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telefon de la trimisul nostru special). Programul 
ediții a campionatului mondial feminin

i“ au un cuvînt 
baschetul modern.
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Campionatul mondial feminin de baschet

Prietena mea, Alexandra Ciudina
1950... A doua ediție a cam- 

„.~ior europene masculine și fe
line de volei. Se disputa meciul 
're reprezentativele feminine ale 
iunii Sovietice și Romîniei. Iată, 
•gea descrie o traiectorie înaltă și 
îndreaptă spre căpitana echipei so- 
ice, polisportiva Alexandra Ciudi- 
maestră emerită a sportului, care 

afla la fileu. O săritură înaltă, o 
nitură scurtă a brațului și mingea 
'leșie spre terenul echipei românești, 
sorisem la blocaj, dar mingea a 
atit de puternic trasă, incit mi-a 

înlături brațele. Am rămas uluită, 
'nci s-a îndreptat spre mine 
tandra Ciudina, cea care trăsese, 
ni-a spus citeva vorbe de încuraja- 
După meci ne-am văzut din nou șt 
atunci de multe ori. 
i astfel a început prietenia noastră, 
•tenie care, așa cum am stabilit 
<reună, la a zecea ei aniversare, a- 
i în 1900, o vom sărbători în mod 
sebit. La Sofia eram tot timpul 
r vfuă, fapt pentru care am și fost 

. Ciudinițal De atunci și pînă 
. ne-am întîinit de nenumărate ori 

ocazia diverselor competiții de vo- 
și ne-am scris mereu una alleia. 
a să pot sta de vorbă cu „Sașa" 
i ajutorul interpretului șt ca să pot 
isponda cu ea, am învățat limba 
î. Vreți să știți cum s-a manifes- 
in continuare prietenia dintre noi? 
i: cu cîțiva ani in urmă, cînd eram

z

76 (ări vor fi reprezentate 
la J. 0. 1960

celei de 
Olimpice 
înscriere

omitetul de organizare a 
iVIl-a ediții a Jocurilor 
trimit trei noi cereri de

partea comitetelor olimpice din 
a- Filipine și Insulele Bermude. Cu 
dea numărul țărilor participante la 
npiada de la Roma s-a ridicat 
■6.

Cicliștii germani au alcătuit 
o echipă olimpică unită

ci- 
F.

alcătuiască o 
J. O. de la 
alergătorii ce 
de fond (180 

contra

eprezentanții Federațiilor de 
ti din R. D. Germană și R. 
mană, întruniți recent la Stuttgart, 
căzut de acord să 
pă comună pentru 
ia. S-a stabilit ca

concura in proba 
1 și în cea de 100 km 
lometru pe echipe, să fie selecționați 
tre cicliștii din R.D. Germană.

cicliștii din R. D. Germană vor 
itui și echipa pentru proba de ur- 
rire-velodrom.

am primit de multe 
la Ciudina în ceea

studentă la I.C.F., 
ori îndrumări de 
ce. privește voleiul, sportul nostru pre
ferat ; in 1952, cu ocazia primei edi
ții a campionatelor mondiale feminine 
de volei de la Moscova, am vizitat-o 
pe Ciudina la ea acasă. Ea mi-a în
tors vizita cu prilejul campionatelor 
europene organizate de noi în 1955. 
Acum nu mal eram studentă, ci pro
fesoară de educație fizică și între timp 
mă căsătorisem. Din 1955 nu ne-am 
mat văzut pînă anul trecut cînd vo
leibaliștii și voleibalistele de la Di
namo Moscova au fost Oaspeții noș
tri. Anul acesta, in mai, „Sașa" m-a 
vizitat din nou cu ocazia „Cupei Di
namo". Dar am uitat să v-o prezint 
pe prietena mea.

Maestra emerită a sportului Alexan
dra Ciudina lucrează la secția de in
struire sportivă a clubului Dinamo 
Moscova, ocuplndu-se de problema 
pregătirii tineretului. In afară de volei 
și atletism, a pasionat-o... hocheiul pe 
gheață (I), sport pe care l-a și prac
ticat o vreme I Nu lipsește de la nici 
o intilnire mai importantă de fotbal, 
iar cînd a fost in București, în luna 
mai a.c., a fost prezentă la majorita
tea întîlnirilor de rugbi din „Cupa 
Victoriei". Mi-a scris de curînd că a 
lucrat niște studii tehnice despre volei 
și că mi le va trimite imediat ce vor 
apare. Sini joarie curioasă să le ci
tesc.

Ciudina este foarte sociabilă. Ea este 
îndrăgostită de București. Mi-am dat 
seama în cei aproape zece ani de cînd 
o cunosc, că se bucură împreună cu 
mine cînd obținem rezultate frumoase 
șt se întristează atunci cînd echipele 
noastre suferă înfrîngeri. Mi-e nespus 
de dragă prietena mea, Alexandra Ciu
dina.

■ Prof. ROD1CA ȘICLOVAN
{jucătoare de volei Ia Dinamo București

DINAMO BUCUREȘTI METALUL M. I. G. 27-5 (8-0)
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Așa s-a marcat prima încercare a echipei Dinamo în 
[ meciul disputat ieri cu Metalul M.I.G., in cadrul cam- 
‘Jjioaatu’.ui categoriei 4 de rugbți Diaconepca. deși jeaaț

de doi apărători metalurgiști se pregătește să culce ba
lonul în terenul de țintă advers. — Foto; Gh. Dumitru 
U wtnOnunti ia pag, « 4-șl)„ _

Meciul dintre reprezentativele U.R.S.S. și R.P. Bulgaria 
decide mîine pe campioana lumii

MOSCOVA, 10 (prin 
de joi al celei de a fll-a 
a cuprins doar două meciuri: R.P. Ro mină—R.P.F. Iugoslavia și 
R. Cehoslovacă, ultimul suscitînd un deosebit interes, deoarece avea mare 
importanță în lupta pentru primul loc.

Cei peste 13.000 de spectatori pre
zenți în Palatul Sporturilor de la 
complexul Lujniki au asistat la o 
partidă deosebit de disputată, de bun 
nivel tehnic, presărată cu faze foarte 
spectaculoase, mult aplaudate de pu
blic. Reprezentativa R. Cehoslovace 
a luptat cu o dîrzenie rar întîlnită, 
a condus deseori în prima repriză, 
dar pînă la urmă a trebuit să cedeze 
în fața atacurilor impetuoase și or
ganizate ale valoroasei echipe a Uni
unii Sovietice, care a înscris astfel 
a cincea sa victorie în acest campio
nat. Deși — în ifiod surprinzător — 
baschetbalistele sovietice au ratat 
omite aruncări libere, ceea ce a per
mis adversarelor să conducă cu 4—5 
puncte, ele au reușit ca la încheierea 
celor 13 minute de joc din 
priză să aibă un avantaj 
puncte: 28—24. In partea 
meciului, echipa U.R.S.S. a 
ganizat, la adevărata sa valoare, a 
făcut o adevărată demonstrație de 
baschet și a cîștigat la un scor con
cludent : 59—46. In întîlnirea cu R.

prima re
de patru 

a doua a 
jucat or-

Campionatul de polo

DINAMO BUCUREȘTI— 
SINGUR ÎN CURSA

PENTRU TITLU
Dinamo Buc.-

București,

Rezultatele etapei:
C.S. Oradea 9-2 (3-1), C.S. Tg. Mu
reș—C.C.A. 5-3 (1-2).

S-au „limpezit apele" în campiona
tul categoriei A de polo. întrecerea 
celor trei formații (Dinamo București, 
C. S. Oradea și C.C.A.) care emiteau 
pretenții la locul I înaintea etapei (a 
Xl-a) desfășurată joi dtipă-amiază, a 
dat un evident cîștig de cauză echi
pei Dinamo București. De unul dintre 
urmăritori (C. S. Oradea) dinamo- 
viștii s-au „descotorosit" cu ușurință, 
joi după-amiază la ștrandul Tineretu
lui, cîștigînd de o manieră (9—2), 
care ne scutește în continuare de o 
analiză mai amănunțită a unui meci ce 
se anunța mare derbi. Ar mai fi poate de 
subliniat faptul că orădenii au căzut 
victimă propriei lor tactici, folosindu-1 
ce masivul Novac în exclusivitate pen-, 

TTr- * 
(Continuare în pag. a 6-a)

Cehoslovacă — la fel ca în partidele 
anterioare — reprezentativa sovietică 
a arătat că jocul în forță și apărarea 
activă „om la om" 
hotărîtor în 
care le stăpînește la perfecție și 
aplică în bune condițiuni, ceea 
întărește convingerea noastră 
pînă la ■ urmă va cîștiga titlul 
campioană a lumii. întîlnirea deci
sivă pentru locul întîi. programată

Campionatele republicane de scrimă

Au fost desemnați primii campioni
o O finală monotonă o Cam

pionul de spadă a fost hotărît 
prin baraj ® Programul întrece
rilor de azi și mîine.

..LA FLORETA
Ne-am obișnuit ca în fiecare an 

cînd discutăm despre proba de floretă 
bărbați să auzim de la cei prezenți la 
întreceri numai aprecieri bune. Și, 
ceea ce ne plăcea întotdeauna mai 
mult, era spectaculozitatea disputelor, 
rezultatele neprevăzute. In ultimele 
ediții ale campionatelor R.P.R. acest 
lucru a fost și mai evident. Concu- 
renți de valoare apropiată (și ridica
tă!) făceau ca în deosebi finalele să 
aibă o notă de extraordinară dîrzenie, 
iar campionii să fie cunoscuți numai 
spre sfîrșitul celor 28 de asalturi cît 
numără o finală. Anul acesta însă, 
proba de floretă bărbați ,,s-a anunțat" 
chiar de la primele asalturi ca o în
trecere lipsită de istoric, monotonă, 
o întrecere în care de foarte puține 
ori am putut urmări dispute dîrze, 
faze clare, spectaculoase. Așa a fost 
în serii, așa în sferturi de finale și în 
semifinale și, ceea ce este mai rău, 
în finală. .

Impresia pe care și-a putut-o face 
oricare dintre spectatorii prezenți joi 
în sala Floreasca este că, în general, 
trăgătorii participanți la finala cam
pionatului republican de floretă — deci 
cea mai importantă întrecere internă 
a anului — au fost insuficient pregă
tiți ți din punct, de, vedere tehnic, dar 
mai ales fizîc. Daca ne gindim la acei 

duminică seară, se va desfășura între 
reprezentativele Uniunii Sovietice și 
R. P. Bulgaria, singurele echipe ne
învinse pînă acum.

Tot joi. reprezentativa tării noas
tre a suferit a patra înfrîngere în 
acest campionat, cedînd cu 38—40 
(13—22) în fața echipei R.P.F. Iu
goslavia. In prima repriză, jucătoarele 
iugoslave, ținînd seama de 
procentaje 
noastre în 
distantă și

slabele 
realizate de echipierele 
aruncările de la semi j 

distanță, au aplicat apiU

MIRCEA COSTEA

(Continuare în pag. a 4-a) >

Asalt între Iulia llovany (dreapta) 
și Sorin Poenaru, din care va ieși în
vingător primul. j

(Foto: I. Mihăică)

explicație.
tineri care activează încă în rîndurile 
juniorilor, firește, există 
Dar remarca este perfect valabilă și 
pentru trăgătorii noștri fruntași, corn» 
ponenții lotului care vor avea în cm 
rînd de dat un examen dificil în corn-’ 
pania unor sportivi valoroși, partici- 
panți la cea de a treia ediție a cam
pionatelor noastre internaționale.

Prin cele dintîi ,,site“ ale întrecerii 
— seriile eliminatorii și sferturile de 
finală •— au trecut toți cei ce puteau 
emite pretenții pentru aceasta. Sur
prizele apar numai după consumarea 
semifinalelor unde ,,cad“ Barbu Olă- 
nescu — unul dintre favoriții la titlu, 
Gh. Matei și Zoltan Uray, trăgători 

.care aproape în toate edițiile prece-, 
Henfe ăTÎ luat parte la finală. Așadar,' 
pe tabloul finaliștilor au fost trecuți: 
Ion Drîmbă (Voința Timișoara). Iosif 
Zilahi (C.C.A.) Sorin Poenaru

ELENA MATEESCU

(Continuare în pag. a 4-a)
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Un succes al sportului de mase

Spartachiada fetelor 
din regiunea Galați

anul trecut, calendarul 
mase ale sportivelor

Incepînd de 
întrecerilor de ___
din regiunea Galați s-a îmbogățit cu 
b nouă competiție: Spartachiada fete
lor. Această competiție s-a bucurai 
la cep de a 11-a ediție a sa (întrece
rile finale s-au desfășurat zilele tre
cute în orașul Galați) de un frumos 
succes organizatoric și propagandistic. 
Organizatorii — Comitetul re
gional U. T. M. și Consiliul
regional U. C. F. S. — au creat un 
cadru cu adevărat sărbătoresc pentru 
desfășurarea întrecerilor finale. Stră
zile orașului, stadionul, sălile de sport 
erau împodobite cu stegulețe multico
lore, cu lozinci de bun sosit adresate 
finalistelor Spartachiadei. O ambianță 
plăcută, o atmosferă tinerească a dom
nit în rîndul celor peste 300 de 
sportive — muncitoare, colectiviste, ță
rănoi muncitoare, eleve — calificate 
în etapa finală după întreceri dispu
tate, la care — în fazele pe asociații, 
comune, orașe și raioane — au par
ticipat peste 25.000 tinere (față de 
.16.000 la prima ediție).

In afară de disciplinele 
Î’irinse în etapa finală — 
ei, tir, și natație — în 

cedente organizatorii au

sportive cu- 
atletism, vo- 
etapele pre- 
introdus și 

alte sporturi cum ar fi, de pildă, bas
chetul și handbalul pînă în etapa pe 
raion, Spartachiada constituind astfel 
un bun prilej de atragere a fetelor 
în mișcarea sportivă de mase. E sem
nificativ faptul că Spartachiada fetelor 
s-a bucilrat de un succes deosebit 
în acele raioane unde pînă de curînd 
sportul nu cunoștea încă o largă dez
voltare. Astfel, în raionul Vrancea 
această competiție a angrenat aproape

800 de tinere sportive, evidențiindu-se 
prin mobilizarea făcută comunele Nă- 
ruja, Vrîncioaia și altele. De aseme
nea, la F.C. Brăila și la întreprinde
rile Textile Galați, unde peste 90 ia 
sută din salariați sînt fete, Sparta
chiada a antrenat marea majoritate 
a muncitoarelor. întrecerile sportive au 
fost folosite de unele asociații pentru 
înscrierea de noi membri în U.C.F.S. 
Un exemplu grăitor în acest sens ni 
l-a oferit G.A.C. „11 Iunie" din Pe- 
chea, raionul Galați, unde toți colec
tiviștii au devenit membri U.C.F.S. 
cu cotizația la zi.

întrecerile finale ale Spartachiadei 
fetelor din regiunea Galați au prile
juit performanțe valoroase. Astfel eleva 
Ecaterina Cheșu din Galați a obținui 
10,Ș sec. pe 80 m și 45,7 sec. pe 300 
m.' Elevă sîrguincioasă, Ecaterina 
Cheșu este în același timp prezentă 
la toate competițiile sportive, rezul
tatele sale recomandînd-o ca pe o 
sportivă cu perspective. Și, ca la ori
care întrecere sportivă, n-au lipsit 
nici... surprizele. Echipa de volei a 
raionului Vrancea a întrecut în finală, 
după o întrecere viu disputată, pe cea 
a orașului Galați, deși gălățencele 
erau favorite. Drapelul de raion’ frun
taș pe regiune a fost înmînat, cu pri
lejul închiderii festive a Spartachia
dei, raionului Filimon Sîrbu.

Organizatorii Spartachiadei fetelor 
din regiunea Galați au avut o bună 
inițiativă îmbogățind programul com- 
petițional regional cu o nouă mani
festație sportivă de mase. Succesul 
primelor două ediții arată că această 
inițiativă este valoroasă.

CONST. MACOVEI

ȘTIINȚA CLUJ
Clujul este cunoscut ca un mare 

centru universitar al țării noastre. 
In același timp, orașul de pe So
meș are și o veche tradiție spor
tivă. Iar atunci cînd se vorbește 
despre Cluj ca oraș sportiv, aten
ția va fi îndreptată în primul rînd 
spre echipele clubului „Știința", 
care, de altfel, este un lucru cu
noscut, sînt cele mai organizate și 
mai puternice din acest oraș. Este 
firesc să fie așa. Marele centru uni
versitar al țării noastre 
peste 8000 de studenți. a 
suine pentru sport este 
cută.

O vizită de cîteva are 
Universitarilor" din Cluj, 
află sediul clubului, ne-a 
bilitatea să cunoaștem felul cum se 
desfășoară activitatea secțiilor. Am 
constatat cu acest prilej că la Știin
ța Cluj se duce o muncă temeinică 
de pregătire a sportivilor, că în- 
'tre sportivi și cadrele de conducere 
ale secțiilor s-a statornicit o legă
tură strînsă, care favorizează 
climat de muncă, sănătos.

Stînd de vorbă cu tovarășii Ion 
Știința 

tehnician, am

găzduiește 
căror pa- 
binecunos-

la „Casa 
unde se 

dat pcsi-

un

Rusu. secretarul clubului 
și Mircea Gogonea, 
putut afla o seamă de amănunte 
interesante despre viata secțiilor

CUM ME GOSPODĂRIM:
Znceplnd de astăzi, o nouă rubrică. După cam este intitulată, se poate 

lesne bănui care vor fi problemele pe care intenționăm să le tratăm 
in cadrul acestei rubrici. Și pentru ca ea să-și atingă întru totul 

scopul, așteptăm în viilor colaborarea activiștilor, a membrilor U.C.F.S., a 
sportivilor sau a tehnicienilor. In felul acesta ei pot contribui la remedierea 
lipsurilor, la popularizarea succeselor și a celor mai bme metode de muncă 
în aceuslă direcție.

Din necazurile unei asociații sportive
de sport) iar acum se face în condițiuni 
mai operative (pe secții de producție). 
Apoi, prin mobilizarea, prin activizarea 
membrilor consiliului asociației dintre 
care unii nu au continuitate în muncă 
și nu se ocupă permanent de proble
ma creșterii numărului de membri ai 
U.C.F.S. (care este foarte redus față 
de numărul salariaților întreprinderii) 
și de încasarea cotizațiilor la zi. Se 
poate da chiar exemplul președintelui 
consiliului, Vasile Dumitrescu și al 
responsabilului administrativ-financiar

Pentru a inaugura rubrica ne-am 
propus să vizităm o asociație sportivă 
și să vedem felul în care este organi
zată acolo munca de strîngcre a coti
zațiilor, precum și modul în care se 
cheltuiesc sumele provenite din înca
sări. lata-ne, așadar, oaspeții consi
liului asociației sportive „Mătasea 
populară".

Dintr-un început trebuie să spunem 
că, în ceea c? privește gospodărirea 
fondurilor, asociația „Mătasea popu
lară" nu stă prea strălucit. Cifric si
tuația se prezintă în felul următor: 
există 261 de membri înscriși în 
U.C.F.S. dintre care aproape 80% sînt 
cu cotizația la zi. Pînă în prezent a- 
sociația a realizat din cotizații suma 
de lei 1.729, la care s-au adăugat și 
1.200 de lei, beneficiu de pe urma or
ganizării unei reuniuni tovărășești. Nu 
este prea mult, dacă ținem seama că 
pînă acum s-au cheltuit 800 de lei pe e- 
chipament sportiv și 637 de lei pentru 
haremuri de arbitraj. Cum această a- 
sociație are secții de șah, tenis de 
masă și fotbal, care activează în cam
pionate raionale, reiese că, în general, 
cheltuielile depășesc veniturile aso
ciației.

Cum poate fi atunci rezolvată aceas
tă problemă ? In primul rînd, așa după 
cum nc-a mărturisit secretarul consi
liului asociației, Constantin Tabarcea, 
prin îmbunătățirea sistemului de înca
sare a cotizațiilor, care înainte se fă
cea defectuos (pe secții pe ramură

Alexandru Brebenea, care ar trcbu 
în pritnul rînd, să facă mai mul 
această direcție.

In sfîrșit mai este o chestiune 
gata de buna gospodărire a aci 
asociații sportive : sprijinul pe can 
trebui să-l primească din partea 
ducerii întreprinderii și pe care 
primește. Ce să mai vorbim de 
lucruri dacă însuși inginerul șef ( 
stantin, un om tînăr, a refuzat st 
înscrie în U.C.F.S. ? Modesta cot 
buție lunară de 1 leu, pentru de2 
tarea activității sportive din întrep 
dere, i s-a părut prea mare, po;

In concluzie, pentru ca treburile ; 
podărești ale asociației sportive „M 
sea populară" să meargă mai bine 
necesar în primul rînd sprijinul < 
ducerii întreprinderii, și apoi o 
bună organizare a muncii în sînul < 
siliultii asociației.

