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Prima reuniune din cadrul marii 
competifii pugilistice

„TURNEUL CELOR 3a

Emil Cișmaș

Mircea Dobrescu

ora cînd aceste rînduri 
lumina tiparului, pregătirile 
sălile de antrenament au 
sfîrșit, pugiliștii care vor 
treptele ringului in prima 

a „Turneului celor 3* 
se Îndreaptă spre Dispensarul 
central al sportivilor, unde doc
torii Lăzărescu, Nanuiescu și Po- 
pescu-Herasca le vor face vizita 
medicală și etntarut oficial, tra
diționalele formalități dinaintea 
Intilnirilor de box, antrenorii aș* 
teaptă cu încredere primul sunet 
de gong, iar amatorii „sportu
lui cu mănuși'" 
grijorare cerul pentru 
dacă nu cumva vreun

urca 
reuniune

scrutează cu în- 
a vedea 

norișor 
cit de mic intenționează să le 
„amenințe” spectacolul pugil'Stic 
mult așteptat. Pe Stadionul Re
publicii. în „potcoava” dinspre 
str. Puțul cu apă rece, unde a 
fost instalat ringut metalic, do
tat cu instalațiile de semnaliza
re, electrici, 
oaspeții din străinătate, 
de asemenea ultimele „ 
în vederea competiției care debu
tează astă seară, la ora 19. cu 
un program de înaltă calitate.

Pentru cronicarul de speciali
tate, obișnuit să desprindă din 
mulțimea meciurilor pe cele mai 
semnificative, pe cele care pre
zintă o mai mare importanță din 
toate punctele de vedere, reuni
unea de astă seară înseamnă 
zece meciuri atractive și... tot a- 
tîtea dileme!
dintre meciurile de astă 
s-ar putea numi

mult apreciate de 
se fac 

.retușuri*

de astă seară înseamnă

Intr-adevăr, care 
seara 

„capul de afiș' 
al galei? MIRCEA DOBRESCU- 
LUDOVIC AMBRUȘ ? EMIL 
CIȘMAȘ - ȘTEFAN VACARU? C.

„Cupa campionilor europeni"
• Prima calificată în turul următor: Slovan Bra
tislava ® Noi jucători în echipele franceze și spa
niole® A mal rămas o săptămînă pînă la meciul 
revanșă Calatasaray — Oinamo București.

ECHIPELE campioane9 „CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI* se află în plină 
desfășurare. După startul luat 
ide echipele Borussia Dortmund 
(R. F. Germană), și Spora 
(Luxemburg) — care. în trea
căt fie spus, vor trebui să dis- 

, pute un a! treilea meci, întru
cât după două întâlniri se află 
la perfectă egalitate — com
petiția a continuat cu jocul 
(tur) Dinamo București — Ga- 
Latasaray. Mai grăbite, echi
pele campioane ale Cehoslova
ciei și Poloniei au disputat, la 
numai o săptămînă unul de 
altul, cefe două jocuri. Scor 

jriiinal general: 4—2 (4—0 ;
-0—2) în favoarea fotbaliștilor 
cehoslovaci, respectiv echipa 
Slovan Bratislava, prima care 
se califică în turul următor 
al Cupei. Cu o săptămînă în 
urmă și-a făcut debutul în 
competiție și campioana An
gliei, Manchester United, care 
a întrecut La Bruxelles cu 2—0 
pe Anderlecht, campioana Bel
giei. Cu zestrea de două go
luri asigurată în deplasare, e- 
chipa engleză are toate șan
sele să se califice în turul ur
mător.

Zilele acestea se dispută me
ciurile : 26 septembrie: F. C. 
Nice — Aarhus — turul —, 
Manchester United — Ander- 
lecht — returul, — B. C. Bil
bao — F. C. Porto — returul. 
30 septembrie: Galatasaray — 
Dinamo București.

participante la competiție și-au 
iritării simțitor loturile. De 
pildă, campioana Franței O. 
G. S. Nice, care este decisă 
(cum scriu toate ziarele pari
ziene) să facă figură mai bună 
decit Stade de Reims — fina
lista de anul trecut a Cupei 
— are doi noi jucători de va
loare : Foix (de 18 ori inter
național în echipa Franței) și 
Ferry. Fostul centru atacant a! 
echipei Franței, Kopa va apare 
în formația echipei dețină
toare a trofeului, fosta cam
pioană a Spaniei, Real Madrid. 
în sfîrșit, UjlaM (fost la Nice) 
va juca la o aftă echipă par- • 
ticipantă în Cupă, Atletico Bil- 1 
bao. Campioana Italiei, Fioren
tina va alinia aceeași echipă, J 
cu care a cîștigat campionatul.

® REPREZENTANTA NOA
STRĂ. DINAMO BUCUREȘTI, 
se află la numai o săptămînă 
de meciui-revanșă de la Istam
bul. Dirsamoviștii și-au inten
sificat pregătirile în ultimele 
zile. Intrucît meciul lor din 
campionat cu Energia Petro
șani este amînat, Dinamo 
București va susține mîine un 
joc de antrenament cu Dinamo 
Bacău. Formația definitivă a 
echipei va fi cunoscută săptă
mâna viitoare în preajma ple
cării, care se va produce joi 
27 septembrie.

DUMITRESCU • FRANCISCAM- 
BRUS? ȘERBU NEACȘU-IOSIr 
SCHWARTZ? GHEORGHE NE
GREA - PETRE ZAHARIA? 
presupunem câ le-am 
pe toate drept „capete 
Dar ce siit atunci 
VICTOR ȘCHIOPE' -Q 
GHIU. GH. F1AT-M. 
N. LINCA-C. IORDACHE 
GHEORGHIU-I. PINTEA și D. 
CIOBOTARU-E. FCRESZ ? Vă 
rugăm să vâ puneți pentru o 
singură dată în postura noastră 
și să faceți alegerea !

Fiecare meci în parte prezintă 
„atu-urile* lui. La categoria mus
că. finalistul campionatelor euro
pene de la Berlin, maestrul spor
tului MIRCEA DOBRESCU sus
ține o revanșă pasionantă cu 
campionul republican LUDOVIC 
AMBRUȘ, care deține două vic
torii asupra sa. Cine va Învinge 
de astă-dată ? Este o întrebare 
care nu-și va afla răspunsul de- 
cît după consumarea celor 9 mi
nute de luptă In limitele cate
goriei cocoș vom asista la o „pri 
mă ediție”: doi dintre cei mai 
buni pugiliști ai categoriei, cam
pionul VICTOR ȘCHIOPU și 
CONSTANTIN GHEORGHIU, vor 
încrucișa pentru prima oară mă
nușile. ȘCHIOPU și GHEOR-

(Coniiruiare in pag. a 2-a)

Să 
considera 
de afiș*, 
meciurile 
GHEOP- 

TRANCA.
D.

