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MAI MULTA ATENȚIE 
PORTULUI POPICELOR!
} ARALEL cu celelalte disci

pline sportive, și jocul de 
popice — avînd la dispozi- 

toate mijloacele de extindere -7- 
dezvoltat simțitor, în special 

centrele muncitorești, atrăgînd 
Iți tineri și virstnici. Pentru a

■ da seama de marea amploare 
care a luat-o sportul popicelor 
țara noastră, este suficient să 

ităm că în competițiile cuprinse 
calendarul intern de anul trecut 
campionatul individual și pe e- 
pe — au fost angrenați peste 
0.00 de jucători și jucătoare.
3 serie de comisii raionale, 01a- 
lești și regionale au muncit cu 
deosebită tragere de inimă pen- 

continua dezvoltare a sportn- 
popiceior, real'zînd succese 

portante. Astfel, membrii comi- 
i Regiunii Autonome Ma- 
iare, împreună cu organele in- 
esate, au reușit să înscrie în 
ferite competiții aproape 1000 

sportivi iar activiștii din comi- 
. regională Timișoara au orga- 
zat anul trecut 34 întîlniri in- 
orașe și concursuri cu caracter 
:al la care au participat 774 po- 
cari și 24 echipe feminine. 
Trebuie remarcat și taptul că, 
re deosebire de anii trecuți, prin 
>ua formulă de desfășurare a 
trialului campionat republican 
a reușit să se creeze o bogată 

continuă activitate competițio- 
•l|ă-
Aceste succese arată că s-au fă- 
It multe lucruri frumoase în ac- 
rnea de dezvoltare a sportului 
•picelor. Totuși, trebuie să spu- 
:m că realizările obținute nu sînt 

măsura cerințelor și posibilită- 
tor existente.
In unele regiuni (Bacău. Sucea- 

î, Bîrlad și Galați) nu s-a acor- 
rt atenția cuvenită acestui sport, 
einbrii comisiilor raionale, oră- 
inești și regionale, ca și forurile 
deresate din aceste regiuni nefo- 
sind toate mijloacele indicate de 
urnea, ceeace a făcut ca acțiunea 
e popularizare și dezvoltare a 
rortului popicelor să se desfășoare 
itr-un ritm nesatisfăcător. Majo- 
tatea colectivelor sportive 
iunile mai sus amintite 
:hipe de popice.
Dacă problema arbitrilor a fost 

szolvată, intr-o oarecare măsură, 
rin cele cîteva cursuri (Timîșoa- 
a, Tg. Mureș, etc.) care au dat un 
umăr apreciabil de noi arbitri, 
roblema antrenorilor a rămas în- 
ă nerezolvată, deși constituie u- 
u(l din pilonii principali ai dez- 
oltării sportului popicelor. In mod 
u totul greșit, comisia centrală 
i inspecția de specialitate din 
C.C.F.S. consideră că trimiterea 
inui program unic de antrenament 
chipeior de popice poate suplini 
nunea și necesitatea antrenorilor

din re- 
nu au

Deschiderea festivă a con
cursului internafionail de scri
mă dintre reprezentanții Aus
triei și ai R.P.R. Căpitanii ce
lor două echipe Tudor llie 
(stingă) și Paul Kerb (dreap
ta) schimbă tradiționalele bu
chete de flori.

(Foto MAX BANUȘ)

mai multe echipe se 
mod empiric. O mare 
buna desfășurare a 

constituie, de multă 
bazelor sportive și a 
corespunzător. Astfel, 

arene 
de ju- 
■ unele 
pierd, 

pentru

calificați. Lipsa de antrenori și 
instructori calificați pe lîngă sec
țiile de popice a făcut ca lista 
recordurilor să nu mai fie modi
ficată de cîțiva ani, iar majori
tatea popicarilor noștri să nu 
poată progresa pe măsura posibi
lităților lor. Din cauza acestei de
ficiențe, cele 
pregătesc în 
greutate în 
jocurilor o 
vreme, lipsa 
materialului 
în țară există prea puține 
în raport cu numărul mare 
cători și jucătoare, iar în 
orașe o serie de piste se 
fie că sînt transformate 
alte întrebuințări, fie că nu sînt 
folosite din lipsa de interes a 
consiliilor co'ectivelor sportive. La 
Craiova, de exemplu, există la 

Institutul de mașini o arenă în
zestrată cu tot utilajul necesar și 
cu o capacitate de aproape 1.600 
de locuri, însă în permanență stă 
închisă, deoarece conducerea in
stitutului nu dă voie studenților 
să practice jocul de popice! La 
fel, consiliul colectivului sportiv 
Recolta G.A.S. Giarmata, deși a 
avut materialele necesare cons
truirii unei arene de popice, a gă
sit de cuviință să le folosească 
pentru alte lucrări.

Mari dificultăți sînt întîmpinate 
la confecționarea bilelor și popice
lor. care nici pînă acum nu sînt 
reglementare, lucru ce frînează ob
ținerea unor performante valo
roase.

Pentru aceste 
răspundere are 
centrale care nu 
drumat cu toată 
ca comisiilor raionale, orășenești și 
regionale. Se impune de urgență 
ca în toate regiunile să se inten
sifice munca pentru organizarea 
activității organelor respective, a- 
vînd ca scop întărirea secțiilor de 
popice. Consiliile centrale și regio
nale ale asociațiilor sportive au 
sarcina de a sprijini în egală mă
sură cu celelalte discipline și spor
tul popicelor, ajutind colectivele 
sportive cu materialele necesare.

Este de datoria comisiei centrate 
și a inspecției din C.C.F.S. să ur
mărească îndeaproape felul în 
care se îndrumează munca secții
lor de popice, să organizeze școli 
sau cursuri de antrenori și instruc
tori, care să contribuie la ridica
rea cunoștințelor jucătorilor. Aceș
tia la rîndul lor trebuie să nu pre
cupețească nici un efort pentru a-și 
ridica măiestria, în așa fel incit 
în întîlniriie prietenești cu spor
tivii de peste hotare ei să repre
zinte cu cinste/- culorile patriei 
noastre.

lipsuri, o mare 
biroul comisiei 

a controlat și in- 
răspunderea mun-

INTILNIREA INTERNAȚIONALA DE SCRIMA
DINTRE REPREZENTATIVELE R. P. R. Șl AUSTRIEI

14 tfă-

se ex- 
a fost

Pentru prima dată în lunga lor 
activitate internațională, scrimerii 
austrieci și romîni s-au întîlnit joi 
diipă-amiază în sala din parcul 
Dinamo. Descinderea acestei întîl- 
niri prietenești s-a realizat prin 
desfășurarea asalturilor probei in
dividuale de floretă bărbați, care 
a ținut mai bine de 8 ore, deși au 
participat la concurs numai 
gători.

Durata mare a întrecerii 
plică prin dîrzenia cu care 
disputat fiecare tuș și fiecare a- 
salt încă din timpul desfășurării 
seriilor eliminatorii. Scrimerii ro
mîni au declanșat un asalt viguros 
pentru locurile din finală și tot
odată pentru primul loc în clasa
mentul individual. Reprezentanții 
Austriei, în număr mai mic decît 
trăgătorii noștri (din cei 14 tră
gători, 9 au fost romîni și 5 au
strieci), au luptat cu toată energia 
pentru a-și apăra cît mai bine 
șansele. In felul acesta, lupta pen
tru calificare în finală a cunoscut 
o desfășurare foarte echilibrată, 
(pe alocuri tot atît de pasionantă 
ca și întrecerile finale), din cadr-ul 
căreia au ieșit învingători 7 tră
gători romîni și un austriac.

In finală, principala „bătălie" 
s-a dat între reprezentanții noștri 
Tudor, Uray, Cfeelaru și Tapalagă. 
Lupta dintre aceștia a fost tot atît 
de palpitantă ca și o veritabilă fi
nală de campionat. Rînd pe rînd, 
cei patru trăgători au fost ta un 
pas de cucerirea titlului de cîști- 
gător al concursului individual.

Comisia de organizare a celei 
de a VlII-a ediții a campionate
lor internaționale de atletism a 
primit noi înscrieri nominale de 
participant ia diferitele probe ale 
acestor întreceri.

Din Islanda și-au anunțat par
ticiparea campionul acestei țări la 
1.500 m., S. Markussom, J. Jons
son, campionul țării la aruncarea 
discului cu 47,87 m., ca și Gud- 
mur Sigurjonsson, Holmgrimur 
Jonsson.

Un lot foarte numeros depla
sează sportivii polonezi. Printre 
ei trebuie remarcați săritorul în 

lungime Zbigniew I- 
vanski, fondistut A- 
lozy Graj, săritorul 
cu prăjina Zenon 
Wazny, aruncătorul 
de suliță Zbigniew 
Radziwonowicz, atle
tele Maria Kusion, 
Barbara Kerczak, Ge- 
nowefa Minnicka, Ma
ria Ciach, Erzbieta 
Dunska Krsesinska, 
Erzbieta Bocian Wag
ner, etc.

Atleții suedezi vor 
fi foarle bine repre- 
zentați pe stadionul 
Republicii. Federația 
suedeză de atletism a 
înscris pe: Bengt 
Nilsson și Bert ill 

Holmgren (înălțime), 
Otto Bengtsson, Knut 
Frederiksson, Perarne 
Berglund 
Sjostrom 
Carlsson, 
Swartz
Arthur 
(5.000 și 
Stigbjoern Andersson 
(800 m.), Larssen
Wolfbrandt șt Gosta

și Gulbrand 
(suliță), Jan 

P e r 1 o f 
(110 m.g.),

Johansson
10.000 m.),

Tudor llie. scos în prima parte a 
întrecerii din lupta pentru primul 
Ioc — în urma ă două înfrîngeri 
consecutive — a făcut din nou do
vada calităților sale de bun teh
nician și tactician. El a reușit, 
printr-o suită de cinci victorii, să 
reintre în bătălia pentru primul 
loc și, în urma barajului „în trei" 
(Tudor, Uray, Chelaru), să cîști- 
ge disputatul concurs. Principalul 
lui adversar a fost Zoltan Uray 
care, dacă n-ar fi avut momentul 
de nehotărîre din asaltul cu Ta
palagă, n-ar fi pierdut concursul. 
Ștefan Tapalagă, deși a manifestat 
un accentuat progres, totuși a lă
sat o impresie nefavorabilă prin 
nervozitatea cu care a luptat în 
asalturile decisive.

Deși clasat numai pe locul VI, 
austriacul Wunder s-a dovedit un 
fioretist foarte bun, al cărui atac 
surprinzător a pus în repetate rîn- 
duri la grea încercare pe toți cei
lalți finaliști.

Iată clasamentul final al acestei 
întreceri: 1. Tudor Hie — 5 v. 
(după baraj: Tudor—Chelaru 5-4. 
Tudor—Uray 5-2), 2. Z. Uray —5 
v. (după baraj), 3. V. Chelaru — 
5 v. (după baraj), 4. Șt. Tapalagă
— 4 v., 5. I. Zilahy — 3 v.. 6. F. 
Wunder (Austria) — 3 v., 7. Ad. 
Pellegrini — 2 y., 8. Gh. Matei
— 1 v.

GR. NECULCE A CÎȘTIGAT PRO
BA DE SPADA

de 
de

Prima probă de ieri — cea 
spadă — a dat loc la o serie 
întllniri disputate cu o dîrzenie 
deosebită. In turneul final, la con
ducerea clasamentului s-a install at 
de la început 'trăgătorul rom în Gir. 
Neotlloe, oare a reușit, in cele din 
urmă, să totalizeze cei mai mame 
număir de victorii. Clasarea sa pe 
locul toții reprezintă o adevănaită 
sumprtză, dar victoria este pe deplin 
meritată. Necuilce a fost superior ce
lorlalți finaliști prin tehnică și 

prin concepția tactică. De asemenea 
el s-a mișcat ușor, dînd astfel 
dovadă și de o bună pregătire 
fizică, s

Rikonen

D. Ger- 
numeros^ 
d’ntre a-

Braenstroen (400 m.), Jan Caris-»- 
son și Bjom Malmros (100 și 200' 
m.), Ame Eriksson (lun^me)^ 
Ragnar Lundberg și Rinaldo Svan
te (prăjină), S. Eriksson (tri
plu salt), Rolf Strandli (disc)', 
Joel Eklund (greutate). Eugen Jons
son (ciocan), J. A. Ljunggren și 
Lars Hindmar (20 km marș'.

Din Finlanda se vor deplasa 
la București următorii atleți: 
Perii Erakare (1.500 — 3:46,6). 
Matti Hutinen (1.500 — 3ri6,4). 
Urho Julin (14:15,0—5.000 șf 
29:54,9 — 10.000), Eino Pulkineti 
(2 h. 11:13,0 maraton), Olavi1 
Manninen (2 h. 23:05,0 — mara
ton), Pauli Vesterinen (suliță — 
75,72 m.), Raimo Mikilla (ruliță 
— 71,04 m.) și Kaulo 
(triplu salt — 14,96).

Lotul atleților din R. 
mană este și el foarte 
Cele mai bune rezultate 
ceștia le-au obținut Ursula Do
nath, Willy Bromberger, Sieg-? 
fried Hermann, Anne-Marie Clauss- 
ner, Gisela Koehler. RandolE 
Peukert, Erhard Schoeber, Alice' 
Karger, Horst Ihlenfeldt, Walter; 
Mayer, Gerhard Schmolinski, Wil
fried Tews etc.

Din Elveția se declasează la: 
București Sonya Pretat, Grete 
Ballinger și Hans Wehrli, Hegg,. 
Portman și Bernard.

Federația norvegiană de atle
tism a înscris la campionate'e in
ternaționale de atletism pe Anne- 
lise Thoresen, Jorun Tanghen, 
Reidun Buer, Victor Olsen, Rolf 
Staver și pe cunoscutul aruncător 
de suliță Egil Danielson, care 
acum cjteva zile a obținut un 
nou record al țării sale la a- 
ceastă probă cu 74,90 m.

Pe locul al doilea s-a clasat re
numitul trăgător de spadă Hel
muth Resch (Austria) care a 
cîștigat ultimul concurs interna
țional desfășurat la Viena și la 
care au luat parte cei mai buni 
trăgători de spadă din Europa.

Iată acum clasamentul final at 
probei de spadă:

1. GR1GORE NECULCE 6 vk- 
torii; 2. Helmuth Resch (Austrla)l 
5 v.; 3. Herman (Austria) 4 v.; 
(23 tușe primite); 4. Cornel Geor
gescu 4 v. (24 tușe primite); 5- 
Groher (Austria) 4 v. (26 tușe 
primite); 6. Stelian 3 v.; 7. Gu- 
rath 1 v.; 8. BaU 0 v.

F. FILS (AUSTRIA) CIȘTIGA— 
TOAREA PROBEI DE FLORETA

Fiiniaila probei de floretă femei, 
desifășuinaită pîină seara1 ti zio, a 
fost caracterizată de asemenea prin- 
tr-o luptă deosebit de JJrză șt 
spectaculoasă.

Victoria finală a revenit austrie
cei Fils Fritzie care a fost însă ne
voită să tragă și un meci de baraj 
cu Mania Taitlș pentru a ->utea 
urca pnima podiiumiuil irwinzăfeare- 
tor. Gailitățile principale ale câști
gătoarei ant viteza de execuție și 
buna pregătire fiziică. Maria Tai'iș, 
deși clasată a doua, este superioară 
cîștigătoarei din punct de vedere 
tehnic. Pe locul trei tot o austriacă. 
Trudii Ebert deosebit de avantajată 
de fizic și de viteza sa de exe
cuție.

Iată clasamentul definitiv al pro
bei de floretă: 1. FRITZIE FILS. 
(Austria) 6 v (după baraj); 1. 
Maria Taiiitiiș 6 v (după ba-a<j)
3. — Trudi Ebert (Austria) 5 v;
4. Olga Orban 5 v; 5. — Ecateci- 
na Orb 2 v; 6. — Eugenia Țărăav 
goiu 1 v; 7. — Șamșudeanu 1 v; 
8. — Glicheria ȘteJămescu 0 v.

In meciul de baraj Fils a între-; 
cut-o pe Ta-ftis cu 4—2.

Arbitrul J. Tily (R.P.U.) a con-.- 
dus foarte bine toate întîtoirite

Programul de astăzi este urmă-: 
torul: dimineață, începînd de la. 
ora 9, eliminatoriile la proba de 
sabie, — după-amiază, incepuuL 
de la ora 16, finala acestei arme- 
Duminieă dimineață și după-» 
amiază au loc meciurile pe echipe» 
ia toate armele. __



Crosul a atras întotdeauna mase largi de tinerel. Și in acest an vor trebui depuse toate efor
turile pentru asigurarea unui suc ces deplin acestei tradiționale co mpetifii.

Pe marginea articolului „La T g. Murt 
rezultatele bune se obțin... greu“

Dsspre... „capricii

șah. Un CAPRICIU (subli- 
noastră) al antrenorului a- 
secții — care i-a recoman- 
mai bună dezvoltare fizică

Este curios felul în care unii 
cronicari sportivi, în goană după 
originalitate în forma de prezen
tare a unor materiale, transfor
mă fenomene firești, devenite ti
pice pentru mișcarea noastră spor
tivă, în episoade întîmplătoare, în 
care-și dau mîna anecdoticul- cu 
hazardul. Citim în „Informația 
Bucureștiului" Nr. 664, din 19 sep
tembrie a.c., în cadrul unei cronici 
de tir. semnată de V. Badea, ur
mătorul pasaj, referitor la proas
păta campioană europeană de tir 
la juniori Jacqueline Zvonevschi:

„...Jacqueline Zvonevschi a cres
cut Ia „Tinărul Dinamovist". A 
ajuns acolo prezentindu-se la sec
ția de ' ~~
vierea 
cestei 
dat o
— a făcut ca ea să ajungă la tir, 
trecind prin probele G.M.A."...

De la bun început, în mintea 
cititorului se -naște o nedumerire: 
cum adică, dintr-un capriciu al an
trenorului avea nevoie tânăra șa- 
hir/ă de o mai bună dezvoltare 
fizică, sau această nevoie era rea
la? Dacă era reală, nu-și mai a- 
•veau justificarea... capriciile 1

Dar nu forma — vădit căutată
— a acestui pasaj contează, ci 
fondul afirmației lui V. Badea. 
Este o gravă confuzie să inter
pretezi sfatul unui antrenor drept 
„capriciu", atunci cînd el te în
deamnă să urmezi filiera firească 
pentru a ajunge sportiv fruntaș, 
trecînd prin complexul G.M.A. Cre
dem că este inutil să demonstrăm 
âmipoirtainița acestei etaipe în viața 
«oui sportiv inioepător. (Jacqueline 
Zvonevschi a demonstrat-o, de alt
fel, cum nu se putea mai bine). 
Aceste lucruri sînt bine cunoscute 
de toată lumea, inclusiv de tov. 
V. Badea. Ceea ce nu știe însă 
tov. Badea este faptul că nereușita 
sa figură de stil a stârnit o ade
vărată indignare în rîndurile spor
tivilor de la „Tinărul Dinamovist", 
care știu cit de puțin întîmplă
toare a fost descoperirea tinerei 
Zvonevschi ca trăgătoare talenta
tă. In acest cerc sportiv fruntaș, 
complexul G.M.A. ocupă locul ce 
i se cuvine și orice tînăr, care-și 
exprimă dorința să facă sport, este 
oriemtat, îr> primul rind, spre tre
cerea normelor F.G.M.A. în cadrul 
cărora el își poate demonstra apti
tudinile și dezvolta armonios orga
nismul. Atunci cînd toată secția 
de șah, începînd cu maestrul spor
tului E. Reicher și candidatul de 
maestru Crețulescu și sfîrșind cu 
Dănuț, mezinul secției, practică 
sporturi complimentare, ar fi fost 
un... capriciu din partea antreno
rului de șah B. Menas să n-o în
drepte pe Jacqueline Zvonevschi

■ spre complexul G.M.A. Tînăra 
icampioană europeană n-a făcut de- 
icît să urmeze drumul deschis ori- 
icărui element talentat din țara 
.noastră, sub îndrumarea celor mai 
' experimentați ca ea, în cadrul u- 
nei mișcări sportive de tip nou 

: menită tocmai să asigure netezirea 
.-acestui drum.
' .iar nota noastră este o simplă 
rpunere la punct pentru a evita o 
,-greșită interpretare a unui pasaj 
care, din „capriciul" cronicarului 

[respectiv, este mai mult decîf cbn- 
Tuz.

