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8 paaini 25 bani

Comportare slabă, rezultat nefavorabil la Sofia
R. P. Bulgaria

SOFIA 10 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Mai bine de 
40.000 de spectatori au asaltat 
astăzi (n.r. ieri) după-amiază tri
bunele stadionului Vasil Levski 
d^Npcalitate pentru a asista la 
îij^Mrea dintre echipele repre
zentative de fotbal ale R.P. Ro- 
mîne și R.P. Bulgaria. Miile de 
spectatori bulgari au plecat de 
la acest meci cu o dublă satisfac
ție : echipa lor a obținut o cla
ră șj meritată victorie și în plus 
a Jucat excelent întrecînd sub 
toate aspectele formația repre
zentativă a țării noastre.

In schimb, noi. puținii romîni 
care am asistat la acest meci, 
am plecat de la stadionul Vasil 
Levski profund dezamăgiți de fe
lul în care fotbaliștii noștri ne-au 
reprezentat în această întîlnire 
internațională. Prezentîndu-se ca 
o formație improvizată, lipsită 
complet de coeziune și ai cărei 
jucători au luptat cu convingere 
numai în scurte perioade ale me
dului, reprezentativa noastră a 
pierdut fără drept de apel întîl- 
nirea de la Sofia. înaintarea e- 
chipei romîne nu a reușit să de
pășească apărarea bulgară, cen
trul nostru atacant (Ozon) ne- 
fiind capabil să-l întreacă pe Ma- 
nolov, stoperul formației adver
se. cu care s-a angajat în due
luri directe, inutile. De altfel, fe
lul în care a fost selecționată e- 
chipa nu ne lăsa mari speranțe 
în ceea ce privește rezultatul a- 
cestei partide. In general rezul
tatul de la Soria ridică o serie 
de probleme care interesează di
rect poziția și perspectivele fot
balului nostru, probleme pe care 
urmează să le tratăm pe larg.

Fotbaliștii bulgari au obțjnuto 
frumoasă și meritată victorie. 
Ceea ce a impresionat în primul 
rind la ei a fost buna lor pre
gătire fizică, lucru care le-a per
mis să se apere în 7-8 oameni 
atunci cînd era cazul și apoi să 
contraatace destul de periculos. 
De asemenea, înaintașii echipei 
bulgare au știut să speculeze 
greșelile de apărare comise de 
jucătorii noștri înscriind cele 
două puncte in asemenea situații.

Iată pe scurt cele mai impor
tante momente ale jocului: min. 
3: halful dreapta al echipei bul-

recordmanul lumii 
suliței. Asemenea 

în ultimul timp

OZ cXrOv-l ie.v'V cJAou
W ^oorfovAC-oU Qi-a «*V<

A — R. P. Romină
gare, Boșkov .șutează fulgeră
tor și extrem de puternic de la 
distantă obligîndu-1 pe Toma să 
respingă în corner; min. 6: C.a- 
coveanu se lansează într-o cursă 
pe extremă la capătul căreia 
centrează precis la Mihai. Ace
sta din urmă este deposedat de 
balon în apropierea porții ad
verse; min. 15: din nou Cacovea- 
nu centrează, Mihai reia cu capul 
și Naidenov acordă corner; min. 
17: Anton Munteanu îl lansează 
în adîncime pe Ozon care de ia 
18 metri șutează razant cu bara 
transversală; min. 20: ne aduce 
mari emoții, Milanov și Kolev 
trag puternic pe jos însă Toma 
atent reține; min. 28: Kolev ciș- 
tigă o minge la mijlocul terenu
lui, se apropie de poartă și tra
ge puternic alături de bară; min. 
41: A. Munteanu este în poziție 
bună de șut la marginea careu
lui de 16 m. dar trage pe lingă; 
min. 46: Ozon îl deschide lung 
pe Mihai care demarează scurt 
și din colțul careului trage pu
ternic însă... tot alături; min. 49: 
Boșkov venit din urmă trage pu
ternic obligîndu-1 pe Toma să se 
întrebuințeze serios pentru a re
ține mingea ; min. 53 : echipa bul
gară beneficiază de o lovitură 
liberă de Ia 35 m. pe care o e- 
xecută Rakarov, mingea ricoșea
ză din zid și ajunge la Milanov 
Jucătorul bulgar pătrunde ne
stingherit spre poartă, Toma iese 
să-i micșoreze unghiul dar Mila
nov trage sec pe lingă e4 în 
poartă : 1—0 pentru R.P. Bulga
ria. Min. 60: la un corner la 
poarta echipei gazde Manolov 
respinge mingea eu capul și An
ton Munteanu reia din voie de

la marginea careu.u de 16. m. 
zguduind bara transversală. Re
venită din bară, mingea este pre
luată de Ozon care însă jenat 
de doi apărători trage pe lîngă. 
Min. 61 : Milanov îl depășește 
pe Brînzei și șutează pe lingă 
Toma ieșit din poartă. In ulti
mă instanță Pereț salvează de 
pe linia porții; men. 65: Ozon este 
faultat pe linia de 16 m. și tot 
ei execută lovitura peste bară; 
min. 67: o combinație Milanov- 
Panaiotov se termină cu un șut 
în bară al primului; min. 73: 
Băcuț se bîlbîie și Milanov con
trolează mingea în apropierea 
porții, ei trage însă afară; min. 
85: Ianev pătrunde printre apă
rătorii noștri șj cu tot plonjo
nul disperat al lui Toma înscrie 
pe sub el: 2—0. Min. 87 și 89 . 
Milanov și Diev au mari ocazii 
de a ridica scorul însă ratează 
din apropiere.

Au jucat formațiile: R.P. Bul
garia : Naidenov — Rakarov,
Manolov, Vasiliev — Boșkov, 
Stoianov — Milanov, Dimitrov 
(Diev), Panaiotov. Kolev. Ianev.

R.P. Romînă: Toma — Băcuț 
I, Brînzei. Neacșu — Onisie. Pe
reț — Cacoveanu, Constantin, 
Ozon, A. Munteanu (Ene), Mihai 
(Filoti).

S-au remarcat: Manolov 
cel mai bun de pe teren, 
kov, Milanov șl Kolev din 
pa R. P. Bulgaria și Toma 
priza I-a), Brînzei pînă în 
60, Onisie și Pereț din echipa 
noastră.

Jocul a fost condus de arbitrii 
greci Diamantopulos ajutai la 
tușă de Zabardas și loanidis.

Boș- 
echi-

(re- 
min.

A. I. DANCU

Campionatele internaționale de atletism ale R.P.R
Numeroși recordmani mondiali

• „Salutul meu sportivilor ro
mîni, cu ocazia celei de a IX-a 
ediții a Campionatelor internațio
nale" scrie atletul polonez Ja
nusz Sidlo, 
la aruncarea
saluturi au venit 
din partea mai multor atleți și 
atlete din străinătate, oare în a-

cesie zile vor fi oaspeții sportivi
lor romîni.
• Ca ultimă și serioasă con

fruntare preolimpică, Campiona
tele internaționale de atletism ale
R. P. Romîne stau în centrul a- 
tenției generale a iubitorilor a- 
cestui frumos sport și tocmai de 
aceea participarea la cea de a 
IX-a ediție va Ii cea mai largă 
de pînă acum. Faptul că la a- 
ceste întreceri vor lua parte ait- 
leți din 23 țări vorbește, credem, 
suficient de limpede de interesul 
pe care campionatele noastre in
ternaționale l-au suscitat în rîndul 
sportivilor din nordul și sudul, 
din apusul și din răsăritul Europei, 
In afară de aceasta .anul acesta 
pentru prima oară, vor participa 
și atleți de dincolo de ocean, din
S. U.A.

© La campionatele internațio
nale ale anului 1956 vor lua par
te numeroși recordmani ai lumii, 
ai Europei și campioni olimpici.

Dintre recordmanii mondiali, îi 
vom vedea pe: Janusz Sidlo (Po
lonia), Jozef Dolezal (Cehoslova. 
cia), Willie Williams (S.U.A.), S. 
Rjicin (U.R.S.S.), S. Lavrov 
(U.R.S.S.), Elzbieta Dunska (Po
lonia), Centa Gastl (R.F. Germa
nă), Galina Zîbina (U.R.S.S.), 
Niina Otkalenko (U.R.S.S.), Io- 
landa Balaș (Romînia), Nadejda 
Koneaeva (U.R.S.S.), Crista Stub- 
nik (R. D. Germană), Nina Mar- 
tînenko.Vinogradova (U.R.S.S.), 
Maria Itkina (U.R.S.S.), etc.

Alături de aceștia, vor evolua 
și recordmanii europeni: Iurii Li- 
tutev (U.R.S.S). Gisela Kohler 
(R.D. Germană), Galina Vino
gradova-Popova (U.R.S.S.), Adol
fo Consol'ni (Italia), etc
• Cînd lotul de atletism al țării 

noastre a p'ecat spre Paris, au 
fost duse în străinătate mai mul
te afișe ale ediției din acest an

Pnntr-o săritură excelentă. Hora fiu Nicol au a reușit să surprindă 
blocajul jucătorilor italieni. Fază din meciul R.P. Romuiă-Itaiia.

Echipa noastră feminină a întrecut 
și reprezentativa 

campioana
PARIS. 10 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Intîlnirea din
tre echipele feminine ale R.P.R. și 
R. Cehoslovace s-a terminat de mai 
bine de 10 minute și totuși îmbră
țișările jucătoarelor noastre — care 
plîng literalmente de bucurie— și 
uralele miilor de spectatori pre- 
zenti în sala Coubertin în acea
stă după amiază, nu încetează.

Continuîndu-și admirabila serie 
de victorii, reprezentativa noastră 
feminină 3 întrecut și echipa cam
pioană a Europei, cu 3-2 (10-15,
11-15.  15-6. h5-8. 15-13) la capătul 
a 2 ore și 45 de minute de joc. 
Deși fuseseră supuse în ajun unui 
adevărat „maraton" voleibalistic 
de 3 ore. deși în intîlnirea cu R.P. 
Polonă au depus un efort maxim.

la București
ale campionatelor internaționale. 
Unui dintre acestea a fost lă
sat pe aeroportul din Praga unde 
a și fost așezat la loc vizibil. 
Afișarea lui a stîrnit o legitimă 
curiozitate în rândurile diiferiților 
călători aflați pe aeroport. Mulți 
dintre ei aflaseră de mai mult 
timp de existența acestor minu. 
r.ate întreceri atletice, alții — 
mai puțin familiarizați cu proble
mele atletismului — afilau abia 
cu acest prilej de aceste întreceri. 
Pe marginea afișului, pe ca>re cei 
maj mulți l-au apreciat ca foar
te frumos și deosebit de expresiv 
pentru atletism, au pornit discuții 
despre atletism, despre campiona
tele noastre internaționale, cărora 
an de an le-au crescut tot mai 
mult faima și al cărui prestigiu 
a depășit de mult timp granițele 
țării. A fost un fa.pt care a bucu
rat pe fiecare dintre atleții ro
mîni care au asistat sau chiar 
au luat parte la aceste discuții...

© Atleții italieni au dorit de 
mai mulți ani să poată răspunde 
afirmativ invitației noastre de a 
participa la campionatele interna, 
ționale, dar d:n cauza programu
lui federației lor, ei nu au putut 
lua încă parte pînă acum la 
aceste întreceri. Anul acesta, 
deplasează la București un

ei 
lot 

valoros, în frunte cu campionii 
olimpici Adolfo Consolini (arun
carea discului) și Giuseppe Dor- 
doni (50 km. marș). La startul 
cursei de 20 km. marș va fi pre
zent și atletul Pamisch, recentul 
cîștigător al cursei Praga— Po- 
debraid.

• Atleții francezi care vin la 
București au părăsit Varșovia, în 
cursul zilei de ieri. Ei au zburat 
cu avionul pînă la Arad de unde 
își continuă călătoria cu trenul, 
urmînd să sosească astăzi tn Ca
pitală.

R. Cehoslovace, 
Europei

cu toate acestea jucătoarele noa
stre au găsit noi și nebănuite re
surse pentru a termina victorioa
se o partidă în care. în plus, au 
avut de remontat și un handicap 
de două seturi. Din nou admira
bila putere de luptă a echipei noa
stre — elogiată pe coloane întregi 
de ziarele pariziene — a fost fac-: 
torul determinant în obținerea a- 
cestui nou succes. Nu mai departe 
decît acum două zile, voleibaliste
le noastre reușeau o victorie ase
mănătoare în fața jucătoarelor 
bulgare, care—și ele—ne-au con
dus cu 2-0. Ziariștii care urmă
resc desfășurarea campionatelor 
au și numit echipa noastră specia
listă a celui de al 5-lea set. ..Fe
ri ți'vă de a ajunge în setul 5 cu 
echipa feminină a Romîniei!". au 
avertizat ei pe viitoarele adversare 
ale echipei R.P.R. Calmul și dîrze- 
nia voleibalistelor romînce în mo
mentele decisive, de supremă în
cordare. au devenit proverbiale.

Irț primele două seturi ale întîl- 
nirii cu echipa Cehoslovaciei, ju
cătoarele noastre au dat vizibile 
semne de oboseală. Ele au greșit 
multe servicii și, de asemenea, 
n-au sezisat la timp că trăgătoa
rele cehoslovace au renunțat la 
loviturile decisive în favoarea min
gilor „puse" între cele două linii. 
In plus, greșelile repetate ale ar-i 
bitrului belgian Fabre, au dezavan
tajat echipa noastră. Setul 3 se 
anunța decisiv. Tensiunea de pe 
teren era extrem de ridicată. Deși 
conduse, jucătoarele noastre își 
regăsesc primele calmul, devin din 
ce în ce mai periculoase la fileu 
și luptă cu o- energie deosebită 
pentru fiecare minge. Jocul colec
tiv al echipei R.P.R. își spune cu- 
vîntul în seturile 3 și 4, cîștigate 
la netă diferență. O desfășurare 
pasionantă, aș spune dramatică, 
a avut-o ultimul „act". Iată evo-i 
lutia scorului: 0-3, 1-3, 1-4, 3-4, 
3-5, 7-5, 7-7, 8-7, 8-8, 9-8, 9-9.
11- 9, timp de odihnă cerut de e- 
chipa R. Cehoslovacă, 11-10. 12-10,
12- 13, timp de odihnă cerut de e- 
chipa R.P.R. (foarte bine inspirat)
13- 13, timp de odihnă cerut de an
trenorul cehoslovac, dar echipa 
noastră, cu Doina Ivănescu în 
mare formă la fileu, nu mai poate 
fi oprită. Trei acțiuni decisive si 
...15-13!

Din nou. ca și în ajun, țin să 
remarc întreaga echipă rom*’’ă 
pentru modul cum a știut să a 
culorile patriei. Totuși, în mod 
special subliniez meritele pe care 
le-au avut în obținerea victoriei 
Doina Ivănescu, Rodica Sădeanu, 
Natalia Cernat și Tinela Pleșo- 
lanu

Victoria de astăzi ne deschide 
perspective dintre cele mai favo
rabile pentru ocuparea unui loc 
fruntaș în clasament. Ni s-au mă
rit considerabil șansele chiar pen-i 
tru primul loc. Pînă în prezent te

(Continuare în pag. 8-a),



P entru cei care urmăresc desfășurarea activ i- 
1 tății atletice din țara noastră este clar că la 

anumite probe sportivii noștri fruntași nu au 
reușit în ultimii ani să se ridice peste linia me
diocrității și că actualele performanțe se sibuea- 
ză, pe plan internațional, cu mult sub nivelul 
general al atletismului nostru. Așa de pildă, la 
aruncarea discului bărbați vechiul record al lui 
Petre Havaleț însemna mult mai mult decît în
seamnă astăzi recordul lui Mihai Raica. D- 
asemenea, cei peste 61 de metri ai lui C. Vă- 
manu la aruncarea suliței erau mult mai 
cotați decît cei 65 m. care sînt de obicei 
lizați de aruncătorii actuali de suliță.

Poate mai evidentă apare rătmnerea in urmă 
la probele de sprint în care atleții romîni au 
fost întotdeauna bine cunoscuți și apredați peste 
hotare. In prezent, cu excepția lui Wiesenmayer 
de la care așteptăm rezultate superioare pe dis-

De

bine
ren-

tarife mai lungi, nu putem alinia la startul unui 
concurs important un alt sprinter care să ne 
facă cinste. Situația se prezintă la fel de ne' 
satisfăcătoare și l-a unele sărituri cum sini pră
jina și lungimea. Doar M. Dumitrescu și de cu
rînd P. Zîmbreșteanu ating 4 metri, ceea ce nu 
înseamnă nimic pe scara valorilor internaționale, 
iar la lungime arareori se trece "de 7 metri.

In fața acestei situații ne-am. proous să des
chidem coloanele ziarului nostru tuturor acelora 
care au remarcat ca și noi aceste lipsuri și care 
vor să contribuie la schimbarea actualei stări de 
lucruri. Ne-am adresat unor antrenori, foști at
leți, unor pasionați ai atletismului, citorva din
tre campionii noștri, activiștilor- sportivi și al
tora, in speranța că părerea lor va contribui 
la îndreptarea situației în probele respective tn- 
ir-un timp scurt.

Are cuvintol dr.
Discuția pe care a deschis-o 

ziarul „Sportul popular" nu 
mă surprinde, deoarece ca 

antrenor imi dau seama că era 
momentul ca cineva să pună 
punctul pe i în problema rămi 
nerii noastre în urmă la citcva 
specialități atletice. De la început 
vreau să arăt că pentru o condu
cere tehnică justă a întregii miș
cări atletice este necesar să avem 
un antrenor de stat independent, 
capabil, competent, cu simț de 
răspundere și cu experiență.

Apoi, pentru a sintetiza în pu
ține cuvinte părerea mea în pro
blema pe care o discutăm, voi a- 
răta că la baza performanțelor 
s4au: 1. Aptitudinile. 2. Munca 3. 
Regimul de viață 4. Gradul de 
sănătate. Aceste calități legate și 
care se influențează reciproc, ge
nerează rezultatele valoroase, 
că în actualul lot de atletism 
puțini sportivi au calitățile 
sare probelor respective. In 
lași timp ei dau dovadă de cu. 
moditate și muncesc prea puțin. 
Nici regimul de viață al multora 
dintre acești atleți nu este cores
punzător. Numai astfel pot să-mi 
explic de ce Mihai Raica a slăbit 
8 kgr. î-n ultimul timp, de ce A- 
lexandra Sicoe a înregistrat o 
scădere de formă șt de ce Gh. 
pS'Me ‘mbs,rin“rie f?r” a da

Cred 
prea 
nece.
ace-

UH JUCĂTOR UE HĂNDBA l: PROFESORUL C. IĂCHE

Am să caut ca din situația atle
tismului timișorean, pe care o 
cunosc, să desprind cîteva con

cluzii. Am observat o lipsă de con
tinuitate în antrenament a alergăto
rilor de viteză, cauzată de lipsa 
unei baze sportive corespunzătoare. 
Dacă fondiștii pot face crosuri, 
sprinterii au nevoie de o pregătire 
specifică pe care nu au unde s-o 
execute. Din această cauză înșiși 
antrenorii preferă să se ocupe de 
fondiști sau demi-fondiști decît de 
sprinteri. De asemenea, pe lingă

Soțul unei sportive: ofițerul Tiberiu Sicoe

Mă voi referi la situația
din Cluj. Aci am avut doi 
sprinteri, pe Măgdaș și Pop. 

Primul n fost vizat pentru ștafeta 
de 4 x 400 m. Eu am asistat la an
trenamentele sale și cred că pro
gramul pe care l-a executat a fost 
greșit. Vedeam că nu i se potriveș 
te. Era un amestec de antrenament 
de viteză și semi-fcnd. Cu cit i se 
mărea distanta de alergare în an
trenamente, cu atît îi scădea perfor
manta în probele de sprint Pon 
Mircea a fost bolnav de apendicită 
și operat. El este o fire bolnăvi
cioasă și întrucît nu este un talent 
deosebit, ar trebui să lucreze mult. 
Sănătatea nu-i permite. La fete, so
ția mea Al. Sicoe a fost pregătită 
mai întîi pentru cros. Antrenamen
tele de viteză le-a început de abia 
în aprilie, după ce lucrase toată 
iarna fără pauză. La sfîrșitul lui 
aprilie ea a înregistrat o scădere 
bruscă de formă. Cred că ei nu-i 
convin antrenamentele prea tari. 
Dora Copîndeanu a avut patru ac
cidente în acest an. cauzate, după 
părerea mea, de pauzeleWmari pe 
care le face între antrenamente. 
(Programul de studii nu-i permite 
antrenamente zilnice). Stăm prost 
la sprint și aruncări fiindcă nu 
avem adevărate concursuri atletice 
care să angreneze masele și fiind
că în școli și universități atletis
mul este subapreciat. Actualele 
școli de tineret cred că nu-și ating 
scopul, deoarece ele se ocupă nu
mai de atleții care au fost deja de
pistați de asociații. Elementele des
coperite în diverse concursuri nu 
sînt urmărite. De pildă. Ia faza de 
zonă a campionatelor școlilor me
dii eleva Cimpeanu a fugit 500 m 
în 2:19,2. Cine mai știe ceva de ea? 
^Antrenorii preferă oameni fes^iați

ți nu stăpinesc 
Nici nu ar fi 
la C.C.A. unde 
un singur an- 
nu sînt specia.

