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Au cuvintul participant» la Campionatele internaționale
de atletism ale R. P. Romine

ECHIPA DE RUGBI A BUCUREȘTIULUI A TERMINAT NEÎNVINSA TURNEUL DIN ANGLIA
ULTIMUL JOC: BRISTOL-SELECȚIONATA BUCUREȘTI 6-6 (0-6)
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imediat să prin
și să-l expedie- 
de buturille ad- 
se face remar- 
seci și în ulti-

„0 buni verificare de forțe 
înaintea Jocurilor Olimpice" 

declară Boris Kosvințev, 
redactor al revistei „Atletism" 

din Moscova

Peste ctteva olipe bila de metal va părăsi mina puternicului a- 
uncă'or sovietic Vartan Ovsepian și va sbura dincolo de linia care 

marchează 17,00 metri- Arbitrii au întins ruletele, au citit rezultatul: 
17,40 m. Nou record al Uniunii Sovietice, Un asemenea rezultai 
nu a mai fost înregistrat niciodată pe vreun stadion rominesc (sus).

Atleta germană Al mut Brommel a reușit un excelent rezultat la 
aruncarea suliței (51,57 m.) cu care a stabilit un nou record al 

stadionului Republicii (jos).

ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ $1 SPORT OE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 
Șl AL CONSILIULUI CENTRAL Al SINDICATELOR OIN R. P. R.

BRISTOL 19 (prin telefon). — 
In ultimul său joc echipe de 

bi a Bucureștiului a reușit un 
celent rezultat, terminînd la 
litate cu cea mai puternică for- 
ție din cele întîlnite cu prile- 

I actualului turneu. Trebuie să 
bliniez că însuși faptul că e- 
ipa noastră a terminat neînvinsă 
st turneu, constituie o perfor- 

anță deosebită.
Cei 15.000 de spectatori care au 
t prezemți miercuri după-amiază 
tribunele stadionului Memorial 

s — al cărui teren s-a pre- 
rftat în bune condiții — au a- 

laudat Îndelung fazele frumoase 
șiite de jucătorii romîni. Con. 

rea partidei a fost încredin
ța celebrului arbitru internațio- 

ail Ivor David, care șt de data 
ceasta a avut ocazia să justifice 
crederea care i se acordă, arbi- 
înd corect și obiectiv.
îndată după executarea lovi
rii de începere, echipa noastră 

e instalează în terenul advers 
xercitînd o dominare care avea 
ă se mențină aproape 35 de mi

te, cu excepția firească a con- 
aatacurilor executate de puter- 
icii săi adversari. Se remarcă de 

început că bucureștenii aplică 
tactică de joc precisă și anume 

ceea a execuțiilor foarte rapide, a 
iturilor de picior puternice și 
atacurilor repetate în așa fel 
adversarii să fie foarte mult

sahcitați sub aspect fizic. Intr-a
devăr, tactica stabilită de antre. 
norul N. Păduraanu ^i_a dovedit 
eficacitatea, deoarece rugbiștii en
glezi beneficiau de o grămadă 
mult mai grea (aproximativ 80 de 
kg. ceea ce echivalează cu un om 
îndeajuns de solid!) iar sub aspect 
tehnic erau mai bine pregătiți de- 
cH tinerii noștri jucători. încă 
din primele minute ale jocului se 
face remarcată superioritatea pa
chetului nostru de înaintași oare 
mențin jocul în jumătatea de te
ren a gazdelor. Chiar în minutul 
4 scorul este deschis in urma u-

Fază din meciul dintre Leicester Tigers și reprezentativa de rugbi. 
a orașului București. Rezultați 6—&,

Campionatele internaționale de 
la București au o mare însemnă
tate pentru dezvoltarea sportului 
atletic nu numai in Rominia, dar 
și în alte țări ale Europei.

Valoroasa componentă a liotei 
participanțîlor, buna organizare 
și munca exactă a colegiului de 
arbitri au asigurat marele succes 
sportiv al întrecerilor. Sportivii au 
fost ajutați in mod favorabil de 
cutre spectatori, care au arătat o 
justă apreciere a măiestriei atle- 
ților.

Numeroasele legături prietenești 
care s-au stabilit in aceste zile 
la București vor contribui la mer
sul înainte al sportului și Ia 
răspindirea experienței celor mai 
buni atleți in alte țări.

Campionatele internaționale de 
atletism ale Rominiei au fost o 
bună verificare de forțe înaintea 
Jocurilor Olimpice de la Melbour-

Nn găsesc cuvinte să exprim 
sentimentele mele și ale celor 
trei atleți americani" - n2-a 
mărturisit Edward Swinburne, 
președintele Clubului Atletic 

din New York

Părăsim București ut cu impre
siile cele mai bune și cu satis
facțiile pe care fi le dă împli
nirea unui lucru frumos. Compe
tiția la care am participat și a 
cărei faimă a trecut oceanul și a 
ajuns pină și In țara noastră, a 
fost o minunată întrecere, des
fășurată intr-un cad/u de adevă
rată sărbătoare a atletismului.

de D. Io- 
rocentwe 
lanesou Ii 
sezisat si- 
.astfel de 
ei irepro-

nui drop-gol executat 
nescu care primise o 
de la C. Kramer. Lui 
revine meritul de a fi 
tuația favor abilă unei 
lovituri și a execuției 
șabîle. Deschiderea scorului îi în. 
dîrjește pe localnici care contra
atacă imediat după executarea lo
viturii de reluare a jocului. Apă
rarea noastră este însă la datorie 
și, în frunte cu Penciu și Dobre, 
reușește să facă față cu succes 
asalturilor rugbiștilor de la Bris
tol.

Apoi jocul se echilibrează din 

Deți sini foarte mulți ani de clnd 
mă ocup de acest sport, la în
ceput ca atlet activ, in urmă ca 
președinte al Clubului Atletic din 
New York, pot spune că nu am 
văzut multe concursuri de valoa
rea și de amploarea acestuia. Este 
cred, cel mai reușit concurs atle
tic pe care l-am văzut in ultimul 
timp. Nu găsesc cuvinte să exprim 
sentimentele mele și ale celor trei 
atleți americani pe care i-am con
dus aici, pentru felul excepțional 
la care am fost primiți, pentru 
minunatul spirit sportiv de care 
au dat dovadă laolaltă spectato
rii, organizatorii și oficialii între
cerilor. La întoarcerea noastră in 
Statele Unite vom vorbi desore 
felul in care am fost primiți, vom 
sublinia cum se cuvine importanța 
și buna organizare a acestei com
petiții și sint convins că pe vii
tor și alți atleți americani por 
veni să concureze pe acest frumos 
stadion al Caoitalei dvs.

„La majoritatea probelor de 
sărituri ți aruncări au fost în
registrate rezultate olimpice" 

a declarat Maurice Vidai, 
directorul revistei „Miroir 

Sprint" din Paris
Am asistat acum pentru a doua 

oară la desfășurarea întrecerilor 
din cadrul campionatelor interna
ționale de atletism ale R.P. Romî- 
ne. Dacă această mare compe
tiție — intrată puternic în tra
diția principalelor competiții spor
tive internaționale — este aștep
tată cu mare nerăbdare de atleții 
și atletele de pretutindeni, apoi pot 
să vă mărturisesc că această ne
răbdare de a asista la întreceri 
m-a cuprins și pe mine și încă 
cu mult timp înaMe de a veni 
la București. Și am și avut pen
tru ce să fiu nerăbdător... între
cerile la care am asistat s-au 

nou și bucuraștenii revin in te
renul advers. Gazdele fac gre
șeala de a se angrena în tactica 
impusă de oaspeți, dar ei nu 
execută cu -aceeași putere și pre
cizie loviturile de picior. In a- 
ceastâ perioadă se remarcă Ion 
Dobre, care a făcut de altfel 
pînă la sfîrșit o partidă de zile 
mari, și cîțiva înaintași: Al. Teo- 
filovici, Mladin, Marinache și Do- 
ruțiu. Ei luptă cu înverșunare în 
margine și reușesc să contraca
reze greutatea pachetului advers 
printr-o excepțională combativi
tate.

Minutul 34 aduce majorarea 
scorului în favoarea noastră. La 
o grămadă în 22-iul gazdelor, 
Iordăchescu inițiază un dribling 
continuat de Marinache care se 
aruncă pe balonul intrat în te
renul de țintă: 6—0. Din păcate 
transformarea este ratată de Pen
ciu. După un minut publicul a- 
plaudă un extraordinar reflex al 
lui Penciu care degajează într-un 
adversar, reușind 
dă tot el balonul 
ze pîtniă aproape 
verse. Și Dobre 
cat prin placaje 
mă instanță. In miin. 37, Ivor 
David acordă un ofsaid pe care 
noi nu l-am observat, pe linia de 
"22 în terenul bucureș'tenilor. Ce-

v (continuare in pag. a 2-a)

re- 
majoritatea probelor 

și aruncări au fost 
adevărate rezultate 
singurele excepții pe 
proba de triplusalt.fac

și disc. în rest, la toate 
au fost înregistrate re- 

superioare actualelor re- 
olimpice. Ceea ce trebuie 

mai
va

ridicat la o neașteptată valoare 
tehnică pe care, in ansamblu, nu 
a atins-o m acest an nici unul 
din concursurile preolimpice des
fășurate oriunde în Europa. „Re
petiția generală" de la București 
anunță pentru Melbourne multe 
lucruri interesante. Răsfoind foile 
de rezultate ale concursurilor la 
care am asistat, trebuie să 
marc că la 
de sărituri 
înregistrate 

olimpice. Cu 
care le 
lungime 
celelalte 
zpftate 
corduri 
să recunosc că este ceva, 
ales că cu aceste cifre se 
putea cîștiga la Melbourne.

