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Decorarea unor sportivi participant la Olimpiada de ia Roma
Vineri la amiază la Prezidiul Marii Adunări Naționale 

a avut loc solemnitatea înmînării Ordinului Muncii și 
Medalia Muncii unor sportivi distinși pentru merite deo
sebite în pregătire și pentru rezultatele obținute la cea 
de-a 17-a ediție a Jocurilor Olimpice de la Roma.

La solemnitate au participat tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
Gheorghe Stoica, secretarul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Anton Tatu Jianu și Ion Balaș, vicepreședinți 
oi U.C.F.S.

A fost conferit „Ordinul Muncii" dlasa I sportivilor 
lolanda Balaș, Dumitru Pîrvulescu, Ion Dumitrescu; 
„Ordinul Muncii" clasa a II-a Ion Cernea; „Ordinul 
Muncii" clasa a IH-a Ion Țăranu, Maria Vicol, Ion 
Monea, Lia Manoliu, Leon Rotman, Sonia lovan, Elena 
Leuștean, Uta Poreceanu, Atanasia lonescu. Emilia Liță, 
©lena Niculescu, Ion Corneatiu, Ion Soter.

De asemenea au fost înmînate unui număr de 8 spor
tivi fruntași, antrenori și tehnicieni „Medalia Muncii" (Zoi- 
tar Stnoș, Ioan Cosma, Titus Tatu, Ion Vascul Poipovici, 
Valentin Bați, Niculae Voicu, Adalbert Balint și Anghel 
Vrabie).

Cu acest prilej, pentru merite deosebite în muncă a 
fost conferit „Ordinul Muticii" clasa a IH-a inginerilor 
Alexandru Hossu și Dan Rengean i care lucrează în 
sectorul controlului instalațiilor mecanice sub presiune 
și instalațiilor de ridicat.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, în numale C.C. al 
P.M.R., al guvernului și al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a felicitat călduros pe cei decorați, urindu-te 
noi suooese în ridicarea măiestriei sportive.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a urat, de asemenea, 
inginerilor decorați noi succese în activitatea lor pentru 
ridicarea continuă a nivelului tehnicii în țara noastră.

Mulțumind în numele sportivilor pentru înaltele dis
tincții acordate, maestra emerită a sportului lolanda 
Balaș a arătat că rezultatele bune obținute de ei se 
daitoresc sprijinului permanent dat de partid, de guvern 
și de întregul popor muncitor pehiru dezvoltarea mișcării 
sportive din țara noastră. Distincțiile primite — a spus 
ea — constituie un îndemn de a ridica tot mai sus 
gloria sportivă a patriei noastre.

(Agerpres)

Participare entuziastă in crosul de mase 
„Să intimpinăm 7 Noiembrie"

Aleile fabricii de confecții „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ au fost joi du/>ă-amiază 
locul unor însuflefite întreceri. In fotografie un grup de tinere muncitoare por

ției pind cu entuziasm la crosul organizat în cinstea zilei de 7 Noiembrie

1
înaltă prețuire și îndemn
Ieri, la Prezidiul Marii Adu

nări Naționale, au fost în
mînate unui grup de sportivi 

1 fruntași, antrenori și tehnicieni
ordine și medalii ale Repu
blicii Populare Rotnîne.

Pentru sportivii noștri această 
j zi are o deosebită semnificație.

Ea ne-a făcut să retrăim clipele 
cînd din Roma celei de a XVI!-a 

i i Olimpiade soseau vești despre suc
cesele sportive românești, cînd în 
capitala Italiei răsunau solemn a- 
cordurile Imnului de stat al Re
publicii Populare Romîne. lolanda 
Balaș, Dumitru Pîrvulescu, Ion Du
mitrescu — trei vrednici reprezen
tanți ai mișcării noastre sportive 

i au urcat pe treapta cea mai de
sus a podiumului. împreună cu ei, 
atți sportivi rotninj au avut o com
portare frumoasă, ridicând tot mai 

i sus prestigiul sportiv al patriei, 
i Locul 10 din 84 de țări, în ierarhia 

sportului mondial, este fără îndoială 
1 o realizare. Mai ales că nu este 
' chiar atît de departe vremea cînd 

numele țării noastre nu era rostit 
i în arena sportului internațional.

Acum el este pronunțat cu respect 
și cu admirație datorită succeselor 
realizate în anii regimului nostru 
democrat-popular.

Aceste succese sînt rezultatul în
țelepte! conduceri și îndrumări a 
mișcării sportive de către partid, 
atenției pe care partidul și guver-

* 

După solemnitatea decorării
Foto Agcrpreș

nul nostru, întregul popor, o acordă 
culturii fizice și sportului. Prin 
grija partidului, tineretul nos
tru crește puternic și sănătos, en
tuziast și îndrăgostit de viațăi, 
încrezător în viitorul său luminos, 
dornic mereu să fie cît mai folosi
tor patriei și poporului. Sportul a 
devenit un bun al tuturor celor ce 
muncesc, o activitate care angre
nează mase tot mai largi. Din rân
dul sutelor de mii de practicanți ai 
sportului de fa orașe și sate, din 
fabrici și uzine, din întreprinderi, 
școli, universități s-au ridicat toți 
cei cărora patria le-a acordat înal
ta ei prețuire.

Performanțele, marile recorduri, 
victoriile olimpice stîrnesc totdea
una admirație. Sînt iubiți și pre- 
țuiți campionii. Și fiecare tînăr 
este dornic să le urmeze exemplul, » 
să-i ajungă. Desigur că pentru a 
urca treptele măiestriei, pentru a 
ajunge în vîrf, se cer aptitudini 
și muncă. Dar talentul cel mai 
strălucit și sîrguința cea mai neo
bosită nu sînt deajuns pentru suc
cesul deplin, dacă nu există con
dițiile necesare unei bune pregătiri. 
Partidul și guvernul nostru au creat 
tineretului condiții optime de viață 
și de practicare a sportului. Iubito
rilor sportului le-au fost dăruite 
minunate baze sportive. De pregă
tirea sportivilor se ocupă profesori, 
antrenori, tehnicieni pricepuți, cu 
o înaltă calificare.

Sportivii noștri fruntași, ca și

(Continuare In pag. a 2-a)

Mulțumim

din inimă Partidului!

Am trăit, alături de ceilalți sportivi 
fruntași, o zi minunată pe care nu o 
voi putea uita toată viața. Solemni
tatea înmînării de ordine și medalii 
celor oare s-au distins la Jocurile O- 
Umpice de la Roma înseamnă pentru 
fieoare dintre noi o înaltă prețuire, o 
dovadă de cinstire și încredere pe 
care avem datoria s-o răsplătim prin 
noi succese care să contribuie la creș
terea prestigiului sportiv al patriei.

Mulțumim din inimă partidului 
pentru grija părintească pe care o 
poartă mișcării de cultură fizică șl 
sport, pentru minunatele condiții ce 
ne-au fost create. Munca și talentul 
nu. sînt suficiente pentru a urca trep
tele măiestriei sportive. Sînt nece
sare condiții de pregătire, o grijă 
permanentă, o îndrumare In viața de 
fiecare zi- Astăzi, sportivii patriei 
noastre au toate aceste condiții, au 
asigurate toate posibilitățile pentru a 
se afirma, sînt prețuiți și iubiți pen
tru munca și strădaniile lor. Deco
rarea noastră constituie în același timp 
un puternic imbold pentru activitatea 
viitoare. Pentru aceste zile fericite, pen
tru viața noastră nouă și frumoasă, 
pentru viitorul tot mai luminos spre 
care pășim cu încredere, mulțumim cu 
toată căldura inimilor noastre părinte
lui nostru iubit, Partidului.

IOLANDA BALAȘ 
maestră emerită 

a sportului

Primele întreceri In
HUEDIN, 21 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Joi după amiază, 
peste 4000 de spectatori au asistat la 
deschiderea festivă a celei de a II-a 
ediții a „Cupei Agriculturii", ce a 
avut toc pe stadionul „Vlădeasa" din 
localitate. După defilarea finaliștilor 
celor șase regiuni (peste 300 de spor
tivi) a urmat un frumos program 
sportiv: trei reprize de gimnastică 
prezentate de elevi din Cluj în cinstea 
participanților. După aceea s-a des
fășurat o repriză de dansuri populare 
care a fost lung aplaudată. Apoi în 
mijlocul terenului s-a încins o horă 
plină de ritm, iar lin ceardaș a com
plectat programul. Imediat după fes
tivitate, sportivii s-au îndreptat spre 
localitățile unde vor avea loc între
cerile.

Țăranii muncitori din Sîncrai, Al
maș, Izvorul Crișului, Aghireș, Cu- 
zăplar își primesc oaspeții. Astfel, la 
Almaș, în fața sfatului popular, peste 
1000 de localnici au ținut să fie pre- 
zenți la sosirea sportivilor. Se leagă 
cunoștințe. Dumitru Butușină, muu-

Activul obștesc, sprijin de nădejde 
în munca de întărire și dezvoltare 

a mișcării sportive

Din vicfța 
organizației noastre

Uniunea de Cultură Fizică și 
Siport, ca organizație de mase 
creată pentru a contribui la 

educația comunistă a tineretului, se 
barează în activitatea sa pe colabo
rarea unui mare număr de oameni ai 
muncii, inimoși iubitori ai sportului. 
Prin activitatea lor voluntară, aceștia 
aduc o importantă contribuție la dez
voltarea și întărirea mișcării sportive. 

Apreciind așa oum se cuvine acest 
ajutor, consiliul regional U.C.F.S. Sta
lin s-a străduit în permanență să a- 
tragă în munca 
sportivă și să in
struiască un număr 
cît mai mare de ac
tiviști obștești. In 
regiunea noastră, în 
momentul de față, există peste 1.300 de 
activiști obștești care desfășoară o rod
nică activitate în cele aproape 100 de 
ootnisii pe ramură de sport organizate 
pe lingă consiliile raionale și orășe
nești U.C.F.S. în afară de aceștia, 
mulți activiști sportivi muncesc ca 
instructori voluntari pentru diferite 
prohleme ale activității noastre, în co
misiile de propagandă sau în alte do
menii ale mișcării sportive.

în activitatea sportivă din cadrul re
giunii noastre există o serie de acti
viști obștești care muncesc ou multă 
perseverență, cu dragoste și devota
ment față de sport, dovedindu-se aju
toare de nădejde în munca noastră. 
Este cazul lui Gheorghe Lungu, pre
ședintele comisiei regionale de hand
bal, una dintre cele mai active comisii 
regionale, loan Boamfă președintele 
comisiei regionale de box, care se evi

Foto : II. Nandy

„Cupa Agriculturii"
citor la G.A.S. „Axente Sever" din 
raionul Mediaș și Franc isc Szekcli de 
la aceeași unitate socialistă, discută 
aprins cu noile cunoștințe.

Aceștia sînt tinerii din Almaș. Su
biectul îl ghicești ușor: cine va cîș- 
tiga turneul 'de fotbal? Așa se nasc 
prietenii. Gazdele își conduc oaspeții 
către noile lor locuințe.

Vineri s-au desfășurat primele în
treceri. Iată câteva rezultate :

FOTBAL: R.A.M.—Baia Mare 8-0 
(4-0), Cluj—Oradea 2-0 (1-0). VOI.EI:, 
feminin: Cluj—Stalin 3-0, R.A.M.—; 
Baia Mare 3-1, Hunedoara—Oradea 
0-3, Baia Mare-Hunedoara 3-0, Stalin. 
—R.A.M. 1-3, Oradea -Cluj 0-3, mas
culin : Stalin—R.A.M. 2-3. Cluj—Hu
nedoara 3-0, Oradea—Baia Mare 3-1. 
POPICE : Hunedoara—Oradea 1037- 
1214.

întrecerile continuă astăzi, iirmînd 
ca închiderea festivă să se facă du-’ 
minică dimineața pe stadionul din 
Huedin.

OTTO BENKO

dențiază ,prm seriozitatea cu care con
duce munca comisiei, Silviu Ploeștea- 
hu, președintele colegiului regional al 
antrenorilor de fotbal, care a reușit să 
organizeze în bune condițiuni schimbul 
de experiență dintre antrenorii de fot
bal din regiune, Constantin Voiriea, 
activist voluntar al consiliului raional 
U.C.F.S. Sibiu, care îndrumează cu 
mult simț de răspundere munca aso
ciațiilor din sectorul de care răspunde, 
Gheorghe Sasu, președintele comisiei 
de propagandă a consiliului orășenesc 

U.C.F.S. Sibiu, ca
re muncește cu 
bune rezultate pen
tru popular.’?, ■ ea 
mișcării de cultivă 
fizică și sport în în

treprinderile și instituțiile din oraș, o- 
losind mijloace variate de propagandă 
și agitație. Ar mai putea fi citați de 
asemenea, activiștii Nicolae Lebti, pre
ședintele consiliului voluntar UC.l’.S. 
din orașul Codlea, Ioan Vigheci. pre
ședintele comisiei raionale de lofbal 
Codlea, Nieolae Zaharia, președmt le 
comisiei orășenești de schi Sibiu A- 
semenea exemple sînt foarte nume
roase și în alte raioane cum ar fi Me
diaș, Tîrnăveni, Rupea, Agnita. Sighi
șoara, unde munca entuziastă a aces
tor activiști contribuie cu succes la 
îndeplinirea sarcinilor noastre.

Un mijloc eficace de a îndruma

SEVER PĂDUREANU 
președintele consiliului regional 

U.C.F.S. Stalin

(Continuare in pag. a 2-a)

Luni 24 octombrie a.c. va avea loc la< Iași o consfă
tuire cu cititorii ziarului „Sportul popular , organizată în 
colaborare cu comisia de propagandă a consiliului regio
nal U.C.F.S. Consfătuirea va avea loc în sala Casei 
prieteniei romîno-sovietice din str. Păcurar nr. 2 și va 
începe la ora 17.30. După consfătuire va fi -prezentat un 
film cu temă sportivă.



Colaborare rodnica PREOCUPARE PENTRU COMPETIȚII

Mișcarea 'de cultură fizică și sport 
'din raionul V. I. Lenin din Ca
pitală a obținut în ultima vre

me succese frumoase atît în sportul de 
performanță cît mai ales în sportul de 
mase. Aceste succese nu sînt întîmplă- 
toare. Ele se datoiesc muncii neobo
site, de zi cu zi, pe care au depus-o 
activiștii sportivi în cadrul celor peste 
40 de asociații sportive existente în 
raion cit și entuziasmului crescînd al 
tinerilor, care au răspuns la toate ac
țiunile întreprinse.

Un factor important în obținerea a- 
cestor succese a fost și str.însa cola
borare ce s-a închegat în ultima vre
me între organizațiile U.T.M. și con
siliile asociațiilor sportive. Aceasta 
stiiiisă colaborare se manifestă înc.e- 
pind de la alcătuirea planului cot nun 
de acțiune și pînă la desfășurarea pro- 
priu-zisă a competiției. Astfel, cu oca
zia Concursului cultura l-sportiv, etapa 
pe asociație și cele următoare — ia- 
terasociații și cea finala — consiliul ra
ional U.C.F.S. a colaborat de la în
ceputul acțiunii și pînă la festivitatea 
de închidere cu Biroul raional U.T.M. 
Rezultatele au fost grăitoare. Peste 
20.000 de tineri.și tinere din întreprin
derile, instituțiile și școlile raioniti.ii 
au luat startul țn această frumoasă 
întrecere de mase. Alături de ei au 
participat, de asemenea, încă 3.000 de 
tineri în cadrul concursurilor culturale. 
Datorită bunei mobilizări cît și a unei

GHEORGHE ȘULEA 
secretar cu probleme de propagandă 

al comitetului raional U.T.M.
V. I. Lenin

organizări superioare; raionul nostru a 
reușit să ocupe locul întîi pe Capitală 
în ceea ee privește mobilizarea și or
ganizarea și locul doi în clasamentul 
general.

Desigur că succesul mai sus-amin- 
tit, cît și celelalte rezultate bune obți
nute cu prilejul unor manifestații spor
tive asemănătoare, își au izvorul nu 
numai în colaborarea la nivelul orga
nelor raionale ci și la cel al întreprin
derilor și instituțiilor. La uzina meta
lurgică „Mao Tze-dun", de pildă, -se
cretarul organizației de tineret pe în
treprindere, Iordan Marghioala, ține 
legătură permanenta cu președintele 
asociației sportive, Olieorgbe Arsenc. 
Rezultatele ? Din cele mai hune. Ti
nerii acestei uzine s-au situat 
printre fruntașii pe raion . în , privința 
activității sportive. Același lucru îl pu
tem spune și despre uzina „Grigore 
Preoteasa". Secretarul organizației de 
tineret, Florian fonescu și președintele 
asociației sportive, Constantin Nego- 
iță, nu privesc izolat sarcinrle pe care 
le au de îndeplinit și colaborează per-

Activul obștesc, sprijin de 
si dezvoltare a 

(Urmare din pag. 1)

munca activului obștesc îl constituie 
organizarea lunară sau în unele ca
zuri bilunară a „Zilei președinților" 
care se desfășoară în fiecare raion. 
In aceste ședințe instructorii volun
tari teritoriali care îndrumă munca a- 
sociațiilor sportive participă la anali
zarea muncii acestor asociații, își 
spun părerea venind ou interesante 
Sugestii și în același timp iau cunoș
tință de sarcinile etapei următoare de 
muncă. In această privință rezultate 
toarte frumoase s-au obținut în ra
ioanele Sibiu, Făgăraș și, mai ales, în 
raionul Rupea, unde consiliul raional 
U.C.F.S. primește un sprijin deosebit 
din partea acestor instructori. Cu a- 
jutorul lor, în raionul Rupea s-a reușit 
organizarea unor foarte frumoase „Du
minici sportive" care au avut un 
bjogat conținut educativ, precum și 
organizarea unor acțiuni de mase cu 
tineretul de la sate.

Analizînd însă temeinic activitatea 
noastră în domeniul muncii de îndru
mare și control a activului obștesc 
constatăm că realizările obținute nu 
sînt pe măsura posibilităților. In pri
mul rînd, consiliul regional U.C.F.S. 
nu a reușit să creeze suficiente con
diții pentru ca toate comisiile regionale 
să cunoască și să conducă eficient 
activitatea comisiilor raionale și oră
șenești. A lăsat, de asemenea, de 
dorit și îndrumarea acestor comisii re
gionale, deși Biroul consiliului regio
nal U.C.F.S. a stabilit în mai multe 
rinduri sarcini precise în această di
recție. Mai mult, chiar instruirea acti
vului voluntar din raioane nu s-a tă
cut în multe locuri la nivelul cerut 
și noj am constatat că acest fapt a 
contribuit la scăderea capacității orga
nizatorice a acestui activ, slăbind in 
mod serios contribuția lui la dezvol
tarea mișcării sportive din regiunea 
noastră. Trebuie să recunoaștem că 
ne-arn ocupat foarte puțin și de sti
mularea activului obștesc, deși în re-

nădejde in munca de întărire 
mișcării sportive

giunea noastră exista un bun obicei 
ca la sfirșitul anului să se convoace 
de către consiliul regional cei mai 
buni activiști obștești, iar după ana
lizarea muncii lor să fie evidential și 
premia ți cu materiale sportive cei care 
au obținut rezultatele cele mai bune.

