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Prima fotografie din scurta lor... 
carieră sportivă. Cele patru crauliste 
ale clubului Constructorul (de la 
stingă la dreapta: IOANA DUMI
TRESCU. ADRIANA DAVIDOVICI, 
IUDITU FENYO șl ADRIANA SE
VERE ANU) au terminat cursa șl 

zlmbesc obiectivului fotografic.

Maestra sportului Lia Manoliu (Ale- 
talul M.I.G.) a aruncat la disc, pe 
stadionul Dinamo, 49,88 m, perfor
mantă ce constituie un nou record 

R.P.R.
(Foto: T. Roibu)

(Foto: B. Ciobanu)

Un buchet de jucători îșl dispută 
mingea în fața porții părăsite de 
portarul ceferist. Fază din întllnirea 
Știinta București — C.F.R. Pașcani 

(1-0)
(Foto: Gh. Dumitru j

Cel mai disputat meci din etapa a 
11 l-a a campionatului feminin de 
baschet a fost cel dintre echipele 
Rapid șl Progresul. In fotografie, 
Georgeta Ivanovici (Rapid) se pre
gătește s<5 arunce la coș.
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A fost alcătuit lotul olimpic

feminin de gimnastică

i- Am absolvit Institutul Central de 
'/Cultură Fizică din Moscova în anul 
.■1954. Și, totuși, parcă a fost ieri vre- 
"‘mea cind mă străduiam să învăț pri- 
imele cuvinte în limba rusă. Nu mi-a 
••fost greu decit in primele zile, pentru 
'/că apoi colegii m-au ajutat din ce în 
■•ce mai mult. In citwa luni am putut 
'/vorbi destul de bine limba rusă.
■ • Ca specialitate mi-am ales scrima. 
"/O îndrăgisem și voiam s-o practic. Și 
'.‘am reușit. Colegii de institut — prin- 
••tre care și campioana mondială Emma 
"Efimova — au fost tot timpul alături 
■■de mine. Am studiat împreună, am fă- 
'/cui sport împreună.
■ ■ Acum, cind datorită pregătirii mele 
'/șt a cunoștințelor acumulate în Institutul 
'/Central de cultură Fizică din Mosco-

Errn aduc aminte cu plăcere 
de anii studenției«

na, am posibilitatea de a pregăti, la 
rîndul meu, alți tineri îmi aduc amin
te cu plăcere de anii studenției, de vre. 
mea cind — asemeni copiilor de la! 
centrul de scrimă al Ministerului 
vățămintului — deslușeam și eu tai-' 
nete sportului preferat. In munca 
fiecare zi îmi sînt de mare folos cu
noștințele acumulate, lucrările teoretice^ 
sovietice de specialitate, metodele di
dactice ca și sfaturile pe care le pri-r . , - - - ■---------- -- —
mese mereu de la prietenii mei din\aes'^2^ară în orașul Sțihumi participă 
anii studenției. Este un ajutor '°™rțthL^^ Nmc^vili^

pe care prietenii mei din Moscova m‘-l/ Oxana Podliniaieva 
dau

al U. R. S. S.

z,, \ — Antrenorul echipei de gimnastică
Aa U .R.S.Ș.. Iurii Stukman, a anunțat 

delc& in ,o1"1 pentru Jocurile Olimpice aa 
' fost selecționate campioana mondială 

și olimpică Larisa Latînina, precum și 
Lidia Kalinina, Sofia Muratova și Ta
mara Manina, la antrenamentele ce se

și acum.

Prof. RUXANDRA IONESCU 
antrenor ia centrul de scrimă ai
Atinisterului Inyățămîntului

Campionatul mondial de talere

truncate din șanțVor fi întotdeauna
■■ Deși au trecut cinci ani de cînd am 
"terminat Institutul Central de Cultură
• -Fizică din Moscova, îmi aduc aminte 
”și acum cu deosebită plăcere de anii 
--pctrecuți în sălile sale de curs sau 
"de sport, sau de plimbările făcute îm- 
.'preună cu colegii mei pe străzile Mos- 
■ ■ eovei.
" Mi se perindă înaintea ochilor prt- 
■-mele zile petrecute la Institut. Nici 
"un moment nu m-am simțit stingher. 
--Oamenii, sovietici știu să se apropie 
"de tine, îneît: să te simți ca acasă, 
Ț între ai tăi.
•• Mă gîndeam cum voi reuși să învăț 
"limba rusă, cum voi putea să studiez 

.-■intr-o limbă pe care n-o cunoșteam de- 
"loc. Ei bine, din prima zi m-a și luat 
■•în grijă Nadir Rameev, un coleg care 
"m-a ajutat foarte mult în această di- 
-' recție. Apoi, pentru a-mi putea ajunge 
"colegii, care între timp avansaseră ca 
"materia, făcea adevărate ore de me- 
■" ditație cu mine.
• - La Institut am avut tot timpul aju- 
" torul cunoscutului antrenor V. A. (jo- 
jjlomazov și al lui Al. Cehov, actualul
"“antrenor de stat pentru volei, care 
"m-au introdus în tainele sportului cu
• mingea peste plasă. Ei nu precupețeau.

prietenii. mei...
timpul lor liber pentru a ne îndru-

I.a Cairo s-au IntUnil cei mai bani 
taleriști pentru a-șl disputa titlul de 
campion al lumii. Întrecerea a luat sfîr- 
șit cu victoria trăgătorului Hussam 

(Badrawi (R.A.U.) care a totalizat 293 
p din 300 posibile. Pe locurile următoa
re S-au clasat Casciano (Italia) -ca 

'292 p, Rossini (Italia) 292 p. Kalinin 
(U.R.S.S.) și Wheather (Anglia) cu 

leite 290 p.

din 
ma cit mai bine în specialitatea alea
să. Deseori am fost invitat la ei acasă. 
V. A. Golomazov m-a ajutat foarte 
mult și la întocmirea lucrării mele de 
diplomă.

De asemenea port o amintire neș- 
tearsă lui I. M. Sarkizov-Serazini, pro
fesor, doctor în științe medicale, de 
la catedra de Cultură fizică medicală.

Anii care au trecut nu au slăbit prie
tenia noastră. Dimpotrivă, ea s-a în
tărit și mai mult. Pe ei, ca și pe cei
lalți profesori ai mei, pe colegii de la 
Institut care m-au ajutat atît de mult» ,. . .în însușirea materiei, nu numai pe ( ^trecerea șahiștilor moscoviți a dat 
mine ci’ și pe studenți din alte țări, ? cl^S de cauza maestrului internațional 
din Albania, Bulgaria, R.D. Germană, 1 Vladimir Simagbin, care a realizat 
Cehoslovacia, Polonia etc. nu-i vot/puncte din 15 posibile. Pe locul II 
mta niciodată. întotdeauna vor fi prîe- Vciasaj fjndrul maestru Lieberson 
temi mcl proJ )0N 1AKACS kW/2 p, urmat de marele maestru

antrenor federal de volei • D. Bronștein cu 10 p.

V. Simaghin campion de șah

al Moscovei

12
s-a
ca

(1)

• Ce se va întîmpla Tn caz de egalitate de 
fotbaliștilor romîni • Nici o victorie bulgară 
de valoare • Numele

Cum sprijină absolvenții 1. C. F.
mișcarea sportivă din țara noastră

’ Continua dezvoltare a mișcării de 
cultură fiz’că și sport în anii puterii 
populare a determinat o tot mai largă 
cerință de cadre avînd o calificare 
superioară. Dacă pînă la 23 August 
1944 numărul absolvenților Institutu
lui de Cultură Fizică' a fost de G74, 
în ce: 15 ani care au trecut de la 
Eliberare, acestora li s-au adăugat 
încă 1187.

Absolvenții I.C.F. lucrează astăzi 
în înt-eaga rețea a mișcării de cul
tură fizică și sport: In școli, în aso
ciații sooriive, în domenml cercetări
lor științifice, în sectorul culturii fi
zice medicale și în aparatul U.C.F.S.

Deseori, din. diferitele locuri de 
muncă ale absolvenților I.C.F., pri
mim vesti îmbucurătoare despre mo
dul în . are ei se achită de îndatori
rile p. ofes’onale, despre hărnicia și 
capacitatea dovedită In muncă. Iată 
un prilej de bucurie pentru cadre'e 
didactice ale Institutului care-și văd 
astfel răsplătite strădaniile.

Intr-adevăr, foarte mulți absolvenți 
I.C.F. au avut o contribuție creatoare 
înfr-o seri- întreagă de probleme le
gate de dezvoltarea m șcării noastre 
de cui ură fizică și sport, au dat do
vadă că s-au încadrat pe linia înde
plinirii sarcinilor care decurg din Ho- 
tărîrea Part’dului și Guvernului pri
vind continua dezvoltare a rulării 
de cultură fizică și sport. Așa oe iace

că alături de absolvenți ai unor serii 
mai vechi, oameni cu experiență și cu 
bune rezultate în muncă cum ar fi 
Valentin Orășeanu, Elena Busuioc, 
Silvia Negreanu, Ion Moina, Carol 
Eilhardt, în anii regimului nostru de
mocrat-popular s-au ridicat elemente 
noi, cu perspective dintre cele mai 
frumoase. In activul aparatului central 
al U.C.F.S., de pildă, absolvenții de ieri 
ai Institutului au devenit astăzi an
trenori sau secretari federali, elemente 
de nădejde.

Ceva mai mult. Concomitent cu ac
tivitatea lor profesională, o serie de 
cadre care lucrează în U.C.F.S. sînt 
prezente deseori în fruntea unor 
importante acțiuni obștești. Exem
plul cel mai grăitor îl c-feră 
tovarășul Ion Corneanu, antrenor 
federal la lupte care în calitate 
de deputat al Sfatului popular într-una 
din circumscripții'e raionului Stalin 
este preocupat să rezolve în timpul 
cel mai srurt problemele ridicate de 
cetățeni.

In general, tot mai mulți absolvenți 
demonstrează prin atitudinea lor, prin 
dragostea cu care se avîntă în mun
că, prin priceperea cu care știu să 
rezolve problemele, că au devenit ac
tiviști sportivi de nădejde, că sînt 
străini de vechea mentalitate, aceea 
că profesorii de educație fizică tre
buie să se limiteze la latura tehnică 
a conținutului muncii lor.

Un aspect și mai interesant care 
reflectă noua atitudine a absolvenților 
I.C.F. față de dezvoltarea mișcării 
noastre sportive este legat de felul 
cum înțeleg aceștia să-și respecte re
partizările în producție. Călăuziți de 
dragoste pentru progresul culturii fi
zice Și a sportului în țara noastră, 
absolvenții I.C.F. pornesc către locu
rile lor de muncă cu un entuziasm 
care le face cinste. Iată, de pildă, 
cazul absolventului Valentin Carasi- 
miu, care, în Valea Jiului — la Pe
troșani — depune o muncă susținută 
pentru popularizarea sportului luptelor 
în rîndul muncitorilor și fiilor de mun
citori mineri. Un alt absolvent, I. 
Corda, lucrează cu remarcabile rezul
tate tocmai în țara Oașului, în timp 
ce R. Schuster și-a câștigat prin dra
gostea lui pentru muncă, stima și 
prețuirea tineretului din Reșița.

Alți absolvenți ai I.C.F. își înzecesc 
eforturile pentru a contribui prin per
formanțele lor la gloria sportivă a 
patriei. Din noianul de exemple ne 
sînt vii acelea ale voleibalistului Ște
fan Roman, handbalistei Elena Jianu, 
baschetbalistului Mihai Nedeff, gim-

ION SICLOVAN
Directorul Institutului de Cultură 

Fizică

[Continuare în pag. a 6-a)

puncte ? • Bilanț favorabil 
la București • Adversar

arbitrilor maghiari

Tătara (la mijloc, în tricou de culoare deschisă) 
a ajuns tîrziu; mingea va poposi în brațele lui 
Sfelcu. In dreapta, în ordine: Pahontu, Marinescu 
și Tend Ier. Fază de la meciul de antrenament Lotul 
— Petrolul.

(Foto: T. Roibu)

A început săptămîna 
meciului R. P. Romînă — 
R. P. Bulgaria și o dată 
cu ea au început emoțiile 
— egale în intensitate la 
București ca și la Sofia —, 
pregătirile finale ale celor 
două loturi și, bineînțeles, 
goana după un bilet...

Duminică, stadionul „23 
August" va fi teatrul unei 
pasionante întîlniri între 
fotbaliștii romîni și bul
gari, angajați în lupta 
pentru calificarea în tur
neul . olimpic de la Roma. 
Această luptă se poate în
cheia chiar duminică, dacă 
oaspeții vor obține punc
tele necesare calificării ; 
dar tot așa de bine poate
rămîne nedecisă, suferind o amînare 
pînă la 1 mai 1960 (data meciului re
tur), dacă victoria va surîde repre
zentanților noștri. De aici rezultă și 
caracterul decisiv al partidei de dumi
nică, spre care se îndreaptă atenția 
generală.

IN CAZ DE EGALITATE DE PUNCTE

Și pentru că tot e vorba de califica
rea în turneul final, să ne oprim puțin 
la acest capitol. După cum am mai 
arătat, în grupa noastră preolimpică 
(a treia), pe primul loc (cu toate jo
curile disputate) se află echipa U.R.S.S. 
cu 4 puncte, urmată pe locul doi de 
R. P. Bulgaria cu 3 puncte (din 2 
jocuri) și R. Ps Rornîiiă cu 1 punct

(din 2 jocuri). Șansele cele mai multe 
de calificare le are echipa bulgară, dar 
și reprezentativa noastră are posibili
tatea să ajungă pe primul loc. Sînt 
însă și șanse ca toate trei echipe să 
ajungă la egalitate de puncte (4). Cine 
se va califica în această situație ? 
Instrucțiunile trimise de comisia olim
pică din F.l.F.A. prevăd următoarele:

„Dacă intr-o grupă două sau mai 
multe echipe sînt la egalitate de puncte, 
departajarea lor se va face prin gol
averaj (numărul golurilor marcate îm
părțit la cel al golurilor primite). Dacă 
nu este cazul, echipa clștigătoare va fi 
desemnată prin tragere la sorți".

Ultima frază credem că se referă li»

(Continuare f/j pag. a 5-a)



IN ȚARĂ
Duminică dimineața în diferitele orașe 

•le țării s-au desfășurat întrecerile fa
zei a doua a crosului de mase „Să în
timpinăm 7 Noiembrie". Corespondenții 
noștri, prezenți la startul probelor, 
ne-au comunicat telefonic rezultatele.

La Craiova, pe hipodromul din Parcul 
Poporului s-au întrecut peste 500 de 
tineri și tinere, calificați de la faza 
anterioară. Organizarea concursurilor a 
lost bună, iar rezultatele de asefnenea 
Iată-le: juniori (1500 m) : M, Ale- 
xandrescu (Șc. medie nr. 1) ; juni
oare (600 m.) : Viorica Grama (Șc. 
m. nr. 1); senioare (1000) m : Gheor- 
ghița Ștefana (Medicina); seniori 
(2000 m) : G. Cazacu (Știința). Cla
samentul pe echipe: juniori: Școala 
medie nr. I; junioare: Școala medie 
nr. 1 ; senioare: Medicina ; seniori: 
Știința. (R. Schultz).

La Orașul Stalin, pe aleile parcului 
Tractorul s-au întrecut peste 300 de 
concurenți. Timpul a fost frumos, iar 
organizatorii au asigurat buna desfă- 
rrare a probelor. Rezultate: juniori: 

Chicuruș (Șc. m. nr. 1); junioare: 
Rodica Munteanu (Șc. medie nr. 1); 
senioare: Ildiko Szentpali (Șc .prof. 
Partiz. Roșu); seniorii L. Szeke (Șc. 
tehnică Steagul Roșu); pe echipe: 
juniori: Șc. medie nr. 1; junioare: 
Școala profesională Partizanul Roșu; 
senioare: Școala profesională Partiza
nul Roșu; seniori: Dinamo IV. (C. 
Gruia).

La Constanța, întrecerile s-au des
fășurat în vecinătatea stadionului 1 
Mai. Timpul a fost foarte prielnic pen
tru acest fel de întreceri, iar cei peste 
100 de crosiști au oferit dispute pasio
nante la unele categorii. S-au remar
cat : Nicolina Racoveanu (muncitoare 
la fabrica Industria Socialistă), Ceci
lia Cărăușu (muncitoare la fabrica de 
ambalaje), lăcătușul Valcriu Miu, bo
binatorul Gheorghe Morea, ambii de la 
centrul mecanic Ovidiu și Georgeta Po
pescu și Emilia Olteanu, funcționare 
la oficiul P.T.T.R. (1. Goldenberg).

La Iași s-au întrecut 120 de concu- 
renți aparținînd asociațiilor sportive din 
localitate. Rezultatul pe echipe : juni
oare : Școala medie nr. 4, juniori: Di
namo, seniori: Institutul Politehnic, se
nioare : Institutul Politehnic. Au ab
sentat, însă, fără nici o justificare a- 
sociațiile Școala medie nr. 1, Școala 

Pintilie" și Dinamo (la 
Scăuriaș).
pe aleile Parcului Mun- 
întrecut sportivii asocia- 

. Clasa-

mercială, seniori: Știința I.M.F. (Va- 
sile Kadar).

La Ploești, la startul probelor des
fășurate pe hipodromul orașului s-au 
aliniat 150 de reprezentanți ai asocia
țiilor sportive, Voința, C.S.A., Rafi
năria nr. 5, Feroemail, Școala de pe- 
trol-chimie, ai școlilor medii nr. 
1, 2, 3, 4, 5, și 6 etc. Rezultatul pe 
echipe: juniori: Școala Petrol-Chi- 
mie; junioare: Școala medie nr. 5;

taculoasă, reprezentanta raionului Ni- 
colae Bălcescu, Ana Bușoi elevă în 
clasa a Xl-a B a școlii medii nr. 19 
„Ion Creangă" a trecut prima linia de 
sosire. La juniori, Adrian Dinescu (raion 
T. Vladimirescu) student în anul trei 
al Institutului Maxim Gorki a terminat 
întrecerea pe primul loc. La senioare, 
lupta pentru întîietate s-a dat între 
două muncitoare de la Filatura Romî- 
nească de Bumbac. Mai erau de par-

Ultimii metri ai unui disputat cros, rază de la crosul „Să întimpinăm 7 
Noiembrie" oraș București.

Cînd birocratismul 
înlocuiește munca pe teren

■4
4

GF.R. „Iile 
seniori). (A.

La Oradea, 
eitoresc s-au 
fiilor sportive din localitate, 
mentul pe echipe este următorul : ju
nioare ; Școala medie nr. 3, juniori: 
Viitorul, senioare: I.T.O., seniori: Gră
nicerul. (Ilie Ghișa).

La Tg. Mureș, 126 de 
prezentînd 27 echipe de 
Întrecut pe hipodromul 
mos pavoazat. Iată clasamentul pe e- 
chipe: juniori: Clubul sportiv școlar 
Harghita; junioare: Clubul sportiv șco
lar Harghita; senioare: Școala Co-

concurenti re- 
asociații s-au 
orașului, fru-

senioare: Feroemail, seniori: C.S.A. 
(I. Radulescu).

La Brăila, peste 150 de participant 
au concurat pe un traseu aflat în cen
tru orașului. Iată rezultatele: juni
oare: Vasilica Ion (Șc. medie nr. 1); 
juniori: Mihalache Bibic (Șc. medie 
nr. 3); senioare: Ioana Lascu (Spi
cul); seniori: Constantin Ruginoiu 
(Voința). Clasamentul pe echipe: ju
nioare: Școala medie „Nicolae Bălces
cu"; juniori: Școala medie nr. 3; 
nioare: Școala sanitară; seniori: 
minorul. (N. Costin).