G. A.

»»Crosul „Să intimpinăm 7 Noiembrie'
A trecut mai bine de o săptă- 

mină de Ia data începerii primei 
etape a importantei competiții de 
masă, crosul „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie", și, cu toate acestea, 
în momentul de față, nu se în
tâlnesc prea mulți tineri și tinere 
la startul întrecerilor. Incercînd 
6ă aflăm cărui fapt se da tor eș te 
actuala situație, majoritatea acti
viștilor sportivi ne-au dat același 
răspuns : „Nu am întreprins nimic, 
întrucît, pînă în prezent nu ne-a 
sosit regulamentul de desfășurare". 
Argumentul tovarășilor este foarte 
just. Intr-adevăr, neglijența foru
rilor organizatorice a fost semna
lată nu numai la Timișoara, Arad, 
Baia Mare, Iași, Bacău sau Satu

Spartachiada de toamnă a satelor

14 centre de ra- 
Cluj au fost or- 
cu activiștii spor- 
organizaț Mior de 

la sate, profesorii

In prima jumătate a lunii sep
tembrie, în cele 
ion ale regiunii 
ganizate ședințe 
tiivi, secretarii 
bază U.T.M. de 
de educație fizică și instructorii 
sportivi. In cadrul acestor ședințe 
au fost discutate posibilitățile ac
tuale pentru o cît mai masivă mo
bilizare, în așa fel îneît de la 
startul întrecerilor să nu lipseas
că nici un tînăr țăran muncitor. 
Din păcate însă, de la această 
frumoasă acțiune au lipsit — fără 
voia lor — tocmai acei oameiii 
care răspund de buna reușită a 
marii competiții sportive sătești : 
activiștii consiliului regional al

cuprins zeci de mii de mem- 
asociației, care au partici- 
etapele de masă (faza de 
colectiv) și în cele supe- 
(regiur.e, zonă, finală), 
în prezent, s-au desfășurat 
finale în concursurile de

De săptămîni de zile, sportivii 
asociației Dinamo își dispută în
tâietatea în cadrul tradiționalei lor 
competiții, dinamoviada. In anul 
acesta, întrecerile dinamoviadei :>u 
fost organizate la șah, atletism, tir, 
oină, volei, gimnastică și fotbal. 
Ele au 
bri ai 
pat în 
cerc și 
rioare

Pînă 
etapele 
șah, atletism, tir, volei și’- fotbal. 
Este in curs de desfășurare dina
moviada de gimnastică, competiție 
care a ajuns în faza de zonă. În
trecerile finale la gimnastică vor 
avea loc la 14-15 octombrie, la 
Orașul Staiin.

Fiecare ediție a dinamoviadei 
reprezintă un nou prilej de întă
rire a asociației și a colectivelor 
sale, de trecere a numeroase 
norme G.M.A. de promovare a 
noi și noi tinere elemente talen
tate. Fiecare membru al asociației 
se mindrește cu faptul că sportivi 
fruntași ai 
Șt. Mihaly, 
mulți alții, 
sport, s-au 
ma dată in
De aceea, este explicabil interesul 
de care se bucură această tradi
țională 
partea 
ciației 
și din

țării, ca lire Sa vel și 
Ia atletism, precum și 

din celelalte ramuri de 
evidențiat pentru pri- 
cadrul dinamoviadelor.

competiție, nu numai din 
consiliului central al aso- 
și a activiștilor săi. dar 

partea fiecărui sportiv.

ci chiar și în... Capitală! 
toate acestea, în unele leca- 
pregătirile au început din...

Mare,
Cu 

lități, 
proprie inițiativă. Astfel. în regiu
nea Cluj, mai acum cîteva zile, 
activiștii comitetelor C.F.S. și ai 
consiliilor regionale ale asociații
lor sportive s-au întrunit la Gher
la într-o importantă ședință de lu
cru, în cadrul căreia a fost elabo
rat un vast plan de acțiune pen
tru reușita primei etape. Asemenea 
inițiative au fost luate și de acti
viștii din alte regiuni, dornici ca 
în cinstea zilei de „7 Noiembrie" 
tot mai mulți strungari, frezori sau 
textiliști să fie prezenți la startul 
tradiționalei întreceri.

Recolta. Cu toate că în 
de față acest consiliu

asociației 
momentul 
are doar doi activiști sportivi, nici 
aceștia nu au posibilitatea să re 
ocupe de sarcinile ce le-au fost 
încredințate. Președintele Gheor- 
ghe Nagy și instructorul sportiv 
Grigore Nichita sînt folosiți la 
munci cu totul străine de activita
tea sportivă. Așa stînd lucrurile, 
se înțelege de la sine că, ocupîn- 
du-se de alte probleme, activiștii 
consiliului regional „Recolta" nu 
cot participa activ în acțiunea de 
pregătire și organizare a Sparta- 
chiadei de toamnă a satelor și nici 
la mobilizarea tineretului munci
tor de pe ogoare la startul marii 
întreceri.

0 competiție reușită: dinamoviada
Aîaeștri ai sportului și sportivi 
fruntași ai asociației au contribuit, 
prin munca lor plină de avînt, la 
buna desfășurare a competiției, în 
colectivele lor, ca și în fazele su
perioare Astfel, în mod deosebit 
s-a remarcat în acest domeniu 
maestrul sportului Victor Firea, 
care a depus susținute eforturi 
alît în munca de' instruire a par-

Întrecerile de atletism, s-au bucurai, in fiecare regiune, de un 
frumos succes.

Privitor la articolul intitulat: 
„La Tg. Mureș rezultatele bune 
se obțin... greu", apărut în zia
rul „Sportul popular" nr. 2688, 
din 13 septembrie a.c., comite-’ 
tul C.F.S. al orașului Tg. Mu
reș își însușește critica, deoa
rece cele semnalate în articolul 
susmenționat corespund reali
tății.

Dar, pentru a face ca cele 
apărute în ziarul „Sportul popu
lar" să contribuie efectiv la 
îmbunătățirea activității spor
tive de performanță din orașul 
Tg. Mureș, consider necesar să 
arăt mai jos o serie de acțiuni 
ce trebuie întreprinse imediat. 
Este bine să precizez aci că nu 
va fi vorba de o „fugă de răs
pundere", ci de dorința cinstită 
ca prin cunoașterea reală, mai 
în adîncime, a lipsurilor, și mai 
ales a cauzelor lor, să găsim 
calea cea bună spre lichidarea 
lor.
- In primul rînd, țin să mențio

nez că — în ultima vreme — 
comitetul orășenesc C.F.S. Tg. 
Mureș s-a bazat numai pe ac
tivul salariat care singur nu 
poate face față cu succes tutu
ror sarcinilor și mă adresez pe 
această cale tovarășilor membri 
ai comitetului orășenesc C.F.S. 
Tg. Mureș ca să sprijine și mai 
mult activitatea noastră. Spre 
exemplu, reprezentantul comite
tului orășenesc U.T.M. are po
sibilitatea să ne ajute mult, în 
special în munca de educare a 
sportivilor fruntași.

O problemă serioasă care ne 
stă în față este aceea a baze
lor sportive, de rezolvarea că
reia depinde direct ridicarea ni
velului performanțelor sportivi
lor fruntași din Tg. Mureș. Noi, 
cei care trăim 
sportivă, dorim 
tul acest lucru, 
noi. Chiar d-ta, 
director al cooperativei Textila 
Mureș și chiar d-ta, tovarășe 
Ludovic 
fabricii 
riți tot 
sportivi 
ai muncii din orașul nostru ca 
sportivii din Tg. Mureș să fie 
printre cei mai buni.

Ca să vedem dorința noastră 
realizată, trebuie să înțelegem 
că avem nevoie de cît mai 
multe și cît mai bine utilate 
baze sportive. Acest lucru nu-1 
putem realiza decât printr-un 
efort comun, în care toți să 
ajutăm cu posibilitățile exis
tente și cu aceeași dragoste cu 
care îi urmărim pe sportivi pe

în activitatea 
din tot sufle- 
Dar nu numai 
tovarășe Mezei,

Moldovan, director al 
„Encsel Mauriciu", do- 
așa ca și noi activiștii 
și ca și ceilalți oameni

ticipanților cit și în organizarea 
ccncursunloi. La fel de preocupați 
de buna reușită a dinamoviadei 
s-au dovedit Marin Neagu, precum 
și sportivii secțiilor de gimnastică 
și volei. Datorită eforturilor de
puse de acești sportivi, nu numai 
numărul participanților dar și pre
gătirea lor s-a ridicat la un nivel 
superiot.

In urma disputării probelor fi- 

terenurile de soort, la lărgire 
numărului de baze sportive di 
Tg. Mureș, prin propriile noas
tre resurse.

In altă ordine de idei, t« 
btiie să arăt că articolul a r 
dicat just problema cadrele 
tinere. Este, fără îndoială, 
greșeală a- comitetului nosir 
că nu a controlat suficient a 
cest aspect al muncii sportivii 
In ceea ce privește echipa d 
fotbal Locomotiva Tg. Mures-' 
comitetul orășenesc C.F.S. . 
avut și în trecut o preocupări 
pentru îmbunătățirea' „atmosF 
ferei" din cadrul secției de foi 
bal a colectivului. Am fost în 
să, poate, prea indulgenți. Voii 
intensifica munca noastră în a 
ceasta direcție și, avînd și spri 
jinul comitetului orășenesi 
P.M.R , ne vom strădui să fa 
cern din fotbaliștii de la Lo 
comotiva Tg. Mureș sportivi ci. 
care orașul să se poată mîndr 
din toate punctele de vedere.

In sfîrșit, aș vrea să adaug 
că autorul articolului a făcut c 
greșeală prin aceea că la în
cheierea materialului a „rupt" 
rezultatele bune obținute de 
sportivii din Tg. Mureș de ac
tivitatea comitetu'ui, care are,; 
totuși, contribuția lui în reali-j 
zarea unei intense activității 
sportive de performanță. In în
cheiere, noi mulțumim ziarului' 
„Sportul popular" pentru ajuto
rul dat.

T13ERIU OVICI 
președintele comitetului oră-, 
șenesc C.F.S. Tg. Mureș

★

In afara acestei scrisori pri
mite din partea președintelui co
mitetului orășenesc C.F.S. Tg. 
Mureș, la redacție ne-a sosit; 
și o scrisoare de la colectivul 
sportiv Locomotiva Tg. Mureș. |, 
Sub semnătura președintelui 
colectivului, loan Peterfi, și a 
responsabilu’ui secției de fotbal, 
Augustin Ichim, invocindu-se o 
serie de „motive", care de care 
mai puțin justificate, colectivul 
încearcă să fugă de răspundere. 
Dacă din articolul „La Tg. Mu
reș rezultatele bune se obțin... 
greu", tovarășii din colectivul 
sportiv Locomotiva n-au înțe
les nimic, măcar acum, avînd și 
scrisoarea președintelui comite
tului orășenesc C.F.S. Tg. Mu
reș, să învețe că nu arbitrajele 
sau programările, fie ele și de
fectuoase, sînt cauzele princi
pale a'e gravei situații în care 
se găsește echipa. Este timpul 
să înțeleagă acest lucru 1 

nale au cucerit titlurile de can 
pioni pe asociație: șah: I. SchleT 
singer, tir: Anca Mandescn ș 
I. Tripșa. oină: echipa consiliul! 
regional Dinamo Oradea, volei 
echipa consiliului regional Dinam 
Oradea, fotbal : echipa consiliult 
regional Dinamo Tg. Mureș, atle 
tism: echipa consiliului regiona. 
Dinamo Oradea. După cum se ve 
de, cele mai bune rezultate le-ar 
obținut sportivii dinamoviști dil 
Oradea și trebuie remarcată și Iar 
ga participare în etapele de masi 
în această regiune, evidențijndu-s* 
în special colectivele Dinamo 1 
5 și 6. S-au remarcat, de aseme 
nea, colectivele 1, 6 și 9 din Bucu 
iești, Dinamo 6 Orașul Stalin și 
Dinamo 9 Iași.

Un element nou în desfășurarea, 
actualei ediții a dinamoviadei aț 
fost participarea, pentru prima 
dată, a femeilor și a juniorilor. In-t 
tr-adevăr, în concursurile rezerva-l 
te seniorilor au fost prevăzute ini 
acest an probe feminine, iar ju-t 
niorîi s-au întrecut în ’cadrul uneil 
competiții proprii, dinamoviada! 
pentru juniori, organizată la atle
tism, volei și gimnastică.

Și ediția din acest an a d.ina-i 
moviadel a dovedit preocuparea 
care există în cadrul asociației Di
namo pentru lărgirea bazei de ma
să a activității sportive și a de
monstrat capacitatea organizatori
că a acestei asociații sportive frun
tașe.



întreceri aprige 
tn semifinalele 

ampbaatiM de șah 
al HP.R.

acest an, mai mult ca ori- 
semifinalele campionatului 

ailin de șah al R.P.R. cunosc 
esfășurare foarte agitată. Se 
ică aceasta prin numărul mare 
șahiști de valoare care iau 
e și care, cu toții, au șanse de 
>ține calificarea in turneul fi-

i semifinala de la București, 
r>Adă, desfășurată în sala Con- 
ctorul, după 14 runde nu mai 
n de 11 concurenți păstrează 
re de a ocupa cele 6 locuri 

asigură calificarea. Intr-o 
nă excelentă se menține fostul 
pion national, maestrul Victor 
:iltea care, cîștigînd de o ma- 
ă categorică majoritatea par
lor, a realizat 12 puncte, deci 
resionantul procentaj de 85 la 
i. In imediata sa apropiere se 
i Reicher. Cu un stil vădit 
imbat in bine, jucînd inventiv 
rgresiv, dinamovistul ocupă !o- 
II cu 11 puncte, având practic 
’vată problema calificării. 10'/a 

icte (din 14 partide) a realizat 
;eanu. iar 10 puncte Voiculescu.
urma acestor fruntași se află 
pluton compact alcătuit din 

itescu (97jf. Rotaru (8V2), Mfe- 
. < . ; (8V2), Șuteu (872). Botez (8),

Jael (8), Drimmer (8), care își 
pută șansele acum în ultimele 
tide decisive. O mențiunp me- 

. i jocul prestat de Borel Menas, 
e a realizat cîteva partide va- 

joase. De asemenea, puternica 
, enire marcată de Drimmer, care 

un moment dat era în pericol 
a se rupe de plutonul fruntaș.

Mu mai puțin aprigă este lupta 
semifinala de la Cluj. Mai ales 
aici, în urma retragerii lui Kan- 

» ■ 1 și a neprezentării lui Mititelu,
1 hotărît — așa cum ni se co
mică dc la sufcredactia noastră 

să se califice doar 5 jucători.
ntru aceste 5 locuri candidează

1 mai puțin de 10 jucători. In 
mtea lor s-a instalat maestrul 
■tre Seimeanu, care a realizat 
V2 p. din 13 runde, fiind singu- 
1 concurent neînvins al campio- 
itu'ui. La 2'h p. îl urmează Eu- 
•n Costea. Ruseoescu a acumu- 
t 8V2 p., iar Breazu, Gică A- 
xandrescu, S Samarian și Me- 
ea 8 p. In cursă pentru califi
ce se mai află Dunăreanu, Me- 
u și Borbcli cu 7 p. De notat că 

runda a XIH-a maestrul Gică 
lexandrescu a pierdut la Pitpinic. 

: figură excelentă face în acest 
incurs campionul Clujului, Brea- 
b, care se anunță un concurent 
îosebit de periculos la unul din 

' de 5 locuri de calificare.
N-a fost ferită de surprize și 

nad ales dfe... retrageri nici se- 
rifitwla de la Arad. Aici, au 
ișit din concurs nu mai puțin 
e 4 jucători: Halic, Nacht,
'all și Rate. Primii doi nu sus- 
nuseră jumătate din tniilniri. a- 
tfel că partidele lor au fost anu- 
ite. In schimb, cei care încă nu 
ucaseră cai Pa41 și cu Radu obțin 
own punct prin Reprezentare, com 
-a :ntîmplat în runda a XV-a cu 
Irețulescu și Tucă. Celelalte par- 
ide ale rundei, care s ari jucat e- 
ectw, aci dat rezultatele scon'.a- 
e. Eadely. Suta și Gunsberger 
u cîștigat, respectiv, la Orbiei, 
<adar și Lumpan, iar întîlnirile 
?ădu,les<xi — dr. R. Alexandrescu 
>i Ka acsony — [uliu Szaho au 
ost remize.

Din cauza numenra selcr retrage- 
’i, clasamentul a su'erit serioase 
iwdrifiicări prin anulări sau axfîțio- 

• țări de puncte. In momentul de fa- 
,ă, pe primud loc se află Creju- 
eseu ou 9 */t p. din 12 partide, 
îl urineaiză (deocamdată) Suta ou 
același număr de puncte, dlar rea
lizate di.n 14 partide. Juniorul Guns
berger are 9 p. din 13, Răduie- 
scu 9 din 12. dr. R. Alexandrescu 
și Iul io Saaho 8 */2 p. dân 12, Tucă 
8 din 14 și Enctaly 7 Vi P- din 11. 
Aceștia sânt fruntaișii. S-a hotărît 
ca din t re ei—a-șaciAn ne comunică 
cori'su<»r»d'3ntiil nostru St. Wein- 
lierger — să se cahfioe doar 5 
jucători și nu 6 cum a fost stabilit 
inițial. Ttfcwul ia sfirșit muercuri 
seara.

IO REALIZARE EXCEPȚIONALA
„Campionatele Europene de Tir 

au fost perfect organizate și vă 
declar cu toată sinceritatea că in 
lunga mea carieră de trăgător și 
de membru al Uniunii Internațio
nale de Tir n-am avut încă pri
lejul să asist la o realizare atlt 
de frumoasă. A fost o realizare 
intr-adevăr excepțională.

Cu aceste cuvinte domnul Rari 
August Larsson, secretarul gene
ral al Uniunii Internaționale de 
Tir, și-a început declarația in 
cadrul conferinței de presă orga
nizată la sfîrșitul acestor cam
pionate.

„Știu că vin cu o asemenea 
afirmație mult după ce numeroșii 
pârtiei panți ai acestor întreceri 
și-au spus in mod accentuat cu- 
vtntul, lăudînd organizarea, adu- 
c{nd mulțumiri pentru toate con
dițiile superioare ce le-au țost a- 
sigurate. Comitetul Executiv al li
ni unii Internaționale de Tir m-a 
tnsărcinat să subliniez munca lău
dabilă a comisiei de organizare 
a acestor campionate. Părerea noa
stră este că organizarea desăvîr- 
șită a întrecerile»- ne-a ajutai să 
ducem la bun sfirșit o serie de 
lucrări teoretice de cea mai mare 
importanță. Aici la București, 
membrii Uniunii Internaționale de 
Tir, scăpați de grifa desfășurării 
concursurilor propriu-z!se. au putut 
să se ocupe tn mod temeinic de 
lucrările Congresului, studiind 
propunerile și mai apoi hotărînd 
o serie de reguli noi care duc 
necondiționat la rezolvarea pro
blemelor neclare din cadrul Uniu
nii. Ceea ce n-am reușit de cînd 
ființăm, anume de a elabora ma
terialele care să fundeze tirul ca 
o adevărată activitate sportivă, 
am reușit în cîteva zile la Con
gresul Extraordinar de la Bucu
rești. Acum, Uniunea are statute 
precise, reguli amănunțite privi
toare la desfășurarea campionatelor

ACTIVITATEA LA OINĂ
■ Recent s-au desfășurat in Ca

pitală întrecerile etapei regionale 
și orășenești ale campionatului re
publican de oină, la care au par
ticipat cele mai bune echipe din 
regiunea București. Campioană a 
orașului București a devenit anul 
acesta Știința București, care a 
întrecut în meciul decisiv valo
roasa formație Dinamo București.

■ Azi și mîine se vor desfășura 

ALPIN
PREMIERA ALPINA IN 

PERETELE COȘTILEI

Echipa Dan Lubenescu, ing. 
Walter Kargel (Metalul) a efec
tuat recent o premieră alpină în 
peretele Coștilei pe un traseu de
pistat la 18 martie de Andrei Ghi- 
țescu.

Traseul este situat într-un pe
rete cu o suprafață cilindrică ver
ticală concavă, a cărui bază se 
află la aproximativ o oră și 15 
minute de urcuș de la refugiul Co- 
știla. In partea superioară creasta 
prezintă o șa din care pleacă 
dungi negre maretnd drumul apei 
ce se scurge din creastă în vale. 
Axa de simetrie a acestui sistem, 
care este o linie de cea mai mare 
pantă, marchează traseul ideal. De 
fapt, traseul urmărește această 
axă trecînd, după conformația pe
retelui, cînd la dreapta cînd la 
stingă axei. Intrarea și ieșirea din 
perete se află pe această axă ver
ticală.

mondiale, regulamente fără dubii 
la majoritatea probelor de tra
gere și, ca urmare, poate trece la 
a/utorarea efectivă a tuturor or
ganizațiilor de tir din întreaga 
lume".