53.191 de ore de muncă patriotic
Frumoasa realizare a studenților de la I.C.F.

un club cu puternice 
secții pe ramură de sport

sportive. Este știut că echipele de 
baschet, băieți și fete, ale Științei, 
deși foarte tinere și lipsite de ex
periență, au adus clubului lor multe 
satisfacții. Formația masculină a ocu
pat locul doi în campionatul repu
blican din acest an, jar fetele au 
promovat recent în categoria A. Re
zultate frumoase au obținut și at'e- 
ții. Clujenii se mîndresc că în orașul 
lor au fost aduse de curînd titlurile 
de campion balcanic și de campion 
mondial universitar, că deținătorul lor 
fiind studentul clujean Cornel Po
rumb...

Intîmp'jarea a făcut ca în timpul 
discuției noastre cu tehnicienii clu
bului Știința, să înceapă, la sediul 
clubului, verificarea caloriferelor. 
Prilej 
aflăm 
Cluj.
ȘÎ de .
frumoasă activitate. Anul trecut, de 
pildă, hochciștii au terminat com
petiția pe locul trei, iar secția de 
patinaj deține de trei ani titlul de 
campioană republicană.

Firește, ne-am întrebat: care este 
„secretul" succeselor remarcabile 
obținute de sportivii Științei Cluj? 
Să fie oare numai pasiunea studen
ților pentru sport, numai buna pre-

verificarea
de a ne aduce aminte că ne 
în prag de iarnă și că la 
echipele studențești de hochei 

patinaj, desfășoară iarna o

gătire pe care o primesc ei în ca
drul secțiilor ?

Mai este „ceva“l Acest „ceva", 
căruia i se datorește în bună parte 
activitatea fructuoasă a echipelor 
sportive studențești, poate fi rezu
mat în cîteva cuvinte: birourile de 
conducere ale secțiilor pe ramură 
de sport își trăiesc intens viața, sînt 
mereu în mijlocul sportivilor, aproa
pe de preocupările și de dorințele 
lor. Considerăm că multe din suc
cesele obținute de sportivii Științei 
se datoresc faptului că conducerea 
secțiilor pe ramură de sport a fost 
încredințată unor cadre cu munci 
de răspundere în facultățile clujene, 
conferențiari universitari, lectori, a- 
sistenți. oameni care iubesc cu pa
siune sportul, care sînt legați, am 
putea, spune organic, de activitatea 
sportivă a studenților de la Știința. 
In aceste condiții, succesele sporti
vilor din secțiile fotbal (secție con
dusă de conf. univ. dr. Nicolae Coja și 
dr. Alexandru Țăranu), baschet (dr. 
Nicolae Balcany), rugbi (Alexandru 
Lemnarii) și a celorlalte secții, ne 
apar firești. Ele dau speranța că și 
în viitor, activitatea secțiilor pe ra
mură de sport de la Știința Cluj 
va cunoaște aceleași succese.

R. CĂLĂRAȘANU

In cadrul ședinței festive de analiză a muncii patriotice la I.C.F. sti 
denții anului IV primesc drapelul de brigadieri fruntași de la reprezentat 

anului II.

Recent a avut Ioc la Institutul de 
Cultură Fizică — într-un cadru 
festiv — analiza activității de 
nluncă patriotică a studenților în 
anul universitar 1958-59. Studenții 
și cadrele didactice au pfestat în 
total 53.191 de ore de muncă pa
triotică și au făcut economii în 
valoare de 314.781 lei.

Sala de festivități este arhiplină. 
Asistentul Alexandru Forțu, secretarul 
organizației U.T.M., vorbește despre 
frumoasele realizări. In sală, studenții 
ascultă cu atenție bogatul raport de 
activitate. In privirile lor citești bucu
ria și mîndria muncii îndeplinite. In 
amintirea lor revin clipele petrecute... 
...în munții Paring, cînd pe drumul a- 
menajat de studenți urca primul trac
tor spre locul unde se va construi ca
bana I.C.F.-ului. Tinerii de Ia I.C.F. 
au înfruntat condiții grele — frig, 
ploaie — dar nu s-au dat înlături. Cu- 
rind va începe construcția...

(Foto : I. Mihăică) 
zile’e dogoritoare de vară 
Fundulea unde au prestat s 
de muncă voluntară la cuh

...în 
G.A.S. 
de ore 
recoltei. Au legat prietenii de neu 
cu țăranii muncitori, au făcut deir 
strații sportive, s-au luat în întrec 
cu localnicii.

...în incinta stadionului, la ame 
jarea unui teren de antrenament.

...la Uricani, pe șantierul Arcud 
Șirul amintirilor se întrerupe, i 
Forțu a terminat expunerea. Urme 
premierile: Nicolae Gliga pent'jj» 
ore prestate, Oleg Solomon 4 
Ghecrghe Tomescu 365 ore, E. 
Costache 314 ore etc. Un moment 
moționant: brigadier i anului IV [ 
iau de la anul II drapelul de brig 
fruntașă. Cei prezenți se ridică în 
cicare și aplaudă cu căldură.

I G

DRUMUL SPRE

intrat timid pe poarta bazei hipice. O rafală de vînt ce 
batea dinspre Dîmbovița îl făcu sa-și ridice gulerul parde
alului. Își frecă mîinile amorțite de frig și aprinse grăbit o 
țigară. „Cuiaj I Trebuie să reușesc !“ — sc îmbărbăta în 
gînd. In manej opri pc primul venit :

— II caut pe antrenorul Mureșanu I
Cel întrebat, un bărbat tînăr, dar cu fire argintii Ia tîmple și cu O 

privire de copilandru, se uită lung la ,,musafir" și-i zise ;
— Cu ce ocazie ?
— Aș... aș vrea să mă înscriu la... pentatlon...
— Uite, băiete, înainte de toate aruncă țigara. Apoi stăm de vorbă. 

Sînt Mureșanu 1
— Dan Ionescu mă cheamă...

Așa a făcut cunoștință Dan Ionescu cu pentatlonul Antrenorul lon 
(Mureșanu de multe ori îi reîmprospătează această amintire din pri
măvara anului 1956. I.ui Mureșanu i-a plăcut acest băiat timid, dar 
cu o voință rar întâlnită la un tînăr de 18—19 ani. Și deseori poves
tește pentatloniștilor începători despre prima vizită la manej a lui 
Dan Ionescu : „...Să știți, de atunci Dan n-a mai luat țigară în 
gură !...“

Dar să ne întoarcem în primăvara lui 1956, Și să răsfoim jurnalul 
de însemnări al antrenorului coordonator de pentatlon modern 
Mureșanu. Pe prima filă. în dreptul numelui luj Dan Ionescu, cu litere 
șterse de vreme stă scris: „Cu perspectivei Oare peste cîți ani scoatem 

din el un pentatlonist de categoria întîi?...
Această întrebare și a pus-o și Dan Ionescu cînd a început lupta 

cu normele de clasificare. O luptă grea, nu glumă! Să te întreci în 
cinci probe sportive diferite... Daca te gîndești că el, înotător fiind, 
habar n-avea de celelalte patru probe din care se compune pentatlonul 
modern. Călărial Și acuma îl trece Dadușeala, cînd se gîndește la

năzdrăvana .Racheta", primul cal pe care l-a încălecat. Tn prima zl 
cînd l-a trîntit, „Racheta" necheza parcă rîzînd de amicul nostru, 
care, întins pc jos, se uita supărat Ia iapă. încă o încercare. Rezul
tatul a fost același. Acum însă calului parcă i se făcu milă de el ; 
venind aproape de Dan. cu botul îl invită să se scoale... Nu-i chiar 
așa de rea „Racheta" asta... Urmă la rînd „Elegant". Cu acest caJ 
era mai mare dragul să galopezi în jurul manejului.. Cit au transpirat, 
el și calul lui, pînă au trecut de primul obstacol ! In serile răcoroase 
de martie mergea acasă de la manej frînt de oboseală. Nu odată era 
să dea bir cu fugiții. „Trebuie să reușesc 1“ — își zise el în acele 
clipe de slăbiciune...

...Despre sîrguința cu care urma antrenamentele de scrimă, ,,nea 
Ionescu". portarul de la sala Floreasca ne-ar putea povesti cel mai 
mult. De cîte ori nu a înoptat și el pentru Dan, în sală pentru ca 
,, proaspătul" pentatlonisî nu se îndura să părăsească planșa. „Mă 
mir că nu se rup vinele de atîtea fandări! — zice portarul, făcînd 
pe supăratul. II cunoștea pe Dan înră de la bazin de pe vremea cînd 
băiatul se ,,ocupa" numai cu înotul. Și pc atunci. Dan era ultimul 

care ieșea din bazin Sper că la înot nu mai vii!"—îi zise într-o 
zi lui Dan. „Chiar de mîine reîncep antrenamentele, dar acuma te 
rog să mă lași să mai„trag“ odată cu Manciu", îi răspunse rîzînd 
Dan și cu un „Heilaa!" se aruncă cu spada în mînă asupra partenerului 
său de antrenament... A doua zi după masă îl puteai întâlni în bazin, 
a treia zi pe poligon, iar mai apoi la cros.

...A sos’t și ziua primului mare concurs de pentatlon din viața lui 
Dan. Era în vara aceluiași an. Nu mai putea de bucurie cînd la sorți 
i-a căzut chiar calul „Elegant". A și scos un timp bun La scrimă a 
mers cum a mers, dar la tir i s-a ..înfundat" — cum’i-a spus mai 
tîrziu antrenorul. La înot și crot a ’ recuperat mult. Cînd s-a făcut 
clasamentul general numele lui Ionescu se afla în dreptul cifrei 10. 
In seara aceea, antrenorul Mureșan a notat în jurnalul de însemnări : 
„Dan Ionescu a obținut categoria a Il-a de clasificare. Trebuie sa mai 
învețe mult la tiv și la scrimă

—- Ai înnebunit fiul meu?
— Nu mamă. Mă antrenez !
Mama Iii Dan se uita mirată la băiatul ei care, în pijama, cu 

mînecile suflecate, balansa întruna,., fie-ul de călcat.
— Asta-i pentru siguranță la tir. Așa sc ridică și pistolul. Dar 

acuma să încep cu fandarea...
— Un-doi... un-doi,.. un-doi...
— Asta-i pentru scrimă — lamuri Dan pe maică-sa... Un-doi..t 

un-doi...

...De sute de ori ridica Dan fierul de călcat într-o zi. Și făcea 
sute de fandări ca să-și corecteze tehnica. Toate acestea peste orele

de antrenament. Rezultatul ? Să sărim încă un an. August 1957. La 
campionatele republicane de la Sibiu, Dan Ionescu se clasează pe locul 
III, obținînd 4420 puncte | Și prin punctaj și prin locul obținut în 

clasament și-a îndeplinit norma de categoria întîi. S-a oprit el aici? 
Nu prevede oare regulamentul de clasificare și un titlu mult rîvnit 
de sportivi, titlul de maestru al sportului ? Dan aspira la acest titlu. 
Și de ce nu ? In jurnalul antrenorului coordonator în dreptul numelui 
său apăru următoarea notiță : „Bun pentru selecție".

Și în septembrie făcu deplasarea la Stockholm, locul de desfășu
rare a campionatelor mondiale de pentatlon modern. ,,Cal bun, ușor 
de condus" — constată el la încălzire. La start porni într-o viteză, 
de parcă mînca pămîntul. Terenul era greu, mocirlos. Pînă la obsta
colul 14 totul a mers bine. Aici, calul s-a poticnit și a căzut, cu 
călărețul sub el. 10 minute ș-a căznit Dan pînă l-a ridicat. Rănit și el 
totuși nu abandonă cursa. Termină proba cu o singtfră penalizare. 
Dar tot cu „0“ puncte s-a ales. S-au dus toate speranțele ! Și dacă te 
gîndești că, — scăzînd cele 10 minute pierdute—,a fost cronometrat cu 
cel mai bun timp ! Nu-i nimic Va lupta mai departe pentru echipă. 
In acest campionat mondial, echipa romînă s-a clasat pe locul 7, 
întrecînd țări cu tradiții în acest sport ca Anglia, Polonia Italia etc...

...1958, Sopot. Concurs internațional cu Polonia. Locul 1 : Dan Io
nescu (R.P.R.). ,,Este o jumătate normă de maestru" — îi spuse 
felicitîndu-l antrenorul Mureșanu. „Voi munci și pentru cealaltă ju
mătate" — îi răspunse Dan. Și își intensifică antrenamentele. Jn 
august, la Cluj cîștigă campionatul republican. Acest succes îi dă 
parcă aripi. „Sînt campion, dar la tir am mers slab..." — constată el. 
Dan sosea primul la antrenamentele de tir și tot rafalele pistolului 
său răsunau pînă seara tîrziu pe poligon.,,

...In septembrie la Sofia, după concursul cu Bulgaria, cînd colegul 
său Manciu îl felicită pentru locul întîi și pentru... cealaltă „jumă
tate" de normă de maestru Dan Ionescu îi răspunse zîmbind— „Greu 
a fost, dar am reușit..."

Cînd în vara acestui an i s-a înmînat înalta distincție, maestrul 
sportului Dan Ionescu a promis că va fi demn de ea. Și s-a ținut 
de cuvînt : la începutul lui august a cucerit a doua oară titlul de 
campion republican, iar în septembrie în concursul bilateral cu 
R.D.G. s-a clasat pe locul II, realizînd în același timp norma pre- 
olimpică I

Se termină oare povestirea aici ? Sîntem convinși că nu 1 De Ia tî- 
nărul maestru al sportului așteptăm rezultate și mai valoroase. In 
regulamentul de clasificare a sportivilor mai există un titlu... Cel 
de maestru emerit... Da, acesta este drumul spre măiestrie. In anii 
noștri luminoși acest drum este deschis oricărui tînăr sportiv. Iar drept 
recunoștință, sportivii noșt’i muncesc cu dragoste, se-ntrec pe sta

dioane dind minunate exemple de patriotism.

AL. INOVAN



„RECITAL" VOINESCU
Orice s-ar spune, portarul Voinescu are reflexe și... spec

tatori. Reflexe perfecționate prin antrenament și specta
tori cuceriți prin nedezamăgire. De acest lucru m-am 

onvins încă o dată, acum cîteva zile, pe terenul C.C.A.
..Antrenamentul se terminase 
căderea serii, spre părerea 
rău a nelipsiiilor suporteri 
echipei militare. In drum 

■e vestiare, Cacoveanu înge- 
nche pentru a-și mai încheia 
dată șireturile. Constantin pă- 
r-^nlene, Alexandrescu făcea 

ții săi pași mărunți de 
.e mecanică, iar Tăi ar a a- 

ga în salturi, „slalonund" 

■ntru o clipă spațiul întunecat al porții. (Foto: I. Mihăică)
re dușuri, printre coechipierii 
i deloc grăbiți.
In vestiar se aprinseră lumi
le. Pe teren rămăsese doar 
trenorul Gică Popescu șl 
linescu. Portarul militar na 
telegea să încheie antrena- 
mtul fără un... supliment. Fir

in 4 rânduri
Tînărul fotbalist Cons

tantin Greere din echipa 
uzinei „Elcctroputere" — 
Craiova este fruntaș în 
producție și în sport 

s place Greere: muncește 
nimeni n-are ce să zică.

in felul cum se străduiește, 
nu e... greer, ci... furnică.

Consiliul asociației spor
tive de la Fabrica de tu
tun din Ocna Mureș că
mine surd la repetatele 
sezisări ale membrilor a- 
sociației, de a organiza 
șl e secție de atletism.

a este un exemplu bun 
eloda lor de comportare 
lorlivil au destul tutun, 
ar nu mai au de loc... răbdare!

MIRCEA CODKESCU
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Cela mai bună
din toate

Cu Aurel Ifirnia despre el 
și despre alți sportivi 
din filmul „Ava!anșa“

De multă vreme Federația 
Internațională de Volei studia 
posibilitatea adoptării unei foi 
de arbitraj unice, care să fie 
folosită la competițiile interne 
sau internaționale de volei 
din lume. O foaie de arbitraj 
unică pentru că în momentul 
de față aproape fiecare fede
rație are foaia ei, mai bună 
sau mai puțin bună, astfel că 
atunci cînd la F.I.V.B. se tri
mit rezultatele diverselor 
competiții internaționale, se 
întîmpină diverse greutăți. 
Numeroasele propuneri făcu
te pînă acum nu au fost so
cotite în totul corespunză
toare.

lată însă că de la recen
tul Congres al Federației In
ternaționale de Volei, înche
iat cu puțin timp în urmă 
la Budapesta, am primit ști

cînd antrenorul a fost și mai 
e un bun șuier, nimic nu e mai 
simplu.

Așa a început „recitalul" Voi
nescu. Un ,.recital" mai variat 
chiar decit cel oferit de Gro- 
sits, cu ani în urmă, pe „Re
publicii". Un, .recital" în care 
șuturile la „firul ierbii" alter
nau cu cele „la păianjen", iar 
,/obinsonadele" erau urmate de 

supra-extensii centru prinderea 
mingilor cu boltă.

...Se întunecase de-abirielea. 
Suie de spectatori se înscrise
seră într-un arc care învăluia 
poarta, înaintînd cu vîrfurile 
mult în teren. Un zid viu care 
retrimitea imediat mingile spre 
antrenor. Voinescu deslușea cu 
greu mingea. Pe fondul cenu
șiu al cerului, treningul lui larg 
descria contururi de liliac. „Tu
narul" Gică Popescu aproape 
că nu se mai vedea. Doar pan
tofii de tenis mai erau un punct 
de reper. Și (poate) șuieratul 
mingilor.

.„Am auzit că anii pianiști 

în loc de bibliografie

1

Răsfoind ultimul 
buletin al Direcției 
Difuzării Cărții, era 
cît pe aci să întorc 
prea repede pagina 
rubricii de medicină. 
Dar numele unuia 
dintre autorii lucră
rilor recent apărute 
ne-a reținut totuși 
atenția, fiindcă ne era 
prea bine cunoscut. 
Anume, în dreptul 
titlului „Chirurgia 
herniilor" (un volum 
de 264 pagini) stă 
scris : Dr. Octav Tro- 
lanescu.

Desigur, faptul nu constituie o surpriză. De 
mult cunoșteam activitatea plină de succese a 
acestui bine reputat chirurg, care — mai este

nevoie să amintim ? — fri orele Ifbere obișnu
iește să joace șah și... încă foarte bine. De mai 
multe ori campion al R.P.R., maestru interna
țional. participant la numeroase turnee inter
naționale de șah, Octav Troianescu este una 
din cele mai populare figuri ale mișcării noastre 
sportive.

Notînd cu satisfacție această nouă reușită în 
domeniul profesional a doctorului Troianescu, 
i-am adresa totuși maestrului Troianescu o mică 
critică... Anume, așteptăm de mai mulți ani ca 
semnătura sa să nu apară numai în fruntea 
lucrărilor de medicină, ei și — dacă se poate 
— deasupra unor cărți de teorie șahi stă, pe 
oare iubitorii sportului cu 64 pa trate le-ar primi 
cu htîta interes.

Ce părere are dr. Troianescu dar și... Editura 
Tineretului 2 , _

rea că foaia de arbitraj ro- 
mînească (prezentată cu a- 
cest prilej) a fost luată în 
studiu pentru introducerea ei 
ca foaie internațională. O 
serie de federații, printre 
care și cea a U.R.S.S., au 
anunțat că o vor introduce 
imediat în campionatele in
terne, pentru a fi experimen
tată pînă la viitorul Con
gres care va avea loc în 
anul 1961 la Paris.

Acest instrument de evi
dență, conceput în forma șa 
actuală încă din anul 1955 
de ing. Constantin Murafa, 
arbitru de volei, oferă nu 
numai posibilitatea unei ur
măriri simple și fără erori 
sau omisiuni a evoluției sco
rului, ci și a unei analize 
ulterioare asupra desfășurării 
jocului.

exersează purtînd mănuși, pen
tru a-și perfecționa digitația, 
iar unii aileți aplică tălpi de 
metal pe tălpile de piele, pentru 
a-și îngreuna alergarea. Să fie 
oare antrenamentul nocturn al 
lui Voinescu un procedeu ase
mănător pentru perfecționarea 
reflexelor sau o expresie a ma
rii lui pasiuni pentru sport ? 
Faimosul reflex din meciul cu 
Dinamo ar pleda pentru prima 
alternativă. (Miraculoasa înăl
țare a portarului la șutul lui 
Vasile Anghel .ar pulea fi re
prezentată grafic doar prin spi- 

rata unui resort). In schimb e- 
lanul și neastîmpărul arhicunos
cut al internaționalului ar con
firma-o pe a doua.