IN CAPITALĂ
Duminică dimineața, deasupra Capi

talei noastre pluteau nori grei, plum
burii...

1 noiembrie. Intr-un colț al orașului, 
zeci și zeci de tineri și tinere și-au 
dat întîlnire. Pe terenul din spatele 
stadionului Constructorul, traseu rezer
vat de obicei motocrosiștilor, s-au întîl- 
nit de data asta... crosiștii din toate 
raioanele Capitalei pentru a se întrece 
în etapa raională a crosului „Să întîm- 
pinăin 7 Noiembrie".

Peste 200 tineri și tinere din școli și 
facultăți, instituții și întreprinderi, s-au 
prezentat la start. Așteptau emoționați 
semnalul de plecare, fiecare în speranța 
că va reuși să aibă o comportare fru
moasă, poate chiar să obțină locul în
tîi. Numeroși spectatori aflați pe coli
nele din împrejurimi așteptau și ei, cu 
aceeași nerăbdare. începerea concursu
lui.

Prima probă a fost rezervată, ca de 
• ---- 1— 0 cursă spec.

(Foto Gh. Dumitru) 
eurs doar 50 de metri cînd Florica 
Brad (raion 23 August) a țîșnit din 
spate și a terminat pe locul întîi, iar 
prietena ei, Petra Dragne pe locul 
doi. în proba rezervată seniorilor, stu
dentul Iosif Hecko (raionul Lenin) a 
cîștigat detașat cursa.

Câștigători) pe echipe și individual au 
fost premiați cu diplome și materiale 
sportive.

obicei, junioarelor. După

se-
La-

N. TOKACEK 
corespondent

Este foarte puțin probabil ca as
tăzi să existe vreun activist din ca
drul consiliilor raionale orășenești 
sau regionale U.C.F.S. care să nu 
li ajuns la concluzia că unul din 
principalele mijloace de a asigura 

■o rodnică activitate în cadrul aso
ciațiilor sportive îl constituie legă
tura permanentă cu terenul. Depla- 
sîndu-se cu regularitate pe teren,, 
vizitînd cît mai des asociațiile spor
tive un activist are posibilitatea nu 
numai să cunoască îndeaproape fe
lul în care muncesc consiliile aso
ciațiilor, dar să și remedieze ope
rativ o serie de lipsuri. Prezența a- 
cestui activist, sfaturile lui, îndru
mările date la timp pet fi pe lingă 
un serios stimulent în muncă și tin 
eficace mijloc de a îmbunătăți acti
vitatea, de a generaliza metodele 
avansate, de a elimina lipsurile 
care poate mai dăinuie și care în
greunează munca.

Toate acestea sînt în prezent lu
cruri cunoscute și verificate în prac
tică de .toți activiștii consiliilor 
U. C. F. S. Mai sînt însă 
unii activiști care din comoditate se 
mulțumesc doar cu organizarea, lu
nar, a unei consfătuiri cu președinții 
consiliilor asociațiilor sportive sau 
cu menținerea unei legături... tele
fonice cu asociațiile sportive. Biro- 
crați în adevăratul înțeles al cu- 
vîntului, acești activiști sportivi 
s-au învățat să dea dispoziții la 
telefon, să se intereseze de activi
tatea organizatorică pe la meciuri 
sau pe la ședințe ocazionale, mul- 
țumindu-se să înregistreze mecanic 
cifre sau rezultate pe care nu se 
mai străduiesc apoi să le contro
leze

Intr-o astfel de situație se com
plac — de pildă — cei doi activiști
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salariați ai consiliului orășenesc 
U.C.F.S. Ploești — Gh. Ungureanu, 
președinte și Haralambie Mihăiles- 
cu — tehnician. Stilul lor defectuos 
de muncă, comoditatea care-i ca
racterizează de o bună bucată de 
timp au detenm'nat ca principalele 
obiective ale mișcării sportive din 
orașul Ploești să nu fie realizate 
la timp. Spre exemplu, în problema 
cotizațiilor lucrurile stau prost. O 
bună parte din asociațiile sportive 
ploeștene nu a strîns pe anul acesta 
nici măcar un leu cotizații, iar al
tele sînt deparle de a-și realiza an
gajamentele. Și dacă s-a ajuns la 
această situație, faptul se dato- 
rește în mare măsură și felului în 
care cei doi activiști au controlat 
și au îndrumat activitatea consiliilor 
asociațiilor sportive. Numai asa se 
poate explica cum asociații sportive 
ca „Stejarul" sau „I.P.C." nu au 
realizat anul acesta nimic la caai- 
tolul cotizații...
. Pe de- altă parte, cîteva din ma
rile asociații sportive ploeștene sînt 
departe de a-și realiza angajamen
tul. aceasta pentru motivul că din 
consiliu nu muncesc decît unul sau 
doi activiști. Este cazul asociației 
snortive ..Locomotiva C.L.“ caro 
a realizat pînă în prezent 3.754 lei. 
ceea ce reprezintă puțin peste 10 la 
sută din angajamentul anual. Cum 
este posibil acest lucru? Pentru 
că din cadrul consiliului asociației 
nu muncește decît secretarul, Afwzcd 
Cernea, un inimos activist obștesc, 
dar care singur nu poate rezolva 
toate sarcinile. S-au interesat cei 
doi activiști ai U.C.F.S. oraș ce fa' 
ceilalți membri ai consiliului? A. 
cercetat să vadă de ce nu muncesc 
tovarășii Emil Cristian, președinte. 
ing. Valeria lonescu — administra- 
tiv-financiar și Olga Țurcatul — 
responsabilă cu agitația și propa
ganda?

Am ales numai cîteva exemple 
pentru a se putea vedea cît de mult 
dăunează muncii sportive lipsa de 
legătură cu terenul, lipsa de preo
cupare din partea activiștilor 
U.C.F.S. față de îndrumarea si con. 
trolul pe care sînt datori să le facă 
cu regularitate în asociațiile spor
tive. Neprimind acest substanțial 
ajutor în munca lor unele consilii 
ale asociațiilor sportive rezolvă 
sarcinile superficial, neglijează o- 
bicctivele importante, ocupîndu-se 
cu precădere de cîte o echipă de fot
bal sau de o secție sau două. Să 
ne mai întrebăm atunci de ce în 
orașul Ploești munca sportivă și în 
special strîngerea cotizațiilor 
U.C.F.S. cunosc în ultima vreme 
lipsuri serioase ? Singurul lucru 
care ne miră este de ce consiliul
regional nu a analizat la timp și 
nu a luat măsurile necesare pentru 
ca acoști activiști să-și remedie
ze lipsurile?
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Deci,

Tineretul din Ouhuși 
sport și iarna

au loc diverse reuniuni artistice, 
nu-i de mirare că sala a ajuns în- 
tr-o stare deplorabilă.

Fonduri și materiale necesare repara
țiilor există. Totuși pînă acum ntr s a 
făcut nimic pentru începerea lucrărilor. 
Ar trebui ca organele U.C.F.S. și con
siliul asociației sportive a fabricii de 
postav din localitate să se ocupe de 
rezolvarea acestei importante proble
me, să ia măsuri grabnice ca sala de 
sport să fie redată activității.

E.MANOIL POPA
corespondent

vrea sa facă
Fotbaliștii, handbaliștii, boxerii, afle- 

ții din Buhuși numără cu emoție zilele 
frumoase care au mai rămas din a- 
ceastă toamnă. Emoția Ier este justi
ficată : odată cu iarna vor trebui să 
întrerupă complet antrenamentele 'și 
competițiile pînă la... venirea primă- 

' verii. Motivul nu-i greu de bănuit: nu 
vor avea unde să-și desfășoare acti
vitatea.

In oraș există o sală de gimnastică 
încăpătoare, unde s-ar putea desfășura 
în timpul iernii, numeroase competiții. 
Din păcate însă ea nu poate fi utili
zată. Pereții sălii sînt murdari, iar du
șumelele s-au stricat. In această sală

De cîte ort nu vi s-a Inttmplat să vă opriți locului și să 
vă amintiți unde l-ați mai văzut pe tlnărul acela înalt, 
bine legat, sau pe tînăra suplă, cu mers elastic ? 

Poate i-ați întîlnit în foaierul unui teatru, discutînd des
pre jocul lui Fory Eterle în rolul nemuritor al pririțu'ui da
nez, sau ascultînd cascada urmomoasă a notelor vrăjite de 
bagheta maestrului George Georgescu, sub cupola Ateneu
lui. Sau, i-ați întîlnit răsfoind ultimele noutăți literare în 
fața unui stand în plin bulevard, în lumina cernită de 
toamnă.

V-ați adus aminte ?
„Parcă — vă ziceți — i-am întîlnit... Ah, da ! I-ați văzut 

pe stadion, în sălile de sport, i-ați întîlnit fotografia intr-un 
ziar, iar alături cîteva cifre sau un rezultat. Cîteva cuvinte: 
„A cucerit- titlul de campion european"... „Un nou reco’d 
mondial"...

Citiți și spuneți: „E natural /“ Sportivii noștri ne-au obiș
nuit cu asemenea rezultate. V-ați pus vreodată întrebarea 
cum se obțin aceste recorduri ? Cită perseverență în antre
namente, cită răbdare de a repeta de zeci, sute, chiar de 
mii de ori aceeași mișcare, care se execută apoi atît de 
simplu, cită voință in clipa supremă /...

La Aue, acum doi ani, în miez de vară. Ultimii metri 
ai unei probe grele: 800 m plat. Renumita Donath 
conduce. Va cîștiga fără drept de apel. Părere una

nimă, înainte de probă și, mai ales, acum. Douăzeci de 
metri... Cincisprezece metri... zece metri. Deodată, din urmă, 
țîșnește o altă sportivă. Se apropie de Donath, vrea s-o de
pășească. Vrea imposibilul I Și totuși, dragostea față de cu
lorile țării, ce strălucesc pe tricoul atletei, au învins și ceea 
ce părea imposibil 1 Florica Grecescu a cîștigat I

A învins voința, dragostea de patrie I

acă din întîmplare ați fi intrat în parcul sportiv Di
namo din Capitală cam în vremea cînd totul se scălda 

în albul florilor din pomi, în această primăvară, ați fi 
fost martor al unui fapt semnificativ.

Primele ore ale dimineții. Pe linul din numeroasele tere
nuri, sub un panou de sticlă, un tinăr, într-un trening al 
bastru cu dungă albă, făcea antrenament. Alături, altul mai 
în virstă. îl urmărea atent. In amurg, cînd lumina roșiatică 
scapătă pe virfurile celor mai înalte blocuri din împrejurimi,
l-ați  l‘ găsit iarăși acolo. El și antrenorul. Ziua, pe același 
tinăr l-ați fi găsit in aula Facultății de Medicină luînd no
tițe sîrguincios, ori urmărind cu atenție o experiență in la
borator. Nu-i ușor să fii student la medicină in timpul zilei, 
iar dimineața și serile să faci antrenament de unul singur. 
i>i, la „europenele" de baschet din anul acesta, cel mai bun 
jucător al nostru a fost Armand Novacek.

A învins conștiinciozitatea /

Nu trebuie însă să fii sportiv fruntaș ca să dai 
dovadă de astfel de exemple de voință și conștiin
ciozitate. Nu... Sportul, de la primii pași, te obligă 

să ai o astfel de ținută morală. Tinerii noștri, călăuziți 
de exemplul luminos al comuniștilor, învață să aibă o 
comportare cît mai demnă atît în viață cît și în sport.

★
Faptele de mai jos s-au petrecut în Bucegi, cînd soarele de 

martie lupta din greu să învingă neaua albă ce încununa 
fruntea munților.

Se disputau campionatele republicane școlare de schi. 
Fondul, probă de rezistență, mai ales dacă nu ai pus 
decît de puține ori tălpile lungi ale schiurilor în picioare, 
solicita din plin concurenții. Lupta ce se dădea era aprigă. 
Era în joc mult rîvnitul titlu de campion. Primul titlu de 
campion. Rînd pe rînd sînt în frunte alte fete. Mai sînt 
300 m de parcurs. In grupul fruntaș, cu mari șanse, 
Agaftea Han, un boț de față, de undeva din Munții Apu
seni. A „mers" neașteptat de bine, poate va fi chiar prima. 
Dar ce s-a întîmplat? O legătură i s-a rupt! Schiul se 
desprinde și rămîne în zăpadă. Ce să facă ? Să renunțe ? 
Nu I Pornește mai departe numai într-un singur schi și... 
termină ne locul III. Or, să amintim la aceeași competiție 
de Ana Rus, tot fiică de moț, care la începutul probei de 

fond, lovindu-se într-o stîncă și-a spart schiul și a concurat 
cu el așa... Nu ar fi renunțat pentru nimic în lume I

Cu perseverență și tenacitate poți săvîrși fapte mari.

a să concurezi la 100 m plat se cere neapărat viteză, 
ca să arunci greutatea forță, ca să sari în lungime, 
detentă, ca să străbați 1500 m. plat rezistență, iar de 

ești decatlonist, trebuie neapărat să ai toate aceste cali
tăți. Nu-i. ușor să-ți încerci puterile la cele zece probe I 
Asta in condiții normale dar... mai bine să vă povestim o 
întîmplare din vara aceasta. Campionatul țării la decatlon 
a reunit buchetul celor mai buni pentru a desemna pe 
primul dintre primii. In a doua zi a concursului, unul din
tre ei. Victor Cincă, gripat, făcea impresia că nu va mai 
putea participa la probe. Cu un el ort de voință a terminat 
concursul. Rezultatul ? Campion republican, nou record re
publican și totodată și-a îndeplinit și norma olimpică din 
anul acesta 1

Dragostea față de culorile clubului poate infringe multe, 
greutăți. Chiar și— boala /

★ •

...Și, sportivul zilelor noastre e totuși un om obișnuit. 
După cele opt ore de muncă, își lasă șorțul de piele în 
vestiar, dacă este oțclar, halatul , alb, dacă este medic, salo- 
peța plină de ulei de lucrează într-un S.M.T., sau își rîn- 
duiește cu grijă manualele și caietele pentru a doua zi, 
dacă este elev sau student.

El trăiește intens fiecare lucru, rîde la o comedie reușită 
sau lacrima îi alunecă pe obrazul bronzat de soare, ca 
spectator al „Traviatei". El se bucură de un succes în pro
ducție, de un examen luat, de primii pași ai copilului său.

Nu o să găsiți nimic senzațional la sportivul zilelor 
noastre. Poate, în clipele de supremă concentrare, dar 
atunci face acest lucru atît de firesc, așa de natura), atit 
de modest...

Este un om din cei multi, legat prin toate. fibrele sufle
tului său de ceilalți tovarăși, de colectivul său. Este un OM 
al zilelor noastre.

Iată de ce este iubit sportivul de tip nou, iată cheia 
succeselor sale I

OTTO BENKO



luminoasele perspective de 
dezvo tare ale economiei și cui 
turii noastre soc aliste deschic 
un cîmp larg de activitate tutu 
ror oamenilor muncii din țarc 
noastră, t'neretuiu', specialiști 
lor din diferite domenii, intelec 
tualitățij noastre.

IN ORELEIn viața noastră de astăzi CULTURA a căpătat un conținut nou. Și, 
asemenea unui răsărit de soare, ea s-a făcut mai frumoasă, măi strălu
citoare.

Omului vremurilor socialiste, omului epocii plină de grandoare pe 
care o trăim, omului zborului cosmic, pe cale să smulgă naturii mereu noi 
taine și să-i lumirleze alte și alte unghere, cultul a ii este toi atît de 
necesară ca aerul și apa. lată de ce noțiunile VIAȚA și CULTURA sint 
indisolubil legate. Iar mină in mină cu cultura, parte a sa, pășește spor
tul. Munca, cultura, sportul fac parte în Ultima instanță din Viața noastră 
cotidiană pe care o iubim și cu care ne mîndfim.

Nu-i cu putință să deslușești dacă sportivul a fost cel care a făcut 
primul pas spre bibliotecă, sau cartea — in înaintarea sa vijelioasă — 
l-a cuprins o dată cil milioanele de oameni îndrăgostiți ai cuvîntului scris. 
Mai curtnd fenomenul a fost reciproc și pornind din ambele sensuri s-a 
înfăptuit mai repede.

In rindutile de mai jos deci despre cultură și viață. Din viața și 
cultura milioanelor de prieteni ai stadioanelor din patria noastră...

Inimă lîngă inimă...
Merită sa fie amintit uh amănunt petrecut 

cu un an în urmă în timpul, campionatelor 
mondiale de parașutism de la Bratislava, care 
ilustrează grăitor viața de familie a soților 
tfacăoahu.

Era seara iîrzill, înlf-o miereît/i (său poate 
îtttrzo vineri) în orice caz îti ajun de apa
riție. In reddeție, forfotă. Așteptam materia
lul despre campionatele mondiale de parașu
tism. Dar legătura cu aeroportul Voinari ve
nea greu. Se făcuse aproape de miezul nopții.

impreufiă cit noi stătea de multe ore în față 
biroului, „păzind* telefonul uh tînăr care tre
sărea la fiecare țirîit al aparatului. 
(„Poate o fi Bratislava ?“). Abia mai tirziu 
am aflat că e Ștefan Băcăoanu, soțul Elenei, 
parașutist și el. Emoția îi era juitijicată. 
Elena Bacaoănu concurase îh acea zi, des- 
prinzîndu-se din avion de la mii de metri,

Elena Băcăoanu fnîntiiește cu aceeași 
măiestrie utilajul complicat al labora
torului, ca și parașuta, căreia știe Să-i 
^/poruncească" s-o ducă cit mai a- 

proape de punctul fix.
Irltt-una dintre cele mai dificile și totodată 
tehnice probe ale sportului îndrăzneților : pfoba 
de cădere cu viraje.

în sfîrșit, Voinari la aparat. Și în timp ce 
redactorul de specialitate nota grăbit rezul- 
tdtele, oaspetele nostru, aplecat peste birou, 
își apropiase urechea de receptor încercînd să 
prindă prin ebonit măcar o frîntură de frază, 
măcar un cuvîrit...

— Mare victorie romînească la mondiale, 
spuse cu entuziasm redactorul. Anunțați se
cretariatul I Pentru „închiderea ediției"...

Dar cine a învins ? Erau mai mulți concu-

Nu știu cum o fi arătat fața lui 
Dridea, la Varșovia, după ce mingea 
șutată' de el s-a oprit pentru a treia 
odră în plasă porții lui Szymkowiak... 
O știu doar Constantin, Serbdai, Tă- 
taru și ceilalți care se aflau atunci, 
mat aproape ca oricine de tînărul lor 
coHe'g de echipă, debutant în „unspre
zece le" național...

Dar știu că' Irticuria care i va fi 
inundat figura, flacăra ce-i va fi pîl- 
pîi-t îri privîfi, nu puteau fi altele de- 
cîf cele pe dare i le-am văzut zilele, 
trâcute cînd- — după ce vorbisem 
despre Petrolul, despre lot și despre 
Kolev — l-am rugat să-mi spună ceva 
și despre meseria Iui, despre munca 
lui.