Pentru viitor sîntem hotăriți să îm
bunătățim și mai mult munca cu acti
vul obștesc, să-l instruim mai temei
nic, să-i acordăm mai multă încredere 
și să-i creăm posibilități in vederea 
rezolvării operative a problemelor acti
vității sportive. Pentru aceasta, în a- 
fară de alte măsuri ,pe plan organiza
toric consiliul regional U.C.F.S. Sta
lin editează un buletin informativ lu
nar care va cuprinde și probleme ale 
organizării activității în asociațiile 
sportive precum și unele probleme de 
instruire tehnică necesare în munca ac
tiviștilor obștești. Consiliul regional a 
convocat — de curbi d — aiproape 100 
de tehnicieni, antrenori și instructori 
sportivi, în fața cărora a ridicat pro
blema necesității creșterii continue a 
nivelului performanțelor sportive și a 
promovării cu mai mult curaj a ele
mentelor tinere și talentate în acti
vitatea sportivă, chemînd întregul 
activ obștesc din regiune să-și mobi
lizeze forțele pentru rezolvarea aces
tor probleme. în urma discuțiilor pur
tate consiliul regional U.C.F.S. Stalin 
și-a luat angajamentul în numele acti
vului obștesc din regiune să dea miș
cării sportive din țara noastră în vi
itorii ani circa 150 de tineri talen- 
tați, capabili să fie selecționați în lotu
rile reprezentative.

Sintam conștienți că în măsura în 
care vom reuși să lichidăm lipsurile 
pe oare le mai avem și că în măsura 
în care vom reuși să ne îmbunătățim 
stilul nostru de muncă cu activul ob
ștesc, prin promovarea unor metode 
avansate, vom putea să îndrumăm cu 
mai multă competență activitatea de 
cultură fizică și sport din regiunea 
noastră, contribuind mai mult la munca 
de educare comunistă a tineretului.

tnanent pentru dezvoltarea activității 
sportive. La fel se întîmplă și la 
I.M.D.S., U.C.R. și „Pile-București" și 
numeroase alte instituții și între
prinderi.

Este drept că nu putem spune ace
lași lucru despre țesătoria „Răscoala 
din 1907", unde comitetul de U.T.M. 
și consiliul asociației sportive nu cola
borează în suficientă măsură. Ca ur
mare, .nici rezultatele nu sînt la înăl
țimea -posibilităților. O remarcă ase
mănătoare o putem face și despre acti
vitatea sportivă de la „Tehnica nouă" 
itinde, ,dc asemenea, .lipsește colaborarea.

Trebuie să amintim că aceste lipsuri 
se daioresc și faptului că comitetul 
raional U.T.M. și consiliul raional 
U.C.F.S. nu au ajutat în mod substan
țial ,activitatea acestor .organizații și ,a- 
soctatii.

Cu ocazia ședințelor lunare pe care 
le avem cu secretarii organizațiilor de 
tineret, noi invităm cu regularitate pc 
tovarășul Dumitru Zaharia, președin
tele consiliului raional U.C.F.S, de a 
expune sarcinile care stau în fața miș
cării' sportive din raionul nostru în 
viitorul apropiat. Astfel, secretarii 
U.T.M. jiiînd cunoștință de sarcinile 
mișcării sportive din raion pot ajuta 
mai ușor și mai .eficace diferitele 
acțiuni.

In prezent, organizațiile dc 
U.T.M..din raionul nostru sprijină mo
bilizarea -tineretului în crosul de mase 
„Să intîmpinăm 7 Noiembrie". Respon- 

| sabilii sportivi U.T.M. alături de acti
vul obștesc sportiv, prin exemplul per
sonal și priritr-o temeinică muncă de 
agitație și mobilizare, au reușit chiar 
din primele, zile să obțină rezultate 
bune.

Pe viitor, vom obține rezultate și 
mai bune colaborînd mai îndeaproape 
și ajutînd organizațiile și asociațiile 
din instituțiile și întreprinderile unde 
activitatea sportiva nu se desfășoară 
încă la nivelul posibilităților existen
te.

Dire activitatea filialei
0. N.T. „Carpați** Ctmpirea

Filiala O.N.T. „Carpați" din Gînipi- 
na depune .o frumoasă activitate în 
acțiunea de cunoaștere a frumuseților 
patriei noastre. Săpiămină de săpîă- 
mînă, tot mai multe excursii sînt or
ganizate, tot mai multi oameni ai 
muncii fac cunoștința eu tovarășii lor 
de muncă din alte regiuni ale țării.

De pildă, un grup de țărani colec
tiviști din Breaza au vizitat gospodă
ria agricola colectivă Hărma-n din reg. 
Stalin. Cu prilejul acestei vizite, co
lectiviștii din Breaza au făcut un util 
schimb dc experiență cu gazdele lor. 
Muncitorii și funcționarii din oraș au 
vizitat în ultimele săptămîni barajul- 
hidrocentralei de la Bicaz și lacul dc 
acumulare, Cheile Breazului și Lacul 
.Roșu, pitoreasca Cetate a Neamțului, 
litoralul Mării Negre etc.

Tov. I. Niciilescu, responsabilul fi
lialei, finind seama .de dorințele ma
nifestate de dinpiueni, a fixat ca 
obiective pentru următoarele săptămîni 
vizitarea Orașului Stalin și Poienii 
Stalin, a Muzeului de artă fetida'lă 
dc la Castelul Bran, vizitarea defi
leului Oltului, a orașului Sibiu, Hu
nedoara, Castelul Huniazilor. De ase
menea, vor fi din noii vizitate bara
jul hidrocentralei de la Bicaz, Cheile 
Bicazu'ui și Lacul Roșu.

TEODOR BEBU-corespondent

DAR ȘI PENTRU PROBLEMELE ORGANIZATORICE
C”i toate că iarna ,,bate la ușă”, 

activitatea corn pc tițională dc mase 
cunoaște o largă desfășurare. Pe 

bazele sportive — pline ca în zilele de 
vară — se întrec alleți, fotbaliști, hand- 
lialiști, rugbiști. Primim nenumărate vești 
despre organizarea 
notaj, ciclism, tir 
sigur, o situație 
deosebire de al ți 
petițională nu a slăbit o dala cu venirea 
toamnei și măsurile luate pînă acum ne 
asigură- că va exista continuitate in 
desfășurarea competițiilor de mase și în 
perioada lunilor de iarnă. <)rientîndu-se 
în această direcție, organele U.C.F.S., 
asociațiile și cluburile sportive îndepli
nesc astfel unul din cele mai importante 
obiective ale sportului dc mase.

Preocuparea pentru organizarea a cît 
mai multe competiții nu trebuie să-i faeă 
pe activiștii sportivi să „uiteM de alte 
probleme, tot atît de importante, pe care 
au datoria să le pună permanent în cen
trul -activității lor. Munca pentru asigu
rarea unei intense activități compctiționale 
trebuie stiins împletită cu Tczolvarca sar
cinilor privind creșterea continuă a nu
mărului de membri ai U.C.F.S.,-angrena
rea acestora mir-o activitate organizată.

înființării de noi asociații sportive, ac li- 
viștii consiliului regional Stalin mun
cesc încă slab în această direcție și bo
gata activitate competițională nu poate, 
firește, să constituie o „scuză14. Preocu
pați exclusiv de competiții, activiștii 
Sportivi din consiliile raionale Lugoj, Ti
mișoara, Pecica etc. continuă să țină 
închise prin sertare carnetele de membru 
U.C.F.S., pe care tinerii din asociațiile 
sportive la așteaptă cu nerăbdare. Un 
exemplu grăitor al activității unilaterale, 
al-lipsei de preocupare pentru împletirea 
competițiilor cu celelalte sarcini organiza
torice îl oferă raionul Năsăud unde, c 
adevărat, Ia întrecerile „Cupei Agricul
turii” au participat peste 4.000 de tineri 
și tinere, *în schimb însă numai șase 
asociații din cele 35 au îm asat în tdUina 
lună cotizații dc la membrii U.C.F S. 
In Joc să folosească prilejul acestei 
■competiții care s-a bucurat dc o frumoasă 
partiuipaie ca pe un .mijloc »de întărire 
organizatorică a asociațiilor, consiliul 
raional FJ.C.F.S. s-a mulțumit cu unele 
succese și a lăsat pe un plan «u dolul 
secundar celelalte, sarcini ce-i revin.

Această situație își găsește explicația 
și în slaba muncă cu activul obștesc, 

. ............... care poate să constituie un ajutor pre- 
consolidarea organizatorică a asociațiilor țios pentru organele U.C.F;S. în «desfă- 
spoi-livc ctc.

Trebuie subliniat faptul că, în general, 
se muncește bine. în această direcție și 
că sînt nenumărate exemple care demon
strează în modul 
cel mai convingător 
strînsa legătură 
care există între 
numărul mare de 
competiții de mase 
organizate de exemplu în regiunile Suceava 
sau Baia Mare, și creșterea numărului 
de membri ai U.C.F.S., realizarea de im
portante venituri din cotizații,..înființarea 
de noi secții sau chiar de asociații spor
tive.

Cu toate că au muncit mult pentru, 
asigurarea unei bogate activități com- 
petiționale, consiliile raionale (și aso
ciațiile sportive respective) din" Carau- 
sebeș, Oravița, Timișoara, Arad ^e pot 
mîndri cu frumoase succese și în ceea 
ce privește creșterea numărului de-membri 
U.C.F.S. iar raioanele Oravița, jirtibolia 
sau Arad cu încasarea în proporție de 
100 Ia sută a cotizațiilor. Aceste rea
lizări sînt de fapt rezultatul activității 
compeliționale care nu a fost însă nici un 
moment privită doar prin prisma unei 
performanțe și care nu a urmărit în prin
cipal yictoria unei echipe sau alta ci, 
în primul rînd, consolidarea organizato
rică a asociațiilor sportive, populariza- 

ș port ului în rîndul muncitorilor caro 
încă nu sînt ihembri ai U.C.F.S'-. etc. 
Rezultate bune au obținut, de- asemenea, 
asociațiile sportive din regiunea Pitești, 
Hunedoara, Craiova (afilierea ile. secții, 
creșterea numărului dc membri U.C.l’.S., 
încasarea de cotizații, înmunarea carnete
lor de membru) care manifestă perma
nent interes pentru problemele organiza
torice dc bază a căror rezolvare asi
gură întotdeauna noi și importante suc
cese.

Sînt însă și cazuri care arată că nu 
peste 4dt stilul de muncă al cotiși fiilor 
asociațiilor și Chiar al uuor consilii 
U.C.F.-S. contribuie ia .creșterea și dez
voltarea continuă a sportului .de mase. 
In si stă,m în special-pc munca desfășurată 
în ultima lună, deoarece în această pc-

concursurilor de ci- 
sau volei. Este, <Je- 
îrtibucurătoare. Spre 

ani, activitatea com-

șura rea activității 
în loc să activizeze 
dc sport, în Ioc să 
zarea concursurilor

competiționale. Dar, 
comisiile pe ramurii 
angreneze • >11 or g ani- 

pe toți antrenorii, 
profesorii <Jc educa
ție fizică sau instruc
tori -obștești, 
organe 
ocupă 
lateral 

negii jind 
importante.

.unele
U.C.F.S. se 

.în mp*1 uim- 
de activtiatea 

îndeplinirea 
Cum altfel

rea

ceea

coin pclițională, 
altor obiective 
se poale explica, de pildă, situația din 
regiunea Galați unde există încă 225 de 
nnitfiți socialiste în agricultură unde 
n-au fost înființate asociații sportiye ?

Insislînd în mod deosebit asupra 
acestor așptctț negative am intenționat 
să subliniem faptul că deși .mult mai 
rare, aceste exemple mai există și că 
fiecare asociație sportivă, fiecare acti
vist sportiv, trebuie să înțeleagă așa 
cum trebuie sarcinile privind-dezvoltarea 
Sportului de mase. Cominuînd să mun
cească cu același elan pen-tru o cît mai 
boga-tă activitate sportivă de mase, ac
tiviștii sportivi trebuie să se preocupe, 
în același timp, dc rezolvarea cu succes 
a tuturor celorlalte sarcini organizatorice.

Printre măsurile pe care .consiliile 
ILC.F.S. Ic pot lua în această direcție 
considerăm că trebuie neapărat să se 
afle și organizarea unui puternic schimb 
de experiență între activiștii sportivi, 
între asociații și organe ÎJ.-C.F.S. prin 
care șă fie larg popularizate și extinse 
metodele folosite In îmbinarea armonioasă' 
a activității eompeti lionale cu munca 
organizatorică.

Să nu uităm că acest lucru are o 
deosebită importanță în lunile de jarnă 
cîiul munca organizatorică poate și tre
buie să fie încununată dc cît mai multe 
succese, astfel Incit o dată cu viitorul 
sezon sportiv în aer liber, asociațiile 
și cluburile să aibă asigurată o și mai 
puternică bază organizatorică care ’e 
permită desfășurarea unei activități cimv 
pe ti ț i onale su peri oare.

DAN GIRLEȘTEANU 1

Cind intervine superficialitatea...

rioadă puteau fi rezolvate cu succes uncie 
sarcini deosebit de importante. Ele au 
fost însă total neglijate de exemplu în 
raioanele Domnești și Drăgănești (regiu
nea București), unde în cursul lunii 
trecute nu a fost încasat nici un leu pen
tru cotizații, în raionul Tîrn,ăve,ui sau 
Mediaș unde evidența membrilor U.C.1TS. 
nu e pusă Ia punct, în raionul Gheor- 
ghicni unde din 150 dc secții pc ramură 
de sport sînt afiliate numai... 20! Cu 
toate că au fost criticați pentru neglija
rea unei importante probleme, aceea a

La faza regională a „Cupei Moldovei" desfășurată la Iași, concurenților 
la trîntă Ii s-a „apreciat” greutatea ,..din ochi, organizatorii „uitînd” să 

se îngrijească de aducerea unui cîntar

— Au e nici o glumă! Eu sini adversarul!...
Desen de GRAD.

Cu toate angajamentele luate dc asociațiile sportive, probele atletice ale 
competițiilor de mase dc la Bistrița continuă să se desfășoare pc... liîrtic

— Atențiune l Sosește... îovinpătorul!
Desen de H. GUTMAN

înalta prețuire 
și îndemn
(Urmare din pag- 1)

toți ceilalți sportivi, sînț conștienți J: 
insă de faptul că, cu toate succe— 
sele obținute, mai avem mult de ■ 

j muncit pentru a ti ta înălțimea 
condițiilor minunate create dc (partid 
și guvern mișcării noastre spor
tive. -

Iată de ce ei privesc înaltele 
, distincții nu numai ca o răsplată a 

muncii lor, ci și ca un îndemn, 
îndemn la o activitate și mai sus- 

, ținută, la noi succese în muncă și 
sport.

La locul lor de muncă, ca și în 
cluburile și asociațiile sportive în 
care activează, ei au datoria să 
constituie și pe mai departe e- 1 
xeni|>le de modestie și s'r« 
gunită, _ să fie propagandiștii/ 
activi ai mișcării de cultură fizic® 
și sport în rîndurile tineretului.. 
Fiecare sportiv fruntaș este chemat 
sâ împărtășească cu dragoste dinf 
experiența sa înaintată, ajutînd ti
nerilor iubitori ai sportului să urce 
treptele măiestriei.

Luptînd neobosit pentru a ridica 
tot mai sus gloria sportivă a scum- • 
pei noastre patrii, iată cum vor 
răspunde sportivii fruntași încre
derii ți prețuirii acordate de partid 
și guvern, de întregul nostru popor.



LUNA PRIETENIEI ROMiNO-SOVIETiCE
Imagini de la manifestațiile sportive 

organizate la Baia Mare
Competiții, concursuri...

© Catedra de educație fizică a in
stitutelor de artă din Capitală a orga
nizat duminică o interesantă compe
tiție de volei și baschet, la care au 
participat echipele masculine ale. insti
tutelor de arte plastice, conservator și 
teatru. Clasamente: VOLEI : 1. Arte 
plastice, 2. Teatru, 3. Conservator; 
BASCHET: 1. Teatru, 2. Arte plastice, 
3. Conservator.
• Concursul de tenis de cîmp dis

putat la Moreni a satisfăcut pe deplin 
cerințele numeroșilor spectatori'. Prac- 
ticînd un joc frumos, cu lovituri pu
ternice, Traian Penescu din orașul Cîm- 
pina s-a clasat pe primul loc la seni
ori. La juniori, victoria a revenit lui 
Radu Davidescu din orașul Moreni, 

RAZVAN SAVULESeU-coresp.

din

s-a

bună a avut și Rakosi

N. TOKACEK
corespondent

2, Fază la fileu în cursul 
unui meci de volei.

3. „Studiu" la începu
tul unei reprize la box.
V. SĂSĂRANU-coresp. reg.

Foto: A. ȘUTII

Recent au avut loc îi. 
orașul Baia Mare o serie 
de competiții desfășurate 
în cadrul „Lunii prieteniei 
romîno-sovietice”. La între
cerile de volei, baschet, 
fotbal, box, motociclism și 
lupte au asistat numeroși 
spectatori care au urmărit 
cu mult interes desfășu
rarea acestor manifestații 
sportive.

Iată cîteva imagini 
timpul întrecerilor:

1. In piața Libertății
dat startul in cursa de mo
tociclism :

START ÎN COMPETIȚIA PUGILISTICĂ 
„CUPA 7 NOIEMBRIE"

Asociația sportivă Combinatul poli
grafic București, organizează cea de 
a II-a ediție a competiției pugilistice 
„Cupa 7 Noiembrie". întrecerile se vor 
desfășura în sala de festivități a C.P.B. 
în zilele de 26 și 27 octombrie (pre
liminariile), și 1 și 3 noiembrie (semi
finalele și finalele). Competiția este 
rezervată tuturor categoriilor de cla
sificare. Organizatorii vor răsplăti pe 
cei mai buni pugiliști cu premii con
stând din echipament sportiv, diplome 
și plachete.

in „ Cupa
și Știința neînvinse

la baschetprieteniei"
seară în salaJocurile desfășurate joi

Dinamo în cadrul etapei a IV-a a 
„Gupei prieteniei romîno-sovietice" s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : Ști
ința—I.C.F. (fem.) 68—37 (35—13),
Dinamo—Știința (mase.) 65-58 
Metalul—Progresul (mase.)
(25-25).