...Gică Popescu opri mingea. 
Surprins parcă, Voinescu mai 
întinse odată elasticul treningu
lui (obișnuitul său gest de ener
vare!), dar se supuse. Se su
paseră șl spectatorii. Arcul de 
cerc își pierdu forma. Printre 
punctele roșii ale țigărilor care 
traversau pista spre ieșire, un 
mărșăluitor întlrziat se furișă 
ca o nălucă și dispăru în 
noapte.-

IOAN CHIRILA

Pe maestrul sportului Aurel 
Irimia îl știam ocupat cu tur
narea ultimelor secvențe ale fil
mului „Avalanșa". Ne-am mi
rat deci mult atunci cînd l-am 
întîlnit în mijlocul elevilor șco
lii de alpinist! de la cabana 
Peștera din Bucegi.

„Am terminat toate filmările 
și acum am revenit la prima 

Alpinismul a rămas marea pasiune a lui Aurel Irimia.
Iată-l în fotografia noastră (primul din dreapta), împreună cu 
Matei Schenn și' Ladislau Caracioni, după ce au escaladai 
„Muchea Sentinelei" din Blidul Uriașilor.

mea pasiune, alpinismul, ne-a 
spus el imediat ce ne-a văzut.

...Se înserase. Focul de tabă
ră ardea viu și răspîndea în 
jur o căldura plăcută. Era ul
tima seară petrecută împreună 
de elevii seriei a doua a școlii 
de alpinism dc la Peștera și, 
după cum stabiliseră „tradiția" 
cei din prima serie, era desti
nată unui foc de tabără cu pri
lejul căruia avea loc o mică 
serbare și se făcea evidențierea 
celor mai buni. Am profitat de 
acest prilej pentru a continua 
discuția începută dimineață cu 
Aurel Irimia despre filmul „A- 
valanșa" în care întruchipează 
personajuj principal, pe ingine
rul Marin.

— Deși „Avalanșa" na este 
un film cu subiect sportiv, to
tuși printre cei care au lucrat 
sînt și o serie de sportivi cu- 
noscuți. Realizarea anumitor 
secvențe implică neapărat cu
noștințe de alpinism și schi. De 
pildă, inginerul Marin, pe ca
red interpretez eu, trebuie să 
cadă în momentul unei ascen
siuni. Căderea este foarte spec
taculoasă dar și periculoasă: 
un piton slab scapă din fisură, 
frînghia filează prin carabinie
ră șl eu... cad. Pentru ca scena 
să iasă cit mai bine, a trebuii 
să „cad" de... patru ori. Sec
vența aceasta este foarte im
portantă pentru film, ea gene-

...la primele alergări pe jos 
organizate la 26 oct. 1910 în 
București abia s-au întrunit 14 
concurenți și că timpurile obți
nute n-au fost înregistrate din 
lipsă de cronometre ?

...primul record romîn la a- 
runcarea greutății a fost stabi
lit în anul 1912 de către elevat 
Sachelarie (liceul Gh. Lazăr) 

rînd altele la fel de palpitante. 
Operatorii au fost nevoit i să se 
transforme de multe ori în a- 
devărați alpiniști !

Acțiunea filmului (al cărui 
scenariu este scris de cunoscu
tul dramaturg Horia Louinescu, 
după o idee a regizorului Dinu 
Cernescu, și el alpinist) începe 
într-un orășel de munte în ziua 

în care se împlinesc cinci ani 
de la punerea primei lui că
rămizi și se încheie în momen
tul cînd echipa de alpiniști, care 
plecase să salveze pe muncitorii 
unei stațiuni de teleferic. în- 
gropați de o -avalanșă, primesc 
primele semne că aceștia tră
iesc.

— Filmul a pus probleme 
deosebit de dificile cărora re
gizorul principal Gheorghe Tur- 
cu și regizorul secund Zizi Bos
tan le-au găsit rezolvarea cea 
mai fericită, ne-a spus Aurel 
Irimia. Este primul nostru fitm 
făcut pe munte, în timp de iar
nă. Sînt peisaje splendide pe 
care puțini le cunosc.

— în ce regiuni s-au făcut 
filmările?

— In afară de unele scene 
filmate la Babele, s-a filmai 
foarte mult în Făgăraș, la Po- 
dragul, în plină iarnă. In afară 
de mine, sportul mai are re
prezentanți pe alpiniștii Paul 
Fozokoș, Alexandru Stătescu, 
Matei Schenn șl Ladislau Ca
racioni, pe schiorii Ion Zangor, 
Cornel Tăbăraș, Gheorghe Bălan, 
Nicolae Pandrca șl Mircea E- 
nache.

...Nici nu am băgat de sea
mă cînd se stinsese focul. Doar 
cîțiva tăciuni mai străluceau în 
cenușă. Răcoarea nopții se fă
cea acum simțită...

MIRCEA TUDORAN 

ca performanța de 8.92 m2 La 
acea dată recordul mondial era 
de 14(20 m.

...în septembrie 1909 a avut 
loc primul campionat oficial al 
cicliștilor? Cu acest prilej, Cor- 
neliu Marinescu și Ionel Bră- 
deanu au străbătut distanța 
București-Plocști în 2 ore și 10 
minute.

„.romanul sportiv „Unspre
zece" al lui Eugen Barbu va fi 
editat în curind, în limba bul
gară? Traducerea va fi semnată 
de Toncio Toncev și Ivan Kris
ten.

ROBERT BORIANSK, RB-! 
ȘIȚA. — Este adevărat că^ 
uneori, mai ales cînd sînt în 
criză de timp, chiar cei mai 
mari jucători de șah pot faca 
greșeli de... începători. In. 
cazul însă la care vă referiți 
Dvs. — partida Keres —• 
Smîslcv publicată în ziarul 
nostru nr. 3186 — cel care a 
greșit sînteți Dvs. și nu... 
Keres! Intr-adevăr, nu există 
nici un contra-răsputis la „șa^ 
hui etern" dat de Smîslov.- 
Dacă ați fi fost în sală și 
i-ați fi... suflat lui Keres mu" 
țările pe care Dvs. le consid 
derați „de cîștig", știți ce s-ar 
fi întîmplat? Cu 43.Td8-f- ?? 
N:d8 Keres rămîneia fără uri 
turn, iar la 43.14 ?? Nb7 el 
ar fi fost, de asemenea, pier
dut. Tot ce vă putem sfătui 
e să urmăriți, în continuare,- 
cu atenție, partidele lui- Keres. 
POate că odată și odată o să-l—> 
prindeți ! Deocamdată...

IOAN MOCEANIJ, BUCU4 
REȘTI. — 1) Fotbalistul Cio- 
sescu este medic. 2) Ungaria 
— Anglia 6—3. Meciul s-a 
jucat în 1953. la Londra, iar 
rezultatul a constituit, la vre" 
mea lui, o mare senzație. în" 
trucît consemna prima înfrîn- 
gere pe teren propriu a repre
zentativei de fotbal a Angliei!. 
Revanșa disputată cîteva luni 
mai tîrziu, la Budapesta, s-a 
încheiat cu o nouă și senzațio
nală victorie a fotbaliștilor 
maghiari: 7—1,

ION ORZARU. BUCUREȘTI.
1) Campionatul republican dd 
hochei pe gheață pe 1959 s-a' 
disputat în primăvară. Noul 
campionat, pc I960, începe în 
ianuarie. 2) 11 veți revedea, 
firește, pe hocheistul Stafie, 
însă în poarta... Științei Glu}.

I. FARKAȘ, DEVA. — 1)’ 
Parry O’Brien împlinește în 
ianuarie 28 ani. Înălțimea : 1,90, 
Greutatea : în jur de 105 kgr.
2) La atletism nu există con
diții speciale pentru stabi irea 
recordurilor mondiale. Nu sînt 
valabile performanțele obținute 
la antrenamente. Altfel, orice 
rezultat realizat într-un coocurs 
dinainte anunțat — și bine 
înțeles în condițiuni de perfectă 
regularitate — este luat îa 
considerație. Dvs. întrebați daci 
e suficientă simpla a-ntmțare a 
rezu'tatului la I.A.A.F. ? Da, e 
suficient 1

ION POȘTAȘUL

0 glumă sau o lipsă 
gravă?

Un personaj bine cunoscut 
pe terenurile bucureștene da 
sport: „Nea Jenică", ai Urna to
rul „galeriei".

Din păcate, e verba de o 
fotografie mai veche. Duminica 
trecută, de pildă, la meciul fe
minin de volei dintre Dinamo 
București și Progresul Tîr- 

goviște, spectatorii au fost un 
moment surprinși neauzindu-l 
pe „Nea Jenică" încurajîndu-șl 
ca de obicei, echipa favorită — 
Dinamo. Și totuși „Nea Je- 
nică“ era în șală i Dar unul 
dintre arbitri, Buță, neprezen- 
tîndu-se la îneci, nu s-a mat 
găsit altă soluție dec;t aceea 
de a i se încredința unui spec-: 
tabor — în speță lui „Nea Je
nică" — rolul de... arbitru de 
tinie f? I

Desigur că „Nea Jenică", pa
sionat suporter, este cel dinții 
care nu se simte bine într-un 
astfel de rol. Dar dacă uliii 
s*nt de altă părere...

Ce are de spus Federația dej 
volei ?
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Au fost desemnați primii campioni Meciul U.R.S.S.-R. P. Bulgaria decide campioana lumi

(Urmare din pag. 1) 
4GC.A.), Tudor llie (Petrolul Ploești), 
Ștefan Haukler (Unio Meteorul Roșu 
Satu Mare). C. Marinescu (Progresul 
București), luliu Hovany (Știința Tg. 
Mureș), Gh. Isopescu (Petrolul 
Ploești).

Nici nu se consumase jumătate din 
întrecerea finală și campionul era cu
noscut. Tudor llie avea 5 victorii iar 
Zilahi și Poenaru — principalii lui ad
versari în lupta pentru titlu — înre
gistraseră înfrîngeri care le barau se
rios drumul spre victorie. In al șase
lea asalt pe care îl susține, Tudor 
llie este întrecut de juniorul Ștefan 
Haukler. Este singurul moment care 
„dezmorțește'* întrucîtva finala, deoa
rece în luptă mai poate conta și Poe- 
naru. Dar comportarea ulterioară a 
acestuia — ca și a celorlalți compe
titori la titlul — este din ce în ce 
mai slabă, ceea ce netezește drumul 
«pre victorie lui Todor llie, Invingîn- 
du-1 clar pe C. Marinescu, acesta a 
cucerit titlul de campion.

Iată clasamentul probei de floretă 
bărbați: 1. Tudor llie 6 v., 2. C. Ma
rinescu 4 v., 3. Ștefan Haukler 4 v., 
4. Ion Drîmbă 3 v. ;5. Sorin Poenaru 
8 v. ; 6. losif Zilahi 3 v. ; 7. Gh. Iso
pescu 3 v. ; 8. Iuliu Hovany 2 v.

...Șl LA SPADA

s-au prezentat concurenții din Cluj.
In semifinale lupta a îmbrăcat de

seori un caracter deosebit de acerb,, 
concurenții susținîndu-și șansele cu 
multă dîrzenie. Au plăcut, mai ales, 
partidele dintre Csillag-Toth, Dobrescu- 
Sinko, Gurath-Thalmeiner, Haukler-Ilie 
Tudor, în care spectatorii au avut pri
lejul să asiste la numeroase asalturi 
spectaculoase. De altfel, lupta strînsă 
care s-a dat în semifinale este pro
bată și de faptul că pentru desemna
rea a doi dintre cei opt finaliști ai 
probei au Tost necesare mai multe 
jocuri de baraj între Dobrescu, Lău- 
doiu, Horvath și Sinko.

In cele din urmă, în finală aveau 
să se întîlnească următorii concurenți : 
I. Tudor, Csillag, Dobrescu, Toth, Ga
rat h, Sinko, Thalmeiner și Haukler.

Iată clasamentul probei de spadă: 
1. Ștefan Haukler (Satu Mare) 5 v. 
(după baraj); 2. Adalbert Gurafh 
(Cluj) 5 v.; 3. Răzvan Dobrescu 
(București) 5 4. Tudor llie (Plo
ești) 4 v.; 5. Tiberiu Csilag (Cluj) 
4 v.; 6. Ștefan Toth (Cluj) 3 v.; 7. 
Oscar Thalmeiner (Oradea) 1 8.
Ștefan Sinko (Oradea) 1 v.

Campionatul continuă astăzi cu în
trecerile din cadrul probei de sabie, 
iar mîine — în ultima zi — vor evo
lua concurentele înscrise în proba de 
floretă.

T. STAMA

(Urmare din pag. 1)

Tarea în zonă. Măsura aceasta s-a 
dovedit bună, deoarece baschetbalis
tele romîne nu au făcut paravane 
pentru facilitarea aruncărilor, nu au 
forțat pătrunderile sub panou, nu au 
angajat pivoții în momentele favo
rabile și, în general, au prestat un 
joc static, care a ușurat sarcina 
apărării iugoslave. Echipa R.P.F. Iu
goslavia a profitat de comportarea 
slalbă a reprezentativei romîne în a- 
ceastă repriză și a realizat nume
roase contraatacuri, majoritatea termi
nate cu coșuri înscrise. Spre deose
bire de alte meciuri, de astă dată 
echipa R. P. Romîne s-a comportat 
bine în repriza a doua. Din primele 
minute s-a văzut că baschetbalistele 
noastre au intrat în ritmul normal, 
jticînd oalm. organizat. Ele au refă
cut treptat handicapul și au reușit, 
datorită acțiunilor la coș, să „scoată** 
din teren (pentru 5 greșeli perso
nale) trei din cele mai bune adver
sare : Radovanovici, Martinovici și 
Zokovici. Din păcate însă, pripeala 
în acțiuni și ratarea a numeroase 
aruncări libere (în acest meci jucă
toarele noastre au fost mai deficitare 
ca oricînd la acest capitol) a împie
dicat obținerea unui scor egal, care 
ar fi adus prelungirea partidei. In 
ultimele secunde am avut prilejul 
să egalăm, dar după o intercepție

uimată de un contraatac, Predescu și 
imediat după ea Cucuruz ratează 
aruncarea la coș. Subliniem că în 
ultimele minute echipa noastră a 
folosit „presingul**, care a dat re
zultate, derutînd apărarea adversă 
și obținîndu-se numeroase intercepții. 
Ne gîndim însă cu regret că dacă 
antrenorul S. Ferencz ar fi indicat cu 
3—4 minute înainte aplicarea „pre
singului", am fi reușit poate să cîș- 
tigăm. Meciul a fost arbitrat de 
Nikitin (U.R.S.S.). care a condus 
bine, și de Doscocil (R. Cehoslovacă), 
care a greșit deseori, dezavantajînd 
echipa noastră. Din formația echi
pei R. P. Romîne s-au remarcat doar 
Cucuruz și Niculescu. Voicu s-a com
portat foarte slab, ca de altfel și în 
meciurile precedente.

Aseară. întîlnirea dintre reprezen
tativele R. P. Ungare și R. P. D. Co
reene a oferit un spectacol frumos 
și interesant. Baschetbalistele core- 
ence au făcut din nou dovada exem
plarei lor combativități, dar — ca 
și în meciurile precedente — au tre
buit să cedeze în final. Dezavantajul 
taliei mici a fost hotărîtor. Echipa 
R.P. Ungare a făcut o partidă bună 
și a cîștigat datorită plusului de ru
tină și de... înălțime. Scorul meciului:

62—57 (27—31) ta favoarea R.F
Ungare.

Clasament Ia zi:

1. U.R.S.S.
2. R.P. Bulgaria
3. R. Cehoslovacă
4. R.P. Ungară
5. R.P.F. Iug.
6. R.P. Polonă
7. R.P. Romînă
8. R

5 5 0 346—186 li
4 4 0 235—168
5 3 2 303—255
5 2 3 222—287
5 2 3 223—293
4 2 2 220—228 i
5 1 4 210—252

.P.D. Coreeană 5 0 5 211—301

Clasamentul este întocmit fără re 
zultatul meciului R.P. Polonă - 
R.P. Bulgaria, care la închiderea edi 
ției se află în curs de desfășurare.

Ultimele întîlniri din cadrul ceh 
de a treia ediții a campionatuhi 
mondial feminin se vor desfășura dup 
următorul program: SIMBATA: R.F 
Polonă—R.P.D. Coreeană. U.R.S.S.-
R.P. Romînă. R.P. Ungară—R. Ce 
hoslovacă, R.P. Bulgaria — R.P.F 
Iugoslavia; DUMINICA: R. Ceho 
slovacă—R.P.D. Copeeană, R.P. Un
gară — R.P. Romînă, R.P. Polonă - 
R.P.F. Iugoslavia. U.R.S.S.—R.P. Bul 
garia.

In cea de a doua zi a campionate
lor republicane individuale de scrimă 
au intrat în luptă spadasinii... întrece
rile, valoric ceva mai ridicate decît 
cele de floretă au avut — în genere 
— o desfășurare normală. ' Singura 
surpriză a constituit-o eliminarea încă 
din sferturi a unuia dintre specialiștii 
probei — Constantin Stelian, care are 
Insă circumstanța atenuantă de a fi 
fost bolnav. In ceea ce privește scoa
terea din luptă a finaliștilor de anul 
trecut, Teodorescu și Roman, faptul a 
surprins mai puțin, ambii sportivi fi
ind, de fapt, pentatloniști. Ceea ce 
trebuie subliniat este comportarea me
ritorie a componenților lotului repu
blican, care aproape că s-au... plim
bat în serii și sferturi. De asemenea 
este de relevat forma bună în care

Margareta Teodorescu și Rodica Reicher — neînvinse

începe întrecerea celor mai bum 
echipe feminine

Actuala finală a campionatului re
publican nu face excepție de la nota 
obișnuită a întrecerilor șahiste femi
nine. Lupta animată și neprevăzutul 
care intervin adesea în partidele celor 
care își dispută titlul de campioană, 
face ca aceste întreceri să fie deosebit 
de interesante. Este suficient să spu
nem că pînă acum, numai două compe
titoare au rămas neînvinse: Margareta 
Teodorescu — care conduce în clasa
ment — și Rodica Reicher. De notat, 
de asemenea, revenirea Elisabetei Poli- 
hroniade, care — după un start „timid** 
— a înscris patru victorii la rînd, prin
tre învinsele sale fiind și Alexandra 
Nicolau (în runda 5-a).

Iată acum rezultatele înregistrate. 
In partidele întrerupte: Antonie-Desmi- 
reanu ’/2—*/2, Farcaș-Friedman 0—1 ; 
runda 4-a: Polihroniade-Desmireanu 
1—0, Soos-Popa */2—’/2, Farcaș-Rei- 
cher 0—1, Ududec-Friedman 1—0, 
Gogîlea-Rădăcină 0—1. In runda 5-a 
s-au încheiat partidele: Sigalas-Udu- 
dec */2—*/2, Reicher-Teodorescu */2— 
'/2, Popa-Fărcaș 0—1, Ar.tonie-Filipes- 
cu */2—’/2, Rădăcină-Perevoznic 0—1. 
Runda 6-a : Ududec—Reicher J/2—'/2 
Teodorescu-Popa 1—0, Scos-Nicolau 
*/2—'/;, Polihroniade-Antonie 1—0, Go- 
gîlea-Sigalas 1—0, Perevoznic-Fried- 
man */2—'/,, Mayer-Rădăcină 0—1.

După 6 runde, ATargareta Teodores
cu a acumulat 5 puncte, Elisabeta Po- 
lihroniade 4‘/2, Rodica Reicher și Elena

Rădăcină 4, Margareta Perevoznic si 
Sanda Filipescu 3 (din 5 partide), 
Elena Sigalas și Elena Ududec 3

Aseară s-a disputat runda 7-a. In

MARGARETA TEODORESCU 
văzută de Gora

primele ore de joc s-au încheiat par
tidele : Reicher—Gogîlea I—0, Si
galas—Perevoznic a/2—'/2, Popa—U- 
dudec 0—I, Antonie—Soos '/2—‘A> Ni
colau—Farcaș 1—0.

] TE 111 IS EtMASĂ

Scurte notații asupra competiției de Ia Craiova
Confruntarea de la aîîrșitnl săptăminll trecute a fruntașilor tenisului nostru de masă, 

reuniți la Craiova in cadrul penultimei etape a campionatului republican individual și a 
Copoi F.R.T.M., a scos in evidența pregătirea mulțumitoare a unora dintre participants. In 
timpul celor trei zile de întreceri am notat in carnetul nostru o serie de lucruri. Unele, îm
bucurătoare, altele, mai puțin... plăcute. Să le recitim, Împreună :

• După ce, cu vreo lună in urmă, Radu 
Nega lescu a absolvit cu succes un examen foar
te important — admiterea la institutul medico- 
fannacoutic din Cluj, — acum la Craiova, Ne- 
julescn a obținut nota maximă la examenul 
susținut alături de cei mai buni jucători au
tohtoni de tenis do masă. Tînărul sportiv clu
jean s-a dovedit din nou cel mai nun, cuce
rind titlul de campion al țării. El a jucat în 
stilul său caracteristic, atacînd decisiv, lovitura 
sa de rever lăcînd adevărate „ravagii’*. Deși 
Îmbunătățită, lovitura sa ofensivă din dreapta 
este încă deficitară. Negu lescu lovește mingea 
eu o mișcare de jos în sus, ceea ce îi re
duce în mare măsură forța atacului. Cn toate 
că s-a mișcat destul de bine la masă, ar fi 
necesar ca Negu lescu să lucreze mai intens 
pentru a-și ameliora pregătirea fizică generală.