Ion Armiu,
rezultate,e pe care Ie «ș.eptjin 
de ani de zile de la el. De ase
menea, cred că și metodele de 
antrenament nu sint dintre ce'.e 
mai bune. In plus, dînlre cel pes
te 100 de antrenori calificați doar 
aproximativ 10 la sută lucrează 
electiv, dar nici 
complet oamenii, 
posibil, de pildă, 
funcționează doar 
trenor. Antrenorii 
lizați pe probe. Ei fac din toate 
cite ceva. Asociațiile li rîndul 
lor nu sprijină din proprie iniția
tivă și cu entuziasm atletismul, 
d fiindcă aceasta li re cere de 
către C.C.F.S. Pe lingă toate a- 
cestea, în chestiuni importante se 
amestecă «specialiștii în trdrurile 
tehnice, căutînd să-și impună 
punctul de vedere. Cred că nu
mai astfel s-au putut face pre. 
gătiri pentru Franța la București, 
pe caniculă, deși in presa noastră 
se scria despre temperaturile scă
zute din Franța. Totodată faptul 
că antrenorii care se ocupă de 
unii atleți nu-i pot urmări în cele 
mai importante întreceri peste ho
tare, explică variațiile de formă 
ale acestor sportivi. De pildă, la 
ultima deplasare, în Franța, în a- 
fară de Laszlo Hires au făcut 
declasarea numai antrenori care 
nu oameni în Inti'l **e~re- 

mentalitatea greșită despre sport a 
unor atleti, remarc și mentalitatea 
mercantilă a unor antrenori care 
sînt prea mult interesați de cîștigul 
lor material în raport cu pasiunea 
dezinteresată pe care trebuie s-o 
arate profesiei lor. Am mai obser
vat că elemente foarte dotate pen
tru sprint și aruncări au existat 
întotdeauna in Oltenia. Tocmai în 
această regiune a tării atletismul 
este foarte puțin dezvoltat în pre
zent.

care le pot face glorie, decit tineri 
neinițiați. Exemplul Științei Cluj, 
care nu are juniori este concludent 
Foștii alergători de viteză nu cresc 
cadre. La Cluj avem doi mari cam
pioni : Covaci și Moina, care nu 
au elevi. De asemenea, multi spor 
tivi fruntași nu-i încurajează re 
cei tineri. I-n această categorie 
intră și Al. Sțcoe Organi
zațiile de tineret ca U.T.M -ul și 
consiliile studențești nu duc o mun 
că de orona'-andă pentru snort, ’ar 
C.C.F.S. locad r»u se preccupă la nu
dul sau de atletism. Numai astfel 
îmi explic de ce Gherghelv. care 
de un an de zile a ajuns să alerge 
11 sec. ce 100 m. a fost numit dună 

terminarea școlii tocmai Ia Șhnlenl 
Silvaniei unde nu are nici o pistă 
de atletism și nici antrenor, ceea ce 
l-a determinat pînă în cele din ur
mă să prefere fotbalul pe care-1 joa
că în prezent la Tecuci. La arun
cări și săritura cu prăjina, probe 
mai tehnice, se cere o muncă mai 
mare și din partea atletilor și din 
cea a antrenorilor. Specialiștii sînt 
destul de putini și nesolicitați. Cred 
astfel că Aurel Coman, fostul cam
pion de disc, ar fi indicat ca antre
nor la lot. La rîndul ei. comisia 
centrală de atletism nu tine cont de 
sezisări și propuneri venite din afa
ră. Personal am făcut unele propu
neri cu prilejul ședințelor comisiei 
regionale, cum ar fi : organizarea 
de competiții inter-raionale, depla
sarea atletilor fruntași pe raioane, 
competiții internaționale la Cluj — 
meciul de juniori cu bulgarii, de 
pildă — etc. dintre care nici una nu 
a fost luată în seamă. Cu prilejul 
analizelor care se fac acestea pri
vesc cu regularitate pe atleti și ni
ciodată pe cei din conducerea ins
pecției și a C.C.F.S.-ului.

antrenor la Știința Cluj
zentativ. Aceasta iixu-ioe, 
părerea mea, cu schimbarea co
mandantului în ajunul unei bă
tălii decisive. Vecinii noștri ne-au 
învățat rr.uite, dar noi nu vrem 
să ținem seama de experiența lor: 
juniorii unguri au deplasat anul 
trecut la Ploești 9 antrenori, iar 
bulgarii, tot în meciul de juniori 
de la București, au venit cu 11 
sau 12 antrenori. In încheiere cred 
că trebuie spus ceva și despre 
dessle schimbări survenite 
componența loturilor ce fac 
plasări peste hotare ceea ce 
ca urmare directă crearea 
psihoze speciale în care preocu
parea pur sportivă a atletului 
este înlocuită de preocuparea efec
tuării deplasării în sine.

Propun: o acțiune de descope
rire a elementelor apte pentru a. 
tletism și, mai ales, pentru sprint, 
sărituri și aruncări, dar o acțiune 
dusă pînă la capăt, nu așa cum 
se procedează de obicei la cro
surile de masă și spartachiade, 
cînd cei ce se remarcă nu sînt 
urmăriți șj îndrumați în conti
nuare; trimiterea în această iarnă 
pe timp de cîteva luni, a unui 
număr de 5 antrenori în străină
tate după cum urmează: pentru 
disc și greutate în Cehoslovacia; 
pentru suliță in Polonia; pentru 
fond și semi-fond in Ungaria, 
pentru sprint în U.R.S.S. și pen
tru prăjină in Polonia; asociațiile 
să fie determinate să ia atletismul 
>n serios; (la Cluj din 12.000 stu- 
denți snau recrutat doar 60 de 
membri pentru secția de atletism 
a Științei fapt pentru care aso
ciația și colectivul poartă o mare 
parte din vină).

Io,, \i/iese..may.r 
actuală cel mai 
țării. Dir... cu 
face primăvara...

este .a ora 
bun sprinter al 

o floare nu se

Părerea unui chirurgindrăgcstit de atletism: dr. Puiu P op
avut prilejul 

părerea in

observă sufi- 
atunci end 

spor-

De mult n-am 
să-mi exprim 
legătură cu activitatea at'e. 

tică. De aceea o voi face acum 
fără menajamente. In primul rînd 
cred că stimularea actuală a u- 
nor sportivi se face după criterii 
nesportive. Nu sc 
cîent discernământ 
trebuie sprijiniți anamiți 
tivi, iar justificările preferințelor 
se situează în afara tehnice». Nu
mai așa îmi pot explica, de pil
dă de ce Gabriel Georgescu, fos
tul recordman la aruncarea greu
tății, nu a putut să revină la 
vechea sa formă. Se pare că t 
s-a promis tot sprijinul dar i s-a 
vorbit prea mult și insistent ce o 
condiție: aceea de a depăși 17 m. 
Onestitatea l-a împiedicat să-și 
ia acest angajament.

Așa cum în meseria 
medic eu caut să mă 
așa cum în general în 
meniile de activitate valorii; cer
te sînt cultivate, cred că și în a-

demea 
cultiv și 
toate <*o.

Ion Moina a fost cel mai valoros reprezentant al alergărilor 
de viteză din țara noastră. Recor durile sale la 100 m., 200 m. și 
400 m. plat, au rezistat pînă ac um.

Ne vorbește un
Pițu Covaci (10,6

Am remarcat desigur criza de 
sprinteri ce se resimte în atle
tismul nostru. Pe lingă decăde

rea formei sportive a actualilor 
sprinteri, decădere explicabilă în 
parte, se poate totuși vorbi de o pro
nunțată criză a sprinterilor. Perso
nal nu văd apărînd elemente noi. Ve
chii alergători, chiar dacă-și revin 
în formă, totuși nu pot face să dispa
ră actualul impas. Cred că între
prinderea unor acțiuni în școli șl 
universități ar duce la descoperirea 
de elemente care după depistarea 
făcută pe distanțe scurte, pot in
tra pe rruna specialist1'lor. Pentru 
sportivii fruntași cred că antrena
mentele sînt insuficient de indivi
dualizate și că antrenorii loturilor 
nu (in seama de programele cu 
care vin la lot unii alergători și 
aplică tuturor același „tarif". Mai 
cred că s-ar putea face ceva și 
centru popularizarea alergărilor de 
viteză așa cum cu ani în ur
mă Ion Morns oferise o cupă drept 
Criteriu de viteză, ceea ce a con
stituit un mare stimulent printre 
tineri. Ca să exemplific cum se 
lucrează uneori la lotul republican, 
voi folosi exemplul lui Marks, pe 
care noi l-am descoperit, e drent la 

sa-și 
este

tletism principiul trebuie 
facă loc, maâ ales că aci nu 
vorba de o documentare scrisă 
prea bogată. Deci, propun ca an
trenorii cei buni sub aspect teh
nic să aibă posibilitatea să vadă 
multe concursuri și cred că este 
mai util uneori să se deplaseze 
un antrenor decit un atlet la o 
mare competiție, unde mai ales 
nu avem șanse să ne clasăm o 
norabil. In această privință ma
ghiarii oferă un bun exemplu. D* 
la fiecare concurs fieoare antre
nor poate aduce cel puțin cite a 
noutate. Atunci cînd ne hotărîm 
să recurgem la serviciile unui an. 
trenor străin, consider mai util 
ca acesta să lucreze tot cu antre
nori și nu cu atleți, fiindcă pre
zența lui aci este temporara. Ca
drele permanente, cei care trăiesc 
zi de zi alături de atieți, care ne 
cunosc
buie să
creze
noastre

obiceiurile, limba, ei tre- 
fiie cei care trebuie să lu. 
direct cu atleții. Cadrele 
tehnice nu se bucură de

fost recordman: 
pe 100 m. plat)

o probă de sprint de 100 m., dar 
căruia ti întrevedeam un viitor de 
patrusutist. De abia de curînd el 
aleargă această distanță. Totodată 
sînt de părere că componență șta
fetelor nu antrenează suficient 
schimburile și că ei nu au ca punct 
obligatoriu în program perfecționa
rea schimburilor, ci o fac doar cu 
2—3 zile înaintea concursurilor.

Pot să afirm că sprintul a carac
terizat atletismul romînesc și că așa 
cum aruncătorii de greutate și disc 
din Cehoslovacia au asigurat o glo
rie îndelungată sportului din acea
stă țară, tot astfel și viteziștii ro- 
mîni puteau să mențină tradiț a ve
chilor alergători de sprint. Este clar 
că tinerii noștri sînt înzestrați su 
viteză, dar că această calitate nu 
este suficient cultivată. In școli e 
medii va trebui lucrat mai serios, 
fiindcă de aci se vor naște talente 
Jocurile sportive sînt firește_mai 
atractive 
tismuhii 
drați in 
profesori 
rea pe jocurile sportive prin prac
tica ailetismu’ui, vom ajunge să 
avem din nou alergători de viteză 
va oroși.

și copiii le prefer^^^e- 
Totuși, cu specialișt^mca- 
învățămlntul mediu și cu 
care-și vor baza pregăti

^^ur.

grijă din partea forurnior compe
tente și aceasta este dovedită de 
numeroasele cazuri în care lotu. 
rile de atleți au fost însoțite mai 
curînd de nespecialiști decit de 
antrenori. Mai cred de asemenea 
că ar fi bine să se opereze aaiu- 
mite schimbări in componența u- 
nor comitete de cultură fizică și 
sport, în care anumâți oameni lu
crează de peste 9 ani de pildă, 
ceea ce duce în mod direct la o 
stagnare și la o imposibilitate a 
unor schimbări de fond.

Mulți acuză rămi nerea 
mă la unele probe prin lipsa ba
zei materiale. Sînt de acord cu 
aceasta, dar nu sint de acord că 
fondul material reprezintă totul, 
îmi amintesc că studenții din 
Cluj'au cîștigat în 1944 la Pre
deal, deși întreaga secție avea 
doar trei perechi de pantofi și 
șase treninguri. Exista însă mai 
mult entuziasm pentru atletism, 
pentru colectiv și atleții nu aștep
tau să li se asigure întii ccndițu 
speciale.



Comportarea de !a Paris a atleților noștri 
a deziluzionat...

Ei jau ocazia sâ o infirme cu prilejul Campionatelor 
* Internaționale!

Redactorii de atletism ai ziare
lor și revistelor care apar la Pa
ris s-au ocupat cu toată seriozi
tatea de meciul echipelor Franței 
și R.P.R. de care ei legau posi
bilitatea unei revanșe 
frîngenea suferită de 
franceză, anul 
rești. Ca și 
ei se așteptau 
foarte strtas în 
sau a celeilalte 
decisă 
ultimelor probe, iar diferența de 
punctaj se anunța a fi, în orice 
caz, destul de mică. Cînd specia
liștii francezi făceau aceste cal
cule se gîndeau desigur, în primul 
rînd, la meciul din anul trecut 
de la București, la progresul mar
cat de rnulți dintre tinerii noștri 
atleți în ultima perioadă de timp 

special la alergările de semi- 
și fond), ca și la faptul că 
convinși câ atleții noștri vor 

căuta să obțină o nouă confirmare 
internațională cu ocazia primei lor 
evoluții pe cel mai mare stadion 
al Franței. In ceea ce ne privește 
cunoaștem puterea de luptă a atie- 
ților noștri, (ilustrată atît de fru
mos în desfășurarea ultimelor două 
zile ale Jocurilor Balcanice de La 
Belgrad), cunoșteam dorința lor 
de a se comporta cît mai bine și 
de a putea obține rezultate at mai 
bune.

Toate aceste presupuneri s-au 
dovedit, în cea mai mare parte, 
cu totul departe de adevăr și pînă 
la urmă intfirmînd toate așteptă
rile și speranțele, atleții noștri au 
pierdut meciul cu Franța la o 
mare diferență de punctaj, ratând 
afirmarea în prima lor evoluție 
la Paris.

La Paris, echipa noastră a dez
iluzionat ' aproape ta întregime. 
Ntunai victoriile repurtate de Ni- 
oolae Rășcănescu, Ilie Sa vei. Ion 
Wlesenmayer, Constantin 'A ioanei 
și comportarea destul de bună a 
lui Constantin Dumitru, " 
loan (numai la triplu), 
Riaica și încă a altar cîțiva nu au 
putut îndullci gustul amar al unei 
îtifrîngeri atît de categorioe a e- 
chipei noastre, pe care cei mal 
rnulți dintre atleți nu au reușit 
să o atenueze, cî mad mult să-i 
mărească proporțiile prin rezulta
te submediocre. Așteptam de la 
majoritatea atleților noștri , o 
comportare pe măsura ultimele» 
lor evoluții. La Paris ei au fost 
iar de nerecunoscut. Există desi
gur o serie de motive (le-am ex
pus în numărul nostru de sîm
bătă), dar cu toate acestea, ju
decind la rece, nu putem găsi 
nici un fel de explicație pentru 
modul penibil ta care Strzelbiscki 
a terminat cursa de 3.000 m, ob. 
stacole, pentru rezultatele slabe ale

pentru în- 
naționala 
La

de
un

Bucu- 
altfeL 

meci 
uneia

trecut 
noi 

însă la 
care victoria 
echipe, avea să fie 

eventual de desfășurarea

Sorin 
Aurel

Turneul din Anglia
Presa engleză comentează pe larg evoluția 

rugbi știlor romîni

săritorilor în lungime și prăjină, 
al lui Coveianu la disc (nici mă
car 40 metri, limita mediocrității), 
etc. pentru faptul că la 1.500 m„ 
5.000 m. și 10.000 m atleții noș
tri nu au contat nici măcar un 
singur moment în desfășurarea 
curselor, comportîndu-se foarte 
slab, etc.

Nu odată, la masa presei unde 
mă aflam, am fost întrebat de 
numeroșii gazetari francezi „Ce 
se întîmplă cu atleții romîni?” și 
de fiecare dată m.am mulțumit să 
dau neputincios din umeri. Este 
adevărat că de data aceasta echi
pa noastră a întîlnit o echipă a 
Franței ta mare formă, o echipă 
puternică, destul de bine sulat.ă, 
care a intrat pe stadion decisă 
să-și ia revanșa pentru înfrînge- 
rea de anul trecut și pusă pc 
fapte fnari chiar și în meciul cu 
puternica echipă a R.F. Germane. 
EL și despre aceasta ar mai fi 
ceva de spus: deși participam îm
preună în același concurs (clasa
ment nu s-a făcut dar aceasta 
nici n-a avut importanță)
atleții germani, atleții noștri 
s-au considerat nici măcar
singur moment și adversari ai
oestora. așa cum au făcut fran
cezii, și de aceea au și fost de. 
parte în desfășurarea multor pro. 
be, oare au avut pe prim plan pe 
germani și francezi.

Comportarea de la Paris a *- 
tleților noștri a readus în discu
ție o problemă mai veche: slaba 
lor comportare la Campionatele 
europene de la Berna. Și atunci, 
ca și acum, au concurat la fel de 
slab. Oare arieții noșțri nu știu 
să lupte în concursuri im. 
portante desfășurate in străinăta
te? N-a<n fi dispuși totuși să cre
dem acest lucru în totalitatea lui. 
Atenei ne întrebăm și noi, așa 
cum se întreabă oricine, ce

Nu cumva 
socotesc me

ciurile din străinătate ca pe o 
plimbare și tocmai de aceea se 
comportă ca niște simpli turiști? 
Nu cumva într-o 
sare îi preocupă mai mult ceea 
ce au de văzut, d—“ î..‘.—---- 
la 
că

cu 
nu 
ua

LEICESTER 10 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Sîmbătă după 
amiază, la numai o jumătate de 
oră după ce arbitrul meciului H. B. 
Elliot a fluierat sfîrșitul jocului 
dintre echipele Leicester Tigers și 
Selecționata Bucureștiului. pe stră
zile orașului se vindeau nenumărate 
exemplare ale ziarelor locale Sports 
Mail și Sports Mercury.

Ambele ziare au redat pe iarg fil
mul meciului și au făcut o serie de 
scurte aprecieri, privind comporta
rea celor două echipe.

Sub titlul „Romînii au scăpat oca
zia de a cîștiga” Sports Mail co
mentează faptul că romînii au fost 
mai buni, dar că nu au obținut vic
toria datorită faptului că au făcut 
un joc prea deiensiv.

Ziarul apreciază câ au fost con
diții ideale pentru un ioc deschis, 
dar ambele echipe s-au bătut reci
proc. prea mult pe înaintare.

Rominiî nu au fost așa de bun) 
cum se aștepta, dar au arătat mij
loace și execuții inteligente lucruri 
pe care nu le-am mai intilnit aici. 
Au greșit iasă pentru că nu au fo
losit toate mingile deschise și dese
ori au ezitat in inițierea unor ac
țiuni. A Penciu. este un jucător de 
prima clasa căruia Jucătorii selec
ționatei Bucureștiului au mult sa-i 
mulțumească.

„Tigrii* au realizat mai mult de
cît se aștepta de la ei. înaintașii au 
lucrat bine, deși viteza adversari
lor a fost excelentă. Centrii au pă
rut periculoși dar hu au pasat des
tule mingi la aripi.