CLASAMENTE LA ZI :
MASCULIN :

1. CC A. 4 4 0
2.. Rapid 4 3 1
3. Dinamo 4
4. Știința 4
5. Metalul 4
6 Progresul 4

FEMININ :
4 4 0 258-193

(28-31), 
71—62

360-278 8 
320-267 7 

3 1 269-236 
1 3 263-301 
1 3 259-305 
0 4 222-311

7
5
5
4

4.
5
6.

Progresul
I.C.F.
Voința

4 2 2 204-206 6
4 1 3 194-226 5
4 0 4 173-281 4

Ultima etapă a competiției se desfă
șoară azi și mîine în sălile Dinamo 
și Floreasca și cuprinde următoarele 
meciuri: masculin : Progresul—C-C.A, 
Dinamo—Rapid, Știința—Metalul; fe
minin: Constructorul—Progresul, Vo
ința—Știința, I.G.F.—Rapid.

1- Știința
2. i Rapid
3. Constructorul

8
4 3 1 261-222 7

64 2 2 244-206

Meciuri internaționale 
de baschet

Formația de baschet Voința Iași a 
susținut săptămîna aceasta două întil- 
niri internaționale la Chișinău, avîr.d ca 
partener de joc selecționata orașului. 
Ambele meciuri au fost cîștigate de se
lecționata orașului Chișinău, primul cu 
87—65 ( 35—35), iar cel de al doilea 
cu 74—73 (38—33).

Foto : II. Nandv

Componenfii echipei de fotbal a uzinelor „Semănătoarea" au luat startul la crosul 
de mase „Să întîmpinăm 7 Noiembrie”

Veștile care ne sosesc în număr 
mereu crescând din toată țara ne ara
tă că tinerii și tinerele din întreprin
deri, de pe ogoare, din școli și facul
tăți, participă cu entuziasm ta crosul 
de mase „Să întîmpinăm 7 Noiem
brie". Tot mai numeroase sint asocia
țiile sportive care trec la organiza
rea primei etape a acestui cros, etapa 
pe asociație. Timpul, pînă acum favo
rabil, a prilejuit alegerea unor trasee 
variate și interesante.

• La Cisnădie, cei peste 600 de 
concurenți care s-au aliniat la între-

Julieta Namian și G. Boscli (Progresul) 
învingători în „Cupa 7 Noiembrie”
întrecerile de tenis ale „Cupei 7 Iată unele rezultate tehnice mai im- 

Noiembrie" desfășurate în Capitală au portante: simplu masculin, grupa A, 
luat sfîrșit ieri în majoritatea probelor. 
Primul loc a revenit la simplu bărbați 
lui G. Bosch, iar Ia simplu feminin 
Julietei Namian, ambii de la clubul 
Progresul. învingătorii au dovedit în 
general o bună pregătire și au luptat 
cu multă dîrzenie pentru victorie. O 
surpriză plăcută a constituit-o și evo
luția Gristinei Doboșiu (C.O.A.) care 
a reușit, după o paHidă interesantă să 
o întreacă pe fosta campioană a țării 
Eva Stăncescu în două seturi. Jucătoa- 
rea de la C.O.A. și-a depășit adversara 
prin mingi în linie dreaptă, urmate de 
altele trimise în diagonală. O compor
tare tehnică 
'(Dinamo),

Cupa 7 Noiembrie” 
la Sf. Gheorghe

De curînd a avut loc la Sf. Gheor- 
ghe o interesantă competiție de tenis, 
dotată ou „Cupa 7 Noiembrie". La 
întreceri au luat parte sportivi din 
Baia Mare, Tg. Mureș, Lupeni, Plo
iești, Cîimpina. Orașul Stalin, Reghin, 
Gheonghieni și Sf. Gheorghe. Con
cursul, aflat la cea de a Xl-a ediție, 
a dat următorii cîștigători: simplu 
juniori (14 concurenți) : I. Barabaș 
(St. roșu Or. Stalin), simplu junioare 
(7 concurente) : Agnes Tanko (Șc. 
sp. Tg. Mureș), simplu seniori (19 
participants : Eugen Szekely (St. 
roșu Or. Stalin), simplu senioare (7 
participante) : Irina Blankenberg
(C-S.M. Baia Mare). Organizarea a 
fost excelentă.

PA'PP ZOLTAN-corespondent

seria I : 1. Bosch cu Năstase 2—6, 
6—2, 6—3, Georgescu 6—3, 6—2, Ra
kosi 6—0, 6—2: 2. Năstase cu Geor
gescu 6—4, 4—6, 6—3, Rakosi 6—4, 
2—6, 8—6, 3. Georgescu — 4. Rakosi 
1—6, 8—6, 9—7; seria a ll-a : 1. 
"Tiriac cu Burcescu 6—1, 6—3, 2- 
Slapciu — 3. Burcescu 6—4, 6—2; 
simplu femei, grupa A, seria I : 1. J. 
Namian — E. Stăncescu 6—4, 6—4, 
2. C. Doboșiu — 3. E. Stăncescu 7—5, 
6—3; seria a II-a: 1. M. Nasta cu 
A. Verone 7—5, 6—3, L. Avram 6—2, 
6—4, M. Bauer 6—1, 6—2, 2. A. Ve
rone cu L. Avram 6—2, 0—6, 6—2, 
M. Bauer 6-
4. M. 
gători 
grupa 
golea, seria a IV-a: Sanda Ciogolea; 
simplu masculin tineret, grupa A, seria 
a II-a: Ionel Spătaru, seria a 111-a: 
Andrei Somogy, seria a IV-a: Radu 
Pascal; dublu femei, finala: J. Na
mian, E. Stăncescu — A. Verone, M. 
Ciogolea 6—4,, 8—6.

Astăzi de la ora 14,30, tot pe te
renurile centrului de antrenament nr. 2, 
se vor disputa 
dritl probei de 
pa A, seria a 
tineret, grupa 
nuarea finalei de dublu bărbați.

1, 6—2, 3. L. Avram — 
Bauer 6—0, 6—2. Ceilalți cîști- 
sînt următorii: simplu feminin, 
A, seria a 111-a: Manana Cio-

ultimele jocuri din ca- 
simpltt masculin gru- 

IlI-a, simplu masculin 
A, seria I și conti-

Mîine, în Capitală
„Cupa 7 Noiembrie" la tenis de masă

Pe lingă caracterul său festiv, 
competiția de tenis de masă organi
zată de clubul Voința, „Cupa 7 No
iembrie", constituie o ultimă veri- 
fioare a gradului de pregătire a ju
cătoarelor și jucătorilor bucureșteni 
înaintea celui de al treilea concurs 
al etapei finale a campionatului repu
blican individual, care va avea 
săptămîna viitoare la Cluj, 
concursul " " " ~
ticipanții 
grupe (2 ...
In prima grupă, de simplu bărbați, 
au fost 
Bottner, 
tnescu,

ioc 
viitoare la Cluj. La 

de mîine din Capitală par- 
vor fi împărțiți în patru 
masculine și două feminine).

invitați
Gantner, 

Sîndeanu,

Popescu, Pesch, 
Angelescu, Nau- 
Iscovici, Ionescu

Soare și Nazarbegliian, iar la fete: 
Maria Alexandru, Ella Constanti- 
nescu, Geta Pitică, Catrinel Folea, 
Luci Slăvescu și doi parteneri : Băr- 
bulescu și M. Antonescu. In ce
lelalte grupe vor mai juca prin
tre alții și surorile Mariana și Vic
toria Jandrescu, Novac, E. Răduică, 
P. Teodorescu, Motancea, Lăzăreseu, 
Goliac, L. Gheorghiu etc.

Fără îndoială, o competiție intere
santă și așteptată cu nerăbdare d£ 
iubitorii tenisului de masă din Ca
pitală.

Meciurile se vor disputa în sala 
de sport din str. Mendeleev nr. 34, 
mîine, de la ora 9 și ora 16.

cerea organizată 
Bumbacul au dat 
întrecere. Cei mai 
a fi următorii: senioare: 
sia Bodea, 2. Maria Găman, 3. Crista 
Comizel; seniori: 1. Valter Gros, 2. 
Herbert Ditmar, 3. Susler Mois; ju
nioare : 1. Floarea Bădică, 2. Etică 
Fleischer, 3.Aureîia Toloș; juniori: 
1. H. Fleischer, 2. Marten Satamisiu. 
3. Hans Suftt. Tot la Gisnădic, cei 
aproape 350 de tineri de la Mătase* 
Roșie și cei peste 1100 de la Progres 
sul au participat cu mult elan la în
treceri. La șaoaia medie din locali-? 
tate au participat, de 
întrecerile de cros peste 
și eleve.

de întreprinderea 
loc la o disputată 
buni s-au dovedit

1. Anasta-

asemenea, la
400 de elew

Recolta din• Asociația sportivă
Ocna Sibiului a mobilizat la prima 
fază a acestui cros peste 260 de spor
tivi. Nici tinerii elevi ai școlii medii 
din Gdlești nu s-au lăsat mai prejos. 
Pesfe 250 dintre ei s-au întrecut pen
tru locuri fruntașe în acest cros. Spor
tivii de la „Firul Roșu“ din Tălmacii* 
au participat și în acest an în număr 
mare la întreceri. Aproape 
ei s-au prezentat la start.

850 dintre

• Și tinerii din orașul 
au participat cu însuflețire 
întreceri- Iată cîteva cifre: 
niori, 1830 junioare, 1355 
640 senioare. S-au evidențiat în mo
bilizarea concurenților asociațiile 
Tehnometal, Stăruința, Progresul, Vo' 
ința. Școala profesională de energic 
electrică etc.

Timișoara 
la aceste 
3275 ju- 

seniori și

• La Reșița au participat pînă în 
prezent 2389 seniori, 40 senioare, 2578 
juniori și 605 junioare. Azi și mîine 
se vor disputa alte întreceri în ca
drul primei etape.

• In micul orășel de pe malul Du- 
Orșova, întrecerile de-abin att 

s-au întrecut
nării,
început. Pîtiă în prezent 
600 de tineri și tinere.

• Joi după-amiază, 
meroasele 
tuțiii 
ganîzat 
uzina 
de tineri care au participat aii fost 
din secția a II-a mecanică. Iată pri
mii clasați: 1. G. Ghizdeanu, 2. Ion 
Cernea, 3. Gh. Mitrea, 4. Aurel Marin,

printre
Și 

au
..... ........ .„ ___ , a fost și

.Semănătoarea". Cei peste 250

întreprinderi 
din Gapitală care 

întreceri la cros.

ntt-
i nsti-' 

or-

Initiative, acțiuni, succese
SIMPOZION LA FACULTATEA DE ISTORIE

Astăzi, îuccpînd de Ia ora 20, la Fa
cultatea de istorie din Capitală se des
fășoară — în amfiteatrul D. Onciul — 
simpozionul cu tema „Succesele sporti
vilor romîni și sovietici la a XVII-a

edific a Jocurilor Olimpice de vară da 
la Roma". Vor participa sportivi rointni 
care s-au impus Ia recentele întreceri 
olimpice, ziariști, cadre didactice din 
învățămîntul superior, studenji.

NUMEROASE ÎNTRECERI ORGANIZATE DE C.S. VOINȚA
Clubul sportiv Voința București organizează în cadrul „Lunii 

romîno-sovietice" numeroase întreceri sportive de atletism, natație, 
de masă, ciclocros și handbal (juniori). Echipele cîștigătoare. — pe 
sportive — vor primi „Cupa 7 Noiembrie" oferită de C. S. Voința. La 
de tenis de masă au fost invitați o serie de jucători de valoare. întrecerile de tir 
vor avea loc în zilele 
atletism intre 22—24

prieteniei 
tir, tenis 
discipline 
întrecerile

de 5—6 noiembrie a.c. la poligonul Dinamo, iar ctle d* 
octombrie a.c.■. pa stadionul Voința (Pipera).

A. AURELIAN, coresp. )

NOI ASOCIAȚII SPORTIVE
raionul RoșioriiIn C.A.S. Perctu din

de Vede a luat ființă o nouă asociație 
sportivă formată din muncitori și teh
nicieni ai gospodăriei. Cei 60 de membri 
U.C.F.S. vor activa în patru discipline 
sportive: volei, tonis de masă, fotbal 
ți șah. Pentru început, membrii asocia-

ției sportive au cumpărat material și 
chipanient sportiv în valoare de 3 500 
de Ici.

AL. G. POPESCU — coresp.
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PENTPTLOMW^i
După două zile de întreceri

Echipa Honved și H. Sulajnis (Legia) conduc
Azi și miine, ultima etapă din turul competiției 

dotate cu „Cupa F. R. Box“
in clasamentele campionatului armatelor prietene

Deplasîndu-se joi dimineață la Ro
șia, numeroși spectatori bucureșteni 
au avut satisfacția de a urmări o în
trecere extrem de interesantă, furniza
tă de cei 15 sportivi care au luat 
startul în prima probă din cadrul 
campionatului de pentatlon modern al 
armatelor prietene. Traseul bine ales, 
cu obstacole naturale foarte dificile, 
lotul valoros de cai („Bambus", 
„Cincinal", „Nașu", „Sebeș" etc) și, 
bineînțeles, buna pregătire a concuren- 
filor — iată lucrurile care au con
tribuit în cea mai mare măsură ca 
această probă să se bucure de succes 
deplin.

La ora 9,30 — deci cu aproape o 
orii înainte de a se da primul start 
— în curtea G.A.S. Roșia a avut loc 
o frumoasă festivitate de deschidere, 
în încheierea căreia s-a desfășurat 
tragerea la sorți a cailor, un eveni
ment așteptat cu nerăbdare și fireas
că emoție de cei 15 sportivi, fiecare 
dintre ei sperînd să primească un cal 
•..bun. Sorții au favorizat, într-o oare
care măsură, echipa Honved, deoarece 
doi dintre componenții acestei formații 
au „tras" cai foarte buni : J. Body 
pe „Bambus" și F. Torok pe „Sebeș".

Primul concurent care a luat star
tul a fost reprezentantul nostru Gh. 
Tomiuc care, dozîndu-și bine efortul 
de-a lungul celor 5 km ai traseului, 
a reușit să termine cursa în 9:19,5 — 
deci sub 10 minute, ceea ce înseamnă 
peste 1.000 de puncte. O bună bucată 
de timp Gh. Tomiuc a condus în cla
samentul general individual, mcnținîn- 
du-se pe primul loc. Dar iată că din 
start a plecat concurentul maghiar 
Janos Body care a trecut în viteză ma
joritatea celor 30 de obstacole, reali- 
zînd un timp excelent: 9:08,4. El s-a 
instalat în frunte, cîștigînd în cele din 
urmă proba la o mică diferență de 
următorii clasați. O cursă bună a fă
cut și polonezul H. Sulajnis care a 
terminat în 9:40,8. El l-a întrecut în 
clasament pe Gh. Tomiuc, deoarece a- 
cesta din urmă a fost penalizat cm 60 
de puncte pentru o „stopare" la ob
stacolul 12.

Clasamentul individual după această 
probă este următorul: 1. J. Body
(Honved) 1070 p. ; 2. II. Sulajnis (Le
gia) 1050 p.; 3. Gh. Tomiuc (C.C.A.)
1042,5 p. ; 4. F. Torok (Honved) 960 
p.; 5. M. Teiehgraber (Vorw'ărts) 947,5 
p. ; 6. D. Țintea (C.C.A.) 820 p.; 7. 
A. Brehme (Vorwărts) 805 p.; 8. C. 
Lichiardopol (C.C.A.) 800 p.; 9. B. 
Pahomov (TSKA) 735 p.; 10. I. Sza- 
niszlo (Honved) 692,5 p.; 11. J. Pasz- 
kiewicz (Legia) 680 p.; 12. E. Sdob- 
nikov (TSKA) 607,5 p.; 13. R. Uhlig 
(Vorv/ărts) 537,5 p.; 14. N. Tatarinov 
(TSKA) 505 p. Concurentul polonez 
Kazimierz Mazur nu a realizat niciun 
punct. Pe echipe clasamentul este ur
mătorul: 1. Honved 2722,5 p.; 2. 
C.C.A. 2662,5 p. ; 3. Vorwlrts 2290 p.;
4. T.S.K.A.) 1847,5 p. ; 5. Legia 1730 p.

Este un fapt obișnuit în întrecerile 
de pentatlon modern ca după proba 
de scrimă clasamentul general indi
vidual și cel pe echipe să sufere mo-

ULTIMELE JOCURI
ÎN TURUL CAMPIONATULUI

REPUBLICAM
Mîine au loc ultimele partide din 

cadrul turului campionatului republi
can feminin de handbal în 7 și a ce
lui masculin de „11 “.

In întrecerea feminină, cele mai im
portante jocuri se desfășoară la Me
diaș, Tg. Mureș și Orașul Stalin, unde 
trei din candidatele la primul loc, Ști
ința Timișoara, Știința București și 
Progresul București susțin jocuri în 
deplasare. In campionatul -masculin, 
meciuri interesante au loc la Sighi
șoara și Cisnădie. Iată programul 
complet al etapei :

Campionatul feminin: BUCU
REȘTI : Rapid-C.S. Oradea (teren 
Giulești ora 11,30); MEDIAS : Record- 
Știința Timișoara; TG. MUREȘ : C.
S. Mureșul-Știința București; SIBIU: 
C.S.M.-C.S.S. Banatul Timișoara; O- 
RAȘUL STALIN : Tractorul-Progresul 
București.

Campionatul masculin : SIGHIȘOA
RA; Voința-Voința Sibiu; REȘIȚA; 
C.S.M.-Victoria Jimbolja; BUCU
REȘTI: C.C.A.-Dinamo Orașul Stalin 
(stadionul Republicii, ora 10); CIS- 
NAD1E : Textila-Chimia Făgăraș.
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dificări. In această privință campio
natul internațional de pentatlon mo
dern al armatelor prietene n-a făcut 
excepție. întrecerile de scrimă, dispu
tate ieri în sala Dinamo, au furnizat 
o serie de rezultate surpriză care — 
firește — au avut serioase influențe 
in cele două clasamente.