Ingihe-ruî Mircea Dr ide a se „încăl
zește" de îndată ce vine vorba des
pre pătrol, despre sonde, despre rafi
nării. Tot așa errin' se' încălzește me
dicul clujean Traian ‘ Georgescu cînd 
vorbește despre o1 intervenție chirur
gicală salvatoare, inginera Lia Ma- 
noliu despre itn pfoibct electrotehnic, 
MJarîn Fercbatii despte simfonia' c.io- 
ca'nelor și imbiîsrie hale ale Gri,viței 
sail Siriifon Ism'alilciuC despre' Deltă' 
și oamenii' ei1...

Dridea' e tînăr, t’îiiăr' de fot. fii a 
eefatstă toainh'ă; ia edi 22 die ani ai 
săi, el n-a1 d'efiutat mimai în echipa' 
naționa'fă ci și î'n meseria de inginer. 
Și dacă perttrir cititorii' acestor rîn- 
duri diurnul lui Dridea către pbstul de 

renți romîni acolo. Și doar cînd receptorul îi 
fu întins vizitatorului cu vorbele „tovarășe 
Băcăbanu, soția la telefon", Ștefan îhțelese 
că sărbătoream chiar bicloriă pe ctire b dările 
el atîl de mult. Vocea îi trentuia și nu reu
și să spună decît atît ; „Tu ești, tu...?“

Am ieșit din birou. Era foarte tirziu și ti- 
Pbgrafiă aștepta materia...

(V. ch.)

Sportivii din Armășești și pasiunea lor
Din Urziceni pînâ la Armășești nu-i 

calc lungă. Doar G kilometri, pe ca- 
re-i parcurgi pe un drum zbicit de 
nopțile răcoroase din ultimul timp. 
Armășeștii-s o comună mare, cu patru 
sate, cu o gospodărie agricolă de stat, 
cu o școală profesională a M.I.B.C. 
și cu o rodnică activitate sportivă. Pro
fesoara Stela Nancu de la școala pro
fesională este entuziasmată atunci 
cînd vorbește despre sportivii din Ar- 
mășeșt’î și despre rezultatele obținute 
de ei pe terenul de sport.

— Sînt tineri harnici, elevi stu
dioși, oameni care muncesc cu nădej
de. Iubesc sportul și practică cu plă
cere voleiul, șahul, trînta, atletismul 
și fotbalul. Iri special fotbalul, sport 
în care echipa din comuna noastră a 
înregistrat frumoase succese. Recent 
ea a ocupat primul loc în cadrul „Cu
pei Eliberării", organizată de consi
liul raionăl U.C.F.S. Urziceni îil cin
stea zilei de 23 August. In campiona
tul raional echipa este clasată pe lo
cul secund...

S-a oprit o clipă. A mai privit car
netul căutînd rezultate, cifre, perfor
manțe. După un timp și-ă ridicat ociiîii 
din însemnări și a continuat:

— Aș dori să vă mai spun un lu
cru : sportivii noștri iubesc mult car
tea. Uite, spre exemplu, la ultima 
deplasare a echipei de fotbal puteai 
șă-i vezi în mașină pe tractoristul 
Ion Cheche cufundat în lectura roma
nului „Casa de pe deal" de Alexei 
Musatar, pe electricianul Stroe Du- 

centru atacant al echipei naționale 
este destul de cunoscut, drumul său 
către poarta Rafinăriei 1 Plocști îl 
știu mai puțini.

Ploeștean, Dridea a iubit de mîc 
copil lumea „aurului negru". Și, fi
rește, a urmat cit mare silință stri
diile la Școala Medie Tehnică de Pe
trol, pe care (nici nu-i de mirare I) 
a absolvit-o cu diplomă de merit I Apoi 
cînd p'tiî ștffle't în ceea ce faci...

Succesul cu care a terminat 
S.M.T.P.-ul i-a deschis lui Dridea 
porțile Instituitului de Petrol și Gaze, 
unde a intrat fă'ră examen I Au ur- 
mat ații de studiu tenace, perseve
rent. Tînărul student al secției de uti
laj petrolifer a împletit de minune 
proiectele inginerești cu antrenamen
tele de fotbal și iată-1 azi inginer me
canic stagiar, a'pfofmidîn-d procesele 
tehnologice ale rafirtației, zi de zi, 
cot la cot ctr ceilalți ingineri, matș- 
tri, muncitori ai Rafinăriei 1.

,,Mă străduiesc să învăț cît mai 
mult. Studiile mele n-au încetat o 
dată cu absolvirea Instituitului, —• 
spune Dridea. In viitorul apropiat 
vreau să intru la 'Insfitutiil de Pro
iectări Utifa’j Rafinării din Ploești, să 
proiectez cuptoare, stații de rafinărie, 
utilaje de tot felul"...

Dritlea vorbește, Vorbbșfe merpu.
Folosește mulți leriiieiif tehnici. Unii 

tetmeni îi deslîișesp cit greii... Mă simt 
de aceea, puțin'sfinjeiiil; dar îi ascult

Ce fac sportivii noștri după activi
tatea lor profesională, ce preocupări au 
ei, ce pasiuni îi animă ? Pentru răspun
suri, un scurt sondaj la Atelierele 
C.L.R. „Grivița Roșie", printre com- 
poner.ții echipei, campioane republicane 
la rugbi. Inii propun discuții cu 
dci tineri muncitori fruntași, utemiștii 
Alexandru Stanciu și Mihai Wusek.

...Secția IV Mecanică — centrul de 
vitezometre. Aici lucrează strungarul 
Stanciu, promovat de curînd ca taloner 
al echipei de rugbi. 11 găsesc la ma
șina de acționat plane. Polizează niște 
segmenți. Află scopul vizitei noastre. 
Se scuză un moment pentru a controla 
cercurile fine de fontă atît de utilb, 
atît de prețioase. Suficient răgaz pen
tru a cercbta rafturile bibliotecii „Cen
trului pompe și vitezometre". Bogza, 
Gorki, Anatol France, Zaharia Stancu... 
O întreagă bibliotecă în inima unui a- 
telier 1 Sandu se îndreaptă spre noi su- 
rîzător. l-au reușit perfect segmenții. 
întrebare scurtă, timpul e prețios:

— Ultima carte citită ?
Răspunsul vine prompt:
— „Mama", de Gorki. Acum ani în

ceput ,,Școala curajului"...

niitru citind romanul „Zilele vieții 
tale" de Ion Pas, sau pe tractoristul 
Obeorghe Stoica răsfoind cartea lui Al. 
Nevolin „Bțih găsit, Aurora". De, alt
fel, nici unul dintre sportivi nu pieacă 
în deplasare fără să-și ia cu el o carte 
de citit. Nici nu-i de mirare acest lu
cru pentru că la noi în Armășești 
avem trei biblioteci cu sute de cititori...

Am notat șl acest „lucru", cum îi 
spunea profesoara Stela Nancu. Un 
„lucru" care își are semnificația lui 
atunci cînd vorbești despre viața nouă 
a tinerilor Sportivi de la sate.

RăSpunzînd numeroaselor invitații primite 
— invitații care subliniază prestigiul tot mai 
mare pe care sportul romînesc l-a cucerit în 
arena internațională — reprezentanții noștri 
fac huMhro'ase deplasări peste hotare. In în- 
tîlnirih cu sportivii străini, sportivii romîni 
ddvedesc o îriâltă țintită morală, dragoste pen
tru apărarea culorilor țării și o dorință fier
binte de a lega noi prietenii, de a contribui 
la întărirea păcii și colaborării internaționale. 
Patriotismul înflăcărat care îi animă pe spor
tivii noștri stîrnește în rîndul sportivilor și 
spectatorilor străini o deosebită simpatie, la lei 
ca și sîrguința cu care membrii reprezentative
lor R. P. Romîne se interesează de comorile 
culturale ale popoarelor, de lupta lor pentru 
progres.

In rîndurile care urmează vom înfățișa din 
noianul de aspecte pe care ni le-a oferit 
activitatea sportivilor noștri din acest an, cî- 
teva care rii s-au părut mai semnificative.

cu nespusă plăcere. îmi place înflăcă
rarea din cuvintele lui, dragostea 
pentru meseria pe care și-a ales-o, 
lucirea din ochii lui negri care văd 
parcă' planșele cu viitoarele schițe de 
mașini.» . .
„ “R. U.

LIBERE...
M-am convins. Stanciu este un citi

tor fidel. Ne mărturisește apoi o pa
siune : aeroniodelismul. Fragilele pla
noare machete, micile „idei" ale marilor 
construcții aeronautice „îmi luau mult 
timp înainte".

— înainte ? De ce doar înainte ?
— Acum am mai puțin timp liber I
— ??
— Am primit un apartament în noul 

bloc din fața Gării de Nord. Am deci 
un bogat program „administrativ".

...In hala secției 1, imensă cit mai 
multe terenuri de rugbi la un Ioc, dăm 
de Wusek lucrînd într un comparti
ment. Pune la punct o instalație elec
trică. Se aștepta să-1 întreb de’ ultimul 
joc. Și cînd colo...

— In orele libere trcbăluiesc în casa 
mea nouă, care mi-e tare dragă. Am 
primit și eu un apartament tot pe 
lîngă gară, pe bd. Duca. Știți, blocul

Tînărul Mihai Wusek impresionează printr-o deosebită vioiciune atît th 
viață cît și pe terenul de spoft. lată-l oprindu-l din acțiune pe dinamoviștul 
Aurel Barou unul dintre cei mat iuți rzgbiștl romîni. '(Foto Gh. Dumitrul

Sportivii romîni își aduc contribuție 
la întărirea păcii și prieteniei

La Viena, orașul Festivâlului din 1959, 
delegația tineretului sportiv al țării noas" 
tre a dovedit 6 comp'ortare și o disci

plină demne de toată lauda. Dar îri afara 
întrecerilor propriu-zise sportivii romîni au 
depus o laborioasă activitate pentru apropie
rea între tinerii participanți la această mare 
întîlnire. Discuțiile purtate cu tinerii din de
legațiile R. P. Bulgaria, Canada, R. Ceho
slovacă, U.R.S.S., Indonezia, R. P. Chineză, 
India ș.a care i-au vizitat pe tinerii noștri 
în cdntoriamentul dc pe vdsul ,,Olga Bancic“, 
prietenia legdtă de Al. Bizim cu Taniard Press, 
de Tr. Sudrigeanu cu Siegfried, ca și emo
ționanta manifestație de simpatie pe care au 
făcut-o tinerii din Africa boxerilor romîni 
Puiu Nicolae. I. Mihalic și M. Nicolau. cu 
prilejul „Carnavalului tineretului", vor răniîne 
de n’euitat. Ele ’și-au adus contribuția la cu
noașterea mai temeinică a tineretului din di
ferite colțuri ale lumii, Ia întărirea prieteniei 
dintre delegațiile prezente la Festival.

Fiind la Moscoya, cu prilejul campionate
lor mondiale, baschetbalistele noastre au 
vizitat ,,Prima uzină automată de rul

menți*, s-au întîlnit eu tinerii comsomoliști 
la „colțul roșu" al uneia din secții, au fost 
invitați la masa de prînz de către unul din 
cei mai vechi muncitori ai uzinei, Grigore 
Ordîneț. Ifî timpul liber, Sportivele au vizitat 
universitatea „Ldmonosov", Kremlinul și alte 
mărețe edificii ale capitalei Uniunii Sovietice. 
NdtîHd sau menidrînd importantele date aflate 
cu ăcest prileij, sportivele noadtfe și-ap îm
bogățit cunoștințele privind poporul sovietic 
și lupta lui plină de succese pentru construirea 
coniuhisnîului.

Preocupări pentru cercetări științifice...
Să învățăm necontenit, să ne stră

duim să ridicătn valoarea sportului din 
țara noastră la un niVel cît mai înalt, 
să studierii, Să cercetăm, să găsim 
căi ndi pe drulntil măiestriei sp'Ortive. 
lată o sarcină a sportivilor nbștri friirt- 
tași. De aceea, alături de profesori de 
educație fizică, medici și antrenori, ei 
participă la numeroasele teme de cer
cetări științifice care au drSpt sebp 
permanenta ridicare valorică a spor
tului de performanță din țara noastră. 
Iar cele cîteva nume pe care le dării 
mai jos constituie numdi o parte din 
numeroasele exemple .pe care le gă
sim în cluburile și asociațiile sportive 
cu secții de performanță.

® Maestrul erperit al sportului Ște
fan Roman, căpitanul echipei reprezen 
tative de volei, întocmește ltltfare'a in
titulată „Reșfirnnl de viată și de pre
gătire al echipei reprezentative în tim
pul competițiilor internaționale, dtiriă 
terminarea perioadei speciale de an
trenament". Aceeași temă o cercetea
ză maestpa sportului Teodora Predes- 
CU( avind însă ca subiect echipa femi

(Diil cuvîntarea tovarășului GHEORGHE 
GHE0RGH1U-DEJ rostită Ia cea de a doua 
Conferință pe tară a Uniunii Asociațiiloi 

j Studenților din R.P. Romînă).
♦i

acela galben, lung cît o fugă din b 
în but. Ala uit uneori de la fereast 
la clădirea învecinată. De acolo, i 
la subsol, m-am mutat aci. Sînt la 
înălțime, nu ?

Da, Wusek I Cum să nu fii la înl 
țime ? Cînd mi-ai vorbit ore între) 
de meseria ta de electrician, de rugbi 
pe care-l îndrăgești, de plăcerea oreli 
de lectură, de marele nostru povestit, 
Mihail Sadovcanu, cînd într tin tîrzi 
sfios, îmi spui câ îți place muzica 
dansul.

— S3 treceți și pe la Oblemenco, 
place și lui muzica. Sau pe la Pic, 
urmează la „seral", are să vă spdn 
multe. Și pe la...

N-am m.ii trecut pe lu OblemenC 
său Picii. Mi-ar fi trebuit o pagină ît 
tfeagăl NEAGOE MAR DAN

Prezenți ta Budapesta, pentru întîlnit-© 
cu reprezentativa R. P. Ungare, ba 
xerii romîni au făcut vizite la cele mai in» 
portante monumente, au luat cunoștință de hăr
nicia popordlui ungdr prin iritermediui in» 
portantelor sale realizări. Cu ocazia „Criteriu
lui european" hocheiștii romîni au vizitat R 
Cehoslovacă. Susținînd la Gotfwaldbv o întîl 
nire amicală ei au fdst oaspeții muncitoîilb, 
de la marea fabrică de încălțăminte „’Svit- 
Interesîndu-se de realizările obținute de mun
citorii acestei fabrici, ei au făcut cunoscut 
realizările oartieriilor muncii din țara noastră..

Spectatorii marilor competiții desfășurat' 
în diferite țări ale Europei au aplauda 
și Anul acesta performanțele sportiviloi 

romîni. Luptînd cu ardoare, sportivii hbșlr 
au contribuit efectiv la ridicai ea prestigiulu 
sportiv al patriei. Performanțele lor sînt < 
mărturie a progresului înregistrat de mișcar© 
sportivă din R. P. Romînă. Printre cele riiâ 
de seamă cităm : medalia de aur cucerită 1; 
campionatele europene de caiac-canoe de li 
Duisburg (R.F.G.) de către maestrul emeri 
âl sportului S. Ismailciuc (canoe, 1000 m sim
plu viteză), cele 7 medalii de aur obținut! 
de motocicîiștii romîni la Gottwaldov, meâai 
liile de argint Cucerite la campionatele euro
pene de canotuj academic feminin de lâ Ma 
con (Franța) la dublu și 4 + 1 rame, locul 
obținut de eclnpele P. Romîne (b'ăie(i i 
fete) la jocurile Balcanice de atletistn...

...Și noi succese vor fi obținute, desîgiwj 
de iniriioșii noștri sportivi în viitoarele loi 
confruntări internaționale.

II. NĂÎJM

nină de baschet a R.P. Romîne, a că
rei componentă este.

& Maestrul sportului Mihai Nede: 
studiază de măi mu'tă vreme ..Regi
mul jilcătorilof de baschet între Ulti 
nia lecție de antrenament dinaifites 
ținui ttie'ci oficial și prima lecție d< 
Antrenament după disputarea unu 
jbc“.

» Alte exemn'e ne sînt oferite d< 
Handbăliștii Ibsif Kudlimăi, Aurdra Ni 
culescd, Rdrtieo Sotiriu (toți urrhîresi 
tin studiu privind stadiul de dezvol
tare al liandbahiltii în sala în ufrna 
ediției l'A9 ă Cimei o'rașid ii Buct» 
reștij, Tiberiu Deianti, l ttddvic Hee- 
tbr, Mirceă I.eonte (Studiu asu-ri 
cbnțiriutul'li și rez’-Vetelnr rutiucii d< 
iristruire în cadrul școlilor sportive d< 
elevi — secția handbal), precum și d< 
riiimefd.ș'i ălfi sportivi dornici să cbn 
ttibdie în cît rttai mate triăsUră h 
progresul sportului pe căre-1 practică



SCRIMR
i cea de a Ill-a ediție a campionatelor internaționale ale R. P. Romine

SUCCESELE OBȚINUTE READUC SCRIMA NOASTRA 
PE PRIMUL PLAN IN ARENA INTERNAȚIONALA

iniam după campionatele mondiale Jiu acest 
la Budapesta că scrimerii noștri au ră- 

atori iubitorilor acestui sport, prestigiului 
de scrima romînească in arena internațio- 

li, în ultimă instanță — prin comportarea 
— n-au justificat condițiile bune ce le-au 
roate pentru pregătire. Totodată arătam că 
e datoria lor ca pe viitor să muncească 
a înlătura impresia negativă lăsată atuncL 

tă că, la puține luni, după ,,mondiale' 
rii noștri ne-au oferit o frumoasă satisfac- 
îcerind trei din cele patru titluri de cam- 
internaționali ai R.P.R. Este o victorie re- 
antă pentru scrima noastră, o reabilitare 
lită pentru fruntașii acestui sport.

SUPERIORITATE CANTITATIVA, 
DAR ȘI CALITATIVĂ

fiecare probă, țara noastră a Înscris un 
mai mare de concurenti decît oaspeți. Dar 

> bine pregătiți decît aceștia. Numărul mare 
irtivi calificați in 
retă bărbați, 6 la 
retă femei — 
>ase in concurs, 
>ștri, pregătirii lor

i.::*. 2. 2_r-------- ------- _
it de evident in proba de floretă fete. Dnpă

cele patru finale — 5 
spadă, 4 la sabie și 6 
datorește nu participării 
formei bune a sportivi- 

____ ... corespunzătoare unei în- 
atit de importante. Lucrul acesta a fost 

Z . ÎL /. 2. , oba de floretă fete. Dnpă 
nanțele anterioare, Szekely Tiborne (R.P.U.) 
cu o „recomandație" serioasă pentru locul 

)tul că ea a făcut parte din echipa ma- 
campioană a lumii in ultima ediție 

ilelor, că a cîștigat numeroase turnee 
suri internaționale (printre care și cea de 
a ediție a ,,internaționalelor" noastre), in- 
;ea pe mulți să creadă că ea poate cuceri 

loc. Cartea de vizită a trăgătoarei ma- 
n-a impresionat însă pe concurentele noa- 

care încă in semifinale i-an opus o dîrză 
nță. Și n-a lipsit mult ca ea să rateze pină 
ificarea in finală ! Subliniem in mod inten- 
acest aspect — al dirzeniei — pentru că 
acesta a fost capitolul deficitar pentru 

ii noștri la ..mondiale". Un alt exemplu : 
Kaczmarczyk (R.P.P.) a ,.contribuit" și ea 

iminarea sportivei noastre Olga Orban în 
confruntare a scrimerilor de la Budapesta, 

iteptat cu interes evoluția floretistei noastre 
ipania dificilei trăgătoare poloneze. Ei bine, 
Irban a tras cu o siguranță care-i este ca- 
stică și a întrecut-o in med categoric : 
La fel de bine pregătită ca și Orban a fost 
■ia Vicol. Și ea a întrecut pe celelalte fi- 

dar a ... cedat Olgăi, intr-un asalt in 
otuși n-a fost mai prejos decît ciștigătoa- 
Remarcabilă comportarea celorlalte finaliste 
îăr, Lucki, Samșudeanu — și chiar a cîtor- 
itre cele care au părăsit planșa înainte de 

final : Glicheria Ștefănescu, Paula Ro- 
i Valeria Luttman.

se 
ci

serioasă pentru locul

Categoria B, o pepinieră 
a baschetului de performanță

Primele două floretiste ale țării. Olga Orban și Maria Vicol 1st dispută titlul 
de campioane internaționale' ale R.P. Rornîne. In dreapta, Olga Orban dă
ultima tușe și odată cu aceasta va termina neînvinsă turneul final al 

(Foto: B. Ciobanul 
să an oe clasăm chiar p* primul loc. 