Domnul Karl August Larsson, 
care este una și aceeași persoană 
cu trăgătorul care în 1929 la 
campionatele mondiale de la Stock
holm a devenit campion și re
cordman mondial cu performanța 
de 399 puncte La armă liberă ca
libru redus poziția culcat, s-a 
ocupat pe larg în declarațiile 
sale de problema rezultatelor ex
cepționale realizate la aceste cam
pionate.

„Rezultatele acestor întreceri 
vor produce o schimbare radicală 
in lumea tirului și mai cu seamă 
In felul de a privi performanțele. 
Pînă mai ieri, ne extaziam în 
țața unor rezultate așa-zlse „de 
neîntrecut", pe care însă aci la 
București trăgătorii au reuștT să 
le depășească cu o ușurință ui
mitoare. Intr-adevăr, performan
țele de astăzi sini excepționale, 
dar cred că Se impune din par
tea noastră, a acelora care am 
constatat că cei care au îmbună
tățit azi performanțele mai au 
posibilități să le împingă spre 
culmi și mai înalte să fim mai 
exigeați în aprecierea lor. Cu 
toate că îmi impun și mie a- 
ceastă exigență, este imposibil 
totuși să nu subliniez realizările 
obținute de trăgătoare și de ju
niori. Cînd s-a ajuns ca o fată 
de numai 17 ani, lacqueline Zvo- 
nevschi, să egaleze recordul mon
dial masculin pe care pînă la Cam
pionatele Europei nu-l atinseseră în 
lume decît patru seniori, cînd un ju
nior, O. Scerba, este capabil să reali
zeze la proba „tn genunchi" ceea ce 
seniorii nu sînt capabili de zeci de 
ani, se cuvine să privim viitorul 
cu toată încrederea. Realitatea 

în mai multe localități din țară 
întrecerile etapei pe asociații din 
cadrul Spartachiadei sindicale la 
oină. Consiliul central al asocia
ției Locomotiva organizează com
petiția în orașul Sibiu, Metalul și 
Flamura roșie la Craiova, Cons
tructorul la Hunedoara și Recolta 
la Bîrlad. La aceste întreceri vor 
participa cele mai valoroase echi
pe ale asociațiilor respective.

I S M-TU
Traseul, care măsoară 14 lun

gimi de coardă, a fost efectuat 
în 9 ore. In a doua jumătate a 
traseului sînt porțiuni de mare di
ficultate : lungimile de coardă 6-7 
de dificultate 4a. lungimile 8-10 
de dificultate 5 b, iar lungimile 
11-14 de dificultate 4 a—4 b.

In memoria alpinistului care l-a 
descoperit, cei doi sportivi ai aso
ciației Mtetalul au dat traseului 
numele „Traseul central Andrei 
Ghițescu".

CONCURSUL DE FOTOGRAFII 
TURISTICE

Cel de ai doilea concurs de fo
tografii turistice organizai de Con
siliul Central al Sindicatelor în 
colaborare cu I.R.R.C.S. a consti
tuit un prilej de îmbucurătoare 
constatări în ceea ce privește pro
gresul fotografiei turistice în țara 
noastră. In primul rînd s-a înre
gistrat un apreciabil progres can- 

este că acolo unde tineretul ob
ține condiții egale cu cei maturi, 
vlrstnicii sînt depășiți cu multă 
ușurință".

Vorbind în continuare la acest 
subiect, domnul Karl August Lars
son, care anul trecut cu ocazia 
campionatelor internaționale de la 
București și anul acesta cu oca
zia Campionatelor Europene a 
cunoscut Îndeaproape activitatea 
de tir din țara noastră, a spus:

„La dumneavoastră, unde tirul 
este intr-adevăr o activitate spor
tivă, total se schimbă uimitor de 
repede de la o zi la alta. înainte 
nu vă cunoșteam decît prin va
loarea unui trăgător de pistol vi
teză și a unuia de armă liberă, 
anul trecut am putut constata că 
mai aveți și alți trăgători de ca
litate, ca anul acesta să vă văd 
prezentîndu-vă cu loturi complete 
la toate probele, loturi formate 
in majoritate, din elemente ti
nere. Progresele neîncetate și sta
diul valoric în care se găsește 
tirul romtnesc mă îndreptățesc să 
vi consider ca una din cele mai 
puternice țări în această activi
tate".

De altfel, domnul Larsson, îna
inte de a pleca din țara noastră 
a ținut ca prin intermediul zia
rului nostru să trimită următorul 
salut prietenilor săi, trăgătorii ro- 
mîni (prezentăm în continuare 
textul salutului în facsimil) ■ 
(N. trad. Plecînd din București 
las numeroși prieteni printre tră
gătorii romjni. Sper să vă reîn- 
tîlnesc anul viitor ca învingători 
la Melbourne sau poale la Stock
holm.) ■*,

In continuarea declarației sale, 
domnul Larsson s-a referit la 
problema arbitrajului.

„Nu mai este nevoie să vă 
declar că arbitrajul a fost impe
cabil, pentru că acest lucru l-a 
dovedit cu prisosință hotărîrea în 
unanimitate luată de Congres: 
ROMINIA VA ORGANIZA IN 
1956 UN CURS DE ARBITRI 
INTERNAȚIONALI. ASIGURIND 
DESFASURAREA CURSULUI CU 
INSTRUCTORI RECRUTAT! DIN
TRE ARBITRII ROMINI AI 
CAMPIONATELOR EUROPENE 
DE TIR.

Tot astfel stau lucrurile și cu 
instalațiile modernului dumnea
voastră poligon. Este o realizare 
desăvîrșită. care merită să fie 
luată ca model de toate celelalte 
țări. De altfel, am cerut comisiei 
de organizare îngăduința de a 
trimite schițele instalației dum
neavoastră de pistol viteză la 
Melbourne. în vederea înzestrării 
poligonului olimpic cu o instalație 
de acest tip. N-aș putea trece 
peste acest capitol dacă n-aș sub
linia că principalul element care 
a determinat valoroasele perfor
mante de care vorbeam înainte, 
au fost tocmai ireproșabila func
ționare și amenajare a standu
rilor și instalațiilor".

Spre sfîrșitul declarației sale, 
domnul Larsson a vorbit despre 
felul cum Comitetul Executiv 
U.I.T. va lua în discuție omolo
garea recordurilor mondiale sta
bilite la București, a lăudat mo
dul de informare rapid și exact 
asupra rezultatelor din diferite 
probe (păstrînd cjteva rezerve a- 
supra sistemului de afișaj al re
zultatelor) și a scos în evidență 
atmosfera de sinceră prietenie ce 
s-a creat și a existat în timpul 
întrecerilor.

★
Domnul Karl August Larsson 

părăsit CaprtiaAa ieri dimineață.

RISN
titativ. Cu un an in urmă au par
ticipat la acest concurs 100 de fo
tografi amatori, pentru ca anul 
acesta numărul lor să ajungă la 
300. Numărul lucrărilor prezentate 
s-a dublat — de la 900 la 1800

Prima etapă a concursului s-a 
încheiat cu organizarea a 15 ex
poziții regionale care an stîrnit 
un viu intere».

Lucrări remarcabile sînt expuse 
în majoritatea expozițiilor regio
nale. O deosebită impresie fac fo- 
tografii'e expuse la Tg. Mureș lu
crate pe hirtie fotografică romî- 
nească „Lazăr Odbn“.

CONFERINȚA TURISTICA

Marți 27 septembrie, La ora 18, 
tov. Costin Ștefănescu, redactor 
responsabil al revistei „Ciobul”, 
va ține la Casa de cuRwră a sin
dicatelor conferința : „Note de 
drum dintr-o excursie pe apă — De 
la Tg. Jiu La Bechel pe J«u“,

• CULTURA FIZICA $1 SPORT 
nr. 9: La începutul unui nou an' 
școlar; Par&oularitățile funda
mentale ale metodicii de pregătire 
inițială a tinerilor luptător] de< 
G. V. Gonciarov: Probleme actua
le ale schiului în țara noastră de- 
Gh. Mitra și A. Vrabie; Indicații 
metodice în legătură cu interpre
tarea planificării activității de e- 
ducație fizică în învățămîntul me
diu de E. Finea și A. Cherte»;; 
Observații tehnico-tactice asupra: 
campionatului european de baschet, 
în anul 1955 de. L. Teodorescu și:
O. Dimitriu; Antrenamentul de 
toamnă al patinatorilor de viteză 
de FI, Gămulea; Forma sportivă'- 
de dr. Tr. Dumitrescu; Discuții în 
legătură cu structura complexului 
sportiv G.M.A.

• FOTBAL nr. 9 : Tineretul — 
pepiniera de nădejde a fotbalului 
nostru; O experiență care trebuie 
generalizată de I. Mirițescu; Teh
nica individuală și spiritul crea
tor de B. Paiceadze; Tabăra de 
juniori de la Poiana Stalin de C- 
Teașcă și P. Gațu; Cît timp se 
află mingea la un jucător de fotbal! 
în decursul celor 90 minute de 
Jeno Csaknacfi; Preluarea (chano- 
grame) de N. Petrescu; Conside
rații asupra etapei pe regiunea 
București a campionatului republi
can de copii de Gh. Ola; Colea Vîl- 
cov (portret) de S. Marian; Deci
ziile luate de I.B. și Comisia de' 
arbitraj F.I.F.A. cu privire la in
terpretarea regulamentului de fot
bal; Fotbal peste hotare (Cîteva^ 
date despre fotbalul belgian, Cam
pionatul mondial de fotbal dini 
1958, Cupa Europei Centrale, Der 
ce stagnează fotbalul american?),. 
Printre fotbaliștii de la Petroșanii 
(reportaj) de T. Roibu; Umor dej 
Matty.

--------------- ------------------- -

„Cupa UCECOM” la bor
Pr.ma din cele trei reuniuni ale* 

întrecerii triunghiulare de box,. 
„Cupa UCECOM“, organizată de- 
asociația Voința, a opus reprezen
tativele asociațiilor Locomotiva și 
Voința. Puținii spectatori care au 
populat miercuri seara tribunele 
stadionului Giulești au avut însă 
satisfacția să urmărească cîteva 
partide interesante, care, prin echi
librul de forțe al boxerilor, au dat 
naștere unor dispute foarte vii. Se 
cuvine să acordăm prioritate în- 
tîlnirilor : Vintilă (L)—Căruțașu 
(V) și C. Stănescu (L) — Adolf 
Cristea (V). Prima a fost domina
tă de feroviar care, de altfel, a 
obținut victoria la puncte. Cea de 
a doua a fost la fel de spectacu
loasă și s-a terminat la egalitate^ 
Bine sfătuit in colț. Stănescu a- 
aplicat. în fața unui adversar care 
folosește în exclusivitate forța, tac
tica cea mai potrivită : lupta de la 
distanță, prudentă, cu eschive reu
șite. El a punctat mai mult dar 
juriul a acordat un meci ntuL 
Meciul dintre cele două reprezen
tative s-a terminat la ega'itate: 
22-22. In ordinea ca'.egoriilcr s-au 
mai înregistrat rezultate e: C. 
Anghel (L) b. p. C. Maloș (V); 
M. Ghencea (L) face meci nul cu 
Al. Săraru (Vi; Gh Lathe fVF 
b.p. L. Csimbalmoș (L) ; Șt. Vă
carii (V) b.p. I. Manea (L): 
Miclăuș (V) b.p. D. Cr stea (L) ; 
Gh. Tomescu (L) b.p. 1. Buzac 
IV); L Halmagy (V) b.p Giu 
Moise (L); Al. Ghiță (Li b.k.o. 
rep. I, Tr. Dumitrescu (V).

Ieri seară Constructorul a reușit, 
să întreacă reprezentativa asocia
ției Locomotiva tia-r numai după 
ce adversarii să-i nu au prezentat: 
boxeri la categoriile mijlocie și: 
semigrea. In rest. întîlnirile au: 
dovedit interesul boxerilor de a se» 
comporta cât mai bine în rwrg- 
Este cazul lui Mihai Pinzaru, Coa— 
stantin Stănescu, fosif Ambruș și: 
Gh. Tomescu. N-u avem aceleași: 
cuvimte despre N. Schultz, Itier 
Buturi

Rezultatele inregișera-te sânt ur
mătoarele: (în ordinea categori
ilor) : Al. Onatu (C) b.p. C. An
ghel (LI; M Ghencea (L) b.
I. Baitură (C); V. V rit dă (L) face» 
meci egal cu N. Zagoreanu (C);; 
I. Manea (L) b. p. P. Geoigfcăl 
(C); M. Pîmaru (C) b. p. I. Am
bruș (L); Ion Anca (L) face meci: 
nul ou Gh. Gavwllu (C); Gh.. 
Tomescu (L) b. p. P. Sighimaș (G)f.
P. Podlaeu (C) bate prin abandonă 
pe N- Schultz (L); C. Stănescu» 
(L) b. p. Fr. Nimciowci (C); AT- 
Ghiță (L) b. k. o. rep. a lina pa» 
M. Mihăilescu (C). Dwnânik'ă Ta» 
00a 10, ultima reuniune,.



(
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Campionatele republicane individuale de box
Citeva lucruri bune, dar și citeva mai puțin bune...

La capătul unor întreceri înver
șunate, care au ținut încordată' a- 
"'tenția iubitorilor „sportului cu mă- 
muși" timp de două săptămîni, zece 
cin cei 169 de participant la 

'Campionatele republicane indivi. 
duale de box au îmbrăcat tricourile 
de campioni ai țării. Mircea Do- 
brescu Victor Șchiopu. Emil Ciș- 
maș Eustațiu Mărgărit, Constan
tin Dumitrescu llie Dragnea, Va- 

uSîle Tiță, Albert Blank, Gheorghe 
ÎÎNegrea și Durffitru Ciobotaru au a- 
ijjtins la această performanță re
marcabilă, trecînd peste obstacole 

Irmai mult sau mai puțin dificile, 
■ca și peste condițiile de întrecere 
■oarecum neobișnuite. Meritele noi
lor camoioni sînt incontestabile. în- 
‘tr-adevăr, cei zece pugiliști care 
și-au înscris nurrele pe tabloul 
•'de onoare al campionilor țării 
-.noastre s-au priceput să înfrîngă 
1 de fiecare dată dîrzenia adversari- 
!?lor, au găsit întotdeauna resursele 
-necesare pentru a obține victoria 
' chiar în ultimul minut de luptă șj 
— în plus — n-au fost niciodată 

“beneficiarii unor decizii eronate. 
' Dar, fără să minimalizăm meritele 
lor indiscutabile, se poate spune 

’ că drumul acestor boxeri spre ti
tlul de campion a fost netezit în 
bună măsură de faptul că o serie 
de pugiliști cu îndreptățite preten. 

.ții au fost scoși din cursă, fie din 
cauza deciziilor eronate (N. Mîn- 
dreanu, C. Gheorghiu, P. Deca), 
fie din cauza unor accidente inter- 

. venite pe parcursul competiției 
j'țHie Gheorghe, P. Popescu) sau 
ipur și simplu pentru motivul că 
au fost învinși clar de adversarii 

ilar (O. Bostiog, Gh. Zamfirescu, 
' Dănilă Done, Șt. Văcaru, I. De
meter, C. Iordache).

Se cuvine să subliniem meritele 
secției de box a Casei Centrale^ a 
Armatei și ale antrenorului său, 
Marcu Spakov, care au prezentat 
în ring boxeri cu o bună pregătire, 
cucerind, de altfel, 5 din cele 10 ti
tluri puse în joc. Ne întrebăm 
și pe bună dreptate — ce s-ar fi 
întîmplat dacă de Ia startul acestei 
tradiționale întreceri pugilistejn-ar 
fi lipsit boxerii militari Gheorghe 
Fiat. Francisc Ambruș, Serbu 
Neacșu și Dumitru Adam? Sepa
rat, însă, de comportarea meritorie 
a celor cinci campioni din rîndurile 
boxerilor de la C.C.A. trebuie sub
liniată și evoluția promițătoare a 
unor tineri boxeri militari. Desigur 
aprecierile cele mai lăudabile se 
cuvin h» Vasale Czekeli. Dumitru 
Boiangiu și Ștefan Bogdan. Primul 
a reușit surprinzătoarea perfor
manță de a-1 elimina pe Dănilă 
Done, campionul categoriei seini- 
ușoară de anul trecut, D. Boiangiu 
T-a scos din cursă pe experimenta
tul Gh Zamfirescu, iar Ștefan 

iBogdan a dispus de Șefan Văcaru, 
una dintre cele mai autentice .spe
ranțe" ale boxului nostru. De altfel,

Rnalele campionatului republican de
Azi șt mîine, pe pista lacumi 

ISnagov, se întîlnesc cei mai buni 
vîslași ai țării; ei își dispută 
Titlurile de campioni de canotaj 
tacademic, la cinci probe feminine 
:și șapte masculine. Acest eveni- 
tment, așteptat cu mult interes 
.atît de sportivii participanți, cit 
!și de numeroșii amatori de sport 
iecre urmăresc regulat activitatea 
(•acestei discipline sportive, în- 
iseamnă o importantă etapă în ac
tivitatea competițională — atît de 
‘bogată în acest an — a acestei 
hramuri nautice

Campionatele republicane de ca- 
j-nota’ academic prezintă, la a- 
iceastă ediție, un interes deosebit, 
țdeoarece calificarea pentru între
cerile finale s-a făcut după cri

terii care au urmărit asigurarea 
-unui cît mai ridicat nivel valoric 
-acestor probe. Ca și in alți ani, 
cel mai mare număr de partici- 

tpanți la întreceri îl dă Capitala, 
:prin echipajele de la C.C.A., Di- 
-tenamo, Știinfa ÎCF, Locomotiva, 
rMetalul, Constructorul, etc. Din 
/provincie, vor concura sportivi și 
ijsportive de la Arad, Timișoara, 
"Tg. Mureș, Constanța. Cu mult 
^interes este așteptată în special 
Revoluția unor elemente tinere, re- 
umarcate cu prilejul campionatului 
republican de juniori, și care — 
rîn cadrul întrecerilor fazei oră- 
-șenești — și-au cîștigat dreptul 
’de a participa la finale. Concu- 
rrînd în finala campionatului re
publican alături de sportivi de

SPORTUL POPULAR 
fl’»8 4-a Mr. 26M 

D. Boiangiu și Șt. Bogdan au a- 
juns pînă în etapele finale ale com
petiției, lucru puțin scontat în pro
nosticurile specialiștilor. La boxerii 
de la C.C.A. s-a vădit, în general, 
tendința sănătoasă spre un box 
clar, tehnic și combativ, în care 
dorința de victorie s-a împletit cu 
preocuparea pentru crearea unor 
faze de înalt spectacol pugilistic.

. Cuvinte bune avem și despre 
boxerii de la Știința, din rîndurile 
cărora s-au impus cu precădere 
Eustațiu Mărgărit și C. Dumi
trescu, doi buni tehnicieni ai rin
gului, precum și Mihai Stoian, în
vingător categoric în fața fostului 
campion C. Iordache. Fără greșea
la arbitrului M. Stănescu, oare a 
oprit lupta complet nejustificat. 
M. Stoiain ar fi putut să-și 
apere în mod normal șansele 
apreciabile pe care le avea în în- 
tîinirea finală cu llie Dragnea. Cel 
mai vîrstnic participant al fina
lelor, Albert Blank (Progresul 
București), a realizat o performan
ță cu totul deosebită, izbutind, la 
vîrsta de 37 de anii, după 23 de ani 
de activitate sportivă, să cîștige 
(pentru prima oară) titlul de cam
pion al țării, dispunînd de o ma
nieră categorică de maeștrii spor
tului Bogdan Popovici și Ghețu 
Velieu.