Ținînd seama de aceste lucruri, 
pentru că nu mai vreau să repet 
și eu că organizarea a fost excep
țională, că primirea noastră a 
fost fără reproș, etc. etc., iată 
pentru ce și eu, ca și toți cei
lalți care am asistat la această 
minunată sărbătoare atletică, vom 
fi bucuroși să fim din nou la
olaltă la ediția a X-a, ediția ju
biliară a campionatelor interna
ționale ale Republicii Populare 
Romine.

„Publicul rominesc s-a dovedit 
un bun cunoscător al atletiș- 
multii“-spun» Torsten Tegner, 
directorul ziarului Idrottsbladet 

din Stockholm

Fără falsă modestie trebuie să 
spun că sini unul dintre ziariștii 
sportivi care au văzut cele mai 
multe și mai felurite manifestații

Igor Kașkarov (U.R.S.S.) 
sportive. In lunga mea carieră 
(n. n. Torsten Tegner are peste 
50 de ani de activitate in dome
niul gazetăriei sportive) am văzut 
competiții in toate ramurile spor
tive, pe toate meridianele și pa-

Stadionul Republicii găzduiește 
astăzi un nou concurs atletic 

internațional
Stadionul Republicii adăpos

tește astăzi după amiază, cu 
începere de la ora 15,30, un 
concurs de atletism la care vor 
participa atleți și atlete din U- 
niunea Sovietică și R-P- R°- 
mînă. Se vor desfășura urmă
toarele probe: 100 m. (B-ț-F); 
800 m. (B-ț-F) ; 110 m.g.
80 m.g.: 400 m.g.:
gime (B-ț-F); înălțime (B); 
prăjină; greutate (B); 
(B-ț-F); suliță (B) ; <

Intrarea este iiberă.

lim-

; disc 
ciocan.



Dacă din București?veștile des
pre organizarea întrecteriior de 
cros se lasă focă așteptate,' din 
numeroase »lte orașe și sate ale 
țării ele sosesc în sees te- zrie 
idin abundență. O corespondență 
purtînd ștampila oficiului poștal 
din Reșița cuprinde însemnări 
despre frurrioasele întreceri ale 
muncitorilor metalurgiști. ale ță
ranilor muncitori din Bocșa 
mînă, din Doman, Secul 
Ocna de Fier. Dar, plicul sosit 
din Reșița ne_a fost ’ trimis cu 
cîteva zile în urmă. De-atunci, 
cîți alți muncitori sau colectiviști 
nu s_au prezentat ta startul în- 
trecerilor! Vom ști 
peste puțin timp căci

Ro 
sail

acest luau 
i — duPă 

cum s-a anunțat — prima etapă 
e crosului de masă „Să întimpi. 
năm 7 Noiembrie" ÎS sfîrșit la 
30 septembrie. Atunci- îșr vor face 
„bilanțul" și tinerii din Galați, 

* iași, Hunedoara, Pioești sau Tg. 
Mureș. Pînă atunci, mii de alți 
tineri și tinere se vor adăuga ce
lor 127 participanți din colecti
vul Recolta IPROF1L Rm. VUcea, 
celor 87 concurerîți de la S-M.T. 
Drăgășani—

Pentru multe colective sportive 
organizarea primei etape a cro
sului ,Să întîmptaăm 7 Noiem- 

> brie" a constituit o serioasă pre
ocupare și acum, cu 10 zile 5n_ 
asnte de sfîrșitul acestor între
ceri, ele se pot mîndri cu înde
plinirea unei deosebit de impor
tante sarcini. Mai— ..lungi" ar 
dori să fie aceste 10 zile activiștii 
colectivelor sportive care — în 
mod cu totul nejustificat — au 
tărăgănat de la o zi ta alta 
pregătirea și organizarea primelor 
întreceri de cros. Și, din păcate, 
numărul acestor colective este 
îngrijorător de mare. Exemple? 
Le putem 
giune și, 
în fiecare

Cele 10 
de sfîrșitul primei etape 
finsă suficiente pentru a 
colectivele codașe în organizarea 
întrecerilor de cros să reducă 
din... handicap. Dar, pentru acest 
lucru este necesară mai multă 
seriozitate, mai muită preocupare 
și, în deosebi, mai multă mun
că.

prilejuiește dispute duze din care nu 
lipsesc nici emoțiile, nici surprizele...

Categoria A de polo pe apă
rație Tiaișoarahtrecâd pe Locomotiva Cluj, Flamura

a evitat retrogradarea
rești 8—2 
rești — 
(4—0). ta urma 
clasamentul • căpătat următoarea 
înfățișare : ’•*

Campionatul ciclist de mare fond al R.P.I'
P. Klein (Dinamo Oft Stalin) victorios la Oradc

C. Dumitrescu și C.C.A. continuă să fie lideri
ORADEA (prin telefon). Și în 

această etapă, drumul extrem de 
’iritrr a făcut ravagii printre cau

ciucurile alergătorilor. Unii din
tre ei, ca de pildă Tudose, Stă- 
nescu, Maxim, Con sfanți nescu și 
alții au spart de cîte 5—6 ori, 
iar G. Șerban a rupt bicicleta. 
Pe o asemenea șosea, desigur, 
n-a mai fost vorbe de medie o- 
rară, ci de pedalaj extrem de 
prudent. Subliniem că organiza
torii ar fi trebuit să. studieze din 
vreme parcursul diferitelor 
spre a se evita drumurile 
au deteriorat materialele și 
au supus pe concurenți la 
turi cu totul neindicate.

Reve’ația etapei a fost și de 
data aceasta curajosul reprezen 
tant al asociației Voința, Gh. Vă
sîi. Acesta, însă, a cedat pasul 
pe a doua parte a cursei, cînd 
Klein și D. Munteanu au luat 
conducerea detașîndu-se catego
ric. Văsîi nu mai poate face față 
cadenței și se pierde. El va con
tinua curr împreună cu Muntea
nu care spărsese.

Din piuten se desprinde Ștefu 
care pornește în urmărirea celor 
din primul 
Klein însă

etape 
care 
aaire 
efor-

întîlrri în oricare re
in unele locuri, chiar 
raion.
zile care ne despart 

sînt 
ajuta

Ia campionat ta categoriei A de 
polo pe apă. liderul și-a eonifoua; 
seria victoriilor comodî, deși com- 
peneații echipei vădesc o serioasă 
lipsă de formă. Ieri de exemplu 
GC-A. a țptrecut ta scor pe Di- 
aamo București (8—2) pentru 
că dinamoviștii au jucat ca niște 
începători oomițînd greșeli peste 
greșeli. Oricum, duminică, după 
disputarea Ultimului lor meci (cu 
Locomotiva Cluj) militarii se vor 
putea mîndri cu o performanță a- 
proape unică: campioni republicani 
pentru a cfocea oară consecutiv! 
Marți, la Timișoara, a fost decisă 
echipa care va trebui să susțină 
barajul cu Știința București și 
Metalul Cluj, cele două formații 
câștigătoare ale seriilor în cam
pionatul categoriei B. Ea este 
Locomotiva Cluj oare a cedat ta 
scor (2—7) în fața textiiiștilor 
din Timișoara. Celelalte partide 
desfășurate marți în Capitală, au 
luat sfârșit cu următoarele rezul
tate : C.GA. — Progresul Bucu.

(3—1) ; Dinamo
Energia Oradea 

acestor

L C.CXA. 12 ii • • 02 :M 24
Progr. Tg. Mureș M » 0 4 85:33 20

X Știința Cluj 14 e 1 5 K:4€ 17
4. Dtnamo București 12 6 e 4 57:40 16
5. Progr. București 1* 6 • 6 42:44 12
«. Energia Oradea 12 2 1 9 28:65 5
7. FL T. Timișoara 13 1 1 11 30:79 3
t. Locomotiva Ouj 11 11 9 23:74 3

Astăzi, ta ștrandul „Dante Gher
man" (Tineretului) smit progra
mate cu începere de ta ora 16,30, 
partidele : C.CA. — Energia Ora
dea ; Progresul București — Lo
comotiva Cluj.

Bucu-
6—1 

jocuri

plan - al cursei. Pe 
va ajunge.