însă. locurilo IJ și IV ne-an revenit prin
— și cei mai tineri — sportivi: 

și Ștefan Uankler.

INTEGRANTA A REUSTTD 
ÎNTRECERILOR...

celei de a treia ediții a

probei.

și băieții AU
Două titluri au ___ ... . __ ,

cite mult. Fiecare își are valoarea sa. Primul 
deoarece a fost obținut de un trăgător care își 
intrerupsese un an activitatea — Atila Csipler 
—, al doilea, pentrucă a fost cucerit într-un an
samblu de trăgători renumiți Performerul — La- 
dislau Rohoni — are meritul de a îi învins des
tul de categoric pe principalii competitori — Ti
bor Pesza. Riczard Zub și Roberto Ferrari —. 
scoțîndu-i din cursa pentru locul I și avind. Iu 
general, o comportare bună, care justifică succe
sul dobîndit. Constant și mai puțin nervos ca de 
obicei. Dumitru Mustață a reușit să se situeze 
pe locul doi, la egalitate cu alți 3 
(Pesza, Zub. Ferrari), dar cu 
bun.

Pe drumul ascendent, același 
rim cu satisfacție în ultimul 
spadasini au obținut note bune 
curs.

TBECTT CU BINE EXAMENUL

adus tării băieții. Ambele mun-

a ficat 
Și așa 
cei mai 
Adalbert

Q

talentați 
Gurath

FilTI

cam-

ua

po 
an.

Putem spun» că numai lipsa

sabreri 
tușaveraj mai 

care TI urmă- 
tinerii noștri 

la acest con- 
lor de rutină

... Organizarea 
piouatelor internaționale de scrimă ale R. P Ro
mine a fost in general bună. Trebuie subliniată 
mai întii orientarea către alegerea celei mai co
respunzătoare săli de sporturi pe care o are Ca
pitala noastră. Apoi, faptul că programul a fost 
respectat — putinele intîrzieri dictate de motive 
obiective — că sistemul de tinere a evidentei re
zultatelor a fost corespunzător. Ceea ce este de 
reproșat insă organizării este lipsa de operativi
tate in punerea la punct a defecțiunilor tehnice 
ivite — inevitabil — pe parcursul întrecerilor. 
Este neplăcut să ții în așteptare o sală aproape 
plină de spectatori — cum s-a intimplat dumi
nică seară — pentru a repara o defecțiune. Cre
dem că n-a scăpat organizatorilor faptul că, deși 
urmăriseră cu mult interes întrecerile pînă in 
acel moment, numeroși au fost spectatorii care au 
părăsit tribunele sălii sătui de... așteptare.

Desfășurarea turului celei de-a 
treia ediții a campionatului catego
riei B ne-a prilejuit o serie de con
statări pozitive, în legătură cil utili
tatea acestei competiții. Este suficient 
să arătăm că în unele orașe în care 
baschetul era foarte puțin practicat, ca 
Roșiorii de Vede, Rm. Vîlcea, Ră
dăuți, Bacău, Deva, numărul specta
torilor este în necontenită creștere si 
paralel cu acesta sporește în per
manență numărul jucătorilor. Efec
tivul majorității formațiilor, caracte
rizat prin tinerețe ne demonstrează 
în același timp că acest campionat 
constituie și o serioasă pepinieră 
pentru echipele noastre fruntașe.

O caracteristică a campionatului a 
fost evidentul echilibru de valoare 
dintre echipe — în special în seria 
a doua. Cele mai bune formații s-au 
dovedit totuși a fi Știința Craiova, 
care credem că își va vedea în sfîr
șit îndeplinită dorința de a promova 
în prima categorie a țării, și Cetatea 
Bucur, hotărîtă, se pare, să reintre 
în categoria A, pe care a părăsit-o 
în primăvara acestui an. 
este 
traiul 
Vede 
întîi, 
șește 
sării). 
Deva,

Un 
cursul 
tului 
preocupărilor dovedite de 
antrenori pentru continua 
țire a tehnicii individuale, 
tatea baschetbaliștilor din categoria 
B se străduiesc să învețe procede- 
iele tehnice moderne, atît în aruncă
rile Ia coș, cît și în pase, dribling 
sau fente.

Meritorie 
și comportarea echipelor Pe- 
Ploești, Sănătatea Roșiorii de 
și f arul Constanța, în seria 
Constructorul Cluj (deși gre- 
uneori, subestimîndu-și adver- 

Știința București și Mureșul 
în seria a doua.
alt aspect pozitiv observat în 
desfășurării turului 
categoriei B este

campiona- 
acela al 

jucători și 
îmbunăiă- 

Majori*

itîlniri decisive în „Cupa Științaa

Importantă pentru progresul a’J 
cestor echipe este însă și sublime-; 
rea deficiențelor observate în pregă
tire, deficiențe care — din păcate 
— nu sînt nici puține și nici de 
importanță minoră. In privința pre
gătirii fizice, de exemplu, s-a con
statat că nici una din formații nu 
se ocupă cu suficientă seriozitatei 
de asigurarea unui nivel corespun
zător. In cursul meciurilor an fost 
evidente carențele la capitolul re
zistență, forță, viteză de execuție și 
de deplasare, detentă și coordonare, 
Aceste lipsuri au fost și mai izbi\ 
toare atunci cînd unii jucători se-; 
lecționați în lotul republican de ti
neret (Popa, Cordier, Zereleș ș. a > 
au lucrat alături de alți jucători» 
cu o pregătire fizică bună.

ipă ce în primele zile ale compe- 
fuseseră înregistrate o serie în- 

;ă de surprize, ieri în „Cupa Știin- 
r fost o zi de rezultate normale.

luat sfîrșit întrecerile probei fe
te cu vjcjoria așteptați a Irinei 
va (Dinamo), care în ultimul 

meci a dispus fără dificultate 
.neta Verone în dotiă seturi: 6-2, 
Inving'ătoarea a dominat de la în- 
t pînă la sfîrșit prin loviturile sale 
nice și variate, dînd o notă de 
ită spectaculozitate întîlnirii.
i meci frumos au furnizat de ase- 
a Eleonora Roșianu și Manana 
jlea, în special datorită jocului în- 
teț al celei din urmă, care a venit 
>ri la fileu (dar nu totdeauna cu 
i de atac bine pregătite). După 
cîștigat primul set cu 6-1, Mana- 

iogolea a slăbit însă, așa că pînă 
mă mai marea rutină a adversarei 
și-a spus cuvîntul. EJeonora Ro- 

i a cîștigat celelalte două seturi 
-2, 6-2. In această primă grupă 
lină mâhnește de disputat un sin- 
joc, după care vom cunoaște cla- 
ntul definitiv al probei. Meciul 
a Verone—Manana Ciogolea s-a 
rupt la scorul de 6-4 pentru prima, 
upa a Il-a a fost cîștigată de Si-

Ressu, care ieri a Întrecut cu 6-t,bila
6-1 pe Maria Andruța.

Au început întrecerile finale șl în 
cele patru grupe masculine. Pentru 
primul loc se' îptrec M. Viziru, Șt. 
Georgescu și I. Burcescu. Ieri s-a dis
putat meciul AL Viziru—Btircesctt, re
venit primului la scorul concludent de 
6-2, 6-3.

Iată rezultatele din celelalte grupe: 
II—Dancea—Petre AAarin 6—3, 6—2; 
III — Cristea-Slapciu 6-1, 6-4; IV — 
Basarab—Burciu 6-3 6-1.

In turneul de consolare s-au jucat 
semifinalele: Saity—Mărmureanu 6-4, 
6-2 ; Florescu—Boaghe 6-3, 6-3.

Astăzi și mîine, pe terenurile Centru
lui de antrenament nr. 2, sînt progra
mate ultimele întîlniri.

ELENA MATEESCU 
TIBER1U STAMA

Joi primele meciuri din cadrul
„Cupei
Joi începe in 

tradiționalei competiții pugilistice do
tată cu „Cupa Sfatului Popular al 
Capitalei”. Spre deosebire de anii tre- 
cuți, cea de a V-a ediție a acestei 
competiții se anunță deosebit de in
teresantă, datorită faptului că pe lîngă 
boxerii de categorii inferioare vor par
ticipa și boxeri de categoria întîia, 
maeștri și maeștri emeriți. Azi se va 
definitiva locul de desfășurare și pro
gramul primei reuniuni.

Sfatului Popular al Capitalei
Capitală desfășurarea

ct

Pînă în prezent și-au anunțat par
ticiparea pugiliști de la asociațiile și 
cluburile C.C.A., Dinamo, Voința, Me
talul M.I.G., Locomot'va Grivița Roșie, 
Constructorul, Șiîfnța, C.F.R.—I.C.I., 
Cetatea Bucur ș.a.

întîlnirile din cadrul „Cupei Sfatu
lui Popular al Capitalei” se vor des
fășura în sălile de festivități de la 
Combinatul Poligrafic, I.S.B. și Circul 
de Stat

fn privința tacticii trebuie preci
zat că nici una din echipe nu a 
arătat o pregătiră deosebită în a- 
ceastă privință.

Sintetizînd constatările la încheie
rea turului, tragem concluzia că îil 
perioada destul de lungă care na 
desparte de primele meciuri din fur» 
cele 20 de participante la campion 
natul categoriei B vor trebui să Iu* 
creze cu toată seriozitatea pentru eli
minarea deficiențelor. Iată, de alt-ț 
fel, cîteva din problemele pe care 
le considerăm de cea mai mare ini. 
portanță în viitoarea pregătire a for-: 
mațiilor din categoria B :

— depistarea elementelor cu talie 
înaltă. Nici una din cele 
echipe nu are vreun jucător 
2 m (în categoria a Il-a a 
natului LIniunii Sovietice 
aproximativ 15 baschetbaliști 
te 2 m).

— permanentă preocupare 
îmbunătățirea pregătirii fizice, 
practicarea unor sporturi complimen
tare (haltere, atletism, gimnastică, 
handbal ș. a.).

— mai multă atenție pentru îmbu
nătățirea procentajelor aruncărilor Ia 
coș. (Organizarea unor concursuri pe 
plan local sau inter-orașe ar consti-: 
tui o metodă foarte eficace pentru 
stimularea jucătorilor).

— organizarea cît mai multor 
jocuri de verificare în aer liber (cît 
permite timpul, chiar și pe zăpadă)' 
sau în sală (în caz că sălile au 
dimensiuni reduse se pot organiza 
concursuri între echipe alcătuite din 
3—4 jucători).

— îmbunătățirea pregătirii tactice, 
insistîndu-se asupra determinării sis
temului tactic în funcție de particu
laritățile echipei

20 do 
de peste 
campîo- 

joacă 
de pes-

pentru 
prin
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Prezentăm echipa campioană: Dinamo București
Bucuria victoriei a șters și ultima 

urmă de oboseală de pe /fețele lor... 
Cine să fie acești tineri care surîd o- 
biectivului fotografic ? Nimeni alții de
cît componenții echipei de polo Dina
mo București, abia sosiți de cîteva cli
pe din „micul maraton” al campiona- 
iului republican, înșiruit de-a lungul a 
12 etape.

Performanța realizată de echipa di- 
namovistă — pentru a treia oară, con
secutiv, campioană a țării — nu este 
la îndemîna oricui. Așa că, după foto
grafie vin la rînd îmbrățișările supof- 
tcrilor, fericiți și ei că echipa lor favo
rită le-a îndreptățit speranțele.

Dar; cu ajutorul fotoreporterului nos
tru să-i cunoaștem mai bine pe cam
pioni, în ordinea obișnuită (de Ia stfn- 
ga la dreapta). Primul din stînga sus 
este Ștefan Kroner, în vîrstă de 20 de 
ani, fiul cunoscutului arbitru de fotbal 
Piki Kroner. Inapt pentru sportul cu 
balonul rotund, Ștefan a fost trimis la 
bazin cînd a împlinit 13 ani. Înotul 
„craul” și ceva mai tîrziu „fluturele", 
ca și jocul de polo au avut se vede 
efectele scontate de medic și copilul 
firav s-a transformat repede în atlet. 
In anul 1957, mulțumită calităților de 
sprinter (61 sec. pe 100 m), dublate de 
o remarcabilă clarviziune a jocului, 
Ștefan Kroner debutează în echipa re
prezentativă, devenind cu timpul unul 
dintre titulari. Lîngă el, Aurel Zahan 
(21 ani, maestru al sportului). Cine 
nu a auzit de căpitanul echipei noastre

naționale ? Element crescut Ia Tînărui 
Dinamovist A. Zahan a progresat în
tr-un ritm uluitor de rapid (la 17 ani 
figura în echipa națională), în deosebi, 
datorită calităților îizice. Jucător com
plet, avînd un sprint debordant, tin re
marcabil simț al porții și un șut care 
nu... iartă, Zahan se numără acum 
printre cei mai buni jucători din lume. 
Urmează Gheorghe Cociuban (23 ani, 
maestru al sportului). Jucător util, 
foarte corect și disciplinat, apără cu
lorile dinamoviste din anul 1954. Bun 
înotător, el surprinde adesea portarul 
advers prin șuturile sale „înșelătoare”. 
Lîngă el. Alexandru Popescu (22 ani, 
maestru al sportului). La fel de vechi 
în echipă ca și Cociuban, Al. Popescu 
a adus echipei sale un aport din ce 
în ce mai substanțial. Foarte bun îno
tător, tehnician desăvîrșit al balonului, 
păcătuiește, însă, uneori printr-un joc 
prea individual. Cînd va reuși să se 
debaraseze complet de acest „nărav” 
el va putea emite pretenții și pentru 
prima echipă a țării. Ultimul din rîn- 
dul de sus: Alexandru Bădiță (22 ani). 
Jucător de bază și în echipa națională. 
Marea lui dorință ? Să devină maestru 
al sportului. A avut și norma necesară 
îndeplinită, mai puțin... comportarea 
care trebuie să caracterizeze pe un 
sportiv fruntaș de tip nou. Conștient de 
acesf lucru, AL Bădiță și-a eliminat în 
mare parte lipsurile la acest capitol, 
astfel că visul său va deveni, credem, 
foarte curînd reajitate. Primiți din rin-

£ v * fc * 1

Iată echipa campioană. De la stingă la dreapta: Sus: Kroner, Zahan, Co~ 
ciuban, Al. Popescu, Bădiță; jos: Cuh niac, Cziszer și Samoilă. In fața lor, 
în picioare, antrenorul Carol Corcek

dul de jos: I. Culiniac (18 ani). Jucă
tor talentat, (promovat de la juniori) 
are mari perspective de a progresa. Ii 
mai sînt necesare cîteva... kilograme 
pentru a face față și în întîlnirile de 
mare importanță. I. Cziszer (20 de 
ani). Jucător nou, s-a încadrat foarte 
repede în jocul echipei, dînd satisfac
ție. In sfîrșit, Constantin Samoilă (23 
ani). Apără poarta dinamoviștilor (cu 
mici întreruperi) din anul 1954. A con
tribuit și el în mat e măsură la succesele

(Foto: T. Roibu)
-obținute de echipa sa în ultimii anî. 
A rămas, totuși, neprezentat încă un 
om. 11 vedeți în fotografia noastră echi
pat altfel decît grupul sportivilor cu 
care împarte acum clipele de mulțumi
re. Este antrenorul echipei, Carol Cor* 
cek. Cît a trebuit, însă, pentru a se at 
junge aici ? Cîte ore de trudă pe maN 
ginea bazinului, cîte emoții în timpul 
jocurilor n-au plătit tributul acestei 
victorii ?...

G. NICOLAESCU
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19-a partidă
(Urmare din pag. 1)

ite dintre echipe și la golaveraj • 
nu ar avea nici un rost.

PALMARESUL INTILN1RII

ninică, cele două echipe se vor 
pentru a 19 a oară. Bilanțul me- 

>r romîno-bulgare ne este favora- 
.2 victorii, 2 meciuri nule, 4 în- 
ri, 52 goluri date și 32 goluri 
:e. Ceea ce este de reținut îl 
tuie faptul că echipa noastră nu 
rdut niciodată la București un 
cu selecționata bulgară. In cel 
ău caz a făcut un meci nul, cum 
tîmpiat în 1955 (1—1). Intre anii 
și 1955, fotbaliștii bulgari nu au 

nici o victorie asupra- echipei 
e, performanță pe care au reali- 
abia în 1956 la Sofia, unde au 

at cu 2—0.
i, meciul de duminică prezintă 
tanță și din acest punct de ve
al păstrării unul bilanț favorabil 
ilui nostru.
I ADVERSAR DE VALOARE
laliștii bulgari se află după un 

bogat în confruntări internațio-

R. P. Romînă —R. P. Bulgaria?
oale, în cursul cărora au obținut rezul
tate valoroase, muit apreciate de cer
curile sportive internaționale. Victoriile 
cu 1—0 asupra echipei olimpice a 
U.R.S.S. și Franței și meciul nul 
(1—1) cu Iugoslavia reprezintă re
zultate care întăresc cartea de vizită 
a fotbaliștilor bulgari.

Formația de bază a vecinilor este 
echipa Ț.D.N.A., multiplă campioană. 
Ea asigură majoritatea jucătorilor e- 
chipei naționale. Și acest lucru se în- 
tîmplă și acum, cînd cel pu^n 
7 vor juca sigur în reprezentativa. 
Ț.D.N.A. fiind o echipă unanim apre
ciată în fotbalul european și cu ele
mente de clasă, prezența jucătorilor săi 
în lotul reprezentativ constituie garan
ția unui joc de valoare și a unei com
portări superioare. Aceasta îngreunează 
mult sarcina echipei noastre. Jucătorii 
noștri însă, privind cu toată seriozita
tea meciul și adversarul, trebuie să 
aibă încredere în propriile posibilități, 
într-o întrecere cu fotbaliști renumiți 

stele pentru meciul 
de duminică

e—-inderea de Exploatare a Ba- 
ortive comunică următoarele 

.„mră cit meciul R.P. Romînă— 
kilgaria de diimincă 8 noiembrie 

îarți 3 noiembrie începînd de la 
> se pun îh vînzare bilete pentru 
la casele următoarelor baze spor- 
Stadionul Republicii (casele din 
Izvor), Stadionul „23 August" 
e din Bd. Muncii), Stadionul 
io (casa din str. av. Bănciules- 
stadioiTiil Giulești (casa din șos. 
ti), Sala Floreasca, Terenul 
Terul“ (Obor).
‘entru acest meci sînt valabile 
e cu seria nr. 60.
e aduce la cunoștința publicului 
această cale că respectarea locu- 
tste obligatorie.
'ermisele valabile la acest meci 
ele albastre și roșii în piele, al

in dermatin, verzi în dermatin, 
dermatin (cu stampila „Fotbal"), 

e-e antrenorilor si arbitrilor vi- 
a zi.