Dinamo București are numai doi 
campioni în acest an: llie Dragnea 
și Dumitru Ciobotaru. Și acest lu
cru nu este de loc întimplător. 
Intr-adevăr, cei care au urmărit în
treaga desfășurare a competiției 
n-au putut să nu remarce compor
tarea sub așteptări a unor pugi
liști dinamoviști cu justificate pre
tenții la titlurile de campioni. Este 
vorba, în primul rînd de Ghețu 
Velieu, care a părăsit drumul unui 
box mai clar, pe care pășise într-un 
timp, revenind la vechiul său box 
dezordonat, în totală contradicție 
cu cele mai elementare princi
pii de tehnică și tactică. Ghețu 
Velieu, care este dotat cu un fizic 
robust, cu o mare putere în lovituri 
și cu o rezistență neobișnuită, a 
fost dominat evident de tînărul Ni- 
colae Alexandru, care i-a expediat 
în plină figură nenumărate „con
tre" de stînga, ca și de Petre Deca, 
in semifinale, ca să nu mai vor
bim de Albert Blank, care s-a pri
ceput să-1 țină „la respect" de fie
care dată. Poate că Ghețu Velieu 
va învăța, în sfîrșit, din această 
severă lecție. Amatorii de box, 
care-i apreciază curajul și calitățile 
fizice, așteaptă să se producă acea 
cotitură necesară care din păcate 
întîrzie. Nici Toma Constantin 
n-a fost în plenitudinea mijloacelor 
decît în meciul cu Mîndreanu, pe 
care totuși l-a pierdut în ring, dar 
nu și în buletinele judecătorilor. 
Au fost departe de a satisface exi
gențele; Otto Bostiog, crispat, ner.

Azi și mîine la Snagov

frunte, maeștri ai sportului, com- 
ponenți ai echipelor reprezenta
tive, acești tineri vor ști, desigur, 
să folosească prilejul care li se 
oferă pentru a-și îmbogăți cuno
ștințele și a-și ridica nivelul teh
nic.

Azi după-amiază se dispută cele 
5 probe feminine, în următoarea 
ordine (primul start la orele 16.00): 
schif simplu, schit 4 + 1 vîsle, 
schif 4 + 1 rame, schif dublu, 
schif 8 + 1. Cele mai disputate 
probe se anunță cele de 4 + 1 
vîsle, 4+1 rame și, eventual, 
dublu, în care este interesant due
lul dintre Dinamo, actuala cam
pioană, și Progresul Timișoara.

Probele masculine se desfășoa- 

Luptă strînsă pe ultimii metri!
(Aspect dintr~<ț întrecere feminină la 4 .+ 1 rame).

vos și în general departe de forma 
sa de acum doi ani și Victor Vlă-' 
descu, care s-a dovedit rudimentar 
și nesportiv, meritînd pe deplin nu 
numai descalificarea, dar și vădita 
dezaprobare din partea publicului. 
In schimb trebuie subliniată jn mod 
pozitiv comportarea excelentă a di- 
namovistului Constantin Gheorghiu, 
care a impresionat prin calmul și 
siguranța cu care a știut să se des
curce în toate situațiile. El a ser
vit o adevărată lecție de defen
sivă activă și numai o grosolană 
greșeală a juriului în meciul cu I. 
Zlătaru l-a scos pe acest talentat 
pugilist din cursa pentru titlu, în 
care se angajase din plin. Deopo
trivă, tînărul Ștefan Dumitrache a 
practicat un box în linie, bine o- 
rtentaf, Mfhai Trancă s-a dovedit 
același adversar redutabil, iar llie 
Gheorghe, deși n-a întrecut aștep
tările s-a comportat destul de bine, 
mai ales în întilnirea cu Mihai 
Pînzaru.

Dinamo Orașul Stalin a prezen. 
tat un lot alcătuit — în general 
— din elemente tinere. Unii din
tre acești tineri boxeri au satisfă
cut cerințele. Ne gîndim, în pri
mul rînd, la Puiu Nicolae, care a 
servit o replică plină de curaj ex
perimentatului Mircea Dobrescu, 
dair și la Constam’ im Gherasim, Al. 
Balogh, Francisc Ambruș II și Va- 
sile Bogoi. Sub orice critică a bo
xat, în schimb, I. Demeter. De la 
Casa Armatei Cluj am remarcat 
posibilitățile unor boxeri ca VI. 
Teodorescu, Mircea Miclăuș și Mir
cea Vișoiu.
■ Alți boxeri care s-au impus: To
ma IWe (C.C.A.). Andrei Olteanu 
(Metalul București), Dinu Eugen 
(Metalul „23 August" București), 
Zaharia Motea (Mletalul Craiova), 
Pavel Rînjea (Flacăra Cîmpina), 
Luca Romano (Flamura roșie Bucu
rești), Gheorghe Tomescu (Loco
motiva București), Dumitru Rizea 
(Metalul „23 August" București), 

Desigur, din 169 de participanți, 
numărul celor evidențiați pentru 
box de calitate este extrem de mic...

Campionatele repubFcane indivi
duale de box din acest an s-au si
tuat, în general, la un nivel cu 
totul nesatisfăcător. Majoritatea ce. 
lor 150 de meciuri disputate în rin
gul de pe Stadionul Republicii au 
abundat în faze confuze. Cei mai 
mulți dintre participanți au vădit 
serioase lipsuri de ordin tehnic și 
tactic. Deciziile au fost uneori 
flagrant greșite. întreaga desfășu
rare a competiției — cu toate con
statările pozitive de mai sus — a 
reliefat stadiul îngrijoră'or în care 
se află boxul nostru. Dar despre 
toate aceste probleme, care cer o 
analiză mai profundă vom discu
ta în articolele noastre viitoare...

MARIUS GODEANU 
G. M1HALACHE

canotaj academic
ră mîine dimineață, începînd de 
la ora 9,30. Ordinea starturilor 
este următoarea : 4 fără cjrmaci, 
simplu. 2 rame fără cîrmaci, 2+1, 
4+1, 2 cu vîsle, 8+1. In cadrul 
probelor masculine, vom putea ur
mări evoluția echipajului de 4 
fără cîrmaci al asociației Dinamo, 
campion al Europei.

Tuturor vîslașilor, antrenorilor, 
arbitrilor, care iau parte azi și 
mîine la finalele campionatului 
republican de canotaj academic, 
le revine sarcina de a depune 
toate eforturile pentru a contribui 
la deplina reușită a acestei com
petiții și a face din ea un nou 
succes al canotajului nostru aca
demic.

Constantin Gheorghiu (Dinamo), pe care ți vedem aci ataci 
du-l pe Eugen Moldoveana (Dinamo Orașul Stalin), a fost ui 
dintre revelațiile campionatelor republicane individuale de box d 

acest an.

ALTE INTILNIRI INTERNAȚIONALE
ALE SPORTIVILOR ROMÎNI ÎN LUNA OCTOMBRI
Luna octombrie se anunță de

osebit de bogată în competiții in
ternaționale pentru sportivii țării 
noastre. In afara întrecerilor de
spre care s-a mai scris în ziarul 
nostru, cum ar fi campionatele 
internaționale de atletism ale 
R.P.R., dubla întîlnire de fotbal 
cu reprezentativele R. P. Bulgaria, 
concursul de motocros de la Orașul 
Stalin, sportivii fruntași din țara

Suip ize in campionatul
Dinire jocurile de tenis din ca

drul finalelor campionatului indi
vidual al R.P.R. desfășurate joi, 
au ieșit în evidență partidele Re- 
su-Bauer (semifinala de simplu 
femei a categoriei a Il-a) și 
Schmidt—T. Bădin = M'arin Viziru 
—Cobzuc (semifinala orobei de du
blu bărbați a categoriei I). Pri
ma întîlnire a dat loc la o luptă 
disputată cu o deosebită dîrzenie 
In cel de al doilea meci, care a 
revenit la limită perechii Schmidt 
— Bădin, ‘o mențiune specială pen
tru comportarea avută merită mae
strul sportului Arnulf Schmidt.

Iată rezultatele mai importante: 
categoria I: dublu femei: semi
finale: Julieta Namian, Mtătilda 
Glatt = Mariana Dinopo!—H. O- 
tenski 6-1. 6-2; Eva Stăncescu. 
Irina Ponova = Ecaterina Pusztai

Iulia Benedek 6-2, 6-1 : dublu 
bărbați: semifinale: Caralulis,
Anghelescu" Bardan—Rakossi 9-7, 
6-2, 6-2; Schmidt, Bădin = M. Vi
ziru—Cobzuc 6-2, 4-6, 3-6, 6-4, 6-2; 
dublu mixt: semifinale: Eva Stăn
cescu. Caralu!is = Irina Ponova— 
Zacopceanu 6-1, 6-4.

Categoria a Il-a: simplu băr
bați : sferturi de finală; Wolf— 
Gh. Florea 6-4, 7-5; Tilden Ivan-— 
Ghidernic 6-2, 6-2; Bosch—Kiselef 
6-2, 6-2; iMita—Stan Florea 7 9. 
6-3. 6-2; semifinale: Tilden Ivan 
—Wolf 7-5, 6-4, 7-5; simplu femei: 
semifinale: Kendefi — Negulescu 
6-1, 6-2; Resu—Bauer 6-1, 8-6.

In prima semifinală a probei de 
simplu bărbați, categoria I s-au 
întîlnit maestrul sportului Marin 
Viziru (C.C A.) și I. Racossi (Di
namo).

Această întîlnire, privită prin 
prisma victoriei lui Racossi asu
pra maestrului sportului Gh. Cob
zuc, se anunța mult mai disputa- 

wtă decît a fost 'în realitate.
încă de la începutul jocului, 

Marin Viziru, practicînd un joc 
rapid și cu dese atacuri la fileu 
a reușit să-și impună tactica, fapt 
care i-a permis să cîștige cu u- 
șurință primele două seturi. De-a- 
bia în cel de al treilea set — 
după cum arată însuși scorul — 
lupta a fost ceva mai strînsă.

In cea de a doua semifinală, 
s-au întîlnit • maestrul sportului 
Cristea Caralulis și Cornel Zacop
ceanu, ambii de la colectivul spor
tiv Progresul I.T.B.

In primele două seturi, lupta a 
fost foarte strînsă, ambii jucători 
cîștigînd pe rînd serviciile. Ata- 
cînd curajos la fileu la scorurile 
de 4—4 șî respectiv 5—5, Zacop
ceanu reușește să cîștige două 
jocuri consecutive și să conducă 
cu 2—0. Cel de al treilea set — 
care, de altfel, a fost și ultimul 
:— ne arată pe Caralulis demora

noastră vor participa la cît 
concursuri deosebit de importa 
Astfel, un lot de atleți va pi 
la Drezda, în R. D. Germ 
unde va avea loc la 9 octomt 
un mare concurs internațional 
ganizat în memoria marelui a 
german Harbig. Jucătorii de tf 
vor participa între 410 octombri 
1 noiembrie, la concursurile ini 
naționale ale Austriei, care se 
desfășura la Viena.

repub'ican de tenis
lizat și pe Zacopceanu jucînd 
mult curaj.

Incontestabil, Zacopceanu a 
Ies tactica cea mai bună pen 
a cîștiga această partidă. Im, 
triva unui jucător cum e Cara 
lis, căruia îi convin schimbul 
de mingi rapide și în forță, m 
gile înalte și oarecum lente, 
lui Zacopceanu precum și afacur 
la fileu au avut efectul scontat.

învingătorul este un jucă 
care în ultima vreme se află 
progres (și victoria de ieri îl 
tuează printre primii noștri ju< 
tari A? tenis). Zacopceanu pose 
o bună condiție fizică și o sei 
de lovituri de atac eficace. (P 
mul serviciu, smeciul, lovitura 
pe partea stîngă și voleul). i. 
aceste arme Zacopceanu trebi 
să practice un joc mult mai i- 
pld, mai ofensiv, modern.

In cadrul semifinalelor prol 
feminine, mai disputată a fc 
partida dintre Irina Ponova (Pn 
I.T.B.) și Mariana Niculescu (I 
namo). Mai rutinată și cu un i 
mai rapid a cîștigat Irina Pono\ 
deși în urmul set dmamovis 
a avut două „sef-balluri"

In cealaltă semifinală, care p 
tea fi luată drept o finală de cai 
pionat republican de junioare, cc 
două adversare Julieta Namian 
Ec. Roșianu, au arătat frumoa: 
calități. Mai completă și cu loy 
turi variate și puternice, Julie 
Namian a reușit să se, califice 
finală cîștigînd în două seturi, 
finala probei de dublu fetnei, p 
rechea Namian-Glatt a cîștig 
primul set cu 6—4, iar în set 
doi conduce dublul Stăncescu-P 
nova cu 3—2. Meciul contini 
astăzi dimineață.

Rezultate tehnice: Simplu bă 
bați. cat. I: semifinale.- Zaco 
ceanu-Caralulis 6—4, 7—5. 6—< 
M. Viziru-Racossi 6—3. 6—0, 6—

Simplu femei categoria 1.: sem 
finale: Ponova-Niculescu 7—
6—2; J. Namîan-Ec. Roșianu 6— 
6—2.

Simplu bărbaji cat. a Il-a : sem 
finale : Bosch-Mita 7—5, 8—
6—1.

Dublu bărbați cat. a 11-a: Bui 
cescu, Bosch-Takacs, Albert 6—1 
6—2; Wolf, Lorinczi-T. Ivan, K; 
selef 7—5, 6—3.'

Jocurile continuă azi șl mîiri 
(dimineață și după-amiază) pe te 
renurile centrului de antrenameri 
nr. 2, după următorul program: ’

Sîmbătă, ora t4,30: Finala du 
blu mixt, cat. I : Caralulis, Stan 
cescu-Anghelescu, Siegler.

Finala dublu bărbați: Caralulis 
Anghelescu-Schmidt, Bădin.

Duminică, ora 14,30: Finali 
simplu femei, cat. I : Ponova-Na- 
mian.

Finala simplu bărbați : Zacop- 
ceanu-M. Viziru.



Cele maț bune echipe masculine de baschet 
își reiau activitatea competiționala

După cinci luni de la terminarea 
turului, se reia campionatul mas
culin al categoriei A. Marea pauză 
dintre tur și retur, determinată 
de competițiile internaționale la 
care au participat în anul acesta 
baschetbaliștii noștri (turneul de 
la Sofia, campionatele europene de 
la Budapesta, întrecerile Festiva
lului de la Varșovia) a constituit, 
pentru echipele care au știut să-și 
organizeze activitatea, un bun pri
lej de radicală modificare a stilu
lui de joc, de radicală înlăturare a 
defecțiunilor tehnico-tacfice. In 
privința aceasta, un rol important 
l-au avut și competițiile ocazio
nale („Cupe celor patru regiuni" 
competiția organizată de Construc
torul București etc.) mai numeroa
se decît anul trecut, dar încă in
suficiente față de necesitatea asi
gurării unei activități competițio- 
nale permanente. In orice caz, 
chiar de la prima etapă a retu
rului vom putea constata cine a 
lucrat și cine „a stat cu mîinile 
în sîn“.

Jocurile programate mîine sînt 
destul de interesante. Mai ales 
revanșele marilor surprize cu care 
a debutat campionatul în tur : Di
namo Oradea—Dinamo București și

Un meci decisiv în campionatul de handbal: 
C. C. Â. — Metalul Timișoara

In campionatul masculin al ca
tegoriei A la handbal, mîine se 
dispută unul din cele mai im
portante jocuri ale acestei com
petiții : întîlnirea dintre C.C.A. și 
Metalul Tehnometal Timișoara, 
actualmente situate pe primele 
două locuri ale clasamentului. 
După cum se știe, după parti
dele turului, metalurgiștii timișo
reni se aflau pe primul loc, cu 
un punct avans asupra militari
lor bucureșteni. In partida de 
duminică (prima a returului), Me
talul Timișoara a cedat cu 6—5 
în fața Flamurii roșii la Jimbo- 
lia și a pierdut și primul loc în 
clasament, loc care a revenit din 
nou actualilor campioni, hand- 
baliștii de la CCA. înaintea par
tidei de mîine, pe care o soco
tim decisivă în întrecerea pen
tru desemnarea echipei campioane 
în acest an, CCA are 18 puncte 
și golaveraj 98:73, iar Metalul 
Timișoara are 17 puncte și gola
veraj 78:61. O victorie a bucu- 
reștenilor le-ar aduce acestora un 
avans de 3 puncte, ceea ce ar 
putea fi hotărîtor. In cazul cînd 
timișorenii înving, ei trec la con
ducerea plutonului cu un avans 
de un punct, ceea ce ar face deo
sebit de interesante următoarele 
etape ale campionatului, sub a- 
cest aspect al luptei pentru pri
mul loc. Desigur, față de ultimele 
rezultate, față de omogenitatea 
compartimentelor și de faptul că 
meciul se joacă la București, 
C.C.A. intră pe teren cu prima 
șansă. Nu trebuie uitat însă că 
metalurgiștii timișoreni au o for
mație cu o excepțională putere 
de luptă, care totdeauna a înfrun
tat CCA de la egal. In tur, de 
exemplu, Ia Timișoara, după un 
joc foarte viu, desfășurat — în spe
cial în repriza a doua — sub 
semnul unei sensibile egalități, 
C.C.A. a cîștigat greu cu 11—9. 
Iată de ce, prin prisma ultimelor

Informații
AMĂNUNTE PENTRU CON
CURSUL NR. 38 (ETAPA DIN 26 

SEPTEMBRIE)
I. R.P. Ungară (A) — U.R.S.S. (A). 

In 1954, la M’oscova, cele două echi
pe au terminat la egalitate : 1—1. 
De curînd la Moscova, echipa 
U.R.S.S. a învins echipa R.F. Ger
mane, iar R.P. Ungară a făcut 5—4 
cu Elveția la Lausanne

II. U.R.S.S. (B) — R.P. Ungară (B). 
In 1954 la Budapesta: 3—0.

III. R. Cehoslovacă — Belgia. La 
5 iunie 1955, la Bruxelles : 3—1.

IV. R.P.F. Jugoslavia — R.F. Gerw
in ană. Ultimele rezultate : R.P.F. 
Jugoslavia — Italia (la Torino) : 
4—0 ; Scoția (la Belgrad) : 2—2 : El
veția : 0—0 R.F. Germană1 — U.R.S.S. 
3—3.

V. Metalul C. Turzii — Progresul
Oradea, (tur : 0—2). In retur gaz
dele au pierdut 2 meciuri din cinci. 
Orădenii au făcut în retur 2 meciuri 
egale și au pierdut' 1 din cinci.

VI. Locomotiva T. Severin — Lo
comotiva Craiova, (tur : 0—1). Craio- 
venii nu au pierdut decît o singură 
dată (1953) întîlnirea cu colegii de 
asociație. In returul campionatului 
de anul acesta au cedat însă la scor 
toate cele 4 partide susținute.

VII. FI. roșie Bacău — Știința Iași, 
(tur : 1—2). In ultimii ani studenții 
au cîștigat cu regularitate această 
întîlnire. In retur ambele echipe 
s-au comportat la fel de slab.

VIII. Știința Craiova — Progresul 
Sibiu, (tur : 0—0). In retur ambele 
echipe au pierdut cîte .două meciuri 
din patru și toate In deplasare. 

Progresul Tg. Mureș — C.C.A., în 
care echipele bucureștene au fost 
învinse. Mai semnalăm meciurile 
Constructorul Cluj-Progresul F.B. 
și Locomotiva P.T.T.-Progresul O- 
rașul Stalin.

Iată acum programul complet al 
etapei. In paranteză sînt trecute 
rezultatele obținute în tur: Pro
gresul Tg. Murdș-C.C.A. (84-79); 
Dinamo Oradea-Dinamo București 
(54-46); Constructorul Cluj-Progre
sul F.B. (60-57); Știința Iași-Dina- 
mo Tg. Mureș (48-76); Locomotiva 
P.T.T.-Progresul Orașul Stalin (39- 
55); Știința I.C.F.-Știința Timișoa
ra (45-38). Jocurile din Capitala, 
au loc mîine, începînd de la ora 
18, pe terenul Progresul F.B. (str. 
Dr, Staicovici) după următorul 
program : Știința I.C.F.-Știința Ti
mișoara și Locomotiva P.T.T.-Pro
gresul Orașul Stalin.

Iată acum clasamentul turului : 
1. c.c.A.
2. Progr. Tg. Mureș

3. știința I.C.F.
4. Dinamo Buc.

5. Dinamo Oradea
6. Progr. Or. StaUn
7. Constructorul Cluj
8. Progr. F.B. Buc.
9. Locom. PTT Buc.

10. Știința Timișoara
11. Dinamo Tg. Mureș
12. Știința Iași

11 9 2 835:639 20
11 9 2 696:582 20
11 9 2 681:585 20
11 8 2 674:536 19
11 5 6 658:648 16
11 5 6 624:632 16
11 5 6 647:661 16
11 5 6 651:672 16
11 4 7 575:645 15
11 4 7 534:613 15
11 3 8 605:713 14
11 0 11 542:787 11

rezultate, ca și prin importanța 
pe care o prezintă pentru clasa
ment, apreciem că partida de 
mîine (care se dispută pe terenul 
Centrului de antrenament CCA) 
poate oferi un interesant și valo
ros spectacol handbalistic.

