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Sport din R. P. Romînd
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Fotbaliștii romîni și bulgari 
și-au început pregătirile 

pentru jocul de la 8 noiembrie
• LOTURILE AU FOST ANUNȚATE 
ȘI-A DESEMNAT CEI 17 JUCĂTORI
• PRIMUL ANTRENAMENT AL LOTULUI NOSTRU • HAȘOTI,

SILIT, A INTRAT IN LOT

N
garia,

întreceri pasionante mire diferite selecționate 
ale orașelor lași si Chișinău

IAȘI, 30 (prin telefon). Timp de 
trei zile s-au desfășurat în localitate 
o serie de interesante întreceri de vo
lei. baschet și box, organizate de con
siliul regional U.C.F.S. în cadrul „Lu
nii Prieteniei Romîno-Sovietice“. La a- 
ceste dispute, urmărite în permanență 
de un număr mare de spectatori, au 
participat selecționatele masculine de 
baschet, volei și box ale orașelor Iași 
și Chișinău. In general. întrecerile au 
oferit meciuri spectaculoase, unele de 
ridicat nivel tehnic. Sportivii ambelor 
reprezentative s-au dovedit bine pre
gătiți, dornici să lupte din toate pu
terile pentru victorie. Iată cîteva re
latări asupra desfășurării acestor ma
nifestații sportive.

BASCHET. Primul meci a avut ioc 
marți și a fost cîștigat cu 70-58 (29-31) 
de oaspeți. După o repriză în care ie
șenii au fost mai buni, jucînd mai or
ganizat, în cea de a doua, echipa ora
șul® GFlișinău dovedește mai multă 
precizie în aruncările la coș și reușeș
te si ia conducerea și să se distfin- 
țeze, cîștigînd fără emoții. Au înscris: 
Zasupkin 31, Falik 13, Koșelnik 7, 
Mozonenski 7, Reitburd 6, Teniglin 4, 
Kusițkin 2, tpenfru Chișinău și Chiorea- 
nu 16, Voroneanu 9, Holimberg 8, Hu- 
țu 6, Todirașcu 6, Păun 2, Mihăiles- 
cu 4, Vișioianu 7, pentju Iași.

Revanșa s-a desfășurat joi seară 
și a prilejuit o partidă foarte specta
culoasă cîștigată de această dată de 
ieșeni cu scorul de 73-58 (36-31). în
vingătorii au luptat cu multă energie 
și au realizat o victorie muncită și pe 
deplin meritată. Au înscris : Todirașcu 
8, Holimberg 7, Mihăilescu 12, Cliio- 
reanu 10, Vișioianu 15, Păun 6, Vo
roneanu 7, Huțu 6, Bercovici 2, pentru 
Iași și Falik 3, Reitburd 11, Zasîtkin 
12, Kusițkin 2, Mozonevski 13, Koșel
nik 4, Teniglin 6, Sefcenko 5, Sutudin 
2, pentru Chișinău.

VOLEI. Ca și la baschet, victoriile -f 
în cele două întîlniri au fost împărți
te. Marți au învins după o luptă strîn- 
să ieșenii, iar joi selecționata orașului 
Chișinău. In meciul de marți jucătorii 
ambelor echipe au luptat făcînd o ade
vărată risipă de energie pentru a în
vinge. După ce au cîștigat primele * 
două seturi la 10 și la 13, voleibaliștii j ‘ 
ieșeni au cedat seturile următoare la -' 
14 și 12. Setul decisiv le-a revenit” 
însă destul de categoric : 15-7. Rezul- ■ ■ 
tat tehnic: 15-10, 15-13, 14-16, 12-15,1IUL LVIIHIV . .V, IU, »» «U, (Z-OiU 10.
15-7. Cei mai buni : Baloș, Moldovea-.. tului re prezentai io). 
mi Timirtrn'ziri S^afrnnnv. Knlo-4"

Tătaru, intr-o cursă caracteristică lui, a tre
cut de fundașul advers și se pregătește să cen
treze. (Fază de la antrenamentul de joi al lo

nu, Timirgazin (lași), Safronov, KoIo-t 
zov, Sobolev (Chișinău). ”

In revanșa întîlnirii voleibaliștii so-”' 
vietici au realizat o partidă excepțio- - - 
nală și au reușit să-și adjudece vie-" 
toria cu un scor categoric: 3-0 (la — 
13, 7, 12). Cei mai buni : Safronov," 
Kolozov și Sobolev (Chișinău), Mol-” 
doveanu, Motora și Tarlev (lași). --

BOX. Desfășurată miercuri seara, ‘" 
întrecerea de box a oferit meciuri e- — 
chilibrate și foarte spectaculoase, Vie-" 
toria a revenit pugiliștilor oaspeți,— 
superiori în pregătire fizică și comba-" fa fe a ni-a ediție a campionate- 
tivitate, care au fost de altfel princi-.. |or internaționale de scrimă ale R. P.

(Foto: T. Roibu)
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LA F.I.F.A. • FEDERAȚIA BULGARA 
CARE VOR VENI LA BUCUREȘTI 

------------------ RESTA

e aflăm în preajma unui impor
tant eveniment fotbalistic : me
ciul cu reprezentativa R.P. Bul
in cadrul preliminariilor tur

neului olimpic. Meci im
portant și decisiv pentru 
selecționata noastră. A- 
ceasta rezultă din simpla 
lectură a clasamentului 
grupei a IIl-a (Europa), 
din care facem parte:

1. U.R.S.S.
4—1—2—1—3:2

2. R.P. Bulgaria
2—1 — 1—0—2:1

3. R.P. Romînă
2—0—1 —1-0:2

Deci, mai sînt de dis
putat două jocuri: R. P. 
Romînă—R. P. Bulgaria 
(8 noiembrie, la Bucu
rești) și R. P. Bulgaria— 
R. P. Romînă (la I Mai 
1960 la Sofia). Dintre e- 
chipe, situația cea mai 
bună o are cea bulgară, 
care din două meciuri a 
făcut trei puncte și poate 
spera ca în ultimele două 
să obțină un minimum — 
necesar calificării — de 
două puncte. Dar este po
sibil și ca echipa noas-

4

3

1

tră să iasă învingătoare în ambele par4 
tide cu fotbaliștii bulgari sau să cuce
rească trei puncte. în această 
eventualitate, ceie trei echipe ar a- 
junge la egalitate de puncte (4) ș< 
în acest caz ar urma să decidă 
F.I.F.A. (instrucțiunile acesteia nu 
prevăd decît eventualitatea ca două 
echipe să fie la egalitate, ceea ce 
în grupa noastră nu e posibil).

Loturile anunțate la F.I.F.A.
Potrivit regulamentului turneului 

olimpic, cele două echipe și-au anun
țat cu 10 zile înainte la F.I.F.A. — 
și una alteia — loturile de jucători 
din care-și vor forma echipele penș 
tru meciul de la 8 noiembrie,’ 
Iată-le :

R.P.R. : Voinescu, Uțu (portari) —- 
Zavoda II, Popa, Garicaș, Băcuț Iț 
Soare, Greavu (fundași) —• Jenei, 
Nunweiller, Tabarcea (halfi) - Ha-: 
șoti, Cacoveanu, Constantin, Seredai, 
Dinulescu, Dridea. Meszaros, Raksl 
Tătaru (înaintași).

R.P. BULGARIA: Naidenov, Pîr- 
cianov, 
karov, 
Dimitrov, Kostov (fundași) 
gov, Covacev, Kitov (halfi) — Mi- 
lanov, Diev, Vasilev, Iliev, Panaiotor,

(Continuare in pag. a 5-a)

Dervenski (portari) — Ra- 
M. Manolov, At. Manolo^ 

Lar-:

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

• ATILA CSIPLER (R.P.R.) 
GELO MAESTRI (ITALIA)

A CÎȘTIGAT PROBA DE FLORETA • AN
IN VIN GATOR LA SPADA • PROGRAMUL 

ULTIMELOR DOUA ZILE

palele lor arme. Scorul de 5-3 (me-"Romine a început sub cele maj fru- 
cittl a avut loc la opt categorii) a fost —nioase auspicii: prima probă desfă- 
realizat astfel : categoria muscă : L.fșLUO" Jw; _
Reutman (Chișinău) b.p. G. Iliescu'.cîștigată de un reprezentant al tării 
(Iași), categoria cocoș: V. Piața (C)--noastre, ’ " ' ---- -- ------- --
b.p. V. Marcu (I), categoria pană: O._Zlnfr-o companie oesiui ae valoroasa 
Golenciuc (I) b.p. I. Taratulea (G),--— din care n-au lipsit doi buni tch-

surată joi — floretă bărbați — a fost

b.p. V. Marcu (I), categoria pană : O.
, tînărul ATILA CSIPLER.

Intr-o companie destul de valoroasă

să se întrevadă în el un cîștigător. Și 
totuși, în finală, Csipler a tras cu mul
tă voință și a trecut de o manieră 
categorică peste cei mai temuți pre- 
tendenți la titlu: Vaselli și Diakovski, 
pe care i-a obligat să-j cedeze cu 5—0!

Finala floretei bărbați a fost

victorie a lui Curlefto la Poenaru, l-«r 
fi adus pe italian la egalitate de vic
torii cu Csipler, ceea ce ar fi dat naj-' 
tere unui baraj. In acest asalt însă, 
Poenaru trăgînd cu o deosebită dîrze- 
nie — și mai ales atenție — a înving

categoria semiușoară: L. Gesele (Cjt nicieni italieni, Vaselli și Gurletto, di- 
b. k.o. repr. III. G. Pașnicu (I), catego- —namicul reprezentant al R. P. Bulga
ria ușoară: V. Taranenko (G), b.p."r,ia Diakovski și cîtiva dintre cei mai 
V. Rainea (I), categoria semimijiocie:.. cunoscuți floretiști romîni — AL"-

nicieni italieni, Vaselli și Gurletto, di-

Atila 
"Csipler a reușit o performanță puțin 
— așteptată deoarece, după cum se știe, 

U apariția sa pe planșă
”a fost întreruptă, fiind bolnav. Rein- 
■■trarea lui Csipler, puțin promițătoare 

AUREL SCAUNAȘ și PETRE CO-'-'la începutul competiției (seriile elimi
natorii, sferturile de finală) nu făcea

E. Jilțok (C) b.p. D. Btirlaș (I), 
categoria mijlocie mică: L. Eisengard
(G) pierde la puncte în fața lui C. j-fri ultimul an, 
Verticeanu (I), categoria mijlocie mare: 
E. Spulber (I) b.p. V. Mihailov (G).

DREA — corespondenți.

Miine in sala Dinamo

întâlnirea de gimnastică R. P. Romînă-ltalia
bi- 
i rn- 
de

Mîine după-amiază, în sala 
namo din Capitală va avea loc o 
portantă întîinire internațională 
gimnastică între echipele feminine 
ale R.P. Romîne și Italiei. întrece
rea se va desfășura numai cu exer
cițiile liber alese. Ambele echipe s-au 
pregătit temeinic pentru acest con
curs. Publicul va putea urmări o în- 
tîlnire de înaltă valoare și o luptă 
iștrîasă pentru întîietate.

I. Gimnastele italiene au sosit în 
București în cursul zilei de vineri. 
Dfri echipă fac parte: Miranda și 
Rose!la Cicognani, Gabriella Sanfa- 
relli, Vanda Soprani, Elena Lagorara,

Franca Costa și Anemaria Fragerazi 
(rezervă).

După . cum ne-a declarat antreno
rul echipei italiene Giulio Lay gim
nastele italiene alcătuiesc o echipă 
omogenă. In formă bună sînt în spe
cial surorile Cicognani. Am stat de 
vorbă și cu o veche cunoștință, gim
nasta Miranda Cicognani, care vizi
tează Bucureștiul a pafra oară : „Sînt 
foarte bucuroasă că mă aflu din nou 
în frumoasa dv. Capitală — ne-a de
clarat ea. După părerea mea con
cursul se va desfășura la un nivel 
ridicat Sperăm să obținem un rezul
tat bun în confruntarea cu puter
nica echipă a R.P. Romîne".

Valoroasa noastră gimnastă, Sonia lovan, în timpul unei sărituri la cal.

Echipa țării noastre de asemenea, 
s-a pregătit serios în vederea acestei 
întreceri. Gimnastele au îmbunătățit 
mult exercițiile liber alese. Din echi
pa noastră fac parte: Sonia Iovan, 
Emilia Liță, Uta Poreceanti, Elena 
Niculescu, Atanasia fonescu și Anîca 
Kocsis.

Întîlnirea va începe la ora 17.

LOCAȚIUNE DE BILETE
La întîlnirea internațională de gimnastică 

Romînia-Italia care va avea loc în sala .Di
namo", sînt valabile carnetele U.C.F.S. roșii 
și albastre în piele verzi (ziariști) și albastre 
dermatin ale membrilor federației romîne de 
gimnastică, cu ștampila „Gimnastică". Bile
tele pentru public s-au pus în vînzare la ca
sele stadionului Dinamo.

ELENA MATEESCU 
TIBERIU STAMA

(Continuare în pag. a 7-a)

Diakovski (R. P. Bulgaria) — stingă — și Curletto (Italia) au fur
nizai un asalt spectaculos, de ridicată valoare tehnică. lată-i'tn timpul în
trecerii de floretă.

timpul sub semnul unei incertitudini 
în ceea ce privește rezultatul, candi- 
dînd pe rînd la primul loc italienii 
Vaselli și Curletto, bulgarul Diakov
ski și sportivii noștri Zilahi și Matei. 
De fapt, această incertitudine a exis
tat pînă la penultimul asalt, cînd So
rin Poenaru l-a învins pe Curletto- O

Noutăți din „Cupa Europei'‘ la fotbal

Meciurile R. P. Romînă—R. Cehoslovacă 
trebuie disputate pină la 10 mai 1960

Comisia de organizare a Cupei Europei in- 
ter-țări la fotbal s-a întrunit la Paris pentru 
a lua o serie de holărîri privind desfășurarea 
competiției în sferturile de finală și în faza 
finală. După cum se știe, pentru sferturile 
de finală s-au calificat 8 țări care vor, juca 
între ele cîte două meciuri după următorul 
program: U.R.S.S.-Spania, R. P. Romînă-
R. Cehoslovacă: Franța-Austria; Portugalia- 
lugosiavia. Federațiile interesate vor trebui. în 
termen de o lună, să fixeze datele întîlnirilor 
care vor fi disputate pînă la 10 mai 1960. E- 
chipa R. P. Romîne va susține primul meci cu 
echipa R. Cehoslovace, pe teren propriu. Me
ciul de la București va fi condus dc un ac-.

bitru maghiar, iar cel din retur de un ar
bitru norvegian
Cele 8 echipe reprezentate în sferturile de 

finală vor trebui să precizeze dacă în cazul 
calificării mai departe sînt dispuse să orga
nizeze faza finală ce va avea loc în luna iu
nie 1960. A fost respinsă propunerea ca 
ultimele meciuri ale competiției să se desfă
șoare în anul 1961.

Faza finală va cuprinde 4 meciuri (elimi
nare directă); două semifinale desemnate prin 
tragere la sorți între cele 4 echipe victorioase 
în sferturile de finală. Echipele învingătoare 
in semifinale vor disputa Jinala, iar cele în
vinse vor juca, pentru Locurile 3—4

(4««rp«s)

(Foto: B, Ciobanu)

SuccesnI hocheiștilor

de la Dynamo Weisswasser

In orașul elvețian Chaux de» Fonda a avat 
loc un turneu internațional de hochei pe 
£heață, cîștigat de echipa campioană a R. D. 
Germane, Dinamo Weisswasser Berlin. Hoche.: 
iștii germani au învins cu 3—2, în finală»; 
echipa profesionistă franco-canadiană A.C.B-B.- 
Paris. In semifinală, Dynamo Weisswasser * 
întrecut cu 8-1 echipa H. C. Bern.

Meciuri internaționale de fotbal
Pe stadionul olimpic din Amsterdam s-< 

desfășurat întîlnirea internațională de fot
bal între echipele dețjpneret (pînă Ia 23 ani) 
ale Olandei și R Crt‘S?Iov<lce. terminată l*  
egalitate: 3—3.Cțlgrai jM» 'desfășurat me- 
ciul dintre Selecționatele orașelor Belgrad dl 
Aaxoelona, încheiat cu rciultatul de ț—M



Activitatea comisiilor raionale pe ramură 
de sport —o contribuție de seamă 

la dezvoltarea activității sportive

»

Un rol de seamă în desfășurarea 
și dezvoltarea activității sportive 
din cadrul unui raion îl au, fără 
îndoială, și comisiile raionale pe ra
mură de sport. Ele sînt organe ob
ștești ale federației, create cu sco
pul de a ajuta efectiv consiliile ra
ionale U.C.F.S. în munca de răs- 
pîndirea cît mai largă a ramurii de 
sport respective în rîndul oameni- 
I» muncii. Comisiile raionale pe 
ramură de sport au sarcina să asi
gure pregătirea și organizarea teh
nică a competițiilor raionale, să 
selecționeze echipele reprezentative 
ale raionului, să îndrumeze, să a- 
jute și să controleze munca de ins
truire sportivă a secțiilor pe ramu
ră de sport din cadrul asociațiilor, 
să elaboreze anual calendarul com
petițiilor raionale, să țină eviden
ța tuturor secțiilor afiliate la fede
rații etc. Pentru a face față acestor 
importante sarcini, comisiile raiona
le trebuie să activeze intens, să se 
bucure de aportul unor activiști 
dornici să contribuie la dezvoltarea 
mișcării sportive, capabili să înde
plinească Ia timp și în cele mai 
bune 
vin.

In 
tală 
comisiilor pe ramură de sport cons
tituie un exemplu demn de urmat. 
Comisia raională de tenis de masă 
(președinte Clement Nistor) a ob
ținut în acest an importante suc
cese. Organizîndu-și temeinic acti
vitatea, biroul comisiei raionale a 
nrmărit permanent îndeplinirea sar
cinilor și a analizat rezultatele ob
ținute în cele 20 ședințe de birou 
ținute anul acesta. Fiecare membru 
al comisiei a avut repartizate cite 
3 pînă la 5 asociații sportive, răs- 
punzînd de organizarea secțiilor de 
tenis de masă, de instruirea birou
rilor secțiilor, de înființarea secții
lor (acolo unde era cazul) etc. In ra
ion sînt astăzi peste 40 secții de tenis 
de masă. La ceie 9 competiții organi
zate au participat peste 1.000 tineri 
și tinere (în afară de concursurile 
din cadrul Spartachiadei de iarnă a 
tineretului și a întrecerilor organi
zate de alte raioane la care au luat 
parte numeroase reprezentative ale 
raionului 1. V. Stalin). De aseme
nea, trebuie să arătăm că la cam
pionatul raional sînt înscrise 55 for
mații, iar sportivii acestui raion 
au cîștigat locul 1 la faza pe Ca
pitală a Spartachiadei de iarnă a

condițiuni sarcinile ce le re-

raionul I. V. Stalin din Capi- 
activitatea marii majorități a

tinerelului (formația feminină), au 
cucerit „Cupa 16 februarie" (băieți 
și fete), locul I (fete) și locul II 
(băieți) la „Cupa 1 Mai" etc. ln- 
grijindu-se de creșterea tineretului, 
comisia raională, în colaborare cu 
secția de tenis de masă a asocia
ției sportive „Proiectantul", a des
chis un centru de inițiere și antre
nament, la care participă 27 de 
copii, selecționați din cei peste 50 
care s-au prezentat 
centrului.