Nicolae Maxim

Azi la Snagov

Primele întreceri în campionatul republican, 
de canotaj academic

In iritHKil joc: Bristol—Selecționata București 6—6 (0 — 6)
(urmare.. din png- 1-a)

iebrul î Cripps îi imită pe Penciu 
’(devenit și el celebru în Anglia)

» și ratează. Scorul rămîne deci 
m 6—0 pentru selecționata B»cu- 

reștiuluL,..^
In rppriza v doua, timp de 20 

de numite ragbiștii noștri își 
cofofnuă dominarea, instalîndu-se 
înf terenul gazdplor. Apoi aceștia

OiFevejnre puternică și 10 mi
nute ’rog^nii se luptă din greu 
cu o eclnpă dezlănțuită. In aceas
tă periopda grămad^echipei din „ „,lm 
Bristol scoate 1a rîfid cîteva ba- .-.m., rate: 
ioane pu care /inițiază atacarăioane cu care .'inițiază atacuri tamrsă 
pe iinîș de trej sferturi, prevenită'. 6—d.. 
suiuj ta o-veț-văNie jo# neaștep- 
fot.ă)- prinutul 24> în urma 
rinei , gr#f!ezi, Blakman*- cel rriai 
bun jucător englez, deschide pe 
tren "sferturi, iar Blake șutează

peste linia noastră de trei sfer
turi — neatentă și Brad înscrie 
spectaculos. Cripps ratează trans, 
sfarmarea : 6—3. Din nou Penciu 
și Dobre au mult de lucru cu 
adversarii deciși să schimbe re
zultatul. Aceasta le și reușește în 
minutul 30 cînd Dash, jumătatea 
la deschidere, execută un drop-gol: 
0—6. UltimeSIe 10 minute mar
chează revenirea formației Bjcu- 
reștene și în uMămuf minut de 
joc ea are"<5tâzia să cîȘtige “jo
cul, dapi D. Jvșfe^cti, oare execută' 
o lovitură de pedeapsă de la 30
— —‘'a« du ptaiflf șryrroptaili

Astăzi după amiază începe Ia 
Snagov campionatul' republican de 
canotaj -academic. 'Numărul mare 
de echipe participante a făcut ne- ■ 
cesară extinderea duTatei de des
fășurare a întrecerilor le 4 zile, 
de concurs. Astfel, azi, mîine și 
sîmbătă dimineața se dispută în
treceri eliminatorii și de recali- ; 
ficare, ta probele în care sînt în- '• 
scrise mai mtdt de șase echipaje . 
(după cum am mai anunțat, fi
nalele se*vor disputa pe o,pistă; 
de 5 culoare). i

Programul de azi după amiază-, recalificări la -aceleași probe și e 
(îițcepqtul, la qra 17) cuprinde,?.- limfoaforiile probelor masculine 

lirtinatorii'le probei ' femihine de < de siihpfo. 2 rame, *4^1 și 8+1. 
4-ț-l rame și 4-ț-l

8tă fcroba de 4+1 rame 
ici pa echipaj al ' eampkxi

pajul campion de fond pe acest 
an Locomotiva București, dam- 

’ pioanele'de Juniori pe 1956 Voin
ța Arad, precum și Energia Ti
mișoara, Voința Tg. Mureș, Pro
gresul București.

La 4 + 1 vîsle campioana de a- 
nul trecut, Energia București, va 
trebui să_și apere titlul în fața 
echipajelor: Dinamo București. Lo
comotiva . București, Voința Arad, 
Vomta Timișoara, Progresul. 
Tg. Mureș.

Miine după amiază se dispută

4-j-l rame, și

Rectificare
In articolul „Victoria rugbiști- 

lor noștri ta Gloucester văzută de 
presa engleză", apărut în ziarul 
postru nr. 2888, un pasaj a apă- 

, unt greșit. El se va citi astfel: 
..Acest palmares excepțional poate 
fi considerat un veritabil record 
pentru echipele engleze de ragbi".

Bristol, care a fost de fapt o 
puternică selecționată, avind în 
formație numeroși jucători care 
au participai la meciul de trial 
de săptămina trecută, a constituit 
un adversar foarte dificH. Din 
selecționata noastră s-au impus 
in afara celor amintiți pînă acum, 
in frunte cu Teofilovici — al cărui 
exemplu de a juca deși fusese 
lovit, — a mobilizat întreaga e- 
chipă la luptă — Penciu, D. Io- 
nescu și Chiriac. De la gazde am 
reținut pe: Blake, Btakman, Mac 
Donald și Brad.

TICU SIMION

anul trecut Fi. roșie Arăți, echi-

vîsle. Finalele jtrobelpr feminine se des- 
pir- ftșoară siriibătă după amiază, iar 

finalțle ..probe Ier’ de băieți dumi
nică dimineața.

Încep finalele campionatului 
republican individual de tenis...
Pasionaților tenisului din Ca

pitală le reamintim o diată impor
tantă : duminică 23 septembrie. 
In această zi, pe cele opt tere
nuri acoperite cu zgură roșie de 
la complexul sportiv Progresul 
F.B. vor începe primele întîlniri 
din cadrul finalelor campionatului 
Ânidjvidiua'l! de tenis al ‘R.PtR., 
categoria I și a Ii-a.

întrecerile pentru titlurile de 
campioni republicani la cele cinci 
probe (simplu bărbați, simplu fe
mei, dublu bărbați, dublu femei 
și dublu mixt) ca și cele pentru 
desemnarea câștigătorilor con-

acursului republican de categoria 
II_a vor reuni Ia startul lor cele 
mai bune elemente din București 
și provincie. La finalele de anul 
acesta vor lua parte aproximativ 
70 de jucători și jucătoare din 
provincie, la care se vor adău
ga perticipanții din Capitală.

In toate probele meciurile se 
var disputa eliminatoriu. La sim
plu bărbați și dublu bărbați, par
tidele se vor juca sistem „cel 
mai bun din cinci seturi" iar la 
ceMaflte trei probe (simplu femei, 
dublu femei și dublu mixlt) sis
tem „cel mai bun din trei seturi".

ccsta într-o vervă deosebită; 
mină etapa dertașat, raalizî: 
cursă valoroasă.

Clasamentul etapei; 
(Dinamo Or. Stalin) 117 kd 
4h 16’50”; 2. Șt. Ștefu (Di. 
I) 4h 19’25”. 3. D. Munfl 
(Dinamo II) 4. Gh. Văsîi (i 
ța), aceiași timp; 5. A. Ș 
(Dinamo I) 4h 22’48”; 6. G. I 
ceanu (Dinamo I) 4h 22’52j 
un pluton de aproape 
lergători printre care 
cu, Sandru, etc.

Clasamentul general 
1. C. Dumitrescu 40h_ 
G. Moieeanu 40h 
Maxim N. 40h 22’54’ 
dru 40h 23’18”; 
40h 33’03”. In clasamentul 
echipe continuă să conducă 
I urmată la 5’39” ds Dinam 
Ieri cicliștii au avut zi de red 
iar astăzi vor parcurge etăți 
X-a Oradea—Cluj de 150 ld

In cele 4 etape (asfaltate) 
au mai rămas este de aștl 
ca dinamoviștii, să-și i'ftanj 
asaltul pentru victoria finala 
echipe și chiar individual. I 
aceea, sarcina lui C. Duauti 
apare deosebit de difici'ă, I 
ales că Poreceanu, ursul dinrtrl 
mai valoroși coechipieri ai 
tualufoi lider, a abandonat,] 
ferind de stomac. Totuși, în 
băra celor de la C.C.A. dom] 
optimismul alergătorii fiind | 
rîți să facă tot posibilul p] 
a păstra pînă la capăt pd 
de lideri, atît în clasamentul 
dividual cît și în cel pe

1. R.

20 d
Dumi

indivil
16’17’ 

20’53” ; 
i”; 4. C. 
5. P. 1

H. NA

Informații Pronospl
Concursul PRO N OSPORT rJ 

cuprinde o ser.e de întîlniri. Iț 
interesante dintre care se red 
desigur meciurile dintre reprezl 
tivele A și B ale Uniunii Sov| 
șl R. P. Ungară.

După cum se știe, echipele îl 
nale ale celor două țări s-au înl 
pînă acum numai de două ori 
1954 și 1955. Primele formații ari 
minat atît în 1954 cît și în 
egalitate și încă la același scor:|

In întâlnirea dintre reprezed 
vele secunde, lupta este deschis! 
meciurile anterioare victoria a 1 
nit formațiilor U.R.S.S. cu 4-1 
1954 și CU 3—0 în 1955.

Dintre celelalte 10 meciuri ale 
gramului, cele care pun la mai 
încercare pe participanți sînt I 
gur următoarele: Locomotiva B 
rești-Energla Flacăra Pioești, Prl 
sul București-Știința Tlm.șoara] 
a cărei formație vor absenta pl 
bil Dinulescu și Boroș) și Prl 
sul Oradea-Fl. roșie Arad.

Meciul 'dintre Looombtivă T.m 
ra și Dinațpo Orașul Stalin dl 
tîndu-se la Lugoj (deoarece feri 
xii nu pot organiza .meciul pe I 
propriu conform hotărârii Bir] 
Comisiei Centrale de Fotbal) dă] 
puțin... de lucru la alcătuirea 
mei de participare. Motivul îl I 
stituie pe de o parte slaba cori 
tare pe care au avut-o în ul| 
timp. feroviarii, iar pe de altă 1 
faptul că dinamoviștii se desq 
destui de bine pe teren străin. ] 
cum se vede.--tin-.,2” aproape ] 

. după cum se’ pare 'a fi și cei d 
meciul VI furnizat de liderul d 
mentalul, Cașa Centrală a Arn| 
în meciul cu Știința Cluj.

Despre cele 5 meciuri de cd 
dare completează' programul 
•ursului nu putem spune altcevJ 
cît că echipele gazdă marcheazl 
ușor avantaj.

Știința Timișoara pe primul loc în turneul 
internațional de baschet din

Marți seara a luat sfîrșit tur
neul internațional de baschet or
ganizat de asociația Știința 
și la care au participat echipele 
Akademik Sofia, Association 
Sports Israel, Știința Timișoara 
și Știința l.C.F.