Sports Mercury remarcă de ase
menea spiritul de luptă al romîni- 
lor și în deosebi condiția fizică, dar

critică jocul închis. Ziarul remarcă 
pe Marinache. Penciu și Barbu. Tri
misul special al cotidianului Daily 
Telegraph, Robin Malar. își începe 
cronica săptăminală de rugbi cu 
Jocul Leicester Tigers -• Selecțio
nata Bucureștiului. înaintea topor- 
tajului privind meciul dintre Har
lequins și echipa R.F. Germane. El 
spune că jocul nu a foot atît de 
frumos pentru că s-a jucat mult pe 
înaintare. In continuare el scrie: 
„Pachetul de înaintași romin s-a 
remarcat și in special Marinache și 
Mladin care au n detentă foarte 
bună, dar care au greșit neprin- 
zind balonul ci voleibalîndu-L ju
mătății la grămadă. D. lonescu a ju
cat bine dar linia de 3/4 nu a folo
sit suficient baloanele primite. Li
nia II l-a a fost foarte bună și in 
special Moraru. Fundașul Penciu e 
un talent exceptional al cărui ral 
de atacant este eseniial in acțiunile 
ofensive ale echipei. A jucat formi
dabil tot meciul iar jocul său carac
terizează entuziasmul echipei nomi
ne. In Sunday Times, cel mai renu
mit cronicar de rugbi din Anglia. 
Vivien Jenkins un fost internațio
nal. care a venit special la Leicester 
să vadă meciul, scrie printre altri*’: 
..Oboseala drumului de la Cardif 
la Leicester a fost recompeasatâ nu 
atît de frumusețea jocului ci de dir- 
zenia care a caracterizat această 
partidă. Rominiî care s-au impus 
exigenfilor spectatori englezi, au 
demonstrat din nou un joc bun dar 
nu la nivelul așteptat**. $i Jenkins a 
remarcat pe Penciu și lonescu. El 
are cuvinte de laudă pentru înain
tare și critică treisferturile pentru 
puțina activitate desfășurată.

Dl. Thomeloe, secretarul onorifie 
al clubului Leicester Tigers fost ju
cător de mai multe ori in echipa An
gliei și rnulți ani membru al comi
tetului de conducere al Federației 
Britanice de Rugbi s declarat că 
Penciu e cel mai bun fundaș pe 
care l-a văzut în viața sa. La afir
mația noastră câ vom publica a- 
ceastă declarație, domnia sa ne-a 
dat-o în scris și a semnat adăugind 
câ in afară de putinele meciuri sus
ținute de naticnala Angliei ia care 
nu a asistat, nu a văzut un astfel de 
fundaș, așa că poate să spună cu 
toată autoritatea cele afirmate mai 
sus.

Popularitatea și prietenia cu care 
sînt înconjurați rugbiștii romîni 
este deosebit de mare. Simbâtâ după 
meci. Ia clubul stadionului și apoi 
la banchet jucătorii noștri s-au in
tilnit cu gazdele, oficialii și condu
cătorii petreeîndu-și seara într-o 
atmosferă prietenească. Din ambele 
părți s-au făcut urări pentru strîn- 
gerea relațiilor de prietenie între 
sportivii și popoarele celor două 
țări.

Duminică dimineață jucătorii noș
tri au vizitat frumoasele monumen
te ale orașului, ruinele unei vechi 
construcții romane, iar după amia
ză frumosul castel Bellvoir. care da
tează din sec. al XlII-lea. Astăzi di
mineață. ei au vizitat marea fabri
că de textile Sf. Margareta, una din
tre cele mai mari din lume, iar în 
cursul după amiezii au făcut o fru
moasă excursie în localitatea Rugby, 
„load natal" ăl acestui vechi joc, 
situată la 30 km de Leicester.

SIMION ■Ticu
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După finalele campionatului republican de natație

Cîteva constatări privind desfășurarea probelor de înot

tatîmplă cu ei. 
urni dintre ei

asemenea depta-

decît întrecerile 
parte? Se parecare vor lua 

adevărul nu este muh departe 
de aici! Și ar fi păcat pentru 
toată încrederea ce le-a fost acor
dată! Conducerea lotului (echipei) 
trebuie să acorde o mult mai 
mare atențe pregătirii și unității 
moral volitive a colectivului. 
Atleții noștri au datoria să 
reflecteze cinstit asupra felului în 
care 6-au comportat în Franța, 
să-și analizeze cu toată seriozita
tea lipsurile șr să dovedească tu
turor că meciul de la Paris a fost 
totuși un fapt întîmplător.

ROMEO VILARA

Așa după cum a reieșit și din 
relatările noastre anterioare, pri
vind desfășurarea campionatelor 
republicane de natație rezervate 
seniorilor, Maria Both a dominat 
cu autoritate prin valoarea per
formanțelor realizate pe ceriatți 
participanți. Dintre cele 4 recor
duri stabilite de ea în probele 
100 m., 200., 400 m. liber și 100 
m. spate (1:16,0) acesta din 
urmă merită cu prisosință a fi 
dta nou comentat, deoarece re
prezintă într-adevâr o performan
ță de valoare internațională. Cu 
acest rezultat Maria Both a în
deplinit norma de maesbră a 
sportului. Înainte de a prezenta 
cele mai bune performanțe din 
lume pe 
orii să 
se află 
îmbunătățtndti-și performanța sa 
de la 24 iimie și pînă ta momen
tul de față astfel: 1:17,4, 1:16.6 
și 1:16,0. Iată acum finalistele 
probabile pentru Melbourne hi

anul 1956, considerăm 
arătăm că Maria Both 
in continuă dezvoltare, Fclix neitz (C.C.A.)

proba de 100 m. spate de care 
t reprezentanta noastră s-a apropiat 

simțitor, după ultima ei perfor
manță. I. J. Grinham (Anglia)

V. ARNAUTU 
D. GfRLEȘTEANU

Semnul .regal" dintre 
două noțiuni... contradictorii ar 
constitui un paradox, dară 
ne-am referi cit de rit la acei 
oameni care, din pură dragoste 
de sport .suit în stare să-și sa
crifice tot timpul liber de ta 
ieșirea din producție și pînă 
noaptea ttrziu, pentru a crea ti
neretului posibilitatea de a se 
împrieteni cu sportul.

Cu toată dorința noastră de 
a-l clasa definitiv în galeria per
sonajelor negative, trebuie să 
recunoaștem că tipul e simpa
tic. Nici n-ar putea fi altfel, 
fără ca acest fapt să-i aducă 
grave prejudicii morale, dar 
mai al»s. materiale îndeobște, 
e un tînăr între 17-20 de ani, 
ager, nu prost, foarte descur
căreț, absolvent al riiorva clase 
de școală medie, bun de gură 
și gata aricind să ie servească 
In modul cri mai dezinteresat. 
De altfel, această ultimă carac
teristică este orincipafa sa ca
litate. Mu-l vei auzi niciodată 
refuzlnd să-ți facă vreun servi
ciu sub pretextul lipsei de timp, 
pentru că eroul nostru nu e ni
ciodată ocupat, ca banalii săi 
semeni, legați de o prozaică 
semnătură intr-o condică de 
prezență sau al căror timp e 
drămuit de ceasul de pontaj. 
Liber ca o pasăre în zbor, el 
își face veacul prin sediile or
ganizațiilor sportive, oferindu-șt 
serviciile, punbndu-și la inimă 
orice necaz șt buctirtndti-se de 
orice succes. Este pata să înde
plinească (bineînțeles, voluntar

și dezinteresat} cele mai diverse 
și ingrate sarcini. tncepind cu 
transcrierea unui imens regis
tru, continuînd ca arbitrarea ce
lor mai neînsemnate competiții, 
cu rezolvarea problemelor le
gate de cazări, primiri de oas
peți, transmisii la stații de ra

dioamplificare, confecționarea de 
lozinci și t-rminmd cu dep'a- 
sări (firește, pentru îndrumare 
și control, cu delegație în re
gulă} în cele mai noroioase co
mune din raion.

Ce comoară reprezintă un ast
fel de om pe lingă orice organ 
de conducere sportivă care ori- 
cînd se plînge de lipsă de ac
tiviști. mai ales că totul se face 
fără pretenții, în modul cel mai 
dezinteresat! Ca activist, atunci 
cînd primești un atare sprijin, 
nu te poți opri să te gîndeșfi 
înduioșat la soarta unui astfel 
de om: nu tu serviri, nu tu 
scoală, nu tu venituri: omul tre
buie totuși să mănînce, să *e 
îmbrace... Așa că „trebuie să 
facem ceva pentru el".

începutul îl constituie mai 
totdeauna âte un bon de masă 
(unde ' măruncă atîția sportivi, 
nu se cunoaște o gură în plus}, 
cîte un premiu stimulativ, cite 
un mic avantai, ca să nu spună 
omul că muncește chiar de po
mană. Sigur, tînărul nostru erou 
dă și el din coate: intră în pro
bleme, tocește regulamentele 
(toate, de la fotbal pîn-'a oină), 
se agită căutînd să se facă in-

dispensabil, pătrunde in diverse 
,.comitete și comiții", foc? re
ferate. propuneri... Și, in timp 
ce a ți colegi ai lui învață o 
meserie, muncesc pe un șantier 
sau urmează o facultate, el cau
tă să-și creeze cit mai multe po
sibilități de „mic ciubuc", de 
trai ușor fără muncă și răspun
deri și... reușește. Cum? Ne-a 
mărturisit-o el însuși la o halbă 
de bere între două arbitraje: 
„Hai să luăm o săptă«nî>nă oare
care, indiferent de sezon, și ai 
să vezi cum se scoate paraua 
fără bătaie de can. Cinci ar- 
bi'tnaje ciupesc? Cnroesc. Asta 
înseamnă pe puțin 75 de lei. O 
deplasare în regiune iese? Iese. 
Cu diurnă (doar nu-s fraier să 
nu mă invit undeva la masă) 
cu cazare (unde mă duc eu nici 
nu există hotel), cu una-alta 
(mai un kil de brînză, mai o 
sticlă-două de țuică) hai să pu
nem încă 50-60 de lei. La me
ciul divizionar de fotbal, la at
letism, sau Ia cros, sau, mă rog. 
la orice e nevoie de crainic? 
Asta înseamnă încă un barem, 
încă un pol. Cu astea, cu al
tele, vtu cam ia vreo două-trei 
sutane pe săptămînă. E rău?»

Din pură modestie, activistul 
nostru „obștesc"' nu mai amin
tește de premiile „stimulative" 
pentru mancă... dezinteresată, 
de colaborările primite în cali
tate de corespondent... voluntar, 
de toate celetalte mici recom
pense care înseamnă fie o creș
tere a venitului, a influenței, fie 
o economie la cheltuiei proprii.

șc
Și uite așa, afUndu-se în trea
bă, fără să contribuie de fapt 
cu nimic la bunul mers al lu
crurilor, „eroul" nostru se des
curcă și.. nu se descurcă rău. 
Chil că unii spun că-i un pier
de vară, iar e1 însuși se jenea
ză să dezvălu’e tuturor „profe
sia sa de bază", la fiecare sfir- 
șit de lună, bilanțul iese pozitiv. 
Și tn fond, zice e'. asta contea
ză.

Și iată cum nu unul, nu doi. 
ci destul de rnulți tineri sint 
scoși din circuitul vieții, rupți 
de preocupările firești ale tine
retului. și transformați în oa
meni fără căpătîi, fără viitor, 
in adevărați paraziți. Vina nu 
e numai a lor. Acești tineri a.u 
părinți care își socotesc datoria 
încheiată de îndată ce băiatul 
lor își c'știgă existența, indife
rent cum Acești tineri găsesc 
sprijinitori în activiștii oomozi 
sau condamnabil de îngăduitori, 
care prin „înțelegerea" pe care 
o manifestă îi conduc pe un 
drum ce nu duce nicăieri.

tar ruperea acestor „plante 
agățătoare" de pe trunchiul să
nătos a’, mișcării noastre spor
tive constituie un lucru bun. Nu 
numai pentru mișcarea sportivă, 
ci în primul rînd pentru acești 
pierde-vară, pentru acești acti
viști obștești DE PROFESIE, 
care vor deveni. în sflrșit, ac
tiviști voluntari „CU PROFE
SIE I

1

Pajor
VFieiema

(R.P.U.) 
(Olanda) 
(Olanda)

2. £.
3. a.

4. /. van Alphen ,
5. H. Schmidt (R.F. Ger» 
1:13,9; 6. C. Cone (S.U.Ai 
7. L. de Nijs (Olanda)

, 8. GeUner (R.-P. Poloni)

1:13.4; 
1:13.7; 
1:13.8: ‘ 
1:13.9; 
mană) 
1:14,4;
I : 14,6; 
1:15,2.

a Tot 
dar de 
se știe 
valoare 
mfaaciu 
duri recordul juniorilor de cate
goria I: in serii, 1:12,8 iar io • 
finală 1:12,5, ceea ce ne face să 
credem că în curînd și la acest 
procedeu, performanțele vor fi îm
bunătățite în mod mai substanțiaL 
De remarcat că tinărul Kammschi 
l-a învins pentru prima oară pe 
recordmanul probei Aurei Mîndoiu, 
„oprit' " . _
tehnice» sale prea rudimentare.
• O probă viu disputată care 

a lăsat 
lent cea de 200 m. bras băieți. 
Arbitrii de sosire (ou o singură 
excepție) și cronometrele au dic
tat egalitate perfectă pentru F. 
Heitz și M. Mitrofan. (2:43,9). 
Conform regulamentului, campionul 
probei trebuia să fie decis prin 
repetarea cursei, ceea ce nu s-a 
mai întâmplat, deoarece Mitro
fan a renunțat să se mai pre
zinte la start. Un gest cu cate 
nu ne putem declara de acord in
diferent de motivele care l-au 
determinat.
• O atitudine complet greșită a 

avut-o și Iosif Enăceanu, antee- 
nonul colectivului Știința Bucu
rești. Acesta și-a sfătuit „elevii" 
să considere unele probe indivi
duale neimportante sau ca o sim
plă „încălzire”, pentru a obține 
cu ei rezultate maxime în pro
bele <fe ștafetă, care aveau să ur
meze. Subliniem modul neprinci
pial al acestui antrenor de a privi 
lucrurile cu aceeași grabă cu care 
i-am recunoscut în repetate rîn- 
duri, meritele.

• Clasamentul general la sfîrși
tul probelor de înot și sărituri 
oglindește în egală măsură aten
ția pe care o acordă asociațiile 
sportive acestei discipline spor
tive, ca și interesul cu care an
trenorii noștri pregătesc loturile 
de sportiw. Iată 
Progresul 62 pct. 
91 pct. (feminin), 
(masculin) + 102 
Dinamo 102 pot.

23 pot. (feminin), 
(masculin) + 16

la procedeul tehnic spate, 
astă dată la băieți, unde 
că performanțele sîtrt de 
scăzută, juniorul D. Ka- 
a ameliorat în două rin*

să progreseze din cauza

loc multor comentarii a

clasamentul s 
(masculin) +| 
Știința 39 pct. 
pct. (feminin), 
(masculin) +j 

C.C.A. 87 pcf, 
pct. (feminin).
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Atleții polonezi sînt

’ Cutrederimd stirăziile Cracoviei, 
în acel sfîrșit de săptămînă din 
august, privirea mi-a fost atrasă 
«le literele de-o șchioapă ale unui 
afiș. Era anunțată acolo o întîl- 
nire atletică între două echipe 
de club: Kolejarz Cracovia și 
Slavia Kosice. La începrit, pers
pectivele umed asemenea întâlniri 
mu mi se păreau prea interesante. 
Știam bine că toți „olimpicii" 
polonezi se află în plin antrena
ment la Spala, mică localitate în 
mijlocul pădurilor, situată la 
300 km. de Varșovia, și aveam 
chiar de gînd să-i vizitez acolo. 
Citind însă mai cu atenție afișul, 
am întîlnit trecute unele nume 
sonore ale atletismului polonez: 
Chromik, Janiszewskâ, Schmidt, 
Lerczak, Kusion etc. N-am stat 
«nuli pe gânduri, și în după amia
za aceleiași zile, luam loc în 
tribunele cochetului stadion „O- 
Jimpia",
VARȘOVIA — BUCUREȘTI — 

MELBOURNE
’Prima dintre atletele poloneze 

cu care am stat de vorbă la Cra
covia, pe stadionul Olimpia, a 
3ost cunoscuta sprinteră Barbara 
Lerczak. Tocmai se terminase 
proba de 100 m. plat. N-a fost 
nevoie să aștept anunțul crai
nicului pentru a înțelege, după . 
îmbrățișările și felicitările adver
sarelor ei, că Barbara realizase 
vn timp bun. Intr-adevăr, 11,8 
cec. însemna reeditarea unui va
loros record personal.

— „Dacă voi participa la cam
pionatele de la București ?“

(Barbara Lerczak părea foarte 
surprinsă de întrebarea mea). 
Bineînțeles. Nicăieri în străină
tate nu m-am simțit atît de bine 
ca la București, pe care l-am 
vizitat pînă acum de 2 ori. De 
data aceasta așteptăm însă reve
derea cu Bucureștiul cu mai multă 
nerăbdare ca oricînd. Vorbesc la 
plural fiindcă... sîn'tem patru.

Și Lerczakova îmi prezentă a- 
poi pe colegele ei de ștafetă, Ma
rie Kusion, Halina Richter și Ge- 
noveva Minicka, cu care tocmai 
se întrecuse în cursa de 100 m. 
jriat. Ștafeta națională poloneză 
este autoarea în acest an a unui 
foarte Valoros record: 45,9 sec.

— ....Cu 45,9 ne-am cîștigat la
Milano primul standard olimpic. 
Dar pentru plecarea la Melbourne, 
trebuie să repetăm performanța 
Și nu eslte altă ocazie mai bună 
decît concursul de la București. 
Alături de atletele sovietice și 
germane, e și greu să nu Obții un 
timip bun. Pentru noi, Bucureștiul 
este marele examen înainte de 
Melbourne. Dacă-1 luăm cu „foar
te bine", plecăm în Australia..." 

Nu e de mirare că Barbara 
Lerczak este bine familiarizată cu 
limbajul studențesc. Co recordmana 
poloneză este studentă la facul
tatea de filologie a străveche! 
universități din Cracovia, la sec
ția de limbi romanice. Ea vor
bește destui de bine limba fran
ceză, lucru pe care nu l-a.... re
gretat decît o singură dată în 
ivii ață, șj anume... la Milano.

— ....Tocmai bătuse Janusz
[fnjr. Sidlo) recordul mondial. De 
îndată am fost asaltată de zia
riști. Ei vorbeau franțuzește, iar 
•Janusz... nemțește. A trebuit să 
Iac eu pe translatoarea. De-abia 
după cifteva ore am putut scăpa. 
lAm fost atunci mai obosită decît 
după cel mai greu concurs..."

— „In schimb recordul merita 
osteneala".

— „Desigur. Poate că nici a 
doua oară n-aș refuza o asemenea 
misiune. Te rog însă tin lucru: 
aiu lua ast« drept o invitație pen- 
itru ziariștii de la București.. ".
I .PENTRU RUT, DUELUL CU 
j ATLEȚII SOVIETICI; PENTRU 
| SIDLO, REABILITAREA

Pe Tadeusz Rut l-am întîlnit 
3a Varșovia, în ajunul plecării e- 
•chipei poloneze spre Oslo. Dețină
tor al unui proaspăt record de 
62,70 m., masivul Rut părea op
timist în ce privește întrecerea 
cu Sverre Strandli (și, într-ade- 
văr, la Oslo, nu numai că i-a 
Învins pe Strandli dar a și sta
bilit un excelent record.

— „Sper să concurez la Bucu
rești alături de atleții sovietici. Sa- 
moțvetov și Nikulin. întâlnirea cu 
puternicii atleți sovietici acum, în 
.preajma Jocurilor Olimpice, contea
ză toarte mult pentru mine", mi-a
spus el.

Tadeusz Rut, excelentul recordman 
polonez la aruncarea ciocanului

In aceeași seară l-am întîlnit 
și pe recordmanul lumii Janusz 
Sidlo. Mii s-a părut puțin nervos, 
precipitat și, în orice caz, foarte 
preocupat de apropiatul duel cu 
Daniel sen.

— „Datorez spectatorilor bucu- 
reștenă un rezultat mai bun decît 
acum doi ani. Cam atît pot spune 
acum despre concursul de la' 
București care mi se pare încă 
foarte departe".

In răstimpul care a trecut de 
atunci Sidlo a evoluat de două 
ori, dar fără succes. învins de 
Dantolsen la Oslo, el avea să fie 
îrttreeuit apoi de Kopyto și Maquet 
in cadrul recentului meci Polonia 
— Franța. Să ne permitem a privi 
dorința lui de reabilitare și prin 
prisma acestor rezultate, ulteri
oare întrevederii noastre ? Cred 
că da. Intr-un concurs de amploa
rea celui pe care-1 așteptăm, re
cordmanul lumii va avea -ocazia 
să Obțină un rezultat pe măsura 
puteriior lui.

IACI NT MANOLIU

Anul acesta, pentru prima oa
ră, pe pista stadionului Repu
blicii vor evolua și reprezentan
ți ai atletismului de dincolo de 
ocean. Federația americană de 
atletism amator a anunțat 
participarea a trei dintre cei 
mai buni atleți ai săi, la ac
tuala ediție a Campionatelor 
noastre internaționale. După 
cum am mai scris, este vorba 
de sprinterul Willie Williams și 
de săritorii Ernie Shelton și 
Bob Gutowski.