Disputele din ziua a doua a cam
pionatului au fost dominate de un 

Concurentul sovietic Boris Pahomov in plină cursă
Fvt-o : Călin Antonescu

grttp de sportivi în frunte cu tînărul 
reprezentant al echipei Vorwărts, Man
fred Teiehgraber. Dotat cu un reflex 
uluitor și fiind excelent pregătit pentru 
această probă pentatlonistul german 
a realizat serii de cite 5 victorii, domi- 
nîndtt-și net majoritatea adversarilor. 
Manfred Teiehgraber a obținut 10 vic
torii în prima manșă și 11 în cea de 
a doua, totalizînd deci 21 de victorii, 
pentru care a primit 1.000 de puncte, 
ocupînd astfel primul loc în clasa
mentul acestei proble. El a fost tot 
timpul „urmărit" îndeaproape de con- 
curenții Sulajnis (Legia), Sdobnikov 
(T.S.K.A.) și Szaniszlo (Honved) care 
toți au realizat cîte 19 victorii. In ge
neral sportivii sovietici s-au compor
tat excelent la scrimă reușind datori
tă acestui fapt să ocupe primul loc 
pe echipe. Formația C.C.A. a avut o 
comportare inegală. După ce în man
șa întîi cei trei reprezentanți romîni 
au luptat calm și în special foarte a- 
tent, ulterior ei au devenit nervoși și 
au pierdut cîteva asalturi în mod cu 
totul nejustificat.

Clasamentele în această probă sînt 
următoarele: individual: 1. M. Teicii- 
graber (Vorwărts) 21 v. — 1 000 p.;

DUPĂ DUBLA VICTORIE DE LA BUDAPESTA
A REPREZENTATIVEI

După două zile de întreceri pasio
nante desfășurate în sala Sportcsarnok 
din Budapesta, reprezentativa noastră 
de tineret a obținut — după cum se 
știe — o dublă victorie internațională 
— individuală și pe echipe — in fața 
unor formații valoroase din R. P. Un
gară (care a participat cu două echi
pe) și R.P.P. Iugoslavia. Performanța 
tinerilor noștri luptători care alcătuiesc 
lotul speranțelor pentru viitoarele 
Jocuri Olimpice ne arată saltul cali
tativ înregistrat de sportul luptelor în 
țara noastră, vine să întărească pres
tigiul cucerit pe plan internațional, mai 
•ales cu prilejul J. O. de la Roma. In- 
tîlnirea a scos în evidență faptul că 
avem elemente talentate care — in 
scurt timp •— pot evolua cu succes 
în prima echipă a țării. Printre aceș
tia amintim pe Simion Popescu, Ale
xandru Geantă, Marin Bolocan, care 
au avut — de altfel — și cea mai 
frumoasă comportare la „triunghiula
rul" de la Budapesta. Victoria sporti
vilor romîni în această competiție este 
cu atît mai valoroasă cu cit în echi
pele țării gazdă și a R.P.F. Iugoslavia 
au evoluat elemente talentate, înzes
trate cu reale calități (mobilitate, su
plețe, forță, dublate de o tehnică și o 
tactică bună). Printre ■aceștia, cunos
cutul greu Peter Roztna (R.P.U.) cla
sat pe locul 4 la I. O. de la Roma, 
Citacovic (R.P.F.I.), Rizmaier (R.P.U.) 
clasat pe locul 7 la I. O., Kovacs 
(R.P.U.), Rady (R.P.U.), Pozder 
(R.P.F.I.) și alții. La categoriile mari, 
noi am fost însă dezavantajați pentru 
că nu am avut oamenii cei mai potri
viți. La categoria grea, de pildă, N. 
Pavel a trebuit să lupte cu adversari

2. E. Sdobnikov (T.SK.A.) 19 v. —
908 p.; 3. J. Szaniszlo (Honved) 19 
v. — 908 p.; 4. H- Sulajnis (Legia) 
19 v. — 908 p.; 5. B. Pahomov
(T.S.K.A.) 17 v. — 816 p.; 6. Gh. 
Tomiuc (C.C.A.) 15 v. — 724 p.; 7.
F. Torok (Honved.) 15 v. — 724 p.; 
8. G. Lichiardopol (C.C.A.) 14 v- — 
678 p. ; 9. D. Țintea (C.C.A ) 12 v.
— 586 p.; 10. N. Tatarinov (T.S.K-A.)

12 v. •— 586 p ; 11. J. Body (Honved) 
12 v. — 586 p ; 12. K. Mazur (Le
gia) 11 v. — 540 p ; 13. J. Paszkie- 
wiez (Legia) 9 v. — 448 p.; 14. A. 
Brehme (Vorwărts) 9 v. — 448 n ț 
15. R. Uhlig (Vorwărts) 5 v. — 264 
p. ; echipe: 1. T.S.K.A. 2310 p.; 2. 
Honved 2218 p.; 3. C.C.A. 1988 p.; 4. 
Legia 1896 p.; 5. Vorwarts 1712. 
CLASAMENT GENERAL INDIVI
DUAL DUPĂ 2 ZILE: 1. H. Sulaj- 
nis (Legia) 1958 p.; 2. M. Teichgra- 
ber (Vorwărts) 1947,5 p.; 3. Gh. To
miuc (G.GA.) 1766,5 p.; 4. F. Torok 
(Honved) 1684 p. ; 5. Body (Honved) 
1656 p.; 6. J. Szaniszlo (Honved)
1600.5 p- ; 7. B. Pahomov (T.S.K.A.) 
1551 p.; 8. E. Sdobnikov (T.S K.A.)
1515.5 p.; 9. C. Lichiardopol (C.C.A.) 
1478 p-; 10. D. Țintea (C.C.A.) 1406 
p.; 11. J. Paszkiewicz (Legia) 1128 p.ț
12. A. Brehme (Vorwărts) 1253 p.;
13. N. Tatarinov (T.SK.A.) 1091 p-;
14. R. Uhlig (Vorwărts) 801,5 p.; 15. 
K. Mazur (Legia) 540 p; ECHIPE :
1. Honved 4940,5 p.; 2- C.C.A. 4650,5 
p.; 3. T.SK.A. 4157,5 p.; 4. Vorwărts 
4002 p-; 5. Legia 3626 p.

CALIN ANTONESCU

NOASTRE DE TINERET
care îl depășeau cu mai bine de 
20 kgf

Specialiștii au recunoscut în unani
mitate că avem o echipă cu mari pers
pective, dar că din punct de vedere 
tehnic și tactic luptătorii noștri trebuie 
să-și mai însușească o serie de 'cunoș
tințe, mai ales în ceea ce privește va
rietatea procedeelor și apărarea la par
ter. Acestea au fost totdeauna prin
cipalele lipsuri ale luptătorilor noștri. 
Ele au ieșit serios în evidență cu pri
lejul întrecerilor de la Budapesta. Cu 
toate că în reprizele de luptă în pi
cioare aproape toți sportivii romîni — 
excepție a făcut Nistor — au acumulat 
puncte prețioase, ei ne-au dat serioase 
emoții în reprizele de luptă la parter, 
cînd, din cauza apărării defectuoase, 
adversarii îi egalau și chiar îi depă
șeau. Așa_ s-au petrecut lucrurile cu 
P. Cîrciumaru și I. Popescu. Sărăcia 
de procedee tehnice (s-au folosit doar 
„șuruburile" și „aufreiserul") a pus în 
gardă pe adversari care au contra
atacat, sau, — în cel mai bun caz — 
s-au apărat cu eficacitate. Al. Geantă, 
de pildă, deși a cîștigat, a manifestat 
serioase lipsuri mai ales în folosirea 
procedeelor la parter. Cu toate că 
vedea că .pufreiser ui" nu îi reușea 
fiindcă adversarul se închidea erme
tic, el insista totuși pe această acțiu
ne, deoarece nu cunoștea alta. 1. Po
pescu, de asemenea, a pierdut primul 
loc numai datorită faptului că în re
priza de luptă ld parter n-a știut să 
se' 'apere: s-a lăsat inadmisibil de ușor 
prins de mijloc și ridicat de sportivul 
maghiar Kovacs, care l-a răsturnat ca 
pe o jucărie, cîștigînd detașat.

Considerăm că in pregătirea acestor

Sala Institutului Pasteur (șos. Giu
lești, tramvai 11) găzduiește mîine di
mineață, începînd de la ora 10, înfîl- 
nirea dintre echipele CONSTRUC
TORUL și PROGRESUL. Din pro
gramul reuniunii spicuim următoarele 
partide: Al. Barichi (P)—M. Dogaru 
(<3) ; D. Fieraru (P)— M. Pîrvu (G) ; 
I. Manea (G) —<3. Rusu (P) ; I. 
Marin (P)—M. Voicu (C) ; N. Con
stantin (G)-N. Niță (P) ; A. Gă- 
nescu (P)—A. Belodi (G)-

Cea de a doua întîlnire din Capitală 
intre echipele METALUL și RAPID 
va avea loc marți seara, de la ora 19 
în sala Floreasca-

In țară, etapa a treia a „Cupei F.R. 
Box" programează următoarele me
ciuri: CIMPULUNG MUSCEL-C.S.M. 
GALATI; PRAHOVA PLOIEȘTI- 
VOINȚA BUCUREȘTI; G.S.M. RE
ȘIȚA—METALUL BOGȘA ROMINA;

hlpi^ism

DE EA 8
Anul trecut a luat ființă în orașul 

Cisnădie o secție de alpinism în ca
drul asociației sportive Mătasea roșie 
— de fapt singura secție de acest fel 
din oraș. Sub îndrumarea harnicilor 
instructori Șerban Severin și Heinrich 
Breit, care au absolvit mai multe școli 
de specialitate, și-au început activi
tatea opt tineri. Astăzi, după numai 
un an de activitate, 64 de sportivi 
sînt legitimați la F.R.S.T5-A-, iar un 
număr de 100 tineri și tinere au primit 
insigna „Alpinist R.P.R.". In activi
tatea ce se desfășoară în secția de 
alpinism de la Mătasea roșie, sînt 
angrenați tineri și tinere și de la 
Uzinele textile Cisnădie, - Textilistu!

VOIEI

A DOUA ETAPA

Cinci meciuri
La sfîrșitul săptămîuii vor evolua 

în fața publicului bucureștean nu mai 
puțin de zece echipe feminine de velei 
din cadrul campionatului republican. 
Intr-adevăr, etapa a Il-a a campio
natului programează cinci meciuri în 
Capitală și doar unul singur (Olimpia 
Orașul Stalin—Țesătura Iași) în pro
vincie.

S. Popescu Al. Geantă M. Bolocan V. Ilrehoreț

tineri — speranțele noastre olimpice — 
trebuie să se insiste asupra acțiunilor 
care duc in mod nemijlocit la victorie 
prin tuș. S-a constatat că în afară de 
M. Bolocan, care a fost de departe cel 
mai bun din opt, ceilalți componenți ai 
reprezentativei noastre nu s-au străduit 
să învingă prin tuș, mulțumindu-se de 
cele mai multe ori cu meciuri egale 
sau cu victorii la puncte. Aceasta a și 
fost cauza care a făcut ca în .tot timpul 
întrecerilor sportivii romîni să nu rea
lizeze decît o singură victorie prin tuș 
(obținută de M. Bolocan). Este ade
vărat că forțele au fost foarte echili
brate, dar aceasta nu înseamnă că nu 
trebuie depuse eforturi pentru a învinge 
prin tuș, jalonul cel mai sigur în lupta 
pentru victorie într-o competiție mare.

Cu toate lipsurile arătate, .trebuie să 
spunem că tineretul nostru s-a pre
zentat — cu mici excepții — Ia va
loarea așteptată, adueîndu-ne o victo
rie frumoasă. Iată ce au declarat spe
cialiștii după terminarea întîlnirilor: 
M, Matura, membru al F.I.L.A., preșe- 
diute al oomrsiei tehnice: „Cunosc 
foarte bine pe luptătorii romhii, ca și 
dezvoltarea pe care o cunoaște acest 
sport în țara dv. Saltul calitativ pe 
care l-ați făcut în acest domeniu s-a 
văzut și cu prilejul acestei întî'niri. Cel

DINAMO CRAIOVA—CONSTANȚA;» 
R.A.M.—CORVINUL HUNEDOARA?;’ 
G-S.M. CLUJ—ORADEA. Primele 
echipe sînt gazdă. t

Reuniune organizata 
de asociația S. P. C.
Mîine dimineață de la ora 10,30 

avea loc în grădina Combustibilul din 
str. Ion Vidu (în spatele Circului de 
Stat) o reuniune organizată de asocia
ția sportivă S.P.C. Programul galei cu* 
prinde 10 meciuri dintre care sc disting 
partidele: FI. Surugiu (SPC) — L. Chișu 
(Rapid), G. Crudu (SPC) — V. Do
robanții (Pasteur), D. Popescu (SPC) 
— Gh. Simionescu (CPB), I. Cocoș 
(S.P.C.) — T. Angliei (Th. Mod.), Gh^ 
Lupu (S.P.C.) — A. Mogoș (C.P.B.h

EA
Cisnădie, Progresul Cisnădie ctc.

Cu prilejul unei etape a Alpiniaițdi 
de vară, care a avut loc în Cheili?- 
Turzii, secția de alpinism Mătasea 
roșie a fost reprezentată de 16 sportivi 
și sportive care au avut o comportare 
frumoasă.

Deși este un sport greu, alpinismul 
este practicat și de multe tinere. Cele 
mai talentate se dovedesc Eleonora 
Achim, Aurora Bolovan și Doina Mo-i 
raru, toate țesătoare fruntașe la Uzi
nele textile din Cisnădie. Dintre băieți, 
remarcăm pentru frumoasa activitate 
depusă în acest sezon, pe Giintlier 
Binder și Gheorghe Schuler-

ION lONESCU-corespondent

A CAMPIONATULUI FEMININ

în Capitală...
Azi, în Capitală, începînd de la 

ora 18, în sala Giulești se va disputa 
partida Rapid—Progresul; mîine pro
gramul se va desfășura în doua sălii; 
la ,23 August", în program cuplat, 
spectatorii vor urmări partidele Săs 
nătatea—C.S.M. Cluj și Metalul—Ști
ința Cluj, iar la Dinamo, întilnirife 
Dinamo—C.S.M. Sibiu și C.P. Bucu
rești—Farul Constanța.

mai hun a cîștigat. Echipa R. P. Ro- 
mine a fost omogenă, componenții ci 
au manifestat multă voință și elan. 
Noi sîntem mulțumiți că am ocupat lo
cul secund. Tinerii noștri au luptat 
fără siguranță și au arătat multe lip
suri în pregătirea tehnică. Sînt con
vins că această întîlnire triunghiulară 
a fost folositoare tuturor echipelor par
ticipante. Poate ne vom lua revanșa 
la ediția din 1961 care va avea loc 
în R.P.F. Iugoslavia".

Antal Fischer, antrenorul echipei iu
goslave : „Aveți o echipă foarte bună. 
Ara remarcat însă că după primele 
meciuri unii luptători romîni au dat 
semne de oboseală. Totuși mi-a plăcut 
faptul că ei au fost primii care au în
cercat acțiuni — și îndeosebi cei de 
la categoriile mici. La categoriile mari, 
consider însă că nu aveți oamenii cei 
mai potriviți. La cat. 87 kg Ilrehoreț 
este încă neformat și am avut impre
sia că a fost sufocat, fără vlagă. Pa
vel ar fi dat randament mai mare la 
categoria semigrea, deoarece are prea 
puține kilograme pentru categoria grea. 
Adevărate speranțe olimpice sînt S. 
Popescu, P. Cîrciumaru, Al. Geantă și 
M. Bolocan".

V. GODESCU



Noutăți din fotbalul sovietic
• Majoritatea echipelor au trecut de la W la 1+3+3 + 4 și 1+4 + 2 + 4 * Scheme 

tactice defensive sau ofensive?

Mîine, în categoria A...

Problemele tactice șl, în special, cele de sistem de joc au fost și sînt subiecte 
de discuție în fotbalul internațional. Pretutindeni, tehnicienii și în primul rînd antre
norii sînt preocupați de rezolvarea unor astfel de probleme, ridicate mai ales de 
campionatul mondial din 1958. Din punct de vedere tactic, fotbalul evoluează mereu. 
Lupta permanentă dintre atac și apărare determină schimbări de sistem de joc, duce 
la înlocuirea unei serii de scheme tactice cu altele noi șl, în legătură cu aceasta, 
provoacă schimbări in însăși structura și conținutul lecției de antrenament. In 
momentul de față se discută chiar, dacă mai există sau nu sistemul W.

Asemenea preocupări există șl în fotbalul sovietic. Recent, ziarul „Sovietki 
sport'4 a publicat un interesant șl documentat articol semnat de maestrul emerit ~ al 
sportului Alexandr Starostin. Acesta face un comentariu asupra primei părți 
a campionatului unional. Cu acest prilej, el abordează șl problema sistemului de joc 
și a schemelor tactice. Cum acest capitol — intitulat „Sistemul a făcut față încer
cărilor44 — ne interesează îndeaproape, îl reproducem mai jos :

„Pentru iubitorii fotbalului, rezulta
tele jocurilor din cadrul subgrupelor au 
desigur importanță mai mare. Dar, m 
rezultatele turneului preliminar există 
ceva plăcut fiecărui suporter, oricare 
ir fi echipa pe cana ar simpatiza-o. 
Este vorba de ridicarea clasei fotbalului 
no-stru, de creșterea nivelului de joc 
t fotbaliștilor.

In ultimul timp, majoritatea echipelor 
iu renunțat la standardul tactic căruia 
-au fost credincioase mulți ani în șir. 
Wă refer în primul rînd Ia sistemul 
V, care i-a plictisit pe toți. Nume
roase collective au folosit — e drept, 
ine ori nu cu destul curaj — scheme n-oi 
xmtru fotbalul nostru — 14-3+34-4 și
.+4+2 + 4.

Se justifică oare aceste experimente ? 
îepre^intă ele un progres ? Pentru că, 
n foiid, aceste scheme sînt considerate 
n general scheme de apărare.
Eu cred că apariția de noi scheme 

actice în arsenalul echipelor noastre 
rebuie salutată, indiferent dacă ele au 
m caractter ofensiv sau defensiv. Du
rul cel mai îngrozitor pentru fotbal 
ste monotonia. șablonizarea. Dacă 
oate echipele joacă la fel — pericol 
are s-a observat la noi în anii treeuți 
• e greu să speri în apariția unor fotba- 
.ști de înaltă clasă, in formarea unor 
nsamblun cu adevărat valoroase. Mo- 
otonia, jocul șablon „sting** în fotbalist 
îițiativa creatoare, originalitatea și nu 
Mitribuie la căutarea noului. Reînnoirea 

Meciuri echilibrate
io concursul de miine

Pronosport
® Pronosticuri interesante

schema nr. 7 Pronoexpres :

primului eșalon a oferit un impuls cău
tărilor tactice și experimentelor. Și nu 
e nici o nenorocire faptul că unele e- 
chipe își încep căutările cu variante de 
apărare.

D!e altfel, eu cred că a califica schema 
1+34 3+4 defensivă nu e tocmai corect, 
intr-adevăr, în cadrul acestei repartizări 
de foite, un jucător din atac este tras 
spre linia de mijloc. De ce, însă ? 
Pentru a putea apăra mai ușor poarta 
proprie ? Nu e chiar așa. Sau, nu e 
deloc așa.

