas
tică a Școlii silvice) sînt frumos pa
voazate cu drapele și afișe, ceea ce 
dovedește că organizatorii — consi-

Cu o etapă înainte 
de sfîrșitul turului la handbal

'Meciurile penultimei etape au prile-( 
juit din nou- V serie de întîlniri echi
librate. Iată o fază din una dintre a- 
cește întîlniri:. Rapid w C.C.A., termi-I 
nată ca victoria neașteptată a Rapida-, 
lut.

(Citiți cronicile meciurilor etapei | 
a VIII-a fn pagina ă 4-a). In 1960: un meci de atletism 

Țările Balcanice
După cum anunță ziarul „Sovelskl 

Sport", forurile atletice din S.U.A. au 
,, x în proiect ca după terminarea locu-

ca se întrec echipe sătești. In primai n7or Olimpice de la Roma, reprezen- 
partidă s-au întîlnit voleibaliștii din/ tatiua de atletism a Statelor Unite să 
regiunea Suceava și Constanța. După . întreprindă un turneu în Europa. ln- 
o luptă dîrză, sucevenii au terminat! tr-una din întilnirile proiectate, selec- 
învingători cu scorul de 2—1 (15—3,1 ționata. americană va întllnl în lUgo-, 
14—16,15—8), In întrecerea dintre e-^slavia selecționata de atletism a țări- 
chipele feminine ale regiunilor Galațib [or balcanice.
și Iași, gălățencele au învins cu 2—1C 
(8—15, 15—io, 15—11). Pe terenul/ Turneu preolimpic de box 
de fotbal „7 Noiembrie" s-a desfășurat, \ .
în același timp, primul meci între e-r Intre 21 și 29 octombrie va avea loc 
chipele regiunii Galați (comuna Ure-L la Leipzig un mare turneu preolimpic 
cheni — raionul Focșani) și Suceava/de box. pe echipe, cu participarea, re- 

j prezentativelor a mai multor țări eu- 
R. CALARAȘANU ( ropene. R. P. Romînă va fi reprezen- 

) tată de o echipă de 10 boxeri, la toate 
(Continuare in pag. a 2-a) categoriile. _ (Agerpreș).

„Cupei Moldovei"
lini U.C.F.S. din regiunea Suceava — 
au acordat întrecerilor dintre tinerii 
țărani muncitori atenția cuvenită. 
Același entuziasm și aceeași nerăb
dare se observă, firește, și în rîndu- 
rile sportivilor. Anul acesta, la cea 
de a doua ediție a „Cupei Moldovei" 
își fac debutul în competiție și sporti
vii regiunilor Galați și Constanța. Ei 
s-au pregătit cu multă ambiție pentru 
ca prima lor participare la „Cupa 
Moldovei" să fie încununată de suc
ces.

Ieri dimineață au început primele 
întreceri. Am asistat la două me
ciuri de vo'ei de un foarte bun nivel 
tehnic, dacă ținem seama de faptul



Din carneful corespondentului
Se extinde gimnastica în producție

Zilele trecute a fost introdusă gimnas
tica în producție într-o serie de secții 
de la Fabrica de țigarete din Cluj. 
Exercițiile de gimnastică se iac sub 
supravegherea sportivelor fruntașe Ana 
Susan Mocanu și lldiko Benedek. Di
rectorul fabricii, Carol Gyulai, care 
este și președintele asociației sportive, 
ne-a spus că pînă la 7 Noiembrie, gim
nastica în producție va fi introdusă în 
toate secțiile întreprinderii.

De asemenea, muncitoarele de la co
operativa de producție „Drum Nou" din 
comuna Deda, raionul Ciacova, parti
cipă cu regularitate la programul de 
gimnastică ce se desfășoară în fiecare 
zi sub îndrumarea profesorului de edu
cație fizică Mihai Mărgineaniu.

Radu Fisch și Ion Jebeleanu

mele locuri au fost ocupate de Nicolae 
Catană (cat. I) și Gheorghe Primmer 
(cat. II).
• In Piața Libertății s-a deschis un 

magazin special pentru vînzarea artico
lelor de vînătoare și pescuit sportiv. In 
primele zile s-a înregistrat un mare 
număr de cumpărători

V. Săsăramu

Au primit insigna „Brigadier 
al muncii patriotice"

Pe stadionul „23 August" din Huși,

a avut loc iestivitatea luminării insig
nei de „Brigadier al muncii patriotice" 
unui număr de 25 tineri și tinere, care 
s-au evidențiat în mod deosebit în ac
țiunea de reamenajare a acestui stadion. 
Printre cei care au primit distincția se 
numără sportivii Vasile Gaiță de la 
G.A.C. Tătărani, Ștefan Adoc'niței de 
la G.A.S. Pojorani, Ion Anton din a- 
sociația sportivă din comuna Crețești, 
Maria Brănici, Natalia Ivanovici din 
comuna L. Banului ș.a. care au efectuat 
aproape 200 ore de muncă voluntară

Aurel Ciulei

•4 ► "■ '■ -------------- ______ T
- h In regiunea București, 

activitatea sportivă de mase 
se dezvoltă necontenit

4
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Vești din Baia Mare

® Secția automoto a clubului spor
tiv muncitoresc din Baia Mare a orga
nizat în Piața Libertății din localitate 
un concurs motcciclist de îndemînare. 
Peste 3000 de spectatori au aplau
dat întrecerea celor 26 motocicliști. Pri-

Au început finalele 
„Cupei Moldovei ll

(Urmare din pag. 1)
(comuna Săveni — raionul Săverii). 
Fotbaliștii regiunii Galați s-au cali
ficat pentru semifinale, învingind cu 
3-2 (2—1).

La oină, primii învingători au fost

Pe Valea Prahovei,
în așteptarea iernii...

sportivii din regiunea B 3'Cuii. Eu au 
învins pe oiniștii din echipa reprezen
tativă a regiunii Constanța cu 11—9. 
Iată alte rezultate: trîntă calificări 
pentru semifinale — categoria I : 
Leonida Pascal (Suceava) calificat 
fără adversar; Ștefan Andronic (Bj- 
cău) bate la puncte pe Marin Balaș 
(Galați); Constantin Cucu țSuceava) 
bate la puncte pe Ablanim Seihula 
(Constanța); loan Bodăilă (Constanța) 
se califică fără adversar; Nicrlae 
Martinescu (Galați) bate la puncte pe 
Ion Pintilie (Suceava).

★

munca de ridi- 
nivelului tehnic, 
cuprinși în a- 
sportivă Voința

pentru dezvoltarea 
și constituie tot- 

la concursurile din

siliilor asociațiilor 
activității schiului 
odată garanția că 
iarna ce se apropie antrenorii vor a- 
vea posibilitatea să depisteze noi ele
mente talentate, de perspectivă.

O mare atenție a fost acordată de 
consiliile asociațiilor sportive din ora
șele de pe valea Prahovei reparării 
și recondiționării echipamentului și 
materialului sportiv. De asemenea, 
consiliile asociațiilor sportive s-au în
grijit de procurarea unui număr spo-

4
4
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4
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-- Cu opt luni în urmă, prea puține 
cuvinte frumoase se puteau scrie 

-- despre activitatea sportivă de mase 
și competițională din raioanele re
giunii București. Participarea la 
marile competiții de mase era ne
mulțumitoare, atît din cauza nu
mărului insuficient de concurenți, 
cît și din cauza slabei lor compor
tări. In clasamentele pe țară întoc
mite cu prilejul spartachiadelor și 
crosurilor de mase, sportivii din 
regiunea București se aflau pe 
locuri codașe, fapt care reflecta 
slaba muncă depusă de consiliile 
raionale si de către consiliul regio
nal U.C.F.S.

Zilele trecute, în cadrul plena
rei consiliului regional U.C.F.S. 
București, s-a făcut o temeinică a- 
naliză a muncii din ultimele opt 
luni, din care au reieșit o sumede
nie de fapte și date interesante, 
ilustrînd saltul calitativ înregistrat 
în activitatea sportivă din această 
regiune. Datorită unei munci bine 
organizate, în numai opt luni acti
vitatea sportivă de mase și compe- 
tițională din regiunea București 
a căpătat o înfățișare nouă, înca- 
drîndu-se în avintul general al miș
cării de cultură fizică și sport din 
țara noastră. Așa, de pildă, au 
fost constituite 609 noi asociații 
sportive pe lingă întreprinderi și 
instituții (69), G.A.S. și S.M.T. 
(65), G.A.C. (95), școli medii și 
profesionale (41), cămine culturale 
(308), cooperative meșteșugărești 
(11) ș. a. Aceste asociații cuprind 
132.283 membri U.C.F.S., dintre 
care 23.500 femei, iar suma cotiza
țiilor încasate este de 656.723 lei. 
Elocventă este participarea sporti
vilor din regiunea București la nu
meroasele manifestații sportive de 
mase. La Spartachiada de iarnă a 
tineretului au luat parte peste 
160.000 de tineri și tinere, iar la 
Spartachiada de vară numărul par- 
ticipanților s-a ridicat la peste 
220.000 de tineri și tinere. La cro
sul „Să întîmpinăm 1 Mai“, Ia e- 
tapele I și a 11-a s-au întrecut 
61.693 tineri și tinere. De aseme
nea, o largă participare a fost în
registrată în cadrul unor concursuri 
și competiții organizate cu prile
jul diferitelor zile festive.

Despre frumoasele realizări în
registrate in aceste opt luni de

4

către consiliul regional U.C.F.S. 
București se pot scrie multe. Și 
despre avîntul luat de gimnastica 
în producție și despre preocuparea 
pentru organizarea cursurilor de 
arbitri și instructori, ca și despre 
numeroase alte probleme care au 
stat în centrul atenției consiliului 
regional U.C.F.S. București.

In obținerea acestor însemnate 
realizări, consiliul regional U.C.F.S. 
București a fost sprijinit de o se
rie de consilii U.C.F.S. din raioa
ne, printre care trebuie menționa
te, îndeosebi consiliile din raioa
nele Drăgănești, Lehliu, Brănești, 
Tr. Măgurele, Olteni, Giurgiu, Vi
dra, Videle, Roșiorii de Vede etc.

Fără a umbri frumoasele succese 
realizate de consiliul regional 
U.C.F.S. în aceste opt luni, vom 
aminti totuși și o serie de defi
ciențe care au frînat în unele locuri 
dezvoltarea activității sportive din 
regiune și au împiedicat obținerea 
unui progres si mai evident. Așa, 
de pildă, consiliul regional U.C.F.S. 
București nu a luat nici o măsură 
pentru constituirea comisiei regio
nale de educație și propagandă. 
N-a controlat și n-a tras la răspun
dere ace e comisii raionale U.C.F.S. 
care subapreciaz.ă rolul acestor co
misii obștești pe plan raional și 
care neglijează îndrumarea asocia
țiilor sportive în organizarea mun
cii politico-educative în rîndurile 
sportivilor. O serie de lipsuri au 
fost constatate și în activitatea 
unor consilii raionale U.C.F S cum 
ar fi cele de la Slobozia, Urziceni 
și Snagov, linde, deși există gos
podării agricole colective puternice, 
nu au fost constituite încă asociații 
sportive. Tot ca negf-livă trebuie 
apreciată activitatea consiliilor 
raionale U.C.F.S. Oltenița, Sna
gov, Urziceni, Alexandria. Râcari, 
Tiiu în privința înscrierii de noi 
membri în U.C.F.S., sau a consilii
lor raionale U.C.F.S. Olteni, Slo
bozia, Domnești, Lehliu, Alexandria 
în privința respectării și realizării 
ca’endarultii sportiv raional.

Succesele realizate în ultima vre
me ne întăresc însă convingerea că 
în scurtă vreme vom auzi lucruri 
și mai bune despre munca sportivă 
din asociațiile cuprinse în regiunea 
București,
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După amiază, după deschiderea fes
tivă a competiției, am fost martorii 
unei întreceri atletice deosebit de dis
putate. In prima probă (100 m plat) 
rezervată fetelor, reprezentanta raio
nului Vatra Dornei, Iulia Grigoraș, a 
cucerit primul titlu de campioană a 
acestei competiții, realizînd timpul de 
14,2.

După numai 10 minute, Iulia Grigo
raș a obținut un nou succes în proba 
de 400 m plat, parcurgînd distanța 
în 68,4 sec.

Singura probă rezervată 
a fost cea de 100 m plat, 
tantul regiunii Iași, Romeo 
terminat pe locul I în timpul de 12 
sec. Acest timp egalează recordul pe 
100 m în cadrul „Cupei Moldovei", 
realizat anul trecut la Iași. In sala 
de gimnastică a școlii de educație fi
zică au continuat întrecerile de trîn- 
tă. La ora cînd telefonez, 
s-au disputat două meciuri. Iată 
rezultatele: Nistor Paraschiv (Con
stanța) învinge la puncte pe Gh. A- 
luca (Suceava), Felix Augustin (Iași) 
cîștigă la puncte în fața lui Nicolae 
Munteanu (Galați). întrecerile conti
nuă sîmbătă și duminică.

4

■

1

3
4

•4
◄

bărbaților 
Reprezen- 

Porumb, a

D. STANCULESCU

Niculae Burchi. 
de schiori (meș- 

cooperatori la 
Bușteni. Sinaia și Co
se întrunesc de trei sau

Gerlinde Bosch, dubla campioană a țării la junioare, 
a dat dovadă in cursul perioadei de pregătire „pe 
uscat" că este hotăriiă ca și in acest sezon să aibă 
o comportare frumoasă. (Foto: D. Stăr.culescu)

Zilele friguroase ale acestui început 
de octombrie au însemnat pentru 
consiliile asociațiilor sportive din ora
șele de la poalele Bucegilor un sem
nal pentru a grăbi ritmul pregătirilor 
In vederea sezonului de iarnă.

Cmn este și normal, dat fiind spe
cificul acestor localități de munte—■ 
Predeal, Azuga, Bușteni, Sinaia, Co
marnic — principala preocupare se 
îndreaptă asupra secțiilor de schi, 
care de la prima zăpadă vor avea o 
activitate deosebit de bogată. Pe fru
moasa șosea de pe va
lea Prahovei poți vedea 
zi de zi cum grupuri de 
tineri și tinere, în trenin
guri albastre sau roșii, 
alunecă cu îndemînare pe 
patine cu role. In aștep
tarea primului strat de 
zăpadă, acești tineri 
schiori își desăvîrșesc 
pregătirile sub îndrumă
rile atente ale antrenori
lor. Respectîndu-se indi
cațiile primite din partea 
colegiului de antrenori 
din cadrul federației de 
specialitate, pregătirile 
au început încă din vară 
și acum continuă într-un 
ritm accelerat. Sezonul 
de schi 1959/1960 se a- 
nunță deosebit de bogat 
în competiții interne și 
internaționale și acest 
lucru constituie un im
bold în 
care a
Schiorii 
sociația
și-au început antrenamen
tele încă din luna iunie, 
sub conducerea antreno
rului 
Cei 30 
teșugari 
Azuga, 
niarnic)
chiar de patru ori pe săptămînă și 
aplică programul de antrenament, care 
constă din exerciții de pregătire fizică 
generală, jocuri sportive, crosuri prin 
pădure, slalom cu bețe prin iarbă, 
curse pe patine cu role etc. Din lotul 
acestei asociații fac parte o serie de 
schiori care în sezonul trecut s-au a- 
firmat ca elemente valoroase, de mari 
perspective. De pildă, Maria Simion, 
dublă campioană a țării la fond, Ger- 
linde Bosch, de asemenea dublă cam
pioană, Valeriu Grapă, Constantin Ca- 
rabela ș.a.

Schiorii asociației Știința și-ău în
ceput pregătirile odată cu deschide
rea anului de învățămînt al Școlii 
medii mixte „George Enescu", sub 
îndrumarea prof. Ion Matei. De re
marcat faptul că în 
școli funcționează o școală sportivă 
1a care sînt înscriși aproximativ 60 
de elevi și eleve.

Dintre celelalte asociații sportive 
care se pregătesc în vederea sezonu
lui de iarnă mai amintim de Progresul 
și Carpați Sinaia, Caraimanul Bușteni 
și Unirea Azuga.

Făcînd o statistică am constatat că 
numărul membrilor secțiilor de schi 
a crescut, față de sezonul trecut, cu 
peste 100. Această sporire este îmbu
curătoare. Ea reflectă preocuparea con-

rit de echipament și material, necesar 
numeroșilor tineri care vor îngroșă 
rîndurile schiorilor.

Seriozitatea cu care au fost privite 
pregătirile în vederea sezonului de 
iarnă, conștiinciozitatea antrenamen
telor 
luate 
tive, 
iarnă 
avea
VICTOR ZBARCEA și M1HAI BOTA 

corespondenți

efectuate de schiori, măsurile 
de consiliile asociațiilor spor- 

ne dau garanția că în lunile de 
pe valea Prahovei schiul va 

o activitate bogată.

EXPLICAȚIA UNOR SUCCESE»
S-a dus vestea în toată țara despre 

„Duminicile sportive" organizate în 
raionul Slatina. Și nu sînt puține co
munele din raioanele învecinate care, 
Invățînd din experiența celor din Co- 
teana sau Brebeni, din Brîncoveni sau 
Valea Mare, au transformat și ele 
întrecerile sportive sătești în adevă
rate sărbători ale tineretului. „Dumi
nicile sportive", spartachiadele — de 
vară si de iarnă — ale tineretului, 
crosurile de mase care au loc în fie
care an, sînt organizate „ca la carte". 
Activiștii sportivi din asociațiile spor
tive sătești ale Slatinei au dat dovadă 
de multă pricepere și inițiativă în 
munca lor. Iar rezultatele sînt dintre 
cele mai frumoase. Azi, mii de tineri 
și tinere din satele 
ionului practică în 
sportul.

Ne-au apărut mai
cesele sportului din satele Slatinei, 
le-am înțeles și mai bine izvorul, zi-

lele trecute cînd, întîmplător, am po
posit la sediul consiliului raional 
U.C.F.S

Este după-amiază : o oră la care, în 
mod firesc, nu aveam prea multe șanse 
de a găsi pe cineva... Și, lotuși, la 
consiliul U.C.F.S. este activitate. To
varășii Turcu, președintele consiliului 
regional U.C.F.S., și Dicu, președintele 
consiliului raional vorbesc despre 
„Uniunea de Cultură Fizică și Sport, 
largă organizație de ninse''. Aproxi
mativ 20 de tineri, activiști din aso
ciațiile 
și creioane în 
atent predarea, 
de 10 minute

sportive sătești, 
tnînă. 