Dinamo I a trecut în fruntea 
clasamentului general pe echipe I

Mtine pe stadionul 23 August, în jurul orei 17, 
sosirea în

i CLUJ 20 (prin telefon de la 
trimisul nostru). După 148 de 
km, C. Dumitrescu a trecut pri
mul linia de sosire la Chii, in- 
registrînd timpul de 4h 08:19.0. 
El era urmat de „umbrele" sale, 
C. Șandru, G. Molceanu, N. Ma
xim. L. Zanoni etc. Această e- 
tapă a favorizat din pim echipa 
Dinamo I. care a refăcut serios 
dm handicapul ce-o despărțea de 
prima echipă clasată. C.C.A.. a- 
jungând la o d:îerență de numai 
52 de secunde, diferență pe care, 
așa cum ne-au declarat cicliștii 
dinamoviști, speră c-o vor spul
bera în etapa de mîine.„

SIBIU 21. Dinamoviștii s-au ți
nut de cuvint! Pe distanța Cluj 
— Sibiu ei au reușit să înfrângă 
rezistența cicliștilor de la C.CA. 
și să se instaleze în fruntea tfa- 
samentuîui genera! pe echipe cu 
un avans de aproape 22 de mi
nute... Dar să vâ relatez cîteva 
fapte mai importante din acea
stă etapă decisivă pentru clasa
mentul general pe echipe. Cicli
știi pornesc ..tare* din 
in curind se trezesc în 
dealul Feleacului. La 
terminus al „câțârarii*. 
pr mul C Dumitrescu, 
de Șerban și Șandru. I. Coostan- 
tinvscu (CCA) — al patrulea e- 
ch-pier ai militarilor, urcă foar
te grai... Dinamoviștii sezisează 
momentul de slăbiciune al lui 
Constantinescu și pornesc un iu
reș formidabil. Prin Turda trece 
un pluton compact de 40 cicliști. 
Traseul este presărat cu dealuri 
mici, unde dinamoviștii caută să 
„spargă* plutonul. Pe rînd. Hora, 
Moceanu și Zanoni atacă, iar 
Ia km. 71, echipa CCA trece din 
nou printr-o grea inceroare. Peteiru 
(al treilea echipier ai CCA) arc 
o defecțiune... I se blochează 
schimbătorul și pierde teren pre
țios. Antrenorul N. Voicu de la 
Dinamo își îndeamnă cicliștii să 
evadeze... Dinamoviștii știind că 
aci se joacă o „carte” hotărîtoa- 
re pentru soarta clasamentului 
pe echipe, atacă cu toate pute
rile. astfel că la intrarea în Alba

Cluj și 
lață cu 
punct ui 

trece 
urma*

ultima etapă

Italia. plutonul fruntaș are un 
avans de 5 minute și 25 de se
cunde față de Pelcaru care nu 
mai poate remonta... In acest 
punct, Dinamo a trecut de fapt,- 
pe primul loc în clasamentul ge
nerai pe echipe, căci OCA nu mai 
contează decit pe serviciile iui 
C. Dumitrescu și Gh. Șerban. 
Sprintul la Alba lulia pentru bo
nificație e câștigat de Molceanu, 
urmat de Șerban și Maxim. Un 
nou punct de cățărare în vîrful 
dealului Apoid. e trecut în or
dinea următoare: C. Dumitrescu, 
O. Bosniak, Molceanu. Ritmul a- 
lergării se menține foarte vru, 
iar în Sibiu se prezintă ta sprin
tul hotărî tar, 26 de rutieri. Că
lin Tudose cu un ultim efort, 
trece primul linia de sosire, cu 
timpul de 4:30.56. urmat de P. 
Gane. Gh. Șerban, I. Sima — 
același timp. La o secundă a so
sit un pluton mare eu prinzi nd 
pe C. Dumitrescu. D. Țupa, C- 
Șandru. Maxim. Molceanu. etc.

Pe echipe, etapa a fost cîști- 
gată de Progresul (timp: 13:32,50), 
urmată de Dinamo I și CCA. 
In clasamentul general individu
al, C. Dumitrescu continuă să 
dețină primul loc cu timpul de 
48h 53:23.0. II urmează: G. Moi- 
ceanu (48h 59:04), C. Șandru 
(49h 00:49), N. Maxim (49h02:00), 
L Zanoni. P. Gane, etc.

Ia clasamentul general pe e- 
chipe, conduce Dinamo I (147h 
10:14), care nu mai poate pierde 
cursa. Ea este urmată de CCA 
(147h 32:45), Dinamo II (148h 
24:41), Energia, FI. roșie, Dina
mo Orașul Stalin, etc. ■ -

Sîmbătă se aleargă etapa a 
XH-a: Sibiu, Făgăraș — Orașul 
Statin (142 km.) iar duminică 
ultima etapă: Orașul Stalin — 
București (170 km). La sosirea 
în Capitală, cicliștii vor parcurge 
drumul *prin Piața Victoriei, Uie 
Pintilie, Șoseaua Ștefan cet 
mare, Bd. Muncii, sosirea efecti
vă urmînd să aibă toc pe sta
dionul 23 August, în jurul orei 
17—17,15.

H. NAUM

Comentarii favorabile după ultimul meci al rugbiștilor bucureșteni 
„Romînii pot reveni oricînd în Anglia, prin jocul lor 

au meritat aceasta"ei
LONDRA (prin telefon de la 

trimisul nostru).
Ziarul ..Bristol Miror” a apă

rut cu un lung reportaj despre 
meciul de miercuri după-amiază. 
cu titlul: „Bristol a reușit să ob
țină meci egal cu Bucureștii»!" 
Iată ce se scrie în acest articol* 
„După ce a fost condusă cu 6 
puncte echipa Bristol a reușit, 
în urma unei lupte dîrze, să for
țeze în repriza a doua rezulta
tul de egalitate într-un meci 
îndârjit, rapid și pasionant des
fășurat la Memorial Glous în 
fața unui pubic entuziast.