Celor mai mti'ți dintre dum
neavoastră vă sînt desigur cu
noscute numele acestor atleți și 
de asemenea și performantele 
lor cele mai bune. Cu toate a- 
cestea găsim necesară o scurtă 
prezentare a lor mai înainte de 
a-i vedea evoluând în întrece
rile de la sfîrșitul acestei săptă
mâni.

Dintre toți, ce! mai cunoscut 
este fără nici un fel de discu
ție săritorul în înălțime Ernie 
Shelton, acela care a aspirat

gata de start...
■ —I —«I • I— ■ ■■»■« —

51 „olimpici sovietici” la București...
„Internaționalele de la Bu

curești vor constitui un ultim 
criteriu de verificare al atleți- 
lor sovietici pentru a'cătuirea 
echipei olimpice definitive", A- 
ceasta a fost declarația re care 
cunoscutul antrenor sovietic G. 
Korobkov a făcut-o cu prilejul 
vizitei în capitala Marii Brita
nii, corespondentului de la Lon- 
dra al ziarului nostru, Iată de 
ae în zilele de 15, 16 și 17 sep
tembrie atletismul sovietic va fi 
strălucit reprezentat în întrece
rile de pe stadionul Republicii.

In pag. 8-a a ziarului nostru 
vă facem cunoscut de altfel lo
tul complet al U.R.S.S. Dintre 
numele de mare rezonanță mon
dială ale atletismului sovietic 
doar patru vor fi (motivat) lip
să Ia apel: Krivonosov, Kuț, 
Scerbakov și Ignatiev. Explica
ția acestor „absențe" ne-a dat-o 
telefonic chiar antrenorul de 
stat al U.R.S.S. L. S. Homen
kov. Considerind mitingul at
letic de la București drept cel 
mai important concurs preolim- 
pic de verificare, forurile de 
conducere ale atletismului din 
U.R.S.S. au considerat util să 
efere posibilități de... rodaj in
ternațional și altor atleți mai 
tineri pentru a i pregăti in ve
derea Jocurilor. De-altfel, Sa- 
inoțvetov și Nikulin vor putea 
înlocui cu succes pe Krivonosov,

Va îi doborît recordul mondial la
„Pe locuri",... „Gata"... și după 

cîteva clipe de pauză, pocnetul pis
tolului a eliberat din încordarea 
startului șase atlete, care s-au des
prins de pe blocurile de plecare și 
acum gonesc de-a lungul culoarelor 
albe ale pistei. In același timp poc
netul pistolului starterului a dat 
parcă viață și tribunelor. încurajă
rile lor cresc în intensitate, se trans
formă în urale puternice, care se 
măresc cu fiecare schimb, cu fiecare 
metru parcurs pînă la linia de so

ATLEȚII AMERICANI, PENTRU PRIMA OARĂ OASPEȚI 
AI JĂRII NOASTRE

> Săritorul Ernie Shelton deține un rezultai de 2,115 m.

anul trecut, cu destulă autorita
te, la titlul de recordman al lu
mii. Cel mai bun rezultat at său 
este de 2,115 m. stabilit în iu
nie 1955 în cadrul unui concurs 
la Los Angeles. El este cîștigă- 
torul săriturii în înălțime la Jo
curile Pan-Americane de la Me
xico City (2,01 m.) și cîștigător 
a zed și zeci de concursuri In
ternaționale. Pe lista celor mai 
bune performanțe mondiale ale 
anului trecut, din cele 33 de re
zultate luate în evidentă pînă 
la 2,057 m_, Shelton figurează de 
20ori (2,ll5m.; 2,lllm.; 2,09
m.; 2,086 m.; 2,083 m.; 2,083 m.; 
2,083 m.; 2,083 m,; 2,083 m_; 
2,083 m.; 2,08 m.; 2,08 m.; 2,076 
m.; 2,076 m.; 2,07 m.; 2,064 m.; 
2,06 m.; 2,06 m,; 2,057 m,; 2,057 
m.)

Anul acesta deși a ieșit în
vingător in mai multe concur
suri. totuși nec'asîndu-se pe li
nul din primele trei locuri 1a 
concursul de 1 selecție pentru 
J.O. Shelton nu a fost selecțio
nat pentru Melbourne. 

ambii fiind posesorii unor per
formanțe de peste 64 m. la cio
can iar Erik Cen, elev al lui 
Scerbakov, va reprezenta bine 
pe profesorul său deoarece de 
mai multe cri a aterizat aproape 
die 16 m. la triplusa'jt.

Totuși echipa U.R.S.S. cuprin
de atîtea „capete die afiș‘“ îneît 
ne aflăm îintr-o legitimă dilemă 
asupra numelui cu care să în
cepem scurta noastră prezenta
re.

Fără îndoială că un punct de 
atracție îl constituie participarea 
recordmanului lumii Semen 
Rjîșcin care în proba de 3000 
m.obstacoile poate coborî chiar 

și sub acel excepțional 8:39,8 
realizat la Spartachiadă. Lituiev 
și Julin se aliniază la start dor
nici să reediteze pe pista stadio
nului Republicii aceleași rezul
tate bune din trecut.

Sulițasii Valman și Țîbulen- 
ko( ambii cu performanțe aproa
pe 78 m.), săritorii cu pră
jina (creditați cu 4,40 m_); To
karev și Barteniev, (corecord- 
mani ai U.R.S.S. pe 100 m. cu 
10,3 sec.) vor fi în atenția 
spectatorilor. 1. Kașkarov (2,08 
m. la înălțime) va încerca, în 
duel cu Soter și Shelton, să rea. 
Uzeze ceea ce n-a reușit la 
Spartachiada popoarelor: un 
nou record.

In probele feminine echipa

sire... •
Alergările de ștafetă sînt unele 

din probele atletice cel mai mult 
gustate de spectatorii întrecerilor 
de atletism.

Desfășurarea trecutelor ediții ale 
campionatelor noastre internaționa
le au programat de fiecare dată în
treceri superbe în probele de șta
fetă. urmărite cu sufletul la gură 
de zecile de mii de spectatori... 
Pentru anul acesta se anunță o 
luptă care să întreacă tot ceea ce a

Willie Williams, oel mai ra
pid alergător aii lumii pe 100 
m. (10,1 sec.) a figurat și anul 
trecut pe primul loc al listei 
performerilor clasicei curse de 
viteză cu 10,3 sec. La Jocurile 
Pan-Americane s a clasat al tree- 
lea cu 10,4 sec. Anul acesta, 
deși nu s-a prea văzut în con
cursurile die selecție preolimpi- 
ce, a reușit totuși un rezultat 
extraordinar alergînd suta de 
metri în 10,1 sec. In cadrul 
concursului de la Berlin el a 
marcat acest rezultat și în serii 
și în finala care-i opunea pe ce
lălalt co-recordmam al lumii 
(Murchison) obținînd de două 
ori, în decurs de trei zile, per
formanța de 10,1 sec.

Săritorul cu prăjina Bob Gu
towski (l-a înlocuit în ultimul 
moment pe Ernie Shelby) este 
unul din cei mai valoroși per
formeri americani la săritura cil 
prăjina. Anul trecut e'. a sărit 
4,40 m., iar anul acesta — pînă 
la 1 august — cel mai bun re
zultat al său a fost de 4,591 m. 

sovietică aliniază de asemenea 
tot ce are mai bun la ora ac
tuală. Galina Vinogradova-Po
pova are un bun pri'ej, ca în 
confruntare directă cu Dunska, 
să-și readjudcce recordul mon
dial la săritura în lungime. A- 
firmăm aceasta prin prisma 
faptului că Popova și-a îmbu
nătățit simțitor viteza realizînd 
11,5 sec. pe 100 m. în acest an 
și (după părerea specialiștilor) 
poate sconta performanțe în ju
rul a 6,50 ml

Zibina are un „răspuns" de 
dat Tamarei Tîșkevici, care a 
învins-o la finalele Spartachia- 
dei, iar Nina Otkalenko e dor
nică să-și ia revanșa în fața 
Galinei Lisenko pentru înfrîn- 
gerea în finala aceleiași com
petiții. Nu este exclus ca aces
te „dueluri", pasionante fără 
discuție, să se sconteze cu noi 
recorduri ale liumii ia greutate 
și 800 m. De la Maria Itkina se 
așteaptă de mai multă vreme 
un nou record mondial la 200 
m. Recent ea l-a stabilit pe cel 
european... rezervîndu-ni-1 — 
poate pentru internaționalele 
noastre, pe cel mondial.

Și în sfîrșit, ștafeta feminină 
de 4X100 m. care la. ora actuală 
deține maximum de formă. Dar 
despre aceasta citiți în rânduri
le de mai jos...

V. CH.

4x100 m. femei?
fost pînă acum. Proba de ștafetă de 
4 x 100 m. femei va reuni la star
tul întrecerilor cîteva din cele mai 
puternice echipe ale lumii. In pri
mul rînd echipa Uniunii Sovietice. 
In formația Vera Krepkina. Olga 
Koseleva, Maria Itkina, Irina Tu- 
rova-Bocikareva, echipa sovietică a 
realizat în acest an un excepțional 
record de 45,2 sec. (media pe 100 
m. este de 11,30 sec.), corectîndu-și 
cu cîteva zecimi de secundă propriul 
record al lumii.

După numai cîteva săptămîni a- 
cest record a fost egalat. In cadrul 
unui concurs desfășurat la Erfurt, 
echipa R.D. Germane (Henning, 
Kohier, Stubnik, Mayer) a încheiat 
aceeași probă cu un rezultat iden
tic: 45,2 sec. Aceste echipe, în for
mații complete, vor evolua Ia sfîrși
tul acestei săptămîni pe pista sta
dionului Republicii. La startul ace
leiași probe va fi prezentă echipa 
Poloniei, alcătuită din: Marie Ku
sion, Halina Richter. Genoveva 
Minnicka și Barbara Lerczak (a- 
ceastă formație a alergat anul ace
sta la Milano 45,9 sec.), echipa I- 
taliei : Milena Greppi, Letiția Ber- 
toni, Franca Peggioni și Giusepina 
Leone : echipa R.F. Germane, echi
pa R.P. Romîne, echipa R.P. Bulga
ria, etc.

Cu o asemenea participare există 
toate șansele Ca arbitrii noștri cro- 
nometrori să poată înregistra un 
nou record al lumii...

BULETINUL CAMPIONATELOR ’
O La campionatele internațio

nale din acest an și-a anunțat 
participarea un lot masiv de 
ziariști străini (peste 20). De la 
București, vor fi informate des
pre desfășurarea întrecerilor 
printre altele și următoarele 
ziare: Soviețki sport (U.R.S.S.), 
L’Equipe (Franța), Sport Zurich 
(Elveția), Gazetta dello sport 
(Italia), Idrotsbladet (Suedia), 
Narcden Sport (Bulgaria), Nep 
sport (Ungaria), Przeglad Spor- 
towi (Polonia), etc.

• Buna desfășurare a întrece
rilor care încep sîmbătă pe sta
dionul Republicii va fi asigura
tă de un juriu alcătuit din peste 
120 arbitri de categorie interna
țională și categ. l-a.
• Pentru fiecare din cele trei 

zile de concurs va fi editat cîte 
un program special care va cu
prinde în afara numelor partici-A 
panților și o serie de amănunte' 
interesante pentru cei care vor 
urmări întrecerile. Pentru a vă 
ajuta în muncă, vă recomandăm 
să veniți Ia stadion înarmați cu 
creioane bine ascuțite cu care 
să nutrti comnleta atîtea și atîtea 
cifre din concurs...

o O instalație specială de ra- 
dio-emisie-recepție va ține în cu
rent pe spectatorii de pe stadion 
cu desfășurarea cursei de 20 km. 
marș și maraton.



După campionatele republicane de tir
Recorduri... Revelații... Comportarea 

membrilor lotului olimpic...
FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL 4D FOfBAL • FOTBAL

După jocul dintre reprezentativele secunde ale R. P. Romine și R. P. Bulgaria
Pocniturile de armă, care timp 

de o săptămînă au făcut să vu- 
iască pădurea Băneasa, au în
cetat duminică în primele ore ale 
după amiezii, odată cu festivita
tea de închidere a campionatelor 
republicane individuale de tir pe 
anul 1956. In urmă au rămas dis
cuții, multe la număr, așa cum 
se întîmplă după fiecare întrecere 
a celor mai buni reprezentanți ai 
unei discipline sportive

Trăgătorii au încheiat cea mai 
de seamă competiție internă cu 
un bilanț care, în general, poate 
fi considerat pozitiv, întrucît el 
centralizează:
• 3 recorduri stabilite la probele 

de junioare, toate fiind opera ti
nerei și talentatei noastre mae
stre a sportului Jacqueline Zvo- 
nevschi. Comportarea foarte bună 
a tinerei campioane europene și 
a altor tineri cu perspective (Pe
ter Sandor, Ion Văcaru, losif 
Ar on, Maria Quintus, Rodica 
Năstase ș.a.) ne îndreptățește să 
afirmăm că prin cuplarea campio. 
natelor de juniori și seniori Co
misia Centrală de tir i-a privat 
în primul rînd de participarea la 
două competiții de amploare și în 
al doilea rînd, de o edificatoare

K- verificat» în compania trăgători
lor consacnați. In plus, în cazul 
trăgătoarei Zvonevschi, a cărei 
valoare la nivelul senioarelor era 
cunoscută, greșala aparține șl a. 
«tociației Dinamo care, alergînd 
după titluri sigure, n-a înscris-o 
la proba senioarelor.
• 2 recorduri egalate: ambele la 

armă liberă calibru redus poziția 
culcat, cu o cifră egală recor
dului mondial: 400 p. Realizatorii: 
maestrul emerit al sportului losif 
Sîrbu și un junior, Peter Sandot. 
'Asupra Valorii recordurilor nu 
mai Insistăm, dar subliniem per
spectiva pe care ne-o oferă fap
tul că tin junior a atins de •- 
cum nivelul unei astfel de Per
formanțe. Pentru Peter Sandor, 
însă, de abia acum începe greul: 
este mai anevoie să menții o ci
fră la un nivel atît de ridicat 
decît să ajungi la un astfel de 
rezultai!
• 2 noi recorduri republicane: la 

pistol militar și talere aruncate 
din turn, două probe deficitare 
dm punct de vedere al performan
țelor. Nici în prezent recordurile 
lui Danciu, la talere Și Mocuța, 
pistol militar, nu au întrecut pla
fonul mediu internațional, dar, 
în orice oaz, ele au marcat po. 
(Sibilități și au deschis perspec. 
tive.

R. ILIESCU 
H. NAUM

Au urcat podiumul învingătorilor cei mai buni trăgători la armă libe
ră calibru redus : pe locul I maestrul sportului H. Herșcovici. pe locul 
II maestrul emerit al sportului Iosif Sîrbu, pe locul III maestrul spor

tului Constantin Antonescu

• Programul concursului SPECIAL 
de joi 13 septembrie cuprinde 12 jn- 
tîlnirl din cadrul Cupei R.P.R De 
remarcat câ rezultatele complete ale 
acestui concurs vor fi cunoscute 
chiar în seara zilei de 13 septembrie, 
iar omologarea se va face vineri 
după amiază. După cum se vede, 
participanții vor avea ocazia de a a- 
fia în minimum de timp și dacă sînt 
premiați și valoarea premiilor,..

Primul meci al programului opune 
pe Locomotiva Constanța (care se 
simte foarte bine pe teren propriu) 
formației bucureștene Progresul, căl
duros recomandată de recenta victo
rie asupra campioanei țârii. In con
tinuarea programului, două ..proas
pete44 colege de asociație Energia 
(Met.) 1 Mai Ploești și Energia (FI.) 
Moreni întîlnesc acasă două formații 
bucureștene: Dinamo și respectiv Lo
comotiva. Dinamoviștii au ocazia, cu 
mai puțin de trei săptămîni înain
tea înîlnirll cu Galatasarai, să-și 
verifice forma în fața uneia din 
echipele clasate pe primele locuri 
ale seriei a TI-a a cat. B. Ferovia
rii bucureșteni. la rîndul lor, trebuie 
să suporte asaltul unei echipe dornice

• Multe nume noi printre cam. 
pioni: Tereza Quintus, singura 
care a reușit să scoată un titlu 
din „mîna“ bucureștenilor; Emil 
Popovici, dublu campion al țării 
și învingător de justețe al spe
cialiștilor Sîrbu, Cișmigiu, C. An. 
tonescu; Laur ian Cristescu, spe
cialist de fapt Ia armă militară, 
dair care de data aceasta a mers 
maj bine la calibru mare, decît 
la proba favorită. Printre revela
țiile campicnatiului se numără de 
sigur și cîțiva trăgători care n-au 
îmbrăcat tricoul de campion, dar 
care s-au dovedit foarte aproape 
de această performanță. Este 
vorba în primul rînd de Victor 
Antonescu, debutant în campio
nat alături de seniorii consacnați 
(anul trecut era unul dintre ju
niorii de frunte), A. Bujoreanu, 
Gh. Enache, etc. De asemenea, o 
notă bună pentru consacrații Ma
rin Dochiliță și Mihai Toader 
care se poate spune că au pier
dut „printre degete", cel puțin un 
titlu de campion.

• O comportare la înălțime a 
membrilor lotului olimpie: H. Hekș- 
covici, I. Sîrbu, C. Antonescu, Gh. 
Lichiardopol, toți aceștia obținînd 
performanțe la nivelul rezultate
lor superioare pe plan mondial, 
precum și lulius Pieptea care a 
rămas în apropierea standardului 
olimpic. Din lotul olimpic excep
ție de la o comportare satisfacă, 
toare a făcut doar N. Cojocaru, 
prezent la campionat mult sub 
valoarea sa obișnuită.

Succesele despre care am vorbit 
au provocat satisfacție în rîndu- 
rile iubitorilor de tir, da-r tre. 
buie confirmate și completate în 
viitoarele mari bătălii pe care le 
susțin în acest an reprezentan
ții tirului romînesc. Cea niai a. 
propiată ocazie este concursul in- 
temațional de la Pnaga, în vede
rea căruia H. Herșcovîci, I. Sîrbu, 
C. Antonescu, Gh- Lichiardopot, 
M. Dochiliță, Șt. Petrescu, 1. 
Pieptea, T. Manicatide, Gh. Flo- 
rescu, I. Dumitrescu și Marcel 
Vasitiu au părăsit aseară Capi
tala. Urmează apoi Campionatele 
Internaționale de Tir ale R.P.R. 
(3—7 octombrie, la Tunari), cam
pionatele republicane de tir pe 
echipe și... Melbourne. După cum 
reiese din acest program sînt foar
te apropiate campionatele repu
blicane pe echipe, întreceri ia 
care vor participa aproape toți 
concurenții din competiția de săp- 
tămîna trecută.

I©’onosport
de afirmare... *nal alei, pe seren 
propriu!

Meciul IV: un derbi local: Energia 
(Met.) St. roșu cu Dinamo Orașul 
Stalin. Liderul seriei a II-a a cat. B 
— abia întors din turneul între
prins în Uniunea Sovietică — are o 
sarcină foarte dificilă în fața dina- 
moviștilor. Ca o oază... liniștită 
(pînă la dovada contrară!) ne apare 
meciul următor în care dinamoviștii 
din Bîrlad întîlnesc o echipă spe
cialistă (și cumulardă în același timp) 
a Cupei R.P.R.: Casa centrală a Ar
matei. După acest solist (al hîrtiei...) 
din nou un meci ,.tare”: Energia 
(FI.) Mediaș-Energiâ (FI.) Ploești, 
Chiar dacă sînt colege de asociație, 
meciul de cupă e meci de cupă și 
2-ul nu e prea stabil ca solist, spre 
deosebire de cel care „trebuie” pus 
la întîlnirea următoare în care Loco
motiva T. Severin (penultima clasa
tă în seria I—a a cat. B.) întîlnește

CEVA DESPRE PRINCIPIILE DE SELECȚIONARE ALE ECHIPEI D
Există în general, în fotbal, pă

rerea că rezultatele și comportări
le reprezentativelor secunde inte
resează mai puțin, sînt de mai mi
că importanță decît cele ale pri
melor echipe sau chiar ale juniori
lor, de pildă. Și asta nu numai la 
noi ci și în alte părți. Socotim că 
acest fel de a vedea este complet 
greșit!