POPA
Văzut de Clenciu

cum sînt Kolev, Naidenov, Manolov, 
Ianev sau Naidenov.

ARBITRII JOCULUI

In cursul zilei de ieri, federația ma
ghiară de fotbal a comunicat numele 
celor trei arbitri desemnați să conducă 
partida de duminică. Ei sînt: Janos 
Posa — la centru —, Gyula Pasztor 
și Jozse] Ganhegi/i — la tușă.

BREVIAR
Comitetul Olimpie italian a sem- 
t acord cu Jorțete armate in vir- 
căruia acestea din urmă vor 

la dispoziția organizatorilor 1.0. 
•portant număr de soldați și teh- 
i pe țoală durata întrecerilor o- 
e.

>arry O’Brien și-a început acti- 
a și se antrenează intens. El 
că grație unui plan judicios de 
:re va cuceri o a treia medalie 
r la Roma. Acest plan de antre- 
rt prevede pentru O’Brien cîte 
competiții pe Jtină piuă la mijlo- 
nii mai, epocă la care celebrul 
itor de greutate contează să 

cifra de 19,50 m. El speră să

OLIMPIC
atingă maximum de formă la Roma, 
cu o aruncare de 20,10 ni.

• In cursul unei emisiuni televizate, 
dublul campion olimpic la triplu săli 
(1952 și 1956) Adhemar Da Silva (Bra
zilia) a anunțat că vo abandona acti
vitatea competițională după Jocurile 
Olimpice de la Roma.

• Echipa unită de atletism a Ger
maniei, care va participa la J.O., va 
fi selecționată în urma unor întilniri 
preolimpice între reprezentativele 
R.D.G. și R.F.G. Astfel au decis con
ducătorii celor două federații, întruniți 
în ședință specială la Wartburg.

rramul concursului Pronosport 
din 8 noiembrie cuprinde două 

i internaționale și 10 meciuri din 
natul categoriei B. Prima partidă 
stui program este — așa 'cum 
iresc — cea dintre echipele re
lative ale R. P. Romîne și R. P. 
ia în cadrul preliminariilor tur- 
olimpic. Sperăm că această în- 

care este așteptată cu un 
mare interes în ambele țări se 

mina printr-o victorie a echipei

rartida R. P. Ungară (A)—R. F. 
mă (A) care va avea loc la 
esta, prima șansă o are echipa

E posibilă însă, o comportare 
bună a oaspeților, ceea ce ar 
duce la un rezultat de egali-

reilea meci al programului opune 
irul seriei a 111-a a campionatului 
riei B, Corvinul Hunedoara, u- 
hipe valoroase, dar inconstante:

Cluj. In mod normal, victoria 
bui să revină liderilor. Recolta 

va juca pe teren propriu cu 
ria Sîrmei Cîmpia Turzii, meci

pe care localnicii îl pot cîștiga, ju
decind după comportarea de pînă a- 
cum a celor două echipe. Derbiul co
dașelor seriei a 111-a, C.F.R. Arad— 
C.S. Tg. Mureș, se anunță interesant. 
Cele două echipe, de forțe sensibil e- 
gale, vor ace totul pentru a obține 
cele două puncte. Victoria va surîde 
probabil arădenilor. Un alt lider, ce! 
al seriei a 11-a, Știința Timișoara va 
juca în deplasare cu Drubeta Tr. Se
verin. După victoria obținută dumi
nica trecută pe dificilul teren din Si
naia, studenții au toate șansele de a 
obține victoria și la Tr. Severin. Din
tre ultimele 6 meciuri ale programului 
reținem: Metalul Oțelul Roșu—Dinamo 
Pitești, un meci în care metalurgiștii 
au prima șansă ; C.S.M. Reșița—Car- 
pați Sinaia care promite un joc dis
putat ai cărui rezultat final credem că 
va fi favorabil reșițenilor. Foresta Făl
ticeni—Dinamo Galați, partidă- deose
bit de importantă pentru gălățeni care

VOINESCU,
Văzut de Clenciu

ȘTIRI
• Meciul de categoria B C.S.M.S.

Iași — Rulmentul Bîrlad, programat) 
pentru 8 noiembrie, se va disputa! 
miercuri, 11 noiembrie i

• Etapa următoare a „Cupei R.P.R.". 
se va desfășura la 18 noiembrie. In 
această interesantă întrecere fotbalis
tică au mai rămas în cursă 40 de e- 
cliipe de regiune și categoria B. După 
disputarea etapei din 18 noiembrie vor 
lua startul și echipele de categoria A.

• Sîmbătă după-amiază la ora 15 pe 
stadionul „Giulești" va avea loc în 
Finirea amicală Rapid — Progresul. 
Biletele se pun în vînzare la casele 
stadionului.
• Duminică la Tr. Măgurele : Oltul 

—Rapid București 3—3 (1—2). Au 
marcat: Ozon (min. 15 și 29) și Vă- 
caru (min. 75) pentru Rapid, Vlădescu 
(min. 25), Mihai (min. 60) și Anto
nescu (min. 86) pentru Oltul. (Stancu 
Dinu, coresp.)

Progresul Cluj
Competiția de tenis de masă „Cupa 

7 Noiembrie" desfășurată vineri, sîm-, 
bată și duminică la Galați a cunos
cut un succes desăvîrșit. Număr re
cord de partieipanți, meciuri în ge
neral de bună valoare și o organi
zare care a depășit toate așteptările, 
iată cele trei caracteristici a'e acestei 
ediții jubiliare, care a pasionat timp 
de trei zile pe iubitorii sportului cu 
mingea de celuloid din Galați. Me
ritul principal al reușitei acestei fru
moase manifestații sportive revine ac
tivului consiliului regional U.C.F.S. 
Galați (președinte: Nicolae Tofan), 
membrilor comisiei regionale de spe
cialitate (președinte: A'exandru Ghi- 
bu), tov. Otto Holzman, activist ob
ștesc în comisia de competiții și cla
sificări din F.R.T.M., arbitrilor locali 
și bucureșteni. De asemeni, F.R.T.M. 
a dat un sprijin prețios pentru asi
gurarea unor condiții optime de dis
putare a concursului. Felicitări căl
duroase se cuvin tuturor acelora 
care s-au străduit pentrg a duce Ia 
bun sfîrșit o competiție deosebit .de 
importantă, desfășurată într-o atmos
feră sărbătorească, la înălțimea sem
nificației evenimentului pentru care 
a fost organizată.

Jocurile propriti-zise au trezit un 
mare interes printre spectatorii gă 
lățeni, întrecerile constituind o bună 

umăresc îndeaproape pe lider și care 
în acest meci au indiscutabil prima 
șansă, în ciuda faptului că joacă în 
deplasare.

★
începînd cu concursul Pronosport nr 

45, etapa din 8 noiembrie, închiderea 
concursurilor Pronosport în Capitală 
va avea loc sîmbătă seara.

NU UITAȚI I AZI ESTE ULTIMA 
ZI IN CARE MAJ PUTETI DEPUNE 
BULETINELE LA CONCURSUL PRO- 
NOEXPRES NR. 44. TRAGEREA DIN 
URNA A ACESTUI CONCURS VA 
AVEA LOC MIERCURI 4 NOIEM
BRIE LA ORA 19 IN SALA DIN 
STR. A. SAL1GNY NR. 2.

★
In urma tragerii la sorți, automo

bilul care, se acordă participanților cu 
6 din 8 la a doua extragere din urnă 
a tragerii speciale Pronoexpres din 25 
octombrie, a revenit lui Floran Ion din 
București, str. Occidentului nr. 8.

Rubrică redactată de 1. S. Loto- 
Pronosport.

O problemă mereu actuală: cadre!e tinere

Știința Cluj nu mai poate da juniori 
de valoare ?...

Eram pe „Republicii", cînd zeci de 
mii de bucureșteni aii aplaudat cu căl
dură pe proaspăta campioană republi
cană la juniori, Știința Cluj. In fi
nală, tinerii fotbaliști din Cluj au în- 
tilnit un adversar puternic, care era 
favoritul finalei : Petrolul Ploești, o 
echipă formată din jucători cu un fizic 
robust, adevărați atkți. Juniorii clu
jeni și-au întrecut partenerii din finală 
prin pregătirea lor tehnică superioară 
și printr-o mai bună concepție de joc.

Am rămas surprins nu de mult, 
cînd, după trei ani, am revăzut echi
pa de juniori a Științei Cluj. O echipă 
mode stă, cu jucători fără veleități de 
Campioni.' Intîlnirea la care am asis
tat au și pierdut-o cu scorul de 5—1 
față de C.F.R. Cluj..

„Nu-i inai eăutați pe foștii campio
ni ; azi avem o echipă de juniori 
slabă..."—ne-a spus după intîlni.e un 
vechi susținător ai Științei.

Noi însă, i-am căutat pe juniorii 
de acum 3 ani și i-am și găsit. Pe 
Petru Emil, Costin, Mureșan și Marcu 
în echipa întîia a studenților din Cluj; 
pe Coroianu. Matei, Chiorean, Nico- 
ruț, Milea și Frățilă pe lista rezer
velor echipei de categoria A a Științei. 
Am mai găsit jucători din promoția de 
atunci de juniori și în lotul altor e- 
chipe divizionare: pe Balot, Papiu, 
Tatu, Bucur și Șerban L C.F.R. ,C1uj, 
re I'ea, Onacă, Hăran și Biro li Ra
pid Cluj, pe Oroszhegyi la A.M.E.F.A.

Deci, cei crescuți în pepiniera Știin
ței nu s-au „pierdut".

Și acum despre „urmașii" lor. Ade
vărul este că actualii juniori al Științei 
mai au mult de învățat pînă să ajungă 
la valoarea predecesorilor lor. Unii pe 
drept ctivînt se întreabă : „De ce după 
echipa „mare" din 1956, în ultimii ani,

a cucerit „Cupa
propagandă pentru acest sport. Și, 
ca o primă, concluzie, se poate afir
ma că toți cîștigătorii prcbe’or au 
meritat cu pri-osință succe-ele obți
nute, la capătul unor confruntări dîr- 
ze, uneori de un nivel tehnic satis
făcător și pasionante deseori prin 
evoluția scorului.

Iată reziiltale'e mai importante: 
ECHIPE BĂRBAȚI, turneu serii: II: 
Progresul Cluj — Constructorul II 
București 5—1, Constructorul II Bu
curești — Pasteur București 5—2; 
IV-, Progresul București cu Iași 5—0, 
Secera și Ciocanul Tg. Mureș 5—A; 
V: Timișoara — Cluj 5—4; VI: Ga
lați I — Ploești 5—1 ; eliminatoriu: 
turul I: Voința București — Ga'ați I 
5—4, Progresul București. — Timi
șoara 5—4; semifinale; Constructorul

București — Voința București 5—1, 
Progresul Clui — Progresul Bucu
rești 5—1; finala: Progresul Cluj — 
Constructorul București 5—0 (Negu- 
lescu — . Pesch 2—0, Rethi — Po
pescu 2—1, Cobîrzan — Iscovici 2—0, 
Negulescu — Popescu 2—0, Cobîr
zan — Pesch 2—1); ECHIPE FE
MEI: sistem eliminatoriu: turul 1 : 
Voința București — Oradea 3—0, 
Progresul Cluj — Petrol Chimie 
București 3—0; semifinale: Construc
torul București — Voința București 
3—2 (Folea — Constantinescu C—2, 
Pitică — Ardelea 2—0, Pitică, Fo
lea — Constantinescu, Arde’ea 2—0, 
Pitică — Constantinescu 0—2. Fo
lea — Ardelea 2—0), Progresul Bucu
rești — Progresul Cluj 3—1 (Ale
xandru — Tompa 2—0, Barasch — 
Biro 0—2, Alexandru, Barasch — 
Biro, Tompa 2—0, Barasch — Tompa
2—0); finala: Progresul București — 
Constructorul București 3—0 (Alexan
dru — Pitică 2—1, Barasch — Fo
lea 2—0, Alexandru, Barasch — Pi
tică, Folea 2—0).

SI74PLU FEMEI: sferturi de fi
nală: Constantinescu — Bfro 2—0, 
Barasch — Folea 2—0, Alexandru — 
Slăvescu 2—0, Tompa — Pitică 2—0; 
semifinale: Barasch — Constantines
cu 3-2 (10, 19, -17, -13. 171
Tompa — Alexandru 3—0 (13> 11, 

Știința nu a reușit să înjghebeze o e- 
chipă de juniori mai valoroasă?". Noi 
punem o altă întrebare asemănătoare 
cu aceasta: De ce clubul clujean nu 
a reușit în acești ani să crească mă
car doi-trei jucători de valoare? Știm 
bine că echipa divizionară a Ș'iinței 
a reușit să iasă din impas tocmai da
torită _ promovării elementelor tinere, a 
fotbaliștilor citați mai sus. In procesul 
de creștere a tinerelor cadre la Știin
ța în ultimii ani au existat însă unele 
lipsuri. In 1957, 1958 ;i 1959 din pe
pinieră Științei nu s-a mai ridicat nici 
un element de valoare.

Este de neîngăduit ca dintr-un e- 
fectiv așa mare de juniori și copii de 
care a dispus și dispune și azi 
acest club, co'ectivul de antre
nori să nu reușească să ri
dice măcar un jucător sau doi pen
tru echipa înlîi. Unde a „dispărut" ge
nera.ia imediat următoare lui Mureșan, 
P’tru Emil și ceilalți? Noi recunoaștem 
și apreciem meritele antrenorului Mun- 
teanu și ale celorlalți in ridicarea e- 
'ementelor v- loroase cu care au îmbo
gățit acum trei ani efectivul echipei 
de categoria A, dar colectivul de .antre
nori a1 clubului nu trebuie să se lase 
înșelat de argumentul că „în prezent 
jiu avem talente" și să continue să 
promoveze și mai departe elemente 
mediocre. Printr-o îmbunătățire a mun
cii calitative, co'ectivul de antrenori 
poate și trebuie să formeze din rîn- 
durile celor 138 de juniori și copii de 
care dispune c’tib 'l la ora actu 1\ o 
garnitură mai valoroasă de fotbaliști, 
din sînul cărora să se ridice cît mai 
ciînnd și jucători de talia generației 
„1956".

AL. 1NOVAN

Succesul competiției de la Galați

7 Noîsmbrie"
17); finala: Marta Tompa — Mariana 
Barasch 3—1 (17, 14, —18, 19);
SIMPLU BARBAȚI: sferturi de fi. 
nală: Negule cu — Iscovici 2—0, 
Pesch — Bottner 2—0, Cobîrzan —• 
Rethi 2—0, Popescu — Nazarbe- 
ghian 2—0; semifinale: Negulescu —■ 
Pesch 3—0 (6, 11, 15), Popescu — 
Cobîrzan 3—1 (19, 15, —8, 15);
finala : Negulescu — Popescu 3—2 
( — 14, 15, 13, —II, 16); DU
BLU FEMEI: semifinale: Ale. 
xandru, Barasch — Constantinescu, 
Tompa 3—2 ( — 15, —13, 15, 19, 14),’ 
Pitică, Folea — Biro, Ardelea 3—l 
(—19, 17, 12, 14); finala: Pitică, Fo
lea — Alexandru, Barasch 3—Ț 
(-14, H, 18, 23); DUBLU BAR." 
BAȚI: semifinale: Negulescu, Cobîr
zan — Rethi, Zaharin Bujor 3—1 
(—19, 15 18, 17), Popescu, Bott
ner — Covaci, Andronache 3—2 113, 
—19, —9, 18, 12); finala: Negliles- 
cti, Cobîrzan — Popescu, Bottner
3-0  (19, 17, 22); DUBLU MIXT:
semifinale- Constantinescu, Bottner— 
Biro, Negulescu 3—2 ( — 13, 19,—16, 
18, 20), Alexandru, Cobîrzan — Pi- 
tică, Popescu 3—2 ( — 13, 16, 21, —17, 
14); finala: Alexandru, Cobîrzan — 
Constantinescu, Bottner 3—2 (—21,
14, 10, —12, 10).

Clasament general al „Supei 7 No
iembrie": 1. Progresul Cluj 84 p., 2. 
Constructorul București 66 p., 3. Pro
gresul București 49 p., 4. Voința Bu
curești 48 p., 5. Petro) Chimie BuciU 
rești 12 p., 6. Timișoara 10 p., 7( 
Galați 9 p., 8. Oradea 8 p. ,



Scurte nota Hi la trei meciuri>
O Anîzânorul Dinu Paul despre partida Dinamo

care vine • Jucători tineri la C.C.A. • Clasamentele
• „SINT SURPRINS de calitatea 

slabă a voleiului practicat de Cele 
două formații. "In ceea ce privește 
echipa mea, Combinatul Poligrafic, 
lipsa de mobilitate și numeroasele 
greșeli făcute la primirea mingii, au 
făcut ca să poată fi construite foarte 
puține atacuri. După meciul bun fă
cut duminica trecută cu Rapid, cre
deam că de data asta jucătoarele pe 
care le antrenez se vor comporta și 
mai bine. Dacă atunci puteam re
marca pe cineva, azi nu pot face a- 
cest lucru", ne spunea după meciul 
Dinamo—C.P.B. (3 — 1) antrenorul 
Dinu Paul, care se ocupă de pregă
tirea jucătoarelor de la Combinatul 
Poligrafic. Ne asociem și noi păre
rii sale. Intr-ădevăr, meciul Dinamo— 
C.P.B. a fost de o slabă valoare 
tehnică, cu toate că în ambele echipe

CONCURS LA BISTRIJ
Combinatul Poligrafic • Progresul București, echipa 

categoriei A
• ȘI FIINDCĂ A VENIT VORBA 

de elemente tinere, trebuie să arătăm 
că și formația C.C.A. a promovat anul 
acesta o serie de jucători noi, care, 
în meciul de duminică cu Cetatea 
Bucur, au arătat că au perspective. 
Astfel, lorga și Papugiu au activat 
pînă acum în campionatul de ju
niori, Butenko în campionatul orășe
nesc, Marcu Sabin la Voința Bacău 
iar Kramer la A.S.A. Afarina Con
stanța.

In continuare, iată cum arată cla
samentele categoriei A :

MASCULIN
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4 
4 
4

FEMININ
4 4 0

o 
o 
2 
2 
2 
2 
2 
3
3
4

joacă o serie de sportive cunos
cute.

• CU TOTUL ALTFEL a fost dis
puta dintre echipele feminine Rapid 
și Progresul. Feroviarele au cîștigat 
cu 3—0 Cine nu a fost sîmbăta 
după-amiază în sala Ciulești, ar fi 
îndreptățit să creadă că victoria lor 
a fost ușoară. Realitatea e cu totul 
alta. Progresul a jucat bine. Putem 
spune că de la meciul de anul tre
cut, în compania selecționatei femi
nine _ I...; .’. ’ 
tele de Ia Progresul n-au mai reali
zat Un joc atît de bun ca acel de 
sîmbătă. In acest meci s-a eviden
țiat o serie de tinere jucătoare: Con
stanța Hăpăianu, Denisa Dimitriu 
(Progresul), Aurora Chițu, Cornelia 
Moraru II, Alexandrina Berezeanu 
(Rapid).

a orașului Chișinău, voleibaliș-

In acest meci s-a eviden- 1. Rapid București
2. Cetatea Bucur
3. Tractorul Or. Stalin
4. Dinamo București
5. Știința Cluj

6. Știința Timișoara
7. Victoria București
8. Utilajul Petioșani
9. C.C.A.