Comisia de șah 
Niculescu), comisia 
ședințe Alex. Manolescu) ș. a. mun
cesc, de asemenea, temeinic, contri
buind efectiv la dezvoltarea activi
tății sportive.

Membrii biroului consiliului raio
nal țin un permanent contact cu 
aceste comisii, le îndrumează, le 
sprijină cînd este nevoie și Ie con
trolează permanent. Cînd activita
tea unei comisii nu mai este Ia 
înălțimea sarcinilor ce-i revin, con
siliul raional U.C.F.S. analizează 
imediat cauzele care au dus la a- 
ceastă stare de lucruri. Așa s-a în- 
timplat cu comisia raională de vo
lei, al cărei președinte rui mai ac
tiva. Munca în această comisie era 
dusă sectar și nu cum este firesc 
pe baza hotărîrilor colective ale bi
roului sau comisiei. Analizînd 
în spirit critic și autocritic această 
situație, consiliul raional a proce
dat la reorganizarea comisiei. Apoi 
membrii biroului consiliului raional 
U.C.F.S. Stalin au dat sprijin nou
lui organ să-și coordoneze activita
tea, să pornească la muncă pe ba
za unor planuri bine stabilite și a 
repartizării sarcinilor pentru fiecare 
membru în parte. Prime'e rezultate 
ale muncii noii comisii s-au și vă
zut : la campionatul raional parti
cipă 30 echipe, se organizează în
treceri cu ocazia zilelor festive, sînt 
controlate permanent secțiile pe ra
mură de sport etc.

Importantele succese obținute în 
activitatea sportivă din raionul I. V. 
Stalin sînt, fără îndoială, o urmare 
firească a muncii plină de avînt pe 
care activiștii din cadrul comisiilor 
raionale pe ramură de sport o duc 
zi de zi. Contribuind direct la lăr
girea bazei de mase a sporturilor 
respective aceste comisii își aduc 
în fapt aportul la dezvoltarea con
tinuă a mișcării sportive.

h. n.

la deschiderea

(președinte 0. 
de fotbal (pre-

56 de tineri au 
terenului de

Toată grija pentru echipamentul sportiv Sportivii dlR HOtMa,

In vara acestui an, în timpul lor li
ber, tinerii din comuna Rotunda, raio
nul Caracal, au participat cu multă 
însuflețire la diferite acțiuni gospo
dărești.

Astfel, un număr de 
lucrat la împrejmuirea
sport din comună cu un gard de seîn- 
duri. In acest scop ei au prestat 112 
zile muncă voluntară.

Tot prin muncă voluntară tinerii din 
Rotunda au confecționat 70.000 bucăți 
cărămidă necesară la construcția unui 
local pentru grădinița de copii din co
mună. Economiile realizate prin efec
tuarea aceslor lucrări se ridică Ia 
suma

Cu 
nerii 
Tufiș,

de 3500 lei.
acest prilej s-au evidențiat ti- 
sportivi Ion Nicolau, Octavian 
Uie Teică, Ion Năniu și alții.

IOANA și A. ROȘCA-coresp.

Activitatea sportivă în raionul Drăgășani
In ultimul semestru, 

in raionul Drăgășani 
s-au organizat 45 de 
.duminici sportive" la 
sate, la care au parti
cipat peste 6000 de ti
neri și tinere. In pro
gramul competițiilor 
au fost introduse și 
jocuri distractive (a- 
lergări In sac, între
ceri între... spectatori 
etc.), care s-au bucurat 
de mare succes in co
munele Dejeșfi, Sîn-

burești. Voie ești. Că
lina, Lungești etc.

In urma organizării 
.duminicilor sportive" 
in majoritatea asocia
țiilor a crescut simți
tor numărul de mem
bri U.C.F.S. și s-a 
dezvoltat activitatea 
sportivă de mase.

Tineretul sportiv din 
comunele raionului 
Drăgășani și-a luat 
angajamentul să con
tribuie în cit mai ma-

re măsură la acțiunile 
de muncă patriotică. 
Sportivii din Voice ști, 
Șutești, Orlești, Sîn- 
burești, au depus efor
turi pentru înfrumuse
țarea comunelor lor 
și pentru construirea 
de baze sportive sim
ple, creîndu-și condiții 
din ce în ce mai ' 
bune pentru practica
rea sportului.

C. STOICA 
coresp.

Păcînd o vizita la asociația sportivă 
„Prospecțiuni Petrol" am constatat că 
materialele și echipamentul sportiv aflat 
in dotație este manipulat și păstrat gos
podărește. Comunistul cartograf Nicolau 
Constantin, președintele asociației, ne-a 
declarat:

—„Avem material șt echipament spor-
o 
a

tiv in valoare de 10.000 lei. Pentru 
asociație nu de mult înființată ca

A T ft E
Se opri locului, își vîrî palmele mici 

in praful alb de magneziu...
Privind sala de gimnastică a școlii 

medii nr. 7 plină de sportivi, spuse:
— Doream să ajung la Orașul Sta

lin, să devin elevă a unei școli cu pro
gram de educație fizică. Mama — sîn- 
tem din Brăila — s-a împotrivit: „Nu 
ești obișnuită prin „străini 1" Cunos- 
cînd însă dragostea mea față de sport, 
împotrivirea i s-a topit. Aceasta mi-a 
fost prima dorință din cele trei I

— Iar a doua ?
Monica Gherghișan ezită o clipă. O 

roșeață îi coloră obrajii fragezi, iar 
ochii mari păreau a spune : „Dacă tot 
am început mărturisirile..." Zîmbetul îi 
înflori timid în colțul buzelor, cînd 
spuse :

— Să devin studentă la I.C.F. I
— Așa-i—interveni Tanți Ioana, care 

atunci „coborîse" din înaltul paralele
lor printr-o „ieșire" spectaculoasă. 
Tanți se grăbi să adauge:

Printre numeroasele realizări obținute 
în ultinții ani în activitatea sportivă din 
Valea Jiului se numără și construirea 
multor baze sportive, dintre care unele 
constituie o mîndrie pentru sportivii 
localităților din această parte a țării.

Dar nu același lucru se poate spune 
și despre bazele sportive din orașul 
Vulcan, lată un exemplu : terenul de 
fotbal al asociației sportive „Minerul". 
De obicei, la fiecare joc al echipei asis
tă pe stadion peste 1000 de iubitori ai 
fotbalului. Se pune însă întrebarea: 
pe ce să stea acești spectatori ? Nu de 
mult, aci au existat cîteva bănci, dar 
din cauza neglijenței celor de la aso
ciația sportiva (președinte Petru Stoi
ca) o parte au fost înstrăinate, iar 
cele care se mai găsesc pe loc au pi
cioarele șubrede așa că nimeni nu„. 
riscă să se așeze.

Tot din cauza neglijenței, gazonul 
de pe teren parcă a... dispărut. Fotba
liștii trebuie să aștepte cîteva secunde 

5—6 hectare (cu aproximație 10—^ după lovirea mingii... ca să se așeze 
12.000 kg.). f praful I Așa s-a întîrnplat și în ziua de

De asemenea, rezultate bune a dat J jg octombrie în cadrul jocului cu Vîc- 
aplicarea gimnasticii în producție» ..... . , .,
în combaterea oboselii musculare, S‘oria Hațeg, cînd arbitrul nu a putut 
care apare către sfîrșitul zilei dc\ conduce în bune condițiuni din cauza 
muncă și a pauzei de masă. Trebuie^ prafului. Oare cu concuisul tineretului 

și al jucătorilor de fotbal nu s-ar putea 
trece Ia reamenajarea acestui teren ?

noastră (283 membri) este o adevărată 
avere. Ne străduim ca echipamentul să 
fie cu regularitate curat iar materialele 
in ordine. Asta folosește succesului în 
sport".

In fotografie, președintele asociației, 
Nicolau Constantin, își dă aportul di
rect la păstrarea în ordine a materia
lelor din magazie.

Gimnastica în producție la sate
Printre numeroasele știri pe care 

le-am primit din regiunea Timișoara 
este și aceea a unei interesante ex
periențe de a aplica gimnastica în 
producție și în sectorul agricol nu 
numai în cel industrial. Astfel, la 
Gospodăria de stat Pecica s-a apli
cat gimnastica în producție cu 120 
muncitori permanenți, —u 1------
gimnasticii de angrenare 
de cultură fizică.

Experimentarea a fost 
lectorul universitar I. G. 
catedrei de educație fizică și sport 
de la Institutul Politehnic Timișoara 
și a dus la rezultate interesante 
care vor face obiectul unor valo
roase comunicări științifice în cadrul 
celei de a Vl-a sesiuni de comunicări 
științifice din luna decembrie 1959. In 
urma experienței făcute s-a tras con
cluzia că aplicarea gimnasticii în pro
ducție în cadrul muncilor agricole de 
toamnă și în mod special în campania

sub forma 
și a pauzei

condusă de
Bucur, șeful

...în satul Corbu de Sus, din raio
nul Medgidia, a luat ființă de curînd 
o asociație sportivă cu peste 30 de 
membri. Pentru a sprijini noua asocia
ție, colectiviștii au donat — pe baza li
berului consimțămînt — contravaloa
rea unei zile muncă. Din suma pri
mită tinerii sportivi vor putea împrej- 
mui terenul de fotbal și vor putea 
construi o popicărie. (Ștefan Constan- 
tin-coresp.).

...în raionul 1 Mai din Capitală 
campionatul de fotbal a ajuns la cea 
de a Vil-a etapă a turului. Pînă în 
prezent cel mai redutabil ,11" se dove
dește a fi cel al asociației sportive .13 
Textil", care conduce în clasament.

...asociația sportivă .Geologia" din 
Capitală organizează săptămîna aceas
ta, în cinstea zilei de ,7 Noiembrie", 
competiții de șah și tenis de masă.

...zilele trecute, la Alba Iulia, 148

I A f> O Iff II N T A
— Ne pregătim mult, învățăm, repe

tăm împreună șl... sperăm I
— De altfel — ținu să precizeze 

Monica — ne pregătim și pentru pro
bele practice. Nu știți cumva cît preve
de norma de admitere lă înălțime ? 
Eu nu sar decît...

— Monica la bîrnă 1 se auzi o voce.

MM REPORTER
Fără să-și termine fraza, plecă. Pe te 
cîteva clipe am zărit-o 
eleganță*  și îndemînare o 
ciții.

O biografie simplă
Școala, primele prietene și prima carte. 
Intr-o zi, întîmplarea a dus-o spre o 
sală de sport Tineri și tinere cu cor
puri bronzate, cu mușchi de oțel, se 
întreceau cu măiestrie la aparatele atît 
de cunoscute din orele de gimnastică. 
Atunci s-a îndrăgostit de această artă 
a supleței, cu pasiunea entuziastă ce

executînd cu 
serie de exer-

și frumoasă.

o ai la 16 ani. Și a început să facă 
sport.

O priveam „lucrînd" la „paralele 
inegale". Cînd îi reușea un exercițiu 
avea ochii plini de seîntei. Fața i se îm
bujora de satisfacție. Dacă nu-i „ieșea" 
mișcarea, fața-i mică oglindea amără
ciune și dîrzenie. O „încheiere" urmată 
de un zbor planat și iat-o din nou în 
fața mea. îmbujorată de efort, cu res
pirația întretăiată, urmărește colegele 
la „lucru". Rup tăcerea:

— Și a treia dorință ?
Aceeași ezitare, apoi un răspuns sim

plu :
— Am început sportul din școală, 

m-am luptat să devin junioară, acum 
am categoria a doua la senioare și...

— Am înțeles I Pe cînd categoria 
întîi ?

Nici un răspuns. Iși vîrî palmele 
mici în praful alb de magneziu, apoi 
se îndreptă cu pași hotărîți spre apa
rate. Am înțeles că cea de a treia do
rință a Monicăi Gherghișan se va îfl- 
deolini în curînd. Nici nu se poate 
altfel.

OTTO BENKO

de recoltare a porumbului, • dată cu 
folosirea metodei Înaintate de încărcare' 
„în bandă“, a contribuit la reducerea, 
timpului de muncă necesar pentru o' 
serie de operații de la o oră la 351 
minute. Aceasta a făcut ca un grup 
de 10 muncitori să încarce într-o sin-! 
gură zi, să transporte și să livreze 
în vagoane știuleți de porumb de pej

să consemnăm, de asemenea, că și 
cîștigul mediu al muncitorilor a eres-; 
cut o dată cu productivitatea muncii, 
între 15—20%. La toate acestea își ✓ Ce părere are asociația sportivă „Mi- 
aduce aportul și gimnastica în pro-\ nerul" Vulcan?
S “ ”■ ( «■«CAE ROVENȚA _

ALEX. GROSS, coresp. reg in na 1 \

Aflăm că...
de sportive, din 14 localități ale regi
unii Hunedoara, au particinat la etapa 
finală a Spartachiadei fetelor, organi
zată de consiliul regional U.C.F.S. Hu
nedoara. Tinerele sportive s-au între
cut la atletism, șah, tenis de masă și 
volei. (Daniel Chirilă ■ coresp.).

...în comuna Ceamurlia de Sus a 
fost amenajată o frumoasă bază spor
tivă prin grija asociației sportive Ra-

co- 
cea 
(C.

din

pul și cu sprijinul sfatului popular 
munal. Noua bază sportivă este 
mai frumoasă din raionul Istria. 
Dolniceanu-coresp.j.

...sportivii asociației Marmura
raionul Grivița Roșie din București 
și-au cumpărat de curînd echipament 
sportiv în valoare de 4000 lei.

...în raionul Grivița Roșie la etapa 
de mase (pe asociații) a crosului ,Să 
Intîmpinănt 7 Noiembrie" au participat 
6500 de concurenți.

Povestea mesei de tenis
de la „Mătasea Populară**

Ain în față 0 diplomă in care se 
certifică buna comportare a tinerilor 
muncitori de la întreprinderea „Mă
tasea Populară “în etapa raională a cro
sului ,Să întîmpinăm 7 Noiembrie". 
Am urmărit apoi, pe un gralic, îm
preună cu secretarul consiliului aso
ciației sportive, tov. Constantin Ta- 
barcea, comportarea echipelor sportive 
in diferite campionate raionale. Și am 
văzut că echipele de tenis de masă 
(băieți și fete), șah (băieți și fete), 
fotbal, precum și alte echipe se află la 
locuri fruntașe în campionatele respec
tive. Motive de firească bucurie. Și 
totuși, secretarul asociației sportive s-a 
arătat abătut. Nu mai vorbesc de jucă
torii de tenis de masă.

— Vine iarna și nu avem unde să 
ne antrenăm, mi-au spus ei.

Intr-adevăr, în această întreprindere, 
în care se simte mina onor buni gos
podari (curățenie peste tot, atelierele 
bine încălzite și luminoase, cantină 
bine aprovizionată etc.), unii sportivi 
suit... uitați. In special iarna.

In urmă 
o masă de 
Au început 
pregătească 
nai. Aveau 
dine și curățenie. Dar totul a fost de 
scurtă durată. Inginerul șef, tovarășul 
Ion Crăciun, care, nu știm de ce, do
vedește parcă o aversiune lată de 
sport, i-a Jămunt" repede pe tinerii 
Jucători:

— Ne-a costat bani sala aceasta —• 
i-a apostrofat el. Vreți s-o deteriorați?

Au mers tinerii atunci la director. 
Și aici, au găsit aceeași... „înțele
gere". Așa că, și-au luat masa în spi
nare 
sol i

cu cîteva luni s-a instalai 
tenis în sala de festivități, 
sportivii să joace, să se 
pentru campionatul raio- 

grijă de sală, păstrau or-

■ și au coborît cu ea intr-un... sub- 
lipsit de lumină și de aer, unde 

văzuti antrenîndu-se si acum.

— Ține masa, că servesc /...
(Desen de D. MIHA1LA)

Culmea e că pentru a introduce masa 
în acest subsol au fost nevoiți s-o.„ 
taie I Și inginerul șef vorbea de pa
gube...

Ne întrebăm: de ce otita nepăsare 
față de nevoile activității sportive la 
.Mătasea Populară" ?

R. C.



SECRETUL
Antrcnorut multiplei noastre 

recordmane și campioane Ingrid 
Wâchter, „nea Leo*  — cum îi 
spun elevii săi, — a fost în- 
tr o vreme contabil. Nu i-au 
prea plăcut însă cifrele și s-a 
dedicat vechii sale pasiuni — 
pedagogia înotului. De cifre 
însă tot n-a scăpat. Am putea 
spune că într-a oarecare mă
sură „nea Leo*  a reluat și con
tabilitatea. Cu o mulțime de 
„conturi*  în care cel al tinerei 
Ingrid „reportează*  mereu.

★
Anul acesta Ingrid a „înre

gistrat*  nu mai puțin de 13 re
corduri republicane. Pe toate 
distanțele.

Un mare talent ? Nici vorbă. 
Dar asta nu e totul. Nici pe 
departe. E drept că suplețea ti
nerei înotătoare — 15 ani I — 
impresionează, dar de aici pînă 
la 1:073 pe „sută*  e cale lungă. 
E drept că articulațiile Ingridei 
sînt niște angrenaje perfecte, 
dar asta nu explică cele aproa
pe 40 de secunde smulse într-un 
singur sezon clasicei probe de 
400 m.

Atunci ? Unde e secretul ? Se
cretul nu mai e de mult un... se
cret. „Nea Leo*  și Ingrid sînt 
gata să-l împărtășească...

Bănui ți că aii se reduce totul 
la sutele de kilometri înotați în 
bazin. E vorba în primul rînd

In 4 rînduri
Brigada' de la secția a
IlI-a montaj a uzinelor 
„Vasile Roaită*  din Ca
pitală, alcătuită din fot
baliști, este fruntașă în 
producție.

Că planurile-or fi îndeplinite, 
fl-un lucra sigur I Sînt și ei 
chezași I
La fotbal au ei posturi diferite, 
Da n muncă sînt ca toți... îna
intași I

„Educarea calităților morale 
și de voință ale sportivului"

Pe lingă numeroasele volume 
de literatură șt cărți tehnice ieși'e 
de sub teascurile editurilor in 
zilele „Lunii Prieteniei Romîno- 
Sovietice*,  in vitrinele librăriilor 
a apărut și o carte a cunoscutu
lui antrenor sovietic N. G. Ozo- 
tin. Este vorba de o broșură 
care dezbate o problemă întot
deauna actuală: „EDUC ARE A 
CALITĂȚILOR MORALE ȘI 
DE VOINȚA ALE SPORTIVU
LUI", care este, de altfel și titlul 
broșurii.

„Educarea calităților morale 
și de voință constituie una din
tre cele mai importante sarcini 
din cadrul pregătirii sportivilor. 
Fără un înalt nivel al acestor 
calități, sportivii nu pot lupta 
pentru cucerirea recordurilor 
mondiale, pentru cucerirea vic
toriei la Jocurile Olimpice*,  con
stată autorul. Acest lucru l-a 
făcut pe Ozolin să se ocupe de 
educarea sportivilor in diversele 
faze ale procesului pregătirii lor.