In prima întîlhire Șt'ința l.C.F. 
a întrecut Știința Timișoara, (după 
o partidă care a durat 2 ore și 
15 minute) cu 87—86 (30—21;
61—61; 69—69). După cum se ve
de, meci’Jl a necesitait două pre
lungiri pentru a fi decis învin
gătorul. Ar părea că el a pasio
nat, că a fost interesant. N-a fosit 
însă de loc așa. Adeseori, între
cerea a degenerat și alteori a 
prezentat aspecte de neseriozitate. 
Vinoviaiți principalii pentru această 
nereușită exibiție de baschet sînt 
jucătorii de ta Știința l.C.F., care 
— mai ales spre sfîrșitul meciu
lui — au abuzat și de durități 
și de neseriozități. Cell mai urît 
gest l-a comis VasiKu (Știința 
I.C.F.), care, după ce fusese faul
tat de jucătorul Dan Pușcașu (Ști. 
ința Timișoara) s-a „răzbunat" io- 
vindu-1. Arbitru’ Roșu a văzut 
fosă cu totul ailtfcl scena și l-a 
eliminat de pe teren pe...Pușcașu

ii. Nu ne face plăcere să vedem 
asemenea meciuri și este cazul ca 
asupra celor petrecute subcomi
sia de disciplină a comisiei cen
trale să-Și oprească atenția. Tre
buie spus însă că victoria Științei 
l.C.F. este meritată și ea putea 
fi obținută în cele 40 de minute 
de joc ,,not male", dacă j ucătorii 
bucureșieni ar fi insistat spre 
sfîrșit. Timișorenii, nervoși și ne
siguri, n-au mai realizat o par
tidă pe măsura celor practicate 
în primele două etape. Arbitrajul 
(Ștefan Roșu și AL Berger) în 
nota meciul'ui, adică slab.

In ultimul joc al turneului au 
evoluat cele două echipe oaspe: 
Akademik Sofia și A.S.A. Israel. 
Baschetbailiștii bulgari și-au adju
decat o victorie categorică: 62—47 
(29—25). Meciul a început într-un 
ritm extrem de rapid și' acțiunile 
ia cele două coșuri se succedau 
cu repeziciune. Subtilităților tehnice 
ale jucătorilor din Israel, echipa 
din Sofia le-a opus o apărare fer- 
mă decisă și un atac de o vigoare 
și o convingere rar întîlnită. In 
plus, rutinatul Neioev n-a greșit 
decîft rareori în aruncările de la 
semidistanță, dovedind că renumele

Capitală <
* Ipe oare și l-a creat în vremea 

,era titular a'l reprezentativei 
gare prin adresa ce o avei 
coș este valabil și acum. In 
mul taim scorul a fost fl 
strins. Chiar dacă jucătorii t J 
au ajuns să conducă uneori 
7—8 puncte, ei au fost dcs.J 
repede ajunși de echipa & 
Așa se face că pauza a gssîq 
două echipe doar ta patra pi 
diferență în favoarea echipei 
kadiemik. In taimiîl doi însă 
chetbaliștii bulgari au dori 
categoric lupta sub ambele d 
uri și au marcat coș după cd 
sigurîniu-și o diferență fina'J 
15 puncte. Cei mai buni juca 
Vasilevski, Subaschitz, Gq 
(A.S.A Israel), Neicev, A.ani 
EmanoKov Svetoslavov (AM 
mik). Foarte bun arbitrajul 
tad de C. Riegler și P. Spiral 

Clasamentril final al turrJ 
este următorul: 1. ȘTIINȚA I 
ȘOARA (oare cîștigă cupa oa 
de asociația Știința); 2. ȘTII 
I.C.F.; 3. AKADEMIK SOFid 
A.S.A. ISRAEL. La terminarea 
ciului Academik — ASA. I 
a avult iloc festivitatea de inch 
a turneului (eti.)
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ruletele lumii. Am fost la Rio de 
Janeiro și în India, la Tokio și 
Los Angeles, la Paris, Berlin. 
Londra și în numeroase alte ca
pitale europene, dar trebuie să 
mărturisesc că niciodată n-am 
trăit o sărbătoare sportivă ca cea 
de aici, de -pe stadionul Repu
blicii.

Mi se spuseseră multe lucruri 
bune despre organizatorii sportivi 
și despre publicul rominesc. Ceea 
ce am văzut și am trăit în a- 
ceste trei zile pe minunatul sta
dion al Republicii a întrecut însă 
toate așteptările mele. Competiția 
a fost foarte bine organizată, în
trecerile s-au ridicat la un nivel 
tehnic înalt, iar publicul — ah, 
publicul — este publicul cel mai 
entuziast pe care l-am întilnit. 
Laș la o parte impresia pe care 
mi-a produs-o faptul de a vedea 
timp de 3 zile plin un stadion 
de aproape 50.000 de locuri, Ia 
o competiție de atletism. Ceea ce 
vreau să subliniez în mod special 
este că publicai rominesc s-a do
vedit și un bun cunoscător al at
letismului. Am fost impresionat, 
de exemplu, de' reacția lui spon
tană ori de cite ori pe tabelele 
de rezultate de la grop:te de 
sărituri, de la cercurile de arun
cări sau din apropierea liniei de 
sosire, apărea o cifră valoroasă, 
un record. Aplauzele publicului 
izbucneau numaidecit, uneori chiar 
mai înainte ca performanța să fie 
subliniată de crainic. In septem
brie viitor se va disputa ediția 
jubiliară a acestui campionat. 
Mărturisesc că de pe acum le 
aștept cu nerăbdare și voi fi 
foarte bucuros dacă federația dvs. 
îmi va face din nou cinstea de a 
mă invita. In orice caz, data 
campionatelor internaționale ale 
Rominiei va figura însemnată în 
agenda mea pe 1957.

Gaston Meyer, redactorul șef 
ai ziarului ,,L'Equipe(* din 

Paris: „Mi-a fost dat să asist 
la o mare competiție atletică!“

Sînt foarte mulțumit de acest 
prim voiaj aii meu în Romînia. 
Așteptările mele în ceea ce pri
vește ediția din acest an a Cam
pionatelor internaționale de atle
tism ale țării dvs. au fost între
cute. Mi-a fost dat să asist la o 
mare competiție atletică 1

Organizarea, în ansamblu, ’mi 
s-a părut foarte bună. ’ Numai 
unele chestiuni de detaliu vor 
trebui puse la punct. Mă refer 
în special la starteri, cărora le 

‘lipsește încă experiența. M-am 
convins- șr cu acest prilej cît de, 
'necesar este să ‘existe „starteri 
internaționali", arbitri autorizați 
de Federația Internațională de 

, atletism care, -.asemenea -colegilor 
dor din alte sporturi, să poată ; 
asigura cea mai bună desfășurare , 
probelor de alergări la cele mai ' 
importante competiții.

Rezultatele tehnice sînt excep-

Atletul maghiar Csegledi a câști
gat într-un stil impresionant cursa 

de 1.500 m.
ționale. In special la sărituri și 
aruncări. Cunoscătorul în atletism 
de pretutindeni va recunoaște fără 
îndoială în concursul de la Bucu-

lina din zecile de prietenii care s-au legat in ziide cair.oiovuelor, 
a fost aceea dintre atletul american Bob Gutoaski și atletul sovietic 

Vitalii Cernobai

rești, cea mai importantă între
cere preolimpică.

Trebuie să mărturisesc că pini 
acum probele feminine dcntr-un 
concurs atfetic mă interesau mai 
puțin. La București însă am ur
mărit cu egală atenție și între
cerile atletelor, știind doar că 
marea majoritate a rivalelor de 
pe stadionul Republicu vor fi 
peste puțin timp chemate la star
tul concursurilor olimpice. Aceeași 
observație ca și la bărbați: re
zultate tehnice de înaltă clasă. 
De asemenea, o altă remarcă: 
progresul vizibil al atletelor ger
mane care, în afară de cunoscu
tele lor periorroere de la alergări 
și sărituri, au reușit să ajungă 
la același nivel cu atletele so
vietice și în probele de aruncări.

Singura mea decepție din acest 
concurs a4 fost... atleții francezi. 
In special Fournier și Macquet 
■n-au reușit să arate publicului 
bucureștean ceea ce pot ei în- 
tr-adevăr să dea. La valoarea 
obișnuită s-au prezentat Camus, 
Goudeau, Djian și Bernard.

Atleții romîni, prin comporta
rea și rezultatele lor, m-au făcut 
să-mi schimb părerea pe care 
mi-o formasem la Paris. Voi e- 
xemplifica doar .prin cursele de 
5.000, 10.000 și 3.000 metri ob
stacole în care la Paris au fost 
simpli figurauți, pe cînd aici au 
fost principalii animatori. Insuc
cesul Iolandej Balaș nu trebuie, 
să vă facă, pesimiști pentru Mei- • 
ibourne. finaja olimpică este ,îna- 
ințe,,dje. toște o chestiune de nervi. ' 
Franța a> avut un mare atlet, 
pe săritorul Damitio. Aș vrea să 
vă__pox£&tesc.- cum .a . ieșit el al . 
treilea la J. O. de la Londra din 

sV‘ihîră- !n •infiițifțe1 țivut de lâ 2 după 
amiază pînă la 8 și jumătate. 
Ințje. două încercări se scurgea 
aproape o pră. Ei bine, în tot 
acest', timp, Damitio a dtit.„ un 
roman.. El și-a putut păstra cal
mul ocupînd ,u.n loc nesperat. Am 
făcut această paranteză pentru a 
vă arăta că în atletism condițiile 
concursului au o influență uneori 

. hotărîtoaje, că nu numai calită
țile fizice și forma sportivă sînt 
puse la încercare, ci și calmul, 
puterea de sțăpînire, de concen
trare.