A fost un joc captivant cu 
numeroase ciocniri dure pe îna
intare și curse rapide și spec
taculoase pe trei sferturi care au 
stârnit entuziasmul publicului*

După ce arată cum s-a com
portat echipa din Bristol, ziarul 
scrie: „Romînii s-au concentrat în 
loviturile de picior pe care ie 
execută extrem de bine. Fiecare 
jucător știe să tragă repede șl 
precis acolo unde este loctd cel

mai nimerit pentru a fi prins 
fie de el, fie de colegii săi și 
prin asta să poată porni un atac 
puternic. Ei au folosit mult, ca 
mijloc tactic, marcul, pentru a-și 
susține apărarea. In fața acestei 
tactici Bristol a făcut greeala 
de a o imita și de abia intr-un 
tîrziu, la jumătatea reprizei ă 
doua a trecut la un joc ia mină, 
eficace. Din păcate nici acest 
schimb de tactică n„a avut prea 
mult succes în fața romini’or, 
care marcau foarte strîns procc- 
dînd minunat de repede la marc 
înăbușind astfel atacurile celor 
din Bristol".

Ziarul remarcă replierea rapidă 
a înaintașilor în scopul frânării 
atacurilor adverse și consideră că 
Mlaidin și Marinache au fost cei 
mai buni din înaintare. Apoi în- 
tîlnesc un subtitlu: „O apărare 
splendidă" și în continuare: „In 
apărare romînii au fost splendizi 
in special in centrul terenului 
șl prin placajele necruțătoare, c- 
xecirtate cu o hotărâre „morta-

Pg teren, înainte & ff&wl mecidln turneu

lă* au fost oprite atacurile liniei 
noastre de trei sferturi care 
n-au putut face nici o mișcare. 
Mereu și mereu, minut după mi
nut prin placajele lor romînif 
stopau trei sferturile Bristolului 
iar prin rapiditatea loviturilor de 
picior ei descongestionau propriul 
lor teren. Cînd totuși balonul se 
apropia de linia lor de fund, ta
lentatul fundaș Penciu ciștiga me
reu teren fiindcă ajungea înaintea, 
atacanților noștri la baton. Fe
lul în care el prinde balonul este 
de o finețe excepțională".
• Ziarui remarcă în mod deosebit 
pe Ion Dobre pentru hotărârea sa 
de luptă și placajele necruță
toare caro i-a entuziasmat și pe 
colegii săi de echipă care s-au 
convins că pe partea lui Dobre 
nu se poate trece niciodată.

Ziarul „Times" din Londra, sub 
titlul „Un joc rapfd terminat ta 
egalitate la Bristol* publică un 
reportaj despre acest meci în care 
araită că timp de 80 de minute 
spectatorii din Bristol au aplau
dat un rugbi foarte rapid și tare. 
„Vizita românilor s-a încheiat 
fără ca reprezentativa Bucu- 
reștiului să fi fost învinsă. Vi
teza romînilor și-a spus cuvîntul 
hotărâtor în jocul terminat la ega
litate miercuri după-amiază. Miiie 
de spectatori au aplaudat echipa 
oaspe care și-a dovedit superio
ritatea prin placaje, factorul ho- 
tărîtor al rezultatului bun ob
ținut de ei în acest ultim meci. 
Prin viteza lor și hotărîrea în. 
placaje romînii au putut ține in 
friu pe puternicii atacanți de Ia 
Bristol".

„News Chronicl" din Londra 
a scris: „Miile de cetățenii au 
văzut un joc deschis și rapid iar

tn pag. «
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Dacă cineva ar avea curiozita
tea să privească în a gen eta unui 
președinte de colectiv sportiv la O 
anumită dată, ar rămâne uluit de 
numărul șt., urgenta problemelor 
trecute pe fiecare pagină. Hai «ă 
deschidem și noi o asemenea a- 
gendă, să zicem, lâ data de 22 
septembrie 1956, adică chiar pe 
fila rezervată zilei de azi. Dacă 
omul nostru este ordonat din fire, 
vom putea citi, frumos repartizate 
pe capitale, cam următoarele: 1. 
Sport de mase. De organizat, con
curs de cros, pentru că mai sînt 
doar cîteva zile pînă la termina
rea primei etape. De organizat 
concurs de notație G.M.A., pentru 
că se termină vara și de numărul 
de aspiranți care au trecut norma 
de natație depinde numărul de 
purtători de insignă pe care-1 vom 
realiza. 2. Sport de performanță 
'(urmează enumerarea echipelor 
care au meci mîiine, ultimele amă
nunte de rezolvat în această pri
vință, etc.); 3. Adminisirativ-finan- 
ciar: De organizat stringer  ea echi
pamentelor și a materialelor. după 
meciuri, de organizat serviciul la 
casă și ordinea pa stadion, de 
terminat inveniartd, de începui re
pararea și recondiționarea echipa
mentului de iarnă, de făcut bilan
țul pe trimestrul III, de trimis la 
spălat echipamentul folosit dumi
nică, de terminat reamenajarea ba
zei sportive începută în vară, de... 
de... de...

Din păca.te, nu orice agendă are 
înscrise toate aceste preocupări și 
așa se face că participarea înre
gistrată pînă acum la cros este 
insuficientă, că sînt destul de pu
ține colectivele care.au in cc-nțn-1 
atenției complexul G.M.A., ca în 
timp ce baza sportivă a colectivu
lui Locomotiva Iași este aproape 
gata iar complexul sportiv din Ca
ransebeș este amenajat întf-tin 
ritm rapid de sutele de sportivi 
care muncesc voluntar aci, con
strucția stadionului din Huși tre
nează. iar alte baze sportive, ca 
acelea ale colectivelor Recolta Gă- 
taia, Marginea, Mînăștur din ra
ionul Cluj, ștrandul Progresul din 
Țt. Severin etc. poartă amprenta 
linei totale lipse de spirit gospo
dăresc.

Am spus toate acestea nu numai 
pentru a aminti activiștilor din co
lective. cîteva din sarcinile lor ac
tuale, ci mai ales pentru a reveni 
la o problemă mult frămînitată, 
deseori discutată, dar încă nerezol
vată : crearea unui larg activ ob
ștesc pe lingă fiecare sector al co
lectivului sportiv.

Și discutând de curînd cu tov. 
Emeric Fazekaș, președintele colec
tivului sportiv Flamura noșie „la- 
■noș Herbak", acesta ne-a dove
dit cît de mult se impune „pune
rea pe picioare" a mult discuta
tului activ obștesc al colectivului.