© Spectatorii craiovcni au fost desigur im
presionați ile verva și concepția de joc a ju
niorului Adalbert Retlii. Mult schimbat în bine, 
Retbi a furnizat în compania fui Mircea Po
pescu una din cele mai frumoase partide vă
zute în ultimul timp. Sezisînd intențiile ad
versarului, el a dat riposta cuvenită, atacînd 
cu o putere și regularitate pe caro nu i le 
cunoscusem. Cu o apărare mobilă, Mircea Po
pescu a păcătuit totuși din nou, fiind prea 
defensiv.

® Consemnăm cu satisfacție jocul mai con
stant — cu excepția finalei — al Getei Pi
tică, învingătoare în proba de simplu. In afara 
acțiunilor sale ofensive, ea a arătat la Craiova 
că știe să facă și ioc de mijloc, că se poate 
•ricnta și tactic, că are multe resurse morale
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și de voință. Geta Pitică este însă deficitară 
la lovitura de rever, cu care înaltă prea mult 
mingile.

© Maria Alexandro și Mariana Barasch s-au 
firezentat în ascendent de formă. In meciul 
inal, Maria Alexandru a jucat foarte bine în 

primele două seturi po care Ie-a și cîștigat. 
Apoi, a „căzui" însă complet, fără ca ad
versara sa — Geta Pitică — să fi marcat 
vreo revenire evidentă. Măriei Alexandru îi lip
sește încă atacul din stingă. Do asemenea, 
n-are suficientă putere de luptă și stăpînire de 
sine.

© Surpriza concursului a fost înregistrată în 
partida Mariana Rarasch—Ella Constantinescu, 
unde prima a depășit-o net, pe secunda. Jn bună 
dispoziție de atac, Mariana Barasch și-a purtat 
adversara dintr-o parte în alta a mesei-, fiind 
viu aplaudată de spectatori. Dacă știe destul 
de bine să atace, în schimb, Mariana Barasch 
nu știe să apere, se mișcă greoi și nu se con
centrează continuu. De aceea a și îos>t învinsă 
de Geta Pitică.

© Gatrinel Folca se impune prin seriozitatea 
cu care se antrenează și tenacitatea cu care își 
apăra șansele înlr-o competiție. Nu aceleași a- 
precieri pozitive le putem face în privința ma
nierei sale de a acționa. In decursul întregu
lui concurs de la Craiova, loviturile de atac 
ale lui Gatrinel Folca s-an putut, număra pe 
degete. In toate partidele, cele de simplu ca 
și colo de dublu, reprezentanta Constructorului 
a practicat un joc static, lipsit de orizont, aș- 
teptînd doar greșelile adversarelor. In întîlnirea 
cu Marta Tompa — o altă adeptă a jocului de 
așteptare — în setul decisiv, după patru mi
nute de joc, Catrinol Folca și partenera sa 
executaseră... 254 do schimburi de mingi' și 
#eorul era tacă...» Q-Q. De ditai, apoeblorH

craioveni și-au manifestat destul de zgomotos 
dezaprobarea față de comportarea celor două 
jucătoare. De curînd, Catrinel Folea a fost se
lecționată în lotul republican, dar, „demonstra
ția" făcută Ia Craiova ridică serioase semne 
de întrebare asupra justeței selecționării ei. A- 
cesie îndoieli le poate risipi însăși Catrinel 
Folea printr-o schimbare a concepției sale de 
joc, printr-o orientare spre nn tenis de masă 
combativ»

@ Așa cnm prevăzusem, lupta pentru primul 
loc în Cupa F.R.T.M., dintre Progresul Cluj și 
Constructorul București a fost și la Craiova 
foarte strînsă, diferența de puncte care îi des
parte pe reprezentanții celor două asociații, fiind 
acum de numai patru puncte. Întrecerea rămîne 
în continuare deschisă, urmînd ca ultimul con
curs de la București ?ă decidă pe cîștigătoarca 
Cupei F.R.T.M.

CONSTANTIN COMARNlSCHI

La numai o săptămînă după „star
tul" în campionatul republican mas
culin, încep și întrecerile din campio
natul categoriei A la fete, la care iau 
parte echipele Constructorul București
— campioană a țării —, Știința 
București, Voința Orașul Stalin, Pro
gresul București, C.S. Oradea, Rapid 
București, C.S.M. Tg. Mureș, I.C.F. 
București, Voința Tg. Mureș, Clubul 
sportiv școlar Banatul Timișoara, 
Știința Cluj (revenită în această ca
tegorie după o absență de doi ani) și 
Voința București, participantă pentru 
prima dată la cea mai importantă 
competiție internă feminină. De fapt, 
azi și mîine se dispută doar două 
jocuri (Progresul București — Vo
ința "'g. Mureș și C.S.M. Tg. Mureș
— Știința Cluj), celelalte patru (Ra
pid — I.C.F., Știința București — 
Voința București, Voința Orașul Sta
lin — Constructorul și C.S. Oradea
— Banatul) fiind amînate pînă la 
înapoierea reprezentativei țării noas
tre de la Moscova.

Dorim ca în ediția 1959—1960 
a campionatului republican feminin 
să subliniem în fiecare etapă cît mai 
multe jocuri de valoare ridicată, să 
constatăm că baschetul feminin con
tinuă drumul ascendent început cu 
puțină vreme în urmă.

Zamlirifa Dancitt a „scăpat" de Pa 
irita Șișu fi se îndreaptă spre coș 
Fază din. meciul Progresul—I.C.F 
desfășurat în ediția 1058-1950 a cam 
pionatului republican.

(Foto: Gh. Dumitr..,

Mîine se reia campionatul categoriei/
întrerupt timp de o săptămînă din 

cauza întrecerilor din cadrul slerturi- 
lor de finală ale Cupei R.P.R., cam
pionatul categoriei A de rttgbi se reia 
mîine cu jocurile etapei a XlI-a (a 
treia din retur), care programează în
tîlniri deosebit de interesante. Meciul

„nr. 1“ are loc la Timișoara, unde for
mația locală Știința va primi vizita 
echipei C.C.A. Studenții timișoreni — 
deosebit de tenaci pe teren propriu — 
constituie adversari dificili chiar și

M TIR CU ARCUL ; g

Al doilea concurs republican
Astăzi și mîine, în parcul sportiv 

V. Babeș din Cluj au loc întrecerile 
din cadrul celui dc al doilea concurs 
republican de tir cu arcul. In pro
gram sînt incluse probe pe distanțe 
scurte de 30 și 50 metri, pentru se
niori și senioare. Clasamentele se vor 
întocmi individual, conform regula
mentului internațional jjțlu-

rile de cîștigători ai concursului se 
vor acorda pentru probele de 2X30 și 
2X50 metri, 30 metri, 50 metri, 30-J- 
50 m, 2X30 + 2X50 metri. La în
treceri participă sportivi din orașele 
Petroșani, Tg. Mureș, București, Re
ghin, Cluj, Orașul Stalin și Gheor- 
ghicni,

pentru experimental rugbiști militari 
Scorul strîns din tur (9-3 pentr 
C.G.A.) vorbește, de altfel, de la sine 
La Bîrlad, echipa Constructorul di 
localitate — intrată în zona „codașe 
lor“ — se va strădui să obțină cîști, 
de cauză în fața Progresului Bucu 
rești. In perspectivă, un meci vi*» dis 
put-at.

Celelalte două meduri vor ave 
loc în Capitală. Astfel, pe terenul di 
Parcul Copilului, C.F.R. Gri vița Roși 
va întîlni formația Știința Cluj. I 
sfîrșit, Constructorul București — car 
de la reluarea activității competițional 
n-a. reușit încă să intre în cadență - 
are o misiune destul de grea în întîl 
nirea cu G.SJV1.S. Iași.

★
Partida de categoria A disputat 

ieri ta cadrul etapei a Xll-a a carr 
pionatului republican de rugbi care 
opus formațiile Dinamo București ț 
Metalul M.I.G., s-a terminat cu vii 
toria dinamoviștilor la scorul de 27- 
5 (8—0).

Partida a fost viu disputată. Ea 
plăcut spectatorilor prezenți pe terent 
„Gloria**. In prima repriză, metalul 
giștii au reușit să oprească cu suc 
ces numeroasele atacuri inițiate de d 
namoviști, mcnținînd scorul alb pîn 
în min. 37. Dinamoviștii au practici 
un joc frumos fa special pe linia d 
trcisierturi. In repriza secundă dine 
moviștii atacă tot mai insistent, plirr 
bînd balonul într-un ritm viu și dert 
tîndu-i pe nrctalurgiști.

In această partidă au plăcut lordî 
chescti și Zlătoianu de la Dinamo ț 
Dăciulescu de la Metalul M.I.G.

Arbitrul Teodor Witting a condu



F T B n L
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• Ce pot aduce jocurile de mtine • Speranța lui Macri și explicația lui Ene 1 • Noutăți din 
pregătirile echipelor

losînd tot timpul aceeași echipă:
Uțu—Popa,
Alexandru,
Cădariu, Ene I, Szakacs 1, Koszegy. 
Adică aceeași echipă care a jucat la 
Sofia și Ploești. Cum se explică dife
rența de comportare în cele două

Interesantă și plină de perspective, 
etapa de mîine a categoriei A. Se poa
te spune că este vorba de un asalt al 
echipelor din a doua jumătate a clasa
mentului asupra formațiilor fruntașe. 
Cert este că primele trei — 
Steagul roșu și C.C.A., între 
dă în momentul de față 
lupta pentru primul loc 
— susțin mîine examene 
foarte serioase. Deosebit 
de dificilă este misiunea 
echipelor Steagul roșu 
și C.C.A., care au de în
fruntat, la București și 
Bacău, adversari capabili 
să le încurce socotelile:
Dinamo București și res
pectiv Dinamo Bacău. 
U.T.A. s-ar părea că are 
o sarcină ceva mai ușoa
ră, dată fiind comporta
rea slabă a 
etapa de duminica trecu
tă. Dar nu trebuie uitat 
că nici textiliștii nu au 
strălucit la București în 
meciul cu Progresul și 
acest lucru face ca jocul 
să apară echilibrat. Ști
ința și Minerul, deși joa
că acasă, vor avea de furcă cu Progresul 
și Farul. Interesant de văzut dacă cluje
nii își vor continua sau întrerupe seria 
meciurilor nule... In fine, Rapia și Jiul, 
două echipe care au mare nevoie de 
puncte, se înfruntă la București.

In concluzie, o etapă de la care aș
teptăm odată cu meciuri de calitate, 
și o cristalizare a luptei din diferitele 
sectoare ale clasamentului și o veri- 

plus a elemente- 
vederea meciului 
noiembrie.

Călinoiu, Panait — V. 
Nunweiller—V. Anghel,

id compot 
Petrolului în

'care — bună — în 
.or selecționabile în 
cu Bulgaria de la 8

*

U.T.A., 
care se

De la stînga: Fusulan. Zaharia (Steagul 
roșu), Călinoiu, V. Anghel (Dinamo 
rești).

Bucu-

Lotul a plecat ieri dimineață la Lu- 
peni, unde va juca formația obișnuită, 
exceptînd probabil posturile de extrem 
dreapta și inter stînga, pentru care 
se va apela la Moroianu și Mesza- 
ros I.

• Intr-un joc cu formația secundă, 
Minerul a încercat joi echipa pentru 
duminică : Manolache (Kis) — Plev, 
Coman, Cheresteș—Szoke, Mihaly— 
Paraschiva, Nisipeanu, Mitea, Pereț, 
Crăiniceanu.

Și putină
statistică

o pană, ajun^...

• In categoria A — turul — mai 
sînt de disputat patru etape, progra
mate la 18 și 25 octombrie, 15 și 
22 noiembrie.Călinoiu: Dacă nu le provocăm 

.sutamiiști".
(Desen de P. STOENESCU)

locIn București, cura se știe, au 
două partide :

Rapid-Jitd, la ora 15.30, pe stadionul 
din Giu'ești

. Dinamo-Stcaguf roșu, Ia ora 15.30, 
pe stadionul Re-publicii.

Echipa rapidistă a făcut joi un an
trenament cu Filaret, în trei reprize a 
30’ minute, cu care prilej a fost folo
sită formația : Duiigu—Greavu, Dodea
nu, Macri—Popescu, Neacștt (Langa) 
— Al. Lazăr (Copil), Ozon, Ene II, 
Georgescu, R. Lazăr (Vacant). Echipa 
s-a mișcat destul de bine și a lăsat 
să se întrevadă o comportare mai bună 
duminică.

„La Constanța am jucat mai bine 
deeît în celelalte jocuri — ne spunea 
fundașul Macri — și meritam un meci 
iul. Dar atacul nu rezistă Ia luptă și 
ste ineficace. Duminică însă, sperăm 

să și cîștigăm. Altfel risc să nu mai 
ies din casă — cum am făcut pînă 
acum — 
noștri...".

de rușinea simpatizantelor

★

jocuri ? Ne-a arătatjocuri? Ne-a arătat Ene I: „Meciul 
de la Sofia a fost binevenit din punct 
de vedere moral. Echipa, deși a pier
dut, s-a mișcat mai bine, recăpătîn- 
du-și încrederea în posibilități. In plus, 
jocul bulgarilor ne-a convins că tre
buie să facem „joc de mișcare" și a- 
cest lucru l-am aplicat cu succes la 
Ploești, unde am jucat și mai 
pasele ne-au mers mai precis și 
la urmă am reușit să 
plauze’e spectatorilor 
să facem un meci și 
nică."

bine, 
pînă 

și a- 
Sper

smulgem 
ploeșteni. 
mai bun dtimi-

*

antrenat joi cu 
a regiunii, de 

(2—1) prin

Dinamo
Dinamo I

s-a
(din

antrenat și el joi cil 
camp, orășenesc), fo-

• Dinamo Bacău s-a 
selecționata de tineret 
care a dispus cu 11—1 
punctele marcate de Asan (4), Publik 
(3), Filip (3) și Drăgoi.

® Formația de mîine a Științei Cluj: 
Moguț—Georgescu, Mureșan, Costin— 
Petru Emil. Nedelcu I — Ivansuc, Ma- 
teianu, Munteanu (Marcu), Nedelcu 
II, Moldovan.

• Joi la Arad: U.T.A. I—U.T.A. 
jun. 3—1. Au marcat: Jurcă, Tăucean, 
Petschovski, respectiv Macavei. For
mația probabilă : Coman—Sziics, Bă- 
cuț I, Izghireanu—Capaș. Seres—Pîr- 
călab, Petschovski, Petescu, Tîrlea. 
Tăucean.

• Nici o modificare la Steagul roșu. 
Joacă echipa obișnuită.

c La Constanța antrenament în fa
milie: echipa întîi cu rezervele (8-3).

In jurul balonului rolund
CONSFĂTUIRE CU ANTRENORII 
ECHIPELOR DE CATEGORIA B

Din inițiativa federației de fotbal, ieri 
a avut loc la București o ședință, cu 
caracter de consfătuire, cu antrenorii e- 
chipelor din categoria B. Au fost abor
date o serie de probleme cu caracter 
tehnic și educativ, insistîndu-se în mod 
deosebit pe îmbunătățirea procesului 
de instruire-antrenament și pe compor
tarea disciplinată a jucătorilor. Prin 
cazuri concrete s-a arătat antrenorilor 
că în categoria B se produc dese aba
teri de la disciplină și că în această

rești-Poiana Cîmpina 2-3 (1-1, 2-2),
Textila Mediaș-Record Aîediaș 1-0 (0-0), 
Progresul Tintișoara-Șliința Timișoara 
0-8 (0-4).

Meciul Flacăra Tg. Jiu-Parîngul Lo- 
nea nu s-a disputai, iar Stăruința Si- 
ghet-Glona Bistrița va avea loc la 21 
octombrie a.c.

• Singurul joc restant din categoria 
B, seria a IlI-a, C.S.A. Sibiu—C.S. O- 
radea a fost reprogramat la data de 11 
noiembrie.

direcție trebuie să-și concentreze aten
ția, el fiind principalii educatori ai spor
tivilor.

® Alte rezultate din Cupa R.P.R.: 
Șantierul Roman—C.S.M. Rădăuți 3-5 
(3-1), Marina Constanța-S.N.M. Cons
tanța 0-0 după prelungiri (meciul se 
va rcjuca), Progresul Băilești-C.S. Cra
iova 1-6 (0-3), Crișul lneu-C.F.R. Arad 
0-1 (0-1), Spartac Valea lui Mihai- 
Recolța Cărei 0-2 (0-2), Victoria Flo-

lată cîteva din formațiile pe care 
le vor alinia echipele cuprinse în pro
gramul concursului Pronosport nr. 42 
de duminică 18 octombrie : Dinamo 
Bacău : Faur—Giosanu, Iosif Lazăr, 
Cîrnaru—Vătafu, Ujivari—Drăgoi, Fi
lip, Asan, Ciripoi, Public.

Dinamo Pitești: Varga—Valcan, 
Petca, Haimovici—Florescu, Radu— 
Asan, Barbu, Lozin, Halagian, Pîntea.

C.S.M Reșița : Boceanu—Oșan, 
Chirilă, Htișec—Nicolin, Braiu—Ma- 
teon, Urcan, Varga, Serfozo, Jojart.

Unirea lași: Florea (Popa)— lless, 
Duțcscu, Buimistriuc—Bedivan, loano- 
vici—Blumer, Cărunții, Cojocarii, Mă- 
riuță, (Gavrilă), Ciurugă.

Știința Timișoara: Enăchescu—Co- 
dreanu, Turcan, Pejac (Barcu)— Neac- 
șu, Tănase—Gîrleanu, Iordăchescu, 
Manolache, Lereter, Mițaru,

De pe terenuri...
Ca o completare Ia cronicile jocurilor din categoria A revenim azi eu 

cîteva aspecte — socotim — interesante. Ele cuprind și lucruri bune și 
lucruri rele, privind fie comportarea 
sau anumite mentalități.

JUCĂTORI CONSTRUCTIVI

echipelor și jucătorilor, fie organizarea

me-Am remarcat la Constanta — cu ocazia 
ciului de fotbal Farul—Rapid — doi jucători 
care au dat un randament major. Este vorba 
do mijlocașul constănțean Bibcie și dc interul 
(de conjuctură) Langa, de la Rapid. Jucînd re
laxat și calm, ambii au fost un exemplu de 
disciplină și conștiinciozitate. Firește, aportul

în echipele

Ce folos 
lor 
de

ambii au fost 
conștiinciozitate.u t o l i ji 11 na ți tvuțț 11 iil iu a i ta tu. riiqtt:, apoi tui 

adus echipei a lost important. Timp de 90 mi
nute ei aU fOSt rl:I-ilz>ri,‘ în n/.Mnnln
lor, excelenți în

Intr-un cuvînt, 
însă că efortul 
angajîndu-se — 
combinații sterile.

adevărați ,,dirijori"
situațiile de atac și apărare, 
jucători constructivi.

lor s-a irosit, coechipierii 
ia general — într-un joc

CIND CIOSESCU NU JOACĂ
FOTBAL...

Chiar și cei
irului atacant
fost de acord __ ....
joc a fost nul. Cu toate acestea să nu credeți 
că Ciosescu nu s-a
l-am
ja“

• In cele 42 de partide jucate 
pînă acum (în cele 7 etape) s-au 
înscris 121 de goluri, ceea ce înseam
nă o medie de 2,8 de joc sau un gol 
la 31 de minute și o medie de 17 
goluri pe etapă. Ținînd seamă de fap 
tul că 21 goluri au fost marcate în 
numai trei meciuri (Petrolul—Jiul 
7-0, C.C.A.—Rapid 5—2 și C.C.A.— 
Minerul 6—1), rezultă că totalul dc 
121 de goluri este nesatisfăcător și 
că înaintașii continuă să rămînă da
tori la capitolul eficacitate...

mai înfocați suporteri ai cen- 
constănțean — Ciosescu — au 
că duminică aportul acestuia în 

" -------- --------------------
,,văzut' pe teren. Dimpotrivă 

remarcat adesea. Atunci cînd îl ,,șar- 
, în mod necorect pe Todor, aflat în zbor 
după balon, cînd se bateau cornerele, cînd i-a 
lovit pe Dodeanu și Greavu (profitînd de fap

tul că arbitrul își îndrepta atenția spre fazele 
de jcc din careul constănțean) și mai ales
atunci cînd — după înscrierea golului victorios 
— l-a apucat pe Macri cu mîna de nas, zgil-
țîindu-1 puternic, spre stupefacția tuturor.