După concursul de la București 
îmi «pot imagina și mai bine cum 
o să fie ,1a Melbourne. Părerea 
mea personală este că atleții eu
ropeni se pot considera cîștigători 
aproape siguri numai la ciocan și 
suliță. ..In rest, întrevăd succesul 
americanilor și australienilor. In 
special ultimii au marele avantaj 
că sînt la* ei acasă. Franța a 
trimis acum cîțiva ani un grup 
de trei atleți în Austra-lia : un 
săritor și doi alergători. Numai 
primul a obținut rezultate pe 
măsura posibilităților. Ceilalți doi 
n-au făcut absolut nimic, într-a- 
tît s-au resimțit de pe urma con
dițiilor diferite.

Nu știu cum a fost la celelalte 
ediții ale internaționalelor. îmi 
închipui totuși că întrecerile la 
care am asistat au fost cele mai 
tari din isteria acestei competiții 
și va fi, desigur, destul de greu 
ca nivelul atins acum — specta
tori. participantă, rezultate teh
nice — să fie depășit. In această 
privință îmi permit o remarcă 
strict personală. Cred că ar fi bine 
ca de acum înainte aceste cam
pionate să fie organizate din doi 
îndoi ani, și anume în anii fără 

soț. ciad nu sînt nici Jocuri 
Olimpice și nici campionate euro
pene. Numai data tîrzie a înce
perii competițiilor din Australia 
a făcut ca în acest an campio
natele d-voastră să premeargă 
olimpiadei, dar în mod obișnuit 
aceasta nu se va mai întîmp'.a. 
Organiztnd „intemaționa’ele** in 
anii' fără Soț ele vor putea crește 
și mai mult în valoare, devenind 
punctat de atracție al sezonului 
pentru atleții din toată lumea.

Trebuie să remarc excelenta 
impresie pe care mi-a lăsat-o pu
blicul bucureștean Cerind premi
erea rezultatului lui Visser pu
blicul s-a dovedit un bun cunos
cător in atletism.

Jacek Samulski, trimișii special 
al ziarului,,Przeglod Sportowy" 
din Varșovia: „Un concurs 
perfect din toate punctele de 

vedere"
Prezența la București a celor 

mai multe dintre speranțele olim
pice poloneze ca și a patru zia
riști polonezi ilustrează, cred, des
tul de bine interesul deosebit cu 
care a fost privită în (ara mea 
marea competiție atletică recent 
încheiată. îmi permit să exprim 
in numele meu personal și al tu
turor aileților polonezi cele mai 
vii mulțumiri pentru excepționala 
primire care ne-a fost făcută. <

De mult .țimp Europa n-a cu- 
no.scuț un concurs de o asemenea 
amploare și trebuie să cauți bine 
în cărțile și revistele de atletism 
pentru a găsi în istoria acestui 
sport concursuri care, în ansam
blu., să se ridice la un nivel,/nai 
inșii dptlt cel ,de la București. 
7D8 m. realizați de Visser; '4,55 
m. ai lui Gutowșki; 2,09 m. ai 
lui Rașkarov; 65.Q3 m. ai lui 
S'amoțv.etov, și alte atitea rezul-' 
taie, vor face ca ecourile acestor' 
campionate să stăruie multă 
vreme.

Polonia și-a trimis la Bucureștii 
cele mai bune atlete, cu excepția 
alergătoarei . de garduri Wagner. 
Ii, pot felicita pe conducătorii fe
derației noastre pentru această 
ideie, penirucă la București a 
fost, indiscutabil, cel mai puter
nic concurs atletic feminin dina
inte de Melbourne. Cîteva indi
vidualități ale atletismului brita
nic, maghiar, cehoslovac și fran
cez, mai lipseau peniru ca lista 
'atletelor din Europa care- vor 

‘"pleca la Melbourne — hotărîte să 
ocupe un .loc în finală, dacă nu 
chiar mai mult — să fie completă. 
In ceea ce privește atletele dvs., 
cele mai bune s-au dovedit Iolan- 
da Balaș și Lia Manoliu. Las la 
o parte pe prima, ale cărei re
zultate o recomandă în continuare 
drept favorita nr. 1 a I. O., pen
tru a sublinia succesul campioa
nei romiue la disc. Am urmărit, 
aruncare cu aruncare, proba de 
disc femei pentrucă și noi inten
ționăm să o trimitem pe Dmowska 
la Melbourne, Lia Manoliu a avut 
cea mai constantă serie de arun
cări dintre toate participantele. 
In finala olimpică eu o văd pe 
locul 4 sau 5.

Dacă vreodată în activitatea 
mea gazetărească va trebui să 
citez un concurs perfect din toate 
punctele de vedere, atunci nu voi 
cunoaște decit un singur exemplu : 
Campionatele mteirnațtoiiaile din 
șepteinbrie 1956 de la București.

Ce s-a întîmplat duminica prin categoria B...
Iu rîndurile ce urmează nu 

vom insista asupra meciurilor 
care . s-’au bucurat ‘de o desfă
șurare normală și de un rezul
tat așteptat (Energia Cîmpîa 
Turzii—Energia Hunedoara, E_ 
nergia Lupeni—Energia Mediaș, 
Progresul Satu Mare—Progresul 
Sibiu, Știința laș:—Locomotiva 
Constanța, Energia St r. Orașul 
Stalin—Locomotiva Iași, Energia 
1 Mai Ploești—Energia Cim. 
pina). Vom face — în schimb — 
un scurt popas asupra jocurilor 
Recolta Tg. Mureș—Locomotiva 
Arad și Energia Reșița—Recolta 
Reghin. încheiate cu scoruri as
tronomice, asupra meciurilor Lo. 
comotiva Turnu Severin—Loco
motiva Cluj și Flamura roșie 
Bacău—Progresul Focșani, ternii- 
aa;e cu rezultate surprinzătoare 
șt asupra întîlnirilor Dinamo 6 
București—Flamura roșie Sucea, 
va. Știința București— Dina mo 
Birlad și Progresul C.P.C.S. — 
Energia Morem care — dupș 
cum ne-au relatat corespondenții 
noștri — au avut uc nivel teh 
nic total nesatisfăcător.
' * SCORURI ASTRONOMICE la 
Tg Mureș și Reșița, deși aici 
s_au întilnit echipe consacrate și. 
în cazul meciului Energia Reșița 
—Recolta Reghin, destul de a- 
propiate ca valoare. Explicația: 
in primul rind comportarea sub 
orice critica a înrinseior (Loco
motiva Arad •— salvată de1 la 
un dezastru și mai mare de por
tarul Bătrinu — și Recolta Re. 
ghin) și, apoi, jocul bun și mai 
ai seamă eficacitatea liniilor de 
atac ale kivingătoarrtor (Recolta

NOTE,
SA FIM SERIOȘI!

O bine inspirată măsură apli
cată pe toate terenurile de fotbal 
din lume și în toate jocurile in
terne și internaționale prevede o_ 
bligația ca jucătorii să poarte pe 
tricouri numere indicînd postul pe 
care îl ocupă în echipă. In ge« 
necal decizia este respectată, e- 
xistînd doar o singură confuzie: 
aceea că în unele echipe stoperul 
poartă numărul 3, iar în altele el 
a rămas cu vechiul număr (5) 
de pe vremea cînd era mijlocaș cen
tru ofensiv. In rest, numerele sînt 
aceleași pentru fiecare post. Iată 
însă că de la o vreme constatăm 
că unele dir.tre echipele noastre 
de categoria A și multe de cat. 
B nu mai respecta această obliga
ție, în sensul că jucătorii au tricoul' 
cu «numere necorespunzătoare pos
turilor. Așa de pildă interul dreap
ta apare cu numărul 2. iar fun
dașul ștînga poartă numărul 9. Se 

.pare că -în unele cazuri antreno
rii echipelor urmăresc o dezorien
tare a apărătorilor care nu vor 
ști, cred ei, pe cine să marțheze.. 
Să fim serioși! Adică Pahonțu va, 
marcă’ — să zicem,’ în meciul de 
duminică — pe jucătorul care 
poartă numărul 11 sau pe extre
mul stingă all Loooiițotivei? .Noi 
credem că... pe extremul stînga 
al echipei, adverse. Lucrurile 
ar fi’ încă valabile'8 d«aca ju
cătorii .țiu s-ap cunoaște .aiît de 
bice între ei, dacă ar juca pentru 
prima oară u'fiul împotriva altuia. 
(Deși, chiar așa fiind, apărătorul 
își dă seama imediat, după pla
samentul înaintașilor, care este 
omul de care trebuie să se „ocu
pe"). Dar, în situația noastră,

Situația în campionatul categoriei
SERIA I

1. Rec. Av. Fălticeni 17 12 3 2 44:i« 2Ț
2. Locom. Pașcani 17 12 1 4 38:19 25
3. FI. r. Buhuși 17 11 3 3 40:23 25
4. victoria Tecuci 17 9 3 5 37:20 21
5. Știința Galați 17 9 2 6 26:13 20
6. Energ. Moinești 17 827 34:31 18
7. Dinamo Galați 17 7 1 9 31:25 15
8. Dinamo Dorohoi 17 6 2 9 29:35 14
9. Progr. Rădăuți 17 4 4 9 27:42 12

10. Rec. P. Neamț 17 4 4 9 24:43 12
11. Progresul Iași 17 359 17:33 11
12. Voința Tecuci 17 1 2 14 11:57 4

SERIA II
1. LOC. M'.C.F. Buc. 18 12 3 3 50:15 27
2. Energ. Tîrgov. 18 13 1 4 45:21 27
3. Locom. Galați 19 11 4 4 22:15 26
4. Progr. Corabia 18 9 5 4 25.16 23
5. Energ. Sinaia 19 8 5 6 32:24 21
6. Energ. București 18 7 4 7 31:21 18
7. Din. Pitești 19 667 23:18 18
8. Energ. Met. C-ța 19 7 4 8 26:24 18
9. Energ. 131 19 8 2 9 32:48 18

10. FI. r. Giurgiu 18 7 3 8 27:27 17
11. Energ. Brăila 19 5 4 10 19:33 14
12. Energ. C. C-ța 18 5 3 10 30:43 13

13. FI. r. B.R. Buc. 17 5 1 11 24:4W 11
14. Progr. călărași 19 1‘ 5 13 14:55 7

Tg. Mureș șr — respectiv — 
Metalul Reșița). Continuînd seria 
victoriilor, Recolta Tg. Mureș a 
realizat duminică cel mai bun 
joc din retur.