După 
are

cu caiete 
urmăresc 

o 
loc

cadrul acestei

și comunele ra- 
mod organizat

vii în minte suc-

pauză 
semi

narul. Ati luat cuvîntul (dovedind te
meinice cunoștințe) Ion Mihai, respon
sabilul cu munca de propagandă în 
asociația sportivă a feroviarilor din 
Piatra Olt (asociația numără 1.100 
membri UC.F.S.), Dumitru Stâncii. 
din comuna Perieți, Ion Voicu, preșe
dintele asociației sportive din Valea 
Mare, Mirel Lebădă, din Brîncoveni și

alții. Răspunsuri clare, precise, legat 
de activitatea practică, de fiecare z. 
Ion Mihai este neîntrecut în privinți 
cunoașterii principiilor de bază al< 
U.C.F.S.; profesorul Stanciu arat; 
cum în comuna lor, urmîndu-se ci 
strictețe îndrumările date, fiecare ade 
ziune de intrare în U.C.F.S. a fos 
discutată de către consiliul asociație 
sportive: Mirel I.ebădă precizează cî 
de important este ca tinerii sportiv 
să-și facă înainte de concursuri viziti 
medicală, iar l. Previțeanu, din co 
muna Brebeni, membru în consiliu 
raional U.C.F.S., vorbește despre co 
misiile pe ramură de sport, ca prin 
cipale verigi de dezvoltare a sportulu 
de performanță

★

Tmerii din Ocna Mureș doresc să practice atletismul, dar...
Călătorul care poposește pentru 

cîtva timp la Ocna Mureș va căuta, 
firește, să cunoască oamenii locuri
lor, să vadă așezările, fabricile, mi
nele. Vizitînd Ocna Mureș, acest că
lător nu se poate să nu se oprească 
măcar pentru cîteva minute și la sta
dion, 
cilor. 
este 
ar fj 
bază 
fel de competiții,

o adevărată mîndrie a localni-
Judecînd 

amenajată 
tentat să 
sportivă

după grija cu care 
și întreținută, oricine 
creadă că pe această 

se desfășoară fel de 
, , la fotbal, hand

bal, oină, atletism etc. Dacă însă 
stai de vorbă cu tinerii din oraș, să 
zicem despre atletism, vei avea ma
rea surpriză să constați că de fapt 
atletismul le este un sport aproape

necunoscut, despre care au citit în 
ziare sau au auzit la radio.

La Ocna Mureș nu există decît o 
secție de atletism, aceea a asociației 
Soda, dar și aceasta cu o activitate 
foarte redusă.

In localitate mai există, în afara 
asociației Soda și alte două asociații 
mari: Minerul și cea a Fabricii de 
fermentarea tutunului, sînt mai multe 
școli, printre care una medie, 
alta profesională, o școală tehnică de 
maiștri etc. Dar nici una din toate 
acestea nu se ocupă cîtuși de puțin 
de atletism, deși tineretul se arată 
dornic să cunoască acest sport și 
să-l practice. In Ocna Mureș 
sînt asigurate toate condițiile pen
tru practicarea acestui frumos și util

sport. Ceea ce nu există însă cîtuși 
de puțin, este interesul pentru atle
tism 1 Iată de ce considerăm că a 
venit timpul să se facă o cotitură 
importantă și hotărîtă în activitatea 
consiliilor asociațiilor susamintite, 
munca de fiecare zi a profesorilor 
educație fizică de la școlile din 
calitate. Stadionul orașului să 
„deschis" și pentru atletism! Să 
pună în discuție problema atletismului 
și să se treacă cît mai grabnic la 
fapte I Cele cîteva mii de tineri mun
citori și elevi din Ocna Mureș, do
resc să practice atletismul și pentru 
aceasta ei trebuie ajutați și, bineîn
țeles, îndrumați !...

IOAN ILEA și C-TIN POPA 
corespondenți

în 
de 
lo 
fie
se

Firește, v-ați 
despre un curs 
cursuri au loc 
nul Slatina și la ele sînt chemați tot 
activiștii sportivi din asociațiile spor 
live sătești. Două-trei zile pe an ac 
tiviștii sportivi de la sate se întîlnes 
tn cadrul acestor cursuri, învață îm 
preună, își împărtășesc din experienț 
și munca lor. Consiliul raions 
U.C.F.S. și-a făcut un bun renume di 
felul în care se îngrijește de instruire, 
activiștilor obștești. Și nu numai t 
ci și consiliul regional care acordă 
importanță deosebită acestei acțiun

Problemele pe care le discută fie 
care serie de „elevi" sînt foarte va 
riate. Acum, de pildă, s-au preda 
printre altele lecțiile „Partidul Munci 
toresc Romîn, conducătorul și îndrume 
torul mișcării sportive", „Despre in 
portanta igienei sportive", „Formei 
și mijloacele de propagandă sportivă' 
sînt teme foarte importante care ajut 
pe activiștii sportivi să cunoască îr 
deaproape toate problemele niunc 
de fiecare zi.

ELENA MATEESCU

dat seama că e vorb 
de instruire. Asemene 
în fiecare an în raio
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După aproape nouă ore de zbor cu au; onul, ajungem în sfârșit 
Capitala Angliei ! Pe aeroport, oficialităji, gazetari, fotoreporteri... 
drum spre hotelul Windsor, loîanda Balaș ne atrage atenția 
vede nici un fel de cea'ă pe străzile Londrei. Si.iiem * în 
i-am vorbit atît de mult în avion despre acest lucru, îneît 
știm ce să-i răspundem. In fine, îi propunem să așteptăm 
dimineață...

A doua zi, I----- _ ---------- ,-----------  ,
rele încălzește puternic. Ioli și-a scos puloverul și-l 
mai întreabă de ceafă. Cei de * 
de ani nu a mai fost în Anglia

Stadionul White City este 
foarte aproape de hotelul Wind
sor. Totuși, afluența de vehi
cule și de pietoni care doreau 
să asiste în după-amiaza aceea 
la întîlnirea de atletism Lon
dra—Stockholm, a făcut ca 
drumul cu mașina să dureze 35 
de minute. Seara tîrziu, la sfîr- 
șitul acestui concurs de atle
tism, londonezii au avut două 
mari satisfacții. Au cîștigat în
trecerea cu suedezii și au vă
zut-o pe recordmana noastră

i ca 
dificultate, 

acum nu 
pînă mîine

facem o scurtă plimbare ma finală prin Hyde Parc. Soa- 
* ” -irz ------* ;:*l Jine pe mină. Nu

la hotel ne-au spus că de peste 20 
o vară atît de frumoasă...

landa Balaș își adaugă lâ bo
gatul sătt palmares încă un ti
tlu : campioană internațională 
la înălțime a Marii Britanii. Iar 
noul recoird la înălțime femei 
al Commonwealth-ului și al 
Stadionului White City este 
de-acum înainte de „5 feet și 
11 inches".

Urmează felicitările, interviu
rile și autografele. Partea cea 
mai grea, cum spune Ioli. Cele 
trei concurente la înălțime o 
îmbrățișează, reporterii îi pun

mondială, sărind la înălțime.
Ioli a intrat în concurs la 

1,62 m. Adică după ce ultima 
concurentă terminase de sărit. 
In acest moment s-au oprit 
toate întrecerile de pe stadion. 
Reflectoarele și-au îndreptat 
fascicolele de lumină în partea 
unde se găsea „capul de afiș" 
al acestor întreceri, iar cei pes
te 30.000 de spectatori au păs
trat o liniște perfectă.- După 
fiecare săritură, cele mai multe 
trecute din prima 
londonezii scoteau 
„Aaa !...“ prelung,

încercare, 
doar un 
admirativ.

La 1,77 m, arbitrul probei o 
întreabă pe Ioli dacă o supără 
ceva de pe teren sati din tri
bune. In fine, dacă „armata" 
de fotoreporteri și cei cu apa
ratele de televiziune de Ia 
B.B.C., nu o jenează... Ioli răs
punde că nu și continuă să 
sară. In momentul cînd Ioli 
trece la 1,803 m (5 „picioare" 
și II „degete") proverbialul 
calm englezesc face explozie. 
Se aud aplauze furtunoase și 
uralele nu mai contenesc. Ma- 
estra emerită a sportului Io-

Ura vânat seumjs plătit
O dată cu venirea toamnei, 

sezonul de vînăioare este în 
plină desfășurare în mai toate 
țările Europei. Iar pasiunea vî- 
nătorilor atinge apogeul sau 
chiar... întrece limitele prevăzute 
de lege. Pentru prevenirea în
călcării terenurilor ce-i aparțin, 
un fermier din Provins (Fran-

»
scot timpuri foarte slabe

Sînt fotbaliști care — după ce Ii se acordă în-» 
crederea de a fi introduși în loturile reprezentative 
— cred că nu mai au de învățat nimic în materie 
de fotbal, își neglijează pregătirea, devin încrezuți.

Premierea sprinterilor.
Desen de CORNEL TABAC0Desen de A. PAVEți

sute de întrebări: „La citi ani 
a sărit prima oară?"... „Dacă 
va participa la Jocurile Olimpi 
ce?“... „Cu ce se ocupă?"... 
„Dacă este căsătorită?"... Ioli 
zîmbește, răspunde calmă la în
trebările gazetarilor, pe unii 
dintre ei îi roagă să-i facă plă
cerea să „sară" peste o între
bare mai indiscretă, reporterul 
se mulțumește cu „poanta" și 
încet, încet ea își face loc spre 
ieșirea de pe stadion, unde o 
așteaptă... sute de autografe. 
Cu ceasiil în mină, Ioli scrie 
treisferturi de oră „Iolanda Ba
laș. Rominia. 1,84 m Bucu
rești'.

Cînd ajungem la Windsor, 
personalul hotelului care a ur
mărit întrecerea Ia televizor ne 
iese în întîmpinare și ne feli
cită. In cameră, Ioli.găsește pe 
masă șandvișu-ri și dulciuri. O 
mică atenție din partea admi
nistrației hotelului...

A doua zi. în presa engleză 
apar fotografii ale Iolandei Ba
laș și multe articole și cronici 
elogioase: „Blonda romîncă, 

ta) a pus_ următorul afiș la ve
dere : „Vînătoarea strict inter
zisă 1 Supraviețuitorii vor fi ur
măriți conform prevederilor le
gale I....’*

DIN ALBUMUL CARICATURIȘTILOR NOȘTRI
Sprinterii noștri

Fără cuvinte
Desen de. N, GLlENAftlJg

lolauda Balaș, o perlă a atle
tismului mondial!... Ea a cap
tivai ieri pe stadionul „White 
City" peste 30.000 de spectatori 
și a impresionat cîteva milioane 
de telespectatori... Publicul en
glez i-a dorit succes din toată 
inima!..."

Atenția deosebită cu care Io- 
landa Balaș a fost primită la 
Londra de oficialitățile sportive 
britanice, de presă și de spec
tatori, oglindește cum nu se 
poate mai bine înaltul prestigiu 
internațional de care se bucură 
astăzi peste hotare mișcarea de 
cultură fizică și sport din Re
publica Populară Roinînă. O- 
inagitil care i-a fost adus a- 
cestei valoroase sportive este 
un omagiu adus R.P. Romîne, 
sportului nou făurit în țara noa
stră în anii regimului demo
crat-popular.

P. GEORGESCU

de pescuit cu lanseta
Iubitorilor sportului cu undița 

le-au fost oferite anul acesta 
două importante competiții in
terne. Este vorba de primele e- 
diții ale campionatelor republi
cane de pescuit staționar și de 
lansetă. Spectatorii bucureșteni 
au fost atrași îndeosebi de pri
mul gen de concurs, în care 
o dată cu campionul puteau cu
noaște și bogatul rod al tehnicii 
și... tacticii sale: roșioerele, 
săbioarele și celelalte specii de 
pești dm darnicul Herăstrău. 
Finala campionatului lansetiști- 
lor a fost urmărită de mai puți
ni spectatori. Motivul ? Pe de 
o parte faptul că întrecerile s-au 
desfășurat (conform regulamen
tului) pe... uscat (stadionul ,,23 
August'*), pe de altă parte, da
torită necunoașterii suficiente a 
unor amănunte de concurs, după 
părerea noastră, foarte instruc
tive și interesante. Dacă prima 
cauză este greu de înlăturat 
(cu toții știm că, oricită dibăcie 
ai avea nu poți prinde pește în... 
iarbă verde 1), pe atit de. ușor 
putem să o eliminăm pe a doua, 
punîndu-vă prin cîteva elemente 
de bază, în temă.

Competițiile de lansetă, care 
pun la încercare măiestria pes
carilor sportivi, se dispută ț>e 
un mic poligon la urmă
toarele probe: distanță și 
precizie la țintele Arenberg „și 
Skish. In toate cele trei probe, 
aruncările se fac cu greutăți de 
7,5 gr. și 15 gr. La proba de 
distanță, concurenții au dreptul 
la cîte trei aruncări cu fiecare 
greutate. Se aruncă din mar
ginea unui prag, în linie dreap
tă, în incinta unui culoar mar
cat de steguiețe. Depășirea mar
ginilor culoarului atrage anu
larea aruncării. In totalizarea 
punctajului din cele trei arun
cări cu greutatea de 7.5 gr.

Și portarii știu să bată 
„11 metri“!

de un 
ceilalți 

mult

Un cititor al ziarului nostru, 
tov. fiorațiu Păcuraru din 
Gluj, ne-a rugat să-i răspun
dem dacă lovitura de la 11 me
tri poate fi executată de por
tarul ecliipei adverse.

Firește că da I Regulamentul 
nu-1 privează pe portar 
drept pe care îl au și 
jucători din echipă. Cel 
s-ar putea spune — în glumă, 
bineînțeles 1 — că nu e... cole
gial ca portarii, tocmai ei, să-și 
marcheze unul altuia goluri. In 
plus există riscul, in cazul 
cînd penally-ul a fost apărat, 
ca mingea să ajungă la poarta 
cealaltă, rămasă în timpul a- 
cesta fără portar, iar echipa 
care a beneficiat de un „II me
tri" să primească ea un gol...

Un „specialist" al loviturilor 
de la 11 metri este portarul re
prezentativei 
Cehoslovace,

In mai 
internaționale 
fotbaliștii cehoslovaci, 
fost acela căruia i 
credințat sarcina de mare răs
pundere de a executa această 
lovitură care poate hotărî soar
ta unui meci. De asemenea, nu

de fotbal a R.
Stacho.
toate 

susținute 
el 

s-a

partidele 
de 
a 

în-

va-contează primele două ca 
loare. La aruncarea cu greuta
tea de 15 gr., contează doar în
cercarea cea mai lungă.

Fotograful a surprins momen
tul lansării la ținta Arenberg. 
în cadrul unui concurs cu ca
racter republican.

înzestrați cu această expe
riență de... uscat, urmează ca 
amatorii pescuitului cu lanseta 
să-și încerce măiestria la mar
ginea apelor...

In 4 rânduri
Sportivii satelor din re

giunile Transilvaniei au obți
nut succese frumoase în în; 
trecerile din cadrul „Cupei 
Agriculturii".

Nu în mod întimplăior, 
ei culeg — deopotrivă — 
grlnele de pe ogor 
și recolta lor... sportivă.

MIRCEA CODRESCU 

mai departe de duminica tre
cută, Ia Sofia, în meciul dintre 
Slavia și Lokomotiv încheiat cu 
scorul de 2—1, victoria primei 
echipe a fost decisă de „pe- 
nalty“-ul executat cu mult sînge 
rece de portarul Ivanov.

Dintre portarii noștri, Uțu, 
de la Dinamo, se pare că are 
destulă precizie în executarea 
loviturilor de la 11 metri, deși în 
turneul pe care echipa noastră 
de tineret I-a întreprins, în va
ră, în R. P. Polonă, nu prea 
și-a confirmat această... specia
litate.

Mulți dintre cititorii noștri 
l-au „prins", în urmă cu 12— 
15 ani, pe Justin, masivul por
tar al Gloriei C.F.R. Galați și 
mai tîrziu al echipelor C.RR. 
București și U.T.A., care, de a- 
semenea, era... nașul portarilor 
adverși, cînd se punea proble
ma transformării unui „11 me
tri"..

Dar cel mai mare specialist 
în materie a fost, fără îndoială, 
portarul Chinezului și apoi al 
Ripensiei, Zornbory, pe care cei 
mai vîrstnici dintre noi l-au 
văzut în zilele lui de glorie, iar 
cei tineri 1-au cunoscut cu pri
lejul recentelor meciuri 
„veterani". Nimeni nu-și 
tește ca el să fi ratat 
„11 metri"! De această 
alitate a lui Zombory se 
și un episod cu totul neobiș
nuit, dintr-un meci între Ripen- 
sia și Austria (Viena). Porta
rul Ripensiei era Pavlovici, iar 
Zombory stătea pe tușă, ca re
zervă. Intervenind un „11 me
tri" în favoarea Ripensiei, Cio- 
lac, căpitanul echipei timișo
rene, a anunțat arbitrul că... 
schimbă portarul. Pe teren a 
intrat Zombory, care a executat 
lovitura fără greș. El a jucat 
cîteva minute, cedînd apoi din 
nou locul lui Pavlovici. Viene- 
zii s-au cam mirat, dar 
spus nimic. După un timp 
s-a ivit iar un „11 metri" 
tru Ripensia. Și... figura 
repetat: a ieșit Pavlovici 
intrat Zombory pe teren, 
sformînd „penalty-ul". De 
aceasta vienezii s-au supărat 
de-a binelea și au protestat îm
potriva acestor schimbări... ad- 
hoc, care fără să fie oprite de 
regulament, rămîneau 
un mic șiretlic...

elintre 
amin- 
vreiin 
speci- 
leagă

n-au 
însă, 
pen
s’a 

și a 
tran- 
data

totuși

JACK BERARIU

BREVIAR
* Pregătiri intense au 

la Squaw Valley, unde 
avea loc Jocurile Olimpice 
iarnă. O atenție deosebită 
acordă ceremoniilor oficiale 

închiderii Jocu- 
de atracție îl 

un cor de 2000 
și o orchestră 
1000 de instru- 
elevi din școli 

California și

loc 
vor 
de 
se 

ale

toți 
din

deschiderii și 
rilor. Punctul 
vor constitui 
de persoane 
compusă din 
mentiști, 
secundare 
Nevada.

© Satul olimpie de la Squaw 
Valley este pregătit să adă
postească 1200 de sportivi.

9 Au fost fixate și diferi
tele prețuri care vor fi în vi
goare ia Squaw Valley: un 
bilet de intrare la manifesta
țiile olimpice va costa 7 do

PETRE SMEUREANU, PITEȘTI. —
1) Prețurile de intrare la manifes
tațiile sportive sînt extrem de scumpe 
în țările capitaliste. Aceasta este una 
din explicațiile că, de pildă, la re
centa finală a „Cupei Davis* dintre 
S.U.A. și Australia, în cele 3 zile 
de întreceri nu s-au înregistrat asis
tențe mai mari de 5.000 de persoane, 
ceea ce, evident, reprezintă o cifră 
mult prea mică, ținînd seama de im
portanța competiției și de valoarea 
tenismenilor care se înfruntau : Olme
do... Fraser... McKay... Laver.,. —•
2) Numai Didi a trecut la Real Ma
drid. Pelc va juca, 
Brazilia. Cît timp...

McKay... Laver.,

în continuare, în 
rămîne de văzut l

ȘTEFAN ILIE,
Fotbalistul 
G.C.A.,

ZIMNIGEA. — 
EmeticJenei, de la 

, împlinește în martie 23 ani. 
A început să joace fotbal în echipa 
de pitici a asociației sportive „7 No
iembrie* din Arad. De-aici a trecut 
la U.T.A., la juniori, și apoi la Pro
gresul C.P.C.S.