K G. OZOUH:

IWCAREA. 
colită filer 
merele 
de voință 
ele «porHvwhâ 

de nenumăratele zile 
petrecute în iarna tre
cută la LG.F. Unde 
credeți ? In sălile de 
gimnastică și de... 
haltere. Vă surprin
de ? Gîndiți-vă că 
uneori, pe ultimii 
metri, cînd brațul 
„culoarului*  vecin a- 
tnenință să atingă 
primul peretele victo
riei, îndărătnicia a- 
pei e poate tot atît 
de mare ca și cea a 
halterei.

B vorba, însfîrșit, 
de „sacrificiile" pe 
care le cere sportul 
de performanță. In 
vara asta, Ia Ma
maia, în plină va
canță, Ingrid a „re
format*  zeci de ex- 
tensoare, în nesfirși- 
te exerciții de forță. 
Și nu o dată s-a des
părțit cu părere de
rău de spectacolul miraculos al 
mării, pentru a lucra intens în 
apa tulbure dar calmă a Siut-
Ghiolului

V-am dezvăluit deci secretul...

★

...Am văzut-o pe Ingrid după 
concursurile de la Varșovia. A- 
casă. Era pe la amiază. Abia 
venise de la școală. Lipea ulti
mele etichete pe caietele albastre. 
In colțul de jos, la dreapta. Un 
copii sfios. Și tăcut Unde se 
ascunde oare energia care ridi
că halterele, fringe extensoare- 
le și prelungește antrenamentele 
pină seara tlrziu, cînd „nea 
Leo*  aprinde chibritul pentru 
„a citi*  cronometru 1 ?

Lupta ca cronometrul mar
chează o întrerupere. Sîntem în 
plină toamnă. In schimb a re
început lupta cu logaritmii. O 
luptă în care Ingrid obține „tim
puri absolute*.  Zece, fără excep
ție! O luptă care va trebui să-și 
găsească acum, mai mult ca ori- 
cînd, o încununare deplină, pen
tru întâmpinarea anului olimpic.

de N. G. OZOLiN

„Munca educativă planificată, 
spune el, trebuie să se înfăp
tuiască în procesul pregătirii 
sportivilor de-a lungul întregu
lui drum, de la începător la 
maestru și la recordmanul mon
dial*.

Ozolin dă nenumărate exem
ple din viața sportivilor sovie
tici, dă îndrumări asupra felului

ILIE BARCU, TIMIȘOARA. 
— 1) Aripa stingă a echipei 
Minerul, Crăiniceanu, are 20 de 
ani. — 2) Atît Naidenov cît și 
Kolev activează în echipa cam
pioană a R- P. Bulgaria, 
T.D.N.A. Primul are 28 ani, iar 
cel de ai doilea 29. — 3) Ce 
rost are un arbitru la un con
curs de șah ? Sînt probleme 
de arbitraj și la șah: jucătorii 
n-au voie să părăsească sala 
decît cu aprobarea arbitrului, li 
se interzice consultarea mate
rialelor teoretice, precum și 
primirea de... sugestii din afară 

etc. Intr-un cuvînt, arbitrul 
veghează ca întrecerea să se 
desfășoare cu respectarea tutu
ror prevederilor regulamentare. 
Din moment însă ce el n-are 
de a face cu... ofsaid-uri, hends- 
uri în careu și obstrucții, re
cunoaștem, sarcina lui nu e 
prea grea 1

GH. DAVID. REGHIN. — 
1) Fotbalistul Proca, de la Stea
gul roșu, are 81 ani. — 2) 
Zaharia continuă să facă parte 
din lotul Petrolului. A fost însă 
bolnav și nefiind încă pe deplin 
restabilit, n-a putut fi folosit

Taleniata noastră campioană Ingrid 
Wăchter ztmbește fericită : a izbutit să 
dăruiască patriei un nou și valoros record.

care (cine știe ?) ar putea să 
însemne consacrarea definitivă 
a talentatei noastre înotătoare.

IOAN CHIRILA

Intr-un muzeu
Strada Andrei Mureșanu. Mai 

degrabă o alee, încadrată de co
paci, pe ale căror frunze toamna 
și-a pus amprenta...

Numărul 14 A. O casă în stil 
romînesc, spre a cărei intrare 
te conduce un covor de mozaic... 
Muzeul „Profesor Doctor Victor 
Babeș* : incă un omagiu adus 
de poporul romtn ilustrului sa
vant.

Cunoașterea acestui muzeu — 
pe lîngă că înseamnă o strălu
cită lecție de medicină, de gîn- 
dire medicală, prilejuiește vizi
tatorului care practică sportul 
reconstituirea vieții și operei 
unui gigant al medicinii, care 
și-a făcut din spoit un bun și 
devotat prieten.

Cît de mult a iubit Victor Ba- 
oeș sportul I Savantul de renu-. 
me mondial omul ale cărui desco
periri știinȚTice sînt folosite de 
academiile de specialitate din 
întreaga lume, a dovedit prin 
propria sa experiență că omul 

cum trebuie dusă această mun
că. ținînd seama de gradul de 
pregătire a sportivului, de tipul 
nervos din care face parte, etc.

„Educarea calităților morale 
și de voință ale sportivului*  
conține o serie de sfaturi și de 
îndrumări deosebit de prețioase 
pentru antrenorii noștri. De aceea 
recomandăm tuturor antrenori
lor, activiștilor sportivi și spor
tivilor din țara noastră să stu
dieze această nouă lucrare a lui 
N. G. Ozolin.

de către echipa sa. — 3) Veți 
primi răspuns detaliat prin scri
soare.

PETRE VOICILA, BUCU
REȘTI. — Gheorghe Cacoveanu 
joacă la C.C.A. din anul 1955.

A debutat într-o echipă de juni
ori din comuna sa natală, U- 
ioara. A jucat apoi la Metalul 
(Industria Sîrmei) — Cîmpia 

Turzii și la Progresul București. 
E mai tînăr decît credeți dv. și 
decît s-ar putea presupune, a- 
vîndu-se în vedere îndelungata 
lui activitate de fotbalist: a îm
plinit în septembrie 24 ani.

HORST TRUETSCH, ORA
ȘUL STALIN- — 1) Dacă n-ați 
participat de mai mult de trei 
ani la nici un fel de concurs 
oficial de șah, așa cum bănuiți.

UMOR
Cînd te cheamă 

Vladimir Kuf
La intrarea stadionului Ltijniki 

domnea obișnuita aglomerație 
din zilele marilor competiții. 
Or bată silință și-ar fi dat con
trolorii să accelereze operația de 
rupere a biletelor, coada de 
spectatori din fața porții creștea 
în loc să scadă. Deodată din 
mulțime se auzi o voce :

— Faceți loc, vă rog! Sînt 
Vladimir Kuț !.„

Firește, ca la o comandă, 
spectatorii făcură un culoar, pe 
care trecu sprinten cel care se 
recomandase ca fiind recordma
nul mondial Ia 5.000 m și 
10.000 m. In momentul însă cînd 
acesta trecuse linia.... controlu
lui cineva din public strigă în 
urma lui:

— Stați, un momenf! Acesta 
nu este Vladimir Kuț. Eu îl cu
nosc-personal pe Kuț...

Imediat se făcu roată în jurul 
respectivului, controlorul îl invi
tă să se legitimeze. Stupoare I 
Pe buletin scria negru pe alb: 
Vladimir Kuț.

— Să vă explic — se adresă 
celor prezenți omonimul celebru
lui atlet. — Am vrut să profit 
de identitatea de nume pentru a 
ajunge mai repede în tribună. 
Nu sînt marele Kuț. dar... am 
bilet de intrare!
lată-l...
După „Fizkultura i Sport" 

de știință, un colț al sportului
de știință nu trebuie să-și dez
volte în mod unilateral numai 
mintea, ci și calitățile fizice.

Exponatele muzeului care-i 
poartă numele dovedesc strălu
citele sale victorii pe tărîmul ști
inței. Pe această linie se în
scriu : metoda demonstrării ac
țiunii reciproce a microbului care 
atacă și a organismului care se 
apără, scrierea primului tratat 
de bacteriologic din lume (care 
fundamentează microbiologia ca 
știință medicală nouă), descope
rirea imunizării pasive (princi
piul de bază al seroterapiei), 
principiul serovaccinărji etc. etc.

Dar, în muzeul „Profesor 
Doctor Victor Balieș*  alături de 
documentele, fotografiile și gra
ficele care arată pagini de mîn- 
Jrie pentru medicina rouiîiieas- 
că, există un colț dedicat... spor
tului.

Omul prețuit de oamenii de 
știință dm toate colțurile lumii 
arată, prin exemplul personal, 
că educația fizică trebuie să 
meargă mină în mină cu cea 
intelectuală. Victor Balieș â în
ceput să practice sportul din fra
geda tinerețe și nu s-a despărțit 
de el nici cînd împlinise vîrsta 
de 70 de ani. Era un polispor
tiv. Practica înotul cu aceeași 
pasiune cu care se ducea la vînă- 
toare, vîslea cu aceiași entu
ziasm cu care trăgea la țintă, 
dădea asalturi cu spada sau cu 
floreta, cu aceeași înverșunare 
cu care își urmărea adversarul 
la șah pentru a-1 face mat 1

A avut și performanțe : a tra
versat înot Iacul Balaton și ca 
vîslaș a făcut parte din echipa 
care a cîștigat o cursă pe Du
năre. La 70 de ani mai practica 
încă sportul I...

De cîte ori,- după cercetări ști
ințifice care-i cereau zile și 
nopți de muncă neîntreruptă.

ați pierdut categoria de clasifi
care pe care ați avut-o în mo
mentul întreruperii activității, 
dar... nu trebuie s-o luați de ia 
început. Comisia orășenească de 
șah, ținînd seama de palmaresul 
dv., vă poate acorda acum ca
tegoria a 11-a de clasificare. In 
continuare, totul depinde de 
dv., de rezultatele pe care le 
veți objine 1 — 2). Iată vîrstele 
despre care ne întrebați: Fischer: 
16 ani. Spaski : 23 ani. Tal: 23 
ani Petrosian: 30 ani.

BARBU PETRESCU, TIMIȘ. 
— Ați... pierdut: Constantin nu 
este încă maestru al sportului. 
Are 27 ani: îi împlinește în de
cembrie. La C.C.A. joacă din a- 
nul 1954. A debutat ca „inter
național*  în 1956, cu prilejul 
meciului de la Belgrad dintre 
Iugoslavia și Romînia : 1-0 pen
tru noi- Iată, de altfel, echipa 
pe care am aliniat-o în această 
întîlnire: Voinescu (Toma) — 
Zavoda II, Apolzan, Szdke — 
Onisie, Bone —- Cacoveanu, Za
voda I, Aiexandrescu (Constan
tin), Georgescu, Tătarii (Aie
xandrescu).

ION POȘTAȘUL

Nu e puțin lucru să joci fot
bal 20 de ani în prima divizie a 
țării și încă în aceeași echipă I... 
Performanța aceasta a fost sta
bilită de popularul fotbalist ma
ghiar Ferenc Szusza.

El a apărut pentru prima oară 
în echipa Ujpest în 1939 (cînd 
avea doar 17 ani) în meciul cu 
Kispest, 4—4 a fost rezultatul, 
dar pentru Szusza acest meci 
a însemnat o adevărată victorie. 
Autor a trei goluri, el a arătat 
o clasă înaltă, lucru pe care a- 
vea să-I confirme în lunga și 
frumoasa sa carieră sportivă.

De la început, tînărul elev de 
atunci al-școlii superioare co
merciale din Budapesta a fost 
considerat un mare talent al 
fotbalului maghiar : excelent șu
ier, mare creator, un adevărat 
coordonator al atacului.

în lunga sa carieră, internațio
nalul Szusza, de 17 ori selecțio
nat în reprezentativa Ungariei, 
a fost un exemplu pentru tinăra 
generație de fotbaliști. Fiind 
considerat în occident drept o 
„vedetă*  a fotbalului european, 
el a primit diferite oferte din 
partea cluburilor profesioniste 
apusene. Răspunsul său a fost 
întotdeauna un refuz categoric.

„De patria mea pe care o iu-

Victor Balieș n-a găsit în sport 
recon forțarea de care avea ne
voie pentru alte zile și nopți 
de laborator I

intr-un muzeu de știință, un 
colțișor al sportului... Ce poate 
fi exemplu tnai grăitor pentru 
drumul pe care trebuie să-l ur
meze sportivii ?...

Străzi, institute, spitaie poartă 
azi numele lui Victor Babeș. Dar 
și un stadion — cel din Cluj — 
îi poartă numele...

Legitimă tnîndrie pentru cei 
care iubesc sportul I...

S.M.

VAHIETATI
RECLAMA..

In. Italia există multe locuri 
pitorești care atrag in fiecare an 
numeroși turiști, liiroul de tu
rism al țării depune mari e- 
forturi pentru a face reclamă 
traseetor sale. Recent a vă2iif 
lamina tiparului o broșură edi
tată in scopul popularizării lo
calității climaterice Albenga.

„Cei ce caută adevărata căl
dură de vară — se scria in re
clamă — trebuie să vină nea
părat la noi în Albenga. Numai 
în ultimul an au avut loc aici 
48 cazuri de insolație*.

Na știm dacă acest anunț va 
mări numărul amatorilor de a 
vizita Albenga. In orice caz 
n-ar fi rău să-și facă vacanța 
acolo propovăduitorii... războiu
lui rece /

Sprijinul conducerii clubului

— Pe viitor jumătate din munca ta o facem noi: tu ti 
antrenezi... Noi alcătuim echipa IU

(Desen de N. Claudiu)

Vă prezentăm pe t 

Szusza 
besc atît de mult, de clubul în 
care am fost crescut, de căminul 
meu și de prieteni nu vreau să 
mă despart niciodată*.

Iubitorii de sport din țara 
noastră îl cunosc pe Szusza de 
pe terenul de sport, din ziare și 
din... film. Cine nti-și aduce a- 
minte de eroul principal din 
„Toată lumea pe stadion*,  care 
nu era altul decît Ferenc Szus
za I...

„Nu știu dacă v-a plăcut fil
mul — ne spunea Szusza cu 
cîțiva ani în urmă, cu prilejul 
unui meci în care a jucat la 
București — dar mie îmi plage 
stilul de muncă al cineaștilor. 
Ei repetă și de 100 de ori pentru 
ca o scenă sau un cadru să reu
șească pină la urmă... Iată un 
minunat exemplu pe care trebuie 
sl-1 urmăm și noi sportivii..."

Nu ne îndoim că Szusza s-a 
străduit să-i imite în această pri

vință pe cineaști. Iată de ce în 
cei 20 de ani el a reușit să de
vină unul din cei mai buni spor
tivi ai Ungariei.

Și, notați bine : în două dece
nii de; carieră fotbalistică Fe
renc Szusza n-a fost niciodată 
suspendat I

S. IH.

O AMNISTIE TARDIVA...

lit anal 1900, înotătorul en
glez Unt Dawhn a fost acuzat 
de clubul său că ar fi partici
pat la cileva curse profesioniste 
și, in consecință, descalificat 
din activitatea sportivă amatoa
re. Davatin a contestat această 
decizie, dar hotărirea n-a fost 
schimbată.

Nu de mult, Uniunea de înot 
din Anglia a rejudecat „cazat 
Dawlin". S-a stabilit că sus
pendarea dictată cu... 59 de ani 
în urmă a fost o măsură... exa
gerată și i s-a dat drept irto/ă- 
torului să ia parte la curse a- 
matoare. A fost omis un singur 
amănunt: că Dawlin a împlinit 
...SI de ani ?!
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Despre strădaniile depuse de 
consiliul Clubului sportiv 
Graiova pentru permanenta 

îmbunătățire a muncii de educație 
se pot scrie multe lucruri frumoa
se. Datorită preocupărilor condu
cerii clubului, în ultima vreme au 
fost înregistrate succese însemnate. 
Cazurile de indisciplină la antre
namente și în cursul disputelor de 
pe teren au devenit din ce în ce 
mai rare, absențele de Ia antrena
mente se produc doar în cazuri 
de forță majoră, tendințele de chiul 
și carierism au fost lichidate; unii 
sportivi cu serioase lipsuri au fost 
permanent a jutați 
muncesc bine, se comportă așa 
cum trebuie în producție ca și pe 
terenul de sport. Sînt succese care 
fac cinste clubului
și care dovedesc___ ________
că la G. S. Cra
iova unele aspec 
te ale muncii de 
educație sînt pri
vite cu seriozitate.

Nu întîmplător am precizat însă 
că doar unele probleme se bucură 
de atenția cuvenită, deoarece, din 
păcate, la acest club activitatea 
educativă lasă încă de dorit în a- 
numite direcții. Dar, să exemplifi
căm cîteva stări de lucruri. Gazeta 
de perete este un simplu avizier, 
în ședințele de instruire, antrenorii 
nu sînt preocupați de dezbaterea 
problemelor legate de rolul clubu
lui, de legăturile ce trebuie să e- 
xlste între secții, de importanța pă
strării echipamentului și a mate
rialului sportiv, de dezvoltarea con
științei cetățenești a sportivilor. 
Deși în scurtul timp care a trecut 
de la înființarea clubului unele e- 
chipe au înregistrat performanțe

-t- 

MECIUL DINAMO -C.C. A
încheie mîine ediția 1959 a campionatului republican

Miercuri seara: Știința București—Știința Cluj: 2*2  (0*1)

Prinir-un reflex extraordinar, mingea puternic expediată de Cociuban 
(Dinamo Buc.) va ’..............

Duminica trecută, după meciul cu 
Dinamo, antrenorul echipei Știința 
Cluj,. Aurel Ardeleanu, vădit afectat 
de proporția scorului la care cedase 
echipa sa, ne mărturisea ; „Tinerii nou 
introduși în formație, Balaș și Țigănaș, 

n-au putut suplini absența titularilor 
Doleanu și Mayer. Am știut acest lu
cru, dar n-am avut încotro. Oricum, 
tot ceea ce puteam spera ieri (n. n. 
locul 4 în clasament) mai putem ob
ține, în ciuda acestei înfrîngeri, 
miercuri seara, în ultima noastră par
tidă cu Știința București".