Cindva, în apărare a jucat un singur 
fotbalist, apoi i s-a mai adăogat unul, 
încă unul, iar în cadrul acestui sistem 
ei au devenit șase. Acest lucru a permis 
să se vorbească despre predominanța 
apărării asupra atacului, despre slăbirea 
capacității ofensive a fotbalului etc.

Menționăm că modificarea în reparti
zarea forțelor echipei este dictată do 
procesul dezvoltării fotbalului. Dacă 
înainte vreme soarta unui joc era hotă- 
rită deobicei undeva pe linia suprafeței 
de pedeapsă, iar* 1 II. III. IV. V. * * * IX. X. XI. zona die centru era 
cedată aproape fără luptă, acum lupta 
se dă pentru fiecare porțiune de teren. 
Astăzi nu mai poți înainta spre supra
fața de pedeapsă fără luptă. Astăzi 
atacul pornește din profunzime, începe 
deobicei de pe linia de mijloc și chiar 
de pe linia apărării imediate. Mai mult 
decît atît, chiar din momentul nașterii 
atacului se opune o rezistență activă. 
Pentru a organiza cu mai mult succes

Programul concursului Pronosport de 
dine 23 octombrie este următorul:

I. C.C.A.—Șt. Timișoara (cat. A)
II. Rapid—Petrolul (cat. A)

III. CSMS Iași — Dinamo Buc.
(cat. A)

IV. Șt. Cluj—Steagul roșu (cat. A)
V. Din. Bacău—Progresul (cat. A)

'. Minerul—U-T.A. (cat. A)
/M. Panul—Corvinul (cat. A.)
III. AMEFA—Jiul (cat. B)
IX. Aurul Brad — Ind. S. C. Tur- 

zii (cat. B)
X. Gaz Met. Mediaș — C.S.M. 

Sibiu (cat. B)
XI. Drubeta Tr. Sev. — Acad. 

Milit. (cat. B)
ill. CSM Brăila — Poiana Cîmpina 

(cat. B)
Este de întrebat: va fi această eta- 

o etapă a echipelor în deplasare? 
;a se pare mai ales dacă cercetăm 
pronosticul dat de MIRCEA CR1- 

\N:
I—1; II—1; III—2; IV—x; V-i; 
-2; VII—1; VIII—1: IX—2; X-2; 
-2; XII—1.
Popularul nostru actor comentează 
(tei etapa: „Dacă există o serie de 
iipe-ga/.dă cu șanse certe de victorie 
m sirit CCA, Rapid, Farul, în pro- 
ain sînt și unele meciuri în care 
■mațiile ce se deplasează emit pre- 
îții de victorie. In toate aceste în- 
îiri cu am „.mers" cu oaspeții; este 
rba de Dinamo București, UTA, 
J. Sîrmii C. Turzii, CSM Sibiu, 
ademia Militară".
lată și alt pronostic. Al căpitanu- 

eehipei Dinamo Bacău, RADU- 
ISCU: I —I; II —1, x; III—1, 2; 
-1, x; V—1; VI—x, 2; Vil—1; VIll- 
ll IX—x; X—1, 2; XI—2; XII—2. 
atacantul dinamovist completează 

fel pronosticul lui: „Prevăd o etapă 
■putută' atît în categoria A cît și 

categoria B, unde echipele din 
nte vor avea de suportat asaltul 
or aflate în prima jumătate a cla- 
nentului".

★
Dentru că mulți, - participant ne-au 
ut iată și programul concursului 
jnosport de duminica viitoare, 30 
ombrie:

I. UTA-CCA
II. Petrolul — Știința Cluj 
II. Progresul — CSMS Iași

IV. Minerul — Rapid
V. Steagul roșu — Dinamo Bacău 

71. Știința Timișoara — Farul
11. Dinamo București — Corvinul 
II. CSM Reșița—Mureșul Tg. Mureș
X. CER Roșiori—Șt. București

Din nou un premiu mare pe 
64.269 lei

X. Unirea Iași — Flacăra Moreni
XI. Suedia — Franța

XII. Belgia — R.P. Ungară

Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 42 din 19 octombrie

Categ. I: 1 premiu de 60.396 lei
Categ. II: 4 premii a cîte 16.357 lei
Categ. III: 39 premii a cîte 1.806 lei
Categ. IV: 215 premii a cîte 421 lei 
Categ. V: 1032 premii a cîte 87 lei
Categ. VI: 4605 premii a cîte 27 lei 
FOND DE PREMII: 503.300 lei

SCHEMA NR. 7 NU SE DEZMINTE
După cum se știe, buletinele re

duse — schema nr. 7 — oferă mari 
șanse de cîștig. Acest fapt ne-a fost 
confirmat și de data aceasta.

Astfel, la acest concurs, Ion Da- 
maschin din Filipeștii de Pădure ra
ionul Cîmpina, a obținut premiul ce! 
mare. El a depus la agenția 4—10/12 
tin buletin redus — schema nr. 7 — 
cu următoarele numere: 4—5—9—13— 
14-22—28—33- 40—44.

Cu acest buletin a obținut:
— 1 premiu de categoria I
— 2 premii de categoria a IlI-a
— 3 premii de categoria a V-a
In total, sutna de 64.269 lei. Și a- 

ceasta pe un buletin care l-a costat 
numai 21 lei.

în tot cazul, concluzia este clară:
Pronoexpresul împarte premii fru

moase, iar șansele cele mai mari de 
cîștig le ofer.ă buletinele cu scheme 
reduse, în special schema nr. 7.

Rubrica redactată de I.S. Loto-Pro- 
nosport. 

ofensiva e mai bine ca linia de atac să 
fie alimentată cu mingi, creîndu-se în- 
tr-un mod neașteptat un avantaj intr-o 
zonă a atacului sau alta, este necesar 
să se controleze temeinic zona de 
centru a terenului, să existe o rezervă 
permanentă, în sfîrșit să existe al 
treilea jucător în zona liniei de mijloc. 
Fiecare din acești trei jucători nu este 
atît apărător cît înaintaș. De aceea, linia 
de centru a echipei ar fi mai corect să 
fie denumită în cazul de față nu semi- 
apărarte (în limba rusă liniă de njijloc 
se numește linie de semiapărare n.n.), 
ci linia de semiatac.

Sînt convins că sistemul 1+3+3+4 
este progresist. Dar, el cere jucătorilor 
din linia de mijloc sau, așa cum am 
spus, din linia de semiatac, o măiestrie 
deosebită. Acești jucători trebuie să 
aibă o viteză mare și o capacitate de 
manevrare deosebită și, lucrul cel mai 
important, să știe să se orienteze ful
gerător în situațiile de joc, pentru a 
trece imediat la atacarea forței adverse 
și Ia finalizarea atacului. Un exemplu 
sugestiv de jucători corespunzători a- 
cestor cerințe îl constituie perechea de 
mijlocași ai lui Torpedo, Voranin și 
Manoșin. Dacă echipele care folosesc 
schema 1+3+3+4 ar fi avut în linia 
de mijloc trei jucători de acest fel sis
temul ales de ele nu ar avea aspectul 
unui sistem defensiv.

Cîteva cuvinte despre schema 1+4+2+4. 
II consider mai puțin progresist. Și iată 
de oe. In cazul sistemului 1+3+3+4. 
jucătorul din linia de atac se retrage 
în centru, unde se naște în fond atacul. 
Sistemul 1+4+2+4 impune jucătorului 
să se retragă în apărare, spre careul 
său, cu alte cuvinte aproape că-1 ex
clude din atac.

Mi s-ar putea aduce obiecțiuni, din- 
du-mi ca exemplu pe brazilieni, care 
au folosit acest sistem la campionatul 
mondial din Suedia și care au marcat 
cîte cinci goluri redutabililor lor ad
versari. Dar, în primul, rînd, cu un
ansamblu atît de excepțional cum a 
fost acela al brazilienilor, poți să-ți 
permiți luxul de a menține în apărare 
un jucător în plus, iar în al doilea rînd, 
numind sistemul 1+4+2+4 un sistem de 
apărare, eu nu vreau să spun deloc 
că echipa care-1 folosește nu poate să 
atace eficace**.

Ultimul joc al echipei 
C.S.M.S. lași la Chișinău

(Prin telefon). — In ultimul joc 
susținut la Chișinău, echipa C.S.M.S. 
lași a întîlnit formația de categorie B 
Vierul din localitate. După un meci 
de un bun nivel tehnic, aplaudat de 
spectatori, întîlnirea s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate 1 — 1 (1—1). 
Ieșenii au fost superiori din punct de 
vedere tehnic dar au manifestat lipsuri 
în ceea ce privește pregătirea fizică. 
Școrul a fost deschis de Popriduhin 
în min. 1. Ieșenii au egalat prin Voica 
în min. 11. C.S.M.S. a fost de două 
ori la un pas de a înscrie din nou, dar 
Unguroiu și Demien au tras în bară.

La antrenament...
Dinamoviștii s-au pregătit cu multă 

atenție în vederea meciului pe care-1 
vor susține niîine la laș'. La antrena
mentul tehnic de joi, de pildă, accen
tul a fost pus pe precizia trasului la 
poartă de la 16—20 de metri. La exer
cițiile de „tir", care au fost foarte 
spectaculoase, au participat cu succes 
toți componenții lotului.

in fotografii — 1. Antrenorul Traian 
Ionescu care se afle în poartă le pre
cizează jucătorilor să înscrie în spațiul 
dintre siluetă și jalon. 2 Elanul a fost 
luat și aproape simultan au pornit șu
turile. 3. In fața acestei dezlănțuiri a 
forței și a preciziei Traian Ionescu și 
Cozma n-au putut rezista. Toate șutu
rile au nimerit in plasă. Așa va fi 
Și la meci?

Fotografii de II. CRISTEA

Mîine, în categoria A, o etapă com
pletă, cu jocuri echilibrate: la Bucu
rești : C.C.A. — Știința Timișoara și 
Rapid — Petrolul, la Bacău : Dinamo 
— Progresul, la Iași: CSMS — Dina
mo București, la Lupeni: Minerul — 
U.T.A., la Cluj: Știința — Steagul 
roșu și la Constanța: Farul — Cor
vinul. Cele două partide din Capitală 
se dispută în cuplaj pe stadionul „23 
August", de la orele 13,15 și 15,00. 
Deosebit de interesantă se anunță mai 
ales partida Rapid — Petrolul în care 
se întîlnesc două echipe care dețin 
locuri fruntașe în clasament. Iată cîte
va amănunte în legătură cu pregătirile 
pe care le-au făcut unele din echipele 
de categorie A în vederea etapei de 
mîine:

• Steagul roșu Orașul Stalin a sus
ținut joi un meci de antrenament cu 
echipa Politehnica din campionatul re
gional. Rezultatul de 5—0 a fost sta
bilit prin golurile marcate de Proca 
(2), Ilașoti (2) și Meszaroș. A parti
cipat la antrenament tot lotul, mai 
puțin Cojocarii. In afara liniei de halfi

Bîrsan-Seredai a mai fost folosită și 
linia Hidișan-Szigeti. La Cluj va juca 
probabil aceeași echipă din etapa tre
cută.

0 Corvinul Hunedoara a făcut joi 
un antrenament „în familie", la care a 
participat întreg lotul. Pentru meciul 
cu Farul, antrenorul llie Savu a anun
țat două modificări în echipă : în locul 
lui Molnar (accidentat) va juca Tă-

Știri
„CUPA PRIETENIEI" IN REGIUNEA 

BAIA MARE
In etapa a doua a „Cupei prieteniei 

romîno-sovietice" s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : C.SJV1. Baia Ma- 
re-Carpați Sighet 1-2 (0-1), Minerul 
Baia Sprie-Dinamo Săsar 0-4 (0-3), 
A.S.T. Sighet-Gonstructorul Baia Mare 
4-2 (2-2), Recolta Carei-Unio Satu 
Mare 4-3 (2-3). (V. Săsăranu, coresp. 
regional)

TURNEUL ECHIPEI SPARTAK 
STANISLAV (U R.S.S.) IN TARA 

NOASTRA

Inoepînd de duminică echipa de fot
bal Spartak Stanislav clin U.R.S.S. va 
întreprinde un turneu în țara noastră. 
Formația oaspe, care activează în ca
tegoria B, va susține în regiunea Baia 
Mare 4 meciuri, după următorul pro
gram : la 23 octombrie cu A.S.T. la 
Sighet, la 25 și 27 octombrie cu Dina
mo Săsar și respectiv cu C.S.M. la 
Baia Mare, iar duminică 30 octombrie 
cu Unio la Satu Mare.
LA 2 NOIEMBRIE : O NOUA ETAPA 

A CUPEI
Etapa de Cupă ce urma să se des

fășoare la 26 octombrie a fost amînată 
pentru 2 noiembrie a.c. 

taru iar Zapis va fi înlocuit cu Anton' 
care s-a restabilit. Prin trecerea lui 
Tătaru în linia de mijlocași, componen
ța liniei de fund va fi: Nicuiescu II; 
Nacu, Coiciu.

• Petrolul Ploiești a susținut 
miercuri un joc amical cu Poiana Cîm
pina din categoria B. Jocul s-a termi< 
nat la egalitate: 1—1, prin punctele 
marcate de Bontaș și Dridea. Pentru 
jocul de mîine cu Rapid nu este sigură 
folosirea lui Zaharia, Chiriță și Tabar- 
cea care sînt accidentați.

o Progresul s-a antrenat în com
pania echipei uzinelor „Republica". 
Formația probabilă pentru duminică : 
Mîndru-Nedelcu (Smărăndcscu II). Ca- 
ricaș, Soare-Ionrță, Maior-Oaidă, Smă- 
răndescu I (Protopopescu), Dinulcscu, 
Mafteuță, Cruțiu.

• în vederea partidei de mîine cu 
Dinamo București, CSMS Iași a alcă
tuit următoarea formație : Florea-Scar- 
lat, Moțoc, Dragomirescu-Alexandres- 
cu, Don-Matei, Avasilichioaie, Voica, 
Unguroiu, Demien.

• Dinamo București a susținut 
miercuri un joc de antrenament cu o 
formație din campionatul orășenesc iar 
joi după-amiază a făcut un antrena
ment de telinică. Pentru jocul cu 
CSMS nu este sigură folosirea lui Efti- 
mie, care s-a accidentat la antrena
ment.

• Rapid a jucat joi, pc stadionul 
din Giulești, două reprize: una în 
campania echipei sale de juniori iar 
a doua în compania formației Aero
nautica din campionatul orășenesc. 
Pentru meciul de mîine va fi aliniată 
aceeași formație din meciul cu Di
namo.

• La Știința Cluj se dă ca posibilă 
reintrarea lui Ivansuc.

• Știința Timișoara anunță pentru 
mîine formația : Curcan-Turcan, Co- 
dreanu, Neacșu-Igna, Tănase-Gîrleanu, 
R. Lazăr, Manolache, Lereter, Mițaru.

CURS DE PREGĂTIRE
PENIRU CANDIDATH IA EXAMENUL 

DE ANTRENORI STAGIARI
Pentru a veni in ajutorul candida- 

ților care se vor prezenta la exame-i 
nul de antrenori stagiari din 15.X1. 
1960, Consiliul General U.CJ'S. va 
organiza prin sectorul său metodic ura 
curs de pregătire. Acest curs va avea 
loc între 26 octombrie și 11 noiembrie 
a. c. la București. Înscrierile la curs 
se fac la sectorul metodic din U C.F.S. 
(sir. Vasile Conta nr. 16, etaj V, ca
mera nr, 124) pînă la data de 25 oc
tombrie inclusiv-



Duminică dimineața la Cîmpina
FAZA A TREIA A CAMPIONATULUI

Unde mergem?
IN CAPITALA

REPUBLICAN DE MOTOCROS în etapa de mîine a campionatului republican Azi

CÎMPINA 21 (prin te
lefon de la trimisul 
nostru). Mîine diminea
ță se desfășoară la Cîm
pina faza a treia a cam
pionatului republican de 
motocros, care este aș
teptată cu nerăbdare de 
alergători și spectatori.

Concurenții de la Dina
mo, C.C.A., Metalul, Vo
ința Buc., Rapid, Steagul 
roșu Orașul Stalin, Vo
ința Sibiu etc., au sosit 
de ieri în localitate. Ma
joritatea au continuat 
să-și pregătească mașini
le. Astăzi a avut loc pri
mul antrenament oficial 
iar stmbălă dimineață șe 
va desfășura cel de al 
doilea. Startul în concurs 
se va da duminică la ora 
10,30. Tot ieri au sosit la 
Cîmpina 
sportului 
ră, care 
întreceri 
concurs) 
tipurile 
și ni de 
via 125 i 
zentăm 
ton maghiari: 
Hamar (Honved Budapesta) 
gat concursul internațional 
Tallin (U.R.S.S.) disputat anul aces
ta, iar duminică, concursul interna
țional de la Budapesta la care au 
participat și sportivi din R.S. ~ 
slovacă. ' ' "
pesta) 
aur la 
6 zile 
campion 
al R.P.U. Laszlo Szabo (M.H.S. 
dapesta) a ocupat locul trei la con
cursul internațional de la Leningrad, 
deține titlul de campion internațional 
al R.P. Polone pe anul 1959. Gyula 
Nagy (M.H.S. Budapesta), a ocupat 
locul patru la concursul de la Lenin-

4 maeștri ai 
din R.P. Unga- 
vor participa la 
(în afară de 
pentru a proba 

speciale de ma- 
motocros Dantt- 

cmc. Să vi-i pre- 
pe cei 4 alergă- 

Zsigntond

Tenis de masă: 
echipe masculine al 
Constructorul (str. 
ora 17,30: “ 
furi, ora 
Progresul 
Staicovici 
greșul I 
Alendeleev nr. 34: 
mo — E.F.A., ora 
C.S. Școlar.

Tenis: centrul de 
de la ora 14.30: ultimele întreceri în 
cadrul „Cupei 7 Noiembrie".

Volei: Sala Giuiești, ora 18: Rapid- 
Prdgrestil.

Baschet: sala Dinarno, 
17,30: Constructorul 
(fem.), Progresul 
Dinamo — Rapid 
în cadrul „Cupei 
sovietice".

campionatul pe 
Capitalei; sala 

Aurora nr. 1): 
Constructorul II — Qrizon-' 
18,30: Constructorul I — 

II, sala Progresul (str. dr. 
nr. 42—44): ora 17,30: Pfo- 
— Pasteur, sala din str. 

ora 17,30; Dina- 
20,30: Voința I—

returului cam- 
programează 

la Iași, unde 
din localitate în

sub semnul

de echilibrate
Constructorul — Progresul,

un
cea
unui echilibru

strîns cu 
nieci care 
mai mare

In turul acestui campionat feroviarii 
au făcut tin scor foarte 
C.S.M.S. (6-3), după 
s-a desfășurat 
parte — 
de forțe.