Celelalte partide ale etapei a 
doua a returului sînt următoa
rele : Dinamo Orașul Stalin — Di
namo București (joc de al cărui 
rezultat depinde desemnarea ce
lui de al doilea urmăritor al li
derului), Flacăra Ploești-Știința 
I.C.F., Știința Timișoara-Flamura 
roșie Jimbolia, Știința lași-Meta- 
lul Reșița și Flamura roșie Cis- 
nădie-Voința Sibiu.

— Campionatul feminin al ca
tegoriei A programează mîine în
trecerile celei de a patra etape 
a returului. înaintea acestor jo
curi, în clasament conduce Știin
ța I.C.F. (22 p.), urmată de Pro
gresul Tg. Mureș cu 20 puncte. 
Iată cele 5 partide ale etapei: 
Știința Timișoara-Știința Min. înv. 
Buc., Progresul Orașul Stalin- 
Metalul Reșița, Flamura roșie 
Buhuși-Progresul Tg. Mureș, Fla
mura roșie Constanța-Avîntul 

Codlea și Știința I.CF. București- 
Flamura roșie Sibiu.

— Iată acum și partidele de 
mîine din categoria B: Recolta 
București-Progresul Bacău, Re
prezentativa Făgăraș-Locomotiva 
București, Progresul Arad-Pro- 
gresul Odorhei, Recolta Variaș- 
Știința Galați și Tîrgoviște-Știința 
Cluj.

— In campionatul de calificare, 
vor avea loc meciurile: Știința 
Iași-Flainura roșie Steagul roșu 
București, Flamura roșie UT. Timi
șoara-Flamura roșie Rm. Vîlcea 
și Voința Baia Mare-Știința Bis
trița (feminin) și Constructorul 
Brăila-Metalul II Reșița, Cons
tructorul Sibiu-Recolta Bulgăraș, 
Aiud-Aninoasa (masculin).

Pronosport
IX. Locomotiva Arad — Metalul 

Reșița, (tur : 0—1). Pîriă acum 
victoria a aparținut pe rînd ambelor 
echipe. Arădanii s-au arătat greu 
de învins pe teren propriu și în 
plus, conduc în clasamentul retu
rului.

X. Metalul Oradea — Minerul Lu- 
peni. (tur : 2—2). In întîlnirile de 
pînă acum victoria a fost de mai 
multe ori de partea orădenilor.

XI. Metalul 108 — Locomotiva Cluj,
(tur : 1—4). După1 comportarea din
retur, clujenii au mai multe șanse.

Metalul 108 va depun totuși efor
turi pentru a obține cele 2- puncte 
atît de prețioase.

XII. Progresul Satn Mare — Meta
lul Baia Mare, (tur : 1—1). Avanta
jați de rezultatele de pînă «acum, 
ca și de terenul propriu, sînt jucă
torii din Satu Mare.

La omologarea premiilor de con
solare pe luna august au fost gă-; 
site 95 buletine valabile, care au 
întrunit toate condițiile regulamen
tare de premiere.

Fiecărui buletin în parte îl revine 
cîte 398 lei. Valoarea premiilor- 
va fi expediată prin mandat poștal 
participanților în drept.

Plata premiului I — în valoare de 
lei 116.646 de la concursul 37 etapa 
din 18 septembrie, care i-a revenit 
lui LUPȘESCU VICHENTE din Bucu
rești str. Renașterii 53, se va face 
duminică după-amiază pe Stadionul 
Giulești, în pauza meciului de cate
gorie B. Știința București — Di
namo 6 București,

Pregătirile fotbaliștilor noștri 
pentru jocul cu Belgia

In vederea jocului internațional 
cu reprezentativa Belgiei, care se 
va disputa miercuri 28 septembrie 
pe Stadionul „23 August" din Ca
pitală, a fost alcătuit următorul 
lot de jucători :

Portari : Voinescu, Tonta și 
Cosma.

Fundași: Zavoda II, Androvicl, 
Apolzan, Szoko, Gh. Toma.

Mijlocași: Câlinoiu, Băcuț I, 
Peref.

înaintași: Suciu, Copil III, Bl- 
rău, Nicușor, Ozon, Bukossy, Geor
gescu, Anghel, Suru, Mihai și Ene.

Brînzei, Lazăr și Olaru au tre
cut în lotul B.

♦
Lotul de jucători alcătuit pen

tru meciul cu Belgia a făcut an
trenament ieri după-amiază pe 
Stadionul Republicii în compania 
lotului B. S-au jucat trei reprize 
a 30 de minute, în cursul cărora 
lotul A a înscris cinci goluri prin

«

Fază din meciul Dinamo VI Buc.-Locomotiva Craiova (5—0j. 
Patru apărători craioveni au sării la minge împreună cu portarul 
lor, la unul din numeroasele atacuri ale echipei Dinamo VI Buc.

(Foto MAX BANUȘ)

În categoria B, întîlnirile sint tot mai importante
După fiecare etapă a categoriei 

B. privirile se ațintesc tot mal 
mult asupra clasamentelor celor 
trei serii, care dau ocazie celor 
mai diferite calcule. Atenția este 
reținută în special de lupta strîn- 
să care se dă în seria a Il-a, 
pentru cucerirea locului întîi; în 
celelalte două serii, în mod fior- 
mal, Locomotiva București șl 
Dinamo Bacău se pot considera 
virtuali campioni. In ce privește 
lupta pentru evitarea ultimelor 
locuri, ea este în toi.

Aruncînd o privire asupra pro
gramului de mîine al categoriei 
B, se poate observa că unele re
zultate vor influența direct între
cerea pentru primul loc în seria 
a Il-a și pentru evitarea ultime
lor, în toate cele trei serii. In 
seria I un interes deosebit suscită 
meciul a două din echipele frun
tașe, Știința București-Dinamo 
VI. Studenții vin după o victorie 
prețioasă, în timp ce dinamoviștii 
au suferit duminică prima înfrîn- 
gere din retur, care i-a oprit din 
ascensiune. importantă pentru 
ultimele locuri este întîlnirea din
tre Locomotiva Tr. Severin-Loco- 
motiva Craiova, care urmează să 
arate dacă craiovenii au început 
să se pună sau nu „pe picioare”, 
pentru că în retur au pierdut 
toate partidele la scor. De ase
menea, jocul Metalul București- 
Metalul St. Roșu Orașul. Stalin 
contează în „bătălia" pentru evi
tarea retrogradării.

Cele mai interesante partide 
se' dispută în seria a Il-a. Echi
pele pretendente la primul toc 
susțin meciuri foarte dificile: Pro
gresul Oradea la Cîmpia Turzii 
cu Metalul, iar Metalul Reșița la 
Arad cu Locomotiva. In cazul 
unei victorii a orădenilor, aceștia 
își mențin avantajul care le asi
gură acum primul loc; în schimb, 
în cazul unei înfrîngeri a lor, 
Metalul Cîmpia Turzii se apropie 
la două puncte de Progresul, iar 
Metalul Reșița,. în eventualitatea 
uriei victorii la Arad, la numai 
un punct de echipa orădeană. Fla
căra Mediaș poate Încurca însă 
„socotelile" acestor echipe, în ca
zul unor meciuri nule: dacă în
vinge pe Metalul Hunedoara, 
trece ea pe locul doi 1 Importante

Ozon (3), Suciu și Mihai fără să 
primească vreunul.

Lotul A a întrebuințat următoa
rea formație (în paranteze indi
căm schimbările în timpul repri
zelor) :

Voinescu (Toma, Voinescu)-Za- 
voda II, Androvici (Apolzan. Am 
drovici), Szoko (Gh. Toma, 
Szoko)-Călmoiu (Băcuț I, Căli- 
noiu), Băcuț I (Pereț, Băcuț I)- 
Suciu (Birău, Suciu), Nicușor 
(Suciu, Nicușor), Ozon (Mihai), 
Georgescu (Nicușor, Georgescu), 
Suru (Mihai, Suru).

Ceilalți jucători din lot au fă
cut antrenament la două porți cu 
o zi înainte.

Din echipa lotului B au făcut 
parte jucătorii : Cosma (Coman, 
Cosma)-Pahonțu (Neamțu), Brîn
zei (Lazăr), Ivănescu-Capaș (Hi- 
dișan), Maior-Călin, Roman (Ola
ru), Olaru (Ene I), Rădulescu, 
Bădeanțu.

pentru a doua jumătate a clasa
mentului se prezintă întîlnirile 
Progresul Satu Mare-Metalul 
Baia Mare, Flamura roșie Cluj- 
Metalul Arad. Minerul Lupeni 
poate cuceri un punct la Oradea 
de la Metalul care este o echipă 
inconstantă: a învins Metalul 108 
cu 8—1, pentru ca în etapa ime
diat următoare să piardă cu 0—8 
la Hunedoara!...

In seria a III-a este interesant 
meciul de la Galați, unde se în- 
tilnesc ultima cu prima clasată: 
Locomotiva—Dinamo Bacău. Me
ciuri importante în această serie 
sînt Locomotiva Iași-Dinamo Bîr- 
lad și Flamura roșie Bacău — 
Știința Iași.

Campionatul se apropie de a 
doua jumătate a returului; me
ciurile au din ce în ce o „miză" 
tot mai importantă. De aceea, în 
această perioadă, colectivele spor
tive au datoria să intensifice pe 
lîngă munca de pregătire tehnică 
și tactică a echipelor, și pe aceea 
educativă a jucătorilor, pentru a 
se înregistra cit mai puține aba
teri de la disciplina sportivă.

Programul jocurilor
CATEGORIA B. (a Vl-a etapă 

a returului).
Seria I.: Știința Craiova — 

Progresul Sibiu (0—0); Locomotiva 
Tr. Severin — Locomotiva Cra
iova (0—1); Metalul Bucu
rești— Metalul Steagul roșu Orașul 
Stalin (2—0); Știința București — 
Dinamo VI București (1—4).

Seria a Ii-a; flamura roșie 
Cluj — Metalul Arad (0—0) ; 
Metalul Cîmpia Turzii — Progre
sul Oradea (0—2) ; Progresul 
Satu Mare — Metalul Baia Mare 
(1 — 1) : Metalul Oradea — Mi
nerul Lupeni (2—2) ; Metalul 108 
— Locomotiva Cluj (1—4) ; Lo
comotiva Arad — Metalul Reșița 
(0—1) ; Flacăra Mediaș — Me
talul Hunedoara (1—1).

Seria a lil-a: Avîntul Fălti
ceni — Dinamo Galați (2—1) ; 
Flacăra „1 Maî“ Ploești — Progre
sul Focșani (1—2); Locomotiva Ga
lați — Dinamo Bacău (0—2) ; 
Locomotiva Iași — Dinamo Bîr- 
lad (0—0) ; Flamura roșie Bacău

Note, știri, rezultate...
COMPLEZENTA, 

SOLIDARITATE ?...

_ Duminica trecută s-a disputat la 
Craiova un joc foarte important 
pentru situația ultimelor locuri din 
seria I a categoriei B: Locomo
tiva Craiova—Fi. roșie Sf. Gheor- 
ghe. „M'iza" jocului era la fel de 
prețioasă pentru ambele echipe, 
care luptă și acum pentru evitarea 
retrogradării. Era de așteptat, deci, 
un joc viu, disputat cu toată 
energia, pentru cucerirea celor 
două puncte. Cum a și fost, de 
altfel. Arbitrajul însă, după cum 
ne-a informat corespondentul nos- 
stru C. Moțoc, nu a corespuns. 
Mai mult chiar, arbitrul Cristian 
Popescu (București), prin greșe
lile comise și prin deciziile sale 
„în compensație", a contribuit la 
enervarea' jucătorilor și a publicu
lui, creînd o atmosferă nesănătoa
să, a determinat o serie de duri-' 
tați — intr-un cuvînt a influențat 
desfășurarea jocului și chiar rezul
tatul. Desigur, vina aparține, în 
primul rînd, arbitrului Cr. Pope
scu, care s-a dovedit a nu fi la 
înălțimea cerințelor unor jocuri 
atît de importante din categoria B. 
Dar vina este și a colegiului cen-' 
trai de arbitri, care nu se arată 
mai exigent în delegarea arbitri
lor. Analizînd arbitrajul jocului 
de la Craiova, colegiul central de 
arbitri trebuie să lămurească și 
nedumeririle provocate de raportul 
unui martor ocular, arbitrul P. 
Badea din Orașul Stalin, care a 
asistat ocazional la acest meci, și 
care afirmă că arbitrajul a fost 
Iară greșeală, atribuind toate ne- 
regularitățile petrecute jucătorilor 
și spectatorilor craioveni.

Nu cumva este vorba de un 
„raport de complezență" sau un 
caz de solidaritate „profesională" 
rău înțeleasă ?..

.CUPA ORAȘELOR"
I.A JUNIORI

La 2 octombrie se va disputa o 
nouă etapă în cadrul „Cupei Ora
șelor" la juniori (sferturile de fi
nală) al cărei program este urmă
torul : Giurgiu—București, Arad— 
Făgăraș, Timișoara—Sibiu și Paș
cani—Cluj.

PROGRAMAREA UNEI 
RESTANȚE

Jocul restanță din seria a III-a 
a categoriei B Flacăra Cîmpina— 
Dinamo Bacău a fost programat 
la data de 6 octombrie.

JOCURI AMICALE ȘI OFICIALE
In cursul săptămînii s-au dispu

tat cîteva jocuri amicale, cu ca
racter de verificare, înregistrîn- 
du-se următoarele rezultate :

Reghin : Avîntul—Locomotiva
Tg. Mureș 0-1 (0-0). A marcat 
Nagy (min. 70).

Jocul de juniori Avîntul Reghin 
—Locomotiva Tg. Mureș np s-a 
disputat duminică din cauza tere
nului impracticabil. El va fi reJ 
programat la o altă dată.

București : Știința București— 
Progresul București 3-2 (1-1). Au 
marcat: Vlad, Cruțiu și Semene- 
scu, respectiv Banciu (2). S-au 
remarcat: Vlad, Petrescu, Popa 
(Șt.), Blujdea, Banciu (Progr.).

Joi, în categoria B, seria III : 
Dinamo Galati—Locomotiva Ga

lați 1-0 (1-0). Unicul punct a fost 
înscris de Munteanu (min. 31) ia 
o învălmășeală

oficiale de mîine
— Știința Iași (1—2) ; Flacăra 
Cîmpina — Flamura roșie Buhușil 
(2-5).

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI

Seria a Il-a (restanță) : Loco
motiva București — Știința BucuJ 
rești (5—0).

Seria a III-a (a X-a etapă a 
returului) : Știința Craiova — Lo-‘ 
comotiva Craiova (2—3) ; C.C.A. 
Rucurești — Tînărul Dinamovist 
Pitești (0—4) ; Flacăra București
— Progresul C.P.C.S. Bucureștii 
(2—2) ; Locomotiva Tr. Severin
— Progresul F.B. București (0—3); 
Tînărul Dinamovist I București — 
Flacăra Ploești (0—4).

Seria a IV-a (restanță) : Loco
motiva Timișoara — Locomotiva. 
Arad (2—2).

Seria a V-a (restanțe) : Pro
gresul Satu Mare — Știința Cluj 
(0—4) ; Flamura roșie Cluj —, 
Locomotiva Cluj (2—3). <



CAMPIONATE REPUBLICANE
Tenis de masă

Duminica aceasta, spectatorii 
bucureșteni ai întîlnirilor de tenis 
de masă vor avea prilejul să ur
mărească la „lucru" trei echipe din 
provincie: Voința Arad, Flamura 
roșie Timișoara și Metalul Reșița 
care vor primi replica formațiilor 
din Capitală Dinamo IX, Construc
torul și Progresul. Dacă în două 
din cele trei partide masculine 
(Constructorul — Flamura roșie 
Timișoara și Progresul — Metalul 
Reșița) programate în această e- 
Japă a campionatului categoriei A 
în Capitală, echipele bucureștene 
sînt net favorite, în schimb me
ciul Dinamo IX — Voința Arad 
se anunță oarecum echilibrat, deși 
șansele „hîrtiei” sînt de partea 
arădanilor. Intr-adevăr, formația 
din Arad a obținut duminica tre
cută la Cluj performanța etapei 
învingînd valoroasa echipă Pro
gresul. Mîine vom putea vedea e- 
voluînd în rîndurile formației Vo
ința două elemente tinere (An- 
dronache și Covaci) care s-au a- 
firmat în ultimele meciuri. De ase
menea și echipa dinamoviștilor cu
prinde jucători tineri talentați, ca 
J. Garabedian, Șirlincan și Plos
ca ru.

Foarte importantă pentru ordi
nea locurilor din mijlocul clasa
mentului este partida de la Satu 
Mare dintre echipele Progresul și 
Progresul Cluj.

La echipe femei sînt progra
mate următoarele jocuri: Cons
tanța : Flamura roșie — Progre
sul București, Cluj: Progresul — 
Constructorul București, București: 
Dinamo IX — Progresul Timi
șoara.

înaintea etapei de mîine, clasa-
mentul campionatului 
este următorul:

masculin

1. Flamura roșie Buc. 11 11 0 55:14 22
2. Constructorul Buc. 11 10 1 54:13 21
3. Progresul Buc. 11 6 5 47:34 17
4. Progr Satu Mare 10 6 4 34:34 16
5 Progresul Cluj 11 5 6 35:16 16
6. Dinamo IX Buc. 11 4 7 34:43 15
7. Voința Arad 10 4 6 32:39 14
8. Flamura roșie Tim. 11 1 10 10:54 12
9. M»etalul Reșița 10 1 9 16:47 11

Finalele campionatului 
feminin de șah

Disputarea partidelor întrerupte 
din cadrul primelor runde ale fi
nalei campionatului feminin de 

șah a adus o orimă și mare sur
priză : Clara Hodoș a reușit să-și 
reaMzeze avantajul pe care-1 avea 
în partida cu Lidia Giuroiu, obți- 
nînd victoria. Fitipescu a cîștigat 
la Tarapanov. iar. Czitron pe linia 
bunelor sale rezultate, a obținut 
remiza în fața lui Szatmari. In 
cadrul întreruptelor din ruda a
V- a. Iliescu a invins-o pe Pali, iar 
Manolescu pe Szatmari. Partida 
Simu-Tarapanov s-a întrerupt a 
doua oară.

In runda a Vl-a, fruntașa clasa
mentului, Albuteț, a trebuit să se 
mulțumească cu o jumătate de 
punct în întîlnirea cu Tarapanov. 
Clara Hodoș, cîștigînd Ia Cuzne- 
tov, împarte acum șefia clasamen
tului cu Maria Albuleț. După o 
serie de insuccese, Rodica Reicher, 
în revenire de formă, a întrecut-o 
pe Pali. In general însă, runda a
VI- a a abundat în remize. Cu a- 
cest rezultat au luat sfîrșit întîlnî- 
rile Grabovietchi—Simu. Ionescu— 
Manolescu. Ududec—Tzitron, Giu
roiu—Teodorescu și Pentec—Haj- 
dara. Partida Szatmari—Filipescu 
este întreruptă.

După șase runde, clasamentul 
are următoarea înfățișare: 1-2. AL- 
bulet. Hodoș 5 p.; 3-4. Teodorescu, 
Ududec 41/, p.; 5-9. Gturoiu, Gra- 
boviețchi, Hajdara, Manolescu, 
Iliescu 3',', p.; 10 Simu 3 p. (1); 
11. Tzitron 3 p. 12 Filipescu 2’/* 
(1); 13. I. Ionescu 2'h p. 14-16. 
Cuznețov, Reicher, Diaconescu 2 
p.; 17. Tarapanov 1 p. (1); 18-19. 
Pali, Pentec 1 p.; 20. Szatmari ’/î 
P. (1).

Reîncepe campionatul 
categoriei A la rugbi

♦
După o lungă perioadă de inac

tivitate competițională internă, e- 
chipele de rugbi din cadrul cam
pionatului categoriei A își reiau 
mîine activitatea. Din nou specta
torii vor putea fi martorii unor 
meciuri interesante. vor urmări 
evoluția celor mai buni rugbiști,
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care, cu puțin timp în urmă, au 
apărat cu cinste peste hotare pres
tigiul rugbiului romînesc.

Mîino, în prima etapă a retu
rului, spectatorii vor avea posibi
litatea să urmărească partide deo
sebit de interesante, deoarece e- 
chipele care se întîlnesc sînt de 
valoare apropiată, iar rezultatele cu 
care se vor termina aceste me
ciuri pot avea o influență directă 
asupra configurației clasamentului.