Studenții din Cluj au mai rămas 
trei zile la București ; și-au mai rodat 
echipa, acocnodînd-o cu piscina de la 
FHoreasca, și miercuri seara au obținut 
punctul care trebuia să-i instaleze pe 
locul 4 în clasament, făcînd joc egal 
(2—2) cu Știința București. Pe locul 
lor (5) a coborît C. S. Tg. Mu
reș care, deși cu același număr de 
puncte (11) are un golaveraj mai slab. 
Meciul dintre cele două echipe stu-

ngea puternic expediată de Cociuban 
fi deviată in corner.

dențești s-a desfășurat la un nivel sa
tisfăcător, iar rezultatul este echitabil, 
deoarece ambele echipe și-au împărțit 
perioadele de superioritate. Punctele 
au fost înscrise de Danciu și Balaș pen
tru clujeni și Zâne și Chirvăsuță pen
tru bucureșteni. Arbitrul N. Nicolaescu

de valoare (calificarea echipei 
lupte în campionatul categoriei 
promovarea echipelor de scrimă 
fotbal în categoria B), sportivii 
antrenorii nu se bucură de nici un 
stimulent care să contribuie la în
curajarea lor spre -obținerea unor 
rezultate și mai bune. Lipsește pa
noul de onoare al fruntașilor în 
producție și în sport, lipsesc arti
cole și fotografii în care să se a- 
rate metodele folosite și în care să 
fie evidențiați cei mai merituoși. 
Dar să vorbim și despre o altă 
problemă. In centrul orașului, Clu
bul sportiv Craiova deține un local 
frumos, ocupat simbolic de cercul 
de turism (spunem simbolic de
oarece localul stă mai mult în
chis). Oare nu crede consiliul clu

bului că aci se 
poate desfășura o 
frumoasă activita-

IfBMICAYIWE
jarea unei biblio-
teci, instalarea u- 

nor mese de tenis și a unor jocuri 
de șah, organizarea unor conferințe 
și simpozioane cu caracter de 
schimb de experiență, iată cîte 
s-ar putea face dacă localului i 
s-ar da utilitatea cuvenită.

Ne-am bucurat cînd am aflat de 
succesele obținute de consiliul Clu
bului sportiv 
educare a 
bucura însă 
constata că 
acordă și mai 
membrii consiliului sînt preocupați 
de îmbunătățirea muncii educative 
sub toate aspectele.

Craiova în munca de 
sportivilor. Ne vom 

și mai mult cînd vom 
acestei activități i se 

multă atenție, că

ROM1CA SCHULTZ
coresp. regional

♦

G. N.
Iată cum se prezintă clasamentul 

înaintea acestui ultim meci al campio
natului :
1. Dinamo Buc. 11 10 0 1 95:23 20
2. G.S. Oradea 12 8 1 3 71:39 17

3. G.C.A. 11 8 0 3 69:32 16
4. Știința Chtj 12 5 1 6 51:44 11
5. G.S. Tg. Mureș 12 5 1 6 41:57 11
6. Știința Buc. 12 3 1 8 26:57 7
7. Ind. Etnii Tirn. 12 0 0 12 12:113 0

Intîlnirile etapei a II-a să fie programate 
în săli corespunzătoare !

In unele orașe ca Baia Mare, Lu
goj, Reșița, Tg. Mureș, Galați, Arad, 
Timișoara și altele, sportul luptelor se 
bucură de o veche tradiție și de o largă 
popularitate. Intîlnirile sînt urmărite 
cu interes, atît în campionatele indi
viduale cît și în cele pe echipe, Ulti
mele, prin regularitatea programării 
lor, au reușit să atragă un număr me
reu crescînd de spectatori. De aceea, 
una din procupările principale ale unei 
echjpe organizatoare de etapă în cam
pionatul pe echipe este găsirea unei să facă calea întoarsă, fie să...'-aștepte

■ ■ >>
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La sosire, pe „Pasarelă", ciorchine de spectatori. Timișorenii nu și-au 
dezmințit nici de data aceasta reputația de îndrăgostiți ai sporturilor 

nautice.

Oficial, sezonul de sporturi nau
tice a luat sfîrșit. Ga de obicei, la 
Timișoara, această gazdă primitoare 
a concursurilor de canotaj, s-a tras 
cortina peste ultimul act al activită
ții celor ce mînuiesc vîslele sau ra
mele. Pe lîngă succesul de organi
zare și popularizare înregistrat, „Cri
teriul de toamnă" ne-a adus satisfac
ția găsirii celei mai bune formule de 
desfășurare a unei importante com
petiții tradiționale pe care ne-am de
prins s-o urmărim cu mult interes de 
pe malurile canalului Bega.

Se poate spune că în cele patru 
zile de concurs, încheiate duminică 
dimineață cu succes în frumosul oraș 
bănățean, s-a rezolvat o ecuație. Ne
cunoscutele ecuației le constituiau dis
tanțele de parcurs, categoriile de 
sportivi care puteau lua startul și sis- 

a condus echipele: Știința Buc.: M; 
Ștefănescu—Zane, Varlam—•Qhirvăsu- 
ță—Gaminschi, Cloșcă, Chiriac; Ști
ința Cluj: Tigănaș—Szabo, Danciu— 
Daroczi—Zefte, Urcan, Balaș.

A mai rămas, așadar, dintr-o în
treaga etapă (ultima) un singur meci, 
dar de mare interes: Dinamo Bt;c.— 
C.C.A. Meciul începe mîine la bazinul 
Floreasca de la ora 12 și va um
ple, desigur, tribunele. Jucătorii de la 
C.C.A., singurii învingători ai dina- 
moviștjlor în această ediție a campio
natului, țin să demonstreze că victoria 
lor n-a fost întîmplătoare. Pe de altă 
parte, Dinamo București va dori să 
demonstreze... contrariul. Arbitrul G. 
Vasiliu va conduce următoarele echi
pe ; Dinamo : Samoilă—Bădiță, Zahan 
—Al. Popescu—Culiniac, Kroner, Co
ciuban ; C.C.A. : Al. Marinescu—Io- 
sim, Firoiu—Blajec—Maghiari, C. Ma
rinescu, Grințescu.

săli corespunzătoare atît pentru desfă
șurarea întrecerilor, cît și pentru spec
tatori. Exemple de rezolvare fericită 
din acest punct de vedere le constituie 
secțiile de lupte de la C.F.R. Timișoara, 
Dinamo București, C.S.M. Galați etc.

In schimb, ia Reșița în prima etapă 
a campionatului, C.S.M. Reșița nu a 
reușit să satisfacă această cerință. Ci
nematograful „23 August" s-a dovedit 
a fi prea mic; multe persoane, ne mai 
avind loc în sală, au fost nevbite fie

3 canotajului 
academic. Reprezentanții Clu- 

sportiv școlar „Banatul» si ai 
sportive de elevi din Timi- 

(antrenori Tudor Bompa și La- 
Willems) au ocupat primul loc

temul de disputare, știut fiind că 
lărgimea liniștitei ape timișorene nu 
admite întrecerea simultană a mai 
mult de două ambarcații. Federația 
noastră de specialitate a înlocuit, cît 
se poate de bine probele obositoare 
și fără prea mare utilitate ale con
cursului republican de fond (6 și 10 
km) cu distanțe scurte, clasice, de 
viteză. Totodată, calificările contra 
cronometru și turneele finale de patru 
echipaje au întărit ritmul întrecerilor 
adaptîndit-le formulei de la campio
natele europene pentru o pistă de 
două culoare.

Efectele reprofilării acestei intere
sante competiții s-au făcut simțite pe 
loc. Tineretul a avut acum un larg 
acces și el a populat din belșug, în 
special, probele de juniori. Canotorii 
școlari ș-au impus din nou cu auto
ritate, demonstrîndu-ne că ei formează 
o pepinieră valoroasă 
nostru 
bului 
Școlii 
șoara 
dislau 
în 6 din cele 7 probe rezervate ju
niorilor, realizîrid în același timp și 
cel mai bun punctaj în clasamentul 
general. O concludentă victorie a 
revenit, la 4-ț-l rame 'junioare, și 
Clubului sportiv școlar București care 
din motive obiective nu a putut pre
zenta o garnitură completă.

Apreciem ca mulțumitoare și par
ticiparea în probele destinate catego
riilor a II-a, a 111-a și neclasificați. 
.Nurpejoși. canotori din aceste catego
rii, încurajați de distanțele... rezona
bile programate, s-au avîntat cu în
credere în întreceri, evidențiindu-se 
în repetate rînduri. Exemplul cel mai 
semnificativ ni-1 oferă tinerele com
ponente ale echipajului de dublu al 
Voinței Arad: Maria Ileși și Elena

meci fflaiweia Teodorescu - Rodia deicher 
peoiru desemoaree campioanei if.i.

întrecerea pentru desemnarea cam
pioanei de șah a R.P.R. pe anul 1959 
a luat sîîrșit în după-amiaza de joi, 
dar... numai pentru 15 din cele 17 com
petitoare la titlu. După cum era ușor 
de prevăzut, la încheierea celor din 
urmă partide întrerupte, pe primele 
două locuri a survenit din nou egali
tatea existentă în ajunul ultimei runde. 
Cîștigînd finalul partidei cu Margareta 
Perevoznic — în care avusese un pion 
în plus și o poziție mai activă a pie- 

rezultatele în fața sălii arhipline I Știm 
că nu de mult concursurile de lupte 
din Reșița se programau în sala clubu
lui, cu o capacitate mult mai mare. 
De ce nu s-ar putea continua organiză
rile în această sală ?

Ne mai desparte o săptămînă pînă 
la desfășurarea celei de a doua etape, 
timp suficient c,a orașele gazdă (Con
stanța, Lugoj, Șațu Atare și București) 
să ia măsurj. d țn ,timp pentru organi
zarea întîlnirjlpp în săli corespunză
toare.

în urmă eu un
alcătuiesc echipa- 

..............(I),- cele 
s-au re- 
cu pers- 
adversar 
Elisabeta’

săptămîni 
arădence 
elemente

Bruner (antrenor P. Lasou). Deși au 
deprins canotajul 
an, pe Mureș, și 
jul doar de șase 
două muncitoare 
marcat ca două 
pective >și au constituit un 
dificil pentru învingătoare;
Rusu și Norma Klein (Voința Buc.).;

Trebuie să încheiem acest ansam
blu pozitiv de aprecieri cu o critică, 
aceea de a nu fi constatat la start 
prezența unor asociații și cluburi 
cunoscute cum sînt Dinamo, Cetatea 
Bucur, Metalul sau. Constructorul 
(de ce toate tocmai din Capitală?) 
și U.T.A. Arad. Ele nu au urmat 
exemplul bun pe care l-au oferit 
C.C.A., 
Constanța, FI.
„sărăcind" 
participant la seniori față de 
la juniori 1), reducîndu-le chiar 
s-a putut ține decît o singură probă 
la senioare), minimalizînd 
tanța unui concurs ce < 
să prelungească perioada 
gătire a 
toamnă", 
nu merita 
buri le în 
rioasă critică.

Rapid Buc., A.S.A. Marina 
roșie Timișoara 

startul probelor (21
etc., 

de
102
(nu

impor- 
era menit 
i de pre- 

vîslașilor. „Criteriul de 
atît de reușit inaugurat; 
această subapreciere. Clu- 

cauză merită însă o se-

NEAGOE MARDAN

„Cupa Știința"
De joi după-amiază, terenurile Cen

trului de antrenament nr. 2 și Știința 
găzduiesc întrecerile „Cupei Știința".

La simplu masculin, favoriții au ob
ținut în general' victorii ușoare. Excep-' 
ție face partida dintre Șt. Georgescu
și tînărui Arcadie Șaity, în care a- 
cesta din urmă a jucat neașteptat de 
bine, adjudecîndu-și primul set cu 10-8.
Meciul s-a întrerupt în setul do-i, în 
care tot Șaity este cel care conduce: 
2—0 1

In turneul feminin este de notat fru
moasa rezistență opusă de tînăra San
da Ciogolea —' in vizibil pfogres — 
în fața mult mai experimentatei Si- 
bila Ressu (6-3, 8-10, 5-7).

Rezultate tehnice: BĂRBAȚI — pre
liminare : Marmureanii-Pasca.1 6-0, 
6-1 ; Horvath-Popescu 6-0, 6-1 ; Șaity- 
Boaglie 6-2, 6-2; Ursan-Modeanu 6-3, 
6-4; Burciu-Dărinănescu 6-1, 6-2; Flo- 
rescu-Ardeleamu 5-7, 7-5, 6-3; Stan Fl.- 
Crevenciuc 6-1, 6-0. Turul I : Dancea- 
Cruceanu 6-2, 6-0; Burcescu-Mărmu- 
reanu 6-4, 7-5; Crisiea-Kiselef 6-1, 6-1; 
M.Viziru-Florescu 6-3, 6-1.

FEMEI Turul I : Roșiann-Trepeea 
6-1, 6-1; M. Ciogolea-M. Klahre 6-î, 
6-0. Turul II : Verone-Resșu 6-1, 6-0.

selor —, Margareta Teodorescu a acu
mulat 12 puncte, egalînd pe Rodica 
Reicher în fruntea clasamentului. Cele 
două jucătoare, care s-au arătat egale 
la capătul a 17 runde, vor trebui să 
decidă într-un meci de 4 partide pe 
cea mai bună. S-a hotărît ca meciul 
Teodorescu RCcher să înceapă la data 
de 12 noiembrie, concomitent cu des
chiderea finalei campionatului republi
can masculin.

lată acum rezultatele altor două în
trerupte : Filipescu-Sigalas 1—0, Poli- 
hroniade-Friedman 0—1.

Clasamentul definitiv (la punctaj 
egal ordinea este dată pe baza coefi
cienților Soneborn-Berger) :

1—2. Rodica Reicher și Margareta 
Teodorescu 12 puncte (din 16 posibile); 
3. Sanda Filipescu 11 p ; 4. Alexandra 
Nicolau 10'i'2 p; 5. Elisabeta Polihro- 
niade O'/2 p.; 6. Clara Friedman 9 p. • 
7. Elena Ududec 8'/2 p; 8—10. Paras- 
chiva Soos, Margareta Perevoznic și 
Elena Rădăcină 8p; 11—12. Eleonora 
Gogilea și Renee Farcaș 7'/2 p; 13. 
Elena Sigalas 7 p; 14. Maria Desnti- 
reanu 6 p; 15. Domnița Antonie 5'/2 
p: 16. Doina Mayer 4 p; 17. Eugenia 
Popa 2 p.

La închiderea întrecerilor, într-un 
cadru festiv, președintele Federației ro- 
mîne de șah tov. Alexandru Lăzăreantt 
a rostit o scurtă alocuțiune, felicitînd 
pe concurentele clasate pe primele 
locuri și împărjindu-le medalii si di
plome.

RD. V,
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MIERCURI, JOI...
S> Rapid a jucat joi la Pitești cu 

Progresul, de care a dispus cu 3—1 
(20) prin punctele marcate de Ene II 
fmin. 32 și 86) și Ozon (min. 41). 
Pentru piteșteni a înscris Nicolescu 
(min. 67). (/. Chilibar, coresp.).

o La Buzău: Victoria — C.C.A. 
I—2 (1—1). Joc foarte frumos, • pentru 
rare ambele echipe au fost îndelung 
iplaudate la sfîrșit de cei peste 4.000 
ie spectatori. Au marcat: Alexandres- 
:u (min. 40 și 67) și Nedelcu (min. 
J6). C.C.A. a aliniat echipa: Toma- 
Jragomirescu, Apolzan, Staicu-Onisie, 
Mihăilescu-Constantinescu, Crișan, A- 
exandrescu, Zavoda 1, Ivănescu. întîL 
iirea s-a desfășurat în cinstea Lunii 
irieteniei romîno-sovietice. (Marin Du- 
nitru, coresp.).

O .Farul Constanța a jucat miercuri 
a Brăila cu selecționata orașului. Bră- 
lenii au cîștigat cu 2—0 (1—0) prin 
lunetele marcate de Gh. Vasile și Cîr- 
aliu. Farul a jucat fără Olaru și 
orna.
O Joi, Știința Cluj a jucat la Baia 

A a re cu C.S.M. După un . joc frumos, 
ifiimărenii au cîștigat cu 4—2 (1—1). 
Corul a fost deschis de Mateianu, dar 
lussu a egalat și apoi Pop a adus 
onducerea echipei locale. Munteanu 
S) a egalat, iar în final Vlad și 
'glijok au stabilit scorul final. (V. 
'-irbu, r '°sp.).
• Ml amical joi la Tîrgoviste: 

letalul — Flacăra Moreni 3—2 
0—1). Au marcat: Cazacu, Chiriță 
i Prodanciuc pentru Metalul și Pan
el (2) pentru Flacăra. Joc frumos, 
îhtlic. (M. Avatiu, coresp.).

... Șl DUMINICĂ
f» .Coniinuîndu-și seria jocurilor a- 

îicale, Rapid va evolua mîine dumi- 
ică la Tr. Măgurele în compania e- 
riipei locale Oltul. Bucureștenii vor 
linia probabil următoarea formație: 
lungti-Dodeanu, Stancu, Neacșu II- 
opescu, Langa-Al. Lazăr, Ozon, 
ne II, Georgescu, R. Lazăr.
® Dinamo București se va deplasa 

lîine la Bacău pentru a susține un 
imical" cu Dinamo Bacău, Dinamo- 
știi bucureșteni vor prezenta echipa : 
ozma-Sziakacs II, Motroc, Panait-Al. 
âsile, Dragomir-Kliszegy, Nicușor 
Zădariu), Ene I (Biikossy), Szakacs I 
/arga), Semenescu.
JN ARBITRU ROMTN CONDUCE 

MECIUL MALTA—TUNIS
Pentru ' 'îlnirea Malta—Tunis care 
dispp. mîine duminică la La Va

lată cîteva din formațiile pe care le 
r alinia protagonistele partidelor 
orinse în programul concursului 
onosport nr. 44, etapa din 1 noiem- 
e.
lecolta Cărei: Fuleiter-Szabo, Faze- 
j, Pantis-Koch, Fischer-Petz, Kuki, 
man, Gref, Hauler II.
1.5. Ă Sibiu : Stoișor-Nagy, Ioniță, 
ale-Recer, Petea-Baboe, Scînteie, Pro- 
opescu, Dragomir, Rennie.
1.M.E.F.A : Kis-Iuhasz, Dușan, Boi- 
Jergher, Solin-Ristin, Oroszeghi, 
iboată, Mițaru, Milea.
laz Metan Mediaș: Dumitran-Szabo, 
nbășan, Sarlea-Molnar, Langa-Feur- 
in, Oancea, Vaczi, Trohaica, Zanca.
1.5. M. Reșița: Purcică-Husek, Chi- 
i, Oșan-Nicolin, Bratu-Mateon, Apro, 
'an, Serfozo, Tischler,
știința Timișoara : Curcan-Codreanu, 
•can, Barcu-Cojereanu, Tănase-Gîr- 
nu, Igna, Manolache, Lereter, Mi-
i.
?. S. Craiova : Tătărășanu (Găvan)- 
>, Fîță, lacob-Sandru, Pașcanu-Io- 
cu. Croitorii, Vasilescu, Mirea, Ciu-
i.
Metalul Oțelul Roșu: Sziklay-Predoi, 
?dan, Alexe-Mihai, Arieșan-Hamusz, 
in, Birău, Bungescu, Titel.

Fotbaliștii romîni și bulgari și-au început pregătirile 
pentru jocul de la 8 noiembrie

(Urmare din pag. 7)
Colev, Ianev, Iâkirnov, Sotirov (înain
tași).

Pregătirile jucătorilor romîni
Lotul nostru reprezentativ și-a în

ceput joi pregătirile, după' un pro
gram alcătuit de urr colectiv metodic 
format din Em. Vogi — antrenor 
emerit —, A. Niculescu — antrenor 
federal —, Gh. Popescu — antrenor 
la G.G.A. —, A. Botescu și llie 
Oană, antrenorii lotului. De pregă
tirea lotului se octipă aceștia doi 
din urmă.