Destul 
meciurile
Știința Petroșani—Știința Cluj și Ști
ința București—Metalul.

Tot în cadrul etapei de mîine, Di
namo întâlnește pe Știința Timișoara, 
iar Petrolul Ploiești pe CC.A.

se prezintă și

ASTAZI ÎNCEPE CONCURSUL CLUBULUI VOINȚA

Cea de a V-a etapă a 
pionatului republican 
cel mai important meci 
„XV“-le C.S.M.S.-uIui
primește vizita formației campioane, 
C.F.R. Grivița Roșie. Tinerii rugbiști 
ieșeni au arătat, mai ales în retur, 
o excepțională, putere de luptă. .Ne a- 
mintim că echipe experimentate ca 
CC.A., Dinamo, Constructorul (cînd 
dispunea de formația sa cea mai bună) 
au avut o sarcină deosebit de dific'lă, 
atunci cînd au jucat la Iași.

antrenament nr. 2,

de la ora 
Progresul 

- C.C.A. (mase.), 
(mase.), meciuri 

prieteniei romîrio-

Fotbat: stadionul
Dinamo Obor — C.F.R. Roșiori.

Dinamo, ora 15:

r. Szabo (Dinamo) este singurul motocielist care 
în cele două faze ale campionatului de motocros a 
reușit să acumuleze maximum de puncte posibile : 16. 
lată-l pe alergătorul dinamouist in timpul cursei clasei 

350 cmc. pe traseul din orașul Cîmpina 
Foto : G. Ștefăncscu

grad (I960) și deține locul trei în 
campionatul de motocros al R.P. Un
gare.

a cîști- 
de la

H. NAUM

Timp de trei zile, începînd de astăzi, 
stadionul Voința va găzdui uu frumos 
concurs atletic rezervat tuturor catego
riilor de sportivi. întrecerea, organizată 
de clubul Voința, este dotată cu fru
moase premii, ea constituind un bun 
prilej pentru atleții bncureșteni de a 
obține rezultate bune, acum la sfîrșitul 
sezonului. Tocmai pentru aceasta consi
derăm foarte binevenită recomandarea 
făcută de federația de specialitate, ea 
toți atleții fruntași să ia parte la acest 
concurs. Noi credem că recomandarea 
federației va fi bine înțeleasă de antre
nori și de sportivi în sensul că parti
ciparea lor la acest concurs să nu fie

numai formală ci și încununată de per
formanțe bune.

Primele probe vor avea loc astăzi 
după-amiază începînd de la ora 16, în
trecerea 
același

continuind mîine și luni pe 
stadion.

★
Mîine va avea loc și prima etapă a 

Cupei 7 Noiembrie la marș, întrecere 
organizată de consiliul orășenesc 
U.C.F.S. București. Startul se va da la 
ora 10 dc pe stadionul 
făcîndu-se tot pc acest 
ceastă cursă participă 
mă rș ăl ti i tori bucurcș teni, 
mite o întrecere viu disputată.

Voința, sosirea 
stadion. 1 
cei mai
ceea ce

La a- 
buni 
pro-

Mîine

Celio- 
Laszlo Gaj (Honved I’ttda- 

a cîștigat două medalii de 
ultimele ediții ale Cursei de 
organizate de F.I.M., este 
de regularitate si rezistență 

..............................................Bu-

Prima comjpetiți® 
de ciclocros a sezonului

Duminică se inaugurează sezonul de 
ciclocros. Clubul sportiv Voința, în 
colaborare cu comisia orășenească de 
specialitate organizează prima com
petiție pe traseul din jurul aeroportu
lui Pipera. Concursul dotat cti „Cupa 
7 Noiembrie" cuprinde următoarele 
probe: seniori categ. I și a Il-a : 15 
km; seniori categ- a Ill-a și neclasi
ficați: 12 km; juniori categ. I: 10 km; 
juniori categ. a Il-a: 8 km; biciclete 

. ................. sosirile au 
pe șoseaua 
dă la

oraș: 5 km. Plecările și 
loc pe stadionul Voința de 
Pipera. Primul start se 
9,30.

ora

O

Final pasionant în campionatul republican
* Dinamo și C.S.O. au obținut

• Jocurile
noi victorii * Patru formații luptă pentru evitarea retrogradării 
ultimei etape se desfășoară tot în Capitală

noua excursie 
pentru posesorii 

de biciclete
Centrul universitar București 

catedra de educație fizică a Institu
tului Politehnic, în colaborare cu Con
siliul orășenesc U.C.F.S., organizează 
mîine o excursie cicloturistică la fa- 
bana Mihăilești. Cu acest prilej se va 
vizi la și gospodăria agricolă de stat 
Bragadiru.

Plecarea va avea loc mîine Ia ora 8 
din fata Casei de cultură a studen
ților dîn Calea Plevnei. Pot participa 
toti posesorii de biciclete

Și

La cererea generală a publi
cului, spectacolul Ansamblului 
Maghiar pe gheață cu revista 
„Așa s-a născut dragostea” se 
prelungește pînă în ziua de du
minică 23 octombrie a.c. inclu
siv.

Pentru zilele de sîmbătă 22 
octombrie și duminică 23 oc
tombrie biletele se pot procura 
de la chioșcul special din strada 
Ion Vidu și la agenția C.C.A. 
din Bd. 6 Martie, iar în seara 
spectacolelor de la casele pati
noarului.

Comitetele sindicale din între
prinderi, organizații de masă și 
instituții pot obține bilete di
rect de la sediul I.E.B.S. — str. 
Vasile Conta nr. 16, etaj VII.

Toate formațiile participante la cam
pionatul republican au evoluat joi 
timp de trei ceasuri în piscina acope
rită de la Floreasca. A fost o adevă
rată trecere în revistă a valorilor 
poloului nostru cu o etapă înainte de 
sfîrșitul întrecerii. Angrenate în lupta 
pentru primul loc (Dinamo și C.S. 
Oradea) sau pentru evitarea retrogra
dării (C.C.A., Știința Cluj, C.S. Mu
reșul și Știința București) cele șase 
formații au depus serioase eforturi 
pentru a adăuga noi puncte „baga
jului" acumulat pînă în prezent.

Pretendentele la titlul de campioa
nă, Dinamo și C.S.O., au obținut noi 
succese. Formația din Oradea, după 
un început slab, cînd a evoluat aproa
pe de valoarea partenerei sale, Voin
ța Buourești, aflată pe ultimul loc 
(fără nici o șansă de a-1 mai evita) 
a forțat nota în finalul partidei, cîști- 
gînd cu scorul de 8—2 (3—1). Au 
înscris: Oanță 3, Novac 2, Muth 2 
și Hegyessi pentru învingători, Ganga 
și Tomiuc de la învinși.

Dinamoviștii, în schimb, și-au depășit 
adversarul, Progresul București, din 
toate punctele de vedere, obținînd o 
nouă victorie la scor: 11—4 (5—1). 
Buni tehnicieni și rapizi, campionii au 
desfășurat un joc clar, cu multe contra
atacuri supranumerice soldate cu go
luri spectaculoase. In formația Progre
sului s-a resimțit lipsa lui Mărculescu, 
dar aceasta nu scuză cu nimic palida 
rezistență opusă dinamoviștilor.

Celelalte două jocuri, care au opus 
formațiile candidate la penultimul loc, 
au fost mult mai disputate și mai echi
librate. In meciul C.G.A. — Știința 
Cluj decizia a stat mult timp sub sem
nal incertitudinii. Militarii au condus 
de trei ori (au marcat Neacșu 2 și 
Șt. Ionescu), dar, de fiecare dată, clu
jenii au ripostat cu succes restabilind 
echilibrul (au înscris: Darotzî, Dan- 
ciu 2). Spre jumătatea reprizei secun
de, prin eliminarea clujeanului Kari, 
C.C.A. a avut superioritate numerică;

Fază din jocul C.C.A. — Știinfa Cluj, terminat cu victoria la limită a militarilor 
(4-3)

exploatând acest prețios avantaj ea în
scriind golul victoriei prin Marinescu. 
Trebuie subliniat faptul că greșelile 
tânărului Kari (eliminat de trei ori) 
au costat mult formația studenților din 
Cluj. Scor final: 4—3 (3—2) pen
tru C.C.A.

Disputa dintre Știința București și 
C.S. Mureșul a oferit, spre deosebire 
de celelalte partide, un joc nervos 
presărat cu multe durități, comise în 
special de Fleșeriu și Varlam. Din 
nou, Chirvăsuță a fost un adevărat 
motor al formației studenților bucu- 
reșteni și în același timp principalul 
realizator al victoriei obținute de e- 
chipa sa la scorul de 6—3 (4—2).

O notă bună pentru arbitrajele pres
tate joi de C. Vasiliu, I. Enăceanu, 
P. Niculescu și N. Nicolaescu.

Aseară. Dinamo a întrecut și pe 
C.S. Mureșul cu scorul de 10—6 
(5—4) prin punctele înscrise de: Za- 
han 4, Kroner 2, Gulineac 2, Bădiță

și Al. Popescu. Pentru mureșeni au 
marcat; Fleșeriu 2, Fulop 2, Csiszer 
și Nașca.

Mîine vor avea loc la Floreasca, 
începînd de Ia ora 9,30 jocurile ulti
mei etape după următorul program: 
Voința București — C.S. Mureșul ; 
C.C.A. — Știința București; C.S.O. — 
Dinamo și Progresul București — 
Știința Cluj.

IHI II
AZI ALERGĂRI DE TRAP

In programul de după-amiază, caii de 
doi ani se întrec în două probe. Cei din 
prima categorie, în frunte cu Edera a- 
leargă în Premiul Farsa. Două curse 
deschise sînt întrecerile trei anilor din 
Premiul Fraga pe distanța de 2100 me
tri și a cailor vîrstnici în Premiul Ființa 
mea, la care iau parte :

1700 Chiostec (Brailovschi), 1720 Egoist 
(Ghinea), Delicioasa (Borlescu), 1740 
Triumf (Ștefănescu), Winetu (Ciobanu), 
Breton (Oană), 1760 
ronin (Mihăilescu), 
Bereta (Ichim), 1800

Oradea (Marcu), E- 
Olteț (Todiraș), '780 
Băltăreț (Tănase).

II S M
MIINE PREMIUL „REPUBLICII"

Mîine dimineață pe hipodromul de ga
lop se dispută Premiul Republicii, la 
care participă cei mai buni cai ai turcu
lui Alergarea promite o Întrecere spec
taculoasă între Sovata, Palmira și Crai
nic, ale căror șanse sînt bine echilibrate. 
In program figurează două probe inte
resante pe 1400 m. deschise cailor de 
doi ani și mai în vîrstă

In premiul Republicii, pe distanța 2100 
metri concurează : Sovata 61 (Stoian 
Gh). Palmira 55,5 (Cimpeanu), Crainic 
53 (Botescu). Snop 51.5 (Drăghici), Ne- 
luța 51 (Soare), Minciunica 50,5 (Baldo- 
vin), Justin 50 (Socrate), Graur 50 (Ta- 
sim).

str. Men-
9 și 16:
7 Noiem-

masă: sala din
34, de la ora 
cadrul „Cupei

Tenis de 
deleev nr. 
întreceri în 
brie".

Baschet: sala Floreasca, de ia ora 9:
Voința — Știința (4em.), I.C.F. —- 
Rapid (fem.) Știința-Metalul (mase.), 
meciuri în cadrul „Cupei prieteniei 
romîno-sovietice".

Volei: sala „23 August", de la 
ora 9,30: Sănătatea — C.S.M. Cluj, 
Metalul — Știința Cluj; sala Dinamo, 
de la ora 9,30: Dinamo — C.S.M, 
Sibiu, C.P.B. — Farul Constanța.

Handbal: în 11: stadionul Republicii, 
ora 10: C.C.A. — Dinamo Orașul 
Stalin; în 7; teren Giuiești, ora 11,30: 
Rapid — C.S. Oradea (f).

Box: terenul din str. Ion Vidu nr. 9, 
ora 10,30: reuniune organizată de aso
ciația S.P.C.

Fotbal: stadionul „23 August", ora 
13,15: C.C.A. — Știința Timișoara, ora 
15: Rapid — Petrolul; teren C.A.M. 
ora 10,30.- Știința București—Știința 
Craiova.

Rugbi: stadionul Tineretului IV, ora 
9: Știința Buc. — Metalul, teren Con 
structorul, ora 10: Constructorul — 
Progresul, stadionul Dinamo, ora 11 
Dinamo — Știința Timișoara, stadio 
nul Tineretului III, ora 9,30: Aeronautica 
-— Abatorul, stadionul Tineretului II, ora 
11: Petrol Chimie — Petrol II Plo 
iești, stadionul Tineretului III, ora 11 
Arhitectura — Gloria, stadionul Tine 
retului II, ora 15,30: Meteor — Si 
rena, stadionul Tineretului IV, or: 
15,30: Metalul II — Rapid, stadionu 
Dinamo II, ora 15,30: Dinamo II - 
Petrolul Pitești.

^SPORTURI N AUTICE ]

Concursul dotat 
cu „Cupa C. C. A.“ 
Canotorii bncureșteni au prilejul s; 

mai concureze o dată în acest sezon 
Mîine dimineață, începînd de la orel< 
10.30, ei se vor întrece în cadrul corn 
petiției de caiac-canoe și canotaj aca 
demic organizată de CC.A. pe lacu 
Snagov.

Acest concurs va întruni la start a 
proape 150 de participanți reprezeti 
iînd cluburile: Rapid, Școala sporti 
vă de elevi, Voința, Progresul, Știin 
ța, Clubul sportiv școlar și C C.A.

A apărut numărul 20 Ț
al revistei ilustrate 1

Din conținutul său spicuim următoarele materiale mai interesante :

— Voleibaliștii romîni la campionatele mondiale din Brazilia
— Echipa de fotbal Corvinul Hunedoara
— Primăvară în prag de iarnă (reportaj despre tinerii atleți — sări

tori cu prăjina).
— Maestrul emerit al sportului Ion Dumitrescu
— Cei 15 de la Metalul (reportaj despre sportul cu balonul oval între 

metalurgiști).
— Tineri fotbaliști din categoria A: Anton Zanca, Alexandru Pașcanu, 

Aurel Unguroiu, Constantin Chîriță, Ion 0. Ion, Mihai Țurcan.
— Albin Moraru — un înflăcărat pionier al sportului din țara noastră.
— Plimbare în văzduh (reportaj de planorism)
— Baschetul la J.O. (însemnările prof. Mihai Nedeff)

— S,port-magazin (Despre fotbal și fotbaliști • Jocuri distractive- 9 Pe 
scurt despre fotbalul brazilian ® Turism • Poșta redacției)

— De peste hotare (canotorul 
Bragg, finaliștii probei de 100 m 
J. O., stadionul din Phenian).

sovietic Ivanov, atletul american Donald 
spate la concursurile de natalie de la

Revista se găsește de vînzare 
țară. Reînnoiți-vă abonamentele pe 
prinderi prin difuzorii voluntari.

★
Ia toate chioșcurile difuzării presei din 
1961 la orice oficiu poștal, iar în între-
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Olimpiada de șah de 1a Leipzig MOSCOVA SPORT IVĂ...

LEIPZIG (prin telefon). — întrece
rile din cadrul grupelor preliminare au 
trecut de jumătatea desfășurării lor. 
După cum se știe, cele 40 de echipe 
participante se întrec în cadrul a patru 
grupe pentru dreptul de a participa la 
turneul filial. Din fiecare grupă sc vor 
califica pritnelc trei:-clasate.

ilîchipa R:P. Romîne întrerupsese în- 
tîfoirca cu Chile din runda a 111-a la 
scriirul de 1—1. Continuarea partidelor 
Letellier — Ghițescu și Sallas-Troia- 
rtescti a dat cîștig de cauză șahiștilor 
chilieni care își adjudecă victoria la 
seorul general de 3-1. Mai bine; ați ju
cat reprezentanții noștri în runda ur
mătoare cînd au cîștigat toate partidele 
în întîlnirea cu Ecuador (4—4)). Iată 
rezultatele individuale în ordinea mese- .8% etc. 
lor : Drimer — Munoz 1—4), Aguille — 
Radovici 0—I, Mftitelu — Morales 1—0, 
Yepes — Troiauescțt 0—1.

•Celelalte întilniri din grupa noastră 
au dat rezultatele : Belgia-Liban 40, 
Spatiia-Irlanda 3‘/2-‘/2, S.U.A.-Cuba 
3-1, R.F.G.-Ecuador 3-1 (runda a 
III-a) ; Ghile-Liban 4-0, Spania-Belgia
2- 2, S.U.A.-Irlanda 4-0, R.F.G.-Cuba
3- 1 (runda a IV-a).

In celelalte grupe s-au înregistrat ur
ni,. 'ațele rezultate mai importante:

/Grupa 1 : Bulgaria-lndonezia 3-1, 
lUgoslavia-Franța 4-0, R.D.G.-Finlanda 
3*/2-'/2 (runda a 1.11-a) ; Bulgaria- 
R;D.G. 2-2, Indonezia-I’ranța P/2-2’/2

(runda a IV-a). Clasament: Iugoslavia 
13, R.D.G. 12«/2> Norvegia 12, Israel 11, 
Bulgaria 10*/2 etc.

Grupa a 11-a: U.R.S.S.-Olanda 3-1, Ar- 
gentina-Polonia 3-î (runda a IH-a) : 
Poloma-Olanda 2,/2-ll/2. Argentina-Por- 
tugalia 3'/2-’/2, U.R.S.S.-Filipine 31/2-,/2 
(runda a IV-a). Clasament: U.R.S.S. 
și Argentina 14, Austria 11, Polonia 8, 
Portugalia 7*/2, Italia 7 etc.

Grupa a IlI-a: Sitedia-Islanda 2*/2-*/2 
(1), GelKwlovacia-Bolivia 4-0, Uugaria- 
Anglia Z'/j-l1^ (runda a fll-a); 
Cehoslovacia — Ungaria 2—2, Anglia- 
Danctna-rca 3,/2-,/2t MongoJia-Grecia 
3'/2-*/2 (runda a IV-a). Clasament: 
Cehoslovacia 12*/2, Ungaria 11, Mon
golia și Suedia 9‘/2, Islanda 9, Anglia

Articol scris special pentru ziarul „Sportul popular’*

Nu de mult, pe arena centrală a stadionului rV, I. Lenin", peste 
100.009 de moseoviți att sărbătorit pe sportivii sovietici — învingătorii celei de 
a XVII-a ediții a Jocurilor Olimpice de la Roma. După cum se știe, echipa 
ll.R.S.S. a repurtat o victorie strălucită, înapoindu-se în patrie cit 43 meda
lii olimpice de aur, 29 de argint și 31 de bronz. Sportivii sovietici au acu
mulat 683 puncte în clasamentul neoficial pe națiuni, întrecind cu aproape 
200 de puncte pe principalii lor adversari, sportivii din SALA.