10. Știința Galați
11. Constructorul Buc.
12. Politeli. Or. Stalin

4 o
4 o
3 1
3
3
2
2
1
1

o 
o
2
2
3 

. 3 
0 4 
0 4 
0 4

12: 3
11: 4
9: 3
9: 3
8: 7
7: 8
7: 9
3:11
3:12
2:12
1:12

8
8
7
6
6
6
6
5
5
4
4
4

Pentru un joc cît mai deschis !
• S a împtoîn leflit obiceiul ca echi

pele cu posibilități mai reduse să a- 
dopte cu regularitate, în meciurile grele, 
o „tactică specială", care nu urmărește 
dccît anihilarea oricărei acțiuni ad
verse. Este cunoscuta tactică destruc
tive. Fără îndoială că orice echipă are 
libertatea de a-și alege singură tactica, 
în funcție de adversar, fie ea ofen
sivă, fie defensivă. Atunci cînd consacră 
însă, în exclusivitate, ca „sistem" tactica 
destructivă, socotim că unii antrenori 
săvîrșesc o mare greșeală, de care chiar 
ei se pot lovi. Iată și cîteva exemple... 
Duminică, echipa Dinamo București a 
fost evident împiedicată în tendința ei 
de a desfășura un joc deschis datorită 
așezării permanente în dispozitiv -de

cestui sport. Tactica formațiilor Pro
gresul și Știința Timișoara au surprins, 
deoarece ambele formații au posibili
tăți ofensive. Atunci cînd jucătorii nu 
sînt obsedați de obținerea cu orice 
preț a unui rezultat favorabil, o ase
menea tactică este inoportună.1

Părerea lui Penciu...

1. Rapid București
2. Din'amo București
3. Someșul Cluj
4# Știința Cluj
5. C. P. București
6. Voința Or. Stalin
7. Progresul București
8. Metalul MIG Buc.
9. Voința Sibiu

10. Progresul Tîrgoviște
11. Petrolul Coristanța
12. Știința Timișoara

4
4
4
4
4
4
4

7: 8 
7: 9 
5: 9 
3:10 
2:12 
2:12

au

a reve- 
Elena 

penal i- 
I. Mar-

spletididă dimineață însorită, spectatori

In cinstea zilei de 7 
Noiembrie a avut loc la 
Bistrița un interesant con
curs de motociclism. Nu
meroși alergători și aler
gătoare au luat parte la 
o cursă de regularitate și 
rezistență care s-a în
cheiat cu o probă de de
partajare. Spectatorii
aplaudat cu căldură evo
luția motocicliștilor.

La clasa rezervată mo
toretelor victoria 
nit concurentei 
Zaig (2 puncte 
zare), urmată de
tin (4 ptinctb penaliza
re) și H. Friederich (6 
puncte penalizare).

Întrecerea motocicliști
lor a fost deosebit de disputată. Pri
mul loc a fost cucerit de alergătorul 
Ion Petri care a acoperit parcursul 
fără greșeală și a avut cea mai bună 
evoluție în proba de îndemînafe. El a 
fost urmat în clasament de Dumitru 
Bidea (de asemenea cu 0 puncte pe
nalizare) și Virgil Moțoc (6 puncte 
penalizare).

O .
multi, întreceri ptisibnante. Acesta a fost c 
în care s-a desfășurat reușitul Concurs de 
ciclism de la Bistrița. In fotografie coticui 
Dumitru Bulea execută cu multă măiestrie exei 
din probă de îildkminate, reușind să termine 
fără nici o peiializaie.

Succesul înregistrat de această 
petiție închinată zilei de 7 Noic 
trebuie Să-i stimuleze pe Organi. 
Programarea unor noi competiț 
motociclism s-ar bucura de un .* 
și mai mare și ar contribui la răs 
rea acestei frumoase discipline îr 
dul tineretului din Bistrița.

GII. BENGA — corespond

• Se știe că de multe ori, Al. Penciu 
aduce un aport considerabil în obți
nerea victoriilor echipei C.C.A. Dumi
nică la Cluj, Penciu a avut mai multe 
motive să fie mulțumit: în primul rînd, 
pentru că echipa sa a redresat o situa
ție care părea la un moment dat ire
mediabil compromisă (studenții au 
condus cu 8—01), învingînd la limită 
(9—8) ; în al doilea rînd, pentru că 
în ziua meciului, valorosul fundaș al 
„naționalei" noastre și-a serbat 27 de 
ani de viață. Bucuros și vădit satisfă
cut de calitatea partidei, Penciu a de
clarat după meci, corespondentului 
nostru, V. Cacoveanu : „A fost un meci 
frumos, pe care studenții clujeni — 
prin prizma comportării lor — îl pu
teau clștiga. Este adevărat că prima 
noastră încercare a fost realizată din- 
tr-un „înainte". De altfel, ca și 
reușită de Călimări...".

cea

Emil Dumitrescu (Progresul) protejat 
de coechipierii săi Ciobanu, Vicol șl 
Mannache, prinde balonul cu care în 
clipa următoare va porni spre butul 
advers. (Fază din întîlnirea de ritgbi 

Progresul—Dinanw)
(Foto: II. Nandy)

apărare (pe linia avantajului) a trei- 
sferturilor Progresului. O situație a- 
proape similară și în meciul Construc
torul București — Știința Timișoara, 
în care oaspeții au făcut deseori un 
simplu joc de distrugere a acțiunilor 
adverse. Ce a rezultat de aici ? Faze 
confuze, care nil sînt în nici un caz 
în spiritul jocului de rugbi. Ele sînt 
'cu atîi mai puțin recomandabile, cu1 
cît nu servesc ideea popularizării a-

CATEGORIEI ACLASAMENTUL

1. C.F.R. Grivita Roșie 14 11 3 0 197: 45 39
2. Dinamo București 14 10 3 1 174: 46 37
3 C.C.A. 14 10 2 2 171: 50 36'
4. Constructorul Buc. 1! 9 3 2 87: 59 35
5. Progresul 13 7 1 5 108: 64 28
6. Știința Cluj 14 4 1 9 103:177 23
7. C.S.M.S Iași 14 2 4 8 37: 90 22
8. Știința Timișoara 14 1 4 9 48: 86 20
9. Constructorul Birlad 14 2 2 10 49:205 20

10. Metalul M.I.G. 13 1 1 11 28:180 16

nezuîtato din categoria B

Petrolul Pitești — Farul Constanța 
9-6 (3—3) ; Olimpia Orașul Stalin — 
Utilajul Petroșani 8—3 (0—3); Zim
brul Tecuci — Laminorul Roman 3—5 
(0—5) ; Petrolul Ploești — Progresul 
Galați 39-3 (24—0) ; C.F.R. Timișoara 
— A.S.A. Sibiu 6—,0 (0—0) ; Sirena 
—- Meteorul 3—3 (3—0) ; Știința
București — Cetatea Bucur 6—0; ~ 
pid — A.S.A. Ploești 1'4—0.

Rezultate din campionatul 
de juniori:

Știința Timișoara — Știința Cluj 
13—3 (5—3); Zimbrul Tecuci — Lami
norul Roman 6—3 (0—0) (3—3).

Ra-

Marginalii '
Finala campionatului republican fe- . 

minin, recent încheiată, ne-a făcut încă ' 
o dată dovada progreselor remarcabile 1 
înregistrate în ultima vreme de șahis- 
tele noastre fruntașe. In ciuda celor 1 
cîteva absente de la startul turneului 
(cum ar fi aceea a maestrei interna
ționale Maria Pogorevici), nivelul cali
tativ al întrecerilor nu s-a resimțit în 
prea mare măsură, un procentaj im
portant din partidele jucate situîn- 1 
du-se la o valoare bună.

Fără îndoială, de la început trebuie 1 
subliniată comportarea celor două ju- ' 
cătoare care au împărțit primele locuri 
în clasament : Margareta Teodorescu și 1 
Rodica Reicher. Ele au arătat o bună ‘ 
pregătire de concurs, care — ad'ău- 1 
gata la calitățile lor de luptă și tena- ' 
citate, indispensabile pentru susținerea 1 
unei întreceri gfele — au constituit ‘ 
premizele performanței lor înalte. Și ; 
dacă forța de joc a maestrei interna
ționale Margareta Teodorescu ne eră 
cunoscută de mai multă vreme, în 
schimb Rodica Reicher a constituit o 
adevărată revelație. Ea a terminat 
concursul fără să fi cunoscut' înfrînge- 
rea, ceea ce într-o întrecere feminină 
este lucru rar.

Pentru ilustrarea celor de mai sus 
ne putem servi de partida cîștîgată de 
Rodica Reicher în runda a 7-a în fața 
Eleonorei Gogîlea. Aceasta din urmă 
(jucînd cu, negrele) a ăles în deschi
dere un sistem foarte controversat: 
Contragambitul Blumenfeld. După 1. d4 
Cf6 2. c4 e6 3.Cf3 c5 4. d5 b5 5. Ng5. 
negrul a făcut o mutare de valoare 
îndoielnică 5... D67 ? (îndreptată pro
babil împotriva înaintării în centru e2- . 
e4). Sezisînd slăbiciunile din poziția RODICA REICHER

la campionatul feminL
adversarei, 
imediat la 
cat energic 
D:d6 N:d6 
stau prost....) 10. Tdl C:g5 11. C:dO-f- 
Re7 12. C:g5 și rămînînd cu o piesă 
în plus, albul a1 cîșt'gat cu ușurință 
(la mutarea 28). Negrul ar mai fi 
putut încerca 10... f6 11. C:dG+ C:d6 
12. T:d6 f:g 13. C:g5, dar și atunci 
poziția albului era de preferat.

Exemplul de mai sus ne conduce la 
un alt aspect interesant legat de evo
luția șahistelor noastre. Ele se arată 
foarte dornice de a aprofunda teoria 
deschiderilor și nu de puține ori în 
acest concurs le-atn văzut înce.pînd 
partidele cu sisteme complicate, care 
cer o minuțioasă pregătire analitică. 
Nu știm însă dacă această înclinație 
convine întru totul tehnicii actuale a 
acestor jucătoare. Ocupîndu se exciți

CLARA FRIEDMAN

Rodica Reicher a trecut 
folosirea acestora și a jit- 
6. Cc3 bl 7. dG ! D:d6 8. 
9. Cb5 Ce4 (piesele negre

siv cil stud'erea deschiderii ar. el< 
glijează 
cipii de 
ne<esăre 
în jocul 
trai ele 
cum trebuie resursele de pe 1 
atunci un avantaj luat din de 
dere (sau chiar o greșeală gra 
rămîr.e cil totul inoperant

Vom ilustra aceasta cu două e 
ple (dintre multe altele).

După o serie de mutări bune, 
grid 
nihileze 
în1 
nici 
btilui 28...T:c4 după care aceste 
are altă soluție mai bună decî 
forțeze remiza prin repetare de 
țări: 29. Da8+ Df8 30. DdE 
D:a7? ar oferi negrului iniția 
30... Df7 31. DaS-h In Icc de 
negrul a jucat (împotriva 
principii de strategie) 28... 
perinijînd albului să-și creeze 
ternic pion avansat (29.c:d) cu a 
rul căruia a și cîștigat apoi în 1

MARGARETA TEODORESC

aprofundarea celorlalte 
strategie și facti.ă, a', 
c inducerii partidei. Iar 

de mijloc sau în final, 
nu știu să folosească

(Friedman) a 
inițiativa 

moment 
risc, să ia

acest
un

reușit r 
adversarei 

poate, 
un pion a

ace
ork

D 
un

r*

tara noastră
(Urmare din pag. 1)

nastelor Elena Teodorescu și Sonia 
Iovan și a multor altora.

Excelente rezultate au obținut și 
tinerii absolvenți ai I.C.F. care func
ționează în rețeaua Ministerului Invă- 
țămîntului și Culturii. Ne stau în 
față exemplele profesorilor de educa
ție fizică D. Gîrleanu (atletism), N. 
Vieru și J. Cintoiu (gimnastică) etc. 
Tineri care prin efortul lor fac să se 
afirme noi si noi elemente din mijlo
cul masei de elevi cu frumoase pers
pective în activitatea sportivă de per
formanță.

Dar, prezența absolvenților I.O.F. 
se face tot mai mult simțită și în des
fășurarea activității sportive de mase, 
și în școlile speciale. Este lăudabilă 
în această privință munca depusă de 
profesoara M&gda Silviu, care predă

educația fizică în școlile de surdo- un non aparat (plasa elastică) ne
mțiți sad aceea a prof. Eugen Obo- cesar la pregătirea fizică multilatera- 
geadu, cu rezultate deosebit de pre- lâ sau cele ale lui Vascul Popovici și 
țioase în angrenarea în sport a ne- ~ ............ . ' “
văzătorilor. _  _____ __ __ _______ __

O bună parte dintre absolvenții ridicării de haltere ca și dezvoltarea 
I.C.F. își desfășoară activitatea în di- ..........
recția răspîndirii gimnasticii în pro
ducție. Deși aceasta constituie o for
mă de activitate relativ nouă, totuși 
din observațiile culese pînă acum re
zultă că roadele sînt deosebit de va
loroase. Merită a fi scoasă în evi
dență, în special, activitatea depusă 
de absolvenții Efrem Kertes (Bucu
rești), Silvia Mihăilescu (Timișoara) 
ș.a. O rodnică activitate desfășoară 
unii absolvenți în domeniul muncii de 
cercetare științifică. Lucrările lecto
rului Constantin Bucur .(Timișoara) în 
domeniul educației fizice a tineretului 
studios, ale lectorului D. Zugrăvescu 
(Iași), privind alcătuirea unui lexicon 
sportiv, cele ale absolvenților Iosif 
liidi și Carol Bedo care au construit

un nou aparat (plasa elastică) ne-

Dumitru Hîtru, care au confecționat 
un aparat capabil să dezvolte tehnica

calitativă musculară, s-au bucurat de 
aprecierea unanimă a specialiștilor.

Trebuie arătat însă că nu toți absol
venții I.G.F. au reușft să se situeze 
la înălțimea cerințelor mișcării noa
stre de cultură fizică, rezultatele mun
cii lor nefiind încă edificatoare. Totuși 
cu sprijinul consiliilor U.C.F.S., re
gionale, raionale și orășenești — so
cotim că această situație poate fi în
dreptată, că, într-un viitor apropiat 
vom putea constata că toți absol
venții I.C.F. reușesc să' se încadreze 
pe linia cerințelor din ce în ce mai 
mari ale mișcării noastre sportive, 
dovedind în acest fel că știu să răs
pundă grijii părintești a partidului și 
guvernului.

Plenara C.C. al P.M.R. diu 13—14

I ELEONORA GOGILEA

Aci, avem în față un final destil 
simplii, în care albul (la mutare', 

...... ......... UU..U*. ma- f treixl‘e să se teamă de pionul 
pentru satisfacerea cerințelor 1P'L1S a' adversarei: 30.65! (op 

- • - - /avansarea flancului de —1
^30... Rf7, 31. Rf3 ReG 
>(32...Rf6 nu asigură nici 
i33. R:g5 Rc5 34. R:g6 
fși albul transformă mai ____ ....
Jîn partidă s-a jucat mult mai s 
y.30. g4 ? și acum cu 3O...a51 ne 
și-a creat imediat un pion cîștig.

Sînt motive serioase pentru 
'credem că antrenamentul șahisi 
noastre trebuie orientat mai ales c 
studierea jocului .de mijloc și a si 

nostru 5acest fundament sănătos — să se

iulie a.c. pune sarcini de o deose
bită răspundere în fața tuturor sec
toarelor vieții noastre sociale. In pro
ducerea de tot mai multe bunuri ma
teriale, i 
mereu crescînde ale oamenilor muncii, 
educația fizică îndeplinește un rol în
semnat. Ea contribuie la 'întărirea să
nătății celor ce muncesc, la cultiva
rea trăsătnriîor morale ale omului de 
tip nou. Și,. în lumina acestor idei ( 
călăuzitoare, absolvenții I.C.F. trebuie t 
să lupte pentru extinderea continuă f 
a educației fizice în rîndtiî maselor j 
de oameni ai muncii. Dezvoltarea / 
gimnasticii de producție, găsirea de J 
t!°! e^lcien ® mijloace de întărire Vtului de partidă, pentru ca apoi — 
fizica, și morală a poporului nostru 'acest fundament sănătos - să se 
trebuie să reprezinte mobilul activi- Vfeze un repertoriu mai vast de 
tații noastre. Realizînd aceste sarcini ‘ - " - ■ ■ - ■ ' <
de cinste, absolvenții I.C.F. vor aduce 
și ei o contribuție importantă la con
struirea socialismului în patria noa
stră.

pioni ne
32. R#4 
o reziste:
R:b5 35. 

devreme.

sarcini J’chideri. Numai în acest fel vonl pi 
iforma jucătoare complete, care să 
*cu.m se poate juca bine o partidă 
[șah, de la început pînă la sfîrșit.

J RADU VOI



49,88 m. 
și anul olimpic
Cu noul record obținut duminică di

mineața pe stadionul Dinamo (49,88 
ni), LI A MANOLIU a întrecut pentru 
a doua oară standardul de participare 
la J. O. fixat de Federația Internațio
nală (48,00 m). De asemenea, ea a 
depășit din nou, de data aceasta cu 
88 cm, norma preolimpică pe anul 1959 
fixată de Comitetul Olimpic Romîn în 
colaborare cu federația de specialitate. 
Dintre toți „olimpicii" noștri, LIA A(/l- 
NOLIU este singura care mai conti
nuă, la acest sfirsit de sezon, să asal
teze recordul, chleglrid roadele miei 
forme care de mai bine de două luni 
de zile se menține la același nivel ri
dicat. Iată — de altfel — „seria" ulti
melor șase concursuri: 6 septembrie la 
Poiana Sialin: 47,81 m — record ; 12 
septembrie la Poiana Stalin: 48,24 m 
— record ; 19 septembrie, la locurile 
balcanice: 49.31 m — record ; 4 oc
tombrie, la bucurești: 48,81 m; 24 
octombrie, la Citii: 47,39 m; 1 noiembrie, 
la București: 49,88 m — record. Este 
sigur că, dacă ar fi avut mai multe 
concursuri în luna octombrie, record
mana noastră ar fi putut obține rezul
tate mai bune, poate chiar peste 50 m.

Acest impresionant „finiș" nu ne face 
Insă să uităm că LIA MANOLIU a 
avut în acest sezon un început slab. 
Ea s-a pus destul de greu pe picioare, 
atingind o formă bună abia în a doua 
jumătate a lumi august (c'ind, din pă
cate, o entorsă a împiedicai-o să ob
țină rezultatul scontat la campionatele 
republicane'), iar forma cea mai bună 
tn septembrie-oețombrie. Anul viitor — 
olimpic — va trebui însă de atins for
ma maximă la sfirștlul lui august. Deci 
„tiparul" actualului sezon ar fi bun, 
cu condiția însă să fie decalat cu o 
lună înainte, iar pregătirea cu discul 

lie începută mai din timp, pentru 
e la primele concursuri să se por

nească cu o bază mai înaltă a rezul
tatelor. Deocamdată însă, revenind la 
concursul 
an lucru 
viitoarele 
1955, ani 
oiadei de 
la Berna 
ne, LIA 
lnir-o formă mult mai evidentă.

de duminică, să consemnăm 
cișligat în pregătirea pentru 
J.O.: față de anii 1951, 1953, 
premergători respectiv Ohm- 
la Helsinki, „europenelor" de 
și Olimpiadei de la Melbour- 
MANOLIU încheie sezonul

fiIarna bate fia ușa
Pregătirile pentru noul sezon sînt în plină desfășurarePregătirile pentru noul sezon sînt în plină desfășurare

Previziunile Institutului Meteorolo- 
indică o iarnă bogată în zăpadă. 