In fotbal — unde mulțimea pre- 
tendenților la un loc în reprezen
tativă duce adeseori la o alcătuire 
destul de relativă a celui mai bun 
unsprezece dintr-o țară — meciuri
le dintre echipele secunde sînt 
tocmai un prilej pentru jucătorii 
care nu au ajuns pînă în echipa 
A să-și dovedească valoarea și jus
tețea pretențiilor lor pentru echi
pa primă. Ceva mai mult. Adese
ori „inspirația" selecționerilor se 
dovedește mai bună în ceea ce 
privește echipa secundă decît pen
tru reprezentativa A și nu sînt 
rare cazurile cînd .partidele dintre 
echipele B au întrecut ca nivel și 
spectaculozitate meciurile dintre 
reprezentative prime. Recent, la 
Budapesta, selecționata B a Unga
riei a întrecut cu 3—1 echipa A 
(din care nu lipsea dintre „sena
torii de drept" decît Puskas), du
pă un meci în care a fost net su
perioară. Echipa B a Franței a fă
cut partide excelente în cadrul 
Cupei Mediteraniene, unde conduce 
de altfel în clasament. Toate aces
tea dovedesc că în muCte țări pre
gătirea și selecționarea echipei se-

SĂ Fit ULTNA GREȘEAU
IACOB OLARUL..

Desigur, pentru simpatizanții 
echipei de fotbal Locomotiva 
București, a părut, în ultima 
vreme, surprinzătoare lipsa din 
linia de atac a jucătorului lacob 
Olaru.

Pentru colegii săi de echipă, 
această lipsă nu constituie 
însă o surpriză. Și iată de 
ce: Olaru s-a întrecut în ultima 
vreme în greșeli tot mai nume
roase și grave. El S-a situat 
mereu pe poziții potrivnice dis
ciplinei și moralei sportive. 
Spiritul său exagerat de mîn- 
drie, l-a impins la fapte necu
getate, astfel că, a ajuns să 
sfideze autoritatea conducerii 
colectivului sportiv și a antre
norilor

Atitudinea sa nu putea fi tre
cută cu vederea. Olaru a fost 
sancționat cu scoaterea din lo
tul Locomotivei. Zilele care au 
trecut i-au dat posibilitate lui 
Olaru să reflecteze acănc la 
greșelile sale și în cele din ur
mă să adreseze colectivului o 
scrisoare in oare spune printre 
altele: „Sancțiunea ce mi s-a 
aplicat m-a trezit la realitate și 
mi-am dat seama că am greșit 
nu numai față de conducerea 
secției, de antrenori și de tova
rășii meâ de echipă dar și față 
de miile de simpatizanți ai Lo
comotivei care așteaptă de la 
noi o disciplină exemplară."

Olaru nu e la prima abatere. 
Chiar noi am tras de mai multe 
ori semnalul de alarmă, ară- 
tindu-i că merge pe un drum 
greșii, că e înfumurat și duce 
viață nesportivă. De aceea, am 
dori ca astăzi, cînd a fost re
primit în formație, Olaru să se 
încadreze în disciplina echipei 
iar cuvintele sale din sus amin
tita scrisoare să nu rămină lite
re goa'e ci să fie transformate 
în faptei...

Știința Timișoara serioasă' pretenden
tă la titlul de campioana țării.

Următoarele două meciuri (Energia 
Met. Reșlța-Fl. roșie Arad și Loco
motiva Cluj-Progresul Oradea) sînt 
echilibrate mal curînd datorită fap
tului că echipele „schioapătă” decît 
unei valori egale a formațiilor. Tot 
de la egal Ia egal trebuie privită și 
întîlnirea dintre Progresul Bistrița 
(a eliminat printre altele Minerul 
Baia Mare șl Progresul Satu Mare) 
și Energia ;Met. Cîmpia Turzil care 
se comportă slab în deplasare

In penultimul meci liderul seriei 
a l-a din categoria B, Recolta Avîn- 
tul Tg Mureș, întîlnește formația 
studenților clujeni, aflată acum la 
periferia clasamentului. Dacă* 1 nu ar 
fi vorba de o echipă studențească 
v-am sfătui să puneți 1. Dar așa .

Fălticeni 1—4 (1—1) SERIA
II: Știința Iași — Locomotiva 
Iași 2—1 (2—1); Energia Fla
căra Momești — Locomotiva Ga
lați 3—2 (1-rl); Dinamo Bîrlad 
— Victoria Tecuci 3—0 (nepre- 
zentare); SERIA III : Energia 

Metalul Brăila — Energia Fla
căra Ploești 2—3 (1—2)j Ener
gia Flacăra Moreni — Știința 
Galați 3—0 (neprezentare); Ener
gia Metalul Tîrgoviște — Dinamo 
VI București 1—2 (1—l); Dinamo 
Galați — Progresul București 

1—3 (1—1); SERIA IV: Energia 
Met. București — Energia Con
structorul Constanța 4—0 (3—0); 
Locomotiva Constanța — Energia 
Metalul Constanța 4—0 (1—0);
SERIA V : T. Dinamovist I Bucu
rești — Dinamo Piteș'tâ 1—0 
(0—0); Energia Constructorul 
Craiova — Progresul Corabia 
3—1 (2—0); SERIA VI: Loco
motiva Timișoara — Progresul 
Timișoara 2—1; Știința Timișoa
ra — Locomotiva Tr. Severin 
9—1 (5—0); Știința Craiova — 
Energia Metalul Reșița 2—2 
(0—2); SERIA VII: Locomotiva 
Oradea — Progresul Oradea 0—5 
(0—2); Energia Constructorul A- 
rad — FI. roșie Arad 0—12 
(0—5); Energia Metalul Arad — 
Recolta Salonta 2—0 (1—0);
SERIA VIII ț Energia Min. Baia
Mare — Recolta Avîntul Sighet 
8—2 (3—1); Locomotiva Cluj — 
Progresul Turda 3—2 (2—2); E« 
nergia Met. C. Turzii — FI. roșie 
Cluj 4—0 (0—0); SERIA IX i
Dinamo Tg. Mureș — Rec. Avîn- 
tul Reghin 3—1 (1—1); Energia 
Flac. Mediaș — FI. roșie Sf. 
Gheorghe 16—1 (10—1); Dina
mo Orașul Stalin — Recolta A« 
vîntul Topiița 3—0 (neprez.); E- 
nergia Flacăra 7 — Recolta A» 
vîntul Tg. Mureș 1—2 (1—1);
SERIA X: Energia Metalul Uz. 
Trac. Orașul Stalin — Progresul 
Sibiu 1—0 (1—0).

Si însiîrșit, ultimul meci: Progre
sul Sibiu — căruia de curînd Loco
motiva Cluj l-a... spulberat Invinci
bilitatea pe teren propriu — va în
cerca să se califice în dauna Mine
rului Petroșani. Meciul egal cu Di
namo Bacău ne face să credem că 
turneul în R.P. Bulgaria a fost des
tul de obositor pentru mineri și ca 
atare mărește șansele gazdelor.

Seredai și Manolov I, în luptă pentru 
greu de spus

cunde se bucură de o atenție deo
sebită.

La noi, reprezentativa secundă 
nu are bine fixat, bine precizat, un 
principiu de selecționare. Există 
alternativa: ALCĂTUIM REPRE
ZENTATIVA SECUNDA TININD 
SEAMA EXCLUSIV DE FORMA 
JUCĂTORILOR? sau O SELEC
ȚIONAM PE BAZA PRINCIPIU. 
LUI PROMOVĂRII ELEMENTE
LOR TINERE? Anul trecut, în în- 
tîkiirea de la Sofia, echipa B a 
fost selecționată pe baza celui de 
«1 doilea principiu. Acum acest 
principiu a fost abandonat repre
zentativa alcătuindu-se după o îm
binare (nefericită) a celor două 
criterii.

Părerea noastră este că echipa 
B trebuie să înglobeze cu necesi
tate pe jucătorii care se impun CA 
VALOARE ȘI FORMA după cei 
selecționați în echipa întiia. Adică 
principiul formei jucătorilor să 
constituie principalul criteriu de 
alcătuire a reprezentativei secun
de. Formația prezentată duminică 
pe stadionul Republicii a căutat 
„să împace și capra și varza", 
cum s-ar zice, adică a fost alcă
tuită și pe baza observațiilor co
legiului centrai al antrenorilor 
dar preferîndu-se — uneori nejuș- 
tificat — o serie de fotbaliști ti
neri care n-att atins încă nivelul

ȘTIRI, REZULTATE
JOI, ETAPA DE CUPĂ

Joi 13 septembrie se va desfă
șura o nouă etapă de cupă și 
•nume 16-zecimile. Iată care sînt 
tatttnirile: Dinamo Bîrlad — 
C.C-A., Energia Met. Galați — 
Progresul Focșani, Locomotiva 
Constanța — Progresul Bucu
rești, Energia Flacăra Moreni — 
Locomotiva București, Energia 
„1 Mai" Ploești — Dinamo Bucu
rești, Progresul C.P.C.S. — Dina
mo 6 București, Locomotiva Tr. 
Severin — Știința Timișoara, E- 
nergia Met. Reșița — FI. roșie 
U.T.A. Arad, Locomotiva Arad — 
Locomotiva Timișoara, Locomoti
va Cluj — Progresul Oradea, 
Progresul Bistrița — Energia 

Metalul Cîmpia Turzii, Recolta 
Avîntul Tg. Mureș — Știința 
Cluj, Progresul Sibiu — Minerul 
Petroșani, Energia Flacăra Me
diaș — Energia Flacăra Ploești, 
Energia St. Roșu Orașul Stalin 
— Dinamo Orașul Stalin. Meciul 
FI. roșie Suceava — Dinamo 

Bacău a fost amînat.
IN CAMPIONATUL DE REZER

VE AL ECHIPELOR 
BUCUREȘTENE

Duminică s-a disputat a doua 
etapă a campionatului echipelor 
de rezerve bucureștene. Pe sta- 
diojiul Dinamo Obor, Dinamo 
București a întî-lnif C.C.A. Me
ciul s-a terminat la egalitate: 
3—3 (2—1). Pentru Dinamo au 
înscris Nicușor (min. 23), Neagu 
(min. 29) și Călinoiu (min. 75) 
iar pentru C.C.A. Bukossy (min. 
36 și 60) și TătarU (min. 79).

Progresul București a întrecut 
Locomotiva București cu 3—1 
(2—0). Au marcat: Blujdea (min. 
10), Țîrcovnicu (min. 35), Iones- 
cu (min. 81) pentru Progresul, 
și Meicnte (min. 90) pentru Lo
comotiva.
CAMPIONATUL DE JUNIORI

Iată o serie de rezultate din 
etapa de ieri:

SERIA I : FI. roșie Buhuși — 
Dinamo Bacău 1—0 (1—0); FI. 
roșie Suceava —■ JRecolta Ayîntul 

balon. Cine va ciștiga ? E 
(Foto: MAX BANUȘ)

pretins de o întrecere inter-repre- 
zentative (D. Munteanu, Lazăr, 
chiar și Georgescu). Nemaigîndinî 
că atîta vreme cit Marinescu și-a 
găsit loc în echipa B, nimic nu stă
tea în calea selecționerilor noștri 
să introducă în posturile discutabile 
pe cîțiva dintre jucătorii noștri cu 
experiență care au arătat suficient 
de bună formă (în orice caz tot atîta 
cît a dovedit Seredai în partida cu 
C.C.A.l): Nicușor, Petschowski, Ca
pa ș, Călinoki etc. Scriem aceasta 
convinși că dacă duminică aveam 
mai mul ți jucători rutina ți în for
mație, echipa noastră și-ar îi gă
sit mult mai repede și mai onora
bil cadența. Și în orice caz echipa 
ar fi fost urmarea respectării unui 
principiu. Așa însă ea n-a prezen
tat nici caracteristica tinereții și 
nici pe aceea a celei mai în formă 
și mai valoroase reprezentative se
cunde.

Față de experiența de duminică 
— cînd cu excepția lui Cosma, 
foarte bine inspirat și curajos — 
nici unul dintre jucători n-a dat 
satisfacție totală, ar fi indicat ca 
viitoarele lucrări de selecționare 
să fie orientate — precis și con
secvent — spre un principiu sau 
altul. Vom ști astfel că cel puțin 
urmărim un scop care merită sa
crificii.



Pe marginea concu rsuluî republican de călărie

FĂRĂ ÎNSEMNĂRI CRITICE...
Concursurile anterioare ne-au o- 

bligat aproape întotdeauna să „pre
sarăm” cronicile întrecerilor repu. 
blicane de călărie cu numeroase 
însemnări critice. Și acestea, nu 
pentru că am căutat cu tot dina
dinsul (>nod în papură" organiza
torilor sau concurenților. Deficien
te serioase au fost observate, în 
acest an, la Ploești, Constanța, 
Brăila, pretutindeni. Firește, aș
teptam de-acum un... răspuns. Nu 
știm dacă a fost în intenția or- 
ganimatorilor de a curma aștep
tarea noastră și a ne dovedi că 
un concurs de călărie — destul 
de dificil de organizat — se poate 
desfășura, totuși, în oondițiuni a- 
proape ireproșabile. Cert este însă, 
că, de data aceasta, aproape ni
meni n-a mai rostit: „Ce, asta-i 
organizare?" sau „Prea multe lip
suri!" Dimpotrivă. Am auzit nu
mai cuvinte de laudă. Note bune 
merită cu prteosință cei care au 
întocmit interesantele „parcursuri", 
cei care au asigurat arbitrajul con. 
cureurjtor, secretariatul, care — 
cu mici excepții — a anunțat i- 
medtat rezultatele din fiecare pro. 
bă Și toți ceilalți din apa-atut or
ganizatoric. Dacă atmosfera ne
prielnică performanțelor, s-a risipit 
imediat și întrecerile au căpătat 
spectaculozitatea lor caracteristică, 
aceasta s-a datorat, în mare mă
sură, și bunei organizări

★
După concursul republican din 

Capitală, mai avem de îndeplinit 
o... datorie: aceea de a adresa fe- 
Itekărite noastre celor peste 100 
de ooncurenți care au înfruntat 
cu succes nu numai obstacole'e 
d»r Și canicula, oferind spectato
rilor un frumos spectacol sportiv. 
Credem că nu greșim dacă vom

sublinia îri mod deosebit valoroa
sa performanță a călărețului Mihai 
Măinescu, noul recordman al pro
be; de lungime. Antrenorul tine
relor elemente di/i cadrul colecti
vului Recolta-București ne-a dove
dit cu prisosință că rodnica mun
că de pregătire a călăreților frun
tași de mîine poate fi armonios 
împletită cu propria pregăiire a 
antrenorilor. Dacă în proba de ob
stacole „I". Ion Dobrcscu (Vic
toria II) ne-a surprins ccupînd pri. 
mul loc, el ne_a dovedit apoi. în 
proba de lungime că performanța 
sa anterioară nu este o simplă in
tim p ia re. In general, călăreții de 
Is Victoria (care au cîștigat și 
proba de ștafetă) s-au evidențiat 
din nou. Totuși, acestor numeroase 
elemente valoroase le-ar trebui un 
antrenor. Lipsa unei atente îndru. 
mări tehnice atît în pregătire cit 
și io timpul desfășurării concursu- 

Ini se face resimțită în mod vizi
bil.

Desigur, nu numai acești călă
reți pot constitui subiectul unor 
aprecieri elogioase. Lor ar trebui 
să ie adăugăm pe I. Stuparu (cîș- 
tigătorul probei de înălțime) N. 
Nicutescu (învingător în proba de 
categ. mijlocie) Gh. Antohi (care 
a ocupat primul loc la vînătoarea 
grea) dar și pe alți călăreți care, 
deși nu s-au clasat în frunte, au 
avut comportări meritorii: Al. Lon
go, 1. Oprea. Iosii Motner, Mo- 
canu Horia, V. Bârbuceanu, Gh. 
Teodore sen, N. Mihalcea etc. Ne.a 
mulțumit și evoluția tinerilor noș
tri călăreți care și-au verificat 
forțele înaintea concursului de la 
Tg. Mureș unde se vor întîini cu 
juniorii maghiari.

Iată dar, că nu întotdeauna cro. 
mcile concursurilor de călărie tre
buie sâ poarte amprenta., criticii!

DAN GIRLEȘTEANU

,V. Niculesc-u (C.C.A.) a avut o co raportare frumoasă reușind să ocupe 
primul loc în proba de obstacole categoria

(Foto: I. MIHAICA)

Campiontul categoriei A la tenis de masa
Ultimele întîlniri desfășurate în 

cadrul campionatelor republicane de 
tenis de masă pe echipe s-au soldat 
cu rezultatele așteptate.

Astfel, sîmbătă. Ia Tg. Mureș, ju
cătorii de la Energia Constructorul 
București i-au întrecut pe cei de la 
Dinamo Tg. Mureș cu 5—0, fără să 
piardă nici măcar un set. (M. Po
pescu : cu Verzar 2—0, cu Con- 
standi 2—0; Naumescu, cu Iacobo- 
vici 2—0. cu Verzar 2—0 ; Pesch— 
Constândi 2—0). La Satu Mare s-a 
desfășurat cel mai echilibrat meci. 
Progresul București a învins Pro
gresul din localitate cu 5—3. (Ne- 
greanu—Jeney 2—0, A. Rozeanu— 
Grunfeld 0—2. Bottner — Lecker 
2—1, A. Rozeanu —Jenei 2—l,Ne- 
greanu — Lecker 0—2. Bottner — 
Grunfeld 2—0. A. Rozeanu—Lecker 
1—2. Bottner — Jeney 2—0). La 
Oradea, o altă victorie a unei echi
pe bucureștene. Jucătorii da la Fla
mura Roșie București au dispus de 
colegii lor orădeni cu 5—1 (Gant-

ner cu Schwartz 2—0, cu Spitz 2—0; 
Reiter, cu Sipos 2—0. cu Schwartz 
2—0; Santalena. cu Spitz 0—2. cu 
Sipos 2—0).

Un important meci feminin a 
avut loc vineri la Cluj. între Pro
gresul din localitate și Știința Bu
curești. Gazdele au obținut o valo
roasă victorie cu 3—1 (Gavrilescu— 
Magyari, 0—2, Tompa — Barasch 
2—0, Gavrilescu. Tompa—Magyari, 
Barasch 2—0. Tompa — Magyari 
2—0). Nici cealaltă echipă bucureș- 
teană. Flamura Roșie, n-a avut mai 
mult succes în întîlnirea cu Flamu
ra Roșie Oradea. Orădencele au în" 
vins cu 3—1 (Takacs — Vasilescu 
2—0. Matei — Slăvescu 2—1. Ta
kacs. Matei — Slăvescu, Vasilescu 
1—2, Takacs — Slăvescu 2—1). La 
Timișoara Știința București a în
trecut duminică Progresul din loca
litate cu 3—0.

începe finala campionatiiloi

BASCHET. Turneul de calificare 
la baschet feminin s-a încheiat 
duminică seara la Arad. Echipele 
Progresul Finanțe Bănici Bucu
rești și Flamura roșie Tg. Mureș, 
clastadu-se pe primele două lo
curi au deci dreptul să participe 
în viitorul campionat de primă 
categorie a țării. Iată rezultatele 
înregistrate în ultimele două zile 
de concurs: sîmbătă: Progresul 
F.B. —Progresul Arad 47—36 
(20—17), FI. roșie Tg. Mureș — 
Energia Flacăra Ploești 45—25 
(16—15), Voința Oradea—Dina
mo Timișoara 41—33 (13—12),
duminică: Voința Oradea—Ener
gia Flacăra Ploaști 33—25
(17—15), Flamura roșie Tg. Mu
reș—-Progresul Arad 37—31
(19—14), Progresul F.B.—Dina
mo Timișoara 50—29 (22—11).
Clasament final: 1. Progresul
F.B. 10 pct.; 2. FI. roșie Tg. Mu
reș 9 pct; 3. Voința Oradea 8 
pct.; 4. Dinamo Timișoara 7 pct; 
5. Progresul Arad 6 pct.; 6. E- 
nergia FI. Ploești 5 pct.

St. Weinberger 
corespondent

I
In cadrul turneului întreprins 

în țara noastră, editorie ma
ghiare Szekesfehervari Epitok au 
susținut două întîlniri amicale cu 
reprezentativele feminine și mas
culine ale Progresului Tg. Mu
reș. Jucînd mai tehnic și dove
dind o mai mare precizie în 
aruncările la coș. jucătoarele ma
ghiare au reușit să întreacă pe 
localnice cu scorni de 41—25 
(17—12). Formația masculină a 
oaspeților însă, deși a condus a- 
proape tot timpul partidei, a 
trebuit să se încline în fața 
revenirii pe care au avut-o ju
cătorii mureșeni în ultimele minu
te. Scorul final: 59—58 (31—34) 
pentru Progresul Tg. Mureș.