„A" evoluează jucători crescuți și pre
gătiți în școlile de fotbal ale tinere,' 
tllllli.

STADIOANELE MOSCOVEI

O .luare rețea de stadioane, săli, 
renuri, baze complexe contribuie 
dezvoltarea permanentă a sportului

FOTBAL
• jtn preliminariile eampiionaUiillil 

mondial de fotbal s-au disputat alte 
două intîlniri. La Stockiiolm (grupa 1: 
Suedia, Belgia, Elveția) reprezentativa 
Suediei a învins cu 2—0 (0—0) echipa 
Belgiei. Ambele goluri au fost înscrise 
de interul dreapta lungo Brodd, care 
joacă in echipa profesionistă franceza 
1'iC. Touilouse. La Luxemburg grupa a 
H-a (Anglia, Luxemburg, Portugalia), 
selecționata Angliei a cistigat cu scorul 
de 9—0 (4,0) meciul cu echipa Luxem
burgului.
• Jntilnirile disputate în cadrul com

petiției de fotbal dotată cu Cupa „Ora- 
șelor-tirguri" s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate: Colonia-Lyon 1—2 
(iii tur 3-1) ; Belgrad-Lcipzig .4-1 (în 
tur 2-5) și se mai joacă un meci pe 
teren neutru : Barcelona-Zagreb 4—3

★
Aseară, în runda a V-a echipa noas

tră a întnlnit formația Cubei. Drimer 
a câștigat eu negrele la Jimenez, iar 
Șzabo a remizat cu De Cardenas. 
Mititeii! și Troianesc.it dețin avantaj 
decisiv la Cobo și, respectiv, Garcia-

Alte rezultate din gnupă: ~ ~
Germană—Irlanda 3—0 (1),
Ecuador 2—0 (2), S.U.A.—Belgia
3'/,—-'/2, Spania—Liban 3>/2—'/2.

în clasament conduc echipele S.U.A. 
si Spaniei cu 16 p. Urmează : R. F. 
Germană 14% (1), Chile 12% (2), 
Belgia 1! p.. R. P. ROM.1NA 10 (2), 
Cuba 7>/2 (2) etc.

PE GLOB

R. F. 
Gliile —

(in tur 1-1) ; Birmingham—Dozsa Uj- 
pest 3—2.

• In primul meci al optimilor dc 
finală ale „Cupei campionilor europeni" 
la fotbal echipa daneză Aarhus a în
vins cu scorul de 3—0 echipa norve
giană Friederiksțadts.

• Trei intîlniri restante au transfor
mat miercurea într-o adevărată zi deci
sivă în campionatul francez. Intr-ade
văr meciurile Reims-Monaco și Nice- 
Răcing trebuia să stabilească ordinea 
exacta ia primelor clasate. Eie att con
sacrat .pe Racing ca lider autoritar, în 
timp ce Monaco își pierdea șansa la 
Reims. Rezultatele tehnice: Reims- 
Monaco 3—0, Nice—Racing 0-1. Al 
treilea meci 
St. Etienne

Minunatele succese ale olimpicilor 
sovietici au demonstrat înalta lor 
măiestrie sportivă, voința de victorie, 
Iwlârîrea de a purta sus faima spor
tivă a patriei.

CONTRIBUȚIA M0SCOVÎȚ1LOR

Printre învingătorii Jocurilor Olim
pice se numără mulți sportivi din 
Moscova. Moscoviții au obținut la 
Roma 20 medalii de aur, 18 de ar
gint și 12 de bronz, aducând astfel o 
contribuție substanțială la victoria e- 
chipei. -Olimpicii Moscovei aii repurtat 
un succes mult mai mare decît echi
pele Marii Britanii, Italiei, Franței și 
altor țari, care într-un trecut nu prea 
îndepărtat dețineau supremația în 
multe discipline din programul Jocu
rilor. Numele unor sportivi moscoviți 
ca: Picitr Bolotnikov, Vasilii Rnden- 
kov, Aleksandra Zabelina, Nina Pono
mareva, Evghenii Minaev, Valentina 
Rastvorova, lurii Vlasov, Sofia Mura
tova, Viaceslav Ivanov, Antonina Sere
dina, Viktor Kapitonov, Evghenii Gri- 
șin, Viktor Kosicikin și mulți 
min înscrise cu litere dc aur 
riă Jocurilor Olimpice.

lor »u crescut nenumărați sportivi 
care au făcut fală patriei sovietice.

IN ÎNTREPRINDERI, SCOLI, 
UNIVERSITĂȚI...

1

28 DIN 34

alții ră- 
in isto-

sportivii
nu

a indicat egalitate între 
și Angers : 2-2.

Marile succese obținute de 
Moscovei în arena internațională 
sint intîmplăioare. Ei sînt pe drept cu 
vînt considerați eșalonul de frunte al 
sportului sovietic. Fie că este vorba 
despre dezvoltarea de masă a mișcării 
de cultură fizică, sau de pregătirea 
unor cadre cu înaltă calificare, sau de 
obținerea unor mari succese în între
ceri desfășurate acasă sau peste hota
re, moscoviții sînt totdeauna în frunte. 
De muțiți ani ei nu mai cedează laurii 
victoriei în principalele ramuri ale 
sportului, ca fotbal, baschet, înot, te-;'~ 
nio F>r\v halliarzi • e n Ant'tl in 1

Organizațiile sportive ale Moscovei 
numără 1800 de colective reunind a- 
proape 1.000.000 de sportivi și sportive.

Deosebit de puternică este activita
tea de cultură fizică în întreprinderi, 
instituții și învățămînt. A depășit gra
nițele faima Uzinei de automobile 
„Lihaciov", pentru produsele sale de 
înaltă calitate. Sportul este aici prie
ten bun al tineretului. Muncitorii prac
tică fotbalul, înotul, boxul, -luptele, 
ciclismul și multe alte discipline. E- 
chipa de fotbal a uzinei, „Torpedo", 
conduce în clasamentul campionatului 
unional și are cele mai mari șanse să 
cucerească medaliile de aur.

In cadrul campionatelor orășenești, 
republicane și unionale evoluează cu 
succes sportivii uzinelor „Dînamo". 
„Proletarul roșu", „Secera și ciocanul" 
etc.

An de an tot mai mulți studenți 
pășesc pe porțile stadioanelor. Din 
rîndul colectivelor studențești s-au ri
dicat străluciți sportivi cum ar fi So
fia Muratova, Lidia Ivanova, Aleksan
dra Zabelina, Viaceslav Ktirenoi, Oleg 
Grigoriev, Evghenii Feofanov.

Cu- succes se dezvoltă sportul și în 
rîudiirile elevilor școlilor medii. Aceș
tia sint reuniți în asociația sportivă 
voluntară „Tinerețea". Din mijlocul 
elevilor sportivi apar mereu noi maeș
tri ai sportului care se întrec în mari 
competiții printre care și campionatele 
Uniunii Sovietice. De pildă, în multe 
echipe moscovite de fotbal din clasa

fe
ia 

i ■ îucapitala Uniunii Sovietice La Mos
cova se află cel mai mare stadion din 
Europa, complexul de la Lujniki, ctto 
prinzînd o imensă arenă centrală, Mi
cul stadion, nn Palat al sporturilor, 
un bazin olimpic de înot, un mare sec
tor de tenis, un stadion al copiilor ș.»J 
In vara aceasta a fost inaugurat bazi
nul de înot „Moscova", în mijlocul 
unui complex de odihnă și sport, de 
asemenea cel mai mare din Emopn. 
S-a încheiat construcția stadionului 
Uzinei de automobile „Lihaciov" și este 
pe punctul de a fi terminată cea a 
asociației „Spartak".

In august, printr-itn decret al Prezi
diului Sovietului Suprem al R.S.F.S.R. 
granițele Moscovei an fost considerabil 
lărgite, iar suprafața ei aproape că s-a 
dublat. In teritoriul Marii Moscove 
au intrat noi orașe, noi puncte locui
te precum și noi parcuri și stadioane.'

In scurt timp in Capitală va fi con
struită Școala sportivă centrală a tÎ4 
neretului, înzestrată cit un stadion a- 
coperit, bazin de înot, săli de gim
nastică și dc haltere. Maeștrii sporfiiJ 
lui se vor putea întîlni în noul club 
care va fi amenajat pentru ei. Un 
dar minunat vor primi iubitorii atle
tismului ; Manejul central. O noutate 
pentru capitală va fi velodromul aco
perit pe care intenționează să-1 con
struiască asociația Burevestnik.

De multă popularitate se bucură în 
rîndul moscoviților trambulina de să
rituri cu schittrile amenajată pe coli
nele lui Lenin. Recent a fost luată 
hotărîrea de a se construi o nouă mare 
trambulină. Ea va fi înălțată tot pe 
malul fluviului Moscova.

In Moscova, ca și în întreaga Uni
une Sovietică, pulsează permanent o 
activitate sportivă vie și interesantă.

N. TOLORAIA

Echipa C. C. A. învinsa la Varșovia
ezy (min. 34) și Pendiak (min. 41). 
Prifrml a marcat în urma unui con
traatac. în același minut după ce 
Constantin — singur în fața porții —• 
a tras in bară! înaintașii noștri au 
beneficiat și de alte situații favora
bile, pe care însă le-au ratat.: Con
stantin (bară), Tăta-ru (bară), Raksi 
și Afexandrescu (care, ajtths în fa
ța porții, a fost împiedicat să tra
gă la poartă). Am folosit următoa
rea formație: Toma—Zavoda II, Ivă- 
nosoti, Staicu—Crișan, Bone—Caco- 
veariu, Constantin, Alexandrescu, 
Raksi, Tătarii."

Aseșră s-a înapoiat în Capitală 
echipa C-C.A., care — cum se știe — 
a juoat joi la Varșovia cit formația 
Lțtgia. Fotbaliștii bucureșteni att 
pierdut; cu 2—0 (2—0) - In legătură 
cu această partidă am stat de vorbă 
cil antrenorul St. Onisie, câine ne-a 
spus următoarele: „Jocul a lost de 
bună factură tehnică. Echipa Legia 

cu 7 internaționali in formația
sa — practică un joc în mișcare,
elastic, care scoate în evidență tehni
ca individuală avansată a fotbaliști
lor polonezi, Ei au cîștigat partida 
datorită golurilor înscrise de Brych-

nis, box, hallere ș.a. Anul trecut, în 
cadrul întrecerilor unionale, sportivii 
Moscovei au triumfat în 28 de spor
turi din 34. Ei au ocupat primul loc 
și la mari întreceri complexe cum ar 
fi Spartachiadele popoarelor din 
U.R.S.S. Anul acesta, deși sezonul 
sportiv nu este încheiat, reprezentanții 
Moscovei nu mai pot pierde locul 1 
în acest clasament al victoriilor. Ei 
dețin pînă acum 124 titluri de cam 
pioni ai țării.

De o mare popularitate se bucură 
asociații sportive ca „Dinamo", „Spar
tak", „Burevestnik", „Trud", „Torpe
do", „Vodnik" din Moscova. In cadrul

Au fost fi xate seriile

■ ■■

Joi 15 septembrie 1960 se putea citi 
a presa franceză următoarea știre :

„Alain Giletti (n.n. campionul mondial 
le patinaj artistic) care actualmente 
ficliicază serviciul militar în Algeria, 

i fost transportat ieri Ia spitalul Maillot 
lin Alger, in urma contractării linei 
■oii grave al cărui diagnostic nu a putut 
i stabilit încă. Tot c.e se poate spune 
leocamdată este că starea bolnavului 
n permite transportarea lui în Franța, 
fin nefericire, este foarte posibil ca 
liletli. chiar complet restabilit, să nu 
îai fie niciodată un campion...”
fliletti nu este singurul sportiv frân

ez pe care, războiul colonialist din Al- 
eria îl transformă în infirm. Putem 
ă mai cităm cîteva nume. Francis Anas- 
isi și Pierre Gpujet erau autentice spe
rate ale ciclismului francez. înainte de 

lua drnmiil Algeriei. Iar marșurile 
•ib soarele necruțător l-au istovit și ne 
papionul de cros Rrandenberger. Și 
sta se. poate prelungi...
Războiul de oprimare pe care imperia- 

s/nul francez îl duce împotriva poporu- 
i nigerian dornic de libertate costă 
uneai. Bineînțeles, costă și bani. Foarte 
uiți. Pentru a rămîne în termeni de 
mparație care au contingență cu sportul, 

poate preciza că suma alocată de gu
mai francez pentru sport și educația 
zică a tinerelului nu reprezintă decît 
la sută din cea afectată bugetului de 
zboi... Cît se poate de elocvent.

Și atunci, in asemenea condiții, nn e 
de mirare că pe lista victoriilor la J.O. 
de la Roma numele Franței nu figurează 
nici măcar o dată... De-a lungul celor 
15 zile de întrecere olimpică, gazetarii 
și radioreporterii francezi își încheiau 
invariabil comentariile cu cuvintele: 
„...și continuăm mereu să fim în cău
tarea unei medalii de aur!” Ei n-aveau 
s-o găsească nici în ultima zi, cînd la 
kilometrul 10 al maratonului desfășurat 
pe străzile Romei a abandonat cel care

Note externe

salvase onoarea Franței la Melbourne... 
nigerianul Alain Mimoun-o-Kacha.

Problema este cit se poate de clară. O 
explică ,,Le Monde“, ziar francez 
dreapta: „In domeniul sportului nu 
neliciem nici dc organizare, nici de 
dite. Iar dacă dorim să ne luăm

de 
bc- 

cre- 
-----  —...  __ ____ re

vanșa trebuie să modificăm fundamen
tal arhaicele noastre metode de pregă
tire a sportivilor. Nu este multă vreme 
de cînd termenul de „sportiv” era pro
nunțat în anumite cercuri dc Ia noi cu 
dispreț. Tocmai școala trebuie să insufle 
tineretului dragostea pentru sport, spi
ritul întrecerii sportive. Dar în progr»-

mele școlare nu e loc pentru sport, focuri 
în aer liber. Alîta timp cît această si
tuație nu va fi remediată, nu putem 
nutri speranțe în marile competiții spor
tive... In Uniunea Sovietică acei tineri 
care promit rezultate bune în sport pri
mesc posibilitatea dc a se antrena în 
școli sportive .și tabere, unde antrena
mentul sc efectuează în mod sistematic 
și la un înalt nivel științific. Aceasta 
trebuie să constituie un model pentru 
noi”. Și putem să mai furnizăm un ar
gument care a scăpat gazetarului de la 
„Le Monde“: 95 la sută din școlile pa
riziene — deci, din capitala Franței! — 
nu posedă săli de sport... Iar multe din 
cele existente au trebuit să fie transfor
mate în săli de clasă.

Iată desigur explicația falitului sem
nificativ că pe cînd U.R.S.S. cucerea la 
J.O. peste 40 de medalii de aur. Franța 
nu obținea nici măcar una...

Lipsesc în Franța multe din condițiile, 
de dezvoltare a tineretului printre care 
și aceea de a-ți oțeli trupul și sănătatea 
prin sport. In schimb este 
precădere alta — aceea de a 
boiul sîngeros din Algeria.

prezentă cu 
muri iu răz-

RD. V.

campionatelor mondiale de volei
RIO DE JANEIRO (Agerpres), — 

In dimineața zilei dc vineri a avut 
loc la sediul Automobil-Cliibuliii din 
Rio de Janeiro tragerea la sorți a 
seriilor preliminare ale campionatelor 
mondiale de volei. Ședința a tost pre
zidată de d. Paul Libaiid, președin
tele Federației Internaționale de Volei-

Echipele participante la întrecerea 
masculină au fost repartizate în cinci 
serii. Jocurile primelor trei se vor des
fășura la Sao Paolo, iar celelalte două 
în orașul Belo Horizonte. Echipa R.P. 
Romîne face parte din seria a IV-a, 
alături de reprezentativele R.P. Polo
ne și Perului-

Iată componența celor cinci grupe : 
I. — Brazilia, Uruguay, Venezuela, 
India ; II. — Japonia, U.R.S.S., Para
guay ; III. — Cehoslovacia, Argenti
na, Ungaria ; IV. — Romînia, Roto

ma, Peru ; V. — S.U-A., Franța,
Mexic, Rep. Dominicană.

Datele jocurilor preliminare n-ait 
fost încă stabilite. Turneul final urs 
mează să se desfășoare Ia Rio de Ja
neiro.

Azi are loc în orașul Rostov pe Don 
înliluirca internațională de baschet dintre 
reprezentativele masculine .ale II. P. Ro- 
mine și R.S.F.S.R. Meciul 
revanșă a celui disputat 
Stalingrad și încheiat cil 
delor la limită : 63—62.

Pe scurt
® Intrmn meci international de 

baschet desfășurat la Brno (R. S. Ce
hoslovacă) Legia Varșovia a dispus 
eu 81—77 de echipa locală Spartak.

o La 29 octombrie va avea loc la 
Budapesta întîlnirea internațională de 
lupte clasice dintre echipele selecțio
nate ale R. P. Ungare și R.S.F.S. 
Ruse. Du,pă acest meci va sosi la 
Budapesta echipa reprezentativă de 
lupte libere a R.S.S. Gruzine.

• Jucătorii maghiari de tenis de 
masă se pregătesc intens în vederea 
participării la campionatele interna
ționale ale Austriei, care vor avea 
ioc. în zilele de 5 și 6 noiembrie la 
Vîena. P.înă în prezent în lotul echipei 
au sosit selecționații Berczik, Sido și 
Eva Koczian-Foldi. Ceilalți jucători 
vor fi selecționați după desfășurarea 
competiției la care participă cei mat 
buni 10 jucători din țară.

• Campionatele internaționale fero
viare de atletism se vor desfășura 
între 21 și 23 octombrie în orașul 
polonez Krako.via. La această com
petiție participă atleți din 15 țări, 
printre care U.R.S.S., R. P. Polonă,

contează ca 
miercuri la 

victoria gaz-

R. P. Ungară, R. D. Germană', R. S. 
Cehoslovacă și alte țări.

• Intre 24 și 30 octombrie va avea 
loc la Casablanca (Maroc) tin turneu 
internațional de tenis de cîmp. La 
acest turneu vor participa și jucătorii 
cehoslovaci Javorski, Puzejova, Suk 
și Kodesova.