Totul este, spunea el, ca oamenii 
să fie folosiți cum trebuie și unde 
trebuie". Intr-adevăr, în jurul sec
țiilor de fotbal vei găsi totdeauna 
roind un grup mai mare sau mai 
nuc de „suporteri", gata orictod 
să sprijine activitatea sportivă

Prima reuniune din cadrul marii competiții pngilistice „Turneul celor 3”
GHIU excelează în 
tehnice și vor oferi 
Intîlnire care nu va 
La categoria pană, 
organizată de ziarele 
POPULAR" și

(Urmare din pag. 1)
subtilități 

desigur o 
deziluziona, 

competiția 
„SPORTUL 

POPULAR" și „MUNCA" ne o- 
feră reeditarea finalei campiona
tului din acest an: EMIL CIȘ
MAȘ, talentatul nostru campion, 
va încerca să treacă din nou 
peste dîrzenia dinamovistului 
STEFAN VACARU. Va reuși? 
Răspunsul îl vom avea tot du
pă... meci. In cadrul categoriei 
semiușoară, maestrul emerit al 
sportului GHEORGHE FIAT va 
încrucișa pentru prima oară mă
nușile cu MIHAI TRANCA. In 
perspectivă, o întrecere palpitan
tă, cu schimburi dure de lovituri. 
Din nou o revanșă, la categoria 
ușoară: C. DUMITRESCU-FRAN- 
CISC AMBRUȘ. In campionate, 
DUMITRESCU a obținut decizia. 
Acum, AMBRUȘ va căuta să-și 
impună superioritatea. La semi- 
mijlocie, maestrul sportului NI- 
UOLAE LINCA reapare în fața 
publicului în compania fostului 
campion C. IORDACHE. Maes
trul sportului ȘERBU NEACȘU 
șii IOSIF SCHWARTZ vor oca
ziona, la categoria mijlocie-ușoa- 
ră. o dispută în care învingăto
rul nu poate fi prevăzut cu an
ticipație. Doi dinamoviști vor e- 
volua la categoria mijlocie: D. 
fiHEORGHIU Și ION PINTEA.

ifissEf! firea imh'î,
I & . «opa. w® | 
dar nici unui consiliu de colectiv 
nu-i dă prin minte să folosească, 
de pildă, acești "oameni la strân
gerea coti z-a ții lor sau la acțiunea 
de atragere a noi membri în colec
tiv, fapt care ar ușura, sarcinite 
financiare ale colectivului. In fie
care colectiv există oameni care 
au terminat un curs de arbitri sau 
de instructori. Foarte putini dintre 
ei sînt însă folosiți conform califică
rii lor, pentru îmbunătățirea muncii 
de instruire sportivă. In fiecare 
secție sau atelier din fabrici și 
uzine există cel puțin cîte un așa 
r.umit „microbist*",  adică un om 
care n-ar lipsi în ruptul capului 
de la o competiție sportivă și care 
ar fi gata aricind să facă parte 
din echipa de fotbal sau volei, să 
joace popice sau sah, dar acești 
oameni nu sînt chemați să spri
jine colectivul în acțiunile de mo
bilizare a tineretului în compe
tițiile de mase, deși cuvântai lor 
ar trezi un ecou deosebit,.

Este de la sine înțeles că folo
sirea unor astfel de oameni în ac
tivitatea secțiilor pe ramură de sport 
și a cercurilor sportive ar tran- 
sferma. aceste forme organizatorice 
în organisme viabile, capabile să 
se descurce in cele mai bune con- 
dițiuni în problemrie sportului de 
masă și ale instruirii sportive, în 
cefe educative și a dm ini strati v-fi- 
nanciare, degrevînd astfel pe mem
brii consilhrhii colectivului de ma
rele număr de sarcini imediate. In 
afară de aceasta, folosirea unui 
larg activ- obștesc ar duce la des- 
fiihțariea unui sistem nu prea fe- . 
rieft, folosit în multe colective: | 
utilizarea’ antrenorilor în munc: or
ganizatorice sau de birou. Chiar 
tov. Fazekăș ne arată că la „Iaaaș 
Herbak" dezvoltarea ramurilor de f 
sport existeal« este în bună mă- 
su-ij Irf-nată de faptul că antre
norii, -angrenați in munci, admi
nistrative, pieod perspectiva muncii 
lor precum și posibilitatea de a-și 
folosi timpul liber in scopul pre
gătirii începătorilor în vederea 
concursurilor de masă și al selec
ționării, din rîhd-ui acestora, a 
noilor membri ai sediilor respec
tive.

Iată doar cîteva aspecte ale unei 
importante probleme care, după 
cum am mai spus, a fost mult fră- 
mîntată, deseori discutată, dar n-a 
fost rezolvată încă.

V. A.

A început finala campionatului de hochei pe iarbă al R. P. R.
SIBIU 21 (prin telefon). — Joi 

a început în localitate finala cam- 
pionaMui republican do hochei pe 
iarbă, la care participă echipele: 
Știința I.C.F. București, Flamura 
roșie M.I.U. București, Dinamo 
Cluj și Progresul Gheorghieni, câș
tigătoarele turneelor zonale.

Trebuie să menționăm slaba or
ganizare a acestei competiții care 
se datorește atît C.C.F.S. Sibiu cît 
și delegatului Comisiei Centrale 
de hochei pe iarbă. Pe de altă

La categoria semigrea, campio
nul GHEORGHE NEGREA va 
căuta să treacă peste rutina și 
rezistența lui PETRE ZAHARIA. 
In sfîrșit, la categcvia grea, DU
MITRU CIOBOTARU și EUGEN 
FURESZ vor furniza meciul lo
viturilor de „catapult".

Amănunte organizatorice
• La cele trei reuniuni din 

cadrul competiției organizate de 
ziarele „SPORTUL POPULAR" 
și „MUNCA'*  va funcționa urmă
torul juriu: Gh. Roman, arbitru 
principal, Miliai Ghinescu, Marin 
Stănescu, I. Gruia, arbitri jude
cători, B. Robert, L. Mișcovici, I. 
Arcadian și /. Cetățeanu. judecă
tori, Mircea Crufescu, cronome- 
tror, N. Alba, crainic.

© Cîntarul oficial va avea loc 
în dimineața fiecărei reuniuni, 
între orele 8,30—9.30, la Dispen
sarul central al sportivilor.

® La fiecare categorie se va 
alcătui cîte un clasament după 
următorul principiu: victorie 2p, 
egalitate 1 p., înfrîngere 0 p.
In caz de egalitate de puncte, 
cîștigătoru-1 va fi decis de rezul
tatul întîlnirii directe dintre bo
xerii respectivi. Dacă și aci v» 
fi egalitate, atunci ultimul cuvînt 
îl vor avea... sorții.

® Cele mai importante meciuri 
vor fi transmise la radio în ca
drul emisiunii „Sport",

I

M CAMPIONATUL REPUBLICAN DE ZBOR FĂRĂ M"*  
PLANORIȘTI! FRBNTAȘi ȘI-AU RECONFIRMAT VALOARE.