V. KADAR

C. C. A. și Știința Timișoara au făcut n nou schimb de locuri 
handbal
feminâi

republican feminin de șah
CLUJ 10 (prin telefon). — Par

ticipantele la finala campionatului 
R.P.R. pe 1956 au 
primele emoții ale 
tragerea la sorți... Iată ordinea 
pe tabel: 1. Rodica Manolescu
(Energia Buc.). 2. Lidia Giuroiu 
(Prog. Buc.). 3. Elena Ududec 
(Loc. Buc.). 4. Alexandra Nico- 
lau (Energ. Buc.). 5. Elena Gra- 
boviețchi (Șt. Tim.). 6. Maria 
Brana (Progr. Cluj). 7. Marga 
Teodo-rescu (Prog. Buc.). 8. Na
talia Iliescu (Prog. Buc.). 9. Ma
ria Pogorievici (Prog. Buc.). 10. 
Irina Țitron (Voința Buc.). 11. 
Iolanda Satmary (Șt. Satu Ma
re). 12. Elisăbeta Ionescu 
Buc.). 13. Maria Tarapanov (Șt. 
Buc.). 14. Sanda FMipescu (Prog. 
Buc.). 15. Ecaterina Kotting (Vo
ința Oradea)-, 16. Claca Hodoș 
(Loc. Arad), 17. Elena Diaco- 
nescu (Prog. Buc.). întrecerile 
încep marți în sala Locomotiva 
din Piața Libertății.

R. FISCH

VOLEI. Iată ultimele rezultate 
înregistrate în fazele interregio
nale de calificare: junioare: Știin
ța Tîrgoviște—Voința Calafat 
3—0, Energia Flacăra Constanța 
—Dinamo Bîrlad 3—0, Știința 
Ploești—Știința Timișoara 3—0 
(neprezentare), juniori: Locomo
tiva Timișoara—Știința Ploești 

3—0, Dinamo Constanța—Dina
mo Huși 3—0. Senioare: Știința 
Tîrgoviște—Recoltă M. Ciuc 3—2.

în campionatul mssculiu de
etapă in campionatul
CAMPIONATUL MASCULIN CATE

GORIA A:
15 8 4
15 9 2
15 9 1
15 « 1
15 7 3
15 6 4

.*15.7 2
15 7 2 6 84: 83 16

15 7 2 6 92: 99 15
15 7 0 8 109:112 14
15 2 2 H 99:169 6

Joi,
• O nouă etapă — alt lider in 

campionatul masculin al categoriei 
A I De această dată, hîrțuiata per
manentă dintre militarii bucureș- 
teni ți studenții timișoreni s-a sol
dat in favoarea primilor, cu un mi
nim avantaj, de 8 sutimi la gola
veraj. Și. peEtru că în ultimele 
etape s-a vădit că soarta primului 
loc va fi decisă de golaveraj, cu 
atît mai inexplicabilă apare indife
rența cu care studenții timișoreni au 
privit meciul tor cu Voința Sibiu. 
Avînd un serios avantaj în prima 
parte a meciului, ei si-au permis 
luxul să joace a doua repriză lejer, 
fără ambiție si iată că o asemenea 
atitudine La privat — cel puțin 
deocamdată — de primul loc în 
clasament

• De altfel, s-ar putea ca în cu- 
rînd lupta pentru primul loc să ca
pete noi „.combatanți, avînd în ve
dere faptul că Dinamo Orașul 
Stalin. în puternică revenire de for
mă. se află doar la un punct dife
rență de cei doi lideri... cu schimbul 
de^ vină acum, iar alte două echipe
— Știința lași și Energia Timișoa
ra — pot fi și ele considerate în plu
tonul fruntaș.

• Cu totul alta este situația în 
campionatul feminin, unde, înaintea 
ultimei etape a turului, care se va 
disputa ioi. Progresai Tg. Mureș 
are o ..zestre" de trei puncte, sufi
cientă pentru ca formația mureșană 
să poată fi considerată de pe acum 
campioana primei părți a competi
ției. Mult mai interesantă este aci 
lupta pentru evitarea penultimului 
loc (ultimul fiind ocupat fără drept 
de apel de Energia Reșița) luptă 
în care sînt angajate echipele Re
colta Codlea. Flamura roșie U.T.T. 
și Flamura roșie Buhuși. Primele 
două sînt la egalitate de puncte, 
fiind separate doar orintr-o sutime 
la golaveraj. Oricum, nid mijlocul 
clasamentului nu poate fi scutit de 
modificări, avînd în vedere progra
mul etapei de ioi 13 septembrie, 
care este următorul» BUCUREȘTI: 
Știința I.C.F. — Știința Min. Invă- 
țămîntului; TIMIȘOARA : Știința
— Fi. roșie U.T.T.; REȘIȚA : Ener
gia — FI, roșie Steagul Roșu: 
CODLEA: Recolta — Progresul 
Tg. Mureș ; BUHUȘI: FI. roșie — 
Progresul Orașul Stalin; SIGHI
ȘOARA : FI. roșie — FI. roșie Si
biu.
• Iată clasamentele la zi:

1 C.C.A.
2. Știința Timiș.
3. Din. Or. Stalin
4. Energ Timișoara
5. ȘHtnța Iași

V 6. Energ. Reșița
7. FI. r Cisnăjhe 
(. Voința Sibiu 
•». Energ. Făgăraș 

19. Energia Ploești 
U. Progresul Arad
12. Din s București 15 1 1 13 81:13» 3
CAMPIONATUL FEMININ CATEGO

RIA A:
Tg. Mureș 
Or. Stalin 
Min. înv.

3 140:109 20
4 124: 97 20
5 1X7: 8»
6 125:187
5 117:102
5 100:100
6 111:106 15

19
17
17
ÎS

7.
S.
9. 

IO. 
ÎL 
12.

Știința I C.F.
Știința Timișoara 
Rec. AV. Codlea 
FI. roșie U T.T.
FI. roșie Buhuși 
Energia Reșița

10 4 2 4 29:26 10
9
*
0
4
1

11 2 5 4 13:24 
10 2 1 7 18:M 
10 2 1 7 13:28 
10 1 2 7 9:22
10 0 1 9 11:4»

CAMPIONATUL MASCULIN CATE
GORIA B:

14 12 0
13 12 t>
14 12 0
14
14

1. Rec. Jimbolia
2. ’ Știința I.C.F.
3. Progr. Odorhei
4. Rec. Varias
5. Din. Tg Mureș
6. Energ. ICNT Reșița

14
13
14
14
14
14
14

• 0
7 1

73 24
79 24
83 24
93 10

trecut prin 
concursului:

(Șt

1. Progr.
2. Progr.
3. Știința
4. Fi. roșie Buc.
5. FL roșie Sibiu
«. n r. Sighișoara

u * 3 o as :m i»
10 7 2 1 58:28 10
10 6 3 1 34 :13 ÎS
10 5 3 2 36:24 13
10 0 1 3 33:24 13
10 5 2 3 30:23 12

7. Locomot. G.N.
8. rWogv. Bacău
9. Energ Tîrgov.

10. știjnța Galați
11. Energia Sibiu
12. Știința Cluj

6 0
5 1
5 1
5 0
4 1

8 104:125 iz
7 77: 7S 11
8 100:121 11
9
9

2 2 10
1 2 11

72:ios 10
9
0
«

98:138
90:120
78:148

POLO PE APA. Astă seară cu 
începere de. la ora 19,30 la com
plexul „Danie Gherman" (Ștran
dul Tineretului) se desfășoară 
interesant program de palo 
apă în campionatul categoriei 
lată ordinea jocurilor: C.C.A.
FI. roșjf Timișoara; Dinamo Bu
curești — Știința Cluj; Progre
sul București — Progresul Tg. 
Mureș.

Ufl 
pe 
A.

Competiții pugilistice care nu-și ating scopul
Boxul nu s-ar putea pHnge — 

doamne ferește! — de un exces 
de activitate competițională. De
sigur, dacă răsfoim calendarul 
competițional intern, întilnim 
destule întreceri oficiale: campio
natul de calificare seniori, cam
pionatele republicane individuale 
seniori, campionatele republicane 
individuale juniori, campionatul 

republican pe echipe, campionatul 
republican pentru juniori pe echi
pe reprezentative de regiuni (ce 
mai titulatură kilometrică!), cam
pionatul școlilor de tineret ș. a. 
m. d. La prima vedere, pare su
ficient Cantitativ firește. Mai 
ales dacă ne gindim că la a- 
cestea se adaugă și campionatele 
unor asociații sportive, unele re
uniuni ocazionale și, în sfirșit. 
tradiționala „Cupă a Sfatului 
Popular". S-ar putea astfel trage 
concluzia (din păcate, falsă) că, 
fără să fie prea abundentă, ac
tivitatea competițională la box nu 
este în nid un caz în situația de 
a se găsi pomenită într-tm articol 
cu intenții... critice!

Da! Numeric avem destul de 
multe competiții. Dar sînt ele, 
în totalitatea lor, utile? Formula 
lor de desfășurare este oare cea 
mai fericită? Reușesc aceste com
petiții să trezească oare intere
sul masei de boxeri și antrenori? 
Nu vedem cine s-ar încumeta să 
dea un răspuns afirmativ fără 
să emită serioase rezerve. Pentru 
că este un lucru dovedit: Com-

Petițiile pugilistice nu-și ating 
cu toate scopul. Exemplificări? 
Cite vreți!

Dacă despre campionatul de 
calificare, competiția care îți pro
pune să selecteze din marele nu
măr de boxeri cu categorii infe
rioare de clasificare pe cei ce vor 
avea cinstea să încrucișeze mă
nușile cu „așii", putem spune nu
mai lucruri bune, nu am putea 
manifesta aceeași atitudine și fa
ță de campionatul republican in
dividual pentru seniori. Așa cum 
se prezintă actuala formulă de 
organizare, care prevede reunirea 
la București a tuturor boxeri
lor care au clasificare de prima 
categorie sau posedă titlul de 
maestru al sportului, ea duce în 
mod firesc la o competiție obosi
toare (pentru boxeri, Ca și pen
tru... spectatori), cu foarte multe 
meciuri inutile. Ringul campiona
telor este adesea ocupat de ele- • 
mente fără o pregătire corespun
zătoare și care prin nu se știe ce 
miraculoase intimplări s-au văzut 
gratulate cu clasificarea de cate
gorie superioară. A aduna în Ca
pitală mai bine de 200 boxer» 
fără o prealabilă verificare nu 
este o treabă bună și noi sperăm 
că biroul comisiei centrale, decis 
de data aceasta să pună ordine 
în activitatea pugHisiică, va so
luționa problema optînd pentru 
la anul fie la formula unor în
tîlniri de zonă, care să precea
dă finalele, fie la formula dispu-

tării primelor tururi ale compe
tiției, pînă la sferturi de finală 
inclusiv, în diverse orașe aJe tă
rii.

O competiție căreia pur și sim
plu nu-i vedem deocamdată ros
tul este campionatul republican 
pentru juniori pe echipe repre
zentative de regiuni. Este bine cu
noscut faptul că în regiuni nu 
avem prea mulți juniori. Chiar și 
cei existenți n-au o pregătire 
corespunzătoare. De ce să creăm 
atunci o competiție ad-hoc numai 
pentru cîteva elemente mai bune? 
Avem nevoie aci de o competiție 
de masă. Bunăoară, de campio
nate școlare, de campionate uni
versitare, de un campionat al 
tinerilor boxeri de Ia sate. Cam
pionatul mi chestiune, organizat 
anul acesta pentru prima oară, 
s-a desfășurat în quasi-tndiferență 
unanimă. De la Baia Mare a 
sosit la comisia centrală o tele
gramă prin care se anunța că 
regiunea nu poate trimite echipă 
în campionat. Motivul era cate
goric: au loc examene la școala 
profesională mineră! Intr-adevăr, 
singurii boxeri juniori din regiu
ne, sint elevi ai acestei școli. 
Reprezentativele regiunilor Ploești 
și Hunedoara au prezentat loturi 
care nu 
jumătate 
cerut de 
necesară 
competiții de masă pentru boxe
rii juniori dec-lt angrenarea lor

cuprindeau nici măcar 
din numărul de pugrliști 
regulament. Nu e mai 
atunci organizarea unor

intr-un campionat neconcludent?
Cîteva cuvinte merită și „Cu

pa Sfatului Popular". Odinioară 
(și nu e prea mult timp 
atunci...), această întrecere 
privită cu un mare interes 
numeroșii iubitori ai „nobilei 
te". Regulamentul competiției

de 
era 
de 
ar- 

_ __  , era
foarte simplu ți permitea, prin 
etape care sporeau treptat în di
ficultate, să deschidă oricărui 
boxer posibilitatea de a-și măsura 
puterile cu pugiliștii de prima 
mină. Competiția era eliminato
rie, învingătorii și învinșii erau 
cunoscuți cu precizie și... totul 
era în perfectă regulă. Acum, re
gulamentul a fost modificat, pe 
ici. pe colo, prin părțile... esen
țiale. „Cupa Sfatului Popular" a 
devenit o greoaie competiție sis
tem turneu, cu un amalgam de 
stipulații și care trenează de 
luni de zile, cu întreruperi une
ori de mai multe săptămîni. Ni
meni nu știe cînd a început ți 
nici cînd o să se termine. Și 
apoi de Ce 1 se mai spune „Cu
pa Sfatului Popular"? Doar Sfa
tul Popular a! Capitalei nu mai 
are nici în clin nici în mînecă 
cu competiția aceasta! /Și atunci, 
din două 
denumirea
Popular al Capitalei își ia în 
serios obligațiile... 
am prefera cea de 
nativă!

MARIUS

una: sau schimbăm 
cupei sau Sfatul

paterne! Noi 
a doua alter-

GODEANU ,



Mîîne încep lucrările miunil de comunicări științifice 
in domeniul culturii fizice 

Comitetul de organizare al sesiunii

pune 
colaborări

• Pentru popularizarea celor maj 
valoroase lucrări efectuate în ultima 
vreme și pentru stimularea muncii 
de cercetare, Consiliul științifico- 
metodic din C.C.F.S./C.M. în co
laborare cu secția de medicina 
culturii tizice din Societatea știin
țelor medicale, organizează în Ca
pitală — aș^cum am mai anunțat — 
între 12—14 septembrie, în aula Bi
bliotecii Centrale Universitare, c> se
siune internațională de comuni
cări științifice.

Cu acest prilej se va organiza un 
larg schimb de experiență intre cer
cetătorii și metodiștii din țara noas
tră și cei străini și se vor 
totodată bazele unei 
sistematice.

In legătură cu acest eveniment, 
deosebit de important pentru viitoa
rea activitate pe acest tărîm, s-au 
făcut pregătiri din timp,

® Organizatorii au prevăzut 
pentru delegații participant, ki a- 
fară de programul rezervat comu
nicărilor științifice, 
vizite la Institutul 
zică, Laboratoarele 
ale Institutului de 
Dispensarul pentru 
Medicală pentru copii 
Alexamdre®cu“, 
trai pentru sportivi, etc., adică în 
locurile unde se desfășoară la noi 
activitatea de cercetări științifice 
în domeniul culturii fizice. Oas
peții ’Vor vizita, de asemenea, și 
cele mai moderne baze sportive 
din Capitala țării noastre.

• Majoritatea delegaților străini 
și-au anunțat sosirea în cursul 
zil« de astăzi.

— In momentul de față s-a pri
mit confirmarea tuturor deiegațitor 
străini în afara celor din R. P. 
Polonă și Anglia-
• La sesiunea internațională de 

comunicări știiftțtfice în domeniul 
culturii fizice vor lua parte 13 
delegați străini din 10 țări (Uni-

și o serie de 
de Cultură Fi
de Fiziologie 
Endocrinologia 
Cultură Fizică 

„GrigOTe 
Dispensarul cen-

la cel de al XXVlI-lea

întreceri pe echipe pen- 
mondial. Ambele eve- 

își au importanța lor 
șah istă internațională, 

de a <’doua Olimpiadă 
pasiona pe toți 
de aceea, cum 

o ocupat primul 
pe care am pur-

des- 
spus
„Am

seama că în 
au jucat 

ca Sanchez. 
Păcat, totuși, 
poziție avan- 
cu 
un

Ne vorbește un
Am stat de vorbă cu un spec

tator a«I Olimpiadei de șah. Este 
profesorul universitar Gh. Mihoc, 
decanul Facultății de Matematici, 
și președinte al Comisiei centrale 
de șah. D-sa a reprezentat țara 
noastră 
congres al Federației internațio
nale de șah, încheiat recent 1a 
Moscova, avînd astfel prilejul 
de a asista și la primele runde 
ale marii 
tru titlul 
nimente 
în viața 
da>r oea 
are darul de a 
iubitorii de șah, 
era și firesc, ea 
plan al discuției 
tat-o.

„Să vă voTbesc mai întii 
pre echipa noastră" — ne-a 
prof. univ. Gh. Mihoc. 
urmărit primele două meciuri 
susținute de șahiștii romîni. O 
victorie ușoară, cea obținută in 
fața echipei Filipinelor, apoi o 
a! a, mult mai grea, cu redutabila 
formație a Columbiei. Rezultatul 
de 2>/2 — V/2 trebuie considerat 
satisfăcător, ținînd 
echipa Columbiei 
maeștri cunoscuți 
Cuellar, De Greiff, 
că Ciocîltea, într-o 
tafoasă în partida 
s-a pripit să facă 
de damă care nu era 
numai spectaculos..."

Și interlocutorul 
care-1 cunoaștem și 
cător, a ținut să ne 
pe tabla de șah cum a 
Ciocîltea la puternicul 
sud-amarican. Tabla și 
se af'au chiar în masa 
lucru și profesc-ul universitar 
a reconstituit repede din memorie 
poziția cu pricina. Ne-am con
vins ușor că această partidă se 
putea cîștiga de către Ciocîltea 
pe o cale de joc adecvată po
ziției.

„Indiferent de rezultatul cifric 
pe care-1 va înregistra echipa 
R.P.R. în această dificilă compe
tiție, (N.R.: Intre timp, echipa 
R.P.R. a obținut un frumos suc
ces calificîndu-se în finală), este 
de remarcat spiritul de luptă care 
animă pe reprezentanții culori
lor noastre" — a ținut să pre
cizeze prot. univ. Gh. Mihoc. 
„Șahiștii romîni joacă deosebit 

. o exce'entă dispoziție 
în special doctorul Tro
și tînărul Ghițescu. Bă- 
Soos par de asemenea 

bună formă. Repet, com- 

Sanchez, 
sacrificiu 

corect. ci

pe 
ju-

nostru 
ca bun 
demonstreze 

pierdut 
iucător 
figurile 

sa de

da dîrz, 
arătinri i 
tanescu 
lănsl și 
a fi in 1

co

L 
servi- 
fizice 
mem- 

(direc- 
„Prof.

unea Sovietică, R. Cehoslovacă și 
R.P.U. participă cu doi delegați). Au 
mai fost invitați peste 100 de ac
tiviști din provincie și aproape 300 
din Capitală.
• De curînd a fost alcătuit

mitelul de organizare al sesiunii. 
Iată componența fui: PREȘE

DINTE: Acad. prof. dr. St. Milcu 
(prim secretar al Academiei R.P.R.); 
vicepreședinți: I. Vaida (preșe
dintele Consiliului Științifico-.Me
todic din C.C.F.S./C-M.) prof, 
dr. Florian Uimeanu (președintele 
secției pentru medicina culturii 
fizice și sportului din Societatea 
Științelor Medicale); secretariat: 
Em. GhSru (candidat în științe 

pedagog7 ce), N. Alexe, (candidat 
în științe pedagogice), prof. 
Istrate, dr. N. Zega (șeful 
ciulul de medicina culturii 
din Ministerul Sănătății); 
brii: Prof. dr. I. Nitescu 
tara! Institutului de Fizică 
dr. A. Danie’opolu" al Academiei 
R.P.R.) conferențiar Gb. Teodo- 
rescu (directorul Institutului de 
Cultură Fizică din București), 
acad. prof. dr. I. Hațieganu din 
Cluj, conf. dr. M. Ancușa din Ti
mișoara, cont. dr. Gh. Bădărău din 
Iași și dr. Ed. Balogh din Tg. 
Mureș.

• lată programul șl tematica ce
lor trei zile de comunicări care va 
interesa în egală măsură pe profe
sorii din învâțămînL pe antrenorii 
sportivi cît și pe medicii din rețeaua 
de cultură fizică. Miine. ora 8.30-15: 
Folosirea eforturilor Intense în an
trenamentul sportiv; joi 13 septem
brie, ora 8—15: Recuperarea defi
ciențelor fizice prin cultura fizică 
medicală ; vineri 14 septembrie, ora 
8—15 : Aparate șl metode noi de 
cercetare în domeniul culturii tizice.