_„,e, desigur, o veste plăcută pentru 
ubitarii sporturilor de iarnă. Cu atît 
na,i mult cu cit federația de speciali
ste s-a ocupat încă din timpul 
unilor de vară de asigurarea celor 
nai bune condiții de desfășurare a ac- ■ 
ivității la schi în sezonul 1959/1960. 
) vizită făcută la sediul federației, o 
onvorbire cu tov. prof. PETRE FOC- 
iENEANU, secretarul general al fede- 
ației, și am aflat o serie de amănunte 
ie care vi le relatăm mai jos.

se

A apărut în limba maghiară revista ilustrată bilunară social- 
culturală

IJ J E LET
De vînzare Ia toate unitățile D fuzării Presei.

Prețul Lei 2.

Observații pe marginea înWnirii dintre 
echipele R

î
r
Sonia Iovan a obținut la bîrnă cea mai mare curentele noastre o lipsă 

notă « concursului: 9.733 puncte. Valoroasa , annnl,în DVO„„.
noastră gimnastă executlnd o

Prima confruntare internațională a 
gimnastelor noastre în sezonul de 
toamnă s-a încheiat cu im rezultat 
pozitiv pentru echipa noastră repre
zentativă: am învins echipa Italiei 
cu diferența de 2,800 puncte. La a- 
ceastă primă verificare a stadiului de 
pregătire pentru Jocurile Olimpice de 
la Roma, gimnastele noastre au do
vedit o formă corespunzătoare cerin
țelor actuale.

Echipa italiană n-a fost o adversară 
ușoară. Reprezentativa oaspe s-a pre
zentat bine pregătită, avînd în com
ponența ei gimnaste de certă valoare 
ca Aiiranda și Rosella Cicognani, 
Franca Costa, Gabriella Santarelli 
etc. Echipa noastră, deși lipsită de 
aportul Elenei Teodorescu, a depus 
toate eforturile pentru atingerea unui 
rezultat valoros. Subliniem în pri
mul rînd comportarea bună a Emi- 

între 8—17 ani într-o activitate orga
nizată, cu scopul de a-și însuși tehnica 
schiului modern. Pentru asigurarea ba
zei materiale, în afara materialului 
existent de anul trecut, centrele au 
mai fost dotate cu 1.000 perechi de 
schiuri. Cei care au participat la cen
trele de anul trecut vor activa în gru
pe de „avansați", urmînd ca cei 50 de 
instructori și antrenori să le perfec
ționeze mijloacele tehnice. O mare im
portanță va fi acordată și școlilor 
sportive de elevi cu secția schi, care 
vor constitui nuclee permanente de 
formare a viitorilor schiori de perfor
manță.

ACTIVITATE COMPETIȚIONALA

Calendarul schiorilor fruntași va în
cepe, conform tradiției, prin concursul 
organizat în ziua de 3 ianuarie, la 
Predeal. In continuare, schiorii frun
tași vor lua parte la o serie de con
cursuri organizate de comisiile regio
nale și de către cluburile și asocia
țiile sportive, atit în Postăvar și Bu- 
cegi, cît și în Paring, Mogoșa, Vatra 
Dornei, Păltiniș ș.a. Cea. mai 
tantă competiție internă va fi 
campionatul republican care se 
fășura între 25—28 februarie 
și ștafetele), 6—9 martie (probele al
pine), 5—6 martie (combinata nordi
că) și 28 februarie (săriturile speci
ale). De menționat că la această edi-

impor- 
desigur 
va des- 
(fondul

P. Romîne și Italiei
Hei Liță șl a Soniei Io
van, fiind cele mai con
stante și în cea mai bună 
formă dintre componen
tele echipei noastre.

★
Analizînd comparativ 

comportarea celor două 
echipe trebuie să subli
niem faptul că gimnaste
le noastre au avut, în ge
neral, exerciții cu com
poziții mai valc-roase, mai 
multe elemente grele și 
siguranță mai mare în 
execuție. Ele au introdus 
multe element-e noi în 
exerciții, unele au schfrn- 
bat în întregime compo
ziția. Totuși, avînd în ve
dere creștețea continuă a 
nivelului gimnasticii pe 
plan internațional, gim
nastele noastre mai tre
buie să se preocupe în 
continuare de îngreuna- 
rea și mai accentuată a

. exerciți ilor.
In ceea ce privește exe

cuția am remarcat la con-

de amplitudine în execu
tarea unor elemente.

„cumpănă".
La bîrnă și sol, la ambele echipe, 
s-a ridicat cs:;s:d_._!.il „„ _.tl„

•tică a exercițiilor care s-au îmbogățit cu 
combinații originale de elemente grele 

mișcări de gimnastică artistică, 
i sînt piruetele și săriturile 

între ele. Se pare că la
gimnastele noastre sînt pe

lichidării unor vechi lipsuri :

considerabil valoarea artis-

Și i 
cum 
legate 
bîrnă, 
calea 
căzăturile dese de pe acest aparat. 
Atenția mai trebuie îndreptată spre 
însușirea aterizărilor mai sigure.

La paralele, exercițiile componen
telor echipei romîne au avut o com
poziție mai valoroasă (multe elemente 
de trecere de pe o bară pe alta fără 
sprijin, legate între ele), executate 
în mod curgător. Considerăm totuși, 

★
ascendentăDespre forma

a ușa

vor fi 
cate-

fie vor exista două categorii : I (maeș
tri ai sportului și categoria I) și a 
Il-a (sportivi de categoriile a Il-a și 
a IlI-a). Titlurile de campioni 
decernate doar celor din prima 
gorie.

BOB

o ac-Și această disciplină va avea 
tivitate intensă. Federația va organiza 
„Cupa F.R.S.B.A." (1—3 februarie),
campionatele republicane (4—10 febru
arie) și concursul republican de sa
nie și scheleton (1—3 februarie). In 
plus, în funcție de starea pîrtici, co
misia regională Stalin, precum și o 
serie de cluburi și asociații vor orga
niza alte concursuri.

D. STANCULESCU

Constatări îmbucurătoare 
în „Cupa orașelor13

Etapa a patra, pe lîngă surprizele 
furnizate în cadrul grupelor de la 
București și Hunedoara, ne-a dat sa
tisfacția constatării unei vădite creș
teri a nivelului tehnic al întrecerilor. 
„Secretul" stăpînirii tehnicii de majo
ritatea luptătorilor e simplu ; frecven
ța întîlnirilor în cadrul „Cupei orașe
lor" la lupte „libere" a făcut ca aten
ția antrenorilor s'ă fie îndreptată nu 
numai asupra luptelor „clasice", ci și 
asupra cchr „libere". Rezultatele s-au 
văzut imediat: folosirea largă a unei 
game întregi de procedee la lupta din 
picioare, atac axat pe picioare la 
lupta de jos, combinații subtile cu fo
losirea în atac și a piciorului nu nu
mai a brațe! r — iată pe scurt cît.eva 
din constatările pe care le putem face

după desfășurarea etapei de dumi
nică.

★
Etapa a doua a campionatului pe echipe — re-

tur — la lupte clasice se va desLașura duminică 8
noiembrie 1959. Iată clasamentul după prima 
tapă a returului :

e-

1 Dinamo București 3 3 0 0 45— 1 9
2. C.C.A. București 3 3 0 0 39— 9 9
3. Steagul roșu Or. Stalin 3 3 0 0 36—10 9
4. C.S.C.F.R Timișoara 3 2 1 0 28—18 8
5. C.S.M. Galati 3 2 0 1 29—19 7
6. C.S.M. Reșița 3 2 0 1 21—25 7
7. C.S. Cetatea Bucur Buc. 3 1 1 1 27—21 6
8. A. S. Muncitorul Lugoj 3 1 1 1 24—22 6
9. C.S M. Baia Mare 3 1 1 1 21—27 6

10. C.S: Metalul M.I.G. Buc. 3 0 2 1 21—27 5
11. Dinamo Satu Mare 3 1 0 2 19—27 5
12. Constructorul Cluj 3 1 0 2 li»—30 5
13 A.S.A. Marina Constanta 3 0 1 2 16—30 4
14. C.S. Voința Tg. Mureș 3 0 0 3 15—33 3
15. Voinla Lugoj 3 0 ■0 3 10—36 3
16. Rapid Oradea 3 0 0 3 7—39 3

pe

valoroasă, sau s
mari pentru însușirea

toate concurentele au 
„stînd pe rnîini" cu întoar- 
diferite grade. Aici am ro
ca greșeli ale gimnastelor 
aterizările nesigure, iar la

că ieșirea din „stînd pe rnîini* 1 * * * 5 
bara de sus este încă „punctul 
nevralgic" al unor exerciții (la mul
te concursuri de pînă acum s-a ratat 
această coborîre). La confruntarea cu 
echipa italiană, Sonia Iovan și Ata- 
nasia Ionescu au greșit ieșirea a- 
ceasta și au înlocuit-o cu sub-balan- 
sare, mult mai puțin valoroasă. Ar 
fi bine ca gimnastele noastre să în
locuiască această coborîre cu alta, tot 
atît de valoroasă, sau să depună 
eforturi mai ‘ ‘ :—

PREOCUPARE PENTRU 
ACTIVITATEA DE MASE

In .această iarnă, se va căuta să 
itărească frumoasele roade obținute
i sezonul trecut. Printre principalele
cțiuni care au drept scop atragerea 
nui cît mai mare număr de copii și
e tineri spre practicarea schiului se
Kă : centrele de copii și tineret orga- 
izate de F.R.S.B.A., școlile sportive 
e elevi cu secții de schi și centrele or- 
anizate de cluburi și asociații. Cen- 
ele organizate de federație au spo- 
t de la 20, cîte erau anul trecut, la
5 (s-au adăugat centrele de la Uri- 
ani, Iacobeni, Broșteni, Șirnea și 
orșa) și își vor începe activitatea

15 decembrie sau la 1 ianuarie, în 
ncție de căderea zăpezii. Obiectivul 
incipal al acestor centre (care vor 
iprinde aproximativ 2.500 de copii 
, tineri) este angrenarea tinerilor

ei corectă.
La sărituri, 

executat 
ceri de 
marcat, 
noastre, 
cele italiene îndoirea excesivă a bra
țelor.

Gimnastele lotului nostru vor trebui 
să depună eforturi serioase pentru 
lichidarea lipsurilor semnalate și pen
tru o pregătire cît mai minuțioasă.

ILDIKO GYORGYPAL

ff
Cupa Sportul popular" a încheiat 
cu succes sezonul pe anul 1958

Călăreților bucureșteni 
duminică Ia prînz cinstea

le-a revenit 
... .......  r___ _____  de a închide 
„stagiunea" pe 1959 în sportul călăriet 
Evenimentul a coincis, de această 
dată, cu cea de a treia ediție a 

ț

-fi.
încă un obstacol trecut fără greșeală! Aspect de la pasionai, e întreceri 

pentru Cupa „Sportul popular".
(Foto: H. Nandy) 

ților de la C.S- Recolta București ne 
convinsesem chiar cu citeva zile «nai 
înainte, în cadrul întîlnirii triunghiu
lare internaționale de la Craiova. Io-, 
tuși, dinamoviștii au mai multă expe
riență de concurs și... Dar cine nu si-a 
făcut sîmbătă și duminică asemenea so
coteli ? lată însă că pe lîngă buna lor 
pregăt’re individuală sportivii de la 
C.S. Recolta t»e-au făcut și dovada altor 
calități : omogenitate și o impresio
nantă voință de a învinge. încurajați 
de succesele obținute în întrecerile 
precedente, călăreții de la Recolta n-au 
pregetat să se măsoare de la egal 
la egal In lupta la individual chiar și 
cu un călăreț rutinat cum este dinamo- 
vistul Oscar Rever. Numai că acesta 
nu era cîtuși de puțin dispus să ce
deze primele locuri în probele de cate
gorie setni-ușoară, durată, ușoară și 
ștafetă, probe care i-au revenit și l-au 
desemnat cîștigător al întrecerii ia in
dividual. Pe echipe însă. Elena Lcov- 
Ionescu, Ion Adam și tînărul Andrei 
Costea (participant la concursuri abia 
în acest an) de la Recolta s-au în
trecut pînă la ultima șansă. Și ultima - . «•. -------- a ca.

terminat 
a lost • .« 
definitiv

pei Sportul popular", competiție care 
încă de la inițierea ei a trezit un viu 
interes în rîndurile sportivilor și a- 
matorilor de echitație. Tradiționalul 
trofeu chema la întrecere în acest an 
în primul rînd echipele. Cine va fi cîș- 
tigătoarea ? Iată o întrebare la care 
răspunsul s-a lăsat așteptat pînă în ul
tima clipă a întrecerilor, mai precis 
pînă la trecerea ultimului obstacol din 
cadrul probei de categorie ușoară de 
către Ion Adam de la C.S. Recolta (pe 
calul Sîngera)- Hotărî! lucru, prin dis
puta lor dîrză în toate cele cinci pro
be de obstacole, călăreții de la Dinamo 
București și C.S. Recolta, protagoniștii 
întrecerilor de sîmbătă și duminică, se 
„înțeleseseră" să ne arate tot ce pot. 
Și n-au făcut de loc rău I Cu toții

Âu iDCfipat meciurile
din faza orășenească

a campionatului republican
Aseară m sala Floreasca s-au des

fășurat jocurile din cadrul primei etape 
a campionatului republican de handbal 
în 7, faza orășeneasca. Iubitorii acestui 
sport au fost prezenți în număr destul 
de mare la aceste partide inaugurale,

In primul meci s-au întîlnit echipele 
Dinamo București și C. S. Școlar. 
După o repriză în care dinamoviștii 
au fost net superiori (scor 10—4), 
tinerii handbalist! din echipa C. S. 
Școlar au avut în partea a doua a jo
cului o puternică revenire, astfel că 
partida s-a încheiat cu un rezultat 
strîns: 21—17. Al doilea meci a avut 
ca ‘protagoniste echipele Politehnica și 
Rapid. Studenții au început jocul ex
trem de rapid și au condus în primele 
minute cu o diferență care varia între 
4 și 5 goluri. Pînă la pauză însă, par
tida s-a mai echilibrat (scor 17—15 
pentru Politehnica). In cea de a doua 
repriză ambele echipe au luptat pentru 
victorie. Meciul însă s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate: 26—26.

In ultimul meci, Știința—C.C.A. : 
23—35 (12-15) 

am plecat duminică la prînz 
tiri frumoase despre ultima 
hipică a anului.

cu amin-

pe parcurs 
care a 

greșeala,

șansă evoluția 
lărețului Adam, 
„ușoara" fără „ . 
de partea lor. „Cupa Sportul popular1 
pe anul 1959, le-a revenit d„fm:t:' 
și va îmbogăți frumoasa vitrină a clu
bului sportiv Recolta. Câștigătorilor le 
adresăm și de această dată sincere 
felicitări. Ntt-i putem uita însă nici 
pe călăreții dinameviști, pe cei de la 
Centrul de tineret București, C.C.A., 
și Știința, care timp de două zile ne-au 
îneîntat privirile prin frumoasele lor 
evoluții și ne-au făcut să trăi n cu a- 
tîta intensitate ultimul act al calen
darului competițional hipic pe anul 
1959. Tuturor le urăm succese în pre
gătirea viitoare

OCTAVIAN GINGU
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1 urneul
edi'ie a turneului candi-

candidaților in
american - face comparații

Intr-o recentă declarație, campionul 
recordmanul mondial Tomy Kono a 

relevat meritele sportivilor sovietici, 
iar pe de altă parte a arătat că în 
S.LI.A. sportul acesta este în continuu 
regres din cauza lipsei de cadre. Tine 
retul american manifestă prea puțin 
interes pentru haltere, acest lucru fiind 
provocat la rîndul sau de lipsa ori
cărui sprijin și îndrumare.

Să-i dăm cuvîntul lui Kono :
„O dată cu apariția atleților sovietici 

în arena mondială, sportul halterelor 
a înc?put să fie practicat, pentru pri
ma oară în lume. în mod științific. La 
noi în S.U.A. nu se poate vorbi des
pre așa ceva. De altfel, aceasta este 
explicația de ce în S.U.A. numărul 
halterofililor este foarte mic. De pildă, 
la categoria cea mai ușoară, în afară 
de Vinci americanii nu au un altul de 
valoare apropiată. Aceeași situație se 
prezintă la categoria lui Berger, sau 
ia mijlocie, în care particip și eu. La 
noi tineretul nu este atras de acest 
sport... Așadar, mizeria în acest dome
niu va fi de lungă durată.

Cu totul alta este situația în U.R.S.S. 
Acolo, 
fiecare
mereu 
la fel 
cația succeselor lor. Baza de mase a 
halterelor în U.R.S.S. este foarte mare. 
Fără îndoială că performanțele halte
rofililor sovietici întrec orice așteptări. 
Dar in afară de aceasta ei pot fi nu
miți adevărați sportivi, buni prieteni. 
Datorită calităților lor și rezultatelor 
admirabile pe care le obțin, noi mai 
avem mult de învățat de la sovietici". 

Acestea sînt cuvintele celui mai bun 
halterofil american. Orice comentariu 
este de prisos...

De cîțiva ani se remarcă declinul din 
ce în ce mai accentuat al sportului 
halterelor în S.U.A. Dacă între anii 
1950—19.53, la campionatele mondiale, 
echipa S.U.A. a totalizat numărul cel 
mai mare de puncte, după aceea hal
terofilii sovietici au cucerit supremația 
în această dificilă d’sciplină sportivă. 
Sase ani consecutiv reprezentanții 
U.R.S.S. au cîștigat marea majoritate 
a titlurilor mondiale, în timp ce halte
rofilii de peste ocean erau reduși la. ro
lul de spectatori ai propriu'ui lor de
clin. In această perioadă sportivii so
vietici au urcat de 24 de ori pe podiu
mul cîșt'gătorilor olimpici sau mon
diali, în timp ce americanii au avut 
această satisfacție doar de 11 ori... 
Recent, la campionatele mondiale de 
la Varșovia Halterofilii sovietici au cu
cerit 4 titluri în timp ce americanii au 
ocupat un singur loc I, prin Tomy 
Kono.

Tomv Kono este un nume consacrat 
în sportul cu haltere. Sportivul din 
Hawai care a cucerit de 7 ori conse
cutiv titlul de campion al lumii, a ră
mas... singura mîndrie a halterofililor 
americani.