Joi, lottd a jucat timp de 120 de 
minute cu trei adversari (cîte 40 
minute cu fiecare) : Progresul-juniori, 
Aeronautica și Victoria, mareînd 14 
goluri (3—0, 4—0, 7—0) prin Dinu- 
lescu (2), Tăfaru (2), Meszaros (3), 
Cacoveanu, Dridea (2), Seredai (2)f 
și Raksi (2). Jucătorii au manifes
tat o bună dispoziție de joc. Ga și 
la acest antrenament, la cele vii-, 
toare (ședințe de pregătire obișnuite 
și jocuri cu Petrolul și Progresul) 
se va pune accent pe pregătirea fi
zică și pe realizarea omogenității 
și a concepției tactice. In pregătirea 
jucătorilor sînt folosite și observațiile 
făcute de antrenorii noștri asupra jo
cului și fotbaliștilor bulgari cu prilejul 
partidelor reprezentativei R. P. Bulga
ria cu U.R.S.S., Franța și Iugoslavia 
la care au asistat, precum și cîteva

JENEI
(văzut de Clenciu)

ta, în Malta, în cadrul prelimina- 
lor turneului olimpic, F.I.F.A. a de- 
nnat un arbitru din țara noastră, 
derația romînă a delegat pe P. 
oner, care, a plecat ieri.

In categoria B, etapa a zecea ?
In. acest sfîrșit de săptămînă, întrecerile categoriei B. dețin „capul de / 

afiș" al activității fotbalistice interne. Se dispută cea de-a zecea etapă > 
și — dat fiind faptul că ne apropiem de sfîrșrful turului — strut de pre- ( 
văzut dispute dîrze, în care echipele vor lupta pentru a-și mări „zestrea" J 
de puncte cu care să reia întrecerea în primăvară. S

in seria I, fruntașii Q>S.M.S. lași și Dinamo Galați susțin jocuri / 
relativ ușoare, pe teren propriu, cu Unirea Focșani și Unirea lași. Cel C 
mai echilibrat meci va fi — se pare — la Birlad: Rulmentul-Victoria Buzău. / 
Un joc foarte interesant se anunță cel de la Gîmpina (Poiana—Flacăra V 
Moreni) în care se întîlnesc două din cele mai puternice echipe ale seriei f 
a doua. Liderul seriei, Știința Timișoara, se deplasează la Sinaia, unde X 
poate fi serios incomodat de echipa Carpați. O misiune mai ușoară pare 5 
a avea Dinamo Pitești, care joacă acasă cu Metalul Titanii.

Dintre cele 4 echipe cu cîte 11 puncte, aflate în fruntea ctasamentu- ( 
lui seriei a Ill-a, trei (Corvinul, Amefa și Recolta Garei) joacă pe teren j 
propriu. G.S. Oradea se deplasează la Cluj, unde întîlnește pe 6.F.R. C

@OM.osDort
Dinamo Pitești: Varga-Valcan, Pet- 

ca, Meimovici-Florescu, Radu-Asan, 
Barbu, Lovin, Halagian, Pîntea.

Dinamo Galați: Petrescu-Botorogea, 
Hulea, Lupeș-Constantinescu, Costache- 
Dudaș, Bogdan, Dărăban, Weber, 
Voicu.

Unirea lași: Florea (Popa)-Dumi- 
trasciuc, Duțescu, Cernea-Matei, Ga
vrila (Bedivan)-Căruntu, Blumer, Co
jocarii, Ioanovici (Creangă), Ciurugă.

★
Tragerea din urnă a concursului 

Pronoexpres nr. 43 va avea loc dumi
nică 1 noiembrie, ora 19, în sala din 
str. Doamnei nr. 2 și va fi urmată de 
un spectacol.

★
In atenția participantelor la Prono

expres. începînd cu data', de 3 noiem
brie închiderea concyrsiirilor Prono
expres se va face în1fiecare săptă- 
mînă marțea.

Ultima zi de depunere a buletinelor

Intr-una din pauzele antrenamentului lotului de joi de la „23 August". 
Antrenorul principal, A. Botescu, dă îndrumări jucătorilor.

(Foto: T. Roibu)

faze filmate în meciul R. P. Bulgaria- 
Franța.

Lotul de jucători s-a completat ieri 
cu Hașoti care este restabilit Din 
cei 20 de fotbaliști vor fi reținuți, 
după ultimul antrenament, 17 din 
care va fi alcătuită formația defini, 
tivă. (p. g.)

La Sofia se pregătesc 17 jucători
SOFIA 30 (prin telefon de la co

respondentul nostru). La ora ac
tuală, selecționerii echipei națio
nale sînt preocupați de problema li
niei de atac, care în ultimul meci, 
cel cu Iugoslavia, nu a satisfăcut. 
Joi seară la ședința federației, s-a 
făcut analiza meciului cu Iugoslavia 
și au fost discutate măsurile nece
sare în scopul unei bune comportări 
a reprezentativei la București. Cu a- 
cest prilej a fost alcătuit următorul 
lot de 17 jucători care va pleca la 
București:

Portari: Naidenov (TDNA) și Pîr- 
cianov (Spartak Pleven); fundași: 
Rakarov, M. Manolov (TDNA), Di
mitrov (Lokomotiv Sofia), Kostov 
(Slavia Sofia); mijlocași: Largov 
(Slavia Sofia), Covacev (TDNA), 
Kitov (Spartak Sofia) ; înaintași : Mi- 
lanov, Panaiotov, Kolev, Ianev (ȚDNA), 
Diev (Spartak Plovdiv), Vasilev, la- 
kimov (Septemvrî Sofia), Iliev (Lev- 
ski). Dervcnski, At. Manolov și So
tirov nu iau parte la antrenamente.

Aprecierea generală făcută după par
tida cu Iugoslavia este că antrenorii 
lotului nu au aliniat formația cea mai 
bună, mai ales în ce privește alcătuirea 
liniei de atac, spre care se îndreaptă 
în prezent atenția responsabililor cu 
formarea și pregătirea echipei. Se poa- 

pentru concursul Pronoexpres nr. 44 
este marți 3 noiembrie.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 45 

etapa din 8 noiembrie 1959

I. R. P. Romînă — R. P. Bulgaria 
(preliminarii turneu olimpic).

II. R. P. Ungară (A) — R. F. Ger
mană (A).

III. C.F.R. Cluj — Corvinul Hune
doara (Cat. B).

IV. Recolta Cărei — Ind. Sirmei C. 
Turzii (Cat. B).

V. C.F.R. Arad — C.S. Tg. Mureș 
(cat. B).

VI. Drubeta Tr. Severin — Știința 
Timișoara (cat. B).

VIL Metalul Oțelul Roșu — Dinamo 
Pitești (cat. B).

VIII. Șțiința Craiova — Flacăra 
Moreni (cat. B).

IX. C.S.M. Reșița — Carpați Si
naia (cat. B).

X. C.F.R. Pașcani — Unirea Iași 
(cat. B>.

XI. StN.M. Constanța — Victoria 
Suceavpi.țcat B).

XII. Foresta Fălticeni — Dinamo 
Galați (cat. B), 

te spune că apărarea va fi aceea care 
a jucat în meciurile cu Franța și Iugo
slavia și care a fost folosită la antre
namentul de miercuri: Naidenov-Raka- 
rov, M. Manolov, Dimitrov-Largov, 
Covacev. In schimb, la înaintare vor fi 
încercate pînă la definitivare mai multe 
formule. Miercuri de pildă, a jucat 
cvintetul: Milanov — Jakimov — Pa
naiotov — Colev — Ianev. Problema 
nr. 1 este aceea a interului dreaptă, 
care reprezintă un semn de întrebare 
în formula de atac preconizată : Mila
nov — ? — Panaiotov — Colev — la- 
nev.- Soluții. posibile : Iakimov, Vasi
lev, Iliev, sau Sotirov.

Miercuri, lotul a făcut un joc cu 
echipa întreprinderii Metalul-Sofia, iar 
joi un antrenament tehnic-tactic. An
trenorii Ormandgiev, Milev și Pa- 
cedgiev au fixat jocuri de antrena
ment sîmbătă cu Spartak Plovdiv și 
miercuri cu Septemvrî Sofia (în Bul
garia campionatul a fost întrerupt 
de la 4 octombrie și se va relua la 
15 noiembrie). Plecarea spre Bucu
rești : vineri la ora 10 cu avionul, 
urmînd ca sîmbătă lotul să facă un 
ușor antrenament la ,;23 August". 
Echipa va fi alcătuită miercuri 
seara.

TOMA HR1STOV

La trialul seieclionaielor de eaiegorie inferioara 
s-au impus numeroase elemente eu perspeciiue

o serie de jucători, care au fost poate Nr. 3504

IFUNCTE 
B»IE VIEIDIEKIE
Situația in clasament a echipei Jiul consti

tuie un semnal de alarmă pentru condu
cerea colectivului, care a și trecut la 

cîteva măsuri pentru scoaterea din impas a echipei. 
Secția de fotbal a fost reorganizată și. de ase
menea, au fost create condițiuni pentru o mai 
hună muncă de instruire.

Era și momentul ca să se vină uu astiel de 
măsuri, completate eventual și cu altele, toate 
urmărind același scop : aducerea la linia de plu
tire a echipei din Petroșani. Comportarea ue 
pînă^ acum a Jiului a fost sub așteptări și pa 
bună dreptate a stirnit profundă nemulțumire i”. 
rindurile minerilor din Petroșani, infocați iubi
tori ai fotbalului și susținători ai echipei lor. 
Și jucătorii Jiului le sînt datori cu o reabilitare.

După părerea noastră, situația poate fi reme
diată. Nu trebuie uitat că această echipă a avut 
de luptat cu împrejurări vitrege, cu efecte directe 
asupra comportării și randamentului echipei. 0 
serie de jucători (10 la număr) au suferit dife
rite accidente care i-au făcut indisponibili pentru 
cîte 3—4—5 etape. Deci, echipa nu a avut a- 
proape niciodată posibilitatea de a folosi o for
mație completă. Și așa însă, meciurile disputate 
au arătat că jucătorii nu și-au pierdut moralul, 
luptind din răsputeri pentru rezultate cit mai 
demn^. Nu au reușit atunci, dar vor putea reuși 
de acum înainte. Pentru aceasta se cere însă
un n'Tre efort de voință, un efort colectiv, uni
tar al conducătorilor, antrenorilor și. mai ales, 
al iucătorilor.

Dintre ultimele hotărîri ale comisiei de 
juniori U.E.F.A. cu privire la ediția 1960 
a Turneului Internațional de Juniori — com

petiție în care fotbalul nostru a înregistrat cu 
regularitate succese — este de reținut una : în 
turneul final vor fi admise numai 16 echipe. 
Aceasta constituie o noutate și, în același timp, 
o modificare a regulamentului. Pînă acum, com
petiția sr disputa intr-o singură fază, echipele 
fiind împărțite în 4 sau 5 grupe, în funcție de 
numărul celor înscrise. Cu alte cuvinte, parti
cipau toate echipele, oricîte se înscriau, 16, 17 
sau 20. De acum înainte. însă, conform hotărîrii 
comisiei de juniori U.E.F.A., competiția va avea 
un turneu final cu 16 echipe, urmînd ca în cazul 
cînd so înscriu mai multe, să se dispute jocuri 
preliminare, de calificare

Această hotărîre este bună și repară o greșeală, 
care s-a făcut în trecut, asigurînd condițiuni 
egale de joc pentru toate echijfele. Atunci cînd au 
participat peste 16 echipe, unele grupe erau al
cătuite din cîte 5 echipe, care aveau de susținut 
cîte un meci un plus, deci se găseau în deza
vantaj evident față de echipele din grupe de cîte 
patru Iar în semifinale și în finală, echipele res
pective — dacă se calificau pînă la ultimul 
act — resimțeau oboseala unui meci în plus 
disputat la interval de două zile. In condiții Io 
noi de alcătuire a grupelor, echipele sînt puse 
însă pe picior de egalitate din acest punct de 
vedere.

In schimb, comisia de juniori U.E.F.A. n-a fost 
fericit inspirată atunci cînd a decis să aprobe 
numai înlocuirea portarului în caz de accident. 
Din moment cc F.I.F.A. a acceptat schimbarea 
portarului și a unui jucător dc cîmp în cazul 
unui accident și ținînd seamă de scopul tur
neelor internaționale de juniori, credem ca ar 
fi fost mai indicat să se antice nona pi-nv<-<<‘"<* * 
regulamentară. Socotim că federația noastră p^ate 
susține acest punct de vedere în fața forului n- 
ternațional și să obțină 
euirea a doi jucători 
cîmp) la edițiile viitoare. 
1960.

Puținii spectatori care s-au abătut 
miercuri pe la stadionul „Giulești" au 
asistat la un adevărat... maraton fotba
listic : de la ora 10 dimineața pînă pe 
înserate, aproape 100 de jucători d.’ î 
selecționatele de regiune, de categoria 
B și gr aș (București) și-au disputat 
întîietatea în cadrul trialului organizat 
de federația de specialitate. Rezulta
tele acestor întîlniri le-am publicat în 
numărul trecut al ziarului nostru, dar 
fiind vorba de meciuri de selecție, 
scorul cu care s-au terminat disputele 
ne interesează doar prin prizma efica
cității jucătorilor. Din acest punct de 
vedere însă, de la început trebuie să 
spunem că nu putem fi mulțumiți cu 
cele 8 goluri marcate în 3 meciuri, 
mai ales că 5 dintre ele au fost mar
cate într-o singură partidă (Selecțio

nata B 111 și Selecționata B 1, 4-1), 
care — de altfel — a corespuns nu
mai în parte. In cea mai spectaculoa
să întîlnire (Selecționata B II—Selec
ționata regională I) s-a marcat un 
singur gol și acela din ofsaid... Totuși
trialifl și-a atins scopul propus: au 
fost văzuți la lucru o serie de jucători 
talentați, care pot îmbogăți cadrele lo
turilor reprezentative.

Să dăm însă, cuvîntul antrenorului 
federal ANGELO N1CULESGU, care 
a urmărit cele trei întîlniri :

,,,Cea mai disputată întîlnire a lost 
cea dintre Selecționata B II și Selec
ționata regională I. Jucătorii selecțio
natei regionale au produs o impresie 
deosebită. Din rîndurile ei s-au impus

aprobarea pentru in!n- 
(portarnl și unul <le 
daca nu la aceea «fin

P. GATU

mai buni d'iît cel din selecționatele 
echipelor divizionare B. Mi-au plăcut 
în mod deosebit stoperul Dan (Con
stanța), mijlocașii Szakacs IBaia Ma
re) și G. Dumitru (Bacău), extrema 
dreaptă Dohor (Bacău), centrul înain
taș Nemeș (Bacău), interul sting Ar- 
năutu (Bacău). Din selecționata b II 
s-au evidențiat Manolache, Turcan, 
Badea, Ghinea și llîrșova. In întilnf 
rea Selecționata orașului București — 
Selecționata regională II, am remar
cat doi jucători cu mari perspective. 
Este vorba de mijlocașii Adam (Cu- 
gir) și Gherghină (București). Cole
giul central de antrenori va urmări 
cu atenție pe acești jucători, reale ta
lente ale fotbalului nostru. Din selec
ționata seriei a IIl-a (cat. B) trebuie 
să evidențiem linia de fund Nagy 
(A.S.A. Sibiu)—Ioniță (A.S.A. Sibiu)
— Niculescu (Corvinul Hunedoara), 
un „trio" care de pe acum candidea
ză pentru lotul republican secund... 
Am mai notat numele portarilor Vlad 
și Szilâgyi, al mijlocașului Fiscb-r, 
al interului Tomeș, al extremei stingă 
Hauler II (cat. B, seria !H), precum 
și numele lui Mircea, Sol iu, Cojocaru 
și Georgescu (cat. B, seria !)...“

Intr-adevăr, cu ocazia acestor me
ciuri de selecție s-au im-iis mulți ju
cători, care pînă în prezent au tost 
anonimi. Și este îmbucurător că pe 
unii dintre ei se poate conta chiar și 
la alcătuirea selecționatelor republi
cane. Faptul că numai una dintre cele 
trei întîlniri (Selecționata B II—Se
lecționata regională I) a corespuns în 
întregime nu micșorează cu nimic 
succesul aceste! acțiuni, care va trebui 
repetată periodic.

Ga încheiere, iată o selecționată a 
„trialului", sugerată de antrenorul A. 
Niculescu: VLAD (C.S.M. Baia Mare)
— NAGY (A.S.A. Sibiu), IONIȚĂ 
4AS.A. Sibiu), NICULESCU (Corvi
nul Hunedoara) — GHERGHINĂ 
(Aeronautica București), ADAM 'Cu- 
gir) — MANOLACHE (Știința ~"M- 
soara), TOMES (C.S. Oradea), BA
DEA (FI. Moreni), ARNĂUTD (Ba
cău), HAULER II (Recolta Cărei).



1 H U G B I VOLEI
Mîine în Capitală 

Derbiul etapei: 
Progresul-Dinamo
Etapa de rutine a campionatului ca

tegoriei A de rugbi programează un 
îneci de mare atracție: Progresul 
București — Dinamo București. Inte
resul pe care-1 stîrnește această întîl- 
nire este justificat

Actualul lider, G.F.R. Grivița Ro
șie, are de susținut un meci destul de 
ușor, pe stadionul din Parcul Copilu
lui, în compania ultimei clasate. Me
talul M.l.G. 1. Tot la București, Con
structorul va primi replica formației 
studenților din Timișoara. Partida nu 
este însă dinainte jucată (în tur, Ști
ința Timișoara a realizat un scor 
egal: 3—3). Oaspeții știu să joace în 
deplasare, fiind capabili — deseori — 
de rezultate surpriză.

La Ohij, formația locală Știința va 
întîkii echipa rugbiștilor de la 0.0.A. 
Un meci frumos în perspectivă, în care 
studenții clujeni vor căuta să confir
me forma lor excelentă și să facă un 
rezultat cit mai strîns în compania re
dutabilei formații bucureștene. In sfîr- 
șit, la Bîrlad, Constructorul are o mi
siune destul de grea în fața 0.S.M.S. 
Iași.

iHOCHElGHUTA
Miine, pe patinoarul 
artificial

Mîine după-amiază. patinoarul arti
ficial din parcul „23 August" va cu
noaște d*n  nou animația specifică în
trecerilor sportive. Incepînd de Ia ora 
17, pe această bază sportivă se va des
fășura un frumos program sportiv 
care cuprinde două partide de hochei 
pe gheață Ș< demonstrații de patinaj 
artistic.

Programul este următorul: ora 17: 
Constructorul București (juniori) — 
Știința București; ora 19: Selecțio
nata orașului București—Se'ecționata 
divizionară.

★
Pentru jocurile de hochei Selecțio

nata București—Selecționata divizio
nară și Constructorul — Știința (ju
niori). care vor avea loc la patinoa
rul artificial „23 August" duminică 1 
noiembrie a. c., începînd de la orele 17, 
luletele se vor pune în vînzare dumi
nică dimineața. Ia casele patinoarului 
din b-d(tl Muncii.

Pentru aceste jocuri, costul va fi 
de lei 2,50 biletul.