In încheiere menționăm că și o 
parte dintre delegații străini vor 
susține comunicări la această 
siune.

se-

spectator al Olimpiadei de șah 
petiția este deosebit de 

cind echipierii noștri se 
de ta rundă, căpitanul e- 

Troianescu, depune lista

grea.
Seara, 
întorc 
chîpei, 
formației pentru a doua zi și cine Comisia pentru decernarea titlu- 
nu joacă are sarcina de a ve
ghea noaptea întreagă în fața 
tablelor cu pozițiile de analizat, 
fiindcă dimineața se continuă 
întreruptele. Vă închipuiți ce 
somn are acela care a întrerupt 
în poziție complicată..."

Președintele Comisiei centrale 
de șah ne-a descris în amă
nunt cadrul grandios în care se 
desfășoară Olimpiada de șah. In
teresul pentru șah în capitala 
Uniunii Sovietice este enorm. Ni
meni nu se îndoiește de victoria 
gazdelor deși lupii 
tina și Iugoslavia 
final se anunță 
echilibrată.

Apoi, am părăsit 
sală de festivități 
Armatei Sovietice pentru 
veni (bineînțeles, numai în ca
drul discuției noastre) în 
bianța mai

a cu Argen- 
i în turneul 

suficient de

monumentala 
a Teatrului 

a re-

hotărî.rile cele mai 
luate la Congresul 
apărut în coloanele 

mai spicui aci 
de

am- 
puțin somptuoasă, 

dar deosebit de atrăgătoare a 
Casei Șahiștilor... Da! La Mos
cova există o Casă a Șahiștilor, 
recent inaugurată, și acolo s-au 
ținut ședințele fructuoase ale Con
gresului F.l.D.E. In cîteva cu
vinte, să spunem că această 
clădire rezervată iubitorilor de 
șah se află pe Bulevardul Gogol, 
are 18 camere spațioase, perlect 
amenajate și utilate și arată în
tru totul ca o adevărată Aca
demie.

Parte din 
imnortante 
F.l.D.E. au 
noastre. Vom mai spicui 
cîteva, din cele enumerate 
delegatul țării noastre la Con
gres, care ne-a pus la dispoziție 
cu deosebită gentilețe întregul 
material.

In noua împărțire pe zone a 
competiției pentru tithil mon
dial masculin, țara noastră a fost 
integrată în zona a 3-a, cuprin- 
zînd și federațiile din Bulga
ria, Polonia, Cehoslovacia, Un
garia și Iugoslavia. Vicepre
ședinte centru această zonă este 
maestrul J. Sajtar (R. Ceh.). 
Viitorul turneu zonal se va dis
puta anul următor în organizarea 
vecinilor noștri bulgari. S-a ho- 
tărlt, tot pentru 1957, disputa
rea în Olanda a Drimuhii tur
neu de echipe feminine. Fiecare 
tară va ti reprezentată de cîte 
2 jucătoare. Viitorul turneu al 
echipelor masculine (a XHI-a 
Olimpiadă) se va disputa în

urma să fie desemnat cel 
treilea halterofil italian 
Melbourne, s-au obținut 
de rezultate valoroase, 

evidență in primul rind 
realizat de greul Pi-

• HALTEROFILII italieni ca
re au repurtat frumoase succese 
ta campionatele europene se 
pregătesc intens pentru J. O. 
Intr-un concurs de verificare, in 
care 
de al 
pentru 
o serie 
Iese in 
recordul 
gaiani 1a totalul celor trei sti
luri. El a realizat 450 kgr., ceea 
ce constituie a treia performanță 
mondială a anului. Pe stiluri el 
a reușit: 145. 132.5 și 172,5 kgr. 
Manironi (cat. semi-ușoară) și-a 
egalat propriul record, totalizing 
337.5 kgr„ iar De Genova (cat. 
ușoară) a stabilit trei noi re
corduri italiene: total — 350 kgr., 
impins — 115 kgr. și smuls
106.1 kgr. — Vor face deplasa
rea la J. O. Manironi, De Ge
nova și Pigaiani.

• SE PARE că în arma retra
gerii echipei Uijgariei din tur
neul de fotbaL CIO va invita 
echipa Israelului.

• FEDERAȚIA japoneza de 
natație a selecționat un prim 
lot compus din 8 înotători ți 6 
înotătoare. ~ 
lor natației 
fi desemnați 
universitare 
campionatele 
(17—19 sept.) ți a Festivalului 
național (22—25 sept.).

Restu! reprezentanți- 
nipone la J.O. vor 

după campionatele 
(7—9 septembrie), 
școlilor medii

cu 5 sportivi: sprinterii
• TRINIDAD va fi prezent la 

J.O.
Mike Agostini și Edmund Tur
ton, 
și Lennox
Hilton Mitchell.

halterofilii Rodney Wilkes 
Kilgour și ciclistul

• BELGIA și-a desemnat loo-

1958, în Statele Unite. S-au luat 
apoi interesante hotărîri pentru 
introducerea de noi amendamente 
la actualul regulament de joc.

deciziile 
i com- 
în ca-

sa de

lui de arbitru internațional a de
semnat, printre alții, doi re
prezentanți ai țării noastre: U. 
Langhaus și N. Fotino. "De ase
menea, s-au ratificat 
luate de Comisia pentru 
poziție șahistă F.l.D.E., 
drul conferinței ținute în mai 
la Budapesta. Pe lista 
arbitri internaționali figurează și 
trei romîni: P. Farago, L. Loe- 
venton și P. Leibovici.

„Al XXVII-lea Congres F.l.D.E. 
a fost o excelentă demonstrație 
a coeziunii și . 
tenesc care animă pe toți membrii 
acestui organism 
— a spus în 
univ. Mihoc, — „Adeziunile noi
lor membri — India, R. P, Mon
golă. Porto Rico — sînt mărtu
rii că mișcarea șahistă mondială 
se află pe calea progresului și 
reprezintă un mijloc activ de a 
contribui la cooperarea pașnică 
între națiuni".

RADU VOIA

spiritului prie-

internațional" 
încheiere Prof.

CONCURSUL DE LUPTE DE LA BUDAPESTA A LUAT SFÎRȘIT
O nouă întâlnire internațională la Opatija (R. P. F. Iugoslavia)

BUDAPESTA 9 (prin telefon). 
Sîmbătă și Duminică a conti
nuat la Sportcsarnok concursul 
internațional de lupte. întrecerile 
s-au desfășurat la lupte libere și 
au întrunit la startul lor 47 con- 
curenți din Suedia, Turcia, Bul
garia, Romînia, Finlanda, Polo
nia, R. F. Germană, R. D. Ger
mană și Ungaria. De menționat 
că gazdele au utilizat 18 spor
tivi. Concursul a fost dominat 
de echipa Turciei în care nu au 
figurat totuși luptătorii care s-au 
evidențiat cu ocazia Cupei Mon
diale. Cei 3 luptători romîni care 
au participat: V. Popescu (cai. 62 
kgr.), 1. Mureșan (cat. 73 kgr.) 
și Fr. Bolla (cat. 87 kgr.) s-au 
comportat slab, fiind depășiți in 
general de nivelul concursului. Ei 
au arătat mari lipsuri mai ales 
în ce privește apărarea la par
ter. Ln special din această cauză 
Mureșan și Bolla care-și condu, 
ceau adversarii cil cite un punct 
au fd&t mai apoi depășiți și în
vinși, Luptătorii noștri mai au 
încă de învățat, acțiunile acestui 
stil nefiind suficient de bine în

ia ■ ■■ li

li IEI li IE IE!

nt"

esteNicolai KostEev (U.RSS.) 
unul din cei md buni hcltgrdfiii 
din lume Ia categoria ușoară. La 
Olimpiadă el este unul din candi- 
dații pentru primat loc la această 

categorie

tătorii care o vor reprezenta 
J.O.: 100 m. 1. Bărbați — 
Laurent, 200 m. bras bărbați 
Desmit și Kozma. 100 m.

Irene Sweyd, 200 i 
— Colette Goosens.
120 sportivi germani 

vor locui

ta 
A.

L 
■

record al 
ta greu- 

și respec- 
de ștafetă 

titlul o-

026 — nou 
Earlene Brown 
disc (14 m. 26 
ni. 21). Echipa

Desmit 
femei 
bras femei

• CEI 
(din Est și Vest) 
împreună in satul olimpic.

• SPORTIVII englezi vor 
semna formula care-i angajează 
sa nu devină profesioniști du
pă Jocurile Olimpice

• JAPONIA a hotărît să tri
mită la Melbourne 180 sportivi 
în ioc de 100 cît anunțase inițial.
• ECHIPA feminină de atle

tism a SUA cuprinde 17 sporti
ve în loc de 9 cit fusese inițial 
fixat Hotărîrea a fost luată ți- 
nindu-se seama de rezultatele 
bune obținute ta concursul pre- 
olimpic. Dintre rezultate se remar
că acelea realizate de Margaret 
Mathews ta săritura in lungime 
(6 m. 
SUA), 
tate ți 
tiv 44 
de 4x100 care deține 
limpic va fi alcătuită din Sabel 
Daniels (12”). Mae Gaffs (12’2), 
Mae Faggs ți Wilma Rudolph.

• FABRA (cat. 52 kgr.). Trippa 
(cat. 62 kgr.) și Bugarelli (cat. 
grea) la lupte clasice, Nizzola 
(cat. 52 kgr.) și Chinazzo (cat. 
67 kgr.) la lupte dbere vor re
prezenta Italia la J.O.

• FEDERAȚIA engleză de atle
tism s-a fixat asupra reprezen
tanților săi. La Melbourne vor face 
deplasarea 51 atleți englezi prin
tre care Ruddy, Pirie, Chatawau. 
Hildreth, Thelma Hopkins etc.
• CANADA a reținut in Mui 

de atletism IS spv'tiv: (12 băr. 
bați și 6 femei)

• ISLANDA și Uganda și-au 
trimis înscrierile la J.O., în iimn 
ce Peru și Coasta de Aur și le-au 
retras.

• PENTRU că a primit 4.5M 

sușite și automatizate. Cei trei re
prezentanți ai noștri — cu excep. 
ția într-o măsură a lui Bolla — 
se pierd cind sînt atacați din par
ter. Ei au fost eliminați după tu
rul II fiecare avînd Cîte două in
fringer i.

întrecerile au tost destul de a- 
nima.te mai ales la categoriile de 
62 kgr., 67 kgr. și 87 kgr. Juriul 
de apel a fost nevoit să rezolve 
însă și unele cazuri maț dificile". 
'Astfel, juriul a constatat că înt-e 
luptătorii Hoffman și Havancik, 
ambii din echipa R.P.U., a surve
nit o înțelegere prin care primul 
a cedat meciul său lui Havancik 
pentru ca acesta să se poată clasa 
pe primul loc. In fața acestei si
tuații juriul a decis eliminarea 
luj Hoffman din concurs.

In urma întrecerilor desfășu
rate în cele două zile s-au înre. 
gistrat următoarele rezultate:

Cat. 52 kgr.: 1, Volgyi (RPU),
2. Kartal (Turcia), 3. Pager 
(RPU), cat. 57 kgr.: 1. Goțur 
(T.), 2. Fusek (RPU), 3. Kam
merer (RDG), cat. 62 kgr.: 1. 
Havancik (RPU), J2. Sahin (T.),
3. Pentillă (Fini.), cat 67 kgr.:

trai:

radio 
zilnic

mai 
atleți.

dolari • in schimbul lecțiilor de 
lupte predate elevilor unui colegiu 
din Rock Islands, căoitanm echi
pei de lupte a SC.A, MT.T. 
Smith a fost declarat .nejmator' 
și nu va mai putea face deplasarea 
în Australia.

• PENTRU drenarea terenu- 
rH^r pe care se var desfășura 
diverse probe de atletism, polei, 
baschet, etc. au fost transportate 
din Anglia la Melbourne 50) 
tone de sgură.

Ministerul poștelor din Aus- 
i amenajează în incinta sta

dionului Olimpic o centrală care 
va avea 2800 de circuite. Pe sta
dion vor fi instalate 450 de tele
foane și 60 de teleimprimatoare.

■ Lotul definitiv ri Australiei 
care va cuprinde 300 de sportivi 
▼a fi dat publicității 'a 24 octom
brie. Președintele comisiei de se
lecționare la probele de atletism 
este fostul recordman mondial ’e 
triplu salt. Jack P Me‘calle. El 
va prezida concursurile de selec
ție care se vor desfășura ’ntre 13 
si 20 octombrie Ie Melbourne. In 
programul întrecerilor lipsesc pro
bele de aruncare a suliței cioca
nului. greutății și discului, de
oarece ia aceste discipline austra
lienii nu au atleți de talie mon
dială.

■ Calculele sumare făcute de 
specialiști, arată că cei 800 de 
ziariști care vor veni la desfășu
rarea Jocurilor Olimpice vor 
transmite zilnic 250.000 de cuvin
te prin intermediul telefonului, ra
dioului și telegrafului. La Londra 
se vor transmite 115.000 cuvinte, 
ip S.U.A. 77.000 cuvinte, și conti
nentului european 42.0CC cuvinte, 
Restul va fi transmis agențiilor 
din Asia și America de Sud. De 
asemenea, 144 de reporteri 
din 44 de țări vor transmite 
138 de reportaje.

•Canadienii, se bazează 
mult pe atlete decît pe 
Astfel, Dana Matheson a parcurs 
distanța de 100 y. în 10,9 sec-, 
iar 220 y. în 24,2 sec. devenind 
în acest fel prima sprinteră a 
Canadei. Colega sa Maureen Re- 
wer a parcurs distanța de 50 y- 
în 5,9 sec., Ea și-a îmbunătățit 
mult performanțele, asigurîndu-și 
călătoria la Melbourne. Dintre 
celelalte atlete se mai remarcă: 
Annabella Murray, Mauren Kelly, 
Mary Teplicka șl Fay Bara ger 
care vor forma ștafeta Canadei.

Dintre atleți se remarcă doi 
care își fac studiile în S.U.A.; 
Murray Coburn a parcurs 220 y. 
în 48,4 sec. iar 880 y. în 1:51,4, 
iar Wes Mc Load a parcurs dis
tanța o milă în 4 ; 09

Și la natație performanțele 
cele mai bune a’e canadienilor 
au fost obțjnute de sportive. 
Pentru J.O. de la Melbourne cele 
mai mari șanse le au înotătoa. 
rele: Beth Whittail care la Jocu
rile Panamericane a cucerit două 
medalii de aur și două de ar
gint, fiind considerată una din
tre cele mai bune înotătoare din 
lume ia proba de 100 m. fluture. 
Urmează Gladys Priestley, Leno
ra Fischer, Virginia Grant, Sara 
Barber, Helen Stewart și Suzana 
Sangster.

1. Toîh (RPU), 2. Zaicev (RPF), 
3. Cuczynskj (RPP) cat. 73 kgr.: 
1. Gungor (T.), 2. Laszlo (RPU), 
3. Fischendorf (RDG), cat. 79 
kgr.: 1. Boko (T.), 2. Pehlivar.ov 
(RPB), 3. Sterr (RFG). cat. 87 
kgr.: 1. Karapageaz (T.), 2. Palm 
(Suedia), 3. Kiss (RPU). cat. 
grea: 1. Atari (T.), 2. Ahmcdov 
(RPB), 3. Sosnowski (RPP).

★
Lotul sportivilor romini care se 

află ta Budapesta a părăsit asea
ră capitala R.P. Ungare indrep- 
tindu.se spre Belgrad, de unde 
va pleca mai departe ta Opatija. 
Un alt grup de luptători romîni 
părăsește azi Bucureștiul, urmmd 
să se întîlnească ta Belgrad cu 
celălalt grup. Luptătorii romîni vor 
avea de apărat la Opatija „Cupa 
Jadran" cucerită anul trecut de 
Dinamo. Concursul care se va 
desfășura începînd de 1a sfirșitul 
acestei săptămlni (atît ta lupte li
bere cit și clasice) se anunță deo
sebit de interesant. In afara spor
tivilor care au concurat ta Buda
pesta și-au mai smințat partici
parea luptători din alte țări pre
cum și o formație sovieticîj

tindu.se


Campionatul ciclist de mare fond al R.P.R.
Ciștigind etapa a Ii-a, C. Dumitrescu (C. C. A.) 

a luat conducerea în clasamentul general individual
GALAȚI, 10 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Și astăzi in etapa 
a doua (Buzău—Galati) a campio
natului ciclist de mare fond am a- 
sistat la evidențierea remarcabile
lor calități a doi dintre tinerii ci
cliști care se află în drum spre 
consacrare : Petre Gane (Energia) 
și Aurel Șelaru (Dinamo). Chiar 
de la kilometrul 4 acești doi aler
gători (foarte curajoși și combati
vi) se desprind din pluton și con- 
lucrînd cu însuflețire, își asigură 
un avans de peste 1 minut, avan
taj care după 70 de km. se ridică 
la aproape 4 minute.

La Brăila cei doi fugari sosesc 
după 1 oră și 32 min. (au par
curs 102 km. cu o medie orară de 
40 km.) sprintul final pentru boni
ficație de timp revenind lui Șelaru 
■rmat de Gane. Pentru locul trei 

se dă o luptă înverșunată în plu
tonul masiv care îi urmează 
pe cei doi tineri. Cîștigă N. Pel- 
caru. La ieșirea din Brăila, după o 
vînătoare de peste 100 km., fuga
rii au fost prinși. Desigur că dacă 
și Șelaru ar fi conlucrat cu aceeași 
ardoare pe care a dovedit-o Petre 
Gane, cei doi temerari ar fi avut 
perspectiva aproape certă de a ter
mina etapa detașat. Etapa a doua 
în care plutonul s-a întins, s-a fă
râmițat. s-a regrupat și apoi din 
nou s-a fărămitat în mici grupu
lețe. a cunoscut numeroase ac
țiuni întreprinse de cicliștii Baciu, 
Văsîi, Dobrescu, C. Stănescu, Ho
ra. Munteanu, Molnar. Pe ultima 
parte Sebe și Istrate împreună cu 
Pelcaru se desprind și încearcă 
ultima „lovitură", dar sînt ajunși 
după o urmărire de cîtiva kilome
tri de un grup condus de Zanoni 
și Moiceanu. C. Dumitrescu care

A început turneul final al campionatului mondial 
de șah pe echipe

Ieri a început la Moscova tur
neul final al campionatului mon
dial pe echipe. Cele 12 formații 
calificate ocupă pe tabela de con
curs următoarea ordine: 1. Israel,
2. U.R.S.S., 3. R. P. Ungară, 4. 
Argentina, ’5. R. P. Bulgaria, 6. 
R. Cehoslovacă, 7. Elveția, 8. 
Danemarca, 9. R.P.F. Iugoslavia, 
10. R. P. Romînă, 11. Anglia, 12. 
R. F. Germană.

In prima rundă doar două 
meciuri au luat sfîrșit în cele 5 
ore de joc. Echipele Argentinei 
și R.P.F. Iugoslavia au terminat 
la egalitate 2—2. Toate cele pa
tru partide: Gligoric — Najdorf; 
Matanovic — Bolobocan; Ivcov 

— Panno și Karaklaic — Piinik 
au fost remiză. Echipa Elveției a

S ÎMBĂTA LA HANOVRA: U.R.S.S.- 
R, F, GERMANA

Sîmbătă se dispută la Hanovra (R.F. 
Germană), Intîlnirea revanșă dintre 
reprezentativele de fotbal ale 
U.R.S.S. și R.F. Germane. După cum 
se știe, în meciul disputat anul tre
cut, la Moscova victoria a revenit 
fotbaliștilor sovietici cu 3-2. In ve
derea partidei de la sfîrșitui acestei 
săptămîni, antrenorul federal ger
man Iosef Herberger a anunțat ur
mătoarea echipă probabilă: Herken- 
r a th-Schmidt, Juskoviak-Eckel Posi- 
pal, Dorner-Waldner, Fritz Walter, 
Bi ezinger, Haath. Smolzer.

Echipa U.R.S.S. nu este încă cu
noscută. Este însă sigur faptul că în 
echipa U.R.S.S. vor evolua jucători 
care au jucat în meciurjle din acest 
an cu Danemarca si Israel.

PUSKAS ȘI GROSITS VOR JUCA 
DUMINICA IN REPREZENTATIVA 

MAGHIARA
Duminică se dispută la Belgrad în

tîlnirea dintre primele reprezentative 
ale R.P. Ungare și R.P.F. Iugoslavia. 
Antrenorul federal Bukovi Marton, 
a făcut cunoscut că duminică la Bel
grad în reprezentativa Ungariei vor 
reintra Grosits și Puskas — care a 
fost ulterior introdus în lot, dat 
fiind că în ultimele jocuri de cam
pionat a arătat o formă bună. Echi
pa definitivă nu a fost încă anun
țată.