CEZAR CIOBANU, CRAIOVA.
l) Noul centru atacant al echipei re-1 
prezentative dc fotbal a R.P. Ungare». 
Albert (18 ani), activează la Ferenc- 
varos.— 2) Vukas, care a iucat un 
timp în echipa italiană Bologna, a 
revenit în Iugoslavia și joacă acum 
la Hajduc. Dar... nu mai c Vukas t 
E puțin probabil, de aceea, să fie 
din nou selecționat în reprezentativa 
Iugoslaviei, care dispune astăzi de 
jucători mai buni și — bineînțeles — 
mai tineri. — 3) Este adevărat că 
Archie Moore (47 ani), campionul 
mondial de box profesionist la ca
tegoria semi-grea 1-a provocat pe 
Ingemar Iohanson, dar această pro
vocare arc, se pare, un simplu ca
racter de reclamă. Se știe doar că' 
Iohanson are de susținut, în primă
vară, meciul revanșă cu Floyd J?a*~ 
terson.

R. CIUCA, COM AN EȘTI — I) 
încă n-a fost stabilită data precisă 
cînd se va desfășura viitoarea ediție 
a Spartachiadei pionierilor și școlari
lor. Probabil în august 1960. — 2) 
Este imposibil de stabilit un clasa
ment mondial la fotbal, unde un re
zultat îl... contrazice pe celălalt. Să 
acceptăm, deci, ierarhia stabilită de 
campionatul mondial din Suedia, din 
1958. urmînd ca în 1962, în Chile, 
să asistăm la un nou... examen.

MARCIU PETRE, HUNEDOARA,
1) Boxerul negru Ray Robinson 

are 39 ani. El n-a abandonat ringul, 
dar, e adevărat, n-a ' ' 
foarte multă vreme. - ___ _ _
rhipă de club din țara noastră n-a 
jucat pînă acum în America de Sud. 
Doar echipa națională s-a întîlnit cu 
Peru (3—1) și cu Uruguay (0—4), în 
1930, Ja Montevideo, în cadrul pri
mei ediții a campionatului mondial 
de fotbal, cîștigat, după cum se știe, 
de Uruguay.

GRIGORE ALEXANDRU, T. MĂ
GURELE. — 1) Petschovschi are 39 
ani neîmpliniți. — 2) Campionatul 
mondial de șah — masculin — se 
dispută din trei în trei ani. Dacă 
însă campionul pierde titlul (vezi me
ciul dintre Smîslov și Botvinic din 
1957) cl are drept la revanșă, în 
anul următor (In 1958 Botvinic și-a 
și luat, de altfel, revanșa). In 1960 (la 
trei ani socotiți din 1957), Botvinic» 
ca să folosim o formulă consacrată, 
își va pune 
tigă torului 
candidaților“ 
țele, Tal — 
tide.

mai boxat de
2) Nici o e-

titlul în joc în fața cîș- 
actualului „Turneu al 
— după toate aparen- 
într-un meci de 24 par-

ION POȘTAȘUL

OLIMPIC
etc^

pan

bel-

lari și jumătate, o cameră fă 
hotel între 5 și 12 dolari 
Costid unei perechi de 
tofi, cel puțin...

• Nouă boxeri amatori 
gieni, dintre cei mai buni, ad 
cerut federației belgiene să le 
aprobe trecerea la profesio
nism. Cum însă, ei contează 
în lotul pentru Jocurile Olim
pice din Italia, cererea le-a 
fost respinsă. „După Jocurile 
de la Roma, dacă veți mai 
dori atunci, dar în nici uri 
caz înainte" — a fost răspuns 
sul categoric al federației.

Ceea ce, vrind-nevrind, bo
xerii au acceptat. Și cînd te 
gîndești că ei vor trebui să 
depună..: jurămîntul olimpic...



Mîine, inaugurarea sezonului de toamnă După meciurile cu Italia

Start într-una din probele de motocros desfășurate în primăvara acestui an

Primul concurs de motocros al a- 
nului va avea loc mîine dimineața 
începînd de la ora 9. Alergătorii 
noștri fruntași au anunțat că se vor 
putea prezenta la startul curselor pe 
teren variat cu mașinile perfect puse 
la punct.

întrecerile se vor desfășura pe te- 
renul din spatele stadionului Cons
tructorul (șos. Olteniței), pe un tra- 
seu oarecum nou și amenajat în mod 
special în vederea probelor de cam
pionat care vor urma. Alergările de 
mîine dimineață reprezintă, de altfel, 
o repetiție generală înaintea primei 
faze a campionatului republican de 
motocros, fapt care ne îndreptățește 
să așteptăm dispute de un înalt nivel 
tehnic. La aceasta va contribui de-

sigur prezența specialiștilor în între
cerile pe teren variat, cîștigătorii re- 
cenți ai celor 7 medalii de aur cu
cerite la concursul internațional de 6 
zile din R. Cehoslovacă. Rămîne ca 
așteptările noastre să fie îndreptățite; 
și aci, cuvîntul. îl au motocicliștii.

• La București, un
Anul trecut, la Roma și la Ferra

ra, boxerii romîni care au întîlnit e- 
chipele reprezentative ale Italiei și-au 
putut da seama de valoarea pugiliș
tilor din această țară. Ei au fost în- 
trecuți, după cum se știe, cu un scor 
identic: 6-4, scor care a arătat că 
între formația noastră și cea a ita
lienilor nu a existat o diferență ac
centuată de valoare. In aceste con
diții, vizita pugiliștilor italieni în țara 
noastră a fost așteptată cu un inte
res enorm. Dovada cea mai bună o 
constituie cei peste 15.000 spectatori 
entuziaști care au înțesat pur și sim
plu duminică dimineața mai mult de 
jumătate din stadionul de pe Dealul 
Spirii. Rezultatul primei întîlniri a 
rămas însă nedecis (5-5) subliniind 
echilibrul de forțe dintre cele două 
echipe. Miile de spectatori au dorit 
desigur, din toată inima, victoria e- 
chipei noastre dar, ținînd seama de 
valoarea echipei Itaiiei care, după 
cum ne-a declarat antrenorul Arman
do Poggi, este decisă ca la Jocurile 
Olimpice să obțină cel puțin trei ti-

rezultat bun 4, La Cluj, o „experiență" care nu și avea rostul 
tluri, rezultatul ne poate mulțumi.

Puteau oare boxerii romîni să ob
țină, în prima întîlnire o victorie de 
prestigiu ? Fără îndoială că puteau 1 
Majoritatea dintre ei au avut o bună 
orientare tactică și, în multe cazuri, 
au manifestat cunoștințe tehnice mai 
avansate decît adversarii lor. Cînd 
spunem aceasta ne gîndim — printre 
alții — la Puiu Nicolae, Emil Ciș
maș, Mihai Stoian și Gheorghe Ne
grea, boxeri care ne-au adus, de alt
fel, victorii prețioase. Ce a lipsit a- 
tunci pugiliștilor noștri ?

Toți cei prezenți duminică diminea
ța pe stadionul Republicii au obser
vat probabil că majoritatea boxerilor 
romîni nu au avut resurse fizice su
ficiente pentru a 
ritm uniform, în 
prize.

Să ne referim 
dintre „secunzii"

duce 
toate

lupta într-un 
cele trei re-

la întîlnirea 
și boxerii 

întîlnire care

CRNDTR]

Campionatul republican 
de caiac-canoe fond

Anul acesta este rîndul lacului Snagoy 
sâ gâzduiascâ finalele campionatului repu
blican de caiac-canoe fond. Astăzi și mîine 
o parte dintre cei mai buni sportivi care 
mînuiesc pa.dela sau pagaia se vor întrece 
pentru cucerirea titlurilor de campioni re
publicani la cinci probe masculine și două 
feminine, fafâ de numai trei cîte au foși 
programate anul trecut pe Herestrău.

Printre concurenfii înscriși la această edi- 
fie a . finalelor se numără o seamă de 
sportivi reputafi cum sînt vicecampionii 
mondiali, canoiștii Calinov și Sidorov, 
tropii lehim și Igor Lipalit etc. Este de 
așteptat ca aceștia să primească asaltul 
unor elemente mai puțin experimentate dar 
cu perspective, tineri ce sînt formați în 
cadrul secțiilor de sporturi nautice ale 
cluburilor sau asociațiilor noastre sportive.

Starturile și sosirile 
fi cronometrate din 
loc de pe Snogov, 
iot*. Concurentii vor 
multe ori, în funcție _____ ... ____
circular balizat. Programul este următorul : 
Sîmbăfâ, de la ora 10 : caiac simplu (b) 
20 km, canoe simplu 15 km, de la ora 
16 : canoe dublu 15 km, caiac dublu ff) 
5 km, caiac simplu (f) 5 km. Duminica, 
de la ora 10 : caiac 4 (b) 20 km, caiac 
dublu (b) 20 km.

celor șapte probe vor 
dreptul cunoscutului 

denumit 
parcurge 
de cursă.

„ malul fa
de mai 
un traseu

HOCHEIiw

Știința București pe primul loc 
în turneul final după trei etape

din etapa a treia a turneu- 
al campionatului republican 
pe iarbă, desfășurate joi pe

Jocurile 
lui final 
de hochei , . ...
terenul III din parcul 23 August, s-au 
caracterizat prin întreceri echilibrate 
între echipe de valori sensibil egale.

Unul din cele mai frumoase meciuri 
de pînă acum s-a disputat între forma
țiile Constructorul Cluj și Fulgerul Ol
tenița. Tînăra echipă din Oltenița a 
dat o dîrză replică experimentatei for
mații din Cluj și a reușit să conducă 
pînă în ultimul minut de joc, -cînd a 
fost egalată. Scor: 2—2 (1—1). Go
lurile au fost marcate de Sallo și Mar
ton pentru Constructorul și Ciorică și 
Ticu pentru Fulgerul Oltenița.

Și întîlnirea Constructorul București 
— Electrica Oradea a furnizat o repri
ză — prima — frumoasă, în care bucu- 
reștenii mai bine pregătiți au străpuns 
de două ori apărarea orădenilor în
scriind prin Bușe de două ori. In cea 
de a doua repriză jocul a fost mai 
scăzut ca valoare. In această parte a 
jocului Electrica a avut mai mult ini
țiativa și a reușit să reducă scorul prin 
punctul înscris de Vamoș.

In ultimul joc al zilei s-au întîlnit 
formațiile bucureștene Știința și Vic
toria. Partida s-a încheiat cu un scor 
alb. Rezultatul este just, ambele echipe 
avînd numeroase ocazii de marcare, 
dar care au fost ratate.

Jocul restanță dintre Știința Bucu
rești și Constructorul Cluj s-a încheiat

acu victoria la limită a Științei, care 
învins cu scorul de 2—1 (2—1). Sa
mur și Elekeș au marcat pentru Știin- 

Constructorul. 
; etape :

o 
o 
o
2
1
2

cadrul e-

ta, iar Bulgozdi pentru
Clasamentul, după

Știinfa Buc.
Victoria Buc.
Constructorul Buc.
Electrica Oradea
Fulgerul Oltenifa

6. Constructorul Cluj
Astăzi au loc jocurile 

tapei a patra, după următorul program: 
Electrica — Victoria (ora 10), Fulge
rul — Știința (ora 14,45) și Construc
torul București-Constructorul Cluj (ora 
16,15), iar duminică se joacă ultima e- 
tapă cu începere de la orele 8,30.

trei

greșit în alcătuirea formației de 
Cluj. Ne întrebăm ce perspectivă 
tea avea această echipă mult prea

1.
2.
3.
4.
5.

3 2 1
3
3
3
3
3 

din

1 2
1 2
1 0 
0 2 
0 1

4:1
1:0
3:2
4:5
4:6
3:5

5
4
4
2
2
1

acum 
noștri 

primei echipe italiene, 
a avut loc marți seara la Cluj. Să 
vedem, în primul rînd, ce calcule 
și-au făcut antrenorii Ion Popa, Cus- 
tațiu Mărgărit și Gheorghe Fiat a- 
tunci cînd au decis ca la Cluj să 
„încerce" o seamă de tineri, lipsiți 
de experiența meciurilor grele. Deși 
cunoșteau valoarea 
cei trei antrenori au 
ficialitate întilnirile 
mai bună dovadă în 
înseși pronosticurile 
deau, asigurînd că vom obține 
puțin" (?!?) un rezultat de egalitate! 
In discuțiile purtate, ei au argumen
tat că folosind o echipă tînără, cu 
boxeri dornici de afirmare, aceștia 
,,se vor bate" fără menajamente. Pre
zumția lor de altfel, s-a adeverit. Ti
nerii noștri pugiiiști au dat tot ce 
puteau, dar nu puteau spera prea 
mult în fața echipei olimpice a Ita
liei. Ei au fost depășiți categoric în 
deosebi la capitolul combativității, 
unde italienii ne-au servit o „lecție", 
adueîndu-ne aminte că această 
„armă" a fost caracteristică pînă nu 
de mult, boxerilor romîni. Trebuie să 
spunem cu toată convingerea că co
lectivul de antrenori, care a răspuns 
de pregătirea celor două loturi, a

echipei italiene, 
privit cu super- 

de la Cluj, cea 
acest sens fiind 
pe care le dă- 

,,cel

la 
pu- 
ne- 

experimentată ? Cum a fost posibil ca 
antrenorul Ion Popa, antrenor cu 
practică îndelungată, de numele că
ruia sînt legate multe din succesele 
obținute de boxul nostru în ultimii 
ari, să comită astfel de erori ? De ce 
au fost lăsați la o parte boxeri cu 
experiență, care mai pot obține rezul
tate bune, de pildă Constantin Gheor
ghiu și Ludovic Ambruș (a căror 
comportare la recentul turneu inter
național de la Berlin a fost excelen
tă), Vasile Czegeli, Toma Constantin, 
Nicolae Mîndreanu ?

De ce s-a renunțat atît de ușor la 
unii pugiiiști (ca Emil Cișmaș’, Mi
hai Stoian, Gheorghe Negrea) care 
în întîlnirea de duminică s-au com
portat excelent, fără să fie supuși la 
prea mari eforturi, preferîndu-se 
tineri cruzi, neexperimentați, ca 
Urlățeanu, Gh. Dumitru, Marin 
Ion sau Monea care au pierdut, fie 
prin abandon, fie prin K.O. ? Infor- 
mâid greșit organele superioare 
U.C.F.S. în ceea ce privește pregăti
rea lotului, antrenorii și tehnicienii au 
făcut un regretabil deserviciu box
ului nostru.

Federația de specialitate a privit și 
ea cu superficialitate întîlnirea de la 
Cluj, bazîndtt-se (nu știm de ce) pe 
asigurările date de antrenori cu pri
vire la posibilitățile tinerilor noștri 
boxeri. Era de datoria tehnicienilor 
din cadrul federației de a privi cu 
mai mult simț de răspundere alcă
tuirea formației noastre secunde, de 
a prezenta o formație în care tinere
țea să se îmbine armonios cu expe
riența meciurilor grele. Pentru că, 
după cum spuneam mai sus, se pu
tea alcătui o echipă secundă la va
loarea oaspeților.

R. CALARĂȘANU

^rsrnTTTZH g
Concursul de închidere 
a sezonului pe velodrom

Cine va fi nona campioană a RJP.R. ?
Astăzi după-amiază finalistele cam

pionatului republican de șah încep în
trecerea către trebuie să desemneze pe 
noua deținătoare a titlului. Mai mult 
decît în ceilalți ani, confruntarea șa- 
histelor noastre fruntașe se anunță de
osebit de deschisă.

Un element care stîrnește interes în 
jurul finalei este prezența printre pre-

Cu o etapa înainte de sfîrșitul turului
• Rapid a întrecut C.C.A. ! « Chimia Făgăraș și C.S.M. Tg. Mu

reș se mențin pe primele locuri * Rezultate normale în campionatul 
feminin.

Jocuri de un slab nivel tehnic, pre
sărate cu durități și ieșiri nesportive 
(meciurile de la Reșița și Tg. Mureș), 
în care majoritatea echipelor au fost 
preocupate mai mult de rezultat și 
mai puțin de calitatea jocului, iată ce 
a caracterizat partidele etapei a VIII-a 
a campionatelor republicane de hand
bal, desfășurată joi.

CAMPiONATUL MASCULIN

■ Partida Rapid — C.C.A., deși nu 
s-a ridicat la înălțimea așteptărilor, a 
pasionat totuși pe spectatorii prezenți 
joi după-amiază pe Stadionul Giulești, 
atît prin evoluția scorului, cît și prin 
finalul ei de-a dreptul dramatic. După 
un început aproximativ egal, de la 
scorul de 4—4, feroviarii au avut o 
cădere bruscă, militarii terminînd re
priza cu un avantaj de două puncte: 
6—4. După pauză C.C.A. urcă scorul 
la 7—41 In minutele care au urmat, 
jucătorii Rapidului își revin și specta
torii asistă la o emoționantă „cursă“ 
a acestora către refacerea handicapu
lui, lucru pe care îl și reușesc de-altfel 
în min. 53: 9—9. Ultimele minute sînt 
și mai pasionante. Bulgaru aduce din 
nou conducerea echipei sale, Ionescu 
egalează din 14 m. și cu 15 secunde 
înainte de sfîrșit Constantinescu în-

scrie de Ia distanță, aducînd Rapidu
lui o victorie neașteptată cu scorul <le 
11—10. Golurile au fost înscrise de 
Constantinescu 4, Ionescu 4, Negre 2 
și Cernat pentru Rapid și Bulgaru 6, 
Oțelea, Jochman, Nicula și Thelman 
pentru C.C.A.

■ Al doilea joc desfășurat în Capi
tală, Dinamo — Voința Sibiu s-a ter
minat cu victoria așteptată a bucureș- 
tenilor cu scorul de 13—9. Punctele au 
fost marcate de: Costache II 3, Ivă- 
riescu 3, Niemesch 2, Costache I 2, 
Zikeli 2 și Covaci pentru Dinamo și 
Schuller 3, Schnepp 2, Totan 2, Kiss 
și Geimer de la Voința.

■ La Reșița — după cum ne-a in- 
foimat corespondentul nostru Gh. Do- 
brescu — confruntarea dintre C.S.M. 
Reșița și Dinamo Or. Stalin a prile
juit un joc excesiv de »dur, în care 
jucătorii ambelor echipe au comis ne
numărate neregularități. Cu un atac 
mai eficace, reșițenii au cîștigat cu 
scorul de 10—8 (4—3).