Știinfa București, Rapid București și Voința Orașul Stalin 
învingătoare în restanțele de joi

Azi și mîine, întîlniri interesante în campionatele republicane

Dispută dirză pentru baton! Fază din meciul Știința București — 
Voința București.

(Foto: Boris Ciobanu)

Joi s-au desfășurat trei întîlniri res
tante din prima etapă a campionatului 
republican feminin : două în Capitală și 
una la Orașul Stalin. Meciurile, înche
iate cu rezultate scontate, au furnizat 
spectacole interesante, realizate în spe
cial datorită combativității manifestată 
de toate jucătoarele. Iată cîteva amă
nunte.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI - VOINȚA 
BUCUREȘTI 73-35 (32-21). Deși au în
vins la un scor categoric, studentele din 
București au trebuit să se întrebuințeze 
serios pentru a depăși echipa Voința, 
promovată anul acesta în prima cate
gorie a țării. Știința a dovedit o formă 
bună, care ne dă speranțe pentru o 
comportare frumoasă în meciul cu Lo
komotiv Sofia din cadrul Cupei cam
pionilor europeni, iar Voința a luptat 
cu mult elan, arătînd că este capabilă 
de rezultate mai bune. Au înscris: 
Predescu 20, Haralambie 13, Nicules- 
cu 9, Dineseu 8, Rizescu 8, Todi- 
rașcu 7, A. Florescu 4, Danciu 4, pen
tru Știinfa și E. Florescu 10, Bucev- 
schi 8, Magdin 7, Kellerman 4, Bancu 
4 și Hînsă 2, pentru Voința. Au ar
bitrat mulțumitor: St. Mașek și V. 
Popeșcu.

RAPID BUCUREȘTI — I.C.F. 40-36 
(20-17). Un meci foarte spectaculos, 
de mare luptă, însă de valoare tehnică 
scăzută. Rapid a avut în permanență 
tonducerea scorului, dar studentele 

s-au străduit și au reușit deseori să-și 
egaleze adversarele. In minutul 21, de 
pildă, Rapid a condus cu 31-23, pentru 
ca în minutul 31 I.0.F. să egaleze: 
32-32. Studentele au făcut o partidă 
nesperat de bună și comportarea lor 
din acest meci — ca și aceea din jocul 
cu Voința Orașul Stalin — ne-a dove
dit că echipa I.O.F. a realizat un în
semnat salt calitativ și că a devenit 
una din formațiile de valoare din ca
tegoria A. Ținînd seama de valoarea 
jucătoarelor ce o compun, echipa Ra
pid nu a avut comportarea pe care o 
așteptam, manifestînd serioase carențe 
în special în privința atacului zonei, 
care s-a dovedit deficitar. In meciul 
cu I.0.F. s-a făcut resimțită necesita
tea îmbunătățirii procentajelor aruncă
rilor de la semi-distanță și distanță, 
fără de care atacul împotriva apărării 
în zonă cu greu poate avea eficacitate 
Au marcat: Ferencz 13. Ivanovici 13. 
Lupan 6, Sidea 5, S. Dumitrescu 2, 
Racoviță 1, pentru Rapid și helaru 
10. Sișu 10, Crivăț 6, Jujescu 6, Săn- 
dulescu 3, Tudor I, pentru I.C.F. Ar
bitrii Gh. Dineseu și St. Roșu au con
dus cu competență o partidă dificilă.

D. ST.
VOINȚA ORAȘUL STALIN—CON

STRUCTORUL BUCUREȘTI 53-33 
(24-17). In repriza I jocul a fost echi
librat, dar în a 11-a localnicele au 
depășit net echipa Constructorul în 

care elementele tinere recent introdu
se nu au ajuns încă la o valoare ri
dicată. Subliniem că Hanelore Kraus 
— care a suferit o entorsă în meciul 
cu I.0.F. — a jucat nerestabilită 
(șchiopătînd), fapt care poate să-i 
provoace o agravare. Ne îndoim că 
Ia numai patru zile după entorsă me
dicul i-a acordat îngăduința să joace 
și considerăm că introducerea ei în te
ren „într-un picior" constituie o gre
șeală și a ei, dar mai ales a antreno
rului (prof. Gh. Roșu). Punctele au 
fost înscrise de: Kraus 15, Gucuruz 
13, Roșu 13, Windt 6, Simion 4, An- 
tosch 2, pentru Voința și de Voicu 10, 
'Tanolescu 8, Ouatu 6, Clondescu 4, 
Odobescu 3, Vasiliu 2, pentru Con
structorul. Au arbitrat bine: Al. Ber
ger și M. Tănăsescu.

GH. MAZGAREANU—corespondent
★

Azi și mîine se dispută meciurile 
etapei a patra din campionatul mas
culin și a treia din campionatul femi
nin. Din program remarcăm meciurile 
Rapid—Metalul M.I.G„ Voința Iași— 
Dinamo Oradea, Dinamo Tg. Mureș— 
Steagul roșu Orașul Stalin, la băieți 
și Rapid—Progresul, 0.S. Oradea — 
I.0.F., Știința București—Constructo
rul și Voința București—Banatul Ti
mișoara, la fete.

Azi se dispută meciul 
C.C.A.—Ț.S.K.M.O.

Azi se dispută la Moscova întîl- 
nirea internațională dintre echipa 
G.G.A., campioana țării noastre și 
Ț.S.K.M.O., una din cele mai valo
roase formații de baschet ale Uniunii 
Sovietice.

In vederea acestui meci G.G.A. a 
deplasat următorul lot: Folbert, Fo- 
dor, Nedef, Niculescu, Novacek, Ne- 
delea, Dineseu. Testiban, Valeriu. A 
doua partidă a baschetbaliștilor ro- 
mîni va avea loc luni, tot la Moscova, 
în compania unei echipe încă nede- 
semna tă.

<
ti

Mi® echiM 
li cele im cbm

întrecerea echipelor masculine < 
categoria A (aflată la etapa 
IV-a) programează — în gene 
— partide echilibrate. Astfel, se 
nunță jocul Știința Galați — \ 
toria București. în. care gazdele • 
încerca să fructifice avantajul te 
nului propriu. Pe de altă parte, \ 
toria, cu o formație în care jo; 
mulți voleibaliști care au o bog 
rutină de concurs, va căuta să 
țină a doua victorie, care s-o 
dice și mai mult în clasament 
Gluj se întîlnesc două echipe ne 
vinse pînă acum: Știința Cluj 
Tractorul Orașul Stalin. Studer 
se comportă la același nivel ridi 
ca și anul trecut (cu toate că I 
mația de bază a suferit unele t 
dificări); Tractorul se prezintă n 
schimbat în bine și — dacă m 
ține ritmul de pînă acum — po 
da lupta pentru un loc fruntaș. 
Timișoara are loc un meci cu I 
diție: Știința Timișoara — Util; 
Petroșani. Cele două echipe s-au 
tîlnit pînă acum de cîteva ori 
cadrul campionatului categoriei 
și studenții au cîștigat de cele < 
multe ori.

In campionatul feminin, cele i 
echilibrate partide au loc la Bu 
rești (Dinamo—C.P.B.), Sibiu (’ 
ința — Metalul M.l.G. Bucure? 
Ploești (Progresul Tîrgoviște 
Știința Timișoara) și Orașul St< 
(Voința — Știința Gluj).

Echipele din categoria B se < 
în faza finală a turului campio 
tulul lor. In seria L Ferovia 
Constanța, actualul lider, susține 
joc dificil la București cu Știi< 
în timp ce Voința Biv -ești, [' 
cipalul urmăritor de p, acum 
lupta pentru titlu, joacă la Ba 
cu Voința Bacău. In seria a 1 
Dinamo Tg. Mureș (locul I) jo 
la Oradea cu Dinamo Oradea < 
cui 3). In această serie, jocuri 
fel de importante pentru clarii i 
rea în clasament sînt și pârtii 
Șoimii Orașul Dr. Petru Groza 
I. O. Arad și C.S. Craiova 
C.S.M. Baia Mare.

DIN CA «NETUL CORESPONDENTULUI
O NOUA SECflE DE CĂLĂRIE
De cîtva timp, pe lîngă asociația 

sportivă „Partizanul" din comuna Tu- 
dora, raionul Botoșani, a luat ființă 
secția de călărie. Ăvînd cai puși la 
dispoziție de secția agricolă a regi
unii Suceava, o parte din sportivii a- 
cestei comune au început antrenamen
tele la diferite probe de călărie. Ast
fel, 4 elevi între 12 și 19 ani, au 
reușit să execute In bune condițiuni 
un parcurs de obstacole de 1,00— 
1,10 m și un program minimal de 
dresaj. Alături de aceștia, 3 seniori 
și 6 copii începători își continuă și 
ei antrenamentele sub conducerea in
structorului voluntar Eudochiu Gra- 
matovici.

Dan Caragheorghe
DOUA GALE DE BOX LA ORADEA

In grădina Casei Armatei din Ora
dea a avut Ioc, de curtnd o IntUnire 
de box Intre echipele A.S.A. Oradea și 
Selecționata Salonta. Victoria a fost 
obținută de boxerii A.S.A. Oradea ca 
scorul de 13—7. Iată rezultatele înre
gistrate :

Categ. hîrtie: Paul Toth (A.S.A.) 
b.p. Gheorghe Kovacs (Salonta). Ca
teg. cocoș : Iosif Pocsi (A.S.A.) cîșli- 
gă prin descalificarea adversarului său 
Francisc Gurka (Salonta). Categ. mus
că : Ștefan Danele (A.S.A.) b.p. Zoltan 
Vass (Salonta). Categ. cocoș: Ludo
vic Nagy (S.) b.p. Emeric Molda 
(A.S.A.). Categ. pană: Ludovic Vadis 
b.p. Nicolae I.ovas (A.S.A.). Categ. 
semiușoară: Andrei Croitora (A.S.A.) 
b.k.o. r. 1. Iosif Rajos (S ). Categ. 
semiușoară: Petru Pe fan (S.) b.k.o. 
r. II S. Andrei (A.S.A.). Categ. ușoară : 
Savu Coc (A.S.A.) b. ab. Vincenfiu 
Nagy ($■)■ Categ. semimijlocie: Mihail 
\ oicu (A.S.A.) b.ab. r. IIIuliu Molnar 
(S). Categ semimijlocie: Nicolae Ba
kos (S.) termină la egalitate cu Lu
dovic Kakucsi (A.S.A.). Arbitraje com
petente au fost asigurate de arbitru 
judecători: P. Mihelfy, T. Bodea si 
Gh. Sandor

In sala Dinamo din Oradea a avut 
loc întîlnirea revanșă dintre echipele 
de box Dinamo Oradea și C.S.M. Re
șița. Victoria a revenit echipei orăde- 
ne cu scorul de 15—3. Iată rezul
tatele :

Categ. muscă: Constantin Ciuca 
(C.S.M.R.) termină la egalitate cu 
Zoltan Pocsi (D.O.). Categ. cocoș: 
Vasile Pleș (D.O.) b.p. Ion Bărbttlescu 
(C.S.M.R.). Categ pană: Ion Nuțiu 
(D.O.) b.p. Ion Tabacu (C.S.M.R.). 
Categ. semiușoară: Vențel Stoianovici 
(C.S.M.R.) b.p. Radu Lavrik (D.O.). 
Categ. semiușoară: Gheorghe Gheor- 
gtiiță (D.O.) b.k.o. r. II Vasile Mîndriș 
(C.S.M.R.). Categ. ușoară: Emeric 
Bagosi (D.O.) b. dese. r. II Sever Băl- 
tcanu (C.S.M.R.). Categ. semimijlocie: 
Nicolae Mocsar (D.O.) b.p. NicolaePa
dina (C.S.M.R.). Categ. mijlocie ușoa

In cinstea zilei de 7

Cupa „Sportul popular
La numai cîteva zile de la importanta întrecere hipică 

ce a avut loc la Craiova, călăreții fruntași și începători 
sînt chemați din nou la startul unei tradiționale compe
tiții care marchează în fiecare an închiderea sezonului 
în acest sport. Cu începere de astăzi după-amiază și 
în tot cursul zilei de mîine iubitorii de echitație au 
prilejul să-i vadă din nou la „lucru" pe cei mai buni 
călăreți din Capitală, aparținînd cluburilor Dinamo, 
C.C.A., C.S. Recolta, Centrului de tineret și Știința. 
Călăreții de la Recolta se prezintă în acest concurs cu 
o frumoasă carte de vizită după victoriile înregistrate 
în întrecerea de la Craiova cu călăreții maghiari și 
iugoslavi. Programul competiției cuprinde o serie de 
probe variate și deosebit de spectaculoase cum sînt: 
ștafeta, obstacole doi călăreți scară la scară etc. între
cerile încep astăzi la ora 15 pe baza hipică din Calea 
Plevnei. Intrarea liberă.

Iată o imagine din recenta întrecere hipică internațio
nală de la Craiova, unde tineretul a fost la înălțime.

(Foto : O. Gîngu)

ră: Ioan Istrate (D.O.) b.desc. r. II 
Paul Dinu (C.S.M.R.). Categ. mijlo
cie : Constantin Mototolea b.k.o. r. I 
Gh. Simion (C.S.M.R.).

Ilie Ghișa 
CONCURSUL TURISTIC 

„CUPA IGNIȘUL"
Comisia regională de turism din 

Baia Mare, In colaborare cu consiliul 
regional U.C.F.S., a organizat un con
curs turistic de orientare la care au 
participai 9 echipe din regiunile Sta
lin, Cluj, Baia Mare și orașul Arad. 
Concursul a avut loc pe muntele Igni- 
șut.

.Cupa Ignișul“ a fost cucerită de 
reprezentativa regiunii Cluj I, care a 
totalizat 66/ p. urmată de formația 
Cluj II cu 850 p și echipa feminină a 
regiunii Baia Mare cu 875 p.

V. Săsăranu

Azi
IN CAPITALA

NATAȚIE. — Bazinul acoperit Florea*ca,  
de la ora 19.30 : ,Cupa dc toamnă**  (înot 
și sărituri).

BOX. — Sala de festivități a Combinatului 
Poligrafic „Casa Scînteii", or la ora 19 : fi
nala „Cupei 7 Noiembrie**.

ATLETISM. — Stadionul Dinamo, de la 
ora 14,30 : campionatul orășenesc pe echipe.

VOLEI. —- Sala Ciulești ora 16,30 : Rapid— 
Progresul (f).

SCRIMA. — Sala Floreasca de la ora 8 și 
18 : campionatele internaționale ale R.P.R. 
(probable sabie).

BASCHET. — Sala Dinamo de Ia ora 17,30 : 
Știința—Constructorul (f), Dinamo—.Știința 
București (m) ; sala Giulești, de la ora 18 : 
Rapid—Progresul (f). Rapid—Metalul M.l.G. 
(m).

HALTERE. — Sala Recolta ora 16 „Cupa 
orașului București**.

Miine
IN CAPITALA

NATAȚIE. — Bazinul acoperit Floreasca, 
de la ora 10 : „Cupa de toamnă“ (înot și să
rituri).

POLO. — Bazinul acoperit Floreasca, 
15 : Dinamo—C.C.A. (cat. A).

BASCHET. — Sala Giulești ora 15,30 : 
ința—Banatul Timișoara (f).

GIMNASTICA. — Sala Du. de ia
17 : întîlnirea internațională icminină 
Romînă—Italia.

ATLETISM. — Stadionul Dinamo, dc la 
9,30 : campionatul orășenesc pe echipe.

VOLEI. — Saia Dinamo, de la ora 8 
Dinamo—C.P. Buc. (f), Dinatno—Construe 
(m), C.C.A.—Cetatea Bucur (m); teren 
greșul, ora 10 : Știința București—Ferovi 
Constanța (tn. cat. B).

RUGBI. — Teren Parcul Copilului, ora 
C.F.R. Grivița Roșie-Metalul M.l.G. I; I 
Constructorul, ora 11 : Constructorul—Șt 
Timișoara ; teren Progresul, ora 11,30 ; 
greșul—Dinamo (cat. A) ; stadionul Giu 
ora 10,30 : Rapid—A.S.A. Ploești ; st/
nul Tineretului HI, ora 15 : Metalul M 
II—Arhitectura ; stadionul Tineretului Ii, 
15 : Meteorul—Sirena ; stadionul Tineret 
IV ora 15 : Cetatea Bucur—Știința Bucui

SCRIMA. — Sala Floreasca, de Ia ora
18 : campionatele internaționale ale R 
(proba de floretă femei).

FOTBAL. — Terenul „Pompierul" (O 
ora 10.30 : Pompierul—Știința Craiova ; 
nul „Victoria**  (C.A.M.), ora 10.30: Șl 
București—C.F.R. Pașcani.

HALTERE. — Sala Recolta ora 10 
orașului București".

IN TARA
BASCHET. — CLUJ : Știința—Prog 

București ; TG. MUREȘ : Dinamo—St< 
roșu Orașul Stalin ; IAȘI : Voința—Dinam 
radea (in) ; TG. MUREȘ : C.S. Tg. Mu 
Voința Tg. Mureș ; ORAȘUL STALIN : 
ința—Știința Cluj ; ORADEA : C.S.O.—1 
(0.

RUGBI. — CLUJ: Știința—C.C.A.; BIRI 
Constructorul—C.S.M.S. Iași (cat. A) ; 
TEȘTI : Petrolul—Farul Constanța ; PLOI' 
Petrolul—Progresul Galați ; MIZIL : C 
Buzău—Aeronautica ; TECUCI : Zimb 
Laminorul Roman ; MEDGIDIA : Cimcn 
Unirea Brăila ; ORAȘUL STALIN : Olim; 
Utilajul Petroșani ; TIMIȘOARA : C.F 
A.S.A. Sibiu ; PETROȘANI : Știința—Chi 
Tîrnăveni. (Cat. B). Meciul Știința Gal 
Petrolul Chimie a fost amînat.

VOLEI. — CLUJ : Știința—Tractorul 
șui Stalin ; TIMIȘOARA : Știința—Uti 
Petroșani ; GALAȚI : Știința—Victoria 1 
rești ; ORAȘUL STALIN : Politehnica—F 
București (cat A, mase.) ; SIBIU : Voi 
Metalul M.l.G. București ; CONSTAN 
Petrolul—Someșul Cluj : ORAȘUL STAI 
Voința—Știința Cluj ; PLOEȘTI : Prog 
Tîrgoviște—Ști nța Timișoara (cat. A, fe 
IAȘI : C.S.M.S.—Voința Suceava ; BAC 
Voința—Voința București ; CONSTAN
A.S.A. Marina—Petrolul Ploești ; RlMf*  

VILCF.A: A S. Armata-Voința Sibiu; (IRAK 
C.S. Craiova—C.S.M. Baia Mare : ORAD 
Dinamo—Dinamo Tg. Mureș ; ORAȘUL 
PETRU GROZA . Șoimii—i.C. Arad.



■CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR BUCUREȘTI INTILNESTE REPREZENTATIVA 
ȘCOLARĂ A ORAȘULUI BUDAPESTA

Astăzi și mîine la Budapesta, atle- 
Clubului sportiv școlar din Bucu- 

jti vor susține revanșa întîlnirii cu 
irezentativa școlilor din capitala 
P. Ungare. In prima întrecere, des- 
;urată la București, la sfîrșitul lu- 

august, cele două echipe și-au 
părțit victoriile: la băieți au în- 
îs atleții bucureșteni (87-74), iar 
fete, atletele budapestane (59-34)- 

In vederea acestei noi întîlniri, a- 
ții Clubului sportiv școlar din 
curești și-au început pregătirile 
:ă de la mijlocul lunii septembrie, 
> conducerea unui colectiv de an- 
nori format din profesorii de edu-

fizică D. Gîrleanu, Spiru 
etc.
bun prilej de verificare a

Po-cație 
pe seu

Un 
sibilităților echipei l-a constituit 
tuala ediție a campionatelor republi
cane de juniori desfășurate cu cîteva 
zile în urmă în Capitală. In cadrul 
acestor întreceri, atleții clubului, do
vedind o pregătire temeinică au cu
cerit numeroase titluri de campioni 
(Aurel Stamatescu —- 100 m plat 
cat. I, Petre Astafei — hexatlon, Eu
gen Simionescu — pră ’ 
11-a, Virginia Ciulinaru 
cat. 
cat

po- 
ac-

a 
I

Simionescu — prăjină cat. a 
i — lungime 

Il-a, Afanasie Savin — prăjină 
etc.).

Sezonul nu s*a
600 de participanți ia „Cupa 

Metalul0

încheiat J
astfel la reușita competiției.

eciuri dinamice în reuniunea de la // asa Scînteii/z

>00 de elevi ai școlilor profesionale 
tahirgice pe pista celui mai impor- 
t stadion de atletism al țării, sta
nul Republicii... Clubului Metalul 
I.G. îi revine meritul de a fi ini- 

această frumoasă acțiune. Scopul 
este limpede: descoperirea de noi 
mte din rîndurile elevilor meta- 
ziști, popularizarea atletismului, 
pă cele două etape, care au prile- 

întreceri viu disputate, clasamen- 
pe echipe este următorul: 1. Șc.

f. Republica 81 p; 2. Șc. prof. Kl- 
twald 60 p; 3. Șc. prof. Timpuri 
. De remarcat că o serie de atleți 
clubului, în frunte cu maestrul 

srit al sportului Dinu Cristea, au 
it in mijlocul concurenților, din
te prețioase îndrumări și contri-

buind
(Niculae D. Niculae, corespondent).
Astăzi și mîine pe stadionul Dinamo

„Cupa de toamnă" n-a marcat sfîr- 
șitul sezonului 
la Cluj s-au 
oară în acest 
din țară. Dar 
nală continuă, 
concursuri, în 
noastre atletice.

Astfel, atleții bucureșteni se reîn- 
tîlnesc astăzi (de la ora 14,30) și 
mîine (de la 9,30) pe stadionul Di
namo, cu prilejul celei de a Ill-a 
etape a campionatului orășenesc pe 
echipe. In prezent, primele locuri sînt 
ocupate de Dinamo și Știința în cla
samentul general, Dinamo și G.G.A. 
în clasamentul întrecerii masculine. 
Știința și Rapid în cel al întrecerii 
feminine.

atletic. E adevărat că 
întîlnit pentru ultima 

an cei mai buni atleți 
activitatea competițio- 
fiind programate noi 
ma jontatea centrelor

i

(dreapta) a cîșiigat la puncte intîlriirea cu P. loanifescu. Ima- 
’’ala de box organizată la „Casa Scinteii“.

C. Kiss ( ' 
gine de la gala de

ALTE REZULTATE: JUNIORI: I. 
Trucmel (ISB) b.p. N. Marica (IAT); 
Șt. Bălan (C.F.R. Grivița Reșie) b.p, 
C. Văduva (Dinamo); Gh. Geamănu 
(ISB) b.p. I. Ursu (C.F.R.-ICI); Gh. 
Barbura (Dinamo) b.p. Al. Barna 
(Știința); Gh. Simionescu (CPB) b.p. 
N. Anghel (Știința) ; V. Petrescu (Di-

Joi seară a avut loc în sala de fes-. 
tivitâți a combinatului „Casa Scînteii" 
cea de a treia reuniune de box orga
nizată de asociația sportivă C.P.B. 
Din cele 8 întîlniri ale juniorilor, cea 
mai atractivă au furnizat-o „penele" 
C. Kiss (Metalul) și P. Ioanițescu (Di
namo). Ambii s-au contrat puternic, 
dar metalurgistul a lovit mai variat 
și a cîștigat pe merit la puncte. Dintre 
juniori, o bună impresie au lăsat și 
C. Anton, Gh. Barbtire (Dinamo) și 
Gh. Simionescu (CPB).

Lă seniori, „cocoșii" Romeo Șerban 
(C.F.R. Grivița Roșie) și Stan Ghidri- 
ceanu (ISB) au oferit o partidă ex
trem de dîrză. După ce timp de două

(Foto: Boris Ciobanu)
reprize ceferistul și-a creat un substan
țial avantaj prin folosirea repetată a 
croșeurilor la cap, în ultimul rund, re- 
cepționînd o directă lă bărbie el a fost 
numărat pînă la 8. Decizia la puncte 
dată lui Ghidriceanu este nejustă.

Barbure (Dinamo) b.p. 
(Știința); Gh. Simionescu ___ ,
N. Anghel (Știința) ; V. Pejrescu (Di
namo) b.p. G. Popescu (C.P.B.); G. 
Anton (Dinamo) b.p. V. Ioviță 
(G.F.R.-IGI). SENIORI. O. Marinică 
(Metalul) b.p. Șt. Dumitru (Construc
torul) ; Gh. Predescu (Știința) b.p. G. 
Popa (Dinamo); I. Rădulescu (Dina
mo) b.p. V. Sandu (G.P.B.); D. Toma 
(Metalul) b.ab. II C. Mihai (C.P.B.).

★
Astă seară are loc în sala de fes

tivități a combinatului poligrafic 
„Casa Scînteii" finala „Cupei 7 No
iembrie" la box. Gu acest prilej, vor 
evolua o serie de boxeri de categoria 
I și a Il-a precum și juniori. Din pro
gramul galei se desprind următoarele 
meciuri : F. Onisei (C.F.R. Grivița Ro
șie)—I. Rădulescu (Dinamo); C. Sto- 
ian (Dinamo)—F. Oprea (Știința); G. 
Stănescu (ICI)—N. Constantin (Con
structorul); E. Marinescu (ICI) —T. 
Crîngașu (Grivița Roșie). Reuniunea 
începe la ora 19.

N. TOKACEK—coresp.

■Ediția jubiliară a „Cupei 7 Noiembrie"

treia ediție a campionatelor internaționale de scrimă
ale R. P. Romine

(Urmare din pag. 1) 
prima 
întrecere

victorie 
inter-

tribuind astfel la 
unească în această 
icnală.
1 proba de floretă 
le au fost foarte echilibrate, 
ea unuia sau a altuia dintre tră- 
ari ne mai constituind surprize. Se 
ine să remarcăm totuși faptul că 

unul dintre concurenții maghiari, 
inezi și germani n-au intrat în fi-

bărbați între- 
elimi-

al R.P.R.; 2. Mario Va-
4. v- 3. Vincezo Curletto

internațional 
selli (Italia) 
(Italia) 4 v. i 4. Asem Diakovski (R. 
P- Bulgaria) 4 v.; 5. Iosif Zilahi
(R.P.R.) 4 v.; 6. Gh. Matei (R.P.R.) 
3 v.; 7. Barbu Olănescu (R.P.R.) 2 v.; 
8. Sorin Poenaru (R.P.R.) 2 v.

★
O nouă probă in programul campio

natelor internaționale, un nou prilej de 
afirmare a trăgătorilor noștri. Spada, 
desfășurată ieri, a fost dominată — ca

titlul de campion internațional al 
R.P.R. Maestri s-a dovedit un spada
sin de mare clasă. El și-a depășit 
destul de ușor adversarii. Singurul 
care i-a dat emoții a fost tînărul nos
tru reprezentant Adalbert 
care l-a învins cu 7—6. 
concurent italian Breda a 
cui III după Gurath.

Iată clasamentul probei
1. Angelo Maestri (Italia) 
pion internațional al R. P. Romine;
2. Adalbert Gurath 5 v„ ; 3. Gian Ba
tista Breda (Italia) 4 v.. 4. Ștefan 
Haukler 4 v. ; 5—6. Oscar Theimel- 
ner și Victor Teodcrescu cîte 3 v. ; 
7. Răzvan Dobrescu 1 v. ; 8. Con
stantin Steiian I v.

Campionatele internaționale de scri
mă ale R. P. Romîne continuă azi cu 
proba de sabie, iar mîine iau sfîrșit 
o dată cu desfășurarea probei de flo
retă femei.

Gurath pe 
Al doilea 
ocupat lo-

de spadă :
7 v. cam-

Galați 30 (prin telefon de la trimi
sul nostru). — Intr-un cadru festiv au 
început vineri dimineață în Sala spor
turilor din localitate întrecerile celei de 
a X-a ediții a tradiționalei competiții 
de tenis de masă „Cupa 7 Noiembrie", 
orgartizată de consiliul regional 
U.C.F.S. Galați.

Prima zi a concursului a Început cu 
disputarea meciurilor inter-echipe mas
culine și feminine. Cele 24 formații dc 
băieți an fost împărțite în 6 serii în 
care se joacă sistem turneu. La fel și 
cele 16 echipe de fete. Apoi, cîștigă- 
toarele celor șase serii masculine și 
feminine vor continua întrecerea sistem 
eliminatoriu. Pînă la ora cînd telefo
nez s-au înregistrat următoarele rezul
tate : FEMININ: S. I: Constructorul 
Buc. — Galați II 3-0; S. II : Progresul 
Cluj — Bacău 3-0; S- III : Progresul 
Buc. cu G. S. Școlar Buc. 3-0 si cu 
Galați III 3-0; C. S. Școlar — Galați 
III 3-0; S. IV: Oradea cu Ploești 3-1 
și cu Alba Iulia 3-1; Ploești — Alba 
Iulia 3-1; S. '• “ ' ‘ ~ ' "
Galați I 3-0 si cu Inst.
3-0; Galați ’ ’ '
3-1; S. VI: Voința Buc. cu 
3-0 și cu lași 3-0 ; R.A.M. — 
MASCULIN : Ș. 1 : Constructorul Buc. 
— Alba Iulia 5-0 ; AJba Iulia — Rupea 
5-4; S. II; Progresul Cluj — Jnst. 
„Pasteur" Buc. 5-0, Constructorul II 
Buc. — Or. Stalin 5-1 ; S. HI : Voin
ța Buc. - Galați II 5-0, R.A.M. — 
Știința Iași 5-0; S. IV: Progresul 
Buc. — Craiova 5-1 ; S. V : Timișoara

— Galați III 5-0, Cluj — Oradea 5-1; 
S. VI : Galați I - Ploești 5-1, G. S. 
Școlar Buc. — Bacău 5-2.

Concursul continuă sîmbătă și du
minică cînd vor avea lcc și întrecerile 
probelor individuale.

6. COMARNISGH1

-va
: >ilm ‘lkkijlp

__ Jhoimi
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Răspunsuri

V : Petrol Chimie Buc. cu 
„Pasteur" Buc. 

I — Inst. „Pasteur" Buc. 
R.A.M.

Iași 3-1;

sefieti&ee
■ ffîTfc, fa fcutto-a')î<vta&-

•/vetei- din

care se lasă așteptate
Aspect din asaltul desfășurat între Constantin Steiian (dreapta) și spa- 

nui italian Angelo Maestri. învingător va ieși trăgătorul oaspe.
(Foto: B. Ciobanu)

și floreta — de tinerii reprezentanți ai 
R. P. Romine. Trecînd cu succes prin 
toate tururile preliminarii, 6 dintre spa
dasini” țării noastre au intrat în fina
lă. Privind chiar și numai prin această 
prismă — a prezenței numerice în fi
nală — tot putem afirma cu certitudi
ne că este vorba de o performanță ex
celentă a trăgătorilor noștri.

Trăgătorii oaspeți nu s-au dezmințit. 
Ei au luptat mult, dar au fost nevoiți 
să cedeze unor adversari mai comba
tivi, bine pnși la punct cu pregătirea 
tehnică- Și aceștia au fost sportivii ro- 
mîni. Eliminatoriile s-au încheiat fără 
să se fi înregistrat vreo surpriză. A- 
cestea vor veni o dată cu sferturile de 
finale, unde ies germanul Pechmann, 
maghiarii Lendvai și Maroși și italia
nul Albanesse. In turul următor „cad" 
alți consacrați. Printre ei și polonezul 
Glos, unul dintre favoriți la titlu. In 
aceleași semifinale au mai fost elimi
nați și Boschetto (Italia) și Roman 
și Sinko (R.P.R.).

Au rămas așadar pe planșă 8 tră
gători. 6 sportivi romîni și 2 italieni. 
Vom asista la o nouă victorie a țării 
noastre ? Se pare că da. După primele 
asalturi Haukler și Maestri sînt neîn
vinși, iar Gurath, Breda —; un trăgă
tor foarte mobil — îi secondează. 
Treptat însă, spadasinul italian Maes
tri . se distanțează, acumulează victo
rie după victorie și cîștigă, neînvins,

, precum și comportarea frumoasă 
sprezentanților noștri care și în 
nul act — finala — au dominat 
nou. Dintre oaspeți, o bună im- 

ie au lăsat polonezii Franke și 
ze, maghiarii Marosi și Felkay, 
nanul Hanke ca și italianul Bos- 
to.
tă clasamentul floretei bărbați: 1. 
r Csipler (R.P.R) 5 v. campion

„Victoria Iul Csipler 
este neașteptată"...

..ne-a declarat spadasinul polonez 
estaw Glos, căruia i-am cerut pă- 
«a în privința comportării com- 
trioților săi. „Mă așteptam la o 
torte rominească dar nu obținută 

Csipler. începutul finalei mi-a 
' impresia că Olănescu va fi per- 
tnerul. Mai apoi, Zilahi. Iar în 
il... Csipler. Este o victorie neaș- 
tată, totuși meritată. Concurenții 
onezl, Franke și Kunze, nu și-au 
’at bine efortul — după părerea 
a — și de aceea n-au mai rezis- 
riimului ridicat de pe parcursul 

'ecerii. Sperăm însă ca la probe- 
următoare, să jucăm un rol mai 
lortant in stabilirea învingători-

Zilnic, în coloanele ziarului iși 
fac loc materiale care Iau atitudine 
față de lipsurile existente in acti
vitatea sportivă. Cele mai multe 
dintre criticile noastre și-au găsit 
ecoul dorit Dovadă, răspunsurile 
sincere, pline de conținut, ale celor 
vizați, precum șl 
dreptare luate.

„Criticile aduse, în special acti
vității consiliului 
clubului în materialul „Aspecte ale 
activității cluburilor sportive" — 
precizează scrisoarea primită de la 
conducerea clubului sportiv Știința 
Timișoara — sînt foarte juste și 
ele reflectă întru totul starea de 
fapt existentă la data apariției ar
ticolului. In urma măsurilor con
crete privind reorganizarea tuturor 
secțiilor, sperăm că lucrurile se vor 
îndrepta cît mai curînd". Evoluția 
ulterioară a echipelor de handbal, 
volei masculin, fotbal și baschet 
pare a fi concludentă în acest sens.

Sau... „Ca urmare a sezisării fă
cute de ziarul „Sportul popular" sub 
titlul „Mai multă atenție voleiului 
ploeștean" — citim în scrisoarea 
consiliului orășenesc U.G.F.S. Plo- 
eșfi — aducem mulțumiri redacției 
ziarului pentru ajutorul primit, cri
tica fiind justă. In scopul înlătu
rării lipsurilor și pentru buna des
fășurare a activității voleibalistice 
din orașul nostru, consiliul orășe
nesc U.C.F.S. a luat măsuri ime
diate pentru amenajarea a noi baze 
sportive de volei de către asocia-

masurile de în

de conducere a

din oraș și, totodată, 
secțiilor din asocia- 
au avut activitate...".

țiile sportive 
reactivizarea 
țiile care nu

Scrisori asemănătoare am primit 
și de la trăgătorii Șt. Petrescu și 
C. Antonescu, de la fotbaliștii clu
burilor C.C.A. și Dinamo Bucu
rești, de la jucătorul M. Petescu 
(U.T.A.) etc.

Iată atitudini deschise, pline de 
simț de răspundere, caracteristice 
sportivului și activistului sportiv 
de tip nou, crescut și educat de 
partid. Mai există însă sportivi 
fruntași, asociații sau cluburi spor
tive și chiar consilii U.C.F.S. care 
dovedesc o seninătate inexplicabilă 
față de criticile oamenilor muncii 
și, implicit, ale ziarului nostru.

Numai astfel se poate explica de 
ce nici pînă acum voleibalistele Lia 
Vanea și Ana Păunoiu, care au 
făcut parte din echipa reprezenta
tivă, nu att răspuns la critica adusă 
în materialul „Două echipe de volei, 
două comportări diferite" apărut 
la 21 iulie a.c., de ce asociația spor
tivă „Cauciucul Quadrat" sau clu
bul G.F.R. Cluj nu și-au exprimat 
părerea asupra criticilor cuprinse în 
articolele „Cu o echipă sau două... 
nu se poate face activitate sportivă 
de masă" și, respectiv, „Aspecte 
ale activității cluburilor sportive", 
apărute cu aproape două luni în 
urmă în coloanele ziarului. Sau, 
de ce tac de atîta vreme tovarășii 
din consiliile orășenești U.G.F.S. 
din Sibiu și Mediaș, criticate pen-

1
lipstmle in ac uv Halea spor.*.â  
orașele respective prin matezia- 

„Din problemele actuale aie 
(apărut la 4

trli 
din 
Iele 
atletismului nostru' 
iulie a.c.l) sau „Munca de încasare 
a cotizațiilor in asociațiile sportive 
din Med aș" (5 sept, a.c.l?

Oare respectă cei de mai sus 
Hotărî rea Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. care prevede că : „toate 
organele de partid și de Stat pre
cum și instituțiile de orice fel vi
zate de materialele crrt'ce anărute 
fie în „Scînteia", fie in alt organ de 
presă, sînt datoare să discute cri- 
ticile aduse și să răspundă ziaru
lui în termen de zece zile de la pu
blicarea materialului respectiv ară- 
tînd starea de lucruri și măsurile 
luate"? Fără îndoială că nu. A- 
ceștia au dovedit o totală lipsă de 
spirit autocritic, 
nepăsare și lipsă 
pundere.