Aceste gesturi nesportive s-au adăugat la lip
surile tehnice ale lui Ciosescu, întărind impre
sia penibilă pe care el a lăsat-o in acest meci, 
ca fotbalist... (d. c.).

sudată, din care remarcăm rodnica activitate & 
..cvartetului" Birsan—Sigbeli— Fusulan—Meszaros, 
care a stăpinit bine mijlocul terenului.

Explicația jocului echilibrat de ‘ 
constă in 
tr-adevăr. 
o formulă 
siv și 
însemnat 
in tribunele stadionului Corvtnul. 
un joc frumos, 
plină mișcare, 
cului. Cuvintul de ordine dat de antrenor la în
ceputul 
marcare 
în cea 
litățilo 
pc nd ați) 
facă o 
integral 
per), 
tățile sale, Cosmoc neobosit din .,16 
iar ceilalți Romoșan, Toth. Ciurdărescu. 
Crăciun au fost foarte utili, 
și pe viitor, tinerii 
putea părăsi terenul de joc cu fruntea sus, 
cum

la Hunedoara 
puternica ripostă dată de Jiul. In
formația minerilor din Putroș ni (cu 

improvizată in compui ti’nentul defen- 
nerecomandată de rezultate anterioare) a 

o plăcută surpriză pentru cei prezenți 
Ea a practicat 

deschis, cu treewi de balon în 
primind deseori aplauzele publi- 

jocului • marcaj strict, fără balon, de
lapida cu balonul — a fost respeJ.af 

mai mare parte a timpului. Indisponibi- 
din formația Jiului (accidentali. su«- 
a permis antrenorului Mărdărescu să 

experiență reușită. Tilveseu a cor.spuns 
într-un post de mare răspundere (sto- 

Nertea și-a ciștigat încrederea în posibili- 
sale, Cosinoe neobosit din .,16 in 16", 

Ghibea, 
Evoluînd tot așa 

jucători din Petroșani vor

au făcut-o duminică la Hunedoara, (g.

INIȚIATIVE BUNE

DE CE S1NT SUPERSTIȚIOȘI ?

să facem o fotografie a echipei fa 
o dorință firească pentru ca $d-i 
cititorilor noștri pa aceia care 

echipa constănțcană, în dears

• Pînă acum înaintașii ~ cu 
cea mai mare eficacitate, s-au dove
dit a fi interii dreapta, care au la 
activ 27 de goluri. Și aici. însă, tre
buie arătat că singur Constantin a 
tnarcat 7 goluri. In ordine urmează: 
înaintașii centri și interii stînga cu 
cîte 22, extremele stînga cu <20 și ex
tremele dreapta cu 19. Deci, tripleta 
domină, deocamdată...

® Spuneam că excelentul nostru in
ternațional Constantin (C.C.A.) a 
înscris 7 goluri. Cu această cifră el 
conduce în clasamentul golgeterilcr. 
II urmează : D. Munteanu și Dridea 
(Petrolul),’ Olaru (Farul). Proca (St. 
roșu), Raksi și Tătaru (C.C.A.), Țîr- 
covnicu și Publik (Dinamo Bacău) 
cu cite 4 goluri; Pîrcălab (U.T.A.), 
Moroianu (Farul) Fusulan, David și 
Meszaros II (St. roșu), Alexandrescu 
(C.C.A.) și Ene II (Rapid) cu cîte 
3 goluri.

• Vreți să știți care ar fi atacul 
cel ntai eficace ? Vă... servim trei 
formule de înaintare :

Pîrcălab (3) — Constantin (7) 
Proca (4) — Țîrcovnicu (4) — 
tarii (4) = 22.

Aloroianu (3) — D. Munteanu (4) 
— Dridea (4) — Raksi (4) — Pub
lik (4) = 19.

Cacoveanu (2) — Fusulan (3) 
Olaru (4) — Meszaros 11 (3) — 
vid (3) .= 15.

Doream 
rul. Era 
prezentăm 
au ad tis
numai cîteva luni, pe unul din locurile frun
tașe ale clasamentului

Ne bucuram chiar că înainte de începerea 
partidei cu Rapid, cîteva raze de soare au 
putut străbate perdeaua groasă de nori, care 
pluteau amenințători deasupra noastră. Cîn- 
deam că vom reuși o fotografie mai bună.

de fotbal. Considerăm aceasta o inițiativă 
prim pas spre îmbunătățirea emisiu- 

acestei stații. Așteptăm, de pildă, ca pe 
regulament să fie însoțite și 
chiar la concret din cazuri 

pentru 
aibă un re- 
mi se poate 
a regulainen- 

stadionului —

Duminica trecută, stația de amplificare a sta
dionului ,,23 August" a făcut o surpriză plă
cută spectatorilor, iețindu-și din tiparul emisiu
nilor din u’tima vreme. De data aceasta, au 
fost difuzate o seria de informații și rezultate 
sportive la zi și fragmente din regulamentul jo
cului
bună, un 
nilof 
viitor textele de 
de exemplificări, chiar la concret 
petrecute pe teren la jocurile respective, 
ca difuzarea regulilor de joc să 
zultat practic ’mediat, lucru care 
realiza numai prin redarea seacă 
tului. In acest scop administrația 
căreia îi adresăm felicitări pentru... debutul în 
această materie — pate apela la cîțiva din 
bunii noștri arbitri.

■ Șl O LIPSĂ NEPLĂCUTA

Administrației aceluiași stadion H adresăwi

Lengheriu: Nu ne fotografiem șt pacel Trebuie sâ avem și noi o tactică... 
(Desen de D. MII1A1LA)

Da-

o Și centru
eficacitate, iată
mai... productive _ ..
acum, firește) : 1. C.C.A. 20 goluri ;
2. Steagul roșu 15
Iul 13.

că tot vorbim 
și echipele cu 
linii de atac (pînă

de 
ce’e

goluri;

apărări:
Dinamo

• Cele mai bune
5 goluri primite; 2. 
goluri ; 3. Dinamo București

3. Petro-

1. U.T.A.
Bacău 7 

goluri.8

puțin...
5 po-

® In fine, portarii cei mai 
primitori: I. Coman (U.T.A.) 
luri primite; 2. Faur (Dinamo Ba
cău) 7 goluri; 3. Uțu (Dinamo Bucu
rești) 8.

C.S.A. Sibiu: Sțoiscr—Naghi, lo- 
niță, Ghee—Solomon, Toderici—Baboe, 
Tetea, Protopopescu, Dragomir, Renie.

Recolta Cărei: Fuleiter—Szabo, Fa- 
zecaș, Pantis—Koch, Fischer—Petz, 
Kuki, Roman. Gref, Hauler II.

C.S. Oradea : Sugar—Tiriac, Rădti- 
lescu, Boroș—Ferenczi, Băctiț 1—lacab, 
Tomeș, Harsany, Neagu, Bîujdea.

Foresta Fălticeni: Boroș—Sonerii, 
Stanciu, Tacamaș—Il'e, Lupulcscu— 
Carasmanachis, Pisică, Moldoveana, 
Chițit, Geoglancan.

Jiul Petroșani: Crîsnic—Romoșan, 
Tîlvescu, Crăciun—Cosmoc, Farcaș II 
—Toth, Ghibea, Ciurdărescu, Gabor, 
Nertea,

toate acestea, nu am „imortalizat" echi
pa constănțeană. Și știți de ce'? f iindcă... nu 
a fost de acord antrenorul Lcnghcnu.

— După meci ne-a răspuns el.
— Bine, dar se duce soarele
— Acum nu 

răspunsul său.
De ce oare? ne-am întrebat noi.

flat... Antrenorul Lengheriu și unii fotbaliști 
conslănțeni erau nervoși și. . superstițioși, a- 
vînd credința că o fotografie făcută inamic 
de joc influențează, rezultatul!?!

Duminică Farul a învins Rapidul (și cutmca 
datorită unui gol norocos) Cu toate aceste „a- 
parențe'*, noi il sfătuim pe antrenorul cons
tănțean să se încreadă mai mult în postbVUa- 
țili echipei și mai puțin in superstiții.

CONFIRMĂRI Ș3

se
se poate! a sunat

întuneca,., 
implacabil

am

Duminică după-amiazâ la sîîrșitul jocului Jiul 
Petroșani—Steagul roșu Orașul Stalin, printre 
spectatori o impresie domina cu autoritate pe 
celelalte și anume, că în fața lor, timp de 90 
de minute, nu evoluaseră două formații situate 
la cele două extremități ale clasamentului. Au 
jucat metalurgiștii sub posibilitățile lor ? Nu^ 
Ei au prezentat — ca de obicei — o echipă

Tragerea din urnă a numerelor con
cursului Pronoexpres de duminică 18 
octombrie va avea loc la ora 19 în 
saîa din str. Doamnei nr. 2 și va fi 
urmată de film.

Intrarea liberă.
PROGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT 
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Steagul roșu—Petrolul
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V.
VI

VII. 
VIII.

IX

(cupa

insă și un reproș de data aceasta cu privire 
la modul cum funcționează ceasul montat dea
supra peluzei. Duminică el a rămas in urmă. 
Nu cunoaștem motivele, dar i-am văzut. 
efectele, ispectatoni uu protestat atunci cina 
arbitrii — de altfel, singurii cronomeirori al 
meciurilor — au fluierul sfîișitul jocului. Cea
sul de pe stadion arăta că mai sini cîteva 
ijiinute...

E drept că ceasurile de pe stadioane nu au, 
ca să spunem așa, un rol. . oficial Asupra 
duratei unei partide nu decide deeît arbitrul* 
Dar dacă lot este pe teren, ceasul să funcțio
neze măcar ca lumea. Altfel provoacă incur-, 
caturi și devine inutil. . (

„MORTUL DîN PĂPUȘOI"
t 

Duminică in cursul partidei Progresul—O.T.A.
un atac al arădenilor, Petescu s-a ciocnit 
un apărător bucureștean și a rămas .,lat" 
pămint, ’D timp ce mingea a lost respinsă 
terenul echipei sale. Spectatorii au fost 

că Pe- 
i-au Ire

al 
de

iertătorii 
moment, să creadă 
foarte serios. Dar i 

ia an contraatac

I.a
CU
la
in
tentați, în primul
tesen a fost lovit 
cut deeît cîteva secunde ?i
U.T.A.-ei, Petescu s-a ridicat iute, ca împins 
un resort, și a participat la acțiune.

De unde se 
simulat. Și in 
intervenția anii 
cît este vorba 
formare, care 
panta vsdetismului. (p g.).

caz și îs altui 
cu atît mai 
jucător tînăr 

ajutat să nu

exagerai saa 
se impune 

mult cu 
in plină 

altince pe



Răspunsurile la concursul nostru 
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Publicăm axi ultimele răspunsuri la întrebă
rile concursului nostru ,,Știți spert ?“ :

Nr. 3451. Întrebarea I : Proba de combinată 
nordică la schi este o probă compusă dinir-o 
întrecere de iond și una de sărituri. întreba
rea 2 : jocurile Balcanico de la București din 

1946 au fost cîștigate de Bulgaria (băieți) și 
Iugoslavia (fete). întrebarea 3 ; Recordul Sta
dionului Republicii la 100 metri plat bărbați 
esta deținut de Vladimir Suhariev, cu 10.3.

nala turneului olimpic de Ia Melbourne Nicolae 
Linca a învins pe irlandezul F. Tiedt.

Nr. 3457. întrebarea 1 : In preliminariile 
campionatului mondial, la Atena, Romînia a în
vins Grecia cu 2-1. întrebarea nr. 2 : Lazăr 
Baroga și Silviu Cazan n-au participat în 1958 
la campionatele mondiale de F'ltere, 
avut loc la Stockholm.
Jocurile Olimpice de la
- a participat; la cele 
sărit 1,67 și a ocupat

Prima zi a campionatelor republicane de juniori

Întrebarea 1 : Probele decatlonului 
100 metri, lungime, greutate, înăl- 

110 m. garduri, disc, prăjină,
Intreuarea 2: Răspunsul

dintre echipe ca : Alessandria,
• •• • S.K.V.O.

V.T.K., Polo- 
Cele 7 gini- 

echipa R.P.R. 
’ la Mei- 

Utta 
Inovau—lovan, Elena

Mărgărit—Dobrovol- 
, Georgeta Hurmuza-

Nr. 3452. 
atletic sînt : 
|ime, 400 metri, 
Suliță, 1500 metri, 
este la alegere, 
Gwardia, Vela, Spartak Tmava, Gsepel. 
Rostov, S.K.V.O. Lvov, DiosgyOri ” 
nia Bytom, ctc. Int .barea nr 3 : 
naște care au făcut parte din 
participantă la Jocurile Olimpice de 
bourne sînt : Elena Leuștean—Teodorcscu,
Schlandt—Poreceana, 
Săcălici—Pctrosanu, 
schi. Emilia Vătășoiu—Liță,
ehe—Dumitrescu.

S- aia
Elena

Nr. 3453. Întrebarea 1 : 
devenit campioană mondială 
m. cădere liberă cu viraje, 
patru echipe participante la 
rești, 1958) au fost Ungaria, 
Rominia; Romînia s-a clasat pe locul 
trebarea 3 : ~
campionate mondialo și europene : în 1953 
pionatele mondiale de tenis de masă, 
âa55 campionatele europene de volei, L_._r___
4#le europene de tir și campionatele europene de 
canotaj academic feminin.

Nr. 3454. întrebarea 1 : Sportivii căror, li
s-a acordat titlul de maestru emerit al sportu
lui in acest an sînt Gh. Pîrcălăbescu și Con
stantin Antonescu. întrebarea nr. 2 : In faza 
respectivă nu este gol. Arbitrul va acorda lo
vitură liberă indirectă de locul unde jucă
torul a lovit mingea a doua oară,, deoarece la 
executarea unei lovituri libere el nu poate juca 
a doua oara mingea înainte ca ea să fie atinsă 
de un alt jucător. întrebarea nr. 3 : La între
cerile sportive din cadrul Festivalului de Ia 
Berlin au cucerit medalii de aur boxerii Glicor- 
ghe Fiat și Nicolae Linca.

Nr. 3495. întrebarea nr. 1 : Prima ediție a 
Jocurilor Sportive Internaționale Prietenești din 
cadrul Festivalului Mondial al Tineretului s-a 
desfășurat în 1953 la București. întrebarea nr. 
2 : h această situație arbitrul poate să fluiere 
începutul jocului, deoarece o echif” poate în
cepe jocul și cu 7 jucători. întrebarea nr. 3 : 
Iu cadrul Jocurilor Sportive Internaționale Prie
tenești desfășurate în anul 1957 la Moscova au 
stabilit noi recorduri republicane următorii atleți: 
îon Wiesenmaier la 400 metri, Zoltan Vamoș 
la 800 m. Constantin Grecescu la 5000 metri și 
Maria Diți la aruncarea suliței.

Nr. 3456. întrebarea nr. 1 : 
mei ediții a Spartachiadei de iarnă 
retului a cuprins __ .
șah, tenis de masă, haltere, trîntă (toate

Elena Băcăoanu a 
la proba de 2500 
întrebarea 2 : Cele 
Cupa Calea (Bucu- 

Elveția, Franța, 
_ _ _ ____  , . întîi. In-

Bucureștiul a găzduit următoarele 
cain- 

, iar în 
campiona-

Programul

nrmătoarele sporturi :

ulti- 
tine- 
schi, 
pîna 

. ...... (pînă
fa etapa raională). întrebarea nr. 2 : Cele 7 Fes- 
frvaliiri s-au desfășu’Ttt după cum urmează : 
Fraga (1947). Budapesta (1949). Berlin (1951). 
București (1953), Varșovia (1955), Moscova 
(1957), Vicna (1959). întrebarea nr. 3 : In fi

1» etapa finală), patinaj și gimnastică 
ia etapa raională). întrebarea nr.' 2 : Cele

care au 
întrebarea nr. 3 : La 
Helsinki, Ioianda Balaș 

de la Melbourne ea a 
locul V.

nr. 1 : Sportivul careNr. 3458. întrebarea
deși n-a cîștigat la Melbourne medalia de aur 
a primit titlul de maestru emerit este boxerul 
Mircea Dobrescu. Întrebarea nr. 2 : La cam
pionatele europene de volei din 1955 de la 
București, echipa noastră masculină a ocupat 
locul 2 iar cea feminină locul 4. Intreberea nr.

Medalia de aur la caiac a fost cucerită 
proba de caiac-simplu

Ieri au început pe stadionul Repu
blicii întrecerile finale ale campiona
telor republicane de juniori și junioare 
la care participă peste 900 de con- 
curenți.

lată cîteva din rezultatele 
înregistrate: 
ANI): 100 
(CSS Buc.) 
namo Buc.) 
namo Buc.)
S. UCFS Craiova) 11,4; 800 m: 1. Șt

tehnice 
(17—19JUNIORI CAT. I

1. A. Stamatescu
2. A. Diaconu (Di-
3. El. Simion (Di-
4. V. Popescu (Șc.

m:
11,0;
11,1;
11,3;

Beregszaszi (Corvinul Hunedoara) 
1:58,6; 2. N. Vulpașin (Șc. S. .UCFS 
Graiova) 1:59,1; 3. Gh. Ciobanii (Di
namo Buc.) 2:01,1; 4. Al. Petcovici 
(CSS Buc.) 2:02,3; 5. H. Schmidt 
(Tract. Or. Stalin) 2:04,0; lungime: 
1. D. Drăgan (C.S. Oradea) 6,93; 2. 
M. Axente (Dinamo) 6,78: 3. I. Del- 
cov (Banatul Timiș.) 6,72; 4. El. 
Simion (Dinamo) 6,68; 5 km marș: 
1. I. Popa (Dinamo Buc.) 23:54,2 ; 2. 
D. Roateș (Spartac Buc.) 24:40,0; 3.

3 :
de Mircea Anastasescu, la 
pe distanța de 500 metri.

1 : Sportivele routine 
de aur Ia Jocurile

Nr. 3459. întrebarea nr. 
care au cucerit medalii 
Balcanice de atletism de la Sofia din 1958 sînt: 
Ioianda Balaș, Lia Manoliu, Ana Coman, Maria 
Dițl și componentele ștafetei 4x100, Bcndiu, 
Makșai, Luță, Kineses. întrebarea nr. 2 : Prima 
ediție a Cursei Scînteii s-a desfășurat în anul 
1948, pe ruta București—-Predeal—București șî
a fost cîștigată de Marin Nirulescu. Pe echipe 
nu s-a îlcut clasament. întrebarea nr. 3 : Cei 
șase motocicliști romini care au cucerit medalii 
de aur la Erfurth în anul trecut sînt : Gheor- 
ghe Ion, Mihai Pop, Mircea Cernescu, Gheorghe 
loniță, Ludovic Szabo, Vasile Szabo.

Nr. 3460. întrebarea nr. 1 : U Helsinki, an 
reușit să se claseze printre primii șase, atleții: 
Lia Manoliu (disc), loan Sotcr (înălțime). între
barea nr. 2 : Cu ocazia celui de al patrulea 
Festival, au cucerit medalii de argint luptătorii 
D. Cuc și L. Bujor. întrebarea — ' - - " ”
a debutat în echipa națională Ciul « tx n v ,
1958.

Nr. 
porți ________
Reprezentantele R.P.R. la Cn_, 
nastică, dc Ia București, au fost Elena Teodo- 
rescu și Sonia lovan. Ele au ocupat locurile 2 
și, respectiv, 3. întrebarea nr. 3 : Recordmanul 
mondial al orei, pe care l-a întrecut Constantin 
Dumitrescu, este Roger Riviere. Aceasta s-a pe- 
trecui în Turul Europei, etapa Longwy—Namur.

Nr. 3462. întrebarea 1 : In cvadriatlon sînt 
cuprinse următoarele sporturi : scrimă, tir, înot, 
cros. întrebarea nr. 2 : Finalele Cupei R.P.R. 
care au necesitat prelungiri au fost următoarele: 

-Flacăra Mediaș 3-1; 1953, U.T.A.— 
1955, C.C.A.—Progresul Oradea 6-3.

La Reykjavik a fost o echipă 
universitare, în anul

D. Germană, la

ni. 3 : Panait II 
ca inter, în 
Leipzig, în

întrebarea nr. 1 :3461.
de fotbal sînt 7,32x2,44.

Dintonsiunile 
întrebarea nr. 2: 
Europei la gim-

Concurența la proba de 400 m garduri m plin ejort

1951. C.C.A.—i 
C.C.A. 1-0; : 
Întrebarea nr. 
de șah, la 
1957.

Nr. 3463. 
intitulată „Să 
întrebarea nr. 
disputat la 30 mai 1955, 
terminat cu rezultatul de 
noastră înscriind Georgescu 
nr. 3 : Cei trei sportivi .__ ___ __
din lotul romin care s-a i-plasat Ia Melbourne, 
dar n-au participat la nicio probă sînt : ca- 
noiștii AI. Agilei și I. Lipalit și pentatlonistul 
Viorel Manciii.