CAMPIONATUL FEMININ

Cele patru jocuri desfășurate în cam
pionatul feminin s-au terminat cu re
zultate normale. La București, Cetatea 
Bucur a întrecut fără prea mari difi
cultăți Constructorul Timișoara cu 
6—3. A. Vasile 3, V. Dumitrescu 2, 
și M. Ghiță au înscris pentru bucureș- 
tcnce, iar de la Constructorul au mar-

La Tg. Mureș, echipa locală C.S. Tg. 
Mureș a întrecut pe C.S.M. Reșița 
cu 5—2 după un meci în care jucă
toarele din Reșița au condus eu 1—0 
și 2—1. In repriza secundă, echipa oas- 
pe a jucat inexplicabil de nervos, și 
dur și, în consecință... a pierdut la 
scor. Steaua roșie Sibiu și Rapid au 
înregistrat victorii clare în partidele cu 
Tractorul Or. Stalin și Record Mediaș. 
Iată rezultatele tehnice și clasamentele:

CATEGORIA A MASCULIN: Ra
pid — C.C.A. 11—10 (4—6); Dinamo 
București — Voința Sibiu 13—9 (9—4); 
C.S.M. Reșița — Dinamo Or. Stalin 
10—8 (4—3).

1. Chimia Făgăraș 7 6 0 1 94: 66 12
2. Dinamo București 8 5 2 1 103: 81 12

3. Dinamo Or. Stalin 8 5 12 98: 91 11
4. C.S.M. Reșița 8 5 0 3 87: 84 10
5. Rapid 8 3 2 3 77: 78 8
6. C.C.A. 7 3 0 4 84: 76 6
7. C.S.M.S. lași 7 2 2 3 69: 85 6
8. Voinfa Sibiu 8 2 0 6 69: 91 4
9. Tehnometal Timișoara 8 2 0 6 92:119 4

10. Victoria Jimbolia 7 115 73: 75 3

CATEGORIA A FEMININ: Record 
Mediaș — Rapid 2—6 (2—4); C.S. Tg. 
Mureș — C.S.M. Reșița 5—2 (3—2); 
Tractorul Or. Stalin — Steaua roșie 
Sibiu 3—9 (1—4); Cetatea Bucur — 
Constructorul Timișoara 6—3 (4—0).
1. C.S. Tg. Mureș
2. Știinfa București
3. Rapid
4. Cetatea Bucur
5. Steaua roșie Sibiu
6. Știinfa Timișoara
7. Record Mediaș
8. Constructorul Timișoara
9. Tractorul Or. Stalin

8 7 0 1 43:26 14
8521 62:28 12
8 6 0 2 46:32 12
8 5 1 2 46:26 11
8 5 1 2 49:32 11
8 4 1 3 27:31 9
8 2 2 4 23:40 6
8 2 1 5 15:26 5
3 0 0 8 30:57 0

tendentele cele mai autorizate la pri
mele locuri a unor jucătoare tinere, 
cum este de pildă Eleonora Gogîlea, 
cîștigătoarea semifinalei de la Timi
șoara, și Paraschiva Soos, revelația 
ultimelor concursuri. In sensibil pro
gres se arată și tînăra Alexandra Ni- 
colau.

Bineînțeles, însă, că șansele cele 
mai mari le au tot jucătoarele consa
crate, ca maestrele Maria Pogorevici, 
Elisabeta Polihroniade și Margareta 
Teodorescu. Fosta campioană, Maria 
Pogorevici, va pune în joc, desigur, 
toată ambiția și puterea ei de luptă 
recunoscute pentru a reedita succesele 
din 1951, 1955 și 1956. Și, firește, do
rința de a deveni pentru a patra oară, 
campioană republicană de șah o va 
stimula pentru obținerea mult invidia
tului titlu. Să amintim totuși că la 
campionatul de anul trecut Maria Po
gorevici s-a clasat pe locul trei, la ju
mătate punct distanță de Eiisabeta 
Polihroniade. Și aceasta din urmă va 
lupta, desigur, cu toată dîrzenia pentru 
primul loc, avînd însă argumentul 
exact opus: ea nu a cîștigat niciodată 
pînă acum titlul I...

Dar, pînă la consumarea întrecerii, 
o singură certitudine — lista competi
toarelor la titlu. în ordinea tragerii la 
sorți:

1. Eleonoro Goqîlea; 2. Margareta Pere- 
vosnic; 3. Doina Mayer; 4. Elena Rădăcină; 
5. Clara Friedman; 6. Elena Sigalas; 7. Ro- 
dica Reicher; 8. Eugenia Popa; 9. Maria 
Desmireanu; 10. Alexandra Nicolau; 11. 
Domnifa Antonie; 12. Sanda Filipescu; 13. 
Elisabeta Polihroniade; 14. Paraschiva Soos; 
15. Rene Farkas; 16. Margareta Teodorescu; 
17. Elena Ududec; 18. Maria Pogorevici.

Mîine, cu începere de Ta ora 10 di
mineața, velodromul Dinamo din Ca
pitală va găzdui ultima competiție 
ciclistă pe velodrom a anului, la care 
vor lua parte o serie de rutieri frun
tași ca Petre Tache, lonijă, Voicu, 
Optjea, £. Dumifirescu, Șerban și 
alții.

Programul concursului cuprinde pro. 
be din cele mai atractive, ceea ce ne 
îndreptățește să sperăm că vom asista

TACHE. PETRE (Dinamo).

la o frumoasă întrecere a sportului cu 
pedale. La ora 10 se va da startul în 
proba de viteză 1000 m. In continuare, 
iubitorii acestui sport, care populează 
de obicei în număr mare tribunele ve
lodromului Dinamo, vor asista la o 
cursă de urmărire ne ecb'ne. uns de 
eliminare și la proba de semifond 
(51 ture cu sprint după fiecare 3 
ture).

ATLETISM [

Două concursuri în Capitală
Comisia de atletism a orașului Bucu

rești organizează astăzi și mîine două 
concursuri închinate Lunii prieteniei 
romîno-sovietice. Primul concurs are 
ioc astăzi pe stadionul Republicii 
ele la ora 16,30. El este deschis senio
rilor și senioarelor și cuprinde urmă
toarele probe: 400 mg., disc, greutate 
F. lungime, lungime F, 100 in, 400 m,

disc F, 1.500 m. obst (numai pentru ju-, 
niorii de categ. I). Al doilea concurs 
va avea loc tot pe stadionul Republicii, 
mîine de la ora 9 și este rezervat junio
rilor și junioarelor din categ. 15—16 
ani. întrecerile acestui concurs consti
tuie ultima verificare înaintea campio
natelor republicane de juniori care se 
vor desfășura ta sfîrșitul săptămînii
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4îine se reia campionatul categoriei A La o ședință
In București, cuplaj la

Șl
Aîirve se reia campionatul catego- 

A, cu o etapă în cadrul căreia se 
pută șase jocuri, fiecare așteptat 
mult interes de iubitorii fotbalului, 
cu importanță deosebită 
'lent.
n Capitală, reapariția 
A constituie punctul de 
■lajului de pe stadionul

pentru cla-

formației 
atracție al 

23 August, 
erii vor juca cu Progresul, lorma- 
care — după o serie de eșecuri — 

epe să dea semne de redresare, 
idenii au un semn de întrebare în 
nație: Mețcas este accidentat. In 
ul cînd acesta nu va putea juca, 
.11 lui va fi luat de Țîrlea, extrem 
iga urmînd a juca Tăuceanu. In 
t, nu se anunță schimbări în e- 
oa oaspeților. In formația bucă
țeaua, trei semne de înirebare Ia 

actuală : Birtașu, — Nedelcu,?, 
ire — Smărăndescu II,? — Birn, 
ărăndescu I, Dinulescu, Mafteuță,? 
mul semn de întrebare apare din 
za accidentării lui Caricaș. In caz 
el nu va juca, postul de stoper 

ia reveni lui Dobrescu. Pentru half 
iga se 
■bei și 
ă nici 
silescu, 
'inerții

va alege între Petrescu, 
juniorul Dinu. Nu este si- 
participarea la joc a lui 

accidentat Ușor.
Lupeni s-a antrenat joi

familie", arălînd o bună formă, 
jocul de mîine, oaspeții vor alinia 
babil formația : Mihalache — Plev, 
nan, C.heresteș — Szoke, Mihali — 
aschiva, Milea, Pal, Pereț, Crai- 
sanu.
ichipa CCA va alinia, în linii mari, 

atia care a întrecut în etapa pre-

„23 August": Progresul — U. T. A. fora 14,15) 
C. C. A. — Minerul (ora 16)

Jucătorii echipei C.C.A. au făcut joi un antrenament la două porți in vederea 
meciului, cu Aținerii!. In fotografie un aspect de la acest antrenament: Ca

coveanu este oprii din acțiune de portar, care-i plonjează in picioare 
(Foto: Gh. Dumitru)

cu fotbaliștii
Am răsfoit teancul de scrisori sosite în 

ultimele zile pe adresa clubului Rapid 
București. „De ce după aproape fiecare 
meci jie, trimiteți acasă cu dureri de cap?' 
— glusuia una. „Pentru ce nu răspundeți 
cu aceeași dragoste cu care sînteți încon
jurați de Anoi, suporterii ?", - se spunea 
in alfa. Rînduri de reproș la adresa fot
baliștilor de la Rapid, care în ultimele în- 
tîîniri au dezamăgit profund - nu numai 
prin rezultatele slabe, cît mai ales prin 
comportarea lor pe teren, prin jocul lor 
fără vlagă, de multe ori, putem spune, 
indolent. Semnatarii acestor scrisori sînt 
inimoșii suporteri ceferiști, care s-au legat 
sufletește de această echipă cu puternică 
tradiție în fotbalul romînesc. Printre cei 
care au adresat scrisori rapidiștilor găsim 
fruntași în producție, oameni care sînt ne
lipsiți de la meciurile 
entuziaști duminica în 
Iești - așa cum spun 
drag și pînă la urmă, 
acasă cu... dureri de 
suporterii Rapidului și 
mișcării muncitorești.

Rapidului, care vin 
„cutiuța" din Giu- 
ei stadionului lor 
decepționați, pleacă 
cap. Găsim printre 

vechi activiști ai 
care urmînd calea

cedentă pe Rapid. Singurele posturi 
încă nedefinitivate sînt cele de hali 
și inter stînga, pentru care se va a- 
lege între Mihăilescu — Bone și Za
voda I — Raksi. Prin urmare: Voi- 
nescu — Zavoda II, Cepolschi, Staicu- 
— Jenei, ? — Cacoveanu, Constantin, 
Alexandrescu, ?, Tătaru.

va

ÎNSEMNĂRI
■y ăptămina aceasta a fost, pentru 
J fotbaliștii noștri, bogată in e- 

venimente internaționale.
^atru din echipele noastre de club 
susținut meciuri internaționale, 

e s-au soldat cu o victorie (Stea- 
roșu), două rezultate de egalitate 

imuno Bacău și Petrolul) și un 
c (Dinamo București). Revenim 
pra lor cu cîteva amănunte și co
dării.

țr aloroasă este performanta Stea
gului roșu, în fața echipei Mo
tor Zwickau atît prin proporți- 

scorului (6-0), cît și prin maniera 
'.are a fost obținută. Această echipă, 
e și-a îmbunătățit mult jocul din 
icțl de vedere al ansamblului și al 
•îrii și eficacității acțiunilor de a- 

și-a depășit net adversarul toc- 
i la capitolele la care echipa oaspe 
afirmase la București: ritm, putere 
luptă, rezistență. In plus, în atac 
lat dovadă de multă putere de pă- 
idere și de finalizare. Alături de 
îaria și Fusulan s-a impus interul 
iga Meszaros, prin joc și prin cele 
ă goluri marcate (de cînd joacă 
Steagul roșu înscrie în fiecare 
:il). El a participat și la acțiunile 

care s-au marcat două din ce- 
Jte patru goluri. Jucător construc- 
și realizator, iată ceea ce carac- 

zează pe Meszaros, fotbalist care 
de mult activa la ,,B“ și care, de 
promovarea lui într-o echipă de ca- 
oria A, își pune în valoare talen- 
și calitățile datorită condlțiunilor 

erioare de pregătire, joc și întrecere 
rtivă.
ț a Leipzig, pe stadionul central, 
4 25.000 de spectatori au urmărit 

cu mult interes o „nocturnă" in 
e evolua formația noastră din 
:ău, Dinamo. Rezultatul este cu
cul. El constituie o performanță 
•ă a băcăoanilor ținind seamă de 
tul că la ora actuală Lokomotiv 
ozig este una din cele mai bune 
ipc din prima categorie din R.D.G. 
upă locul 5). In prima repriză, in 
e arbitrajul a dezavantajat în ci- 
a ocazii pe dinamoviști, jocul a 
t egal. Dinamo a fost egalat in 
ia unei învălmășeli de nedescris 
ci pînă acum nu se știe cine a 
rcat...) provocate de o lovitură li- 
ă de la 16 m. Mingea a intrat în 
:rta lui Faur împreună cu un grup 
jucători localnici și oaspeți/ După 
'ză, deși superiori, dinamoviștii nu 
putut înscrie; înaintașii au ratat 

7.
Unamo a folosit formația: Faur— 
sanu, I. Lazăr, FI. Anghel—Vătafii, 
ari—Drăgoi, Rădulescu (Ciripoi), 
in, Țîrcovnicu, Publik. Cel mai bun 
a fost mijlocașul Vătafu. De ăse- 

rea, o foarte bună comportare a a- 
Publik. Lazăr și-a făcut o rein- 

re promițătoare. ■

plecat cu avionul direct la Cluj, unde 
joacă mîine cu Știința.

£greu să joci împotriva unui ad
versar care se apără aproape 
" cu întreaga echipă l" — ne spu

nea după meciul cu Diosgyori V.T.K. 
llie Oană, antrenorul Petrolului. In
tr-adevăr, fotbaliștii maghiari au pus 
mare preț pe un rezultat favorabil la 
Ploești și atunci cînd s-au văzut în 
avantaj cu 1—0, au jucat pe apărare; 
în repriza a doua, la 1—1, s-au apă
rat chiar cu 9 oameni. In asemenea 
condițiuni, atacul ploeștean s-a des
curcat foarte greu. „Am marcat un 
gol chinuit de tot!". Această remarcă 
a antrenorului Oană ilustrează cel 
mai bine dificultatea în care s-a găsit 
atacul ploeștean, din care extremele 
nu au dat satisfacție și ridică pro
bleme, acum, înaintea meciului de 
campionat cu Dinamo București.

/n sfîrșit, ta Sofia, tnir-un meci 
care a dezamăgit, dar care a 
fost conform comportării nesa

tisfăcătoare în campionat a celor două 
echipe (Lokomotiv locul 11, Dinamo 
București locul 9), feroviarii din Sofia 
au obținut o victorie la limită. Dina
moviștii — al căror lot a fost com
pletat prin transferarea lui Cădariu — 
au manifestat lipsuri în coeziunea din
tre compartimente, în pase și în efi
cacitatea atacului. Mijlocașii nu au 
dat randamentul așteptat; Nunweillet 
dă semne de oboseală. Și in aceste 
condițiuni insă, Dinamo ar fi putut 
obține un rezultat de egalitate. Ata
cul însă, dezavantajat în cîteva situa
ții și de semnalările greșite ale arbi
trilor de tușă, care au oprit citeva ac
țiuni periculoase pentru ofsaid ima
ginar, a ratat citeva ocazii bune.

a Meciul Jiul — Steagul roșu se 
disputa la Hunedoara, terenul din 
Petroșani fiind suspendat. Echipa din 
Orașul Stalin nu anunță modificări 
în formație. In schimb, Jiul va fi obli
gat să facă schimbări pe de o parte 
pentru că are jucători suspendați, iar 
pe de alta pentru că unii jucători (Ro- 
moșan, Crișan, Manea) sînt indispo
nibili și nu se știe încă dacă vor pu
tea juca mîine.

o La Constanța se dispută meciul 
Farul—Rapid. In formația locală va 
reapare Niculescu, care s-a restabilit 
după accidentul suferit în meciul cu 
CCA. Rapid nu și-a alcătuit încă e- 
chipa.

• Actuala echipă campioană, Pe- 
trolul Ploești, primește vizita lui Di
namo București. Nici una din echipe 
nu și-a definitivat formația.
• In sfîrșit, la Cluj, Știința — la 

care de asemenea nu se anunță schim
bări în echipă — va primi replica lui 
Dinamo Bacău, care a sosit ieri la 
Cluj .venind direct de la Leipzig.

INFORMAȚII
• Restanța Știința Cluj—Petrolul 

Ploești, reprogramată pentru data de 
21 octombrie, se va disputa mai de
vreme, la 14 octombrie.

• La aceeași dală va avea loc și 
restanta de categorie B, 
ticeni—Știința București.

• La 16 octombrie se 
București, din inițiativa 
consfătuire cu antrenorii 
categorie B.

Foresta Făl-

va |ine la 
federației, o 
echipelor de

• Turneu fulger la 
CSM I—CSM II 1—0} 
regională de tineret 2—1} CSM 2— 
Sel. reg. de tineret 3—3.

Baia Mare: 
CSM I—Sel.

• Joi 15 octombrie se va disputa la 
Baia Mare partida amicală CSM— 
Știința Cluj.

• Mîine, la Oradea, joc internațio
nal : C.S.O.—Vasas Budapesta.

Iată cîteva din formațiile probabile 
pe care le vor alinia echipele cuprin
se în programul concursului Prono
sport nr. 41 din 11 octombrie:

R.P. Ungară (A): Grosics — Ma; 
trai, Sipos, Sarosi — Boszik, Kotas, 
Sandor, Gdrocs, Albert, Tichy, Szim- 
csak. R.P.F. Iugoslavia (A) : Beara — 
Durkovici, Trnkovici, Bena — Miladi- 
novici, Tasici — Sekularaț, Mujici, 
Zebec, Kostici, Mihailovici. C.C.A.: 
Toma — Zavoda II, Cepolsky, Staicu 
— Jenei, Mihăilescu — Cacoveanu, 
Constantin, Alexandrescu, Raksi, Tă
taru. Știința Cluj: Nicoară 
Georgescu, " 
Nedelcu I 
Munteanu 
Moldovan. 
Băcuț II, 
res — 
tescu, 
(Tăucean).
nic — Deleanu, Tîlvescu, Crăciun — 
Cosmoc, Farcaș II — Toth, Ghibea, 
Ciurdărescu, Gabor, Nertea. C.S.M. 
Reșița: Boceanu — Bucev, ChirrK,

@onosport
Urcan, Varga, Serfozo, Jojart. Știința
Timișoara: Enăchescu — Codreanu,
Turcan, Marcu — Neacșu, Tănase —
Gîrleanu, Igna, lordăchescu, Leretex,
Mițaru. Foresta Fălticeni: Bogoși —
Soneru, Boambă, Vaida — llie, Sandu
— Stanciu, Pisică, Moldoveanu,
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Cromely, 
Costin — Petru Emil, 
— Ivansuc, Mateianu, 

(Marcu), Nedelcu II, H. 
U.T.A. : Coman — Szucs, 
Izghireanu — Capaș, Se- 

Pîrcălab,
Mețcas 

Jiul

Petschowski, Pe- 
(Țîrlea), Țîrlea 
Petroșani: Cris-

glorioaselor tradiții revoluționare ale ce
feriștilor, au luptat în primele rînduri pen
tru făurirea regimului de azi. Cu ce au 
răspuns fotbaliștii de la Rapid condițiilor 
create de regimul nostru mișcării sportive? 
— se întreabă pe drept cuvînt susținătorii 
Rapidului. Dar, nu numai rapidiștii și-au 
pus această întrebare. Ce se întîmpiă la 
Rapid, socotit ca o pepinieră de bază a 
fotbalului nostru ? - s-cu întrebat și to
varășii din federația de specialitate și cei 
din conducerea consiliului orășenesc 
U.C.F.S. București. Și ca să afle motivul 
insucceselor echipei de fotbal, a fost con
vocată o ședință de informare, la care 
au participat jucătorii și conducerea secției 
de fotbal precum și membri din conduce
rea clubului Rapid. Au asistat la ședință 
tov. P. Capră - președintele consiliului oră
șenesc U.C.F.S., tov. I. Stoian, secretarul 
general al federației de fotbal și tov. 
Niculescu, antrenor federal.