întîlnirea care suscită un inte
res deosebit este cea de pe sta
dionul Grivița Roșie (Parcul Co
pilului) dintre formațiile fruntașe 
Locomotiva Grivița Roșie și Casa 
Centrală a Armatei. Ambele echipe 
au în formație mulți jucători care 
au făcut deplasarea în Marea Bri- 
tanie și care s-au remarcat în în
tîlnirile pe care le-au susținut. Va 
fi deci, interesant de urmărit jo
cul acestora și îndeosebi noutățile 
tehnice și tactice pe care aceștia 
le-au învățat în deplasare. Amin
tim că în turul campionatului în- 
tilnirea dintre Grivița Roșie și 
C.C.A. s-a terminat cu un rezultat 
egal: 3-3. Un alt meci echilibrat 
și care s-a terminat de asemenea 
cu un rezultat de egalitate în pri
ma parte a campionatului (0-0), 
este cel de la Timișoara, dintre 
formațiile Știința din localitate și 
Constructorul Orașul Stalin. O în- 
tîlnire care opune ecl'ipe de va
loare sensibil egală, este aceea din
tre Dinamo IX București și Mine
rul Petroșani. In celelalte partide 
din cadrul campionatului catego
riei A, se întîlnesc : Constructorul 
București-Progresul Sănătatea și 
Dinamo București-Progresul.

★
Tot mîine va avea loc a doua 

etapă a campionatului categoriei 
B în care sînt programate urmă
toarele întilniri: Seria I : Loco
motiva I.C.F.-Știința Iași; Meta
lul București Știința București; 
Progresul Tecuci-M'inerul Bucu
rești ; Locomotiva Buzău-Construc- 
torul Constanța. Seria a Il-a : Se
lecționata Tîrnăveni-Flamura roșie 
Orașul Stalin ;Știința Arad-Loco- 
motiva Timjșoama; Locomotiva C4uj- 
Progresul Sibiu; Flacăra Ploești- 
Știința-Cluj.

După etapa a doua a tur
neului final al campionatu
lui republican de popice

Anul acesta comisia centrată de 
popice a găsit o formulă intere
santă de desfășurare a cam
pionatului republican, datorită că
reia un număr mare de echipe 
sînt angrenate într-o activitate 
competiționailă continuă. Astfel, e- 
chipele cîștigătoare ale întrecerilor 
regionale își dispută actualmente 
întîietatea în turneul final elimina
toriu (tur-retur), pînă cînd vor 
rămîne în cursa pentru cucerirea 
mult rîvnitului tit'.u, doar două 
echipe care se vor întrece în me
ciul decisiv între 21 și 27 noiem
brie.

In etapa a doua a turneului s-au 
întîlnit 26 dintre cele mai bune 
echipe din țară- încă din tur s-a 
observat că o serlg de formații 
tinere cărora noua formulă, le-a 
creat posibilitatea de a se întrece 
cu cele mai valoroase echipe din 
tară, âu reușit —■ datorită bunei 
lor pregătiri și a dlrzeniel cu care 
și-au apărat șansele — să opună 
o vie rezistență popicarilor ruti- 
nați.

Dintre acestea Locomotiva Si
biu, Minerul Petroșani, Avîntul 
Piatra Neamț și Voința Craiova, 
deși au fost întrecute, au realizat 
procentaje mulțumitoare.

S-a constatat că majoritatea e- 
chipelor a avut o comportare 
bună realizînd în ambele jocuri 
procentaje în medie de 6.000 po
pice doborîte. Formațiile Flamura 
roșie Tg. Mureș, Progresul Ora
dea, Locomotiva Timișoara și Vo
ința Bistrița, ai căror componenți 
au cunoștințe avansate în tehnica 
celor trei stiluri de lansare a bilei 
au doborît în medie peste 6.200 
popice- Dintre popicari s-au re
marcat Ivan Victor (Flacăra Plo
ești), I. Dragomirescu (Flacăra 
Ploești), Iuliu Varga (Progresul 
Oradea), Ladislau Galo (Progre
sul Oradea), Ion Munteanu (Lo
comotiva Sibiu) și Constantin Gă- 
ianu (Locomotiva Constanța) care 
au obținut rezultate de peste 400 
popice doborîte, din 100 lovituri 
la plin și izolate.

întrecerile feminine s-au ridicat 
la un nivel apropiat celor mascu
line. Majoritatea jucătoarelor din 
cele 10 echipe angrenate în etapa 

a doua a turneului final, au ară
tat o îmbucurătoare îmbunătățire 
a preciziei în lansarea bilei. In 
mod deosebit merită a fi scoasă în 
evwfență comportarea echipelor 
Flamura roșie Tg. Mureș, Metalul 
Cluj și Metalul Orașul Stalin care 
au dovedit o bună pregătire teh
nică și tactică, prilejuind întreceri 
de o ridicată valoare-

Ultimele jocuri din cadrul re
turului s-au încheiat cu următoa
rele rezultate:

MASCULIN: Voința Craiova-Me- 
talul Medgidia 2664—2506 p.d.. Vo
ința Metado-Chimic București — 
Avîntul Piatra Neamț 2916—2490 
p.d.. Flacăra Ploești — Locomo
tiva Sibiu 3029—3034 p.d-, Metalul 
I.O.R» București — Minerul Pe
troșani 2981—2965 p.d-. Locomo
tiva Timișoara — Flamura roșie 
U.T.A. Arad 2961—2923 p.d-, Fla
mura roșie Tg. Mureș — Voința 
Bistrița 3333—3091 p.d-. Progre
sul Oradea — Progresul Baia 
Mare 3038—2982 p.d.

FEMININ: Metalul Orașul Stalin 
—Flamura roșie Azuga 2564— 

2545 p.d-. Flamura roșie Tg. Mu
reș — Metalul Cluj 2816—2609 
pud.

In urma rezultatelor obținute în 
tur și retur primele echipe s-au 
calificat în etapa următoare care 
se va desfășura la 1 și 2 octom
brie.

Activitatea juniorilor la 
volei

— Turneul pentru desemnarea 
echipelor campioane de juniori și 
junioare ale Capitalei, precum și 
pentru calificarea echipelor parti. 
cipante la faza pe țară a campio
natului republican, a oferit meciuri 
frumoase ,de un bun nivel tehnic, 
mult aplaudate de spectatori. Cu 
ocazia acestui turneu s-a putut con
stata, pe de o parte, cu cită aten 
ție își pregătesc echipele unele co 
lective, iar pe de altă parte de
zinteresul manifestat de alte co
lective față de cadrele tinere 
Exemple de urmat sînt cele ale 
colectivelor Locomotiva Gara de 
Nord, Tînărul Dinamovist și Ști
ința ICF; acestea s-au ocupat în
deaproape de echipele lor feminine, 
care, pe drept cuvînt, pot fi so
cotite cele mai bune echipe de ju
nioare din Capitală. Condamnabilă 
este însă atitudinea colectivului 
Progresul CPCS (antrenor Gh. 
Trestoreanu) care a lăsat echipa 
,în voia soartei", dezinteresîndu-se 
complet de pregătirea jucătoarelor, 
deși acestea au dovedit reale pers
pective. Echipa nu s-a prezentat la 
două din meciuri, deoarece antre
norul nu s-a îngrijit să le anunțe 
pe jucătoare! La meciul la care s-a 
prezentat, echipa a avut o compor
tare sub orice critică, pierzînd se 
turi chiar la zero .In schimb, antre
norii A. Petculescu (Locomotiva 
Gara de Nord), C. Vieru (Tînă
rul Dinamovist), N. Murafa (Ști
ința ICF) s-au interesat temeinic 
de echipele de a căror pregătire 
răspund, reușind să obțină rezul
tate și comportări meritorii. S-au 
evidențiat din rîndud junioarelor: 
Raluca Popescu, Maria Corbeanu 
(Știința ICF), Elena Marcu, Geor- 
geta lordăchescu (Locomotiva), 
Patrița Șișu (Progresul CPCS) 
ș. a.

Turneul echipelor masculine a 
scos în evidență buna comportare 
a formației Progresul ITB, care a 
cîștigat cu ușurință toate meciu
rile. Antrenorul N. Sotir a reușit 
să formeze cu adevărat o echipă, 
alcătuită din tineri cu o putere de 
luptă remarcabilă, superioară ce
lorlalte din toate punctele de ve
dere. Cei mai buni jucători ai e. 
chipei au fost: C. Dragată, Th. Hub- 
schek și N. Bănică. O echipă bună 
a prezentat și Locomotiva PTT, 
din rîndul căreia s-au remarcat V. 
Iuga, C. Hîncu, 1. Dimitriu. Unul 
din jucătorii de bază din această 
echipă, Mincev, a făcut ca întreaga 
echipă să sufere. El a avut atitu
dini de vedetism, considerînd că 
nu mai are nimic de învățat. An
trenorul H. Orășanu, trebuie să se 
preocupe mai atent de educarea a- 
cestui jucător, deoarece comporta
rea lui se răsfrînge asunra între
gii echipe.

Slab s-a comportat echipa Tînă

rul Dinamovist (antrenor C. No
vac) care „mergea" la titlu, dar nu 
a realizat decît o victorie și s-a 
cal«f*oait datorită unui set câș
tigat cu greutate în fața echipei 
Progresul 1TB. Din celelalte echipe 
s-au evidențiat: Gh. Ioniță, P. Za- 
porojescu (Tînărul Dinamovist), I. 
Schăffer (Voința I. S.), tineri care 
prin muncă dîrză pot ajunge ele
mente de valoare.

Vasile Dumitru, corespondent

întrecerile de vele de la 
Mamaia

CONSTANȚA 23 (prin telefon 
de la corespondentul nostru). — 
Numeroși spectatori au asistat la 
sferturile de finală ale concursului 
republican de vale clasa star, des
fășurate pe lacul Siutghiol. Vre
mea a fost favorabilă întrecerilor 
și organizarea la înălțime. In ca
drul sferturilor de finală, s-au 
desfășurat 22 de regate, care au 
dat loc unor dispute înverșunate 
pentru calificarea în semifinale. 
Concurenții au fost împărțiți, prin 
tragere la sorți, în patru serii, 
stabilindu-se pentru fiecare cîte 
un cap de serie. Lupta cea mai 
aprigă s-a dat în primele două 
serii, unde favoriții s-au calificat 
foarte greu. Trebuie arătat că au 
existat și echipaje care rfu au cu
noscut regulamentul concursului 
(echipajul Alex. Horoveanu, Vlad 
Otulescu, a fost descalificat din 
această cauză).

Iată echipajele calificate pentru 
semifinalele care încep azi:

SERIA l-a ■ 1. Lucian Predescu, 
Dorel Popovici (Metalul) 2.414 
pct.; 2. Andrei Butucaru, Mircea 
Anastasescu (Constructorul) 2.319 
pct.; 3. Nicolae Calcan, Gh. Flo- 
rea (Casa Ofițerilor Constanța) 
2.143 pct.

SERIA a 11-a: 1. Dumitru Bu
suioc, Vasile Costescu (Progresul) 
2.991 pct.; 2. Constantin Țico, 
Nicolae Iliescu (Metalul) 2.742 
pct.; 3. Mircea Pușcariu, Gh. Ju- 
răscu (Casa Ofițerilor Constanța) 
2.478 pct.

SERIA a III-a: 1. Nicolae Na- 
vasart, Armand Zilberman (Con
structorul) 2501 pct.; 2. Piliu 
Mânu, Nicolae Opreanu (Știința) 
2.319 pct.; 3. Aurel Petrescu, Vic
tor Barasch (Metalul) 2.018 pct.

SERIA a IV-a : 1. Gh. Lungu, 
Mircea Dumitriu (Constructorul) 
4.371 pct.; 2. Tașcu Milio, Petre 
Svoboda (Știința) 3.195 pct.; 3. 
Ion Naum, Ion Oprea (Construc
torul) 2.413 pct.

AZI
FOTBAL. — Stadionul Ciulești ora 

ÎS : Locomotiva București — Știința 
București (Juniori).

POLO. — Ștrandul Tineretului ora 
17 : Flamura roșie Timișoara — 
Locomotiva Cluj (baraj pentru ea- 
teg. A).

CANOTAJ. — Lacul Snagov ora 
14 : campionatul republican feminin 
de canotaj academic.

TENIS. — Teren Centrul de An
trenament nr. 1: dimineața de la 
ora 8 și după-amiază de la ora Î4.39; 
finalele campionatului republican.

VOLEI. — Teren Progresul I.T.B. 
ora ÎS: Constructorul Buc. — Pro
gresul C.P.C.S. (categ. A feminin).

SCRIMA — Sala Dinamo de la 
ora 9: turneul eliminatoriu (sabie). 
De la ora ÎS turneul final.

ȘAH. — Sala Constructorul (str. 
Ing. Sallgny) ora ÎS : semifinala cam
pionatului R.P.R. mase.

MîtNE
FOTBAL. — Stadionul Dinamo ora 

10.30 : Metalul „23 August” — Me
talul Steagul roșu Orașul Stalin 
(cat. B) ; stadionul Ciulești ora 16 
Știința Buc.-Dinamo VI Buc. (cat. B); 
stadionul Dinamo ora 8.45 : Tînărul 
dinamovist I — Flacăra Ploești (ju
niori) Teren C.C.A. ora 9 : C.C.A. 
— Tînărul dinamovist Pitești (ju
niori) Teren Laminorul ora 9 : Fla
căra Buc. ~ Progresul C.P.C.S Buc 
(jun.)

SCRIMA. — Sala Dinamo : dimi
neața de la ora 9 și după-amiază 
de la ora 16: întâlnirile pe echipe.

NATAȚIE. — Ștrandul Tineretului 
ora 11 : finala campionatului repu
blican de sărituri (trambulină) ; ora 
10 : Locomotiva Cluj — Flamura ro
șie Timișoara (baraj cat A).

HANDBAL. — Teren Centrul de

Sport
■ luhil. —- Omoiogitid re

zultatele obținute în prima etapă 
a campionatului republican de 
lupte pe echipe, Biroul Comisiei 
Centrale respective a luat în dis
cuție și întrecerile desfășurate cu 
această ocazie la Cluj. Astfel s-a 
stabilit că Ia Cluj, Metalul B. 
Mare a întrecut Constructorul 
București cu 7-1 și Flamura ro
șie Arad a învins Constructorul 
București cu 5-3.

După această primă etapă clasa
mentul are următoarea înfățișare: 

1. Dinamo București
1. C.C.A.
3. Dinamo O. Stalin

3 3 Ș » 22: 3 •
3 3 ș • M: 3 •
3 3 » 9 1»: S •

4. Metalul B. Mare
5. Locom. Tim.
«. Constr. Pi.
7. FI. roșie Arad
8. FI. roșie Galați 
». Progresul Lugoj 

10. Metalul Reșița 
lil. Progresul Buc.

12. Constructorul Cluj
13. Constr. Buc.
14. FI. roșie Cluj
15. Progresul Oradea 
18. Metalul Huned.

La egalitate de puncte și vic
torii individuale, se ține seama 
de numărul meciurilor cîștigate 
prin tuș. Dacă și în acest caz se 
menține egalitatea, se ia în con
siderare timpul în care au fost 
obținute tușurile.

★
Viitoarea etapă a campiona

tului republican de lupte pe e- 
chipe va avea loc la 2 octombrie.

■ CANOTAJ. — Duminică s-a 
desfășurat la Galați, pe Dunăre, 
întîlnirea interorașe Galați — 
Brăila, la caiac-canoe. Reprezen
tativa Gatațîului a cîștigat cu sco
rul de 13—5. Iată rezultatele teh
nice ale probelor: Caiac 2 juniori, 
500 m.: 1. Galați (A. Roșculeț, 
I. Paraschiv) 2.07. — Canoe 2 se
niori 1000 m.: 1. Brăila (St. Sza
bo, T. Cnistoverghis) 3.24.1. — 
Caiac 2 seniori, 500 m. : 1 Galați 
(Roșculeț Paraschiv). Canoe 2 ju
niori, 500 m.: 1. Galați (C. Brîn- 
daș, G. Leu) 1.45. — Caiac 2 se
niori 1000 m.: 1. Galați (A. Năs- 
tase, A, Diaconescu) 3.11.6. — 
Canoe Î0+1 : 1. Brăila 2.54.9. — 
Competiția s-a bucurat de o bună 
organizare.

■ FOTBAL. — Joi, Știința Ti
mișoara a jucat la Sînicolaul Mare 
cu Progresul și a cîștigat cu 11-2 
(6-0). Miercurea viitoare va evolua 
la Lugoj, joi la Caransebeș și du
minică 2 octombrie la Jimbolia. 
De asemenea, Locomotiva Timișoa
ra va susține cîteva jocuri în lo
calități mai mici. Duminică va ju
ca la Simeria, apoi la Orăștie, Al
ba Iulia etc.

Antrenament C C.A. (șos. Ilie PU1- 
tilie) ora 11 : C.C.A. — Metalul Ti
mișoara (cat. A) ; teren Progresul 
I.T.B. ora 15.45: Recolta Buc. — 
Progresul Bacău (cat. B) ora 17: 
Știința I.C.F. — Flamura roșie Si
biu (cat. A fem.).

TENIS. — Teren Centrul de An
trenament nr. 2 : dimineața de la 
ora 8 și după-amiază de la ora 14,30: 
finalele campionatului republican.

VOLEI. — Teren Dinamo de la ora 
9.30: Știința I.C.F. — Voința Orașul 
Stalin (fem. cat. A) ; Dinamo I — 
Metalul Orașul Stalin (mase. cat. A) 
Teren Progresul I.T.B. de la ora 9,3® : 
Locomotiva Buc. — Progresul Tim. 
(fem. cat. A): C.C.A.—Știința Arad 
(mase. cat. A). In caz de timp ne
favorabil meciurile se dispută de la 
ora 9,30 în sala Locomotiva Giulești.

BASCHET — Teren Progresul F.B. 
de la ora 18 • Știința I.C.F. — 
Știința Tim. (mase. cat. A); Loco
motiva P.T.T — Progresul Orașul 
Stalin (mase. ’ cat. A).

BOX. — Stadionul Giulești ora 
10 : cupa U.C.E.C.O.M.

CANOTAJ. — Lacul Snagov ora 
9,30 : campionatul republican mas
culin de canotaj academic.

RUGBI. — Teren Grivița Roșie 
(parcul Copilului) ora 16,30: Loco
motiva Grivița roșie — C.C.A. 
(cat. A) Stadionul Tineretului (te
ren II) ora 14,45 : Progresul F.B. 
— Dinamo Buc. (cat. A)’; teren IV : 
ora 15 Dinamo IX — Minerul Pe
troșani (cat. A); teren II ora 16.30: 
Locomotiva I.C.F. — ' Știința Iași 
(cat. B) ; teren III ora 15 : Meta
lul Buc. — știința Buc. (cat. B) ; 
teren Construe torul ora 11 : Progre
sul Sănătatea — Constructorul Buc 
(cat. A).

TENIS DE MASA. — Sala Pro
gresul 2 (Bd. 6 Miartie nr. 5), de la 
ora 9: Dinamo IX Buc.-Progresul 
Timișoara (feminin), Dinamo IX 
Buc.-Voința Arad (masculin). Pro
gresul Buc-Metalul Reșița (mascu
lin), Constructor ul-FL roșie Timi
șoara (masculin).



înainte de a-i vedea pe stadionul Republicii, 
vi-i prezentăm pe:

D. Bronstein învingător în turneul de ia Goteborg

BENGT NILSSON
„Am început să sar în înălțime 

pe cînd eram un „puști" de 7 
ani. Cit săream pe atunci ,nu mai 
știu. Ne, copiii, ne îndeletniceam 
cu de toate ■ goneam mingea de 
fotbal, ne zbenguiam, aruncam și 
săream. D:n toate acestea cea mai 
dragă îmi era însă săritura în 
înălțime" — povestește „Benke'‘ 
Nilsson.

Asta se întîmpla cu 14 ani în 
urmă.

Cît sare Nilsson acum, o știe 
o lume întreagă. Anul trecut, la 
19 septembrie, pe pi’ta „m'rniine" 
ric la Goteborg- Beragt Nilsson ob
ținea cel mai bun rezultat al său: 
2,11 m., recordul Europei la să
ritura în înălțime. In anul 1954, 
anul consacrării noului record
man a’ E'iirclpei, Nilcson a parti
cipat la 51 de concursuri cîști-
gjnd 48. Este interesant de ară
tat că el a obținut rezultate de 
peste 2 m. în 41 din aceste con
cursuri.