• Viitoarea ediție a Jocurilor spor
tive internaționale studențești se va 
desfășura la Sofia între 25 august și 
3 septembrie 1961. In cadrul compe
tiției se vor desfășura întreceri de 
atletism, gimnastică, înot, polo pe apă, 
tenis, baschet, volei și scrimă. Se aș
teaptă ca la aceste jocuri să participe 
sportivi din 50 de țări.
• Boxerul maghiar Laszlo Papp va 

evolua la 21 noiembrie la Paris unde 
va încrucișa mănușile cu fostul cam
pion francez Andre Drille. Acest meci 
constituie revanșa partidei de anul 
trecut cîștigată la puncte de Papp- 
După acest meci, Papp va întilni ia 
17 decembrie la Milano pe italianul 
Garbelli.
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Tolstoi și prietenii săiȘahistul
îmi place jocul de șah 

fiindcă este o foarte bună 
odihnă; el îți dă prile
jul să lucrezi cu mintea 
și încă într-un fel cu to
iul deosebit..." Aceste cu
vinte aparțin marelui scri
itor rus Lev Tolstoi.

Este binecunoscut fap
tul că Tolstoi era un pa
sionat practicant al mul
tor sporturi — gimnas
tică. patinaj, tenis, go- 
rodki, ciclism. Dar mai 
cu seamă iubea șahul. 
Pasiunea pentru șah l-a 
însoțit aproape întreaga 
viață, din anii tinereții și 
pînă la vîrsta cea mai 
înaintată. Parteneri, în a- 
ceastă „carieră șahistă" 
de mai bine de jumătate 
veac, i-au fost 1. S. Tur- 
gheniev, I. E. Repin, C. 
I. Taneev, și mulți alți 
scriitori, pictori și muzi
cieni din acea vreme. 
Unul din prietenii apro- 
ptați ai lui Tolstoi a fost 
•S. I ’rusov, un maestru 
de șah cu recunoscută 
forță de joc. un precursor 
al școlii șahiste sovietice.

Sînt numeroase citatele 
din opera tolstoiană care 
mărturisesc despre inte
resul pentru șah al auto
rului. Se cunosc, de ase
menea, partide jucate de 
marele scriitor și publi
cate în presa de speciali
tate. O partidă Tolstoi- 
Turgheniev se bucură de 
adevărată celebritate în 
rîndu! cunoscătorilor...

Iată cîteva din temele 
principale ale unei intere
sante cărți care recent a 
văzut lumina tiparului în 
editura „Fizcultura 
sport" din Moscova.

Tolstoi și 
intitulează 
semnată 
istoriograf
1. Linder. în paginile căr
ții iubitorii de șah pot 
face cunoștință mai apro
piată cu această activi
tate a clasicului litera
turii ruse și universale. 
Cartea este editată cu pri
lejul aniversării a 50 de 
ani de la moartea mare
lui scriitor.

Printre numeroasele ma
teriale conținute în lucra
rea recent apărută este 
deosebit de interesantă 
mărturia cunoscutului pia
nist A. B, Goldenvaizer,

șahul" așa se 
noua lucrare 

de cunoscutul 
șahist sovietic

artist al poporului și pro
fesor la Conservatorul din 
Moscova. Acesta publică 
amintiri în legătură cu 
relațiile prietenești care 
l-au legat de L, Tolstoi 
în ultima parte a vieții 
scriitorului, cînd i-a fost 
fidel partener de șah. „Cu 
Lev Nicolaevici am >ucat 
vreo 600 partide de șah..." 
spune venerabilul pianist 
Goldenvaizer este cunos
cut publicului bucureștean. 
Cu doi ani în urmă, a- 
preciatul muzician și pe
dagog sovietic a făcut 
partș din juriul Festivalu
lui internațional „George 
Enescu", desfășurat la 
București.

Atenție, Campbell!
„Automobilistul englez 

Donald Campbell se joacă 
cu moartea". Sub acest 
titlu ziarele engleze' au re
latat îndrăzneață tentati
vă a automobilistului bri
tanic dc a doborî recordul 
mondial de viteză care a- 
parținc lui John Cobb cu 
o medic orară dc 634,385 
km!

Mașina „Bluebird II” 
construită de Campbell pu
tea să dezvolte o viteză dc 
800 km pe pista dc sare 
de la Bonneville, lungă de 
18,5 km. Tentativa însă 
nu a reușit. N-a lipsit însă 
mult ca în această tentati
vă Donald Campbell să-și 
piardă viața. După 4 km, 
cînd avea o viteză de 480 
km, bolidul s-a răsturnat, 
derapînd mai mult dc 2 
km. și pe urmă a luat foc. 
Ca prin minune, Campbell

a scăpat 
cu viața, 
relatează 
tentativă 
semnul întrebării 
rea sa în viață.

E bine de știut că re
cordul lui John Cobb tră
iește de 17 ani... Trăiește 
numai recordul. Cobb a 
murit... tot intr-un accident 
de automobil.

de dala aceasta 
dar după 

ziarele, o
va pune

cum 
nouă 

sub 
rămine-

>..în ciuda „concurenței9* 
pe care i-o fac sporturile 
tradiționale, păstrate din 
strămoși, fotbalul este 
sportul nr. 1 în R. D. Viet
nam ? Vietnamezii practică 
un joc tehnic și ilipid. 
Cel mai bun jucător este 
un tînăr în etate de 17 ani, 
înaintașul Lo Thi Tho.

Înaintea fiecărui meci, 
respectînd tradiția, jucă
torii se întîlnesc pentru a 
bea împreună o 
ceai, simbolizînd 
unitatea echipei.

...Ray Norton 
nat atletismul, 
du-se fotbalului
Eșecurile pe care le-a su
ferit la Jocurile Olimpice 
de la Roma l-au determinat 
să ia această liotărîre sur
prinzătoare.

...Stanley Mathews, care 
a ajuns la vîrsta de 47 de 
ani, continuă să fie unul 
din jucătorii dc bază ai c- 
chipei engleze de prima 
ligă, Blackpool? Mathews 
a declarat, de curînd, că 
speră să-și sărbătorească 
cea de a 50-a aniversare 
pe terenul de joc!

ceașcă cu 
coeziunea

a abando- 
consacrîn- 
american?

Fără cuvinte

rară cuvinte

Prima cursă, prima victorie

I

S.U.A. cît 
Braziliei, 
dreptate, a 
cu echipa 
stat care nu există.

dar nu s-a clasat 
primii 10 — 3) In cadrul
J.O., Hristov a sărit 4.40 na, 
iar Hlebarov 4.30 m. —

PETRU GAVRILIU, FOC
ȘANI. — 1> Jesse Owens 
trăiește. El n-are, de-altfel. 
decît 46 de ani. — 2) Fostul 
recordman mondial la 
triplu salt, brazilianul Da 
Silva, a participat la Jocu
rile Olimpice de la Roma, 

între

Un poștaș iute de picior
Sau, mai bine spus iute 

la... pedale, căci de fapt 
este vorba de un ciclist. 
Radu Anghel, învingător 
în proba poștașilor din 
ultima ediție (a Vlf-a) a 
tradiționalei competiții 
populare „CUPA POȘTA
LULUI". Dar, să facem 
cunoștință cu învingăto- 
ul : Radu Anghel este un 
înăr de 25 de ani, cu 

ochi negri, vioi, de sta
tură mijlocie, aproape slă
buț, în schimb plin de 
energie și voință. Este o- 
riginar din Lipia (raio
nul Snagov), iar părinții 
lui sînt colectiviști ia 
G.A.C. Lupșanu, satul Nu
cet. Interesant este faptul 
că el n-a mai concurat în 
nici o întrecere ciclistă, 
„Cupa Poștașului" fiind 
prima lui cursă. Și totuși 
dovedind o dîrzenie re
marcabilă și o mare pu
tere de luptă, a terminat 
întrecerea printr-o victorie 
clară, depășind numeroși 
concurenți și vechi parti
cipant la această compe
tiție anuală a poștașilor. 
Desigur, avem de-a face 
cu un talent.

Dar cum a devenit ci
clist Radu Anghel, curie
rul telegrafic de la Ofi
ciul nr. 8 ? Aproape îll- 
tîinplător. Cu cîteva zile 
înainte de concurs se a- 
nunțase la Oficiu că, du
minică 10 octombrie se 
va desfășura tradiționala 
competiție, despre care 
discutau cu aprindere toți 
tovarășii săi de muncă. 
S-au făcut multe prono
sticuri, dar nici pomenea
lă ca pe vreunul dintre 
ele să fie dat drept învin
gător și numele lui Radu 
Anghel.

— Poate acest lucra 
m-a determinat cel mai 
mult să-mi încerc și eu 
forțele, în 'întrecerea noas-

tră de... familie, ne-a spus 
poștașul.

— Dar erai antrenat 
pentru cursa asta ?

Radu Anghel a zîmbit.
— Mai aveam nevoie 

de antrenament cind par-

— De asta să n-ai gri
jă, i-am răspuns noi. în
trecerile populare dumi
nicale, care se organizea
ză obișnuit in Capitală, 
iți vor oferi prilejul să 
alergi mai mulți kilometri

I
va fi în mina

In cursă... profesională Peste cîteva clipe tele.grnma 
destinatarului

Poșta magazin
D. GHEORGHIU, BUCU

REȘTI. — 1) In campio
natul republican de fotbal, 
cele mai multe echipe au 
fost în ediția 1947-1948 : 16. 
Cele mai puține, in 1953 : 
11. — 2) Atunci cind au loc 
campionate mondiale, nu 
se dispută „Cupa Campio
nilor Europeni** la handbal 
în 7. Deci, anul acesta nu 
s-a organizat „Cupa Cam
pionilor Europeni", ținîn- 
du-se seama că în martie 
are loc în R.F. Germană 
campionatul mondial mas
culin la handbal în 7. — 
3) Cele 3 ediții de pînă 
acum ale campionatelor 
mondiale de baschet s-au 
încheiat astfel. Feminin : 
1955 : S.U.A . 1957 : S U.A., 
1959 : U.R.S.S Masculin î 
1950 : Argentina, 1954 :
S.U.A., 1959: Brazilia. După 
cum vă amintiți însă, câști
gătoarea reală a fost re
prezentativa U.R.S.S., care 
a întrecut atît echipa 

și pe aceeea a 
dar, pe bună 

refuzat să joace 
Taivanului, un

...origina cuvîntului „schi” 
aste sanscrită ? El provine 
din ciivîntul „cliid". Nor
vegienii au denumit pentru 
prima oară „schi" sportul 
alunecării pe zăpadă, cu 
ajutorul unor tălpici de 
lemn.

...prima lucrare comple
tă asupra schiului a apă
rut în anul 1890, în Nor
vegia. Ea a fost scrisă de

Știați că...
celebrul explorator polar 
F. Nansen și era 
lată „Prin ținutul 
landei pe schi".

...în campionatul 
riei B din anul 1956. în 
meciul cu Energia Stea
gul roșu Orașul Stalin, 
la Racău echipa locală Fla
mura roșie conducea la 
un moment dat cu 4—0, 
iar la sfîrșitul primei re
prize cu 4—1, pentru ca 
pînă la urmă Steagul roșu 
să cîștige cu 6—4? Amin- 
tindu-ne și de rezultatele 
meciurilor Rapid București 
—Steagul roșu Orașul Sta
lin (unde în min. 85 sco-

intitu- 
Groen-

cale go*

curg zilnic pe puțin 30 
de km, in cadrul muncii 
mele profesionale?

Și, într-adevăr, n-a mai 
fost nevoie de nici un 
antrenament suplimentar. 
Totul s-a redus la tac
tică : poștașul nostru a 
atacat chiar din start, a 
luat conducerea și n-a 
mai predat-o decît... cro- 
nometrorilor de la sosire.

— Mă așteptam să fie 
întrecerea mai lungă, căci 
abia mă încălzisem, a 
fost singura obiecție a 
lui Radu Anghel la adre
sa concursului.

rut era 3—1 pentru Ra
pid iar apoi Steagul roșu 
a câștigat cu 4—3) și 
C.C. A.—Steagul roșu (în 
care aceasta din urmă con
ducea la repriză cu 3—0. 
pentru ca apoi să piardă 
cu 5—3) putem spune că 
Steagul roșu este una din 
echipele... specialiste tu 
răsturnări de rezultate: în 
favoarea și în... defavoarea 
sa!

...cel mai mare stadion 
din R. P. Albania este 
stadionul „Kemal Stata" 
din Tirana ? El are o ca
pacitate de 40.000 de 
iocuri si a fost construit 
în 1947.

...scriitorul Ioan Slavici 
s-a preocupat îndeaproape 
de problemele educației fi
zice ? El a publicat in 
anul 1909 o carte intitu
lată „Educația fizică".

...turneul de exhibiții în
treprins recent de Floyd 
Patterson în R. F. Ger
mană s-a incheiat cu un 
fiasco ? La Oldenburg, de 
pildă, n-au fost de față 
decît 150 de spectatori.,

șl in compania unor ad
versari din ce în 
tari.

— Abia 
lunci, este 
despart de 
bicicletă 
care vădește 
îmbătrânire după atliea 
curse zilnice. M-am decis 
să-mi cumpăr o bicicletă 
„Carpați" în rate. Și, tot
odată, să renunț 
diță. Să știți că 
un mare amator 
cuit. Acum, însă, 
cent, definitiv, ciclismul. 
Și cum am obligația* 
să-mi apăr titlul cucerit...

Cît de trainică va fi 
această pasiune sportivă 
a poștașului Radu Anghel 
ne-o vor dovedi-o noile 
sale confruntări cicliste. 
Nu știm dacă va ocupa 
întotdeauna locul I, dar 
sîntem siguri că niciodată 
nu va veni... neantrenat.

ce mai

Dar a- 
să mă 

mea...

aștept.
cazul 
draga 
„profesională", 

semne de

la... ttn- 
am fost 
de pes- 
m-a cu-

Em. I.

PĂRERI FOTBALISTICE
Umor

Sint sportivi și „sportivi": unii dau 
tot ce pot, alții... cu ce potl

Un șut tras în bară nu-i altceva de
ed... rebut fotbalistic.

Nu te lăuda cu ce ai fost, arată pe 
teren, ce ești!

Răspunde încurajărilor din 
astfel incit cei ce ți le-au 
nu rămînă cu impresia că 
mult zgomot pentru nimic1

Crede in victorie in toate
minute ale jocului. Nu incepe să crezi 
in ea de-abia in ultimul minut.

tribune 
adresat să 
au făcut...

cele 90 de

V. RADULESCU

MIU B. IOAN, PLOIEȘTI 
— In turul campionatului 
de fotbal al categoriei A, 
ediția 1958—1959, Dinamo 
București a avut la un mo- u 
ment dat 15 puncte șl Pe- • di 
trolul 8. E drept însă ,că
ploieștenii susținuseră două Y
jocuri mai puțin. In meci Y
direct, jucat la Ploiejti, ți
Petrolul a învins cu 3—1. 1
La sfîrșitul turului, Di- J
namo mai avea un punct V
avans asupra lui C.C.A. și X;
trei asupra Petrolului. \
Pînă la urmă. Petrolul a /1
trecut șl de C.C.A. și de li
Dinamo, cucerind campio- )
natul la o diferență de C |
un punct de Dinamo Bucu- l
rești. Dar de ce mi-ați A
cerut toate aceste amănun- V1
te ? Și-au pus ploieștenii J, 
în gînd să repete figura (
din 1959 ?... \

C. MITULESCU, SLA- >1
TINA. — Iurii Vlasov, 
cel mai puternic om din f |
lume (la Roma a cucerit >
titlul olimpic cu uimitoarea f |
performanță de 537,5 kgr ) wl
este foarte proporționat, Z
Are înălțimea de 1,85 m și 
cîntărește 123 kgr. E tînăr: \
are 24 de ani. Profesia lui: ț\
inginer constructor. \

ICICI CAZACU, BUCU
REȘTI. — Pentru o serie 
de abateri, jucătorul 
Gheorghe Asan de la Di
namo Bacău a fost sus
pendat pe timp de 2 ani 
de clubul său, iar sancți
unea — după cum s-a a- 
nunțat — a fost ratificată 
de Federația de fotbal. 
Asan de la Metalul Bucu
rești e alt jucător. II 
cheamă tot Asan... dar I 
atît ! >

ION POȘTAȘUL

lolele nu „merg“
lolele, grațioasele am

barcațiuni cu pînze care 
lunecă în timpul verii pe 
întinsul apelor, purtate de 
adierea vîntului, și-au gă
sit utilizare și în sportu
rile de... iarnă I

într-adevăr, în Uniunea 
Sovietică, o dată cu so
sirea anotimpului frigu
ros, multe iole sînt trans
formate în „buiere", de
numire sub care concu
rează în competițiile or
ganizate în regiunile nor
dice. Transformarea con
stă în adaptarea unor

împotriva insomniei
8 uteri nd de insomnie, un boxer 

plîns medicului său, rugîndu-1 
spună ce trebuie 
limțti nervii și 
adoarmă. Firește,

s-a 
să-i 
a-și 

să 
există 

destule medicamente în acest scop, dat 
boxerul nu voia să ia nici unul, pentru 
a nu-și obișnui organismul cu som
nifere.

După ce îl ascultă, medicul se gîndi 
cîteva clipe și apoi întrebă:

— Ai încercat vreodată să numeri 
în gînd, să zicem pînă la 100 ?

*- Am încercat...
- Și ?

— N-a mers- Cînd ajungeam la 
... 9 mă sculam!...

să facă pentru 
a putea astfel 
la farmacii

patine, dispuse în triunghi, CI
care permit iolei, devenită \
„buieră", să alunece pe Zj
gheață cu mare viteză %
(100 km pe oră!). Cel C
care conduce buiera tre- j
buie să dea dovadă de l
multă măiestrie, pricepîn- Z
du-se să folosească cei T
tnai potriviți curenți de Z
aer și mai ales să oco- Y
lească cu abilitate neregu- J
laritățile gheței, care l-ar \
putea face să se răs- *!
toarne.

Pe apă sau pe gheață, 
iola era, oricum, în mediu 
acvatic, fată însă că. de 
curînd, iolele au trecut de 
pe apă pe... uscat. Astfel, 
pe vastele plaje ale lito- ,,
ralului olandez, la Ma- Y
riakerke, Middelkerke și l
Westende s-au organizat 1
anul acesta interesante v
concursuri de iole cu... j
roți. Inspirîndu-se, proba- v
bil, din sportul buierelor, 1
inițiatorii au fixat pe fun- v
dul iolelor cîte 3 roți de Z
automobil. Dar, după cum X
soim „cronicile" respec- Z
tivelor competiții, vitezele J
atinse n-au depășit 50— S
60 km pe oră. Organizato- /
rii curselor de iole pe ț
uscat susțin însă că de 5
vină este nu ideea lor, v
ci... vîntul, care n-a fost i
prea generos cu coticu- 4
rentii i r

i
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