★
Cu ocazia acestei ședințe am fost 

preună cu fotbaliștii de la Rapid 4 
în șir și nu pot spune că aceștia au 
cu capul ridicat, cum ne-au obișnuit 
vedem pe teren, înainte de începerea | 
tideîor. (Despre felul cum ieșeau de 
teren după ultimele înfrîngeri nu weau 
amintesc...). Dar despre aceasta a 
fără oco!, Dungu, portarul echipei, 
cer sâ spun, în ultimul timp seara __ „
pe furiș pe strada. Nu mai știu ce sâ răs
pund la reproșurile suporterilor noștri...*

Și la această ședință, în care s-au des
chis inimile (de ce nu s-au putut discuta 
aceste probleme cu un ceas mai devreme?), 
fiecare ~ și-a spus păsul. Și antrenorii și 
conducătorii și jucătorii.
t „Am pornit sâ cîștigâm campionatul , (era 

firesc cu un asemenea lot de fotbaliști !) 
dar... La începutul campionatului am avut 
o pregătire bună, care pe parcurs trebuia 
dezvoltată. Din păcate, n-am știut să păs
trăm această zestre I Jucătorii s-au înfumu
rat și nu s-au mai pregătit în continuare cu 
conștiinciozitate. Infrîngerile ou găsit echipa 
noastră insuficient pregătită din punct de 
vedere moral și de aici toate lipsurile de 
ordin fizic, tactic și tehnic*. (E. Vogi—con
silier tehnic la Rapid)

Cît de mult a influențat această înfumu
rare comportarea jucătorilor de la Rapid I 
Nu s-au sezisat oare antrenorii ?

Răspunsul vine de la antrenorul R. Ghiuri- 
țan : „De la început, nu am solicitat mai 
mult de la jucători. Am neglijat în special 
educația morală*.

Rezultatul : jucătorii s-ou complăcut în

A.

îm- 
ore 
stat 
să-i 
par- 

P» 
să 

vorbit 
„Șin- 
merg

de ia Rapid
această situație, și pe teren - nefiind bine 
puși la punct cu pregătirea - nu au dai sa
tisfacție. lată ce spune Dungu : „Cînd am 
primit un gol,, neavînd tăria morală, ne-am 
p.erdut...* Cuvintele lui Bodo oglindesc și ele 
clar lipsurile în educația morală și a tăriei 
voinței : „Adevărat este că timpul liber 
l-am irosit jucînd remi, în loc să ne ocupăm 
cu alte lucruri mai folositoare." Ai dreptate 
Bodo ! Oare nu ar fi fost mult moi util 
un spectacol bun, o carte bună, decît jocul 
de remi și poate chiar și alte „jocuri" ?...

Acum ceva despre un aspect care a in
fluențat și el comportarea slabă din ultimul 
timp a echipei : din discuție a reieșit că jucă
torii nu sînt legați sufletește între ei. „Cu 
unele excepții ne întîlnim numai la meciuri 
și antrenamente. Pe stradă ne dăm doar 
„bună ziua", - a spus unul dintre jucători.

Suporterii, Rapidului formează o familie 
mare și inima fiecărui rapidist bate In fel 
cînd susține echipa lui favorită. A eastă 
„mare familie" așteaptă pe bună drep'ate 
ca și între jucători să existe o coeziune 
sufletească, o prietenie care i’epoșeșfe tere
nul,, de sport. Cum vor să se înțeleagă jucă
torii pe teren, dacă nu se înțeleg în viața 
de toate zilele ? Coeziunea din toate punc
tele de vedere este o armă puternică la o 
echipă de fotbal !

Pentru insuccesele din ultimul timp sînt oare 
vinovați numai antrenorii și jucătorii ? Ce 
a făcut conducerea clubului și a secției, 
pentru ca să curme de la bun început lip
surile ?

Din cuvîntul tov. X. Celente, președintele 
secției de fotbal, a reieșit nici conducerea 
ciubului și nici o serie de organe din minis
ter - forul lui tutelar - nu i-a ajutat în mă
sura posibilităților. Căpitanul echipei, D. 
Macri, a cerut conducerii să aibă mai multă 
grijă fată de jucători. El a vorb t despre 
cei accidentați, care rareori au fost vizitați 
de conducători. Nici faptul relevat de 
antrenorul B. Marian, că unii activiști din 
conducere s-au amestecat în treburile antre
norilor (alcătuirea echipei etc.), nu a contri
buit cu nimic la bunul mers al asî v tații 
Rapidului...

In timpul ședinței om cercetat fața fotba
liștilor ; am notat cu 
Dacă la început au 
spre sfîrșit frunțile 
Macri și Ene și Bodo 
exprimat dorința de 
impas, de a da dovadă în viitorul apropiat 
că merita încrederea suporterilor. „Dacă oină 
la primul meci nu vom reuși să ne redresăm 
din punct de vedere fizic și tehnic, în schimb, 
cu o voință fermă, cu un moral ridicat, chiar 
de duminică vom putea face primul pas 
pentru a ieși din această situație, care um
brește frumoasa tradiție a Rapidului...* a 
spus Dungu.

Și cu efectivul valoros pe care-l are echipa 
(descompletat temporar, de unele acciden
tări), cu o schimbare radicală în ceea ce 
privește munca de educație, prin îmbunătățirea 
permanentă a muncii de instruire, fotbaliștii 
de la Rapid vor putea da un randament la 
nivelul posibilităților lor.

In gazeta de perete a stadionului Giulești 
jucătorii ceferiști au fost criticați că merg 
ca „personalul". Această ședință a fost un 
semnal ca să se schimbe... macazul. Calită
țile lor le permit să călătorească cu ..acce
leratul" (și chiar cu... ,Rapidul")^ și~ ^°.c“
se grăbesc să traducă în fapte învă ămin- 
tele acestei ședințe, urmările bune nu vor 
întîrzia să se arate. Aceasta o cer nu numai 
suporterii echipei ; o cer interesele fotbalului 
bucureșfean, ale fotbalului romînesc în ge
neral.

atenție tot ce spuneau, 
stat cu capul aplecat, 
lor s-au descrețit. Și 
și Dungu, cu toții și-au 
a scoate echipa din

AL. INOVAN

La 14 octombrie, etapă de cupă
cu echipele din „B“

La 14 octombrie se va disputa, 
după cum se știe, e nouă etapă a Cu
pei R.P.R. Programul a fost astfel al
cătuit: Hîrtia P. Neamț — Unirea Iași, 
Șantierul Roman — C.S.M. Rădăuți, 
Steaua roșie Bacău — Rulmentul Bîr- 
lad, Stăruința Sighet — Gloria Bistri
ța, Dinam® Săsar — C.S.M. B. Mare, 
A.S.A. Giurgiu — Metalul Titanii Buc., 
Unirea Buftea — Prahova Ploești, So
meșul Becleati — Rapid Cluj, Some
șul Gherla — C.F.R. Cluj, Marina 
Constanța — S.N.M. Constanța, A.S.A. 
Fetești-Ă.S. Pompierul Buc., Flacăra Tg. 
Jiu — Parîngul Lonea, Progresul Băi- 
lești — Jiul Craiova, Dunărea Corabia 
— Știința Craiova, Dinamo Tecuci — 
Unirea Focșani, Laminorul Brăila — 
Dinamo Galați, Gloria Pașcani —

Cliițu, Lazăr. C.S.M.S. Iași: Lang — 
Scarlat, Buiraistriuc, Păun — Alexan
drescu, Don — Gram, Demien, Voica, 
Unguroiu, Avasilichioael.

★
Tragerea din urnă a numerelor con

cursului Pronoexpres de duminică 
11 octombrie va avea loc la ora 19 
în sala din str. Doamnei 2 și va fi 
urmată de film.

Intrarea liberă.

CFR Pașcani, Victoria Vaslui — CSMS 
Iași, Crișul Ineu — CFR Arad, Spar- 
tac Valea lui Mihai —■ Recolta Cărei, 
Progresul C. de Argeș — Melaiul Tîr- 
goviște, Oltul Slatina — Dinamc Pi
tești, Victoria Florcști — Poiana Cîm- 
pina, AAIG Fieni — Flacăra 
Locomotiva Buzău — Victoria 
Voința Tg. Mureș — CS Tg. 
Voința Odorhei .— Tractorul Or. 
Chimia Făgăraș — CSA Sibiu, 
Mediaș — Record Mediaș.
Frasin — Victoria Suceava, Olimpia 
Reșița — CSM Reșița, Șoimii Timișoa
ra — CFR Timișoara, Progresul Timi
șoara — Știința Timișoara, Victoria 
Călan — Corvmtil Hunedoara, Meta
lul Oțelul Roșu— Drubeta Tr. Severin, 
Ind. Sîrmei C. Turzii — Gaz Metan 
Mediaș, AMEFA Arad — CS Oradea.

Meciurile Filatura Fălticeni — Fo
resta Fălticeni și ale echipelor califi
cate din orașul București, cu Știința 
București și Carpați Sinaia se vor dis
puta la 21 octombrie. In caz de egali
tate după prelungiri în meciurile din
tre echipe din același oraș, partidele 
se vor rejuca. Viitoarea etapă va a- 
vea loc la 18 noiembrie.

Moroni, 
Buzău, 
Mureș, 
Stalin, 
Textila 
Avîntul

Permisele valabile la cuplajul 
fotbalistic de mîine

I. DINAMO BACAU — C.C.A. (cat. A)
II. U.T.A. — PETROLUL PLOEȘTI (cat A).
III. ȘTIINȚA CLUJ — PROGRESUL BUCUREȘTI (cat. A).
IV. DINAMO BUCUREȘTI — ST. ROȘU OR. STALIN (cat. A).
V. MINERUL LUPENI’— FARUL CONSTANȚA (cat A).
VI. RAPID BUCUREȘTI — JIUL PETROȘANI (cat. A).
VIL DINAMO PITEȘTI — C.S.M. REȘIȚA (cat. B).
VIII. C.S.M. RADAUTI — UNIREA IASI (cat. B).
IX. POIANA CIMP1NA — C.F.R. TIMISOARA (cat. B).
X. C.S.M. BAIA MARE — C.S.A. SIBIU (cat. B).
XL C.S. ORADEA — RECOLTA CĂREI (cat. B).
XII. C.F.R. PAȘCANI — FORESTA FĂLTICENI (cat. B).

La jocurile de fotbal C.C.A.-M.nerui Lupeni 
și Progresul U.T.A., care vor avea loc mîine 
pe stadionul ,,23 August", sînt valabile : 
Permisele roșii și albastre din o ele la trib. 
j sector „O"; verzi pentru ziariști la 

masa presei din sectorul „O" (în limita 
locurilor repartizate pentru fiecare ziar): al
bastre dermatin, 
matin (acestea din urmă 
bal*), ____ . J. __________ ... ___
fotbal, precum și cele moron eliberate de 
U.C.F.S. oraș București, vizate la zi, >a trib. 
I, sectoarele 1 și 46.

pentru 
„O*

verzi dexmotin, gris der- 
cu șiompilo ,,fot- 

cornetele de antrenori si arbitri

Nr



Mîine, turul doi al
Miirie, în orașele Timișoara, Baia 

Mare, Craiova și Oradea se desfășoară 
întrecerile turului al 11-lea din ca
drul competiției de lupte libere pen
tru tineret, „Cupa Orașelor". In 
prima grupă se vor întrece repre
zentativele orașelor Timișoara, Tg. 
Mureș, Lugoj și Galați; în grupa 
» Il-a ceie din Baia Mare, Satu

„Cupei Orașelor";
Mare, Hunedoara și Orașul Stalin; 
în grupa a llLa cele din Cluj, Si- 
ghet, București și Craiova; iar în 
grupa a IV-a formațiile din Arad, 
Oradea, Petroșani și Tulcea,

După primul tur al competiției, j 
clasamentul are următoarea înfă- ! 
fișare.

A treia etapă finală 
a campionatului individual

1. București 3 3 0 0 43 3 (36 - 7 - 4) = 9
2. Orașul Stalin 3 3 0 0 34 — 10 (30 — 4 — 4) = 9
3. Timișoara 3 3 0 0 37 13 (24 - 13 - 12) = 9
4. Satu Mare 3 3 0 0 34 — 14 (22 — 12 — 6) = 9
5. Galați 3 2 0 1 26 — 18 (26 — 0 4) = 7
6 Arad 3 2 0 1 20 — 24 (14 — 6 — 4) = 7
7. Lugoj 3 2 0 1 19 — 27 ( 8 — 11 - 4) = 7
8. Tg. Mureș 3 111 28 - 20 (18 — 10 — 4) = 6
9. Oradea 3 111 26 — 18 (16 — 10 — 2) = 6

10. Hunedoara 3 1 0 2 22 — 22 (10 — 12 — 4) = 5
11. Cluj 3 10 2 19 — 25 (16 — 3 — 2) = 5
12. Craiova > 3 10 2 16 — 28 (16 0 — 21 = 5
13. Baia Mare k 3 0 0 3 14 — 30 ( 8 — 6 4) = 3
14. Tulcea 3 0 0 3 14 — 34 (12 — 2 — 6) = 3
15. Petroșani 3 0 0 3 8 — 40 ( 6 - 2 - 0) = 3
14. Sighet 3 0 0 3 4 - 40 ( 4 - 0 - 2) — 3

Răspunsurile la concursul nostru 
cu premii „ȘTIȚI SPORT?"

Operațiunile de triere a răspunsurilor la 
concursul cu premii „Știți sport?" organizat 
de ziarul Sportul popular au intrat în sta
diul final. Zilele acestea vor fi cunoscute 
rezultatele definitive ale acestui concurs care 
s-a bucurat de un deosebit succes în rîndu- 
rile cititorilor noștri.

Pînă atunci, publicăm lista răspunsurilor 
exacte care ar fi trebuit date pentru a se 
putea obține pjnctajul maxim.

Sportul popular nr. S441: 1) Competițiile
sportive organizate în cinstea celei de a 
XV-a aniversări a eliberării patriei noastre 
au fost dotate cu „CUPA ELIBERĂRII"; 2) 
In faza finală a întrecerilor din acest an ale 
Spartachiadei de vară au figurat următoarele 
sporturi- ATLETISM, CICLISM. NATAȚIE, 
TIR. TRINTA, HANDBAL, OINĂ, VOLEI; 
3) Indicarea celor 10 titluri de lucrări este 
la latitudinea participanților.

Sportul popular nr. 3442: 1) Uniunea de
Cultură Fizică și Sport ca organ unic de 
conducere, îndrumare și organizare a activi
tății de cultură fizică și sport din țara noas
tră a fost creată prin Hotărîrea Partidului 
și Guvernului din 2 IULIE 1957; 2) La J.O. 
de la Melbourne sportivii romîni au cucerit 
nn număr de 1.3 medalii dintre care: 5 DE 
AUR. 3 DE ARGINT ȘI 5 DE BRONZ; 3). 
Jolanda Balaș a stabilit primul său record 
mondial cu l,75m LA 14 IULIE 1956 PE 
STADIONUL REPUBLICII DIN BUCU
REȘTI

Sportul popular nr. 3443: 1) Stadionul 23
August din Capitală a fost construit IN 
ANUL 195.3. ȘI INAUGURAT CU PRILE
JUI. CELUI DE AI, IV-LEA FESTIVAL 
MONDIAL AL TINERETULUI; 2). Primul 
înotător romîn care s-a calificat într-o finală 
olimpică a fost Alexandru Popescu Ia J.O. 
din 1956 DE LA MELBOURNE; 3). La cele 
4 puncte ale proble- ei dc fotbal arbitrul 
va trebui sa sancțioi.:ze astfel: a — LOVI
TURA DE LA Hm: b — NICI O SANC
ȚIUNE: c — LOVITURA LIBERA DIRECTA; 
d — LOVITURA LIBERA DIRECTA.

Sportul popular nr. 8444: 1). La campio
natele mondiale de tir de la Moscova din 
1958 CONSTANTIN ANi-.'NESCU (seniori) 
și MARIN FERECATU (juniori) AU CUCE
RIT TITLURILE SUPREME; 2) Echipa dc 
handbal a R. P. Romine care a cucerit titlul 
de campioană mondială feminină în anul 
1956 a fost alcătuita uin următorul lot: 
IRINA NAGY. IRINA GUM’HER, AURORA 
POPESCU, CAROLINA RACEANU-CIRLL- 
GEANU. IOSEFINA UGRON. AURELIA 
SALAGEANU -SZ0K6. MAGDA HABER- 
PRUSCH. EI,ENA JIANU. ANA STARCK, 
MARIA SCHE1PP, ILEANA COLESNICOV, 
LUCIA Dn’*RE, MORA WINDT, VICTORIA 
DUMITRE. a.J, ELENA PADUREANU: 3) 
Lista exactă a maeștrilor sportului ANDREI 
VÎLCEA (scrimă), ALEXANDRU ANDREI 
(popice). OCTAVIAN NIȚESCU (handbal), 
DAN IONESCU (pentatlon modern). ION 
BARBU (atletism). N1COLAE DUMITRESCU 
(fotbal), CONSTANTIN TOM A (box).

Sportul popular nr. 8445: 1) Cea mai mare 
competiție de mase a anului 1948 a fost 
„CUPA UNITĂȚII TINERETULUI"; 2) In 
cadrul criteriului european de hochei pe 
gheată din 1959 echipa noastră a jucat cu 
AUSTRIA (5—2) ȘI R. P. UNGARA (7-2) și

în afara de concurs cu R. CEHOSLOVACA — 
TINERET (0—8); 3)#. Intr-un meci dc fotbal 
un gol marcat cu mîna este valabil atunci 
cînd a fost înscris IN PROPRIA POARTA.

Sportul popular nr. 8446: 1) Stadionul Re
publicii a fost inaugurat în anul 1948 cu pri
lejul primei ediții a CAMPIONATELOR IN
TERNAȚIONALE DE ATLETISM ALE R. P. 
ROMINE; 2). DINAMO TBILISI a fost prima 
echipă de fotbal sovietică care a evoluat 
în țara noastră, în anul 1945; 3). Echipajul 
de schif 4' fără cîrmaci care a cucerit titlul 
de campion european în 1955 la Gand a fost 
alcătuit din: ȘTEFAN PONGRAT, RADU 
NICOLAE, ANTON SINGEAC, TIBERIU 
MAGE AN.