• Mircea Finescu din nou campion al R. P. R.
@ Antoaneta Ștefan eseu dobo ară recordul feminin de distantă

După șase zife de întreceri dîrze, 
campionatul republican iâe ’ zbor, 
fără motor pe anul 1956 s-a înche
iat cu rezultate bune, care ilustrea
ză pe deplin vaioarea sportivilor 
noștri planoriști. Organizat în con
formitate cu regulamentele Fede
rației Aeronautice I.rtcrnaționale, la 
care țara noastră a devenit membră 
în toamna anului trecut, campiona. 
tal a reunit la startul probelor pe 
componentii lotalui de planorism al 
Aeroclubului Central precum și pe 
primii clasați în concursurile de 
selecție care au precedat marea în
trecere de la București. Pe câmpul 
de zbor s-au «liniat un număr deo
sebit de mare de concurenți — 20
— cărora li s-au repartizat prin 
tragere la sorți planoare tip SOHAJ 
de construcție cehoslovacă și pla
noare rccnînești PESCĂRUȘ. A- 
cestea din iarnă s-au evidențiat în 
tot timpul concursului prin calită
țile lor deosebite în condiții mete
orologice slabe. Totodată a fost 
supus probelor de concurs, spre a 
i se cunoaște calitățile și perfor
manței» în condiții variate, u<n nou 
planor de sport de construcție ro
mânească : I.S. 3 B. Concludent 
este faptul că pe șa6e din primele 
opt locuri figurează concurenți 
care au pilotat planoare PESCĂ
RUȘ. Prima probă — zbor de dis
tanță cu țel dinainte fixat 51 km.
— s-a desfășurat in cotrdițiȚ grele: 
vînt slab, vizibilitate redusă, „pla
fon maxim al curenților 1000 țn. 
învingători (în ordinea punctaju
lui) Mircea Finescu, Valeria Po- 
povici, Viorel Cișmaș. Condiția .at
mosferică îmbunătățindu-se, s-a dat 
startul în cea de a doua manșă a 
acestei probe aiegindu-se un țel 
fix 6ituat la 78 km. de punctai de 
decolare. S-au clasat pe primele trei 
locuri: G. Gîlcă. V. Popovici și M. 
Finescu.

Mult mai dificilă a fost proba 
de distanță cu țel fix -dus — în
tors. Remorcați cu avioanele dea
supra liniei de control plecare,-con. 
curenții au declanșat păanoarele 
la înălțimea de 600 m. după care, 
folosind curenții ascendenți au par
curs în zbor traseul pînă la punrtul 
de control situat la 35 km. depăr
tare, unde au fost obligați să exe
cute un viraj de 360 grade la înăl
țimea de 1000 m., parcurgînd apoi

parte, colectivul Energia Indepen
dența din localitate, președinte 
Tomnam Dumitru, care posedă 
singurul teren gazonat din oraș, 
nu a acceptat să-l pună la dis
poziția organizatorilor decît după 
numeroase insistențe.

In prima zi, Știința I.C.F. a îu- 
tîlnit Dinamo Cluj, meciul termă- 
nîndu-se la egalitate: 0—0. Al 
doilea joc a opus echipele Progre
sul Gheorghieni și Flamura roșie 
M.I.U. București. Sportivii din

9 „TURNEUL CELOR 3“ este 
dotat cu următoarele premii ofe
rite de ziarele organizatoare, I. S. 
PRONOSPORT și revista STA
DION :

— Locul întîi la fiecare cate
gorie : metraj de gabardină pen
tru un costum și un abonament 
pe un an la revista Stadion.

— Locul doi Ia flecare catego
rie: o pereche de pantofi „Rom- 
arta".

— Locul trei la fiecare cate- 
un pulover.
vor 1. ’ * ___
toți antrenorii care 
în competiție, precum

gorie:
Se

pentru 
boxeri . ...
pentru cel mai bun arbitru.
• In

disponibilități, boxerii respectivi

mai decerne premii 
au 

Și

cazul cînd se vor ivi in-

BILETELE PENTRU „TURNEUL 
CELOR 3”

se găsesc de vînzare Ia agenția 
centrală Pronosport (cal. Victoriei 

' 9), agenția Dinamo, agenția C.C.A., 
casa de bilete din str. Ion Vidu, 

, precum și la casele stadionului 
i (str. Iulia Hașdeu). Sînt valabile 
i numai permisele roșii și albastre

(în piele), permisele de ziariști 
1 (dermatin verde), permisele mem

brilor comisiei centrale de box 
1 (pînză albastră), carnetele de ma

eștri ai sportului la box, precum 
șj legitimațiile de antrenori și ar- 

j bitri. Carnetele oficiale au acces 
la locurile rezervate. Intrarea prin 

? str. Isvor (prima poartă de la tri- 
i una II). Permisele de liberă intra

re boxerii antrenorii și arbitrii 
i aii acces prin str. Puțul cu Apă

Rece. 

trqseul în sens invers. Primii trei 
în 'îțâsamen.tul probei: St. Dubaș, 
Juliu Gionea și Viorel Cișmaș. 
Cîteva zile mai -tîrziu s-a dispu
tat proba de viteză pe circuit tri
unghiular 100 km., probă clasică 
de viteză în zborul fără motor, 
câștigată de Mircea Finescu, (52 
km/h), Viorel Cișmaș (44,35 km/h). 
și Gheorghe Gîlcă (43,51 km/h)

Ultima probă-, în care concuren- 
ții și-au ales liber traseul pentru 
a realiza în zbor cea mai mare 
distanță posibilă, a pus în grea 
dilemă pe tinerii planoriști. Inco-

Mircea Finescu

tro ? Spre vest București — T. Se
verin sau spre est, către litoralul 
Mării Negre? Rezultatele au dat 
cîștig de cauză celor care s-au în
dreptat spre est: Mircea Finescu și 
Vladimir Pislaru au cucerit primul 
loc la egalitate de puncte, aterizjnd 
la Constanța (199 km.). Această 
probă a cunoscut însă și un episod 
neprevăzut. Plecind în zbor pe tra
seul București — Călărași — Man
galia planorista Antoaneta Ștefă
nescu s-a găsit ia înălțimea de 
2000 m deasupra Dunării d njjj- 
locul unei puternice furtuni locale. 
Prinsă în vîrtejuil cwrențjlor ascen
denți, lipsită de vizibilitate și pilo- 
tîndu-și planorul numai după instru
mentele de bord Antoaneta Ștefănes
cu a luptat cu dirzenie, punîndurși 
în joc toate resursele pentru a evita 
abandonul în această probă. Invin- 
gînd puternicul vlnit de altitudine, 
concurenta și-a continuat zborul, a- 
terizînd la Cemovo. lingă Varna, 
în R.P. Bulgaria. Deși descalificată 

- în proba respectivă, regulamentul 
prevăzând zboruri numai în limi-

Gheorghieni au cîștigat cu scorul 
de 6—0 (2—0). Au înscris: Kary 
(4), Bilibok și Buturcă.