Ce părere aveți
Lia Vanea, care ați fost desemnate 
să ne reprezentați țara în atîtea în
tîlniri internaționale ? Ce aveți de 
spus, tovarăși de Ia conducerea a- 
sociației „Cauciucul Quadrat" și a 
clubului G.F.R. Cluj, din organele 
consiliilor orășenești U.C.F.S. din 
Sibiu și Mediaș în fața sutelor de 
sportivi care v-au ales să le con
duceți activitatea ? Nu credeți cum
va că aveți să le dați un răspuns? 
Vă reamintim că aveți această obli
gație-
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 Cronica săptămânii | 
) O retrospectivă a marilor evenimente sportiva internaționale din 2)

> această săptămină nu va începe cu fotbalul, atletismul sau alte întreceri S 
j care entuziasmează tribunele, ci cu un sport în aparență mult mai liniștit, 9) 
) dar capabil să stirnească pasiuni tot atît de mari: șahul. Cine na este 2) 
' convins de acest din urmă adevăr, ar fi trebuit să se afle printre spec- S 
, tatorii care umpleau pînă la refuz sala turneului cattdidaților la titlul 9) 
? mondial de șah, la Belgrad. Să vă împărtășim doar că în cursul partidei « 
)din penultima rundă Fischer-Tal, decisivă pentru desemnarea ciștigăto- « 
Irului, spectatorii au aplaudat (ca la fotbal!...) fiecare mutare efectuată pe 9) 
) tablă de cei doi adversari, iar la terminare, cînd victoria lui Tal nu mai w 
? putea fi pusă la îndoială, nesflrșite ovații aa răsplătit pe tinărul mare « 

>1 maestru sovietic, cel care a dovedit. în mod atît de strălucit că este demn 9) 
S de a întîlni th meci pe campionul mondial M. Botvinik. $
A Dar și iubitorii de fotbal au avut subiecte de comentat în aceste zile. .. 
>2 Și in primul rînd — firește — este vorba despre răsunătoarea înfrîngere z? 
S pe teren propriu a naționalei Angliei, a doua în decurs de... 96 ani de gs 
w activitate. La 25 noiembrie 1953,echipa Ungariei a fost prima de pe con 9) 
>2 tinent care a reușit să spulbere mi tul invincibilității insularilor, în acel z) 
S neuitat „meci al secolului", cîștigat ca 6—3 de maghiari. Acum, rezul- « 
» tatul de 2—3 de la Wembley este interesant mai ales pentru faptul că 9) 
>2 recenta învingătoare a britanicilor, echipa Suediei, nu avea în formație X? 
țZ decît 4 din titularii cu care a cucerit locul ll la ultimul campionat mon- S 
® dial (Bergmark, Axbom, Parting și Simonsson). Dar, nu trebuie neglijat 9) 
>2 faptul că și englezii au prezentat o formație .de încercare". Este tinăra 2? 
(A echipă (media de virstă 22 de ani) pe care selecționerul W. Winterbottom S 
(o o pregătește pentru ediția 1962 a C. M. 9)
>2 Mîine, ne pregătim să urmărim un alt eveniment fotbalistic. La Praga, 2? 
S R. Cehoslovacă va căuta să-și valorifice șansele pe care le are de a S 
w ciștiga .Cupa Dr. Gerb“, întrecînd naționala Italiei. In caz de victorie, W 
>2 cehii totalizează 16 puncte și atunci la rîndul său echipa Ungariei va 
(Z trebui să înfrlngă pe italieni la Florența, pentru a rămîne pe primul loc « 
w în clasament. 9$
S Și — bineînțeles... — nu putem uita că ne-am mai apropiat ca o « 
(6 săptămină de meciul pe cared așteptăm cu atîia nerăbdare: Rominia — 9> 
>2 Bulgaria. Atracția enormă pe care o exercită această confruntare fotba- z) 
S listică nu se face simțită numai în rîndul spectatorilor bucureșteni, S 
® ci și asupra acelora din Sofia f Din capitala țării vecine și prietene ni •>) 
>2 se comunică vestea că in ziua meciului, trenuri speciale și autocare vor z? 
(Z transporta la București numeroși iubitori de fotbal bulgari, dornici să-și S 
w încurajeze echipa lor în meciul de pe stadionul „23 August". 9)

La turneul internațional de lupte de la Leipzig

Cifre din istoria nouă a sportului bulgar

Gh. Crișan pe locul
Recentul turneu internațional de la 

Leipzig, la care au participat numeroși 
concurenți din R. Cehoslovacă, R. P. 
Ungară, R. P. Bulgaria, R. P. Romînă 
și R. D. Germană, a constituit un nou 
prilej de afirmare a luptătorilor noș
tri. La categoria „grea“ Qheorghe 
Crișan, concurînd la lupte „libere", a 
reușit frumoasa performanță de a se 
clasa pe locul 1. El a obținut patru 
victorii la tuș (minutele 3—4—2—II). 
In meciul final, cu Groch (R.D.G.), a 
fost condus la puncte pînă în ultimul 
minut cînd și-a dus adversarul la par
ter și cu o reușită „cheie" l-a învins 
prin tuș, cucerind astfel primul loc al 
categoriei. La categoria „semigrea", 
la „clasice", Ion Radu a obținut trei 
victorii prin tuș, una la puncte și an 
meci nai în compania primului clasat,

Mihail Tal este viitorul adversar al lui Botvinik 
în meciul pentru titlul suprem la șah

A luat șfîrșit marele „maraton" șa- 
hist, turneul candidaților. După 54 
zile de disputare Mihail Tal a trecut 
primul „linia de sosire" obținînd drep
tul de a-1 întîlni pe Botvinik într-un 
meci pentru titlul de campion mondial.

Succesul lui Tal este succesul șa
hului modern, al jocului ofensiv, al 
spiritului creator în sportul minții. In
tr-adevăr, nu-i puțin lucru ca într-un 
meci-turneu de asemenea anvergură 
să cîștigi 16 partide față de 8 remize 
și 4 înfrîngeri. Creație a școlii șahiste 
sovietice, Mihail Tal întruchipează ca
litățile ei cele mai alese, el pășește 
ferm pe urmele fondatorilor școlii șa
histe ruse, Cigorin și Alehin, aplică 
experiența și cunoștințele acumulate 
de-a 1 gul anilor de atîția și atîția 
mari i :eștri sovietici în frunte cu 
campionul mondial Mihatl Botvinik. 
Victoria sa este, fără îndoială, meri-’ 
tata, iar meciul cu Botvinik stîrnește 
de pe acum un interes imens datorită 
stilurilor diferite de joc ale celor doi 
șahiști. Va învinge atacul îndrăzneț, 
eu orice preț, al lui Tal, sau meticulo
zitatea, apărarea de granit, logica de 
fier a lui Botvinik? Greu de răspuns. 
Meciul o va arăta.

Nu este întîmplător faptul că primele 
patru locuri în turneul candidaților 
au revenit șahiștilor sovietici. De fapt, 
ei au dominat tot timpul concursul, 
i-au imprimat nota unei întreceri des
fășurate la cel mai înalt nivel șahist. 
Firește, simpatizanții lui Paul Keres 
sînt dezolați că marele maestru n-a 
reușit nici acum să învingă, ocupînd și 
de data aceasta (ca și în cele două 
turnee anterioare) locul II. Keres a

I la categoria grea
Neufgang (R.D.G.), cucerind un bine
meritat loc al U-lea.

O comportare bună a avut și Ion 
Cernea, tot la lupte „clasice", într-o 
categorie cu 23 de concurenți. El a 
obținut patru victorii prin tuș (minu
tele 1—2—2—1) și un meci nul. In 
meciul decisiv pentru locul I, susținut 
în compania lui Torrun (R.D.G.), 
Cernea a fost nedreptățit de decizia ar
bitrilor. El a trebuit să se. mulțu
mească cu locul al. IH-leă.

Trebuie să arătăm că turneul de la 
Leipzig a întrunit peste 500 de luptă
tori la „clasice" și „libere". întrecerile 
s-au desfășurat în sala Institutului de 
cultură fizică și sport din Leipzig pe 
8 saltele și a fost arbitrat de un corp 
de peste 60 de arbitri.

jucat minunat. Nu exagerăm afirmind 
că turneul candidaților 1959 a repre
zentat apogeul creației și concepției 
sale șahiște, Keres a obținut un pro
centaj cu care se pot cîștiga 90 la 
sută din marile concursuri internațio
nale. Dar, a întîlnit un Tal într-adevăr 
genial. Nu mai au rostul acum calcu
lele hîrtiei, cum că dacă Tal n-ar fi

MIHAIL TAL

obținut 1% p. din două partide în po
ziții pierdute la Smîslov și că dacă 
Olafsson ar fi văzut o mutare de a- 
părare în timpul unui atac extraordi
nar dezlănțuit de Tal etc, etc altul ar 
fi fost rezultatul. Și șahul conține a- 
cest procent — e drept minim — de 
ceea ce se cheamă obișnuit „șansă".

Gei 15 ani de viață nouă, fericită, 
pe care i-a aniversat recent poporul 
bulgar, au fost ani care au schimbat 
complet înfățișarea țării prietene și 
vecine de la sud. Bilanțul succeselor 
obținute în perioada de după eliberarea 

Un aspect de la marea demonstrație de gimnastică de masă desfășu
rată pe stadionul Vasil Levski cu prilejul primei Spartachiade a R. P. 
Bulgaria.
de sub jugul exploatării este deosebit 
de bogat, în toate domeniile vieții — 
politic, economic, social-cultural. Nu 
a făcut excepție de la avîntul general 
nici mișcarea sportivă. Intr-adevăr, 
deși e vorba de o perioadă relativ 
scurtă, în anii puterii populare, sportul 
din Bulgaria prietenă a cunoscut o 
dezvoltare nemaiîntîlnită vreodată în 
istoria țării. Gîteva cifre ne vor ajuta 
și mai mult să vedem lucrul acesta? 

înainte de eliberare, în mișcarea 
sportivă activau doar 70-000 membri, 
organizați în 16 federații. Datele sta
tistice de la finele anului 1058 arată

OLIMPICE...
Se apropie anul olimpic. De pe a- 

cum Jocurile, cele de iarnă și cele 
de vară, ocupă spații importante în 
coloanele presei de specialitate. Se 
pare că actualele ediții ale întrece
rilor desfășurate sub semnul celor 
cinci cercuri vor fi ediții record ca 
participare și ca organizare, lac dacă 
aceste condiții sînt asigurate, nu în
cape îndoială că și performanțele vor 
înregistra un salt valoric considera
bil.

înscrieri...
Din cele 97 țări membre ale 

G.I.O. 73 au răspuns pozitiv la in-

Keres, totuși, rămîne cu consolarea de 
a fi singurul care l-a învins în meci 
direct (3-1) pe viitorul adversar al 
campionului lumii.

Smîslov a început prea slab con
cursul ca să fi putut lupta pentru lo
cul L jar Petrosian nu joacă suficient 
de activ ca să poată triumfa într-o 
întrecere de asemenea amploare. In 
orice caz „sosirea" în grup a repre
zentanților U.R.S.S. demonstrează o 
dată în plus marea superioritate a șa
hului sovietic.

Dintre ceilalți concurenți Gligorici 
și Fischer au rezistat onorabil difi
cultății și forței întrecerii. Ultimul, 
mai ales, prin prizma celor 16 ani, 
stabilește un original record de pre
cocitate șahistă. Olafsson a jucat cî- 
teva partide bune, învingîndu-1 în 
meci direct pe Petrosian. In sfîrșit, 
Benko a fost depășit de concurs, iar 
prezența sa la turneul candidaților ține 
mai mult de domeniul întîmplării.

★
lată rezultatele ultimei runde: 

Tal—Benko l[2—Keres—Olafson 
0—1, Smîslov—Fischer 0—1, Petro
sian—Gligorici 1—0.

Clasamentul final al turneului can
didaților : TAL 20 p, Keres 18*/ 2 p, 
3. Petrosian 15*/ 2 p, 4. Smîslov 15 p, 
5—6. Fischer, Gligorici 12*/ 2 p, 7. 
Olafson 10 p, 8. Benko 8 p.

S-a stabilit ca viitorul turneu al 
candidaților să aibe loc în 1962 la 
Curațao. In afară de învinsul meciu
lui pentru titlul suprem și Keres, al 
doilea clasat, are drept de joc direct 
în această competiție. 

că în Uniunea de Cultură Fizică și 
Sport din R.P. Batgaria erau înscriși 
un număr de 875.160 oameni ai mun
cii de pe întreg cuprinsul țării. Puse 
față în față, aceste două cifre oglin
desc într-un mod convingător avântul 

mișcării sportive, faptul că ea a deve
nit astăzi un bun al maselor. 
Lucrai acesta este ilustrat și de 
faptul că în cei 12 ani care au tre
cut de la introducerea complexului 
sportiv G.T.O. (G.M.A.), aproape un 
milion de oameni ai muncii au deve
nit purtători ai insignei. Iată și o altă 
cifră grăitoare în ce privește antrena
rea maselor largi populare la practi
carea sportului. Prima Spartachiadă cu 
caracter republican, organizată în a- 
cest an, a antrenat un număr de peste 
1.800.000 sportivi.

OLIMPICE...
vitația oficială de a participa la J.O. 
de la Roma. In felul acesta numă
rul echipelor care vor defila pe sta
dionul „Centomilla" va întrece pe a- 
cela înregistrat la Helsinki și Mel
bourne. La „Olimpiada albă" de la 
Squaw Valley numărul țărilor parti
cipante a atins 34.

Velodromul este excelent

se vor întrece olimpicii — este atît 
de „rapidă" îneît nici unul din re
cordurile mondiale și olimpic? „în vi
goare" nu va rămîne în picioare, „Nu 
este exclus — scrie revista franceză 
„Route et Piste1* —«* ca și recordul 
mondial de o oră aî lui Riviere să 
fie întrecut". Se pare că velodromul 
olimpic este cu mult superior faimo
sului „Vigorelli" din Milano.

Se caută crainicii
In scopul selecționării unor crainici 

buni la J.O. a fost organizat îrt Ita
lia un concurs special la care s-att 
prezentat 1367 de candidați. Dintre 
aceștia au fost selecționați 53 care 
aveau calități vocale și cunoștințele 
necesare. Una din condiții rf,fost.', stă~= 
pînirea la perfecție a cel puțin două, 
limbi străine.

Gheller conduce 
de

detașat în turneul de șal 
ta Dresda

„Supărat" după înfrîngerea suferită 
Ia Szabo, marele maestru sovietic E- 
fim Gheller s-a... răzbunat pe ceilalți 
participanți și cîștigînd cinci partide 
la rind (la Goltz, Witkowski, Zînn, 
Pietsch și Berthold) a trecut autoritar 
în fruntea clasamentului. Reprezentan
tul nostru a slăbit în ultimele runde 
alura. El a fost întrecut de Uhlman și 
Ivkov și a remizat în runda a X-a cu 
Florian. Taimanov după remizele cu 
Berthold și Ivkov a cîștigat la Fichtl 
și a întrerupt în poziție net cîștigată 
la Karaklaici. Taimanov este neînvins 
pînă acum ca și Ivkov, de altfel, care

Rezultate de valoare au fost obți
nute și în domeniul sportului de per
formanță. In numai 15 ani atleții bul
gari au întrecut de 415 ori recordurile 
naționale, în timp ce într-o perioadă 
de 20 de ani dinainte de eliberare au 
fost doborîte doar 91 recorduri. Nu 
s-au lăsat mai prejos nici înotătorii. 
După 9 septembrie 1944 ei au corec
tat de 639 ori recordurile țării. Succese 
remarcabile au obținut luptătorii bul
gari în campionatele mondiale, la 
Jocurile Olimpice și în alte competiții 
internaționale de mare anvergură, adu- 
cînd patriei lor 14 medalii de aur, 24 
de argint și 10 de bronz. Acest sport 
național este practicat în țara vecină 
de peste 25.000 de sportivi.

De o largă popularitate se bucură 
în Bulgaria fotbalul, care este practi
cat de peste 150.000 sportivi, și vole
iul — practicat astăzi de aproape 
120.000 de oameni ai muncii. Nu pu
tem omite alte două discipline spor
tive, care cunosc o largă dezvoltare 
în Bulgaria : ciclismul și halterele. In 
marile competiții cicliste internaționale, 
cicliștii bulgari au avut de spus în
totdeauna un cuvînt greu. Prin Nencis 
Hristov ei au cîștigat în anul 1957 
Cursa Păcii, iar același sportiv a cîș
tigat anul acesta Turul Iugoslaviei. Ir 
ce privește halterofilii, într-o perioadă 
de numai 10 ani (1948—1958) ei at 
corectat de 148 ori recordurile națio
nale:

lată cîteva cifre din istoria nouă t 
sportului bulgar, care dovedesc cu prt 
sosință marele avînt luat de tnișcaret 
de cultură fizică și sport î rra prie 
tenă în anii puterii populare.

Știri din fotbal
MllNE SE DISPUTA la Praga" în 

tîlnirea dintre echipele R. Cehoslovac 
și Italiei. In vederea acestei partid 
din cadrul „Cupei Dr. Gero" antrenc 
rii au anunțat echipele definitive. Di 
echipa gazdă lipsește mijlocașul Bt 
bernik accidentat duminică într-un ma 
de campionat. Iată de altfel formația 
Sroif-Tihi, Popluhar, Novak-Pluska 
Matlak-Paotovicl, Scherer, Molnar. K< 
ciani, Dolinski. Reprezentativa I talii 
este aceeași care a jucat cu Anglia I 
Londra (2—2) : Buffon-Robotti, Ce> 
valo, Sarti-Guarnacci, Segatto-Maric 
ni, Lofacono, Nicole. Galii, Brigheni 
Partida va fi arbitrată de englezi 
Leafe.

LA CASABLANCA reprezentativ 
Marocului a dispus cu 1—10—0) t 
echipa secundă a R. P. i «oria.

REPREZENTATIVA ORAȘULl 
PEKIN a jucat în localitate cu sele 
ționata de fotbal a Algeriei. Fotbatișl 
chinezi au repurtat victoria cu 4— 
(0-0).

IATA DATELE la care se dispu 
meciurile restante din cadrul optimii 
de finală aid „Cupei campionilor e 
ropeni".

4 noiembrie i Young Boys-Eintrac 
Frankfort, Milan-Barcelona^ l.F.K« G 
teborg-Spartă Rotterdam.

11 noiembrieSteaua Roșie Belgra 
Wolverhampton Wanderers, Rm 
Hvezda Bratislava-Glasgow Range

18 noiembrie^ Glasgow, Range» 
Ruda Hvezda Bratislava,

noiembrie • Fenerbalice-Ntcdi
24 noiembrie 3 WolverbămptoR- Va 

derers-Steauf Roși? Belgfăd,
jSî noiembrie} Eintracht FrahiJi 

Yoân^Epy^ Barcelonă-Milan^
ȘddecembrieȘ fîfce-I’enerbalicd, 

a cîștigat la 1-Tch 11 în runda a X 
Foarte bine joacă tîriănil maestru bi 
găr Pîdevski, <ar(5. 1-rf învins pd F 
rian-șl Witkowski, remizînd cu Gol 
Se remarcă îrt general ritmul 'rapid 
turneului. Liderul a realizat pînă 
cum 85 la sută iar al doilea clasat 
la sută.

Iată clasamentul după 10 rund 
1. Gheller 8!A, 2. Ivkov 7, 3-4. Tain 
nov (1), Pîdevski 6ț/^', 5-6. Fran
Florian 5*/ 2, 7-9. Uhlman (1), Karak 
ici (1), Pietsch 5, 10-11. Zinn ( 
SZABO 4'/2; 12. Berthold 3țj§, 13- 
Goltz (1), Witkowski 3, 15. Lokve 
2>/2, 16. Fichtl l‘/2 p.