Sportul popular nr. 3447: l) Norma prevă
zută pentru anul 1959 la decatlon este de 
6.400 PUNCTE; 2) -ION IONIȚA s-a cla
sat pe locul VI în proba de 1.000 m CU 
START DE PE LOC LA J.O. DE LA HEL
SINKI; 3). Pe lista de recorduri ale R. P. 
Romîne la natație nu figurează NICI UN 
RECORD stabilit în bazinul de la Fioreasca 
(lung de 3.3,33 m) deoarece de la 1 mai 1957 
F.R.N. NU OMOLOGHEAZĂ DECIT RE
CORDURILE STABILITE IN BAZINE LUNGI 
DE 50 m.

Sportul popular nr. 3448: 1) „CUPA VIC
TORIEI" a fost ultima competiție internațio
nală de rugbi organizată în țara noastră și 
în cadrul ei echipa R. P. Romîne a ocupat 
LOCUL I; 2). Primul campionat republican 
de baschet (masculin și feminin) a fost or
ganizat în anul 1950. cîștigatori fiind: ME
TALUL 2.3 AUGUST (bărbați) și ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI (femei); 3). La ultimele două 
ediții ale J.O. boxerii romîni au cucerit ur
mătoarele medqlii: HELSINKI: VASILE
TIȚA (argint) și GHF.ORGHE FI AT (bronz); 
MELBOURNE: NICOLAE LINCA (aur), 
GHEORGHE NEGREA SI MIRCEA DO- 
BRESCU (argint). CONSTANTIN DUMI
TRESCU (bronz).

Sportul popular hr. 3449: 1) La data con
cursului nostru, recordul republican la arunca
rea suliței aparținea lui ANDREI DEMETER 
(75.88 m), dar ulterior el a fost corectat de 
două ori de ALEXANDRU BIZIM (79,91 m 
$i 79.96 m); 2). SILVTU CAZAN șî LAZAR 
BAROGA au obținut performanțe de peste 
400 kg la haltere; 3). La J. O. de la Mel
bourne caiaciștii și canoiștii romîni au ob
ținut următoarele locuri: LEON ROTMAN 
(locul I la canoe 1.1.000 m și la canoie 
1.10 000 m). ALEXE DUMITRU și SIMION 
1SMAILCIUC (locul 1 Ia canoe 2.1.000 m și 
locul 5 la canoe 2.10.000 m). MIRCEA ANAS- 
TASESCU ?i STAVRU TODOROV (locul 4 
la caiac 2,1.000 m).

Sportul popular nr. 3450: 1) Un meci dc 
polo durează DOUA REPRIZE A CITE 10 
MINUTE DE JOC rEFECTIV; 2) Recordul 
probei la înălțime la călărie îl deține VA
SILE P1NCIU cu 2,72 m. 3). La criteriul eu
ropean de tenis de masă din 1958 din Sue- 
dki jucătorii noștri au CISTIGAT TOATE 
CELE 7 TITLURI PUSE. IN JOC: MARIA 
GOLOPENȚA-ALEXANDRU, < MARIANA
BARASCH. GHEORGHE COBIRZAN, RADU 
NEGULESCU și TIBERIU COVACI.

Răspunsurile la celelalte întrebări Ie vom 
publica în numerele noastre viitoare.

CRAIOVA 9 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Vineri dimineață au 
început întrecerile penultimului concurs 
din etapa finală a campionatului re
publican individual de tenis de masă. 
Din intîlnirile desfășurate în prima 
zi, menționăm rezultatul surpriză înre
gistrat în proba de dublu mixt, unde 
cîștigătorii probei în cele două con
cursuri anterioare, Ella Constantines- 
cu-Otto Bottner, au fost eliminați în 
turul II, de perechea Mariana Ba- 
rasch-Zaharia Bujor cu 2—0. Rezultate 
mal importante: Dublu bărbați, sferturi 
de finală: Pesch, Iscovici — Bodca, 
Bujor 3—2, Nauniescu, Nazarbeghian
— Majtehni, Zador 3—0. Dublu femei, 
sferturi de finală • Alexandru, Barasch
— Slăvescu, Novac 3—0, Pitică, Fo- 
lea — Silberman, Vușcan 3—0. Du
blu mixt tur I: Barasch, Bujor — 
Vușcan, Demeter 2—0, Patulea, Pesch- 
Lucia Cobîrzan, Rethi 2—1; tur II: 
Barasch, Bujor — Constantinescu, 
Bottner 2—0, Biro, Negulescu — Sil
berman, Iscovici 2—0, Pitică, Popes
cu — Patulea, Pesch 2—I; sferturi de 
finală: Barasch, Bujor — Tompa, 
Majtehni 3—1, Folea, Naumcscu — 
Alexandru, Cobîrzan 3—2, Biro, Ne
gulescu — Slăvescu, Hosu 3—1, Pi
tică, Popescu — Gropescu, Nazarbeghi
an 3—0, Simplu bărbați tur I: Bohm
— Zador 2—1, Szegessy — Anghe- 
iescu 2—0, Hossu — Motancea 2—0, 
Bunea — Boiangiu 2—1; tur II: Ne
gulescu — Bohm 2—0, Szigmond — 
Bujor 2—0, Bodea — Soare 2—1. 
Simplu fete, tur I: Barasch — Pa
tulea 2—1, Vușcan — Silberman 2—0; 
tur II: Constantinescu — Menihard 
3-—0, Barasch — L. Cobîrzan 3—0.

C. COMAR.MSCHl

In loc de avancronică 
la finala campionatului republican
Orașele Sibiu și Rm. Sărat au găz

duit, la sfîrșitul lunii trecute, între
cerile etapei a Il-a a fazei interre
gionale din cadrul campionatului re- 
publican de oină. Profesorul Petre 
Tănăsescu, unul din „veteranii" spor
tului nostru național, delegat să ar
bitreze meciurile din seria a Il-a, s-a 
înapoiat entuziasmat de calitatea în- 
tîlnirilor pe care le-a condus. „Cele 
patru echipe prezente Ia Rm.. Sărat— 
ne-a spus tovarășul Tănăsescu — au 
demonstrat marea dezvoltare pe care 
a luat-o oină în diferitele regiuni aie 
țării. Primul joc al competiției a în
semnat și prima surpriză plăcută: 
tinerii jucători din comuna Olteni, re
giunea București, au reușit, cu toate 
că la pauză au fost conduși, să în
vingă experimentata formație Avîntul 
Curcani cu scorul de 12-10. Au urmat 
apoi întreceri pasionante. Cît de fru
moasă este oină atunci cînd ea este 
jucată de echipe bine pregătite 1“

Valoarea apropiată a echipelor care 
s-a<i întîlnit la Rm. Sărat a făcut ca 
toate meciurile să fie foarte echili
brate. De-a lungul competiției, for
mația care s-a dovedit cea mai bine 
pregătită a fost Dinamo IV Băneasa. 
Dinamoviștii care și-au depășit adver
sarul 
In 
pa 
Dinamo 
din loviturile 
sau peste bară și doar 
ca să înregistreze 14 puncte, ceea ce 
ar fi constituit cel mai mare punctaj 
obținut de o formație în jocul la „bă- 
taie". Revelația competiției a consti
tuit-o tînăra echipă „Viața Nouă" din 
comuna Olteni. Iată clasamentul 
seriei a II-a : 1. Dinamo 18 p; 2. A- 
vîntul Curcani 12 p; 3. Viața Nouă

Cu moment caracteristic jocului d 
oină. Mingea servită de fruntașul edit 
pei adverse va fi trimisă de jucătorii 

' ’ linia de 60 m

desfășurat pe stadionul 
Tineretului')
(cu un |Hinctaveraj ma

AlarZn (iruianu peste
(Fază din turneul final al „Capei re 

giunilor", desfășurat pe stadionul

nu au 
ultima 
„Viața 

a

cunoscut 
confruntare 

Nouă" 
realizat 

în careul

înfrîngerca.
(cu eclii- 

din Olteni), 
12 puncte 

de treisferturi 
puțin a lipsit

Stări în campionatele republicare

••

« •
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AZI
!N CAPITALA

VOLEI : Sala Ciulești, de la ora 16,30 : 
Cetatea Bucur-Constructorul (mase.), Rapid- 
Victoria (mase.).

NATAȚIE ; Ștrandul Tineretului, de la ora 
17 : concurs de înot.

ATLETISM : Stadionul Republicii de la ora 
16,30 : concurs peniru seniori și senioare.

ȘAH : Sala M.F.A. str. Ing. Saligny, 2, de 
la ora 17 : finala câmp, republican feminin.

BOX :Sala I.S.B., ora 19 : qalâ orqanizată 
C.F.R.-I.C.I.

HANDBAL : Stadionul Tineretului, ora 16 .» 
Șriința-Constructorul Timișoara (Cat. A femi
nin).

MÎINE
IN CAPITALA

VOLEI : Sala Dinamo, ora 8,30 : D.namo- 
Progresul Tîrgoviște (fem.), sala Fioreasca, de 
la ora 8,30 ; C.P.B.-Petrolul Constanța (fem.), 
Progresul-Știința Timișoara (fem.). Metalul 
M.I.G.-Voința Or. Șfaiin (fem.) ; teren Pro 
greșul, ora 10 : Voința-Feroviarul Constanta 
(mase. cat. B).

ATLETISM : Stadionul Republicii, de la ora 
9 : concurs pentru iun.orii din categora 
15-16 ani.

BASCHET : Sala Ciulești, ora 20 : Metaiul 
M.I.G.-Știința București (cat. A) ; teren Știința, 
ora 10 ; Știința-Voința Satu Mare (cat. Bk

RUGBI: Teren Constructorul, ora 10.30: 
Constructorul București—C.C.A. ; teren Repu
blica, ora 10,30 : Metalul M.I.G.i -C.F.R. 
Grivița Roșie (meciuri din cadrul „Cupei 
R.P.R."); stadionul Tineretului II, ora 9: 
Arhitectura-Cetafea Bucur; teren Aeronautica, 
ora 10 : Aeronautica-Știinfa Galați ; stadionul 
Tineretului IV, ora 11 : Sirena-Farul Con
stanța ; stadionul Tineretului II, ora 15,45 t 
Dinamo Miliția-Meteorul ; stadionul Tineretu
lui IV, ora 15,45 : Metalul M.I.G. Il-Rapid.

FOTBAL : Stadionul 23 August, ora 14,15 i 
Progresul-U.T.A. ; ora 16 : C.C.A.-Minerul Lu- 
oeni ; teren AS Pompierul (Obor), ora 10,30 : 
Pompierul București-Metalul Titanii București.

BOX,: Sala I.S.B., ora 10 : qalâ organi
zata în cadrul „Cupei Semănătoarea".

ȘAH : Sala M.F.A. str. Ing. Saliqny 2, de 
la ora 17 : finala campionatului republican 
feminin.

HANDBAL : Stadionul Giulești, de la ora 
12.15: Rapid-C.S. Tg. Mureș (cat. A fem.); 
Stadionul C.C.A. de la ora 10: C.C.A.-C.S.M. 
Reșița (Cat. A. mase.).

NATATIE : Ștrandul Tineretului, de la ora 
11 : Concurs de notație ora 12 : Știinja- 
Dinamo (polo-cat. A).

IN ȚARA

RUGS! : Sibiu : C.S.A.-Constructorul Bîrlad ; 
Petroșani : Știința—Dinamo București (meciuri 
d n cadrul „Cupei R.P.R.") ; Ploești : C.S.A.- 
Petrolul Pitești; Brăila: Unirea - Petrolul 
Ploești ; Roman : Laminorul—Petrol Chimie ; 
Buzău ; C.F.R.-Zimbrul Tecuci ; Timișoara s

C.F.R.-Minerul Lupeni ; Or. Stalin ; Olimpici- 
Chimica Tîrnâveni ; Petroșani : Utilajul—C.F.R. 
Cluj (meciuri de cat. B). Intîlnirile Progresul 
Galați-Cimentul Medgidia și Corvinul Hune- 
doara-C.S.A. Sibiu au fost amînate).

BASCHET : Tg. Mureș : Dinamo-Dinamo 
București ; lași ; Voința-Rapid București ; 
Orașul Stalin : Steogul Roșu-Știința Cluj ; 
Timișoara ; Știința-Progresul București ; Ora
dea : Dinamo—C.C.A. (cat. A) ; Craiova ; 
Știința-Sânâtatea Roșiorii de Vede ; Ploești : 
Petrolul-Voința Rm. Vîlcea ; Constanța : Ma
rina—C.S.M. Rădăuți ; Bccâu : C.S.A.-Farui 
Constanța ; Orașul Stalin : Politehnica-C.S.M. 
Galați : Deva : Mureșul-Constructorul Cluj ; 
Cluj : Rapid—Luceafărul Sibiu ; Oradea : 
Voința-Cc.atea Bucur ; Tg. Mureș : Voința- 
Strungul Arad (cat. B).

VOLEI : Sibiu : Voința-Rapid București ; 
Cluj : Știința-Someșul Cluj (cat. A fem.) ; 
Timișoara : Știința-C.C.A. ; Petroșani : Utila
jul—Politehnica Or. Stalin ; Orașul Stalin : 
Tractorul-Șțiința Galați (cat. A mase). Meciul 
Știința Cluj—Dinamo București a fost amînat 
pentru 24 noiembrie. Bacâu : Voința-C.S.M.S. 
lași ; Constanța : C.S.A. Marina-Știința Bucu
rești ; Ploești : Petrolul-Voința Suceava ; 
Oradea : Dinamo-Armata Rm. Vîlcea ; Orașul 
Dr. Petru Groza : Soimii-Jiul Craiova ; Arad.: 
I.C.A.-Voinfa Sibiu ; Tg. Mureș : Dinamo- 
C.S.M. Baia Mare (cat. B).

HANDBAL : Fâgâraș : Chimia-Dinamo
București (Cat. A mase.) ; Or. Stalin : Di
namo—Victoria Jimbolia (Cat. A mase.) ; Timi
șoara : Tehnometal-Rapid (Cat. A mase.) ; 
Șființa-Record Mediaș (Cat. A. fem.) ; Sibiu : 
Voința-C.S.M.S. lași ; Steaua roșie—Cetatea 
Bucur (Cat. A fem.) ; Reșița : C.S.M. Reșifa- 
Tractorul Or. Stalin (Cat. A fem.).

Olteni 12 p 
mie).

La Sibiu 
Frasin și C.F.R. 
luptă directă pentru ocuparea primulu 
loc in seria 1, Studenții, buni k 
„bătaie" ca și la „prindere" au rett 
șit să cîștige toate meciurile. Dintr 
jucători am remarcat precizia în Io 
vituri și inspirația sportivilor I 
Gruianu, Costel lăncii, Viorel Bă. 
(Știința), Ion Munteann (Avîntu 
Frasin) și I. Coșoveantt (C.F.R. Si 
biu). Iată clasamentul: 1. Științ. 
București 24 p; 2. Avîntul Frasin 2i 
p; 3. C.F.R. Sibiu 16 p ; 4. Construe 
torul Deva 12 p.

O notă bună pentru arbitrii delegaț 
la Sibiu și Rm. Sărat, care au con 
dus jocurile cu multă competență

Conform regulamentului, în turneu 
final al campionatului care începi 
astăzi pe stadionul Tineretului dii 
Capitală, s-an calificat următoarei! 
echipe: Avîntul Curcani, Dinamo 1\ 
Băneasa. Știința București, C.F.R 
Sibiu, Avîntul Frasin și Viața Nou; 
din comuna Olteni. Sistemul de joc 
turneu numai tur. întrecerile încef 
astăzi la ora 9 pe terenul central ș 
continuă după-amiază începînd tie 1; 
ora 15 și mîine de la ora 9.

Știința București, Avîntu
Sibiu au fost îi

Timișoara, 
celor mai 
după o

A, precum 
care revine 

bune echipe 
absență de

In campionatul feminin un 
Constanța

și pe 
în 

ale.
cîfi-
sin-

Mîine încep campionatele republicane 
de volei : a XI I a ediție a întrecerii 
echipelor; masculine și a Xl-a a echipe
lor feminine.

In campionatul masculin, spectatorii 
vor urmări anul acesta trei echipe noi, 
Politehnica Orașul Sialin, Utilajul Pe
troșani și Știința Galați, care n-an mai 
jucat în categoria 
Știința 
rîndul 
țării, 
va ani.
gur nume nou: Petrolul 
fiindcă Progresul Tîrgoviște reapare în 
categoria A după numai un an de ab
sență, iar Progresul București și Voin
ța Sibiu, care inițial retrogradaseră, 
și-au recucerit locurile în urma turneu
lui de baraj.

Schimbările produse au făcut ca pro
vincia să fie mult mai bine reprezen
tată decît pînă acum în cele două 
campionate. Echipele promovate aduc 
cu ele jucători tineri cu talent. Lucrul 
este cu atît mai important, cu cît edi
ția 1959—i960 a campionatelor repu
blicane -de volei va fi ultima- verifi
care necesară înaintea campionatelor 
mondiale de volei, care vor avea loc 
în octombrie 1960 la Rio de Janeiro.

■ Fotografia noastră reprezintă 
fază din meciul Rapid Dinamo

o

Campionatele republicane 
(seniori) au luat sfirșit

(ui’mare din pag. 1)

ALMAȘAN (Dînanio) 276 p, nou record a 
țarii, campioana a R.P.R.; 2. Ana Goret 
270 p; 3. Ileana Arany (C.F.R. Cluj) 258 p 
Ciasiament individual pe trei poziții: 1
Ana Goreti 350 p campioana a R.P.R.; 2 
Paraschiva Almâșan 843 p; 3. Tereza Quinfu« 
832 p. Clasament pe echipe: 1. Spartan 
2471 p; 2. Dinamo 2448 p; 3. Metalul 2447 p 
Arjnâ militară 3x20 focuri: 1. V.
(Dinamo) 524 p, campion al R.P.R.; 2. 1 
Sîrbu (C.C.A.) 512 p; 3. L. Struchinesct 
(C.C.A.) 494 p. Clasament pe echipe: 1. Di 
namo 1937 p. Armă liberă calibru mart 
3x49 focuri poziția culcat: 1. N. ROTARI. 
(C.C.A.) 392 p, campion al R.P.R.; 2. V 
Panțuru 389 p; 3. L CristesCu (C.C.A.) 337 p 
poziția în genunchi: 1. I. Sîrbu 376 p, cam 
pion al R.P.R.; 2. V. Panțuru 371 p; 3. I 
Vâcaru (Dinamo) 371 p; poziția în picioare
1. N. ROTARU 368 p campion al R.P.R.
2. f. Sîrbu 356 p; 3. C, Antonescu 353 p
Clasament individual pe trei poziții: 1. N 
ROTARU 1124 p, campion al R.P.R.; 2. I 
Sîrbu 1114 p; 3, C. Antonescu 1104 p. Cia 
samervt pe echipe: 1. C.C.A. 4432 p; 2. Di 
namo 4249 p; - . ............
4224 p. Skoef:
194 t, campion 
(C.C.A.) 192 t;
190 f. Echipe: 1. _____ __  „ . ,._w,
60 focuri: 1. Eugen Harea (Gr. Roșie) 539 p 
campion al R.P.R.; ” ‘ ’ - - - -
2120 p.