Vineri a fost zi liberă. Sâmbătă 
au loc jocurile: Progresul Gheor- 
ghieni-Știința I.C.F. și Dinamo 
Cluj-Flamura roșie M.I.U. Dumi
nică vor avea loc întâlnirile: Di
namo Cluj-Progresul Gheorghieni 
și Știința I.C.F.-Flamura roșie 
M.I.U.

M. Lucuțiu și C. Pitarii 
corespondenți

editat

loc la 
popu-

vor fi înlocuiți cu următoarele 
rezerve, în ordinea categoriilor: 
V. Viniilă, St. Dumitrache, M 
Cristea; N. Mindreanu, A. Oltea- 
nu, D. Mifu, M. Farkaș; D. Bo
iangiu, St. Eogdan, V. Stoiano. 
viei; V. Czegely; Grigore Ion. 
Gh. Tomescti. I. Demeter; Toma 
Tudor; D. Negrea; N. Nițâ; O. 
Cioloca.

e Spectatorii celor trei reuni
uni din cadrul competiției vor 
putea găsi interesante reportaje 
pugilistice în programul 
de I. S. PRONOSPORT.

• Joi la amiază a avut 
redacția ziarului „Sportul 
lar“ ședința tehnică, la care au 

.participat toți antrenorii care 
prezintă elevi- în „Turneul celor 
3“. Cu acest prilej, le-am solici
tat pronosticul lor. Iată-1:

ION POPA- Dobrescu, C. Ghe
orghiu, Cișmaș, Fiat, Dumitres
cu, Linca, Șerbu Neacșu, D. Ghe
orghiu, Negrea, Ciobotaru.

LUCIAN POPESCU: Dobres
cu, C. Gheorghiu, Cișmaș, Gh. 
Fiat, Dumitrescu, Linca. Șerbu 
Neacșu, Pintea, Negrea, Ciobotaru.

C. NOUR: Dobrescu, Toma 
Constantin, Văcaru, Trancă, Du
mitrescu, Linca, Rizea, Pintea. 
Negrea. Ciobotaru.

M. SPAKOV: Dobrescu, Șchio- 
pu, Cișmaș, Fiat, Ambruș, Drag- 
nea. Șerbu Neacșu, Gheorghiu. 
Negrea, Ciobotaru.

GH. AXIOTI: Dobrescu, Șchio- 
pu, Cișmaș, Fiat, Dumitrescu, 
Linca, Gheorghiu, Negrea, Cio
botaru. 

tele hotarelor țării, planorista / 
toane ta Ștefănescu a dioborit cu 
cest prilej recordul deținut de A 
reția Roșianu (136 lan.) stabili 
un nou și valoros record rep-ut 
can La categoria planoare monoi 
distanță liberă femei: 202 km. on 
logat. Iată acum clasamentul £ 
neral al campionatului republic 
de zbor fără motor al R.P.R. 
anul 1956: 1. Mircea Fines cu (Bu 
4880 pct. (Pescăruș) 2. Valeriu l 
povici (Timiș.) 4419 pct. (Pese
3. Viorel Cișmaș (Arad) 4161 p 
(Pese.) 4. Ștefan Dubas (Timi 
3977 pct. (Sohaj) 5. Gh. GH 
(Iași) 3193 pct. (Pese.) 6. Mi) 
Rindea (Buc) 2929 pct (Sohaj) 
Paul Mânu (Cluj) 2719 p 
(Pese.), 8. Juliu Gionea (o: 
șui Stalin) 2648 puncte. (Pesi 
9. Iosif Și’imon (Orașul S 
lin) 2646 pct. (Sohaj) 10. Zibi 
Reinhold (Or. Stailin) 2591 p 
(I. S. 3 B.).

Cu toate dificultățile create 
condițiile meteorologice defavoi 
bile, campionatul republican 
zbor fără motor din anul aces 
s-a soldat cu rezultate din c 
mai îmbucurătoare: .Mircea F‘l 
seu și-a reconfirmat înalta cla 
sportivă, care i-a adus în trecut J 
signa de aur cu diamant a brevet 
lui internaționali C, Antouneta șl 
fiines&i stabilește un nou recd 
feminin de distanță, punctajele 
vitezele medii sînt dintre cele n 
bune în raport cu condiția Mm] 
ferică, planoarele . romînești sJ 
dovedit a fi la... înălțime. A fd 
în orice caz, un examen pe cd 
tinerii noștri piiloți sportivi 1J 
trecut cu succes; dovedind că si 
gata să facă îață cefof’mai difid 
competiții interne și internațional

ION VALERIU POPA

OTE CfUTIC
Ku contează calificarea
Uni: tineri urmează Insului 

de Cuitură Fizică, cu gindul 
la absolvirea cursurilor, vor o 
tea deveni profesori de educa] 
fizică sau antrenori în ramura 
care s-au specializat. Pe aJți 
neri, îi atrage muzica și aiud 
bineînțeles, urmează Conserva 
rul dc Muzică. In nici un c| 
aceștia din urmă nu studiază 
de fel de game și solfegii pen 
a ajunge să predea... gimnastiJ

Și totuși, se mai înthnplă ci 
odată și așa! Un asemenea J 
ni-1 semnalează corespondent 
nostru Paul Anca, din Cluj, 
colo, tovarășii din cadrul secțid 
de învățămînt a Sfatului Popul 
orășenesc, după ce nu i-au repl 
tizat maesitrei sportului Marta K 
dos, absolventă a I.C.F., o cated 
completă la Școala elementară 
5. ci numai 16 ore, i-au mai „c 
pit“ și din acestea 6 ore pe cd 
le-au dat — cui credeți? — ...p 
fesoarei de muzică! De ce să 
predea ore de educație fizică I 
profesoara de muzică? E și intel 
sânt, la urma urmei... I

Firește, Marta Kardos și odJ 
cu ea ți Comitetul Orășeni
C.F.S. au protestat. Tov. inspecl 
Vizhanyo a luat act, s-a gini 
mult și a găsit următoarea 
luție": tov. Kardos sa facă o J 
nlarație în scris că renunță la I 
mătatea de normă pe care o J 
ca ANTRENOARE în cadrul I 
lectivului Știința și atunci i sel 
sigură o catedră completă! , I

Ciudată logică! După ce o ma 
muncă de ani dc zile se ridicai] 
cadru calificat, care poate să z « 
Ia dezvoltarea mișcării sper. I 
iată-I forțat să renunțe la specl 
litatea de antrenor, pentru ca I 
varășului Vizhanyo &ă-i iasă .1 
cote'.ile". Lipsa de înțelegere I 
bunăvoință a tov. inspector Vi 
hanyo se pare că este generată I 
faptul că tov. Kardos, ca memll 
a Iotului republican de caneu 
natural, face deplasări în țară d 
în străinătate. Și asta ru.i ci 
vine tov. Vizhanyo!