Anul acesita adenria sa s-a în
dreptat spre „duelul" cu cel mai 
bun săritor american, Ernie Shel
ton. Din 10 Wîlniri. Nilssen a câș
tigat 6 cu : 2,08; 2,10; 2,04; 2,10; 
2,07; 2,08 și a pierdut 4 în care 
a sărit totuși: 1,95; 2,04; 2,00; 
2,05.

înaintea concursurilor de la 
București. Nifcscin a cîștierait pro
ba sa în meciul Suedia-Finlanda, 
cu 2.08 m.

JOSEPH BARTHEL
Urcînd pe podiumul învingăto

rilor olimpici de la Helsinki, a 
întrebat cu îndoială înaintea ace
stui momcn: solemn, privind spre 
imensa fanfară din tribunele sta-' 
diorului :

Oare o fanfară atît de mare 
va ști să cînte imnul unei țări 
atît de mici ?

Fanfara a știut să cînte imnul 
luxemburghez, iar ,.Josy“ Barthel 
a plîns lacrimi de fericire. Ducea 
în mica lui tară o medalie de 
aur olimpică I

Inginerul chimist Barthel, care 
1:1 J O. a alergat 1.500 m. în 
3.45.2 (record olimpic) a trebuit 
să-și întrerupă activitatea sportivă 
pentru a se dedica studdlor iar 
’n ultimul timp a suferit o gravă 
întindere musculară. Lucrul a- 
Cîi'.a iu l-a descurajat și i-ită-1 
pe Eîar'hel capabil acum să a- 
lerge din nou, chiar alături de doi 
dintre adversarii săi de la Olim
piadă : germanul Werner Lueg și 
suedezul Arne Ericsson

NIKOLAI MARICEV
La 24 august, la Lvov, numele 

acestui atlet sovietic era trecut 
pe 'ista recordurilor unionale în 
dreptul probei <je 800 m. cu per
formanta de 1:48.6. El l-a întrecut 
pe Ivakin (1:48,7) si ne fostul 
recordman Agheev (1:50,0).

Pînă atunci, cel» mai bune re
zultate ale lui Maricev erau de 
3:48,2 pe 1.500 m , 1:51,8 pe 800 
m. și... Da, și 15:41,0 pe 5.000 m. 
ca și 32:35,0 pe 10.000 m„ pentru 
că. de fapt, Maricev și-a făcut 
debutul de alergător în 1953 în 
proba de 10.000 m.

Dar Nikolai Maricev nu s-a 
putut bucura prea mult timp de 
performanța sa record, care în
semna, în același timp, a șaptea 
performanță europeană. La 11 
sentembrie. în cadrul meciului 
U.R.S.S.-Anglia, prietenul său I- 
vakin l-a învins la finiș stabilind 
cu 1:48,5 noul record al Uniunii 
Sovietice. Maricev și Ivakin vor 
lua startul în cursa de 800 m. a 
Campionatelor internaționale de la 
București.

HEINZ FUTTERER
Anul trecut, după ce a cucerit 

&Miă titluri dla campion ai Euro
pei la 100 și 200 m., în cea de a 
doua cursă, egalînd recordul eu
ropean cu .20,9, Fuîterer a făcut 
un turneu prin Japonia cu o e- 
chipă de atleți din R, F. Germană. 
Profitjnd de situația atmosferică 
extrem de favorabilă, pe pămîn- 
tul „Imperiului Soarelui Răsare". 
Fiitterer a reușit două performan
țe extraordinare : 100 m. — 10,2 
(record al lumii egalat, deținut 
de Jesse Owens 1936; Harold 
Davis 1941; Loyd La Beach 1948; 
N. Ewell, Emanuel McDonald 
Bailey 1951) și 200 m. — 20,8, 
adică un nou record european.

Anul acesta, după mai multe 
talii de întrerupere din cauza u

nor clacaje, acum, spre sfîrșitul 
sezonului, Heinz Fiitterer se află 
în forma sa cea mai bună. A 
dovedit-o, de altfel, la 4 septem
brie pe stadionul din Colonia, cînd 
a ameliorat propriul său record 
european pe 200 m., alergând 20,6. 
El a egalat astfel cea mai bună 
performanță din lume într-o cursă 
cu o turnantă întreagă (Andrew 
Stanfield, Ralph Metcalfe, Artur 
Bragg) și depășind performanța 
lui Owens, Melvfn Patton și Rod 
Richard (20,7). Trebuie precizat 
cu această ocazie că Federația 
Internațională de Atletism nu 
face nici un fel d» obstrucție a- 
supra performanțelor realizate în 
cursele de 200 m., fie că ele sînt 
obținute în linie dreaptă, cu ju
mătate de turnantă sau cu tur
nanta completă. Recordul mon
dial al lui Melvin Patton (20,2) 
a fost obținut jntr-o cursă de 220 
yarzi, în linie dreaptă.

Campionul și recordmanul Eu
ropei în cursele de viteză, Heinz 
Fiitterer, ia startul la București 
în cea mai bună formă a sa din 
acest an. Cu un an în urmă, tot 
în luna octombrie. Futterer a- 
lerga î<n Japonia 10.2 sec...

VERA NESZMELY
Atunci cînd pe stadionul 

C.W.K.S. din Varșovia celui de al 
V-lea Festival, australianca Shir
ley Strickland de la Huoty ter
mina învingătoare cursa de 100 m. 
în formidabilul timp de 11,3 sec„ 
toată atenția celor din tribune și 
a celor ce se aflau pe stadion s-a 
îndreptat spre noua recordmană 
a lumii.

Nu puțini au fost cei care au 
rămas să strîngă mjna celei de 
a doua clasate, atleta maghiară 
V-era Neszmely care la acei 17 
ani ai săi alergase 11,5 sec. ega
lînd recordul Europei.

A doua zi după concurs, unul 
din trimișii ziarului nostru la Var
șovia, a mers să stea de vorbă cu 
Vena Neszmefly și să o fotogra
fieze. Cunoscutul antrenor Iozsef 
Sir, profesorul ei, a spus zîm- 
bind :

— Ieri ați fotografiat-o pe 
Strickland, ea este recordmana de 
astăzi, dar bine faceți că o foto- 
grafiați pe Vera: ea va fi re
cordmana de mîirie

DEREK JOHNSON
Acum un an, cînd nu abando

nase încă atletismul, Roger Ban-* 
nister spunea următoarele despre 
Derek Johnson, cel mai bun aler
gător englez actual pe 800 m.:

— Atletul englez cel mai dotat 
pentru anii următori se numește 
Derek Johnson. Este un fost cam
pion de juniori la 400 nt. care 
de curînd a alergat 880 yarzi în 
1:53,0 în prima tentativă serioasă 
pe care o face. Sînt convins de 
aceasta, căci pe lingă calitățile 
sale naturale — este un sprinter 
care rezistă •— el a devenit stu
dent la Oxford unde va găsi con
diții pentru a se pregăti.

Se poate ca Bannister să fi 
fost atjt de entuziasmat de Derek 
și din faptul că acesta din urmă 
devenise student în medicină, de- 
dieîndu-se aceleiași meserii pe 
care o are astăzi doctorul Ban
nister, care străbate mările lumii 
angajat ca medic pe un vapor. Să 
sperăm însă că Derek Johnson, 
care este capabil într-adevăr de 
rezultate mai bune chiar decît 
1:47,-4 pe 800 m. — cît realizează 
în ultimul timp —- nu va aban
dona atletismul, găsind posibili
tatea să împace și medicina 
cu antrenamentul sever al a- 
tletului. In orice caz, astăzi cu
vintele lui Roger Bannister s-au 
adeverit și Derek Johnson este 
primul atlet englez pe 800 m. 
Antrenorul său Ken Bone — în 
particular agent de asigurări pen
tru viață — acordă toată atenția 
pregătirii elevului său pentru cam
pionatele de la București. Aci De
rek vrea să-și ia o revanșă îm
potriva lui Ivakin și Maricev 
care l-au învins de curjnd la 
Moscova.

★
Toți acești atleți pe care i-am 

prezentat mai sus, participă pen
tru prima oară la Campionatele 
noastre Internaționale.

TUDOR VORN1CU 
ROMEO V1LARA

O rundă calmă a încheiat 
miercuri seara desfășurarea atît 
de furtunoasă a turneului inter
zonal de la Goteborg. Cu excep
ția partidelor Fuderer-Pachman și 
Donner-Petrosian, încheiate cu 
victoria negrelor, toate celelalte 
au fost remize încă în primele 
patru ore de joc.

Cunoaștem acum numele celor 
nouă șahiști pentru care turneul 
de la Goteborg a însemnat doar 
o etapă în lupta pentru titlul 
mondial și care alături de Sniis- 
lov vor continua întrecerea în 
turneul următor — al „candida- 
ților" — învingătorul urmînd să 
lupte cu Botvinik pentru titlul 
monidal. ,Nu-i de mirare că în 
fruntea lor se află marele maes
tru sovietic D. Bronstein. Cîștigă- 
torul turneului vine să confirme, 
odată în plus, excelenta sa clasă, 
ocupînd locul I detașat, fără să 
fi suferit vreo înfrîngere. După 
cum a jucat în acest concurs, nu 
e exagerat să afirmăm că, la ora 
actuală, Bronstein este cel mai 
în formă jucător al lumii și foarte 
probabil îl vom vedea înfruntîn- 
du-1 din nou pe campionul mon
dial. Zece victorii (într-un stil 
impecabil) și zece remize, iată 
bilanțul lui Bronstein la Gote
borg. De notat că el și-a învins 
adversarii direcți (Keres și Pan- 
no), obținînd și cel mai mare 
procentaj împotriva primilor cla
sați.

Paul Keres, sclipitor în multe 
partixfe a ocupat (fără emoții) 
locul II. A jucat la valoarea sa 
cea mai bună dar... Bronstein a 
fost excepțional.

Este îmbucurător faptul că în 
rîndul celor calificați întîlnim doi
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ECHIPA BELGIEI — CU MERMANS Șl COPPENS ÎN FORMAȚIE-LA BUCUREȘTI
Mulți dintre dvs. l-au văzut du

minică pe Sandor Harangozo ar
bitrând pe stadlioou! „23 August". 
El este un arbitru cu reputație pe 
continent, a condus numeroase 
jocuri internaționale și cunoaște 
valoarea fotbalului din multe țări 
europene, printre care și Belgia. 
Cum fotbaliștii romîni vor juca la 
28 septembrie la București cu na
ționala Belgiei l-am rugat după 
terminarea meciului R.P.R.-R.D.G. 
să ne vorbească despre fotbalul 
belgian.

„Echipa voastră va avea o sar
cină dificilă" — ne-a spus Haran- 
gozo. Belgienii joacă un fotbal în
tr-un ritm îndrăcit l-am văzut ju- 
cînd in ianuarie cu italienii la 
Bari, și mi-a plăcut mult apăra
rea, care apl'că sistemul „lacătu
lui elvețian". La Bari, belgienii au 
pierdut cu 1-0, dar la fel puteau 
să și cîștige în fața valoroasei 
„Squadra Azzura" (n.r. echipa Ita
liei).

Ceea ce ne-a spus Harangozo 
nu e ce-va nou. Totuși, aceste apre
cieri siht importante pentru că 
ele aparțin unui „martor ocular". 
Ultimele rezultate ale echipei Bel
giei au demonstrat valoarea ridi
cată a fotbalului practicat în a- 
ceastă mică țară. Să nu uităm că 
Belgia a învins cu 3-2 reprezen
tativa Suediei la Stockholm, cali- 
fieîndu-se in turneul final al cam
pionatului mondial. Un ziarist de 
la cotidianul francez „L’Equipe" 
scria că victoriile „Diavolilor ro
șii" — porecla echipei reprezen
tative belgiene — asupra Franței 
au devenit în ultima vreme o „tra

șahiști foarte tineri. Argentinian 
nul Panno și sovieticul Spasski, 
fostul și actualul campion al lu
mii printre Juniori, au reprezen
tat strălucit la acest turneu ge
nerația tînără. Ambii au prestat 
un joc excelent, bogat în combi
nații sclipitoare dar și în idei

D. Bronstein (U.R.S.S.) 

strategice profunde, demonstrînd 
că pot lupta de la egal la egal 
cu cei mai buni șahiști ai lumii. 

Calm și imperturbabil, Petro
sian a făcut lejer 15 remize, a 
cîștigat restul de 5 partide șl 
nu numai că s-a calificat dar a 
și ocupat un prețios ioc IV. Și-a 
confirmat valoarea internațională 
marele maestru maghiar Szabo, 
care va participa pentru a treia 
oară consecutiv la turneul candi- 
daților. • 

diție" (aproape 90 la sută din me
ciurile franco-belgiene s-au ter ( 
nat cu victoriile belgienilor sau ia 
egalitate). La cele scrise de ziarul 
„L’Equipe" noi nu am mai avea de 
adăugat decit că victoriile belgie
nilor au devenit o „tradiție" pen
tru că se pare că fotbalul belgian 
este superior celui francez. Mai 
trebuie să arăităm că belgie
nii au fost primii care, dopă 
finala campionatului mondial de 
la Berna, au învins echipa Ger
maniei occidentale (2-0 la Bruxel
les în 1954). In acest joc belgienii 
și-au dominat net adversarul, ju- 
cîd rapid, atît în apărare cît și în 
atac.

Echipa belgiană are cîteva indi
vidualități cunoscute în lumea în
treagă. Este vorba die fundașii 
Marcel Dries și Alphonse Van 
Brandf, stoperul Carre, mijlocașul 
Huysmans — unul din cei mai 
mici jucători internaționali de pe 
glob ..(are 1,62 m. înălțime!) Și 
totuși acest Huysmans este de o 
vitalitate excepțională și util atît’ 
apărării cît și atacului. Dar, peste 
acești jucători Se ridică doi mari 
fotbaliști, renumiți prin tehnica 
lor avansată și șuturile lor puter
nice și precise. Este vorba de îna
intașii Henri Cappeaiis și Joseph 
Mermans, golgeterii de fiecare an 
ai campionatului belgian. ■

„Povestea" acestor doi jucători 
este foarte interesantă. In 1949, 
înaintea meciului cu Spania, an
trenorii federației belgiene de fot
bal au descoperit un tînăr jucător 
despre care sjjypeau că este foarte 
talentat și are în față o strălucită

Intr-un stil apropiat au- jucat 
argentinianul Piînik și cehoslova
cul Filip.

Suinpriinzăitor de slab, rezultatul 
lui Najdorf. Explicația constă nu 
atît în jocul marelui maestru ar
gentinian, care s-a menținut la 
nota pe care 9 cunoaștem, ci fn 
creșterea evidentă a clasei, jucă
torilor tineri. (Najdorf a lăsat 
puncte întregi la Panno și Sliwa).

Fuderer, Bisguier, Unziker nu 
au confirmat buna reputație de 
care se bucură în cercurile șa- 
histe din apus. Primul este un 
jucător mult prea violent, care 
cîștigă dar și pierde multe par
tide. Ceilalți doi, evident, au fost 
depășiți de turneu. In schimb, 
llivițki, debutînd la un mare tur
neu internațional, reușește un re
zultat mai mult decît onorabil, 
clasîndu-se în imediata apropiere 
a celor calificați. Aceleași apre
cieri le merită și Pachman, că
ruia, de asemenea, 5-a lipsit foarte 
puțin pentru a se număra prin
tre primii nouă.

Atît ca rezultat tehnic cît ' șl 
oa valoare a partidelor turneul a 
fost dominat de șahiștii sovietici 
și argentinieni. Victoria a fost 
de partea șahiștilor sovietici, care 
hu ocupat cinci din cele nouă 
locuri de calificare, față de două 
obținute de argentinieni. In în
tâlnirile directe, șahiștii sovietici 
au realizat scorul de 14—10 îm
potriva argentinienilor.

Turneul de la Goteborg se în
scrie pe lista marilor competiții 
șahiste mondiale. Partidele jucate 
acolo îmbogățesc teoria șahuluî, 
constituind un material de studiu 
vast și prețios.

carieră fotbalistică. Tînărul acesta, 
care nu împlinise atunci nici 19 
ani, juca în postul de centru îna
intaș și se numea Henri Coppens. 
Antrenorii voiau să-l introducă în 
echipa națională în postul de cen
tru atacant, care pînă atunci era 
ocupat de „senatorul de drept" al 
naționalei, Joseph Mermans. Au 
fost multe discuții pentru rezolva
rea acestei probleme. Vă dați sea
ma că pentru același post concurau 
în același timp doi mari jucători. 
Să lipsească Mermans din echipă? 
Naționala să se lipsească de servi
ciile acestui excelent jucător care 
are la activul său nu mai puțin 
de 23 meciuri internaționale în 
postul de centru înaintaș? Nu. Nu 
se poate! Dar rezolvarea a gă
sit-o însuși Mermans ! „Eu voi 
juca de acum înainte extremă stin
gă, iar Coppens centru înaintaș!" 
De atunci și pînă azi, Mermans a 
jucat de ,31 ori extremă stingă în 
naționala Belgiei, iar Coppens de 
35 ori în postul de centru înain
taș.

Joseph Mermans a scris recent 
o carte despre viața și cariera sa 
fotbalistică. Pe ultima pagină a 
cărții nu trebuie scris însă „sfîr- 
șit“ pentru că Mermans, la cei 
33 ani ai săi, la fel ca și englezul. 
M’athews (40 ani) și maghiarul Hi- 
degkuti (34 ani) este și azi unul 
alin oamenii de baiză ai echipei 
■țării sale.

I. OCHSENFELD
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CIRCUITUL CICLIST
— L. Zanoni (Recolta) învingător

AL R. P. R.
a V-a etapă —

VATRA DORNEI 23 (prin telefon 
de la trimisul nostru). — Prima 
etapă de munte a fost, așa cum 
era de așteptat, și primul exa
men mai dificil pentru concurent» 
Circuitului Ciclist al R.P.R.

, Deși scurtă — de numai 108 km. 
— etapa a V-a. Fălticeni—Vatra 
Dornei, a avut o desfășurare di
namică — am putea spune, chiar 
dramatică.

PRIMA „EVADARE"

... o întreprinde G. Moiceanu 
Care sprintează energic, „întînzînd" 
plutonul pe șosea într-un monom 
multicolor. Și, deocamdată, nu ne 
aflăm decît la începutul etapei... 
C. Dumitrescu, care „pîndește" 
orice tentativă periculoasă, se re
pede pe urmele lui Moiceanu. „Tri
coul galben" îi cunoaște destul 
de bine posibilitățile lui Moiceanu 
șisștie că nu e glumă cînd acesta 
fuge din pluton. Pe urmele lui C. 
Dumitrescu pornesc L. Zanoni, 
Hora, Constantinescu, V. Georges
cu, Călin Tudose, N. Vasilescu si 
alții... Goana se întețește...

...ȘI PRIMA PANA!...

Șoseaua este foarte accidentată. 
Baieurile se sparg tot mai des. 
Ștefu este cel care deschide „se
ria". II urmează Calcișca, Văsîi, 
Dulu, Molnar, Milea, Moiceanu, 
St. Popescu, Gh. Șandru, Faniciu, 
Șerban, G. Petrescu, M. Ștefă- 
nescu, Costan, Maxim și mulți 
alții. Din goana mașinii înregi
străm, iarăși, peste 50 de pene 
de cauciuc. La fel ca în etapa 
precedentă. Se „trage" totuși foar
te puternic. Cicliștii nu se mena
jează de loc. Dovadă că într-o 
oră ajungem la kilometrul 33. O

C.C.A. a cîștigat campionatul republican de polo pe âpă
Adevărații iubitori ai jocului de 

polo au urmărit cu legitim interes 
timp de peste 4 luni desfășurarea 
ediției 1955 a campionatului cate
goriei A deși această competiție a 
fost lipsită de continuitate. Anul 
acesta lupta pentru desemnarea 
echipei campioane a fost mai echi
librată decît în ultimii ani, anga- 
jînd două dintre cele mai valo
roase echipe ale noastre: C.C.A. 
și Progresul Tîrgu Mureș. Neîn
vinsă în ultimii 3 ani, echipa mi
litarilor a ,.lăsat" în partida dis
putată în tur la Tg. Mureș, două 
puncte prețioase și... mari speranțe 
echipei locale pentru primul loc. 
La fel de disputate au fost și locu
rile următoare... dar mai ales ul
timele, de care au „fugit" anul 
acesta nu mai puțin die 5 echipe 
(din 10). De-abia ultimele două 
partide programate :eri și joi la 
ștrandul Tineretului din Capitală 
au adus clarificări definitive cla
samentului. C.C.A. a întrecut Pro
gresul Tg. Mureș la scor 7-1 (3-1) 
luîntdu-și o bine meritată revanșă 
și cucerind totodată pentru a pa
tra oară titlul de campioană a 
jării. După ce au luat un avans de 
3 goluri, militarii au fost scutiți 
de emoțiile inerente unei veritabile 
finale și au acționat mal calm 
decît adversarii lor. Iosim și Nagy 
au încercat poarta de la distanță, 
trăgînd plasat și au mărit avan
tajul. Nu intenționăm să-i scuzăm 
pe învinși și nici să diminuăm din 
meritele învingătorilor. Hotărît 
insă că fără să existe o oarecare 
greșeală nu poate fi realizat un 
gol. Dar greșelile sînt mai mici 
sau mai mari și mureșenii au fă-

F'malele campionatului
Mîine și luni, la ștrandul Tine

retului din Capitală, cei mai buni 
săritori și cele mai bune sări
toare își voi disputa titlurile de 
campioni republicani în probele 
de trambulină și platformă. La 
băieți, frații Wittenberger, cei doi 
favoriți ai probelor, vor reprezen
ta de astă-dată asociații diferite. 
Klaus Wittenberger (C.C.A.), iar 

medie foarte bună, dacă ținem 
seama de dificultățile acestei șo
sele. Intîlnim cicliști care sînt la 
a treia sau a patra pană. Dar ni
meni nu se lamentează. Toți re
pară cu îndîcjire și pornesc mai 
departe. Foarte puțini sînt cei 
care n-au oprit să repare. Printre 
ei se numără L. Zanoni și N. Va- 
sîlescu.