REZULTATE SURPRINZĂ
TOARE la Turnu Severin și Ba
cău, unde echipele gazdă au 
creat multe nemulțumiri (în cazul 
Lpoomotivei Turnu Severin care 
a pierdut cu 3—1 printr.o com
portare sub orice critica) și 
multe emoții suporterilor lor, 
(cazul Flamurei roșii Bacău care 
a fost condusă la pauză cu 3—1 
și p*nă ia urmă a terminat Ia 
egalitate: 4—4). Jocul slab al 
severinenilor este explicat de în
fumurarea jucătorilor după re
centa victorie obținută in Cupa 
R.P.R. în fața fruntașei catego
riei A, Știința Timișoara.

MECIURI DE NIVEL TEHNIC 
FOARTE SCĂZUT la București 
din partea unor echipe cu pre
tenții (Progresul C-P.C.S., Dina
mo 6, Energia Moren i și chiar 
Flamura roșie Suceava si Dinamo 
Birlad) și in fața unui public 
cunoscător și, ca atare, exigent 
Cauzele: indiferența și autoîn-
crederea cu care au pornit la 
luptă jucătorii de la Progresul 
și Dinamo 6, exageratul joc de 
apărare practicat de Energia Mo- 
reni și insuficienta tehnică indi
viduală a jucătorilor de la Fla
mura roșie Suceava și Dinamo 
Birlad. Dintre echipele care au 
jucat în București, numai Știința 
București, a jucat bine, dovedind 
că încă mai poate evita retro
gradarea.

R. ILIESCU

ȘTIRI
cînd fotbaliștii de prima categorie 
au jucat de atîtea ori împreună, 
asemenea mici mijloace ,,tactice" 
nu-și ating scopul. Să respectăm 
deci numerotarea jucătorilor în 
conformitate cu uzanțele în vigoa
re, cărora li se supun cu riguro
zitate echipele de pe cele cinci 
continente.
DUMINICA, CUPLAJ PE STA

DIONUL ,,23 AUGUST" 
Amatorii de fotbal din Capi

tală pot fi liniștiți! Jocurile din 
București se dispută în program 
cuplat pe stadionul „23 August", 
după următorul program: ora 
14.15: Progresul București.Știința 
Timișoara; ora 16: Locomotiva
București—Energia Flacăra Plo
ești. Meciurile de categoria A din 

. țară încep la ora 16.
JOCURI RESTANTA

Azi se dispută trei restanțe: 
FI. roșie Suceava — Dinamo Ba
cău (Cupa R.P.R-, la Cîmpulung 
Moldovenesc) FI. Roșie Bere Ra
hova Buc. — FI. roșie Giurgiu 
(teren FI. roșie Veseliei ara 16) și 
Progresul Oradea — Energia Met. 
Tîrgoviște, (categoria C.).

Meciul de categoria A Locomo
tiva Timișoara — Dinamo Orașul 
Stalin va avea loc la Lugoj. Jo- 
cul de oategoria C Ldcomotiva 
Craiova — FI. roșie 7 Noiembrie 
Arad se dispută la Tg. Jiu. Par
tida Energia* Metalul Arad — E- 

. nergia Consta-, Arad are loc sîm- 
bătă la Arad.

'Jocurile restanța C.C.A. — E. 
nergia Minerul Petroșani șl Ener
gia .Minerul Petroșani — Loco
motiva Buc. se vor disputa la 27 
septembrie șît respectiv, 11 octom
brie.

c
SERIA ni

1. Din. Tg. Mureș 17 12 3 2 47:18 27
2. Energ. B. Mare 17 11 1 5 39:22 23
3. Energ. Flac. 7 18 10 2 6 38:31 22
4. Rec. Topilța 18 9 4 5 22*.22 22
5. Fi. roșie Cluj 17 9 2 6 36:21 20
6. FI. r. Sf. Gh. 16 6 4 8 25:22 16
7. Progr. Turda 17 5 6 6 22:23 16
8. Rec. Salonta 18 4 7 7 17:20 15
9. Energ. Oradea 16 6 3 7 17:25 15

10. Rec. Sighet 18 4 6 8 21:33 14
11. Loc. Oradea 17 6 1 10 13:23 13
12. Rec. Cărei 18 4 5 9 11:26 13
13. Energ. c. Turda 17 4 2 11 20:41 10

SERIA IV
1. Energ. M. Arad 17 11 3 3 35:13 25
2. Știința Craiova 17 9 4 4 23:11 22
3. FI. r. Hm. VHcea 17 9 3 5 36:18 21
4. Energ. Oțel Roșu 17 8 4 5 26:23 20
5. Loc. Craiova 17 7 5 5 29:30 L’J
6. FI. r. 7 N. Arad 17 9 1 7 27:30 19
7. Energ. 14 17 6 6 5 18:21 18
8. Energ. C. Arad 17 4 7 6 20:21 15
9. Energ. Craiova 17 5 4 8 17:24 14

19. Energ. 198 17 5 3 9 16:24 13
11. Loc. Slhaeria 17 4 2 11 23:33 10
12. Progr. Timiș. J7 3 2 12 10:3QMI



Ultimele „ecouri” înaintea marii competiții 
pugilistice „Turneul celor 3”

„TURNEUL CELOR 3" bate la 
ușă. Incepînd de ieri dimineață ca
sele de bilete cunoscute de acum 
spectatorilor 'care obișnuiesc să-și 
rezerve din timp locuri pentru ma
rile manifestații sportive cunosc 
o afluență deosebită care de
sigur că se va accentua pe mă. 
sură oe ne apropiem de ziua soro
cită pentru începerea importantei 
întreceri pugilistice organizate de 
ziarele „SPORTUL POPULAR" și 
„MUNCA"; sîmbătă22 septembrie 
„Ne așteptăm la un număr record 
de spectatori", ne-a declarat ieri la 
telefon tov- T, Tărie, șeful servi
ciului organizări de manifestații 
sportive din IEBS. De aceea, în 
caz că va fi nevoie, spațiul rezer
vat spectatorilor se va putea pre
lungi și peste limitele „potcoavei"

Astăzi la Cisnădie:

Flamura roși®—Vasas Budapesta 
la handbal masculin

Astăzi se va desfășura primul 
joc internațional de handbal la 
Cisnădie. Cu acest prilej se vor 
întîlni formațiile masculine FL 
roșie Cisnădie și Vasas Buda
pesta, echipe fruntașe în hand
balul celor două țări.

Oaspeții susțin la Cisnădie cel 
de al doilea meci din cadrul tur
neului pe care-1 întreprind în 
țara noastră. In prima lor evoltu 
(ie. meciul cu Energia Timișoara, 
handbaliștii budapsstani atr im
presionat prir. tehnica lor ca și 
crin frumoase resurse tactice.

ll F. G. - u. R. U .
HANOVRA 18 (Agerpres).
Ziarele germane publică nume

roase declarații pe marginea me
ciului internațional de fotbal din
tre echipele reprezentative ale 
R.F. Germane și Uniunii Sovie
tice desfășurat sîmbătă la Hano
vra. care s-a încheiat, după cum 
se știe, cu rezultatul de 2—1 in 
iavoarea fotbaliștilor sovietici. An
trenorul echipei R.F. Germane. 
Sepp Herberger a declarat: „E- 
chipa sovietică a demonstrat un 
lotbal de primă clasă atît din 
punct de vedere tactic cît și teh
nic. Meciul a arătat clar că ger
manii mai au de învățat". Antre
norul echipei sovietice Kacialin 
a spus: „Am asistat la un joc 
mai bun al echipei RjF. Germane 
decît cel pe care l-a practicat 
la Moscova anul trecut. Aceasta 
s-a văzut in special spre sfîrșitul 
meciului, clnd fotbaliștii germani 
erau aproape de egaiare". Hans 
Korfer, președintele Federației de 
fotbal a R.F. Germane a spus că 
„fotbaliștii ruși au demonstrat un 

joc strălucit și au fost superiori 
germanilor".

Comentarii după o duminică bogată 
în meciuri internaționale de fotbal

S-au înregistrat multe surprise in 
partidele Internationale desfigurate 
simbită și duminici in diferite orașe 
europene.