Pînă la urmă, ca să mai ■ 
tolească spiritele, tov. Vkiwl 
s-a arătat dispus să mai eM 
Martei Kardos încă 4 ore. <1 
-la o altă școală. |

Tot e bine că n-a trimis-o I 
vre-tin liceu să predea muzica I 
locul profesoarei de muzică. H 
citată, probabil, să predea^, caa 
tajul! |

care.au


mânunte și cifre carevorbesc despre înalta valoare a ediției a IX-cr 
a Campionatelor internaționale de atletism ale R.P.R.

I In zilele campionatelor inter- 
Inaționate am avut prilejul să 
[discutăm cu foarte mulți dintre 
|participanții la cea de a IX-a e- 
[diție a întrecerilor. Fiecare dintre 
[aceștia și-a exprimat satisfacția 
Ide a fi fost prezent pe staidio- 
|niil Republicii la desfășurarea 
[acestei1 „mici olimpiade atle
tice".
| S-a spus despre Campionatele 
noastre internaționale că repre.
tirrtă o ultimă și hotărîtoare ve
rificare a forțelor participantelor 
[naintea plecării lor spre înde
părtata Australie la ce-a de a
pCVI-a ediție a Jocurilor Olitn- 
Ipice de vară. Afirmațiile celor 
fnai mulți dintre atleți, că dru
mul lor spre Melbourne trece 
prin București, au oglindit se- 
Iriozitatea cu care aceștia pri- 
Iveau Campionatele internaționale 
Idin acest an. Din acest motiv 
Iau fost prezente la București 
[cele mai bune atlete .germane, 
Idin est și din vest, care la 
(Melbourne . vor alcătui — așa 
(cum au făcut și acum — o sin- 
(gură echipă. In afara cîtorva 
Ltleți (Krivonosov, Kuț, Ignatiev 
Li Scerbakovj ale căror perfor- 
(manțe din acest sezon îi scu
teau de o nouă verificare, toți 
ceilalți componenți ai echipei U- 
Iniunii Sovietice au făcut depia. 
Isairea la București. Același lu- 
Icru se poate spune și despre 
lotul olimpic polonez din care 
Lu au lipsit decît numai cîțiva 
r,candidați" pentru Melbourne. 
Trebuie știut că atleții și atle
tele din Polonia au fost între
bați de federația lor, unde pre

feră să participe: la Londra, 
Stockholm sau București. Răs
punsul după cum ne-a spus Bar
bara Lerczak, a sunat cam așa: 
preferăm... Me!boume-ul, șl de 
aceea dorim să mergem Ia Bucu
rești.

Cele cîteva exemple de mai 
fnaihte jvin să ilustreze țelul 
pe care l-au urmărit majorita
tea participanților prin venirea 
lor la concursurile de la Bucu
rești. Ele sînt desigur cea mai 
bună explicație a adevăratei a- 
valanșe de performanțe majore 
'pe care le}-au înregistrat cu 
destulă promptitudine arbitrii 
noștri, și care au fost răsplă
tite prin aplauze călduros e de 
publicul bucureștean.

A IX-a EDIȚIE A CAMPIO
NATELOR INTERNAȚIONALE, 
A FOST FARA DISCUȚIE CEA 
MAI IMPORTANTA DIN ISTO
RIA ACESTEI COMPETIȚII. 
RECORD DE PARTICIPARE, 
RECORD ABSOLUT DE SPEC
TATORI, RECORD DE... RE
CORDURI $1 MARI PERFOR
MANȚE, IATA CEEA CE A 
CARACTERIZAT ÎNTRECERILE 
ANULUI 1956.

Să le luăm pe rînd
Nici una din competițiile a- 

tletice internaționale a'e acestui 
sezon nu a reunit u- număr 
atît de mare de participants 
din atît de multe țări. Stadio
nul Republicii a fost cu totul 
neîncăpător pentru cei care i-au 
umplut tribunele, dar nu uitați 
că poate încă odată pe aiîția 
spectatori ar fi dorit să asis
te, dar biletele fuseseră epuizate

ou trei zile înaintea începerii 
iconcunsurȚtor. Pentnu ediția a 
X-a a Campionatelor, ediția ju
biliară, oare se va desfășura 
Ia anul, ne gîndim că poate 
ar fi bine să se amenajeze pen
tru atletism, cel mai mare sta
dion al țârii, stadionul 23 Au
gust

Despre rezultatele tehnice sînt 
mult mai multe lucruri de spus.

rînd ele merită cu 
calificativul : 
iată dece: 
și linul 
zeci 
alte

nu 
concurs.

In primul 
prisosi rJă 
ț iernai. Și 
european, 
mai bune; 
ționale și 
„personale* 
orice c;' 
cifrele acesior 
mă o foarte bună

excepr 
un record 

dintre cele 
recorduri na
de recorduri 
întiinesc In

de 
zeci 

se 
mai Sjles cînd 
recorduri expri- 

valoare. la-
belul alăturat înfățișează rezul
tatele cîștigătorilor la Campiona
tele - internaționale din 1954 re- 
condurile acestor înțrecerf pîcă 
în acest an, precum și ale m- 
vipgătorilor în știmele două e- 
diții ale Campionatele* europine 
(Berna—1954 și Bruxelles—1950). 
Cite concluzii interesante pot fi 
trase din studierea aceslui ta
bel! Din compararea cifrelor re
zultă valoarea excepțională a 
rezultatelor cîștigătorilor la pro
bele de sărituri și aruncări șî 
îndeosebi înaltul nivel la care 
s-au situat întrecerile feminine. 
Astfel, except! nd performanțele 
de la aruncarea discului, la toa
te probele masculine de sărituri 
și aruncări rezultatele campio- 
r-ateior din acest an au fost mai 
bune decît la ultimele campio
nate europene. La probele femi
nine superioritatea „internaționa-

Erika Fisch dind unul din numeroasele autografe ce i-au fost 
cerule

Două noi recorduri: J. PIPINE (U.R.S.S.) 3:44,6 pe 1500 m și
AL. BIZIM (R. P. R.) 73,73 m la suliță

in concursul atletic de Joi
K Doar două zile s-a odihnit 
[ Stadionul Republicii după între- 
K cerile din cadrul Campionatelor 
? internaționale, pentru ca din nou, 
k joi după amiază el să-și reia 
[ rolul de gazdă primitoare și să 
k ofere ospitalitate multora dintre 
[ cei care participaseră zilele tre- 
k cute La aprigile dispute ale inter- 
j naționalelor.
k Șl nu mică ne-a fost bucuria 
| atunci cînd margînd spre stadion 
| am văzut pășind grăbiți nume- 
j roși spectatori care iubesc atle

tismul și care, înarmați cu bino
cluri de. toate tipurile și de toate 
mărimile, aproape că fugeau să-și 
ocupe locurile favorite. Bucuria 
noastră a continuat atunci cînd, 
odată intxați pe stadion, am vă
zut tribuna întîia plină „ochi", 
exact ca în zilele Campionatelor, 
și pilcuri destul de dese la peluze 
și tribuna a doua.