3 :
campionatele

întrebarea nr. 
întîmpinăm 

2 : Meciul

1 : Ștafeta a fost
23 August 1959". 

Romînia—Polonia s-a 
la București, și s-a

2-2, pentru echipa 
și Ozon. întrebarea 

care au făcut parte

Sînt încă proaspete în amintirea a- 
malorilor de echitație, prezenți la edi
ția din acest an a campionatelor re
publicane de călărie, acele momente 

~ cînd o echipă de trei tineri călăreți 
(Elena Leov-Ionescu, E. Boiangiu și 
I. Adam), eprezentînd tînărul club 
Recolta București era gata-gata să în
vingă redutabila echipă de ștafetă a 
C.C.A. Vă mai amintiți ? Doar două 
zecimi de secundă au hotărît atunci 
campioana de ștafetă din acest an. 
Nu i-ant putut uita și mai zilele trecu
te le-am făcut o vizită... pe teren pro-: 
priu.

S..LA CLUBUL SPORTIV RECOLTA

Soarele se scufunda î ■ ut în „pa la
cului Floreasca, luîndu-și peni, a încă 
o zi „la revedere" de la frumoasa 
noastră Capitală. Cotim pe străduța 
care duce la baza hipică a Clubului 
sportiv Recolta. Din depărtare ne 
Cjung la urechi frînturi de comenzi 
(scurte :

.. Sare Elena Leov... Trap mărit Cos- 
Uea 1... Nu te apleca Dina!.., Nimeri
sem în plină oră de antrenament. Un 
adevărat „șantier" de echitație. In 
mijlocul terenului, antrenorul Mihai 
iTitini urmărește cu atenție mișcârde 
elevilor săi. Iată, în dreapta lucrează 
cei care peste cîteva zile vor susține 
la Craiova revanșa cu călăreții ma
ghiari și sîrbi. Elena Leov-Ionescu, 

h Dina Adorian, Andrei Costea, Ion A- 
dam, Horia Âtocanu și ceilalți au o 

'misiune grea. Victoriile cucerite de ei 
, în acest an la concursurile din R. P. 
’ Ungară vor trebui consolidate la Cra- 

iova. In stînga lucrează intens cei mai 
puțin, experimentați. Ei, dar iată și 
cîteva cunoștințe mai vechi. Actorii 
Ștefan Glodariu, Iîucîa Hașcău, Olga 
iTudorache și Eugenia Marian. Notăm 
icu plăcere că au rămas credincioși a- 
cestui sport și că se pregătesc cu per 
severență de mai multe luni la clubul 
Recolta, ai cărui membri susținători 
au devenit. Sînt puși pe lapte mari. 
La Craiova vor să dovedească. mai 
bine ca oricînd, că pent-n ei echitația

SPORTUL POPULAP
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Dinamo București—singur 
în cursa pentru titlu

(Urmare din pag. 1)

au
Za-

acțiunile ofensive. Punctele 
înscrise în ordine de Bădiță,
Novac, Zahan, Culineak, Kroner,

tru 
fost 
han.
Hegyesi, Zahan, Al. Popescu, Culineac,
Zahan. Arbitrul Th. Angeiescu (Buc.) 
a condus satisfăcător formațiile: Di
namo: Samoilă-Bădiță, ZAHAN — AL.

linărul Andrei Costea s-a dovedit in întrecerile hipice din acest an 
o autentică speranță a echitațici
înseamnă tnai mult decît un simplu di- 
yertisrne..t.

INTR-UN SINGUR AN

Se împlinea aproape un an de cînd 
călăreții de la clubul sportiv Recolta 
îmi serviseră multe date pentru un re 
portaj. De aceea, prevăzător, mi-am 
luat de această dată și o rezervă de 
blocnotes și trebuie să spun că n-am 
făcut rău. Așteptați cifrelor 1 încă nu 
v-a venit rîndul. Cititorii noștri tre
buie să afle că în acest an centrul de 
călărie Recolta s-a impus ca unul 
dintre cele mai închegate centre din 
țară cu rezultate care se cer scoase 
la iveală. Și acum, poftim, aveți cu- 
vîntnl I

De ia cei 7 călăreți cîți existau la 
1 noiembrie 1958, centrul de călărie 
al clubului Recolta numără astăzi 70. 
De la G călăreți pe concurs s-a ajuns 
la 12, iar alți 12 vor intra în întrece
rile oficiale în anul viitor. Din cei 10 
cai primiți în acest an de la Ministe
rul Agriculturii, unul (lana) s-a cali
ficat pentru campionate și 4 au fost 
scoși la concursuri unde au dat rezul
tate bune. Pentru prima oară există

noastre.
la Recolta, începînd din acest an, echi
pe de dresaj și de probă completă. 
Călăreții de la Recolta București s-au 
clasat printre primii la majoritatea 
concursurilor. Patru dintre caii pre
gătiți la Recolta (Talisman, Diavolo, 
Troica II și Mărgea) au fost selecțio
nați pentru lotul republican. Baza hi
pică dispune în prezent de echipament 
și materiale în cantități suficiente. 
Toți călăreții sînt la zi cu cotizația 
U.C.F.S, Tot la Recolta s-a rezolvat 
și problema angrenării elementului fe
minin în echitație, numărul fetelor 
crescînd. Și cîte altele...

Dar iată și lipsuri: boxele penlru 
cai sînt insuficiente și aceasta pentru 
că cei care s-au dovedit în repetate 
rînduri binevoitori și înțelegători față 
de acest centru (Min. Agriculturii, 
Sfatul Popular al Capitalei și clubul 
Recolta) n-au rezolvat încă problema 
mutării acelei arhive tolerată de atîta 
tiinp... în spațiul locativ al cailor de 
la Recolta.

Să recunoaștem că pentru un singur 
an rezultatele obținute de centrul de 
călărie Recolta București înseamnă 
mai mult decît... „fără nici o penali
zare".

OCIAV1AN GINGU

POPESCU — CULINEAK, Kroner, 
Csiszer. C. S. Oradea: Biro, Oanță, 
llea ■— Rujinski — Csordas, Novac, 
Hegyesi.

Mai răinînea, așadar, pentru dinamo- 
viști un singur contra-candidat la ti
tlu (e drept cu șanse mai mult teo
retice), echipa C.C.A. Dar, un telefon 
de la Tg. Mureș, care aducea vestea 
înîrîngerii formației militare cu sco
rul de 5-3, n avut darul să risipească 
și ultimele emoții ale dinamoviștilor. 
Corespondentul nostru din Tg. Mureș, 
V. Kadar, ne-a informat că victoria 
gazdelor a fost obținută pe merit în 
repriza secundă, cînd mureșenii au 
remontat de la 1-3 la 5-3. Ău înscris: 
Simon (3), Both și Meder pentru C.S. 
Tg. Mureș. C. Marinescu. Magvari și 
Firoiu pentru C.C.A. Arbitrul fi. Ior- 
dacki a condus cu mici scăpări. Cel 
de al treilea meci al etapei, care tre
buia să opună echipele Industria Lînii 
Timișoara și Știința Cluj nu s-a dis
putat, deoarece temperatura apei (13 
grade) se alia cu mult sub limitele 
cerute de regulament.

Etapa viitoare: (mîine 1S.X): Știința 
București—Industria Lînii Timișoara, 
C.C.A.—C.S. Oradea, C.S. Tg. Mureș- 
Dinamo Buc. Programul meciurilor 
din Capitală îl puteți afla la rubrica 
„Unde mergem".

T. -Angliei (Spartac) 24:52,4; 4. FI. 
Plugaru (Șc. S. UCFS Roman) 
25:02,0: 400 mg (semifinale): cele
mai bune rezultate au fost realizate 
de I. I'erencz (C.S. Oradea) 57,1 și 
Sept. Todca (Corvinul) 59,2; JUNIOA
RE CAT. 1:100 in: 1. Gr. Makșay (Rec. 
Buc.) 12,8; 2. El. Fota (Dinamo Buc.) 
13,0; 3. I. ZiJli (Dinamo) 13,1; 4. 
M. Zolzon (Harghita Tg. M.) 13,2;
5. S. Bordan (Harghita) 13,3; 800 m:
1. L. Pănlet (I.M.S. Roman) 2:22,7;
2. V. Cosa (Șc. S. UCFS C-ța) 2:26,3; 
lungime: 1. A. Mihaifescu (U.T. 
5,25; 2. J. Javorsclii (Prog. 
5,18; 3. Al. Budan (Luceafărul 
Stalin) 5.14; 4. Ec. Statcovschi 
Iași) 5,02’ înălțime: 1. D. Albu 
ghita) 1,49; 2. A. Miliăilescu (UTA)

3. 11. Tomcsik (Rapid Oradea)
4. N. Jurăscu (SSE C-ța) 1,42; 
Neaga (Șc. S. UCFS Craiova)
6. L. Anca (Banatul) 1,35; su- 
1. I. Lindacher (Prog. Timiș.) 

35,93; 2. U. Resch (Stăruința Me
diaș) 34,06; 3. M. Barbu (Stiinta Buc.) 
33,82; 4. S. Stoica (CSS Buc.) .32.38; 
JUNIORI CAT. A II-A (15—16 ANI): 
300 m: 1. P. Croitorii (Dinamo Buc.) 
38,8; 2. II. Wegendt (Din. Or. Stalin) 
39,3; 3—4. A. Koșa (SSE Oradea)1 
și E. Bălănescu (CSS Buc.) 39,4- 5.- 
X. Fischman (Șc. S. UCFS Giurgiu) 
39,5; 6. II. Grecii (Știința Cluj) 40.1; 
înălțime: 1. I. Dinicoiu (CSS Buc.» 
1,72; 2. Al. Alarinescu (Prog. Buc.) 
1,72; 3. V. Tuka (CFR Cluj) 1,69; 4. 
FT. Ungur (CS Braza) 1.65; 5. AL 
Spiridon (Șc. S. UCFS Giurgiu) 1,65;
6. II. Aiălușel (Prog. Buc.) 1,65; 
disc (1 kg): 1. W. Sokol (Harghita) 
52,31 — nou record al R.P.R. pentru 
juniorii de cat. a Il-a (v.r. 51,34 L. 
Cottier); 2. Al. Pascu (CSS Buc.) 51.85-
3. L. Stănișteanu (Șc. S. UCFS 
Giurgiu) 49,60; 90 mg: 
lincov (Dinamo) 12,9; 2.
(Sc. S. UCFS Oradea) 129; 3. R. 
Tatler (Voința Sibiu) 13,0; JUNIOARE 
CAT. A II-A: 60 m: 1. S. Poenă- 
reanu (Prog. Buc.) 8,0; 2. V. Ciuli-’ 
na.ru (CSS Buc.) 8,3; 3. B. Cojocaru 
(Voința C-ța) 8,3; 4 Ad. Meculescu 
(CSS Buc.) 8,3.

Concursul continuă astăzi și mîine.

Arad)
Buc.)

Or. 
(SSB 
(Har-

1. M. Ca- 
R. Fiikx»

PREMIUL TINERETULUI
Azi după amiază, la ora 14,30 se dcsfășoarl 
interesantă reuniune pe hipodromulo ._____ ______  r_ ______

Trap. Cu acest prilej se dispută una 
cipalele alergări ale anului, premiul

Participă următorii concurenți :
Gingis—Han 1600 (Gheorghe Vasile), ___ , ___

(Savu N.). Florinei 1600 (Ștefănescu M.), Nun 
Mare 1600 (Tunase Gh.), Afia 1720 (Marcu Tr.), 
Japoneza 1660 (Crainic Tr.), Jalea 1680 (Toderaj 
I.), Bereta 1680 (Ichim C.).

PREMIUL REPUBLICII
Mîine dimineața se dispută pe hipodromul lift- 

neasa principala alergare de galop din mitingul 
d.; toamnă, premiul Republicii. Pe distanța de 
1800 metri fug următorii cai : Văduva 64 (Boțesc* 
St), Covasna 61,5 (Stoian Gh.), Argint 59 (Sto- 
ian P.), Gal 54 (Huțuleag), Sibianca 50 (Logo- 
fătu), Graur 48,5 (Vcrișanu I.), Nașa mea 
(Ionescu 1.), Norocoasa 48,5 (Petcu A.) și 
Pong 47 (Draghici C.).

In premiul Pandur, pe distanța de 
metri participă cai de doi ani din prima 
gorie ca Siracuza, Peruca, Vampir, Ogar, alături 
dc caii adulți.

Bănoasa — 
dintre prin-t 
Tineretului.

48.5
Pinf

1100 
cate-

AZI
IN CAPITALA

ȘAH : sala M.F.A. (str. Saligny 2), de la ora 
17 finala campionatului republican feminin.

ATLETISM : Stadionul Republicii, de Ia ora 10 
și de la ora 16 : finalele campionatelor repu
blicane de juniori.

VOLEI : sala Ciulești, de Ia ora 17 : Rapid—Me
talul M.I.G. (f), Constructorul—Rapid

SCRIMA : sala Floreasca, de la ora 
Ia ora 18 : campionatele republicane 
proba de sabie.

(m).
8—14 și de
individuale

M3INE
IN CAPITALA

de la ora

Di
li i- 

cat.

ȘAH : sala M.F.A. (str. Săligny 2) 
17 : finala campiouatului republican feminin.

FOTBAL : stadionul Republicii, ora 15,30 : 
namo—Steagul roșu (în deschidere ora 13.45 
namo 1 ■—Aeronautica — campionat orășenesc
I) ; stadionul Giulești, ora 15,30 : Rapid—Jiul; 
teren Dinamo Obor, ora 10.30 : Pompierul—(lar
gați Sinaia; teren C.A.M., ora 10,30: 
Diuamo—Galați.

BOX : sala 
10.30 : fiuala

ATLBTI.8M :
10 și de la 
republicane de

POLO : ștrandul Tineretului, ora 
București—Industria Linii Timișoara, 
U.C.A.—C.S. Orâdea.

SCRIMA : sala Floreasca, de Ia ora 8—14 și 
de la ora 18 • campionatele republicane indivi
duale proba de floretă fete.

VOLEI : sala Dinamo, dc la ora 8.30 : Dinamo— 
Voința Sibiu (f). C.C.A.—Utilajul Petroșani 
Dinamo—Victoria Buc. (m), teren Progresul, 
10 : Știința—Petrolul Ploești (mase. cal.
sala Ciulești, ora 9 : Progresul—Petrolul 
stanța (f).

BASCHET : sala Ciulești, de Ia ora 10 : 
greșul București—Voința Tg. Mureș (f), 
București—Dinamo Oradea (m) ; snla 21   
de la ora 16,30 : Știința Buc.—Știința Timișoara

I.S.B. (str. Berxoi), do 
,.Cupei Semănătoarea", 
stadionul Republicii, 
ora 17,33 : finalele 
juniori.

Știința—

Ia ora

la orade
campionatelor

11 : Știința 
ora 11.45

(m). 
ora 
B); 

Con-

Pro- 
Rapid 

Dinamo,

(m), C.C.A.—Steagul roșu Cr. Stalin (in), Diuamo 
București—Progresul București țin) ; teren 
tea Bucur, ora 10 : Cetatea Bucur—Rapid 
(mase. cat. B).

RUGBI : teren Constructorul, ora 10 : 
structorul—C.S.M.S. Iași ; teren Parcul Copilului, 
ora 11 : C.F.R. Grivița Roșie—Știința Cluj (cat. 
A) ; stadionul Tineretului, teren III, ora 9 : Me
teorul—Arhitectura, teren IV, ora 11 : Catniea 
Bucur—U.S.A. Ploești ; teren II ora 15 : Petrol 
Chimie—Unirea Brăila ; stadionul Qiulcști, M*
13,45 Rapid—Diuamo Miliția.

IN TARA
VOLEI : Cluj : Știința—Știința Timișoara : Gart 

lăți : Știința—Cetatea Bucur ; Orașul Stalin a 
Politehnica—Tractorul Orașul Stalin (mase. caL 
A) Timișoara: Știința—Știința Cluj; Orașul Stalin: 
Voința—Combinatul Poligrafic Buc.; Ploești: Pro» 
greșul Tirgaviște—Someșul Cluj (cat. A fem.) ; 
Iași ; C.S.M.S.—Feroviarul Constanța ; Suceava : 
Voința—Voința București ; Bacău Voința—C.S.A. 
Marina Constanța ; Rm. Vîlcea : Armata—C.S.M. 
Baia Mare ; Sibiu : Voința—Dinamo Tg. Mureș; 
Craiova : Jiul—I.C. Arad ; Cradea : Dinamo—■. 

Șoimii Orașul Dr. Petru Groza (cat. B).
BASCHET : Cluj : Știința—Metalul M.I.G. Blucn- 

Tg. Mureș : Dinamo—Voința lași (Cat. Ă 
Tg. Mureș : C.S.M.—Știința Cluj (cat. A.

,' " ' Vede : Săuătatea—Politehnica 
Stalin ; Rm. Vîlcea : Voința—Știința

Rădăuți : C.S.M.—Petrolul Ploești ;
Farul—Marina Constanța ; Focșani : 

Galați—C.S.A. Bacău ; Satu Mare : Voin- 
~ Mureș ; Cluj : Constructorul— 

, . Sibiu : Luceafărul—Mureșul Da-:
Arad : Strungul—Voința Oradea (cat. B).

Timișoara : Știința—C.C.A. ; Bîrla/I :
..................... A) : Pi-

Con stanța :
,__ ................ , ___ . Petrolul—

C.F.R. Buzău, Tocuci ; Zimbrul—Progresul Gahați; 
Medgidia : Cimentul—Aeronautica ; Timișoara : 
C.F.R.—Olimpia Orașul Stalin ; Petroșani : Știința— 
Corvinul Hunedoara ; Tîrnăveui : Chimica—Utila
jul Petroșani ; Sibiu : C.S.A.—C.F.R. Cluj (cat. 
B.). Meciurile Știința Galați—Laminarul Rwmaa 
și Chimica Tîrnăveui—Utilajul Petroșani au fost 
aminate.

roști ; 
mase) 
font) ; Roșiorii de
Orașul
Craiova ; 
Constanța : 
C.S.M. ~ • 
ța—Voința Tg.
Știința București ;
ya ; ‘

RUGBI : Timișoara : Știința—C.C.A. ;
Constructorul—Progresul București (cat. 
teșii : Petrolul—Sirena București ;
S.N.M.—Știința București : Ploești :

Ceta- 
Clnj

Con--

na.ru
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încep campionatele de motocros

Ion lotiiță unul din pretendent ii la

Diipa un concurs de verificare șî 
cîteva antrenamente oficiale, motoci- 
diștii vor lua mîine dimineață star
tul (ora 9,30) în prima proba a 
campionatelor republicane de moto
cros. Traseul întrecerilor e-ste situat 
pe terenul 
Constructorul 
măsoară aproximativ 2000 m, iar 
.lergatorii. în funcție 
motociclete pe care concurează, 
trebui să-I acopere de mai 
ori (pînă la. 15 ture).

Anul acesta se vor acorda 
de campion republican 
de motocros pentru_ patru clase de 
motociclete: 
cmc. In afara acestor probe se va 
mai desfășura și o alergare rezer
vată motocicliștilor începători. Deși

din spatele stadionului 
(șoseaua Olteniței) și 

a- 
de clasele de 

vor 
multe

în
titluri 

cursele

125, 175, 250 și 350

9*„Cupa 7 Noiembrie
Ieri au luat sfîrșit întrecerile de 

tenis dotate cu „Cupa 7 Noiembrie". 
Turneul masculin (grupa I) a reve
nit maestrului sportului Gheorghe Vi
zăm. El a învins pe Bosch cu 6—3, 
6—2 și, în meci decisiv, pe Năstase 
cu 6—2, 3—6, 6—3. Pe locul secund 
s-a clasat C. Năstase 7—5, 7—9. 
6—4 cu Marin Viziru. pe locul III 
Marin Viziru (6—2, 6—2 cu Bosch) 
■iar pe locul IV Gunther Bosch. Tur
neul grupei a doua a revenit lui Șt. 
Georgescu (4—6, 8—6. 5—0 ab. cu 
Cobzuc; 1—6. 6—1. 6—3 c» Slapciu). 
Alte rezultate: T. Bădin — Slapciu 

și Cobzuc — T. Bădin

feminin a fost cîștigat 
Roș ia nu, care după ce

în

6—3, 6—1, 
6—2. 6—3.