BlveVa, de pilda a fost învinși pe 
teren propriu de Olanda. Finlanda 
a suferit un eșec categoric la Hel
sinki în fața reprezentativei Dane
marcei. Iugoslavia a fost întrecuta 
de Ungaria la Belgrad și in sflrșu 
pe stadionul Ulevali din Oslo ecbipa 
Norvegiei a invins Suedia!

In această avalanșă de surprize, un 
rezultat normal... Echipa U.H.S.S. 
șl-a confirmat din nou superiorita
tea in fața echipei vest germane, 
ciștigind cu 2—1 Ia Hanovra. Victoria 
ue la Hanovra obținută de fotbaliștii 
sovietici dovedește Încă odată el e- 
chipa u.R.S.S. deține un loc de frun- 
te in fotbalul european.

Rezultatele Înregistrate duminică 
scot in evidență și un alt fapt, a- 
cela că avantajul terenului în jocu
rile internaționale, care s-a făcut sim
țit la începutul sezonului de toamnă, 
n-a jucat de data aceasta un rol ho- 
târîtor. cu excepția Norvegiei, toate 
celelalte gazde au fost învinse. In 
ultimele luni, lotul sovietic și cel 
maghiar s-au antrenat foarte serios 
si rezultatele n-au intirziat să apară 
Relatările pe care le-am primit au 
subliniat excelenta pregătire fizică a 
celor două reprezentative, forma bu
nă a jucătorilor Grosits, Bdrzsel, Puș- 
kas. Bozsik (Ungaria), Iașin, Bașaș- 
kln. Netto, Strelțov (U.R.S.S.).

Ungaria a obținut o meritată vic
torie pentru că toate compartimen
tele au funcționat bine și în spe
cial apărarea (punctul nevralgic al 
echipei în primăvara acestui an) a 
jucat calm și sobru. După cum ni se 
transmite din Belgrad, ungurii au 
construit numeroase acțiuni în care 
au amintit de jocul pe care-I presta 
în epoca sa de glorie unsprezecele 
maghiar. Bukovi Marton, antrenorul 

(ați înțeles desigur că t e vorba 
de „potcoava" stadionului Repu
blicii nr.). La stadion va funcțio. 
na un serviciu de ordine îndestu
lător, astfel ca organizarea să de. 
curgă perfect. R’ngul va fi c.l me
talic, întrebuințat și ia întîtnirile 
internaționale. Sperăm să nu e- 
xiste nimic criticabil în desfășura
rea acqitei excepționale întreceri 
pugilistice".

Intre timp, boxerii participanți 
la „TURNEUL CELOR 3“ efectu
ează ultimele pregătiri. Pretutin
deni, domnește optimismul cel mai 
mare. Programul reuniunilor a su-

Biletele pentru competiția de 
box „Turneul celor 3”, organiza
tă de ziarele ..Sportul popular" 
și „Munca”, In zilele de sim- 
bătă 22. luni 24 $1 miercuri 2S 
septembrie, ora 19, pe stadionul 
Republicii se găsesc de vînzare 
la agenția centrală „Pronosport" 
(cal. Victoriei 9). agenția „Dina
mo" (șos. Ștefan cel Mare), agen
ția C.C.A. (bd. « Martie), casa de 
bilete din str. Ion Vldu și la ca
sele stadionului Republicii (str. 
Iuha Hașdeu). Sînt valabile bile
tele eu seria 49.

ferit cîtev*a modificări, care tnsa 
nu vor știrbi cu nimic din intere
sul pentru această mare competi- 
tie. Astfel, la categoria pană, L>u- 
mitru Prunoiu, care se află în im
posibilitate de a face greutatea, a 
fost tnlocuit cu maestrul sportului 
ILlE GHEORGHE. In compania 
lui Cișmaș și Văcaru, IL1E 
GHEORGHE va putea furniza me
ciuri de înaltă (Calitate. De asetne-

Una din cele mai așteptate evo Iuții este aceea a lui Nicolae Lin
ca. lată-l aci pe „semi-mijlociur 

.dare' cu
nea. Petre Popescu rănit în cadru! 
primei etape a campionatului de 
box pe echipe a fost înlocuit cu te. 
durabilul pugilist C. lordache. 
Insfîrșit, ultima modificate este 
privitoare la trecere» unui bo

federal maghiar s-a ghidat in alcă
tuirea echipei nu numai după prin
cipial promovării elementelor tinere, 
ci a reținut pe acei Jucători (indife
rent de virată) care sint in forma 
cea mai bună. l*e baza acestui crite
riu, și-au găsit loc m echipă Grosits 
(3<j ani), Borztei (34 an»), Hidegkuti 
(35 am), etc. care au dat deplină sa
tisfacție. Pe de alta parte Bukovi 
a înlocuit alți titulari ca Buzanszki, 
Lantos, szojka, dovedind că și aceas
tă măsură era oportună.

Despre intilnirea •Norvegia-Sue- 
dla nu am primit multe amănunte. 
NI s-a menționat că victoria gazde
lor a fost pe deplin meritată șl dacă 
linia de atac a norvegienilor ar fi 
fost mai eficace scorul putea ft șl 
mai mare. In orice caz, și la 3—1. 
surpriza este mare. Suedia a suferit 
prima tnfringere din acest an, tar 
Norvegia după ce a fost învinsă P« 
teren propriu de R. F. Germană Șt a 
terminat la egalitate cu Polonia șl 
Finlanda, a obț nut acum un mare 
succes.

In obișnuitele noastre comentarii 
de fotbal extern am omis de obicei 
felu'. în care s-au comportat arbitrii. 
De data asta însă nu vom mai scă
pa din vedere acest lucru. In gene
ral s-a spus că toate arbitrajele au 
fost bune. Pentru noi o veste îmbu 
curătoare: arbitrul romîn D. Scitul 
der. — ajutat la tușă de P. Kroner 
și S. Segal — care a condus meciul 
de Ia Budapesta dintre reprezentati
vele secunde ale Ungariei și Iugo
slaviei s_a achitat cu cinste de sar
cina Încredințată.

In încheiere, vrem să menționam 
că sezonul internațional de toamna 
abia a început... și pentru duminică, 
„capul de afiș“ este desigur meciul 
de la Moscova dintre primele repre
zentative ale U.R.S.S. și Ungariei.

ION OCHSENFELD 

xer de Ia o categorie la alta. Ast
fel, I. Schwartz va evolua la mij
locie ușoară, în loc de semi-mijlo- 
cic.

Cu ultimele „retușuri", nrogra- 
mul „TURNEULUI CELOR 3" are 
următoarea înfățișare:

Slmbătă 22 septembrie
Mircea Dobreseu-Ludovic Am- 

bruș
Victor Schiopu-C. Gheorghiu 
Emil Cîșmaș-Slefan Văcaru 
Gheorghe Fiat-Mihaj Trancă
C. Dumitrescu-Franoisc Ambruș 
Nicolae Linca-C. lordache 
Șerbu Neacșu-losif Schwartz
D. Gheorghiu-Ion Pintea 
Gheorghe Negrea-Petre Zaharla 
Dumitru Ciobotaru-E. Fiiresz

Luni 24 septembrie
Ludovic Ambruș-Toma Iile
C- Gheorghhi-Toma Constantin 
Stef-an Văcaru-Ilie Gheorghe 
Dănilă Done-Mihai Trafica 
Francisc Ambruș-Dumitru Adam 
Ilie Drasnea-C forctoche 
I. Schwartz-Dumitru Rizea 
l. Pintea-Petre Deca
Petre Zal/aria-Ghețu Velicu 
VasHe Mariuțan-E. Fiiresz

Miercuri 26 septembrie
Mircea Dobrescu-Toma llie 
Victor Schiopu-Toma Constantin 
Emil Cișmaș-Uie Gheorghe 
Gheorghe Fiat-Dănilă Done
C. Dumitrescu-Dumitru Adam 
Nicolae Linc-a-fiie Dragnea 
Șerbu Neacșu-D. Rizea
D. Gheorghiu-Petre Deca 
Gheorghe Negrea-Ghețu Velicu 
D. Ciobotaru-Vasile Mariuțan

nostru în cursul unui schimb 
Isaev (1954).

Frumoase succese ale luptătorilor romini ia Opatija
OPATIJA 19 (Prin teieion de 

la trimisul nostru). — Marți a 
început turneul de lupte clasice 
la care par'.icipă și reprezentativa 
țării noastre. La cat. 52 kg.. Du
mitru Pirvulescu b. tuș Lle.aat 
(Fr.) la p., Kerekeș (R.P.U.) și 
Vukov (Iug.) Azi Pirvulescu luptă 
pentru locul l cu Bflek (Turcia). 
La 57 kg.. Horvath pierde La p. 
în fața lui Hodaș (R.P.U.), câș
tigă la tuș cu Jorzikin (Iug.) și 
la puncte la Brunner (Austria). 
Cat. 62 kg. — I. Popescu este în
vins la p. Galantay (R.P.U.) și b.

• VARȘOVIA. 18 (Agerpres). — 
in etapa de duminici a campiona

tului de fotbal a4 R.P. Polone s-au 
înregistrat următoarele reaultate: Bu- 
dowlani Opoie-Wiokniarx Lodz S-2 
(0-0); Gornik Zabrze-Gwa-rdia Byd
goszcz 2-0 (1-0); Gwardia Varșovm- 
Garbarnia Kracovia t-0 (l-t);
Kolejarz Poznan-C. W. K. S. Var
șovia 0-6 (0-4); Wisla Kraco-
v a - Stal Sosnoviec 2-0 (1-0). In
clasament conduce C.W.K.S. cu 26 
puncte, urmată de Ruch Chorzow 
21 si Wisla Kracovia 20 puncte.