Echipa R.P.F. Iugoslavia a susținut 
duminică la Belgrad o întîlnire cu 
reprezentativa Indoneziei. Victoria a 
revenit fotbaliștilor iugoslavi cu sco
rul de 4-2. Golurile au fost înscrise 
<fe Miluttnovici (3) și Kristicj. Pen
tru indonezieni au înscris.. Beara 
și Stankovici în proprie poartă.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Recent s-a disputat la Luxemburg 

întîlnirea revanșă dintre Borusia 
Dortmund și Spora Luxemburg din 
cadrul jocurilor eliminatorii ale Cu
pei campionilor Europeni. In primul 
joc victoria a revenit cu 4-3 forma
ției germane. In întîlnirea revanșă, 
Spora Luxemburg a cîștlgat cu 2-1. 
Astfel încît va fi nevoie și de un al 
Treilea joc. pentru a fi desemnată 
echipa care se va califica pentru tu
rul următor. 

pe o mare parte din traseu a fă
cut o ciudată cursă de espectativă 
rulînd deseori chiar în ultimul 
pluton și-a revenit pe ultima parte 
și după ce s-a așternut serios pe 
goană a reușit să refacă terenul 
pierdut. In apropiere de Galati el 
a luat contact cu grupul fruntaș. 
Pe străzile orașului același C. Du
mitrescu de astă dată pus pe fapte 
mari, ia conducerea și cîștigă e- 
tapa cu un avans de cîtiva zeci de 
metri. Subliniem îndeosebi compor
tarea lui C. Șandru, G. Șerban. 
Bosniac, Calcișcă, Sima, Szalay și 
a tinerilor pe care i-am amintit 
cu ocazia diferitelor atacuri și 
hărțuieli. Clasamentul etapei: 1 
C. Dumitrescu (C.C.A.) a parcurs 
136 km. în 3 h.33,07 ; 2. G. Moi 
ceanu (Dinamo) la 5 sec.; 3. C. 
Șandru (FI. roșie) la 7 sec.; 4. G. 
Șerban (C.C.A.) același timp; 5. 
Bosniac FI. roșie) același timp;
6. Calcișcă (Dinamo) la 10 sec.;
7. Ion Sima (Dinamo O. S.) același
timp; 8. N. Maxim (Dinamo) la 
12 sec.; 9. St. Szalay (Dinamo II) 
la 25 sec.; 10. I. Constantinescu
(C.C.A-) la 28 sec. Pe echipe 
etapa a revenit primei formații a 
C.C.A. cu timpul de 10 h. 39,56. 
In clasamentul general individual 
primele locuri sînt ocupate în or
dine de: C. Dumitrescu 6 h. 44,22; 
G. Moiceanu la 5 sec.; C. Șandru 
la 27 sec. ; L. Zanoni la 39 
sec.; St. Szalay la 35 sec Pe e- 
chipe conduce Dinamo I cu 20 h 
15,48 urmată de C.C.A. I la 13 
sec. Dinamo II la 18 sec. Progre
sul la I min. 06 sec. FI. roșie la 
3 min. 27 sec., etc.'Astăzi, se a- 
leargă etapa Galati—Brăila—Bu
zău—Focșani.

EMIL IENCEC

produs marea surpriză a rundei 
învingînd cu 2‘/a—l*/i formația 
R. Cehoslovace. La prima masă 
Blau l-a întrecut pe Filip, în tijnp 
ce, celelalte trei partide au fost 
remiză.

In meciul R.P.R — R.P. Un
gară scorul este deocamdată egal. 
Bălanei ,a pierdut la Szabo, iar 
Ghifescu l-a învins pe Szilagy. 
După trei partide egalitate este 
și in intîlnirea Danemarca—R.P. 
Bulgaria. U.R.S.S. conduce cu 
3—0 în meciul cu Anglia iar în 
intîlnirea Israel — R.F. Germană 
singura partidă încheiată a fost 
remiză.

Astăzi, în cea de a doua rundă 
echipa noastră întîlnește Argen
tina.

HOTMtC
CAMPIONATELE DE FOTBAL DIN 

DIFERITE TARI
R.P. UNGARA: Kinizsi-Vasas 2-1. 

Vdrds LoLogo-Szegedi Haladas 6-0. 
Tatabanya-Salgotarjani 1-1, Honved- 
Dozsa 1-0, Pecsl Dozsa-Dorogi Banya- 
sz 1—1, Csepeli Vasas-Sombathely Td- 
rekves 1-1. In clasament conduce 
Honved cu 26 pct. din 19 jocuri ur
mată' de Vdros Lobogo cu 24 pct 
din 16 jocuri, Dozsa 24 pct. din 20 
jocuri, Salgotarjani cu 23 pct. din 
19 jocuri, Kinizsi cu 22 pct. din 20 
jocuri, etc.

FRANȚA: Etapa a IV-a disputată 
duminică: Reims-Lyon 3-0. Rennes- 
Racing Club Paris 2-2, Nancy-St. 
Etienne 1-7. Lens-Nice 6-1. Strass- 
bourg-Valencienne 0-0, Sochaux-An- 
gers 0-0, Nimes-Monaco 3-1, Sedan- 
Marseille 1-1, Toulouse-Metz 1-2 In 
clasament conduce St. Etienne cu 7 
puncte

R.D. GERMANĂ: Etapa a XVHI-a: 
Dynamo Berlin-Vorwărts Berljn 1-1. 
Rotation Leipzig-Lokomotiv Leipzig
1- 2, Wismut Karl Marx Stadt-Motor 
K. M. St 2-0, Empor Rostok-Loco- 
motive Stendal 1-5. Einhelt Dresden- 
Motor Zwickau 4-2, Turbine Erfurt- 
Rotation Babelsberg 1-1 Aktivist 
Brieske-Fortschrit Weisenfels 1-0. 
In clasament conduce Wismut Karl 
Marx Stadt și Lokomotiv Leipzig cu 
cite ?7 oct

AUSTRIA: Etapa disputată dumi
nică: Simering-Wiener Sport Klub
2- 2 W. A. C.-Stadia u 4-0. Admira-Graz
3- 2 Vienna-Austria Viena 3-3, Kap
fenberg-Rapid Viena 4-3, Austria- 
Salzburg—Kremzer 8-3. Wacker nu a 
jucat în campionat deoarece a sus
ținut la Milano un joc cu echipa 
F.C Milan de care a fost întrecută 
cu 3-0).

ANGLIA: Etapa disputată sîmbătă: 
Birmingham-Preston 3-0, Blackpool- 
Luton Town 4-0, Cardiff-Chelsea 1-1, 
Charlton Athletic-Shefield Wednes
day 4-4 Everton-Aston Villa 0-4, 
Leeds United-Bolton Wanderers 3-2, 
Manchester City-Sunderland 3-1. New
castle United-Manchester United 1-1, 
Portsmuth-Ansenal 2-3, Tottenham- 

Wolverhampton Wanderers 4-1. West 
Bromwich Albion-Bvrneley

In apropiere de Buzău plutonul este condus de Șt. Poreceanu, Călin Tu- 
dose* Dumitru Țupa și alții (Foto: I. MIHAICĂ)

Activitate internațională in handbal
La sfîrșitui acestei săptâmîni, 

echipa masculină de handbal Vasas 
Budapesta își va inaugura turneul 
pe care-1 întreprinde în tara noas
tră, jucînd la Timișoara cu Energia 
Tehnometal din localitate. Handba- 
liștii maghiari se vor întîlni după 
aceea cu Energia Reșița, urmînd să 
dispute — probabil — și un al trei
lea joc în tara noastră. Datele pen
tru disputarea acestor partide se 
vor stabili ulterior.

Lotul complet al Uniunii Sovietice 
la campionatele internaționale de atletism ale RAR.

In cursul după amiezii de ieri 
ne-a fost anunțat telefonic de la 
Moscova lotul care va reprezenta 
U.R.S.S. la cea de a IX-a ediție a 
campionatelor internaționale de at
letism ale R.P.R. Delegația sovie
tică va fi condusă de antrenorul de 
stat Leonid Homenkov și va cuprin
de 59 persoane, dintre care 51 con- 
curenti. Iată-i în ordinea probelor :

BARBAȚI : 100, 200 și 4 x 100 m. 
— Tokarev, Barteniev, Konovalov, 
Suhariev, Babiak ; 800 m. — Tim- 
baliuk, Osminkin ; 1.500 m. — Va- 
lakin. Pipine ; 5.000 m. — Vlasen
ko ; 110 m. g. — Stolearov ; 400 m. 
g. — Lituiev, Iulin ; 3.000 m. obsta

Echipa feminină de scrimă a țării noastre 
ia parte la campionatele mondiale de la Londra

Reprezentativa feminină de 
scrimă a țării noastre a plecat 
spre Londra unde va participa la 
campionatele mondiale, oare vor 
avea loc la 15—16 septembrie. 
Echipa este alcătuită d;<n maestra 
sportului Elena Șamșudeanu și 
din trăgătoarele fruntașe Maria 
Vico!, Olga Orban, Ecaterina 
Orb, Glicheria Ștefănescu și Ceci" 
lia Neagu.

Prezența scrimerelor noastre Ia 
campionatele mondia'e pe echipe 
este privită cu mult interes, în- 
trucît — pe de o parte — cu 
această ocazie inaugurăm parti
ciparea noastră la cea mai im
portantă competiție mondială de 
scrimă pe echipe, iar pe de altă 
parte, ultimele rezultate interna
ționale obținute de reprezentantele 
noastre întocmesc o „carte de vi
zită" cu care nu se pot prezenta 
multe formații. CONSTANTIN FAUR

• In capitala K.P. Polone a luat
sfîrșit nn concurs internațional de 
natație la care au luat parte înotă
tori polonezi și chinezi. Iată cîteva 
din rezultatele tehnice înregistrate: 
200 m. bras bărbați: Mu Sian - iun 
(R. P. Chineză) 2’38”6/10; cunoscutul 
înotător polonez Petrusewicz s-a 
clasat pe locul 4. 200 m. fluture băr
bați: Raczynski (R. P. Polonă»
2’35”l/10; 100 m. bras femei: Dan
l-hua (R.P. Chineză) l’26”9/10: 400 m. 
liber femei: Weraskova (R. P, Polo
nă) 5’43”9/10; 100 m. spate femei: 
Miinikiel (R.P. Polonă) l’19”4/10; 100 
m. spate bărbați: Sambala (R P. Po
lonă) l’09”2/10.
• La 7 septembrie s-a desfășurat 

întîlnirea internațională de fotbal 
dintre echipa cehoslovacă Banik 
Kladnd și formația sovietică Șahtior 
Stalino. Fotbaliștii cehoslovaci au ter
minat învingători cu scorul tie 4-1 
<3-l>.
• La 7 septembrie a părăsit Mos

cova plecînd în Italia echipa repre
zentativă de baschet a Uniunii So
vietice pentru a participa la tradițio
nalul turneu internațional dotat cu 
„Cupa Mairano**. La aceste campio
nate neoficiale ale Europei, în fie
care an participă cele mai valoroase 
echine reprezentative europene. Bas- 
chethMiștii sovietici participă pentru 
a dr-ua oară la „Cupa Mafcrano’*. In 
anul 1954 ei s-au clasat pe primul 
loc.

O In continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în Finlanda echi
pa sovietică de fotbal „Rezervele de 
Muncă” din Leningrad a jucat la 7

Selecționata feminină a asociației 
Progresul din R.P.R. va întreprinde 
un turneu în R. P. F. Iugoslavia. 
Handbalistele de la Progresul vor 
părăsi tara în ziua de 19 septem
brie, urmînd să joace în Iugoslavia 
Ia 21 septembrie cu Spartak Subo- 
tica, iar după aceea la 23 și 24 sep
tembrie să participe la un turneu 
Ia Novi Sad.

cole — Rjîșcin, Kadiaikin; înălti' 
me — Kașkarov, Poliakov; lungi
me — Fedosiev. Ter Ovanesian; 
prăjină — Cernobai, Petrov; tri- 
plusalt — Kreer, Cen; disc — Gri- 
galka. Matveev; greutate — Ovse- 
pian. Feodorov; suliță — Tîbulen- 
ko. Valman ; ciocan — Samotvetov, 
Nikulin; marș — Lavrov, Spirin.

FEMEI : 100, 200, 4 x 100 m. — 
Itkina, Iugova, Rezcikova, Krepki- 
na, Bocikareva (Turova) ; 80 m. g. 
— Vinogradova, (Martînenko), Bîs- 
trova ; lungime — Popova, Cen; 
înălțime — Ballod, Pisareva ; greu
tate — Zîbina, Kuznetova ; disc — 
Elkina ; suliță — Roolaid, Koniae- 
va ; 800 m. — Otkalenko, Lîsenko.

La Londra, unde vor avea loc 
numai campionatele lumii pe e- 
chipe între formațiile feminine 
(campionatele individuale feminine 
și masculine, precum și întrece
rile între echipele masculine se 
vor desfășura la Melbourne odată 
cu Jocurile Olimpice), este scon
tată prezența a cca. 15 reprezen
tative de țări din continentul eu
ropean și din restul continentelor. 
Ca favorită principală în aceste 
campionate pornește echipa R. P. 
Ungare, campioana mondială de 
anul trecut, considerată cea mai 
omogenă și la un nivel valoric 
superior. Pentru primele locuri 
mai concurează cu șanse egale 
experimentatele formații ale Ita
liei, Franței, R.P. Polone și An
gliei, precum și reorezentativele 
Uniunii Sovietice și R.P. Romîne, 
considerate ca foarte puternice.

septembrie în orașul Turku cu echi
pa selecționată locală. Fotbaliștii so
vietici au obținut o victorie catego
rică cu scorul de 7-2.
• Recent norvegioanul Larsen a 

obținut un foarte bun rezultat în 
proba de 3.000 m. obstacole: 8:42.4.

• Sîmbătă la Budapesta atleta 
maghiară Gyarmati a alergat 11.2 în 
proba de 00 m. garduri.

® Iată cîteva rezultate mai bune 
obținute de atleții cehoslovaci: lun- 
gime-Prohaska 7,36 m., disc femei- 
Fitkova 50,14 m.
• Zilele trecute înotătorul japonez 

Furukava a obținut un excepțio
nal rezultat în proba de 200 m. bras, 
într’un bazin de 50 m.: 2:33.2. Acest 
rezultat este cel mai bun din lume 
obținut într-un bazin de 50 m.

0- înotătorii maghiari au realizat 
cîteva rezultate excelente, în cadrul 
unui concurs desfășurat sîmbătă la 
Budanesta. Astfel, la 100 m. fluture

Echipa noastră 
feminină a întrecut

și reprezentativa
R. Cehoslovace, 

campioana Europei
(urmare din pag. l-a) 

chipa Uniunii Sovietice este neîn
vinsă, urmîndu-i în clasament e- 
chipa noastră cu o sftgură înfrîn- 
gere. In timp ce echipa R.P.R. are 
de înfruntat în ultimele două e- 
tape echipele R.P. Chineze și 
S.U.A., campioanele mondiale au 
de susținut două dificile întîlniri, 
cu R.P. Polonă și R. Cehoslovacă.

lată programul meciurilor ulti
melor două etape din cadrul turne
elor finale, pentru locurile 1—10. 
Marti 11 septembrie. — Băieți: 
R.P. F. Iugoslavia—Franța, R.P.B. 
—R.P.U., U.R.S.S.—R.P. Polonă, 
R. Cehoslovacă—S.U.A.. R.P.R.— 
R.P. Chineză. Fete : U.R.S.S. — 
R.P. Polonă, S.U.A.—R.P;D. Co
reeană, R.P.R.—R.P.Chineză.

Miercuri 12 septembrie. Băieți: 
R.P.R.—Franța, R P.U.—R P. Chi
neză, R.P.F. Iugoslavia—R.P. Po
lonă, U.R.S.S. — R. Cehoslovacă, 
R.P Bulgaria—S.U.A. Fete : R.P.R. 
—S.U.A., U.R.S.S.—R, Ceh., R.P. 
Bulgaria—R.P. Polonă. R.P.D. Co
reeană—R.D.G., R.P Chineză—O- 
landa.

După frumoasa victorie în fața 
reprezentativei Uniunii Sovietice, 
campio-ană mondială, după suc
cesul repurtat duminică seara în 
fața echipei R.P.F. Iugoslavia, 
echipa masculină de volei a 
R.P.R. a cîștigat și in fața echi
pei R.P. Ungare. Deși n-au for
țat, jucătorii noștri au obținut 
o victorie clară cu 3—1 (15—3, 
13—15. 15—7, 15—9). Blocajul
a funcționat foarte bine. Însufle
țiți de rezultatele bune obținute 
în ultimele etape băieții .au lup
tat cu multă ardoare, în-trecînd 
un adversar în progres. S-au re
marcat Roman, Corbeanu. Nicolau 
și Ponova.

In turneul final al echipelor 
masculine, U.R.S.S. a întrecut 
Franța cu 3—1 (15—5, 13—15, 
15—0, 15—4).

Ultimele rezultate ale întreceri
lor de luni: U.R.S.S. — R. P. 
Bulgaria (f) 3—0 (13, 7, 10), 
R.P. Polonă — S.U.A. (m) 3—0 
(8. 6. 13), R. Cehoslovacă — 
R.P. Bulgaria 3—2 (15-11, 11-15, 
17-19, 15-8, 17-15). A fost un 
meci dramatic. In urma rezul
tatelor de pînă acum, clasamen
tele primelor locuri se prezintă 
astfel: Băieți.: 1. R. Cehoslovacă 
7—0 = 14 p. 2. U.R.S.S. 6—1 
- 13 p. 3-4. R.P.R. 5-2 = 12 
p. 3-4. R.P. Polonă 5—2 = 12 p. 
5. R. P. Bulgaria 4—3 = 11.
Fete 1-2. U.R.S.S. 7—0 = 14 p. 
1-2. R. Cehoslovacă 6—2 = 14 p. 
3-4 R.P.R. 6-1 = 13 p. 3—4 R.P. 
Bulgaria 5—3 = 13 p. 5. R.P. 
Polonă 5—2 = 12 p (n.r. prima 
cifră indică victoriile, a doua în- 
frîngerile, a treia punctele reali
zate) .

Seara tîrziu, comisia de orga
nizare a comunicat : în caz ue 
egalitate de puncte în clasamen
tele finale, pentru desemnarea 
campionilor mondiali se vor des
fășura fie meciuri de baraj (joi), 
fie eventual turnee eliminatorii.

femei Litomericzki a obținut timpul 
do 1:12,3 (nou record maghiar, al 
doilea rezultat din lume), în proba 
de 200 m. bras femei pe primul loc 
s-a clasat Eva Szekely cu rezultatul 
de 2:56,2. Proba de 100 m. liber băr
bați a fost cîștigată de tînărui Dobay 
care a doborît recordul maghiar de 
juniori: 57.6. Proba de 1.500 m. a fost 
cîștigată de Csordas cu 18:39,0.

0 Sîmbătă s-au întîlnit la Zagreb 
echipele secunde de polo ale R. P. 
Ungare și R.P.F Iugoslavia. Victo
ria a revenit echipei maghiare cu 7-5. 
0 Varșovia (prin telefon). — In- 
tîlnirea internațională de atletism 
dintre reprezentativele masculine ale 
Poloniei și Franței a luat sfîrșit 
cu victoria atleților polonezi cu sco
rul de 116-96. Cu acest prilej au 
fost stabilite trei noi recorduri po
loneze și un record francez. Noile 
recorduri poloneze sînt: 10.000 m. 
Chromik cu 29:10,0; 4xlC€ m. — 40,5 
sec.; 4x400 m, — 3311,6. Recordul 
francez a fost stabilit de Mimoun 
tot la 10.008 m. cu timpuj de 29:13,4.

Dintre performanțele mai bune 
notam: 400 m.î 1. Haarhof (F) 47.6; 
2. Zwadowski (P) 47,8; 800 m.: 1.
Lewandowski (P) 1:43,8 2. Orywal
(P) 1:49,5; 3. Djian (F) 1:50,6; 5000 m.;
1 Krzizkowiak (P) 14:05,6; suliță: 
1. Kopyto (P) 8-1.12; 2. Maquet (F) 
78,84; 3 Sidlo 75 20; triplu salt: 1. 
Malcherrzvk (P) 15,57; 2. Battista CH 
15.11; prăjină: 1. Janiszewski (P) 
4,41 m.; 2. Sillon (F) 4,30 m.; 3. Kir- 
zesinski (P) 4,10 m.
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