Conclusul 
de Eleonora
a învins-o cu 6—3, 6—4 pe Rodica 
Andriescu și cu 1—6, 6—1, 6—3 pe 
Eva Stăncescu, a obținut o victorie 
neconcludentă (3—6, 6—4, 9—7)
fața Ecaterinei Horșa, lipsită de ini
țiativă și hotaiîre în acțiuni. Pe lo
cul doi s-a clasat Eva Stăncescu 
(6—2, 6—2 cu Andriescu și 6—1, 6—1 
cu Ecalerina Horșa); pe locul 
caterina Horșa, iar pe locul 
Rodica Andriescu. Duminică 
tombrie pe terenurile Știința,
erele 9—13 și 15—18, se va desfășura, 
tot în organizarea comisiei orășenești 
de specialitate, întîlnirea pentru co
pii și juniori dintre orașul București 
și regiunea Pitești, dotată cu „Cupa 
7 Noiembrie".

trei E- 
patru 

18 oc- 
între

] TURISMRLPINISM

sportivă CENTROCOOPAsociația
Organizează în cinstea zilei de 7 No
iembrie un concurs de orientare tu
ristică, la care vor participa 50 de 
echipe masculine și feminine, repre- 
zentind asociații sportive din Capita
lă, precum și reprezentativele orașe
lor Ploești, Tîrgoviște, Sibiu și Ora
șul Stalin. Concursul va avea loc în 
masivul Gîrbova, duminică, și va cu
prinde o singură etapă de gradul I 
(cu statii intermediare)

„Alpiniada Buceg’lor"
45 alpiniști din București șl 80 din 

provincie vor lua parte azi și mîine 
la ultima acțiune organizată de 
F.R.S.B.A., „Alpiniada Bucegilor'. Se 
vor escalada o serie de ture aflate 
în Peretele Văii Albe, Peretele Coști- 
Jgj gi Egretele Gălbinelelor,

titlurile de campion republican. 
(Foto: Gh. Ștefănescu)

această probă nu se va acorda 
titlu special, întrecerile lor se

la
un
anunță totuși deosebit de disputate, 
dată fiind dorința de afirmare a ti
nerilor concurenți.

Canotorii noștri pleacă in R. P. Chineză
După baschetbaliști, voleibaliști, 

trăgători, atleți, jucători de fotbal, 
a Iți sportivi romîni vor vizita R. P. 
Chineză: canotorii. Peste cîteva zile, 
aproape 30 de sportivi fruntași ai 
canotajului nostru academic vor ple
ca în R.P. Chineză, unde vor lua 
parte la o serie de concursuri, de
monstrații și antrenamente comune cu 
sportivii Chinei populare.

Pînă la plecare, canotorii se 
trenează cu regularitate pe lacul 
răstrău. Aici pot fi văzuți, în 
care după-amiază, frații Ion și 
lian Petrov, deținătorii medaliei 
bronz Ia ultimele campionate euro
pene, cunoscuții 
pajului campion 
Ștefan Pongraț 
a Iți maeștri ai 
Sehovitz, Boicu. . . __ . ...
trenamentele echipelor masculine sînt 
supravegheate de antrenorii Sergiu 
Zclinschi și Dumitru Popa.

Tn ceea ce privește lotul feminin. 
Federația de specialitate a luat ini
țiativa de a promova, cu această oca
zie, în lotul reprezentativ, o serie de 
elemente tinere, remarcate în acesl 
an. Astfel, în echipajul de 8-}-l. ală
turi de maestrele sportului Felicia

an- 
He- 
fie- 

Ste- 
de

componenți ai echi- 
la proba de 2 f. c. 
și Radu Nicolae, și 
sportului, ca Riffelt, 
Biilugioiti etc. An-

Prima constatare la terminarea turului campionatelor: 
o nouă promoție de elemente tinere și valoroase

Anul acesta campionatele republicane de 
handbal în 11 și-au încheiat prima parte nxai 
devreme ca de obicei. Deși ne aflăm la 
locul lunii octombrie, cînd altădată activi
tatea era în toi, acum cele mai bune echipe 
de handbal în 11 sînt în vacanță. Aproape 
că nu a fost formație masculină de categoria 
A în rîndurile căreia să nu se fi remarcat 
în prima parte a campionatului unul sau mai 
multe elemente tinere, 
dezvoltare în viitor.

In această situație, 
întocmi o listă destul 
să cităm aci o parte 

jucătoare care s-au ____
cadrul turului campionatelor republicane. Ia- 
tă-i: _’ “ou. w
Blaga (Dinamo București), Jekel (Dinamo Or. 
Stalin), Belcic (C.C.A.), Moisiu și Ștefănică 
(C.S.M.S. Iași), Haussner (Rapid), Messe, 
Pantazopol, Schnapp, Totan (Voința Sibiu) — 
masculin categoria A, Magda Szasz (C. S. 
Tg. Mureș), Stela Dumitru (Cetatea Bucur), 
Helga Dandler (Steaua roșie Sibiu), Constan
ta l’opa (Rapid) — feminin, categoria 
Olimpiu Chiru (FI. roșie Agnita), St. 
(Stăruința Odor hei), Emeric Mesaros 
București Florea Vardianu (C.S.A. 
Constanță, masculin, categoria B.

Faptul în sine este semnificativ și . 
dică o schimbare de atitudine față de aceas
tă problemă la mulți antrenori și conducători

cu mari posibilități de

chiar cu riscul de a 
de lungă, dorim totuși 

din acei tineri jucători 
făcut remarcați în

Bînda .(Chimia l'ăgăraș), Bogolca j»

A.
Bartok 

(Știința 
Marina

ne in-

de echipă. In urmă nu cu mulți ani, o ser\e 
de antrenori erau foarte „circumspecți* în 
ceea ce privește promovarea elementelor ti-

alții, care aveau mai mult curaj, 
dificultăți cu conducătorii unor e-

nere, iar 
își creau 
chipe care, în goana după rezultate, nu pri
veau cu ochi buni introducerea în formații 
a jucătorilor tineri. Să ne amintim de cazu
rile de la Voința Sibiu, Dinamo Orașul Stalin 
etc.

Deci, lucrurile s-au schimbat. Și asta este 
foarte bine, pentru că numai în acest fel 
putem contribui la progresul handbalului nos
tru. Iar în cazul cînd mai există vreun scep
tic ii oferim în încheiere un singur exemplu:

care, în goana după rezultate, nu pri- 
cu ochi buni introducerea în formații

Urziceanu, Emilia Rigard, Stela Gă
van și Marta Kardoș (deținătoare a 
medaliei de argint la campionatele 
europene) vor vîsli 4 eleve de la 
Clubul sportiv școlar din Capitală, 
junioare evidențiate cu prilejul con
cursurilor din acest an. Tinerele Ma
riana Limpede, Cristina 
Olimpia Bogdan, Gabriela Ștefan, Da
na Iliescu și Elena Raț participă cu 
multă tragere de inimă la antrena
mente și se silesc să învețe cît mai 
mult de la sportivele cu mai multă 
experiență. Lotul feminin este com
pletat de dubloul de valoare euro
peană Atagda Jifcu—Dora Lacatoș, 
concurenta la simplu Doina Ciolacu 
și cîrmacea Mariana Naidin. Pregăti
rile se desfășoară sub conducerea cu
noscutului antrenor Francisc Cerhati.

Ieri, la fierăstrău, antrenorul fede
ral Gh. Giurcăneanu, care urmărește 
îndeaproape pregătirile lotului, ne-a 
furnizat o serie de amănunte în le
gătură cu această deplasare: „In zi
lei^ de 31 octombrie și 1 noiembrie 
vom susține primul concurs, în orașul 
Uhan. Apoi, în ziua de 4 noiembrie, 
sportivii noștri vor lua parte la un 
concurs demonstrativ la Guan-tchjou. 
De aici, canotorii se deplasează la 
Ilanceu, unde, în ziua de 8 noiem
brie, se va participa la un concurs 
demonstrativ. Incepînd din ziua de 
13 noiembrie, vor avea loc la Șanhai 
o serie de antrenamente comune cu 
sportivii din R.P. Chineză, iar la 19 
ale lunii viitoare vom pleca spre țară. 
Probele la care se concurează sînt: 
simplu, dublu, 4-\-l rame și 8-\-l la 
fete, simplu, 2-\-l, 4-\-l și 8-fl la 
băieți".

Lotul nostru părăsește Capitala joi,

Predocscu,

Programul returului 
campionatului categoriei A

Peste cîteva zile se dispută prima etapă a 
returului campionatului republican de lupte oe 
echipe. Simbătă 24 octombrie so desfășoară la 
Reșița întrecerile din grupa a IV-a (C.S.M. Re
șița. r ” ........... r. . ..
Rapid 0 idea). 
Galați,
C.S.M. ..... ....
Stalin grupa a H-a 
Metalul )’ 2L_
C.S.M. Baia Mare), 
I” ~
Timișoara și A. S.__  „
A II-A 8 NOIEMBRIE. Grupa I
(c.c.a., "- :....
și G.S.M. Roșița), grupa a II~a, 

■' ” : i. • :.l..............
Mureș și Dinamo Buc.),
Mare (C.S.M. Baia Mare, Steagul roșu Orașe! 
Stalin. C.F.R. Timișoara, Dinamo Galați), grupa 
a IV-a Ia Lugoj (Constructorul Cluj, C.S.M.
Baia Mare. A. 8. Muncitorul Lugoj și Rapid 
Oradea). ETAPA A III-A 22 NCIEMBBIE. Grupa I 
la București (C.C.A., Metalul M.I.G., C.F.R. 
Timișoara, Rapid Oradea), grupa a Il-a la Lu
goj (A. S. Voința Lugoj, C.S.A. Marina Con- 
stanța, A. S. Muncitorul Lngej și Dinamo S.Xu 
Mare), grupa a IlI-a Ia București (C.S.M. Ga
lați, C.S.M. Baia Mare, Cetatea Bucur. Dinamo 
București), grupa a IV-a la Tg. Mureș (Construc
torul Cluj, Steagul roșu Orașul Stalin, V.-inta 
Tg. Mureș, C.S.M. Reșița). ETAPA A IV-A fi DE
CEMBRIE. Grupa I la București (C.C.A., SteagiP 
roșu Orașul Stalin, A. S. Muncitorul Lugoj. Di
namo București), grupa a Il-a la Baia Mare 
(Voința Lugoj, C.S.M. Raia Mare. C.F.R. Timi
șoara. C.S.M. Reșița), grupa a IlI-a la Oradea 
(C.S.M. Galați, C.S.A. Marina Constanța, Voința 
Tg. Mureș și Rapid Oradea), grupa a IV-a Ia 
Cluj (Constructorul Cluj, Metalul M.I.G., Ceta
tea Bucur si Dinamo Sat,u Mare). ETAPA 
19 DECEMBRIE. Grupa I la București 
C.S.M. Baia Mare, Voința Tg. Mureș. 
Satu Marc), grupa a Il-a la București 
Lugoj, Steagul roșu Orașul Stalin, 
Bucur, Rapid Oradea).
IlI-a și a IV-a au Ioc tot 
nică 
lăți,

campionatului republican de lupte pe 
imbătă 24 octombrie desfășoară la

Dinamo București, Dinamo Satu Mare și 
i__ 2__

<ele din grupa I (C.C.A.,
Galați și Constructorul Cluj),

- Ha ” ••
M.I.G., Steagul rușu

iar la Timișoara,

iar duminică 25 octombrie, la
Voința Lugoj, 

..., la Orașul 
(C.S.A. Mariaa Constanța,

Orașul Stalin și 
— ----- ----- ,, ... ._ __ grupa a

IlI-a (Cetatea Bucur, Voința Tg. Mureș, C.F.R.
‘ ............................................... ETAPA

Constanți
Muncitorul Lugoj).

___ Grapa I lâ C...... ....
C.S.A. Marina Constanta, Cetatea Bucur 

,'L,, la București,
(A. S. Voința Lugoj, Metalul M.I.G.. Voința Tg.

“ ' grupa a III-a la Satn
___ ___ , Steagul roșu 

C.F.R. Timișoara, Dinamo Galați),

A V-A 
(C.C.A.. 
Dinamo 
(Voința 
Cetatea

Celelalte două grupe a 
Ia București dumi- 
Hl-a (C.S.M. Ga- 
Muncitorul Lugoj, 
(Constructorul Cluj, 

Marina Constanța, C.F.R. Timișoara, DL- 
namo București).

20 decembrie. Grupa a
Metalul M.I.G., A. S.

C.S.M. Reșița), grupa a IV-a 
C.S.A.

4

echipa masculină a țării, care a avut în com
ponența ei numeroase elemente tinere. a rea
lizat o frumoasă performanță in cadrul cam
pionatului mondial. Concludent, nu?

CALIN ANTONESCU

HOCHEIîkrbâ

Jocuri importante în ambele campionate
-Campionatele de volei, atît cele ale 

echipelor masculine și feminine din 
categoria A, cît și cele din categoria 
B, sînt în plină desfășurare. Azi și 
mîine se dispută o etapă care pro
gramează jocuri interesante. De pildă, 
partida Constructorul București — Ra
pid București în care este de văzut 
dacă tinerii jucători ai primei echipe 
se vor comporta la fel de frumos ca 
în etapa trecută. Știința Cluj își face 
debutul în campionatul de anul acesta 
întîlnind altă echipă studențească, pe 
Știința Timișoara, una din performe
rele etapei precedente (a întrecut pe

C.C.A. cu 3—0). Mai iese în evidență 
derbiul voleibaliștilor din Orașul Sta
lin, meciul Politehnica — Tractorul. 
Este interesantă de urmărit și evoluția 
în Capitală a formației Utilajul Pe
troșani care va da replica formației 
C.C.A.

Tn campionatul feminin, jocuri echi
librate au loc la Timișoara 
ința-Știința Cluf) și Orașul 
(Voința-Combinatul Poligrafic

Despre comportarea echipelor în turneul final 
al campionatului republican

efort

Turneul final al campionatului republican de 
hochei pe iarbă, desfășurat de-a lungul a cinci 
etape și încheiat duminică, a prilejuit o seamă 
de constatări cu privire la nivelul de joc, la 
comportarea echipelor participante, precum și la 
arbitrajele prestate.

De la început, putem afirma că nivelul general 
de joc este in sensibil progres față do anii 
precedanți. Cunoștințele tehnice ale jucătorilor sînt 
astăzi mult îmbogățite și dovedesc atenta preo
cupare atît a asociațiilor sportive, pentru asigura
rea condițiilor necesare echipelor, cit și a antre
norilor pentru pregătirea tehnică și tactică a ju
cătorilor.

Turneul final a cerut jucătorilor un
continuu, a apelat la pregătirea lor fizică într-o 
măsură destul de mare. Aceasta, firește, a pus 
într-o situație egală toate echipele participante 
și a cîștigat aceea care a dat dovadă de o 
armonioasă pregătire generală (tehnico-tactică, mo
rală . și de voință și fizică).

Campioana republicană de anul 
București, a reușit să cucerească 
acesta și a confirmat o dată în 
echipa cea mai îndreptățită să 
Echipa condusă de antrenorul E. 
important în cucerirea titlului —
la un nivel de pregătire superior, cu un echi
libru perfect între compartimente, cu o con
cepție de joc modernă. Ea a fost constantă dc la 
meci la meci, ceea ce i-a permis să 
turneul final fără nici o înfrîngere. 
jucători ai echipei, au fost Samur, 
keș, Ducan, Todoran, Moise.

Cea de a doua clasată. Victoria 
prezentat și ea Ia un bun nivel _ , „
Dar, dacă apărarea — în care Secășanu I a fost 
un stilp de netrecut — și-a făcut pe deplin da
toria, în schimb atacul a fost complet deficitar, 
în cinci jocuri nereușind să înscrie decît două 
puncte. Antrenorul trebuie să-și îndrepte atenția 
spre remedierea acestei deficiențe, pentru omo
genizarea Liniei de atac, și dezvoltarea eficaci
tății ei.

Electrica Oradea, prin comportarea pe care a 
avut-o, a arătat că își ““ ’ 
cele mai bune echipe de 
țara noastră. A fost destul 
rile susținute, fapt care 
locul trei în clasament.

Constructorul București a fost permanent în lupta 
pentru titlul și numai înfrîngerea suferită în ul
tima etană din partea Științei București, a făcut 
ea să ocupe locul IV. In cazul cînd ar fi obținut 
victoria cu 2—0, titlul de campioană î-ar fi 
revenit. A arătat totuși multe lucruri frumoase 
în acest turneu. Cei mai buni oameni ai Con
structorului au fost Pășcălău, Dulimov, lonescu 
Aurel, Bucur și Bîrzan.

Surpriza turneului a constituit-o echipa Fulgerul 
Oltenița, care ft reușit *4 tacurcț fiucotelile «ț-

trecut, Știința 
titlul și anul 
plus că este 
dețină titlul.
Wilk, factor 
s-a prezentat

termine
Cei mai buni 
Sburlan, Ele*

București, s-a 
de pregălire.

merită locul printre 
hochei pe iarbă din 
de constantă în jocu- 
i-a permis să ocupe

Cri
stalin 
BtiCK- 

rești). Progresul Tîrgoviște, care în 
această etapă este gazdă, va juca me
ciul cu Someșul Cluj la Ploești. iar 
Petrolul Constanța va întîlni în Capi
tală formația Progresul.

Etapa a IV-a a campionatului ca
tegoriei B programează jocuri import 
tante în ambele serii. Se anunță detl? 
sebit de atractive meciurile Știința 
București-Petrolul Ploești și Voința 
Bacăti-C.S.A. Marina Constanța din 
seria I. Din seria secundă atrag ateo 
ția întîlnirile Voința Sibiu-Dinamo Tg. 
Mureș și C.S. Craiova-I .C. Arad.

12-10

Z. Pocsy

Echipa Știința București, campioană republicană pe anul 1959. De la 
stînga la dreapta, in picioare: Mușat, Epure, Wilk — antrenorul echipei — 
Elekeș, Samur, Firimiță; în genunchi: Sburlan, Moise, Ducari, Krikopol, Truți 

și Todoran,
lorlalte echipe. Fără greșelile de arbitraj (care 
au dus la anularea a două goluri perfect vala
bile), echipa din Oltenița ar îi ocupat un loc 
fruntaș. Totuși jucătorii ei nu s-au descurajat și 
au luptat mai departe cu elan, au prestat jocuri 
frumoase, ceea ce le-a atras aprecierea unanimă. 
Fără îndoială, un merit în pregătirea echipei și 
în special în comportarea disciplinată a echipei îl 
are antrenorul Ivan Petre, care muncește cu multă 
dragoste pentru dezvoltarea hocheiului pe iarbă 
in orașul de pe malul Dunării.

In fine, locul ultim ocupat de Constructorul 
Cluj nu reflectă pe deplin posibilitățile jucă
torilor acestei echipe. Buni tehnicieni, cu o dez
voltată intuiție în joc, ei au pierdut totuși 
din cauza oboselii — au jucat în 
— care și-a spus cuvîntul. Trebuie 
cam că ei au suferit înfrîngeri la 
dacă înaintarea ar îi fost ceva mai
Ii putut concfolixa numeroasele oc&xii jpfi «uț

ficcare zi 
să remar- 

limită, iar 
atentă, ar

le-a avut și ar îi obținut în felul acesta victorii 
la care le-ar fi dat dreptul experiența si tehnica 
pe care jucătorii le posedă.

Cîtova cuvinte despre arbitraj. In unele jocuri 
s-a făcut resimțit modul de arbitraj, neuniîorm. 
Colegiul central de arbitri trebuie să analizeze aceste 
arbitraje pentru a se ajunge la uniformizarea 
arbitrajului în întreaga țară. Au fost totuși și 
arbitraje bune, prestate de V. lonescu, P. Deușan, 
(București), G. Fcrderber (Oradea) etc.

In încheiere, facem o sugestie Federației de spe
cialitate : ar fi bine să studieze schimbarea for
mulei de disputare a campionatului, deoarece după 
actuala formulă, cu turneu final, el este în pri
itul rînd extrem de obositor. In al doilea rînd, 
nu permite ca echipele din sudul țării să se în- 
tîlnească cu cele din vestul țării pentru ca în 
felul acesta să se facă un mai bun schimb de 
Experiență, ajungîndu-se ți la e nivelare a valo-

Joi seara a avut loc în sala de festi
vități a I.S.B. o înlîlnire de box între 
echipele C.F.R.-I.C.I. și Dinamo Ora
dea. Mai bine pregătiți, orădenii an 
obținut victoria cu scorul de 12-10. 
REZULTATE TEHNICE. I. Nica (Di
namo) pierde la puncte în fața lui B. 
Davidescu (C.F.R.-I.C.I.), ~ .
(Dinamo) meci nul cu C. Dumitrescc’ 
(C.F.R.-I.C.I.). I. Nuțiu (Dinamo) 1 ,p. 
C. Dumitru (C.F.R.-I.C.I.), Fr. Pocsy 
(Dinamo) meci nul cu D. Oprisan 
(C.F.R.-I.C.I.), G. Lucian (C.F.Rx 
I.C.L) b.p. Gh. Petrie (Dinamo), V. 
Pleș (Dinamo) b ab. II N. Ailcnii 
(C.F.R.-I.C.I ), Gh. Gheorghiță (Diin^ 
mo) și I. Pătruț (C.F.R.-I.C.I.) descaîfa 
ficați, Fr. Bogos! (Dinamo) b.p. V. Lă-d 
zăreanu (C.F.R.-LC.I.), R. Lovric (Dh 
namo) b. ab. II P. Gheorghe (C.F.R.3 
I.C.L), I. Isfrate (Dinamo) b. ab. M 
C. AAotoc (C.F.R.-I.C.I.), D. Trandafir 
(C.F.R.-I.C.I.) b. p. C. Mototolea (Dfc 
narno). C. Stănescu (C.F.R.-I.CXT 
b. p. N. Mocsor (Dinamo).