• GENEVA. 18 (Agerpres). —
Luni a avut loc la Geneva întâlni

rea internațională de volei dintre e- 
chipele selecționate masculine ale 
Elveției și R.P. Chineze. Victoria a 
revenit vole’baliștilor chinezi cu sco
rul de 3-0 (1. 4 4).

• JOHANESBURG, 18 (Agerpres).— 
Zilele trecute și-a început turneul 

în Africa de Sud echipa cehoslovacă 
de fotbal Dynamo Praga. In primul 
meci fotbaliștii cehoslovaci au întâl
nit echipa selecționată a orașului Na
tal, jocul luînd sfîrșit cu rezultatul 
de 3-1 (2-0) în favoarea echipei Dy
namo Praga

losif Sirtxr a cîstîgat concursul de armă liberă 
de la Fraga cu 1173 p.

T. Manicatide: 548 p. la pistol liber
PRAGA, 19 (prin telefon) . Tră

gătorii romîn; au repurtat un fru
mos succes internațional în pro
ba de armă liberă calibru redus 
din cadrul concursului din capi
tala R. Cehoslovace. Prin victo
ria categorică a maestrului emerit 
al sportului losif Slrbu la 3x40 
reprezentanții noștri au înfrîn* re
zistența trăgătorilor maghiari, po
lonezi și în special a cehoslova
cilor. Dacă după primele două 
poziții (culcat și genunchi). Io
sif Sirbu ocupa primul loc cu un 
minim avantaj, iar H. Hersco- 
vid era clasat al cincilea la ega
litate cu Majerova și Jermișka în 
urma celor 40 de focuri efectuate 
din 
s-a 
de 
iar 
cui
(cehoslovacul Herman). Dar per
formanța Iul Sîrbu nu constă a- 
tît în cîștigarea concursului, ci 
în cifrele realizate la 3x40 și la 
poziția in picioare. 1173 puncte 
pe trei poziții și 382 p. la „pi
cioare" sînt rezultate de certă 
valoare internațională și totodată 
sint cele mai bune performanțe 
realizate de redutabilul nostru tră
gător. Odată în plus, losif Slrbu 
considerat ca un excepțional tră
gător din poziția culcat, ca un 
bun trăgător din poziția genunchi, 
dar ca un nespecialist la tragerea 
în picioare, a dovedit că poate 
atinge și la „picioare" nivelul

poziția picioare, losif Slrbu 
detașat cu șase puncte față 

a.1 doilea clasat. (Horinek) 
Herșcovici s-a instalat pe lo- 
IV, la un punct de al treilea

Olimpiadei de 
disputarea păr
ți aminate in

Turneul final al 
șah a continuat cu 
tidetor întrerupte 
ultimele runde.

Echipa R.P.R. avea două me
ciuri neterminate cu Danemarca 
și R.P.F. Iugoslavia. Partidele din 
meciul cu șahiștii iugoslavi au 
fost deosebit de grele deoarece 
reprezentanții noștri Ciocîltea și 
Bălanei aveau poziții inferioare 
la Matanovic și respectiv Gligo- 
ric. După o luptă îndelungată 
Ciocîltea a reușit să obțină re. 
miză în fața marelui maestru Ma. 
tanovic, dar Bolănel a pierdut o 
figură și s-a recunoscut învins la 

ia tuș pe Zoii (R.F.G.) și la Brau- 
nes (Austria). — Cat. 67 kg. Gh. 
Dumitru b.t. pe Roth (’A) la p. pe 
Martinovici (fug.) și pe Anderson 
(Suedia). — Cat. 73 kg. Rularea 
a fost eliminat fiind învins prin 
tuș de Israelson (Suedia) și Hor
vath (Jug ). Cat. 79 kg.: L. Bujor 
a ajuns în finală cu Simici (Jug.) 
și Boke (Turcia). — Cat. 87 kg. 
Onoiu pierde prin tuș la Adaii 
(Turcia) — In cadrul categoriei 
grea, Suli luptă azi wi finată cu 
Schreiner (R.F.G.).

I. SEINESCU
Ei

• PRAGA, 18 (Agerpres). —
Duminică s-a desfășurat tradițio

nala cursă ciclistă internațională 
Praga-Karlovy Vary-Praga (262 km.). 
Victoria a revenit ciclistului francez 
Meunier care a fost cronometrat cu 
timpul de 7h 41’35”.

• VARȘOVIA. 19 (Agerpres). —
La 30 septembrie vor începe la 

Milano campionatele europene de 
bărci cu motor (viteză). La această 
competiție participă pentru prima 
oară șî echipa R.P. Polone. Lotul 
sportivilor polonezi cuprinde pe Mi
chel, Wroblowski, Chybewski. Buta- 
newicz și Koczko. 

performanțelor mondiale și că 
astfel este .un trăgător complet 
pe trei poziții. Rezultatele de la 
Praga ale maestrului sportului 
H Herșcovici, (1163 p. la 3x40) 
și (375 p. la ..pictoare), deși au 
fost superioare celor realizate de 
toți trăgătorii maghiari și polo
nezi, totuși au fost inferioare po
sibilităților reale a'.e trăgătorului 
nostru, posibilități confirmate în 
repetate rînduri de către ei în 
acest an. C. Antonescu a reali
zat 1143 p. (locul XV),

Concursul de pistol liber a fost 
cîștigat de trăgătorul cehoslovac 
Maxa cu o performanță foarte 
bună: 551 p. Dar, reprezentantul 
nostru, dr. Titus Manicatide a 
întrecut orice așteptări, realizînd 
cea mai bună cifră din cariera sa 
de trăgător : 548 p. Cu acest re
zultat, situat la itn punct de re
cordul țării. maestrul sportului 
T. Manicatide a ocupat locul III 
(pe locul II, cehoslovacul Kudma 
cu 549 p), înaintea consacratu
lui trăgător maghiar Balogh cla
sat al IV-lea cu 541 p. Campionul 
țării noastre, luduș Pieptea a rea- 
talizad 537 p., c’asindu-se pe locul 
VII, iar Gh. Lichiardopol. parti
cipând și la această 
talizat 528 p., fiind 
locul XIII.

Prin aceste două 
cursul internațional de la Praga, 
care a însemnat o nouă confir
mare a trăgătorilor noștri, a luat 
sfîrșit.

probă, a to- 
clasat pe

probe, con-

(

terminat ia egalitate: 
rezultat onorabil pentru 

noastră. Din păcate me- 
Danemarca I-ain pierdut

Gligoric. Astfel, intilnirea dintre 
echipele R.P.R. și R.P.F. Iugosla
via s-a 
2—2. un 
formația 
ciul cu 
la o diferență categorică, 3—1. In 
partida întreruptă cu Larson, re
prezentantul nostru Bălanei deși 
avea două dame pe tablă ca și 
adversarul său nu a puiuț să e- 
vite matul.

Intilnirea dintre U.R.S.S. și R. 
Cehoslovacă s.a terminat cu vic
toria șahiștilor sovietici: 3'/2—
IV». R.F. Germană a învins Ar
gentina ou 2*/»—t1/», iar meciul 
dintre echipele Danemarcei și An
gliei s-a terminat la egalitate: 
2—2.

După 
prezintă 
ponole ;
3 R P 
tina 15; 5. Elveția 14 ; 6—8 Da
nemarca. R.F. Germană și Ceho
slovacia cîte 13*/, puncte; 9. R.P. 
Bulgaria 13; 10. R.P.R 12»/»; 11. 
Anglia 12; 12. Israel 7.

Pînă la închecrea Olimpiadei 
au mai rămas 4 runde. Echipa 
R.P.R. mai are de jucat ou R.F. 
Germană, Anglia; U.R.S.S. și Is
rael. Meciurile din runda a 8_a 
vor avea loc '.3 20 sep'cmbrie.

7 runde, clasamentml se 
astfel: 1. U.R.S.S. 19'/, 
2. R.P.F. Ittgos'-avia 18; 
Ungară 16'/»; 4- Argch-

• CANTON 19 (Agerpres). —
La invitația cercurilor sportive din 

R.P. Chineză, zilele trecute a sosit 
la Canton echipa selecționată de fot
bal a Pakistanului. Fotbadișt i din 
Pakistan vor susține mai multe în
tâlniri prietenești cu cele mai bune 
echipe ch neze

• BERLIN. 19 (Agerpres). —
La 18 septembrie a sosit în R. D. 

Germană, venind din R.P.F. Iugo
slavia echipa selecționată de fotbal 
a Indoneziei. Echipa indoneziană va 
evolua în orașele Karl Marx-Stadt și 
Dresda.

VARȘOVIA, 19 (Agerpres). —
In vederea apropiatului sezon in

ternațional de hochei ipe gheață, zi
lele acestea a părăsit Varșovia ple- 
cînd în R. D. Germană echipa se
lecționată a R.P. Polone. Hocheiștii 
polonezi se vor antrena pe patinoa
rul artificial din Berlin alături de 
cele mai bune echpe germane.

• PRAGA, 19 (Agerpres). —
Zilele trecute s-a desfășurat la Pra

ga întâlnirea internațională de box 
dintre ech pele selecționate ale R. 
Cehoslovace și Egiptului. Boxerii ce
hoslovaci au repurtat victoria cu 
scorul de 14-6.