Panfun
2. 1

3.
1.
al
3.
C.i

Solecoonata sindical» 
Sf. Popovici (A.G.V. 
R.P.R,; 2. I. Albesc» 
Gh. Fîarescu (C.C.A.

C.A. 355 t. _ Pistol _[ibe

Pe echipe: 1. C.C.A

A apărut
REVISTA DE ȘAH

nr. 9/1959
cu următorul cuprins :

Considerații pe marginea meciului femi
nin R. P. Romînă - R. P. Polonă.

Reprezentativa R. P. Bulgaria pe primul 
loc în campionatul mondial universitar.

Finala campionatului republican pe echipe.

Note teoretice

Din nou atacul Marshal! (E. Ru5enescu] 
Partide și finaluri

Din partidele vechilor maeștri : S. Wina- 
ver - W. Steinifz.

Partide din meciul feminin R. P. Romînâ - 
R.P. Polonă, de ia campionatul mondial 
universitar și de la alte concursuri.

tah magazin
tudii și probleme

O nouă "și strâluciia <...n.îaie a pro- 
blemisticii fomînești.

Problemele meciului dintre selecționatei 
R. P. Romîne și R.S.S. Ucraina la secțiile 
2 și 3 mutări.

A. F. lanovcic; Din istoria compoziție 
șahisfe (Viii).

★
ȘAHIȘTI.

Abonați-vâ încă de pe acum la Revisfq 
Uq Șah pentru anul I960 {



Escalade
„lată, în mijloc se vede Padina lui 

Călineț, cu cele 13 trasee alpine care 
se află acolo. In stînga e Țimbalul 
Mare, iar în dreapta Vîrful dintre 
Țimbale. Se mai vede Țimbalul Mic, 
Creasta și Cornul Caprei, Creasta Pi
ticului, Degetul lui Călinei...''

Cel care vorbea, singurul din nu
merosul grup care mergea spre Padina 
lui Căli neț, era Norbert Hiemesch, cu
noscutul alpinist de la Voința Orașul 
Stalin. Alături de el urcau in mo
nom spre Padina lui Călineț încă 80 
alpiniști, adică aproape jumătate din 
cei care se întllniseră cu o zi înainte 
la cabana Plaiul Foii din Piatra 
Craiului.

In activitatea lor de anul acesta, 
alpiniștii noștri au luat de mai multe 
ori drumul Pietrii Craiului, macin

Alpiniștii de la C.C.A. în plin efort: 
cap de coardă — Aurel Iriinia, secun- 
li latei Schenn și Ladislau Caracioni.

în Piatra Craiului... Ce așteptăm de la echipele fruntașe?
care — în trecut — fusese cercetat 
numai de sportivii din orașele apro
piate, din Zărnești, Orașul Stalin. 
Aceștia au fost cei care au 
realizat primele premiere, primele es
calade, cei care îi cunoșteau toate a- 
manunjele. In schimb, ceilalți, cum 
ar fi alpiniștii din București, Cluj, 
Sibiu, Ploești etc., nu-l cunoscuseră 
aproape de loc, deoarece masivul era 
socotit ca fiind așezat .peste mină".

Și iată că soarele nici nu se ridi
case peste crestele Pietrii Craiului și 
cei 75 de alpiniști prezenți la „Alpi- 
niada C.arpatilor" se răspîndiseră spre 
toate regiunile care se pretau practi
cării sportului lor preferat: spre Pa
dina închisă, spre Ciorînga, Diana, 
Padina lui Călineț. Printre aceștia, 
bineînțeles că se aflau și alpiniști 
din București, Sibiu. Cluj, Ploești. 
Bușteni, care se alăturaseră celor din 
Orașul Stalin, Zărnești și Tohan. O- 
biectivul era unul singur: executarea 
a cit mai multor trasee, pentru o cit 
mai bună cunoaștere a acestui ma
siv.

...Iată, în fața noastră Marian Ni- 
colae și Ilorst Hannisch de la Di
namo Orașul Stalin, se pregătesc de 
escaladarea Fisurilor Centrale... In 
dreapta, o echipă 
itița Orașul Stalin 
Gh. Crisiea, mai 

de la Vo- 
condusă de 
încolo alpi

niștii de la C.F.R. Petroșani în
cercau escaladarea Crestei Piticului.
Mai jos, rămăseseră sportivii de la 
Car păți Ploești, care încercau să urce 
Hornul Adine, traseu de gradul IV A 
In Degetul lui Călineț plecaseră al
pinistele de la Locomotiva I.C F Bu
curești.

In regiunea Diana se aflau sporti
vi de ■ la Voința București și Știința 
București (Fisura Cenușie, gradul IV 
B), Caraimanul Bușteni (Hornul Fes
tivalului, gradul HI B). alpiniștii din 
Zărnești (Fisura Nordică, gradul 
V A), C.C.A. Buc. și Dinamo Orașul 
Stalin (traseul Floare de Colț, gradul 

V B), Voința C.luj (traseul 23 Au
gust, gradul VA). Muchia vestică din 
Brîtil Răchiții (gradul III B) a fost 
escaladată de alpiniștii din Sibiu, (de 
la Energia și Steaua roșie).

Dar să privim din nou în jurul 
nostru. Marian și Hannisch parcurse
seră aproape jumătate din traseu 
tind le-a apărut în față o lespede 
complet spălată. Capul de coardă, 
Marian Nicolae, încearcă s-o treacă 
dar nu reușește. Coboară pe platforma 
de regrupare și iată, acum urcă Han
nisch. După mai bine de o jumătate 
de oră de luptă cu stînca, lespedea e 
trecută. Peste vreo două ore, cei doi 
se întilnesc sus în creastă. Iși string 
cu putere mlinile: a fost greu, dar 
iată, acum sînt învingători și 
bucuria li se citește pe față. Cei din 
dreapta lor, alpiniștii de la Voința 
Orașul Stalin, conduși de Gh. Cristea, 
au reușit și ei să treacă o porțiune 
foarte grea, un horn. Intre timp, alți 
alpiniști de la Voința Orașul Stalin 
în frunte cu Norbert Hiemesch, îm
preună cu cei de la Poiana Cimpina, 
escaladaseră Zăvorul Călinețului. De 
sus, în față, în dreapta sau în stingă,- 
se auzeau vocile celor care ajunseseră 
în creastă. Semn că majoritatea tra
seelor fuseseră escaladate.

. .Un fluierat prelung și mica loco
motivă a trenului forestier care ne 
ducea spre Zărnești, se puse în miș
care. In urmă rămînea strălucind în 
soare Piatra Craiului...

MIRCEA TUDORAN

C. Mocanu (Rapid Buc.) în drum spre norma 
olimpica a probei de 1500 m liber

— Ce ați dori să adu
că actuala ediție a cam
pionatului republican de 
baschet ?

— Meciuri spectaculoa
se și — mai ales — de 
ridicat nivel tehnic, cit 
mai multe elemente ti
nere, talentat--, disciplină 
perfectă, arbitraje cores
punzătoare și un loc cit 
mai bun pentru echipa fa
vorită."

întrebarea a fost adre
sată cîtorva spectatori 
nelipsiți de la întîlnfrile 
de baschet, unor arbitri, 
antrenori și jucători, iar 
răspunsurile lor sînt sin
tetizate în nodurile de 
mai stis, constituind lo
zinca sub care trebuie să 
se desfășoare cea mai 
importantă competiție in
ternă a echipelor mascu
line de baschet d>in țara 
noastră. Ne alăturăm și 
noi dorinței unanime și 
ne manifestăm speranța 
că ediția 1959—1960 a 
campionatului categoriei 
A, care începe mîine, va 
obține un succes deosebit, 
că la încheierea lui, în 
primăvara anului viitor, 
vom avea prilejul să con
statăm că bilanțul a fost pozitiv din 
toate punctele de vedere. Iar acum, 
iată echipele care au avut cinstea 
să-și înscrie numele pe tabelul de o- 
noare aJ campioanelor țării : 1950:
Metalul 23 August București; 1951 :

Fodor, unul din cei mai bum jucători ai echipei 
C.C.A., l-a depășit pe Bădulescu și iși pregătește 
elanul pentru săritura spre coș. Fază din meciul 
C.C.A.—Metalul M.l.G., disputat în ediția 1958/1959

Locomotiva PTT București; 1952: Me
talul 23 August; 1953, 1954 și 1955: 
Dinamo București; 1956; C.C.A.; 1957: 
Dinamo București; 1957—1958 și 
1958-1959: C.C.A

Constructorul București-C. C. A.
cap de afiș“ în Cupa R. P. R

Exclusivitate „polo pe apă", în sportul nalației ? Nicidecum! In acest 
început de octombrie (cam friguros), care a prins echipele noastre fruntașe 
de polo la jumătatea competiției, doi înotători (Cornel Alocanu și Nicoleta 
Ștefănescu) aparținind clubului Rapid. însoțiți de antrenorul lor, C. Vașiliu. 
au profitat duminica trecută de o zi mai călduță și și-au încercat forțele 
in cadrul a două tentative de record.

Un număr de 8 echipe au rămas în 
/prezent angajate în lupta pentru cuce
rirea tradiționalului trofeu. Cupa R.P.R.. 
care programează mîine o nouă etapa.

In cel mai important meci se vor 
întîlni formațiile bucureștene Construe- 
turul și CCC..4. In perspectivă, o partidă 
deschisă oricărui rezultat, dacă ținem 
seama de faptul că ambele echipe s-au

Clasamentele categoriei B
înaintea etapei de 

tele categoriei B la 
astfel:

SERIA >

mîine, clasamen- 
rugbi se prezintă

1. Știința București
2. Dinamo Miliția
3. Rapid
4. Cetatea Bucur
5. C.S.A. Ploești
6. Sirena
7. Metalul M.l.G.
8. Parul Constanța
9. Petrolul Pitești 

Î0. Meteorul
11. Arh lectura

Clasamentul o 
meciurile dintre 
Ploești (6—0) și 
(6-8).

12 9 1 
12 9 1
12 9 0
12 7 3
13 7 1
12 7 1
12 5 2
12 4 1
13 3 0
11 0 1
11 0.1

întocmit
Constanța

2
2
3
2
5
4
5
7

10
10
10

107: 34 31
83: 29 31

251: 29 30
78: 42 29

104: 43 28
104: 62 27 
90: 62 
52: 80 
60:126 
26:233 
17:232

dovedit specialiste în meciurile de 
cupă.

In cel de al doilea meci programai 
in Capitală, Metalul M.l.G va înfrunta 
echipa campioană, C.F.R. Grivița Roșie. 
Metalurgiștii au o sarcină dificilă, dar 
forma bună în care se află (confir
mată de jocul susținut duminica trecută 
la lași) îi recomandă totuși ca un ad
versar hotărît să lupte cu avînt pînă 
la fluerul final.

La Petroșani, studenții din localitate, 
aspiranți legitimi la un ioc în prima 
categorie, se vor strădui să facă un 
ioc cît mai bun în compania echipei 
Duiamo București. Este de anticipat 
o dispută deosebit de dîrză, în care 
oaspeții au totuși prima șansă. In sfîr- 
șit, la Sibiu, C S./l. va întîlni echipa 
Constructorul din Bîrlad.

Prima tentativă... eșuează: Nicoleta 
Ștefănescu obține doar 1:20,2 pe 100 
m fluture și, astfel, recordul probei 
(1:19,1) care-i aparține de la 
17 august 1958, rămîne înscris, 
mai departe, pe tabelă. S-a ur
cat apoi pe blocstart, pentru o cursă 
de 1500 
singurul 
propriul 
(19:42,0,

m, juniorul Cornel Mocanu ; 
lui adversar în 
său record de
reușit la 13

această probă 
juniori cat. I 

septembrie cu

prilejul naționalelor). In 66 de secun
de, tînărul feroviar a și parcurs 100 
m. Lîngă noi, antrenorul C. Vasiliu 
consultă cronometrai: „A plecat mai 
tare ca oricind — spune el, — numai 
să reziste ritmului". C. Mocanu își vede 
de cursă, avînd o poziție dominantă pe 
apă cu capul și umerii degajați, inspi- 
rînd, deci, fără efort. După fiecare 
„sută", antrenorul își notează timpii 
intermediari. Cînd atinge peretele bazi-

Rezultate normale în etapa a Vlll-a 
a campionatului republican de polo
Campionatul categoriei A la polo a 
continuat joi cu meciurile etapei a 
Vlll-a. La Cluj, întîlnirea dintre echipa 
locală Știința și C.S. Tg. Mureș a 
oferit spectatorilor prezenți un joc 
viu disputat. Studenții s-au mișcat 
mai bine, au înotat mai rapid și au 
concretizat șase din numeroasele ocazii 
avute, cîștigînd cu scorul de 6—3 
(4—1) și, ltiîndu-și astfel o binemeri
tată revanșă asupra jucătorilor mure
șeni (în tur au pierdut cu 3—2). Clu
jenii au avut cei mai buni oameni în

nuhii la S00 m, cronometrele ar.Uă 
10:10,5 — nou record republican !e 
juniori cat. I. Pe marginea bazinului 
se fac tot felul de socoteli, care duc 
la concluzia că tentativa va fi încuni- 
nată de succes. Argumentul? Cele 15,5 
sec. smulse vechiului record pe 809 m. 
Timpul (12:47,0) luat în „trecere" ne 
la 1000 m are darul să risipească oricf 
îndoială. Recordul — spun cronome
trele — va fi depășit și încă substan
țial. Intr-adevăr, la sfîrșitul probei, 
cea mai bună performanță de iun ori 
categoria 1 (19:42,0 — C. Mocanii 13 
sept. 1959) fusese ameliorată cu 29,b 
secunde. Timpul înregistrat: 19:13.(1 
A lipsit, însă, foarte puțin (3,7 sw.' 
pentru a fi depășit și recordul probei 
de ''seniori: 19:09,4 — Șt. lonesctr 27 
iulie 1958.

Marele salt calitativ (aproape 30 de 
secunde) înregistrat de juniorul C. 
Mocanu într-o perioadă de timp relativ 
scurtă (de la 13 septembrie la 4 oc
tombrie) poate fi explicat numai o 
adoptarea noului stil, care se dove 
dește a fi foarte eficace. Acum, la C 
Mocanu acțiunea brațelor este mult 
ușurată de faptul că el domină ana. 
că umerii săi sînt degajați, și to-t» 
acestea mulțumită acțiunii picioyre’or 
care se efectuează în întregime sub s • 
prafața afiei. Desigur că stilul folosit 
de C. Mocanu, fiind adoptat de ctir’nd 
mai are nevoie de anumite retușuri 
In momentul de față el mai... risipește 
multe secunde balansînd spatele într-o 
parte și în alta și scufundînd cîte o 
dată umerii. Perfecționîndu-și st lul și 
respectînd cu strictețe pe viitor ur. 
program de antrenament mai judicios 
întocmit, C. Mocanu va ii capabil să 
coboare sub 19 minute pe 1500 m, pen
tru a îndeplini astfel norma olim
pică (18:40,0) cerută de această pro
bă.

G. NICOLAESCU

Szabo, Danciu și Daroczi, în timp ce 
de la C.S. Tg. Mureș s-a remarcat 
doar Simon.

Cu un scor asemănător a luat sfir- 
șit și partida dintre echipele C.S. O- 
radea și Știința București. După cum 
ne-a informat corespondentul nostru 
Zoltan Singer, jocul a fost confuz, 
ambele formații evoluînd cu mult sub 
posibilitățile lor. Superiori, orădenii au 
cîștigat cu scorul de 6—3 (2—0). 
Punctele au fost înscris? de: Novac 
2, Oanță 2 și Rujinski 2 pentru C.S.O.. 
Chirvăsuță, Varlaam și Cloșca pentru 
bucureșteni. Arbitrul Âd. Retcher (Ti
mișoara) a condus foarte bine urmă
toarele formații : C.S.O.: Biro—Csor- 
das, Uea—Rujinski—-Muții, Novac, 
Oanță; ȘTIINȚA BUCUREȘTI : 
Cstiros—Zane, Varlaam—Chirvăsuță— 
Chiriac, Cloșcă, Ștefănescu.

Intîlnind la Timișoara echipa locală 
Industria Lînii, actualii campioni, Di
namo București, au obținut o victorie 
la scor : 14—0 (8—0). Golurile dina- 
moviștilor au fost marcate de: 
ciuban 4, Laszlo 3, Csiszer 
neac 2. și Kroner 2.

CLASAMENT
C.S. Oradea 
Dinamo București 
C.C.A.
Știința Clui 
C.S. Tg. Mureș 
Știința București 
ind. Unii Tim. 
lată programul etapei

li

Fază din meciul C. S. Oradea-Știința București, disputat în prima parte a 
campionatului și încheiat de asemenea cu victoria arădenilor

(Foto ; T, Roibu)

A II-A

fost
Farul
Știința București

incluzînd
C.S.A.
Sirena

SERIA

1. P6trolul Ploești 12 10 1 1 187: 31 33
2. Petrol Chimie 12 9 1 2 113: 28 31
3. Z mbrul Tecuci 11 8 1 2 118; 35 28
4. Aeronautica 11 6 2 3 64: 43 25
5. Unirea Brâila 11 5 1 5 52: 33 22
6. C.F.R. Buzău 11 4 2 5 46 : 60 21
7. Laminorul Roman 10 3 0 7 35: 71 16
8. Progresul Galați 11 2 2 7 18: 44 16
9. Știința Galați 9 2 2 5 36: 32 14

10. Cimentul Medgidia 12 0 0 12 6:298 12

SERIA A I1I-A

1. Știința Petroșani 11 9 1 0 218: 17 32
2. Olimpia Or. Stalin 10 8 0 2 73: 22 26
3. Chimica Tîrnâveni 10 6 1 3 85: 59 23
4. C.F.R. Timișoara W 6 0 4 91: 44 22
5. Minerul Lupeni 11 4 2 5 48: 46 21
6. C.F.R. Cluj 11 50 6 44: 70 21
7. C.S.A. Sibiu 10 4 0 6 39; 52 18
8. Corvinul Hunedoara 10 1 0 9 39:189 12

Utilajul Petroșani 9 0 0 9 6:144 8

8 SI ;..ț>

IO

8 6 1 
7 6 0

Co-
3, Culi-

43:18
61:16
43:17
29:27
29:42
15:40
9:69

13 
12 
10

8
7 4 
0

a lX-a, care 
se desfășoară mîine ; Cluj: Știința— 
C.C.A.; Oradea ; C.S. Oradea—C.S. 
Tg. Mureș ; București: Știința—Dina
mo (meciul are loc duminică dimi
neața la Ștrandul Tineretului la ora 
12).