IN GOANA MAȘINII PE LINGĂ 
CICLIȘTI...

t
L. Zanoni pedalează suplu, în 

vervă, și conduce, conduce mereu. 
El are un avans de circa 200 me
tri față de C. Dumitrescu. După 
Dumitrescu, îl zărim, la alți 200 
de metri, pe Călin Tudose. Acești 
trei alergători fac o adevărată 
cursă de... urmărire, fără să reu
șească să se ajungă. In spatele 
lor, la 600 de metri, vin Muntea- 
nu, Istrate, V. Georgescu, N. Va
silescu, St. Poreceanu, Hora, Mik- 
nevici, Popov, Glodea, Golgoțt, 
Hermeziu, Wittman, Bosniac și 
alții. Călin Tudose se pierde apoi 
de pluton. A obosit.

După aproape 30 de km. de ur
mărire îndîrjită, C. Dumitrescu îl 
ajunge pe L. Zanoni. Dar Zanoni 
nu se dă bătut. Are noi gîndurl 
de evadare...

O BARIERĂ LA ORIZONT...

La km. 63, o barieră de cale 
ferată tocmai se lasă. Zanoni și 
C. Dumitrescu se strecoară pe sub 
barieră cu cîteva clipe înainte de 
trecerea garniturii... Ceilalți, care 
n-au apucat să le urmeze exem
plul, stau și... oftează, așteptînd 
nerăbdători să se scurgă șirul va
goanelor... După aproape două ore 
de alergare, putem stabili urmă
toarea ordine. Primii trec C. Du- 

cut mai des din acestea din urmă, 
care la polo pe apă se transformă 
mai ușor poate «tecît la oricare alt 
sport în goluri. Oricum, învingă
torii s-au arătat ieri în progres 
■ ață de ultimele partide și ar fi 
cîștigat. desigur, în orice condiții. 
Au stăpînit balonul cu precizie și 
au dovedit multă dlorință de a în
vinge. Au înscris: Hospodair (2), 
Nagy (2), Novac (2) și Iosim 
(OCA) și Medetr (Pirogr.).

-Ar
— Echipa care trebuia să sus

țină barajul cu campioana catego
riei B, Locomotiva Cluj, urma să 
fie decisă — ca și echipa cam
pioană — tot în ultimul moment. 
Progresul București, l>a egalitate 
de puncte cu FI. roșie Timișoara, 
uar cu un golaveraj inferior texti- 
iiștilor, ocupa locul VIII înaintea 
partidei pe care trebuia să o sus
țină cu Progresul Tg. Mureș. Un 
scor strîns i-ar fi adus pe bucu- 
reșteni înaintea Flamurii roșii. 
Partida s-a disputat joi, tot la 
ștrandul Tineretului și s-a termi
nat cu scorul ide 5-3 (5-0) — exact 
cît ie convenea Ijuoureștonilor ! — 
în favoarea echipei Progresul Tg. 
Mureș. Scorul nu neflleotă însă ade
vărata valoare a celor două for
mații, ci a survenit în urma unor 
„aranjamente" pe linie de asocia
ție. Situația creată a stîrnit widig- 
narre în rîndurile spectatorilor pre- 
zenți la întîlnire și cere neîntîr- 
ziat o justă rezolvare din partea 
forurilor «n drept,

G NICOLAESCU

republican la sărituri
Herbert Wittenberger (Constructo
rul). Anul trecut, primul a cuce
rit titlul de campion la sărituri de 
pe trambulină, iar cel de al doilea 
la sărituri executate de la plat
formă. La fete. Alexandrina Goi- 
cea (Constructorul) — la tram
bulină — și Dorit Schultz (Pro
gresul) — platformă — stnt cam
pioanele ediției 1954 

mitrescu și Zanoni. La 2,35 min. îi 
urmează Munteanu și Istrate. La 
3,40 min. vin Glodea, Wittman, 
V. Georgescu și N. Vasilescu.

IATĂ ȘI MUNȚII..

Șoseaua șerpuiește acum pe 
marginea unei ape. Ea urcă, urcă 
mereu spre munți. Cicliștii apasă 
vîrtos pe pedale, luînd în piept 
urcușul, la început lin, apoi din 
ce în ce mai accentuat... Un ade
vărat preludiu la Mestecăniș... 
Dumitrescu trece în frunte și pa- 
re-se că vrea să-i „înterce" pute
rile lui Zanoni la urcuș. Dar Za
noni trece examenul cu bine. Cei 
doi ajung cot la cot la poalele 
Mestecănișului. Aci însă, Zanoni 
se oprește. I s-au rupt cîteva spi
țe. Pînă să pună la punct defec
țiunea, C. Dumitrescu a luat a- 
vans... 600 de metri, și sosește 
primul în vîrful Mestecănișului. 
La coborîre, două pene îi taie e- 
lanul. Cînd tocmai reparase a 
doua oară, Zanoni îl prinde din 
urmă. Dar Iui Zanoni îi voblează. 
roata din față, iar lui C. Dumi
trescu i s-a defectat schimbătorul 
de viteză. Ambii intră, deci, în 
Vatra Dornei într-o cadență mo
derată. iar Zanoni, îl întrece — 
fără sprint — pe linia de sosire 
pe Dumitrescu cu jumătate de 
roată. Clasamentul etapei. 1) L. 
Zanoni (Recolta) a parcurs 108 
km. în 3:34,36. 2) C. Dumitrescu 
— același timp. 3) C. Istrate: 
3:37,56. 4) D. Glodea: 3:40,35. 
5) Muntenu : 3:41.03. 6) N. Vasi
lescu : 3:41,25. 7. Poreceanu :
același timp. Pe echipe etapa a 
fost cîștigată de C.C.A. I. Timp : 
10:57,51.

Clasamentul general individual 
după cinci etape: 1) C. Dumitres
cu — 20:23,52. 2) L. Zanoni, la 
3,06 min. 3) N. Vasilescu, la 13,08 
min. 4) I. Vasile, Ia 14,37 min. 
5) Șerban, Ia 17,04 min. 6) I. 
Constantinescu, la 19,56? min. 7) 
I. Hora, la 21,45 min. 8) St. Ște
fu, la 22,37 min. 9) C. Istrate, la 
24,51 min. 10) G. Petrescu, la 
25,09 min. In clasamentul general 
pe echipe, conduce C.C.A. I cu 
61:40,45, urmată de Dinamo I, Di
namo II, Recolta, Metalul, etc. E- 
tapa de ieri a produs serioase mo
dificări în clasamentul general. 
N. Vasilescu de pe locul 7 a „săl
tat" pe 3, G. Petrescu de pe 16 
pe 10, C. Istrate de pe locul 20 
pe 9, Munteanu de pe 30, pe 13 
Gherman, de pe 23, pe 15.

EMIL IENCEC

• In cadrul unui concurs atletic 
desfășurat recent în localitatea Tata 
(R.P. Ungară), atletul maghiar Roz- 
savfllgyi a egalat recordul mondial 
la 1000 m. deținut de norvegianul 
Boysen, parcurgind distanța In 2:19,0.
• La Haga, înotătoarea olandeză 

Voorbij a obținut un nou record 
mondial la 180 m. fluture cu timpul 
de 1:13,1 (vechiul record i-a apar
ținut cu 1:13,2).
A La Hanovra, echipa de atletism a 
Germaniei occ. a întrecut echipa 
Franței cu 128:80. Printre atleții ger
mani care au obținut rezultate mai 
bune, și care vor fi prezenți la cam
pionatele internaționale de atletism ale 
R.P.R., se numără Ftitterer care a 
cîștigat proba de IM m. plat în 
10,4, Steines care a cîștigat 110 m. 
garduri cu 143 (nou record) Noack 
49,08 m. la disc, Kriiger a să
rit 7.48 m. la lungime etc. Ștafeta 
de 4x100 m. a R.F. Germane a rea
lizat 41,0.
• In intîlnirea atletică Norvegia 

— Danemarca desfășurată la Oslo, 
victoria a revenit primilor cu 
175 la 141. (la bărbați, 134—78 pentru 
norvegieni, iar la femei, 63—41 pen
tru daneze). Cea mai interesantă 
probă a fost cea de 800 m. bărbați, 
în cadrul căreia Nielsen l-a învins 
pe Boysen, ciștigă orul a alergat 
distanța in 1:48.8, iar Boysen in 
1:49,7
• Săptămîna aceasta s-au jucat 

mai multe meciuri internaționale de 
fotbal. La Atena reprezentativa Gre
ciei a jucat două meciuri cu repre
zentativa Budapes ci. In primul 
meci, gazdele au cîștigat cu 2—1, 
(0—1) iar in cel de al doilea scorul 
a fost egal : 1—1 (0—1)..

In cadrul competiției „Cupa Cam
pionilor Europei** zilele trecute s-au 
înregistrat următoarele rezultate :

MIM la BuMBla, Fraga, Belgrad si moscova.
Prin telefon de la corespondenții noștri

BUDAPESTA. In aceste zile, 
capitala Ungariei așteaptă un e- 
veniment deosebit. Meciul de fotbal 
dintre echipele U.R.S.S. și R.P. 
Ungare a devenit subiectul de dis
cuție al multor mii de sportivi din 
întreaga lume. La Budapesta, de 
pildă, pe străzi, în restaurante, 
în fabrici, școli sau instituții, 
subiectul la ordinea zilei, este 
meciul de duminică. Cine va în
vinge? Ce echrpe vor fi aliniate? 
Va juca Strelțov în echipa 
U.R.S.S. ? Va face față apărarea 
maghiară, masivei înaintări sovie
tice ? Iată numai cîteva din în
trebările pe care și le pun nu nu
mai cetățenii maghiari, dar și cei 
5.000 de turiști veniți din aproape 
20 țări europene, cei 100 ziariști 
din toate colțurile bătrînului con
tinent, precum și 16 radio-reporteri 
din Germania, Franța, Italia. 
R.P.R., R.P. Bulgaria, Anglia, 
R.P. Polonă etc. — care, bineîn
țeles, Vor fi prezenți cu toții du
minică pe „Nepstadion".

Și acum, iată ultimele noutăți. 
Echipele celor două țări s-au an
trenat vineri pe Nepstadion. Lo
tul fotbaliștilor sovietici a sosit 
cu avionul în două serii, joi și 
vineri. In cursul zilei de vineri, ei 
au făcut un ușor antrenament. Din 
lotul echipei U.R.S.S. fac parte 
jucători cunoscuți ca Netto (că
pitanul echipei), Iașin, Bașașkin, 
Salnikov, llin și alții. De o apre
ciere deosebită se bucură tînărul 
centru atacant Eduard Strelțov în 
vîrstă de numai 19 ani, un jucător 
cu un talent excepțional. El a de
butat strălucit în meciul cu Sue
dia cînd a marcat 3 goluri, far 
recent, în meciul cu India a mar
cat 4 goluri. Este foarte proba
bil ca Strelțov să joace duminică 
centru atacant. Echipa definitivă 
a U.R.S.S. va fi dată publicității 
sîmbătă. După toate probabilită
țile însă, reprezentativa va fi ur
mătoarea : Iașin — Perhunov,
Bașașkin, Ogonikov — Maslenkin, 
Netto — Tatușin, Kuznețov, Strel
țov, Salnikov, Ilin.

Echipa R.P. Ungare s-a antrenat 
miercuri în localitatea Tata cu e- 
chipa tineretului din R.P. Chineză 
pe care a învins-o cu 8—0 (5—0). 
Golurile au fost înscrise de Kocsis, 
Machos, Puskas, Czibor, (toți cîte 
două). O formă bună a arătat 
Czibor. La alcătuirea formației au 
existat mari dificultăți. Lorant nu 
va putea juca deoarece nu deține 
o formă satisfăcătoare, iar Var- 
hidi, accidentat în meciul cu El
veția, este încă Indisponibil. In 
locul acestuia, în lot a fost in
trodus Dalnoki, dar și acesta a 
fost accidentat în antrenamentul 
de miercuri. Astfel, în postul de 
fundaș stînga va figura Takacs, 
de la Csepeli Vasas care debu
tează cu acest prilej în echipa 
reprezentativă. Formația probabilă 
a R.P. Ungare va fi următoarea :

La Stockholm : Djuzgarden—Gwar- 
dia Varșovia 0—0 (Portarul polonez 
Siefaniszin a apărat un penalti), 
La Viena, Rapid a învins echipa o- 
landeză Eindhoven cu 6—1, prin 
punctele înscrise de Komer II, 3 — 
Prqbst, Hanappi și Meszaros, iar 
pentru învinși a marcat Vransen.
• De curînd a vizitat Praga re

prezentantul federației braziliene de 
fotbal Gerardo care a avut misiunea 
de ă perfecta întîlnirea de fotbal 
Cehoslovacia — Brazilia. In urma 
discuțiilor purtate s-a ajuns Ia un 
acord, urmînd ca meciul să se 
dispute la 21 aprilie 1956 la Praga.

Reprezentativa Braziliei va susține 
anul viitor In Europa următoarele 
întîlniri : 8 aprilie 1936 la Lisabona: 
Portugalia — Brazilia; 11 aprilie :
Brazilia — selecționată a insulelor 
Azore ; 15 aprilie : la Viena : Austria 
— Brazilia ; 21 aprilie lă Praga :
Cehoslovacia — Brazilia; 25 aprilie 
la Roma : Italia — Brazilia ; 2 mai 
la Londra : Anglia — Brazilia.
• Atleta engleză Diana Leather, 

care va participa la campionatele 
internaționale ale R.P.R., a stabilit 
în cadrul unui concurs desfășurat 
în ziua de 21 septembrie la Londra 
un nou record mondial în proba de 
o milă. Ea a acoperit această dis
tanță în (impui de 4’45”0.
• La Frankfurt pe Oder a înce

put la 21 septembrie întîlnirea in
ternațională de a letism dintre echi
pele reprezentative ale R.D. Ger
mane și Norvegiei. După prima zi, 
atleții germani conduc cu 60-57 
puncte.
• In continuarea turneului pe 

care-i întreprinde în R. Cehoslovacă, 
la 20 sep embrie echipa franceză 
de rugbi PUC Paris a întrecut echi-

Fazekas — Buzanszki, K arpa ti, 
Takacs — Bozsik, Szojka — Hi- 
degkuti, Kocsis, Machos, Puskas, 
Czibor. (rezerve: Danka, Kovacs 
III, Szabo, Raduly).

Intîlnirea va fi transmisă pe pos
turile noastre de radio cu înce
pere din jurul orei 16,30. Meciul 
va fi condus de Arthur Ellis (An- 
glia).

Tot duminică va avea loc la 
Moscova meciul dintre reprezenta
tivele secunde ale U.R.S.S. și R. P. 
Ungare.

★
PRAGA. — Pregătirile fotbaliș

tilor cehoslovaci în vederea întîl- 
nirii internaționale cu reprezenta
tiva Belgiei au fost încheiate. 
Miercuri, echipa reprezentativă a 
susținut un meci .de verificare în 
orașul Jablonec unde a întîlnit o 
reprezentativă a orașului de care 
a dispus cu scorul de 9—1 (4—1). 
Punctele învingătorilor au fost în
scrise de Prada (4), Crha, Svobo
da, Hejski, Prochazka, Parajzl.

Lotul belgian a sosit la Praga 
în cursul zilei de vineri, urmînd 
ca sîmbătă să facă un antrena
ment de acomodare.

In urma jocului de miercuri, 
a fost alcătuită următoarea echi
pă : Houska — Menclik, Hledik, 
Zuzanek — Hejsky, Prochazka — 
Pazdera, Parajzl, Prada, Crha, 
Kraus. Rezerve sînt: Schroif
(porlar), Dvorak (fundaș), Svo
boda și Simansky (înaintași).

In mecTul de duminică, belgie
nii vor alinia următoarea forma
ție : Gernaey — Dries, Carre, Van 
Brandt — Huystnans, Degelas — 
Vliers, Mees, Coppens, Bollen, 
Jadots. Intîlnirea va fi arbitrată 
de Harangozo ajutat la tușă de 
Danko și Dorogi (toți din R.P. 
Ungară).

★
BELGRAD : Pregătirile. în ve

derea dublei întîlniri Jugoslavia 
— R.F. Germană, care se dispută 
duminică la Belgrad și Ljubljana 
au fost încheiate.

Selecționerul unic, A. Tirnanic, 
a alcătuit echipa A a .Iugoslaviei 
care are următoarea componență : 
Beara — Belin, Horvath, Zegovic, 
Boskov, Krsflc II — Rajkov, Mi- 
lutinovic, Vukas, Veselinovic, VI- 
doșevic. Rezerve: Kralij (portar). 
Krstic I (fundaș). Tokic și Ognea- 
nov (înaintași).

R.F. Germană va alinia urmă
toarea formație: Herkenrath — 
Posipal, Liehrich, Retter — Eckel, 
Harpers — Waldner, Morlock. O. . 
Walter, F. Walter. Scheffer. Rezer
ve : Kubsch (portar). Schmaus 
(fundaș), Kraus și Rorich (înain
tași). Reprezentativele Jugoslaviei 
și R.F. Germane se înlîlnesc pen
tru a opta oară, Patru întîlniri au 
revenit fotbaliștilor germani iar 
trei celor jugoslavi.

pa DSO Slavia Brno cu scorul de 
24-6 (11-3).

A Echipa de tenis a orașului Var
șovia, alcătuită din Radz.o, Fion- 
tek și Jendrzejowska a susținut zi
lele acestea o întîlnire cu selecțio
nata orașului Novi Sad. Victoria a 
revenit sportivilor polonezi cu re
zultatul de 3-9.

Dela Novi Sad jucătorii polonezi 
au pleca: spre Zagreb unde Vor lua 
parte la un turneu internațional.

A La Varșovia s-a disputat intîl
nirea internațională de baschet din
tre echipa feminină a Asociației 
sportive studențești din R.P. Polo
nă și echipa studenților din Marsilia. 
Vic'oria a revenit baschetbalistelor 
poloneze cu scorul de 142-43 (56-19).

A In cadrul unei inttlniri care a 
avut loc la Krefed, reprezentanții 
secției de hochei a R.D. Germane 
și ai Asociației de patinaj din Ger
mania occidentală au hotărit ca la 
vii'oarea ediție a Jocurilor olimpice 
de iarnă care va avea loc la Cor
tina d’Ampezzo (Italia) tn 1956, 
Germania să fie reprezentată de o 
Singură echipă.

Primul meci de antrenament al e- 
chipei combinate va avea Ioc la 16 
noiembrie la Berlin.

A Zilele trecute a avut loc Ia 
Lodz intilnirea internațională de 
natație dintre echipele reprezenta
tive ale R.P. Polone șl R. Ceho
slovace. Inotăto'ii polonezi au re
purtat victoria cu scorul de 149-144.

Iată cîteva din rezultatele tehnice 
înregistrate: 109 m. liber bărbați:
Tolkaczewski (R. P. Polonă) 53”2/10;
100 m. fluture femei: Skupilova (R. 
Cehoslovacă) l’18”6/10; 280 m. bras
bărbați: Klopotowski (R.P. Polonă)
2’40”; 100 m. bras femei: Helesikova 
(R. Cehoslovacă) 1’25’74/10.
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