Ia turneul de șah de la Dresda :

Marii maeștri sînt in frunte
Szabo l-a învins pe Witkowski

?i

masa uriașă de parfcipanți la 
categorie a făcut să crească 
numărul maeștrilor. Toți sînt 

de buni și aceasta este expli-

• Actuala 
daților, a lV-a de după război, a pro
gramat 112 pat tide. Din acestea doar 
4? s-ait terminat la egalitate, celelalte 
70 dînd cîștig de cauză uneia din părți. 
Procentul de 62 la sută victorii de
monstrează dîrzenia luptei, faptul că

victorii, nici o Infrîngerel In schimb in 
toate partidele pe care le-a pierdut a 
avut... dreptul primei mutări. Cronicarii 
glumeau spjinind: „Cîtid Keres joacă 
cu negrele adversarii au o zi... neagră". 
1 al, in schimb, din cele 16 victorii 9 
le-a obținut in partidele in care înce-

sută din punctele posibile. Aceast; 
notă o data în plus marea îorț 
joc a lui Mihail Tal.

o Amănunte despre marile tnti 
șahiste interesează tot mai mult 
terii. Un pasional al sportului min 
s-a adresat cu întrebarea dacă „Tu 
candidaților din Iugoslavia a tos
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In turneul internațional de șah de 
Ia Dresda au mai rămas de jucat trei 
runde, luliu SzaL'O și a îndreptat si
tuația in clasament, remizînd în runda 
a Xl-a cu Goltz și cîștigînd în runda a 
Xll-a la Witkowski. Liderul clasamen
tului, Gheller, a remizat partidele cu' 
Fiehtl și Taimanov Acesta din urmă 
a cîștigat întrerupta la Karaklaict. Trei 
puncte a realizat Uhlman. El a cîștigat 
întrerupta cu Goitz, i-a învins apoi oe 
Witkowski și Zinn. In runda a Xl-.a 
îvkov a remizat cu Florian. Surprize. ■ 
pot li considerate întringerile suferite 
de Pidevski la Zinn și de Karaklaict la 
Fiehtl.

In clasament cei patru mari maeștri 
particioanți ocupă acum primele locuri 
1. Gheller 9 p. 2—3. Uhlman. Tai-',", 
manon 8 p : 4. Ivkov 7 ’/? p (I). Ur-.. 
rriează : 5. Pidevskt 6 ’/i P- (I) : 6—9.-> 
rtorian (I). Pdsch (1), SZABO. Zinn'.’. 
•6 p: 10 Frantz 5 ‘/s. P- (O: D. Ka-" 
.raklaici 5 o: 12. Berthold 4 */? p. (1):<- 
13. Goliz 3 */? p (IV: 14—16. Lokvenc 
(I). 'Witkowski, Fiehtl 3 p.

în fiecare partidă s-a jucat energic, 
la cîștig. .Marii maeștri au plătit însă 
„tributul" agresivității : s-au comis — 
după cum declară Tal — destul de 
multe greșeli.

® Un clasament al victoriilor (deșt 
oficial nu se face) H aduce de aseme
nea pe prunul loc pe Tal cu 16 partide 
cîștigate Urmează Keres 15, Smîslov 
9, Fischer 8, Petrosian 7, Olafsson 
și Gligorici 6, Benko 3.

• Tal are și cele mai puține înfrân
geri suferite în turneu (4), ca și- Pe
trosian de altfel. Dar în timp se cam
pionul U.R.S.S. a făcut 17 remize 
(cifră record pentru turneu), Tal „a 
încheiat pace" doar de opt ori în timpul 
concursului. Keres are 6 înfrîrigeri. 
Smisloo 7, Gligorici 9, Fischer 11, 
Olafsson 14, Benko 15.

• Ne întreba deunăzi un cititor: 
„Este oare un avantaj să ai albele ?“ 
Turneul candidaților nu dă răspuns a- 
ftrmati-.i la această chestiune. Dimpo
trivă. Din cele 70 de partide decise, 
negrele au cîștigat 36. Keres, de pildă, 
a lucat excepțional cu negrele: 10

puse jocul. A pierdut două partide la 
alb și două la negru. Un procentaj 
constant a reușit Petrosian : alb
+4 —2; negru —2. In schimb, 
Smîslov manijestă o evidentă preferință 
pentru culoarea neagră cu care a clști- 
gat 7 partide față de două victorii ob
ținute cu albele.

• Un alt „record" al turneului : pro
centajul lui Tal — 72 la sută ! Nicio
dată turneele candidaților nu s-au cîș
tigat cu 
PF.STA, 
realizat 
la sută. 
(28) - 
Smislov 
In sfîrsit, 
(HAGĂ -

asemenea procent. LA BUDA- 
Boleslavski și Bronstein au 

12 p. (din 18
LA ZURICH,

61 la sută, LA
H ‘/2 p. (18)

la marele 
MOSCOVA 1948) pentru 

desemnarea campionului lumii Botvinik 
a învins cu 14 p. (20), realizînd 70 la

partide) — 66 
Smislov 18 p. 
AMSTERDAM, 
— 62 la sută.

meci turneu

mai lung din istoria șahului ?“. 
Nici ca număr de runde, nici ca 
rată. In 1889, la New York, s-a 
un turneu cu 20 de participant (c 
tur). Fiecare concurent a susținut 
38 de. partide. Concursul, care a < 
două luni încheiate, s-a soldat cu 
tona lui Cigorin și Weiss care au 
bzat 29 p. deci 76 la sută. Nouă 
mai tirziu la Viena un turneu d 
de runde vede din nou o dublă 
torie: Tarnsch și Pilsburț/ 27 b 
La Petersburg în 1895 Lasker, Ste. 
Pilsbury și Cigorin iau parte Ic 
meci turneu în 6 tururi. A învins Zz 
cu 11 l/? p. din 18 posibile. Și un . 
nunt, pe atunci toate partidele 
miză se rejucau. Ceea ce astăzi 
face ca unele turnee să dur 
anii.

valeriu chio*

In preajma meciului R« P. Romină-R. P. Sulga

Măiestria acestor jucători de hochei 
pe turbă es'e neîntrecută 1 De altfel, 
așa se explici faptul că India a cîștigat 
toate turneele olimpice la care a par
ticipat. In lotogralie, Ndhan Singh (iu- 
cătorul cu turban) ce! mai bun hoclieist 
andian, conduce un atac în meciul cu 
selecționata orașului Jena (R.D.G.), 
cîștigat de India cu 2—0.

Vă prezentăm
Meciul de fotbal Bulgaria—Franța 

era pe sfîrșite și nici una din echipe 
nu reușise să ia r—— y •" 
minutul 87 al ‘ .......... ~
schimb de pase, 
sesia lui Kolev, 
de „timbra sa“, ...
60.000 de spectatori prezen i în tri- 
bune'e stadionului „Vașil Levski" ră
măseseră cu respirația întretăiată: 
„Va reuși oare Kolev să înscrie ?! 
Indoia'a n-a durat decît cîteva frac
țiuni de secundă. Șutul sec și precis 
al atacantului bulgar a făcut ca min
gea să se odihnească în plasă. Aplau
zele și viralele nu mai conteneau: 
Victorie 1

Iată o frîntură din prodigioasa ca
ri-ră snorUvă a lui Ivan Kolev. Nu o 
dată talentatul fotb’list a adus vic
toria „il"-lui bulgar.

Pentru a ne da și mai bine seama 
de talentul, munca, perseverența in
terului stînga al Ț.D.N.A.-ului, să înce
pem cu... începutul. Primul „dribling", 
cum îi place să spună, l-a făcut într-o 
echipă de pitici, acum 20 de ani. Mai

avantaj. Iată-ne și în 
întîlnirii. După un 

mingea a junge în po- 
scăpat pentru o clipă 
fundașul Kaelbel. Cel

Cu balonul rofund în jurul lumii
U.R.S.S. Lokomotiv a ajuns 

pe Dinamo Moscova
Deși campionatul e pe sîirșite. nici 

tuația in fruntea clasamentului nu s a 
Dihănii» 
fața , noii 

-cîștigat 
continui
Aceasta a întrecut eu 2- 
2—0 pe Ț.S.K.M.O Dinamo 
toate nie-iurile obținind două 
în ultimele etape : 4—1 cu 
cu Aripile Sovietelor. Fosta 
Moscova, și-a terminat și ea 
nlonat. întrecînd în ultimele două meciuri 
1 i scor (1—0) 
0 performantă 
pedo Moscova, care a 
cu Zenit Leningrad și

si-acum
in fruntea clasamentului nu s a clarificat. 

Moscova a pierdut in mod surprinzător în 
promovate S.K.V.O. (0—1) și deși a 

ia Chișinău . îuiîlnirea cu Moldova (1—0). 
să fie amenințată de Lokomotiv Moscova.

1 pe Dinamo Kiev și cu 
Tbilisi a terminat 
victorii concludente 
T.S.K.M.O. și 2—1 
campioană. Spartak 

jocurile din cam- 
eu ac.e- 

pe Șahtior Stalino și S.K.V.O
asemănătoare a realizat și Tor-

ciștiqat cu 2—0 meciurile
Dinamo Kiev.

ged—Tatabanya 1—0, Csepel—Vasutas 1—0, Szom- 
bathely—Pecs 2—0.

1. Ujpesti Dozsa
2. MTK
3. Honved
4 Ferencvaros
5. Tatabanya

11
11
11 
11
11

8
6
6
4
4

1 
t
3
2
3

23: 7 
24:13 
27:19 
18:15 
10: 7

R. D. GERMANA. lupta d ntre 
Wîsmut și Vorwâ.ts cont nuă

18 
Ui
14
13
12

1-0. 
Bor-

1—0, Angers—Limoges 
Nice—Toulon 4—2.

2—2. Lens—Rennes 
Racing—Lyon 4-0.
deaux—Stade Fr. 3—3, Suchaux-—Monaco 1—0

1. Reims 14 11 3 0 48:18 25
2. Nîmes 15 11 2 2 38:17 24
3. Limoges 15 7 fi 2 20:12 20
4. Racing 15 7 4 4 49:20 18
5. Nice 15 8 2 5 34:28 18
6. Lens 15 7 4 4 23:23 18

ANGLIA. Un „pluton în urmărir ea
iui Tottenham

englez pre- 
rele, Totten-

ai campionatului
că odată cu venirea vremii 
care are în formație o serie de jucători

- va ,.sucomba" pe terenurile desfundate, 
însă că sîmbătă echipa din Londra a cules

Unii comentatori 
tindeau 
ham — 
fragili 
Iată
o nouă victorie : 2—1 la Manchester Citv. West 
Ham învinsă de Fulham (1—0) cedează locul dai 
camnioanei Wolverhampton, care a întrecut cu 
2—0 pe Newcastle. Celelalte rezultate : Arsenal- 
Birmingham 3—0. Blackburn—Manchester U. 1—1, 
Blackpool—Preston 0—2. 
verton—Leicester i
Nottingham^—Chelsea 
wich 2—0

avansul

1. Dinamo Moscova '20 12 4 4 38:19 28
2. Lokomoti v Moscova 21 12 4 5 41:24 28
3 Dina mo Tbilisi 22 12 3 7 48:33 27
4. Torundo Moscova 22 11 3 8 27:23 25
5. S.K V 0. 20 10 4 fi 33:26 24
6. Sparta k Moscova 22 8 8 6 32:28 24

R. P. UNGARA. Ujpesti Dozsa

1. Vorwărts
2. Wismut
3. Dynamo Berlin

in campionatul maghiar

1—0 .
Pecs

menfine

In ultimele patru zile. . __ r_____  _
s-au desfășurat două etape. Liderul Ujpesti Dozsa 
a obținut două victorii: 3—0 'u Vasutas și 
cu Salgotarjnn MTK a d’spus cu 3—0 de . ..
și cu 1—0 de Diosgyiir. în timp ce Honved după 
ce a întrecut cu 3—2 pe Diosgyor a fost în
vinsă eu acelaș scor de Ferenrvaros. Vasas a 
obținut d>uă victorii, îmbunătățindu-și poziția în 
clasamen- • 3—2 cu Csepel și 3—1 cu Dorog
lată alte rezultate din etapa de duminică: Sze-

In etapa a 22-a (cu 4 înainte 
pentru primul loc dintre Wismut 
și Vorwărts continuă. Duminică 
învinsă cu 2—1 de Forischritt 
timp ce Vorwărts a terminat ia 
cu Lokomotive Stendal. Iată 
Einheit Dresden—Rotation Leipzig 
Erfurt—Chemie Zeitz 1—0. Motor
Rostock 1—0. Aktivist Brieske—Motor Zwickau 
2—0. Lokomotive

de sfirșit) lupta 
Karl Marx Stadt 

Wismut a fost 
Weisenfels. in 
egalitate (0—0) 

celelalte rezultate : 
2—0. Turbine 

Jena -Empor

Berlin 0—2.

2
4
5

42:16
35:21
41:20

32
32
29

Bnlton—Leeds 1—1, F. 
6—1, Luton—Bumlev 1—1. 

. 3—1, Sheffield-West Brom-

minat cu victoria netă a echipei Vienna la se»- 
rul de 3—1. Jn urma acestui rezultat. Vienna se 
menține, alături de Rapid, în fruntea clasamen
tului. în timp ce Wiener S.K. ocupă locul al cm 
cilea. Iată celelalte rezultate : Rapid Viena — 
Linzer A.S.K. 5—1, W.A.C.—Wiener Neustadt 
2—1, Austria Salzburg—Simmering 1—1, Grazer 
A.K.—Wacker Viena 3—1, Austria Viena—Kremser 
5—3, Admira Viena—Dona wit»

1. Rapid
2. Vienna
3. Austria Viena

P..P.F. IUGOSLAVIA.
continuă să

Campionatul iugoslav s-a 
tapa a Vll-a, care a dat 
OFK Beograd—Buducinost Titograd 2—1, Voivodi
na Novisad—Dinamo Zagreb 2—2, Radnicki Bel
grad—Partizan Belgrad 2—1, Rieka—Steaua Roși» 
Belgrad 0—1, Sarajevo—Velej

7
7 
7

★ 
preliminariile

... Ghana—Nigeria 4—1 (Ghana s-a 
golaverajul de 5—4, ț

1. Dinamo
2. Voivodina
3. Steaua Roșie

1—2

FRANȚA. Nîmes cedează pasul...
Stade de Reims amenință să se distanțeze, 

după cele două etape desfășurate joi și duminică. 
Fosta campioană a obținut două victorii la scor 
(6—0 eu Angers și 5—2 la St. Etienne) și are 
acum 1 punct avans — și un joc mai puțin ! — 
față de Nunes, care dă evidente semne de obo
seală : 2—1 la Lyon și 2—2 cu Toulouse. Iată 
celelalte rezultate 
bourg 
Sedan 
deaux 
Nice _ _____
Strasbourg—Le Havre

1. Tottenham
2. Wolverhampton
3. W-st Ham
4. Blackburn
5. Fulham
fi. Preston

15
15
15
15
15
15

8
9
8
7
8
8

fi
2
3
5
3
3

1
4
4
3
4
4

30:17
45:29
27:19
28:20
33:25
33:27

22
20
19
19
19
19

10
10
10

8 1
8 1
7 1

2—0.
1— 5 

5—0
2— 1.

de joi : Valenciennes—Stras-
Rennes—Sochaux 0—1, Sfade Fr.— 
Le Havre—Lens 3—1, Monaco—Bor- 

Toulon—St. Etienne 0—1, Limoges 
Toulouse—Racing 1—1. Duminică :

2—1, Sedan—Valenciennes

AUSTRIA. Sportklub
5

Wener 
pe locul

Campionatul Austriei a continuat sîmbată și 
minică. Sîmbătă s-au disputat șase partide, prin
tre care Wiener S.K.—Vienna, intilnirea s-a ter-

ou-

pe Ivan Kole
tirziu, ca junior, joacă în ecliips 
fotbal „Sportist". Numele lui însă 
vine cunoscut iubitorilor de fotbal 
întreaga Bulgarie de abia cind i 
in echipa militară V.V.S.. în timp 
face stagiul militar. Conștiinciozit 
sa, munca perseverentă, talentul 
„scapă" specialiștilor. Antrenorul 
ehipei Ț.D.N.A., maestrul emerll 
sportului Krum Milev, își pune i 
speranțe în Kolev și-l promoveazi 
încredere deplină în prima garni 
Lucrul acesta însemna foarte mult 
trebuie să omiFm faptul că m 
majoritate a fotbaliștilor echipei 
Ftare erau cotnponenți ai lotu 
prezentative. Dar antrenorul i. 
înșelat. In scurt timp și Kolev 
cinstea de a fi selecționat în lotul 
țional.

La cei 29 de ani ai săi (pe ca 
împlinește pese o lună), Kolev 
Li activ 80 meciuri international ț 
proape 300 de campionat. Iar tri 
, naționa'ei" l a îmbrăcat de 41 de 
In cele 80 de meciuri internațional 
care a participat, el a înscris nu 
puțin de 70 goluri ! Și încă un a 
nunt. De aproape 10 ani, el activ 
în cadrul clubului Ț.D.N.A., fiind

■ întotdeauna golgeter al campiona 
Ibii'gar.

Prețuind talentul, munca sa s 
nittă, activitatea sportivă rodnică, 
niunea dc Cultură Fizică și Sport 
R. P. Bulgaria a acordat recent 
balistului Ivan Kolev înalta distil 
de maestru emerit al sportului.

Acum. în preajma confruntării 
^ire reprezentativele olimpice ale 

' ' . nc-am f
Ttsaf lui Ivan Kolev cu rugăminte: 

Va ne împărtăși părerea sa despre 
‘ ciul de duminică. Aîodest ca 

deauna și reținut în pronosticuri 
ne-a declarat : „Deoarece cunosc f< 

bine fotbalul din R. P. Romînă și 
de ce sînt capabili fotbaliștii rot 

o deosebită st
Și 
băieții noștri am încredere și see 
ocupăm primul loc în clasamentul 
riei. Aceasta cu at’t mai mult ct 
șansele sînt de partea noastră. A 
nevoie doar de două puncte și spe 

le vom ob'ine în ce'e două înti 
cu fotbaliștii romîni. Băieții n 

cred că, dacă nu la București, cel 
Bre™ țin la Sofia vom cîștiga ! Cit de 
( ' părerea mea. va cîștiga cel mai 
< ‘Dar să așteptăm pînă duminică!
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ZagrebJ pomîne și R.P. Bulgaria,
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Dinamo 
conducă
reluat duminică cu o 
următoarele rezultate .
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i»
’ pentru 

nu fi
I ’ (Ghana s-a 
pentru finala > 
Surinam 2—2 '

turneului ohm-O Rezultate din 
pic : Malta—Tunisia 0—0 (a arbitrat P. Kroner- 
R. P. Romînă), ............................
calificat cu „ ,
grupei africane), Antilele Olandeze—Surinam _ -
• Noua campioană a Finlandei este echipa 

H.l.F.K. In 18 jocuri ea a acumulat 27 puncte 
avind un golaveraj da 43:26. Campioana de anul 
trecut. Palioseura-Kuopio, a ocupat locul IV, cu 
21 puncte.

Q Echipa finland'ză Palloseura. care se aîtă 
în turneu in Uniunea Sovietica, a susținut prima 
intîlnire în compania echipei Nefiianik-Baku. Fot 
baiiștii sovietici au cîștigat cu 3—0
• In continuarea turneului pe care îl î 

prinde In R. P. Chineză, echipa Algeriei Libere a 
mai susținut încă două întîlniri : 4—0 cu selec 
ționata orașului Șenian și 1—5 cu selecționata 
orașului Țiantîn.
• La Praga s-au întîlnit echip?Ie de juniori ale 

R. Cehoslovace și R. D. Germane. Fotbaliștii 
cehoslovaci au cîștigat cu 5—1 (3—0).

i care am
fac pronosticuri! Dar
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