V. DUMITRESCll-coresp.

Finala „Cupei Semănătoarea”
Mîine dimineață începînd de la ©ri 

10,30 va avea loc în sala de festivi-: 
tăți a I.S.B. finala „Cupei Semănă-’ 
toarea" la box. Programul reuniunii 
cuprinde 12 întîlniri.

SPORTUL POPULAR
JNț. 3496. * z-a
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Noutăți din sportul sovietic
ÎNTRECERILE ATLEțlLOR DIN SINDI 

CATE

Timp de două zile, însoritul oraș 
Ialta de pe malul Mării Negre a găz
duit întrecerile de atletism ale sporti
vilor din sindicate. Ca și celelalte con
cursuri atletice pe asociații desfășu
rate în acest sezon, și întrecerile de la 
Ialta au constituit un bun prilej de 
verificare a potențialului atleților so
vietici înaintea Jocurilor Olimpice de 
la Roma. Și rezultatele confirmă cu 
prisosință că sportivii sovietici sînt 
excelent pregătiți. In afară de arunca
rea de 56,18 m la disc a Ninei Po
nomareva, trebuie menționat că Ana- 
tolii Samotvctov a obținut o perfor
manță de 64,08 m la aruncarea cioca
nului, iar tînărul Horoșilov a sărit la 
înălțime 2,10 m.

Concursul de la Ialta a relevat și 
an ait fapt caracteristic mișcării spor
tive din Uniunea Sovietică: asaltul 
încununat de succes al „tinerelor spe
ranțe" spre performanțe de valoare. 
Un mare număr de atleți au trecut 
normele de maestru al sportului. Tînă- 
ru! mărșăluitor Lev Stepanov, de 
pildă, deși n-a cîștigat cursa de 20 km 
la care a participat, a fost totuși ova
ționat de către spectatori: el a fost 
al 100-lea atlet sovietic care a înde
plinit anul acesta norma de maestru 
al sportului. Este și aceasta o dovadă 
grăitoare că sportul sovietic dispune 
de cadre tinere bine pregătite, 
pot dobîndi în scurtă vreme o 
măiestrie sportivă.
CAMPIONATUL UNIONAL DE 
CHEI SE DISPUTA DUPĂ UN 

SISTEM
Hocheiul sovietic, deși încă 

se bucură de un mare prestigiu 
național.

r
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In regiunile din nordul Uniunii Sovietice, odată cu căderea primei ză
pezi, schiorii n-au întlrziat să iasă la startul competițiilor de deschidere a 
sezonului. Aceste 

feta 3x5 km: 37
trei tinere schioare 
miri. 19 sec.

bune echipe din 
hochei a U.R.S.S. a 
an sistemul de dis-

cere a celor mai 
țară, Federația de 
modificat în acest 
putare a campionatului. 18 din cele 
mai bune echipe ale țării au fost îm
părțite în trei zone teritoriale, frun
tașele fiind grupate în zona Mosco
vei. S-a dat posibilitate astfel ca cele 
mai bune garnituri să se întîlnească 
în mai multe meciuri directe, hocheiștii 
fiind stimulați în desăvîrșirea măies
triei lor.

Jocurile din cadrul campionatului au 
național. Rezultatele . obținute de ho-, început doar în zona Moscovei. __ S-au 
chziștii din U.R.S.S. în întrecerile cu disputat pînă 
cele mai puternice- echipe- din lume 
sînt concludente în acest sens.

Baza desăvîrșirii măiestriei sportive 
o constituie, firește, campionatul unio
nal. Ținînd seama, de neajunsurile 
constatate în vechiul sistem de între-

care 
înaltă

HO- 
NOU

tînăr, 
inter-

i în prezent 15 me
ciuri. O formă bună și constantă ma
nifestă echipa campioană Ț.S.K.M.O., 
care în 5 jocuri a obținut tot atîtca 
Victorii.
vtns la scoruri concludente pe prin
cipalii lor adversari, doar feroviarii

De notat că militarii au în-

dețin o performanță valoroasă la șta-

din Moscova opunîndu-le o dîrză re
zistență (3-2). Pentru locul II în zona 
Moscovei luptă cu șanse egale echi
pele Aripile Sovietelor și Lokomotiv, 
care au pierdut în fața campioanei, 
Lokomotiv fiind învinsă și în meciul 
cu Aripile Sovietelor.

plină desfășurare 
a II I-a ediții a

La Beirut sînt în 
întrecerile celei de 
Jocurilor sportive mediteraneene. Par
ticipă sportivi și sportive din 11 țări: 
Grecia, Spania. Italia, Turcia, Tunis, 
Republica Arabă Unită, Franța. Mal
ta, Maroc. Iugoslavia și Liban. Prece
dentele ediții ale acestei competiții au 
avut loc. 
Barcelona

la Alexandria în 1951 și
Redăm mai jos

■ MECIUL DE ȘAH dintre repre
zentativele R. P. Ungare și R. P. Bul
garia, desfășurat la Budapesta, s-a 
încheiat cu victoria gazdelor la scorul 
de 13—7.

■ REPREZENTATIVA DE HOCHEI 
a R. F. Germane a susținut două în- 
"tîlniri în compania selecționatei Sue- 
die’. Suedezii au învins cu 5—1 
■și 5—3.

b IN CADRUL „CUPEI EUROPEI" 
1a fotbal, Spania a întrecut la Madrid

3—0. Cîștigînd 
echipa Spaniei 
în turul viitor

cîteva din principalele rezultate înre
gistrate.

Turneul de box a început cu cîteva 
mari surprize. Marocanul Julali l-a în
vins pe campionul francez Saluden, 
iar tunisianul Oumran a fost declarat 
învingător în fața campionului Spa
niei. Navaro. Concursul de floretă pe 
echipe a revenit Franței la egalitate 
de victorii cu echipa R.A.U. (francezii 
au avut mai puține tușe).

In turneul de fotbal echipa Turciei 
a cîștigat cu 3—0 în fata Libanului, 
iar la polo pe apă Iugoslavia a în
trecut R.A.U. cu scorul de 6—1 și Li
banul cu 29—1. cîștigînd astfel tur
neul.

Proba de sărituri din turn a 
cîștigată de italianul Lamberto
cu 194,45 p. In concursul de natație 
au fost desemnați noi campioni: 
100 m. liber — Pucci (It.) 57,2; 100 
m spate — Cristophe (Fr.) 1:04,8; 
400 m liber — Brinovec (Iugosl.) 
4:44,5; 200 m fluture — Denerlein 
(It.) 2:26,7; 4x200 m liber—Italia
8:50 6.

Turneul de volei s-a încheiat cu 
victoria echipei Italiei, urmată de 
reprezentativa Turciei și Libanului.

fost 
Mari

Campionii primei Spartachiade 
a R. P. Albania

— Corespondență specială de la Tirana —
Prima Spartachiada națională a 

R. P. Albania, încheiată recent, a 
constituit o impunătoare demonstrație 
a succeselor mișcării sportive din tara 
prietenă. Timp de 8 zile sportivii care 
s au calificat pentru întrecerile finale 
au adus patriei noi recorduri, au în
scris o pagină nouă în istoria sportu
lui albanez.

Dintre noile recorduri obținute de 
atleți în cadrul Spartachiadei se re
marcă rezultatul de 14,92 m la triplu 
salt al săritorului llysni Bebezigi și 39,40 
m la aruncarea discului, obținut de 
atleta Pina Thani.

Iată cîștigătorii primei Spartachiade. 
I-OTBAL: Dinamo; GIMNASTICA: as 
sociația sportivă „17 Noiembrie“- Ti
rana; BASCHET: Vlaznija-Shkodra
(băieți) și „17 Noiembrie" (fete); 
VOLEI: Partizan (băieți) și „17 No-: 
iembrie" (fete); TIR: Partizan (bă-: 
ieți) și S.H.M.U.M. (fete); BOX: Par-: 
tizan; HALTERE: Partizan; ATLE-' 
TISA'): „17 Noiembrie" (băieți) și
Vlaznija (fete). In clasamentul gene-: 
ral, primul loc a fost ocupat de aso
ciația sportivă Partizan la băieți și 
„17 Noiembrie" la fete.

VICTOR KRAJA

Turneul candidaților

Cine va fi adversarul lui Botvinik ?
La această întrebare, majoritatea ce

lor care urmăresc desfășurarea turneu
lui candidaților la titlul mondial de șah 
sînt tentați să răspundă fără ezitare: 
Mihail Tal. Și poate nu atît pentru acel 
un punct și jumătate avans pe care tînă- 
rul mare maestru sovietic îl are asupra 
compatriotului său Paul Keres, ci mai 
ales datorită modului impresionant în 
care l-a întrecut pe acesta pe par
cursul celui de al treilea tur, în-

~L-h pa R. P. Polone cti 
și primul meci cu "4—2, 
rrmerză să întîlnească 
re-- -țitiva U.R.S.S.

■ ALTE INTILNIR1
KALE de fotbal, d.sputate în cursul 
săntăniînii: la Glasgow, Scoția-lrlan- 
dn 7—1 (inter-ligi); la Sofia, Lewski- 
Gai tasarav 0—0; la Minsk, Spartak- 
Lerna Varșovia 0—C: ia Casablanca, 
sel. oraștilui-Brazilia (amatori) 1—0.

b ECHIPA DE FOTBAL a Algeriei 
Libere a primit invitația de a susține 
mai multe întîlnirj în R. P. Chineză. 
■Turneul fotbaliștilor algerieni va în
cepe eu un joc la Pekin.

b DUMINICA SE DESFAȘOARA 
la Brno returul întîlnirii de fotbal 
Cehoslovacia-Danemarca pentru ..Cupa 
Europei". In tur, cele două echipe au 
făcut meci egal: 2—2. Tot duminică, 
se desfășoară ia Helsinki primul meci 
din preliminariile olimpice dintre Fin
landa și Polonia.

b MECIUL DINTRE REPREZEN
TATIVELE de rugbi ale R. F. Ger
mane și Belgiei s-a încheiat cu scorul 
de 8—6 în favoarea sportivilor vest- 
germani.

Vă prezentăm pe
Acum un an, un grup de sportivi 

englezi, iubitori ai pentatlonului mo
dern, au liotărît 
dedicat exclusiv practicării dificilului 
sport al celor 5 discipline. Iar cînd a 
fost să se aleagă un nume pentru 
noul club, ei n-au stat nici un mo
ment la îndoială. Gruparea lor a pri
mit numele celui mai bun pentatlonist 
de pe glob: „Novikov S.C." (Clubul 
sportiv Novikov).

Nu numai în Anglia, dar pretutin
deni în lume numele lui Igor Novi
kov este înconjurat de admirația fi
rească pe care o au iubitorii de sport 
față de marii campioni. Fiindcă, în- 
tr-adevăr, Novikov este unu] din cei 
mai mari sportivi pe care i-a cunos
cut istoria. De trei ori consecutiv 
campion mondial în cea mai complexă 
întrecere sportivă, de trei ori contri
buind decisiv la victoria echipei 
U.R.S.S. — performanța lui Novikov 
este fără precedent.

Dar, ca de multe ori în cariera ma
rilor sportivi, și pentru Igor Novikov 
începutul a fost deosebit de anevoios. 
Acest excelent atlet și înotător, tră
gător precis și neînfricat spadasin, a 
avut de la început un adversar greu : 
călăria... Prima zi a pentatlonului a 
fost totdeauna și cea mai grea pen
tru Novikov. Performanțele sale depin
deau în mare măsură de calitățile ca
lului pe care-1 încăleca. Iar la pen
tatlon modern — după cum se 
știe — caii se trag Ia sorți înainte 
de concurs I De pildă, la Olimpiada 
de la Melbourne. Novikov a trebuit să 
încalece o mîrțoagă de factura... Ro- 
sinantei din Don Quijote. Nici o mi
rare că la al cincilea obstacol călăreț 
și cal s-au prăbușit. Pentru o clipă 
Novikov și-a pierdut cunoștința. S-a

IGOR NOVIKOV

INTERNAȚ1O-

I

să formeze un club

ridicat cu greu. în minte îi veni glo
dul că de continuarea cursei sale de
pindea soarta în întrecere a întregii 
echipe sovietice. A încălecat din nou. 
La următorul obstacol a căzut iar. 
Apoi încă o dată. De patru ori s-a 
prăbușit Novikov, de patru ori s-a ri
dicat. Zdrențuit, rănit, cu sufletul co
pleșit de amarul înfrîngerii, Igor No
vikov a trecut linia de sosire. Ișt 
pierduse toate speranțele. Dar iată 
că înaintea lui alergau colegii de echi
pă ca să-l îmbrățișeze, să-i- mulțu
mească... De fapt, Novikov nu fusese 
înfrînt. Dimpotrivă, făcuse primul pas 
spre victorie, căci după alte patru 
zile de întrecere echipa U.R.S.S. cîș
tiga medalia de aur și titlul de cam
pioană olimpică 1

Calitățile de voință și măiestria lui 
Igor Novikov au ieșit încă odată la 
lumină cu prilejul recentului campio
nat mondial desfășurat în Statele U- 
nite, în orășelul Hershey din Pennsyl
vania. După primele trei zile, avansul 
luat de redutabilul sportiv argentinian 
Luiz Riera părea imposibil de remon
tat „Pe Novikov nu-1 mai poate salva 
nici o minune I" — au scris ziarele 
americane. Dar iată că „minunea" 
s-a întîmplat, ea a fost de fapt re
zultatul firesc al efortului și măies
triei acestui sportiv extraordinar. Cîș
tigînd proba de scrimă și apoi — în 
ultima zi — sosind primul la cros 
cu un timp uimitor, Igor Novikov nu 
numai că și-a păstrat titlul de cam
pion mondial, dar a terminat cu un 
avans de nu mai puțin 115 puncte față 
de al doilea clasat, dovadă a superio
rității sale incontestabile.

Igor Novikov nu și-a dezamăgit 
nici de data aceasta admiratorii...

cheiat la Zagreb. Tal n-a „lăsat" decît 
două remize, cîștigînd restul partidelor, 
ceea ce reprezintă un procentaj splen-: 
did: 85,7141

Mai poate fi ajuns Tal? Firește, dacă 
realizează același punctaj în ultimul tur 
(care începe azi la Belgrad) el nu 
poate fi nici măcar egalat de Keres, 
chiar dacă acesta ar cîștiga ultimele 7 
partide... Este greu de presupus însă 
că ambele ipoteze se vor realiza. O ma
re importanță o pot avea primele trei 
runde ale ultimului tur, în care cei doi 
au de susținut următoarele întîlniri: Tal 
cu Smîslov, Gligorici și Keres: Keres 
cu Fischer, Smîslov și Tal. Și bineîn
țeles, partida Tal-Keres (în care actua
lul lider va avea albul) poate fi deci
sivă. ,

Astăzi, după două zile de odihnă, în
cepe la Belgrad al 4-lea tur al compe
tiției, la sfîrșitul căruia va fi cunoscut 
numele viitorului adversar al campio
nului mondial, marele maestru sovietic 
M. Botvinik. Situația actuală în clasa
ment este următoarea: Tal 151!?, Keres 
14, Smîslov și Petrosian. Gligorici
10 ‘/j, Fischer 3 */2, Benko 6'/2, Olafsson 
6.

— rd. v. —

Intermezzo
Zilele de odihnă sînt folosite în mod 

diferit de participarăți la turneu. Pre
ferințele lor se împart, de obicei, între 
plimbări, lectură în șezlong sau cine
matograf. lată însă că într-una din zi
lele de odihnă ale turului 3, la Zagreb, 
doi dintre concurenți au preferat să ră- 
mină la masa de joc... Dar — să pre
cizăm — nu la una de șah, ci la o 
masă de tenis! Intr-adevăr, mani ma
eștri sovietici Paul Keres și Tigran Pe
trosian au avut de susținut o intere
santă confruntare cu unul din cei mal 
redutabili jucători de tenis de masă din 
Iugoslavia, binecunoscutul excamoion 
Zdravko Dolinar, actualmente profesor 
la Facultatea de medicină veterinară 
din Zagreb.

Rezultatul întrecerii: egalitate! Doli
nar l-a întrecut pe Petrosian cu 2—0, 
in schimb a fost învins de Keres cu 
2—1... Să precizăm insă că jucătorul 
iugoslav dădea un avans de 12 puncte 
învingătorului său. Ceea ce nu l-a îm
piedicat să exclame (după ce Keres 
rezistase cu succes unui asalt de dri- 
veuri): „Maestre Keres, aplici minunat 
apărarea Caro-Kann la tenis de 
masă!..;'.

VINOVAT ESTE CAPITALISMUL
Aceasta s-a întîmplat într-una din 

duminicile lui august, cu prilejul unei 
curse internaționale de automobilism 
desfășurată in Berlinul de vest;

Pe pistă gonea nebunește o mașină. 
Ea volanul ei, automobilistul francez 
lean Behra. înaintea lui se afla un 
singur concurent, automobilistul ger
man Von Tripps. Circuitul automobi- . ______
list „AVUS" din Berlinul de vest, cit Atenție/' Iată că mu- 
o lungime totală de 3,3 km. este re- „
numit pentru virajele sale bruște. In se apropie încet de 
urma unei ploi asfaltul.devenise foarte 
alunecos. Deosebit de periculos era a. înțeles că 
virajul din nord, unde în timpul cursei 
se accidentaseră pînă atunci doi con- 
curenți: în turul doi s-a răsturnat ma
șina argent im ari ului Antonio Den, lo- 
vmdu-se apoi de zidul de beton, iar 
in al treilea tur a derapat olandezul 
Beaufort.

lean Behra știa că din întrecere aii 
ieșit doi concurcnți importanți. Ei bine.

însemna că șansele cresc! Iar victoria 
înseamnă „glorie și bani". Și de fapt 
gloria este tot bani. Popularitatea falsă 
a sportivului în capitalism atrage un 
anumit'fel de spectatori dornici de sen
zații tari și de aceea el este chipurile 
mai bine plătit de patron.

lată de ce Behra trebuia 
să-t 'cntțeâcă pe alergătorul

șina lui începe sd

neapărat 
din față.

din urmă pe lider. Depășirea principa
lului concurent nu putea fi obținută 
decit acum, la această periculoasă tur
nantă. Behra privea înainte. Aproape 
de tot, vedea conturul tremurător al 
mașinii de care se apropia încet. El 
apăsă din nou pe 
zvicni înainte și...
Sfirșitul..^

accelerator, mașina 
Un șoc îngrozitor.

cea dinainte. Behra 
lingă 

linia de viraj ger
manul a micșorat viteza. Behra ju
bila: iată o șansă reală de a cîștiga 
cursa! Fără a scădea viteza, el se a- 
propie de viraj. Știa prea bine ce 
primejdie ii paște. In acea viteză ex
tremă roțile abia ating suprafața as
faltului.

In timpul virajului, Behra ajunse

Cirul spectatorii 
s-au apropiat de 
automobilul răstttr 
nat, de sub capotă 
ieșea fum gros, iar 
la oarecare dis- 
cadavrul alergăto-tanță zăcea întins cadavrul alergăto

rului. Moartea fusese instantanee. în
vingătorul cursei, Von Tripps, zguduit 
de cele întlmplate, a renunțat la turul 
de onoare.

Dar întrecerea a continuat și a doua 
zi. Ea a avut ca rezultat un nou acci
dent: în stare gravă a fost transportat

la spital automobilistul german Her
mann.

Cauza accidentului lui lean Behra 
a fost stabilită de experți ca fiind as
faltul umed. „Ar fi fost mai bine — 
remarca flegmatic ziarul vest german 
„Die Welt" — ca această cursă să nu 
se fi disputat în timpul ploii. Dar cu 
toate că traseul era recunoscut ca 
foarte periculos, organizatorii rapaci 
nu s-au liotărît la întreruperea cursei... 
Avantajul circuitului de la „AVUS" 
constă în aceea că accidentații pot ii 
transportați la spital mai repede decît 
la alte curse...

După cum se vede, afaceriștii spor
tului automobilist calculează dinainte 
cantitatea de victime. Ei folosesc ha
zardul curselor, care au adesea un 
epilog tragic, pentru atragerea spec
tatorilor. In acest fel, în buzunarele 
patronilor curg noi cîștigun.