Ultimul concurs 
in bazin descoperit
Bazinul de 50 m din incinta ștran

dului Tineretului găzduiește astăzi 
(ora 17) și mîine dimineața (ora 11) 
concursul de închidere a sezonului, or
ganizat de comisia orășenească de 
specialitate. Vor fi prezenți la startul 
diferitelor probe toți înotătorii noștri 
fruntași. Cu acest prilej se vor efec
tua și cîteva tentative de record.



mîine începe a Illa ediție 
a campionatului mondial feminin de haschel

A treia ediție a campionatelor internaționali 
de scrimă ale R. P. Romîne

(Urmare din pag. 1) 

publicat de tov. S. G. Bessonov, pre
ședintele federației sovietice de bas
chet, în numărul din 7 octombrie al 
ziarului, din care citez : „Oricît ar pă
rea de ciudat, totuși pentru deplasa
rea echipei sale, S.U.A. — patria bas
chetului — n-au găsit bani. Și cînd 
te gîndești că sportivele americane sînt 
campioane ale lumii..." (N. N. : pînă 
la actuala ediție a campionatului mon
dial). „Această situație — scrie au
torul — o are și echipa Braziliei, deși 
federația sovietică de specialitate s-a 
oferit să contribuie cu o parte din 
cheltuieli. In ceea ce privește echipele 
Franței, Italiei și Argentinei, ultimele 
jocuri de verificare au arătat că nu 
sînt de Ioc pregătite pentru un astfel 
de campionat." ...„Iată de ce, se arată 
mai departe în articol,... nu s-au găsit 
„mecena" dispuși să subvenționeze 
deplasarea echipelor respective". 
Soeotim de prisos alte comentarii.

Intr-o convorbire cu componentele 
echipei R. P. Romîne, le-am rugat să 
dea un pronostic pentru cititorii ziaru
lui nostru. N-a fost nevoie de prea 
multe consultații. Ținînd seama de 
valoarea adversarelor (și de tinerețea 
echipei noastre, îmi permit să adaug) 
speră să ocupe locul 5 în clasamentul

final și chiar (dar asta m-au rugat să 
n-o scriu) un loc mat bun. In orice 
caz, după comportarea meritorie de la 
București în fața puternicei formații a 
R. P. Bulgaria, sportivele noastre do
resc să obțină un rezultat bun, care 
să însemne începutul afirmării basche
tului nostru feminin pe plan mondial.

Există părerea unanimă că la actua
la ediție a campionatului mondial, e- 
chipele prezente sînt dintre cele mai 
■tari din lume, ceea ce va face ca dis
putele să se ridice la ua nivel înalt. 
După antrenamentul de acomodare pe 
care-1 va efectua astă seară la Pala
tul Sporturilor de la Lujniki, echipa 
noastră urmează să întîlnească sîmbă- 
tă — în prima zi a întrecerilor — for
mația R.P.D. Coreene, iar duminică 
reprezentativa R. Cehoslovace.

Celelalte meciuri programate pentru 
mîine și duminică sînt următoarele: 
sîtnbătă : R. P. Polonă—R. Ceho
slovacă, R. P. Bulgaria—R. P. Unga
ră, U.R.S.S.—R.P.F. Iugoslavia. Dumi
nică : R.P.F. Iugoslavia—R. P. Unga
ră, R. P. Polonă—U.R.S.S.

După cum a anunțat secretarul or
ganizației Comsomolului și președinte
le asociației sportive a uzinelor de rul
menți din Moscova, ne vom bucura de 
o puternică „galerie" din partea lucră
torilor uzinei, care patronează echipa 
noastră.

• S au primit primele înscrieri nom Inale din R. P. Polonă, R, P. Bulgaria și R.D.G.
La Federația Romînă de Scrimă au 

sosit zilele trecute primele înscrieri— 
nominale — ale scrimerilor care vor 
lua parte la cea de a treia ediție 
a campionatelor noastre internaționale. 
Forul de specialitate din R.P. Polonă 
a fixat ca reprezentanți ai săi pe cei 
mai valoroși sportivi pe care îi are 
la ora actuală. Printre cei anunțați se 
află Jerzy Pawlowski și Wojciech Za- 
blocki, componenți ai echipei de sabie 
campioană mondială pe anul în curs, 
Bogdan Gonsior, finalist al probei de 
spadă din cadrul campionatelor mon
diale desfășurate în luna iulie la 
Budapesta, floretiștii Kunze Kyszard 
și Franke Egon, precum și floretistele 
Wanda Kaczmarczyk și Genoweva Mi- 
gas. Scrimerii polonezi vor concura 
— conform protocolului — la fiecare 
probă.

Din R.P. Bulgaria au sosit înscrie
rile următorilor trăgători: Assen Dia- 
kovscki și George Saev — floretă și 
sabie—, Hristo Gencev — floretă și 
spadă —, Boris Stavrev — spadă și 
Kristina Gheorghieva — floretă. Deși 
mai puțin cunosctiți în arena interna
țională, trăgătorii din R.P. Bulgaria 
se anunță totuși adversari dificili pen
tru fiecare dintre cei ce se vor întrece

H Tur de
Sofia găzduiește mîine o intere

santă întîlnire internațională. Este 
vorba de partida amicală Bulgaria— 
Franța 
1957 la 
(2-2).

Cum 
noastră 
ționata 
înfruntă mîine naționala Franței evo
luează mulți jucători a căror prezen
ță este ca și sigură în meciul cu noi, 
în tribuna stadionului „V. Levski" 
vor lua loc mîine și cîțiva antrenori 
romîni (C. Braun, I. Oană, A. Nicules- 
cu, Tr. Ionescu). Cu acest prilej vor fi 
filmate și cîteva faze din joc.

revanșa meciului disputat în 
Paris și terminat la egalitate

la 8 noiembrie reprezentativa 
va întîlni la București selec- 
bulgară și cum în echipa care

★

Miercuri seară, la Viena, s-au în
tîlnit echipele olimpice ale Austriei și 
Cehoslovaciei în primul joc din gru
pa a Vll-a a preliminariilor turneului 
olimpic (returul acestei partide va a- 
vea loc anul viitor, pînă la 1 mai, în 
Cehos'ovacia). Foarte optimiști (îna
inte de meci, echipa gazdă era dată 
favorită la scorul de 3-1), austriecii 
au trebuit să se mulțumească pînă la 
urmă cu un rezultat de egalitate: 
0-0, în ciuda formației cu nume so
nore pe care o aliniaseră. In acest 
meci au jucat fotbaliști care activea
ză în echipe profesioniste, ca Hof, 
Skerlan, Knoll, Oslanski, Hasenkopf 
(Wiener S.C.), Reiter (F.C. Austria). 
Fotbaliștii cehoslovaci însă, au dat o 
ripostă energică și au obținut un meci 
nul meritat, care echivalează cu un

succes, avind în vedere că meciul a 
avut loc în deplasare.

★
Jocul Austria—Cehoslovacia a inau

gurat întrecerile în a treia grupă din 
cele șapte europene (Danemarca s-a 
calificat în grupa I). Luna aceasta 
vor începe meciurile și în alte două 
grupe. La 18 octombrie echipa Polo
niei va evolua la Helsinki, în com
pania Finlandei, iar la 25 octombrie 
reprezentativa Iugoslaviei va juca la 
Tel Aviv cu Israel. Alte jocuri vor 
avea loc în noiembrie : Polonia—Ger
mania (echipa unită) la 1 noiembrie 
la Varșovia ; Romînia—Bulgaria la 
București și Polonia—Finlanda (re
tur) în Polonia la 8 noiembrie”; Fran
ța—Luxemburg la Dijon la 11 noiem
brie ; Grecia—Iugoslavia la Atena la 
15 noiembrie și Ungaria—Austria la 
Budapesta la 22 noiembrie.

★
In meci amical, mîine se întîlnesc 

la Belgrad, primele reprezentative ale 
R. P. Ungare și R. P. F. Iugosla
via. Intîlnirea este așteptată cu un 
interes deosebit de gazde care susțin 
primul meci din acest sezon. In 
primăvară, reprezentativa iugoslavă 
a fost învinsă cu 4—0 de echipa 
R. P. Ungare (la Budapesta), a cîș- 
tigat cu 5—1 cu Elveția (în depla
sare) și cu 2—0 (pe teren propriu) 
în fața Bulgariei.

Reprezentativa R. P. Ungare are 
o misiune dificilă mai ales că în 
ultimul meci susținut recent la Bu
dapesta cu echipa U.R.S.S., nu a 
dat randament. înaintarea, în spe
cial, a fost compartimentul deficitar 
al echipei.

La Budapesta se întîlnesc echipele 
B. Iată rezultatele celor două repre
zentative din acest 
B cu Iugoslavia B 
Germană B 3—1, cu 
cu U.R.S.S. B 2—0. 
cu Ungaria B 1—0. 
2—3.

an: UNGARIA 
0—1, cu R. D.
Suedia B 6—3, 

IUGOSLAVIA B 
cu Bulgaria B

• Reprezentativa de fotbal a Uniunii 
Sovietice se pregătește intens pentru în- 
tilnirile pe care le va susține în sezo
nul de toamnă în cadrul „Cupei Euro
pei". Intr-un meci de antrenament sus
ținut la Kiev în compania formației 
locale Dinamo, antrenorii sovietici au 
folosit următoarea formație : lașin- 
Kesarev, Maslenkin, Kuznețov-Voinov, 
Netto-A. Ivanov, Fedosov (Mamedov), 
V. Ivanov, Bubukin, Meshi. Dinamo- 
viștii din Kiev s-au dovedit a fi buni 
parteneri de joc pentru lot, punîndu-1 
deseori în situații dificile. Selecționa
ta unională, arătînd o bună pregătire, 
a cîșligat meciul cu scorul de 5—2.
• Selecționata maghiară de fotbal 

care se află ‘ 
ținut joi la Pekin un nou meci. Re
prezentativa R. P. Chineze a terminat 
învingătoare

• Wolverhampton Wanderers
calificat pentru turul minator 
„C.C.E." - - --
pe Vorwărts Berlin, 
primul meci cu 2—1. 
gliei va întîlni acum 
șie Belgrad.

• Echipa sovietică 
secundă Lokomotiv Vinița 
la Stockholm echipa suedeză Wertan 
cu 10—3.

în R. P. Chineză a sus-

cu I—0.
s-a 
al 

învingînd cu 2—0 (0—0)
care cîștigase 

Campioana An- 
Pe Steaua ro

de categorie 
a întrecut

Bobby Fischer era cit pe aci să 
nu se prezinte la Turneul candida- 
țitor /... Știrea aceasta, care la un 
moment dat circulase cu insistență, 
nu a fost infirmată decît cu 24 de 
ore înaintea începerii competiției ce 
trebuie să desemneze pe viitorul cha- 
lenger la titlul mondial de șah. Mo
tivele pentru care singurul reprezen
tant în întrecere al S.U.A. fusese pe 
cale să abandoneze lupta pentru 
titlul suprem sînt expuse foarte ex
plicit intr-unui din ultimele numere 
ale revistei de specialitate „American 
Chess Bulletin".

Aflăm astfel că Fischer a trecut 
printr-o serie de greutăți financia'e, 
legate de angajarea unui secundant 
pentru turneu, care să-l ajute la a- 
nalizarea partidelor întrerupte, așa 
cum se obișnuiește la marile compe
tiții șahiste. Pretențiile celor care 
se ofereau să îndeplinească această 
funcție întreceau cu mult posibilită
țile tînărului sahist american. Iar de

în zilele de 29, 30, 31 octombrie și 1 
noiembrie, așa cum au fost 
participanții la campionatele 
din acest an.

Lotul german cuprinde 5 
Trei dintre aceștia si anume 
rich Jănicke, Giinther 
Hanke Werner vor concura și la sa
bie. iar Gisbert Nelke și Heinz Pech- 
man la spadă. Sportivii din R.D. Ger
mană au făcut în ultima vreme pro
grese simțitoare. De aceea, nu este 
exclus ca la „internaționalele" noas
tre să se înregistreze surprize ai că
ror eroi să fie ei.

După cum am mai anunțat, F.R.S. 
a adresat invitații și forurilor din

și pentru 
mondiale

floretiști.
Hans ÎJ1- 

fingelhartih,

Franța și Anglia. Ambele au confi: 
mat primirea acestora, dar... mulți 
mind pentru invitație, federația c 
scrimă din Franța precizează că ser 
merii săi sînt în „imposibilitatea c 
a participa, întrucît trebuie să s 
refacă după eșecul suferit la câmpii 
nate'e mondiale de la Budapests 
(cititorii își amintesc, desigur, că i 
nul acesta Franța n-a cucerit nici u 
titlu mondial) ceea ce necesită u 
timp oarecare". Din Anglia răsp- 
sul este „...regretăm, dar Iederi, 
noastră nu are fonduri care să asigm 
deplasarea sportivilor, acest lucr 
însemnînd să-I suporte trăgătorii. O 
cum anul acesta ei au mal făcut d< 
plasări în aceleași condiții..."Concursul atletic internațional de la Rom

Stadionul Olimpic din capitala Italiei 
găzduiește astăzi și mîine cel mai mare 
concurs atletic internațional al anului 
1959. La startul întrecerilor vor fi pre- 
zenți atleți și atlete din 18 țări, care 
vor încerca cu acest prilej sa îndcpli-

nească normele prevăzute de I.A.A.I 
pentru participarea la Jocurile Olimpic

Țara noastră va fi reprezentată < 
o delegație alcătuită din : (olanda B. 
laș. Ioana Petrescu, Andrei Barabi 
țl Zoltan Vamoș.

7 urneul candidatilor
Tal se distanțează

Ascensiunea tînărului mare maestru 
sovietic M. Tal continuă. In runda a 
I9-a el a obținut o nonă victorie, dis- 
punînd de Olafsson, In timp ce fostul 
iider Keres n-a realizat decît ‘/2 punct 
în fața lui Petrosian. Tal are acum 2 
puncte mai mult decît Keres, iar a- 
ceastă diferență este forrte greu de 
recuperat pe distanța ultimelor 10 
runde. De notat că atît Keres cît
Petrosian n-au realizat decît I pune! 
din ultimele 4 runde.

Iată celelalte rezultate : Fischer
Gligorici */2—‘/al în întrerupte : Smîs- 
lov—Benko I—0, Gligorici—Olafsson

1—0, Fischer — Petrosian '
Benko—Fischer */2—‘/2.

Ieri a fost zi de pauză. Înainte 
rundei de azi. (19) clasamentul es: 
următorul: Tal 13, Keres II, Gligori 
10. Petrosian 9*/2. Smîslov 9, Fischi 
8, Benkd 6*/2, Olafsson 5.

și

Necazurile familiei Fischer
un sprijin material din partea federa
ției de specialitate a S.U.A. nici nu 
putea fi vorba. După cum se știe, în 
„țara tuturor posibilităților", șahul nu 
se bucură de nici un sprijin din 
partea oficialităților și — itdoma altor 
sporturi — este nevoit* să întindă 
ceașca milei pentru a cerși cei cîțiva 
dolari necesari ca prestigiul Americit 
să poată fi apărat in arena compe
tițiilor internaționale. Soluția acea
sta — clasică, pentru mișcarea spor
tivă de peste ocean — a trebuit să 
fie folosită și de Bobby Fischer, cel 
care la 15 ani a uimit lumea cu ta
lentul său, fiind răsplătit cu titlul 
de mare maestru. Dar să dăm cu- 
vîntul lui „American Chess Bulletin".

„In căutarea unui secundant care 
îl va asista la viitorul turneu al can
didaților la titlul mondial din Iugo
slavia, unde este unul din cei opt 
competitori calificați, Fischer conti
nuă să rămînă în Europa. Ultima sa 
scrisoare adresată doamnei Regina 
Fischer din Brooklyn, mama sa, a 
sosit de la Dubrovnik. El se afla în

tratative cu un proeminent maestru s-au găsit cîțiva oameni de bine care 
european, care a acceptat să-l ser- au aruncat dolarii trebuitori în mina 
vească și ar fi cel mai indicat Din întinsă a celui mai talentat jucător 
nefericire, pretențiile fi
nanciare ale acestuia au 
fost prea ridicate și tra
tativele au trebuit să fie 
sistate. Dacă nu va re
uși în căutările sale s-ar 
putea ca el să se întoar
că acasă, în care caz se 
va ivi din nou problema 
găsirii de noi fonduri pen
tru a-1 trimite înapoi.

Doamna Fischer, In
tr-un efort disperat pentru a găsi fon
durile necesare rămînerii în Europa a 
talentatului său fiu, pînă la începe
rea Turneului candidaților, 
mis prin intermediul presei 
către public. In acesta, 
erau solicitați să-și trimită 
țiile la cartierul general al 
S.U.A., pe adresa..."

Textul revistei americane
explicit ca să mai necesite comentarii 
suplimentare. Să precizăm totuși că

C Mrs. Fischer, in a desperate effort to> 
/raise funds, for the purpose of keeping 
, her talented son in Europe until the time 
arrives for the challengers’ tournament, F 

i sent an appeal to the public at large 
t through press channels. In it contribu- 
1 tors were asked to send remittances to I 
the United States Chess Federation at) 

jits headquarters, 80 East 11th Street,) 
’New - '

: Campionatele mondal 
de patinaj viteză

Campionatele mondiale de patin. 
viteză, care vor avea loc anul viitr 
între 6-7 februarie în orașul elveția 
Davos, se vor desfășura după une 
reguli noi. Astfel, dat fiind valoare 
ridicată pe care o cunoaște patinaj, 
în unele țări ca Uniunea Sovietic. 
Finlanda, Olanda și Norvegia, aceste 
vor fi reprezentate la campionate 
mondiale de echipe formate din 5 spo 
tivi. Australia, Anglia și Suedia v< 
prezenta echipe de 3, iar celelalte ță 
— echipe a cîte 2 patinatori. Iată pr< 
gramul complet al campionatelor; 6 fi 
bruarie: 500 șl 5000 m; 7 februarie 
1500 și 10.000 m. In proba de 10.0C 
m nu vor putea participa mai mu 
de 16 patinatori.

a trans- 
un apel 
donatorii 
contribu- 
federației

este prea

de șah pe care l-a creat în ultimii ani 
America. Și așa. Bobby Fischer a pu
tut să se prezinte la competiție.

Totuși, am recomanda doamnei 
Fischer ca data viitoare să lanseze 
lista de subscripție mai din timp... 
Aceasta pentru a nu da emoții iubi
torilor de șah, care urmăresc cu atita 
interes evoluția fiului dumneaei în în
trecerea celor mai buni șahiști din 
lume.

Halterofilul S. Ulianov
(U.R.S.S.) a stabilit 
un nou record mondial
MOSCOVA
Halterofilul 

a stabilit nn nou record

9 (Agerpres). — 
sovietic Stepan Ulianr 

1 mondial I 
categoria cocoș stilul împins cu o pe 
formanță de 110,5 kg. Vechiul recot 
mondial deținut de CHARLES VIN( 
(S.U.A.), era de 110 kg. Recordul li 
Ulianov a fost stabilit cu prilejul îi 
trecerilor de haltere ale asociații 
Trud la 8 octombrie la Moscova.