La masa presei ne-am revăzut 
o parte dintre cei care fremăta- 
sem împreună urmărind apriga 
luptă pentru cucerirea titlurilor 
de campioni internaționali ai 
R.P.R. Cei mai mulți dintre zia- 

j riștii străini plecaseră spre țările 
lor. Cu toate acestea, cei care 
au mai rămas au fost și acum 
prezenți, înarmați cu creioane și 
bloc-notesuri, arătînd același in
teres pentru luptele de pe stadion.

Lingă mine a stat ziaristul 
turc Tekil, trimisul agenției de 
Știri ,,Anatolia". Părea surprins 
de ceva și privea cercetător lu
mea din tribună. L-am întrebat 
dacă dorește ceva...

■ „Ce este cu publicul dumnea- 
Uaoastră ?“. Am încercat

tăm că n-au putut veni mai mulți 
spectatori, deoarece concursul a 
fost anunțat destul de tîrziu, că corduri: 
mulți dintre cei care ar fi vrut 
să vină nu au știut de acest 
concurs, că însfîrș?t alții se gă
sesc la lucru, în fabrici, în bi
rouri, la școli etc...

.Jertafi-mă, dar nu m-ați în
țeles ! Mă guideam totuși la a- 
ceste citeva mii de spectatori care 
au finul să vină și astăzi la at
letism. Este ceva formidabil! Ce 
fericiți trebuie să se simtă atleții 
dumneavoastră că au în public, 
un prieten atît de devotat. La 
noi, nici la cele mai mari com
petiții de atletism, numărul spec
tatorilor nu trece de 1.500—2.000. 
Publicul nostru prețuiește mai 
mult fotbalul și la fel de mult, 
luptele care atrag pe stadion 
chiar și 30.000 de spectatori. Din 
acest punct de vedere, cu atle
tismul sintem încă destul de în 
urmă..."

In acest timp, pe stadion, se 
desfășurau întrecerile care angre
nau pe atleții sovietici și romîni. 
Dar iată că la cercul de arunca
rea ciocanului au venit și cei doi 
polonezi, Ruth și Niklas, (o parte 
dintre atleții polonezi vor pleca 
de la București la Zagreb, la 
meciul masculin Iugoslavia—Po
lonia), așa că lupta va fi aici 
la fel de interesantă ca la Cam
pionatele in tern a țion a I e.

_ Pe stadion atleții se luptă între 
ei. dar și-rcu vîntuil destul de 
puternic care ibătea din față. Cu 
toate acestea1 ia o serie din pro
be au fost înregistrate acum per
formanțe superioare celor cu care

s-au cîștigait titlurile de cam
pioni. Și în plus, două noi re- 

unu.1 sovietic la 1.500 
m. (Pipine 3:44,6) și unul romî- 
nesc la suliță (Alex. Bizim 73,73 
m.l. Dar iată cele mai bune re
zultate ale zilei : BARBAȚI •
100 m.: L. Barfeniev (U.R.S.S.) 
10.8; 800 m.: St. Mihalv (Rom.) 
1:52,2; 1.500 m.: J. Pipioe
(U.R.S.S.) 3:44,6 — nou record 
—; 110 m. g.: B. Stolearov
(U.R.S.S.) 14,6; M. Ursac (Rom.) 
15,3; 400 m. g.; A. lulin
(U.R.S.S.) 53,3; lungime: Ter- 
Ovanesian (U.R.S.S.) 7,35; O.
Fedoseev (U.R.S.S.) 7,34 ; S. loan 
(Rom.) 7,19; V. Cen (U.R.S.S.) 
7,19; ........ ' ‘
1.95 ;
4.30; 

4,20;

Al. Bizim la aruncarea recora

inălfime: I. Soter (Rom.) 
prăjină:, A. Petrov (URSS) 

V. Clernobai (U.R.S.S.)
Gh. Zîmbreșteanu (Rom.) .■ 

4,00; P. loan (Rom.) 3,90; greu
tate : 
16,84;
16,13;
disc: 
53,87; 
49,49; 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(Rom.) 73,73 m.

■—; I. Iordan (Rom.) 72,01 ; D. 
Zamfir (Rom.) 69,69; ciocan: 
A. Samoțvetov (U.R.S.S.) 62,38; 
Ruth (Pol.) 61,33; Niklas (Pol.) 
59,50; Nikulin (U.R.S.S.) 59,28; 
Rășcănescu (Rom.) 56,65; FEMEI: 
100 m. (serii): 
(U.R.S.S.) 11,8;
kova (U.R.S.S.) 
gova ‘
reva
(U.R.S.S.) 12,0; 800 m. : Nina
Otkalenko (U.R.S.S.) 2:10,1; 80
in. g.: Galina Bîstrova (U.R.S.S.) 
11,2; Nina Vinogradova (URSS) 
11,3; Ana Șerban (Rom.) 11,4; 
lungime: Galina Popova (URSS) 
6,12; Nina Vinogradova (URSS) 
5,94; Galina Bishrova (U.R.S.S.) 
5,76; Ludmila Cen (U.R.S.S.) 
5,75; Ana Șerban (Rom.) 5,61 ; 
greutate: Galina Zîbina (URSS) 
16,14 \disc: Lia Manoliu (Rom.) 
46,49 (a avut o aruncare depă
șită de 47,91 m.) ; Albina Elkina 
(U.R.S.S.) 46,01 ; Melania Sila- 
ghi (Rom.) 40,06 m.; suliță: 
Nadejda Koneaeva (U.R.S.S.) 
45,59; Anelise Zîmbreșteanu 
(Rom.) 43,61 ; Maria Diți (Rom.) 
42,06; 4x100 m.: echipa U.R.S.S. 
(Krepkina, Rezcikova, Itkina, Po
pova) 45,5 (la 0,3 sec. de re
cordul lumii).

V.
O.
N.

B.
O.
suliță: 

77,20; 
74,29 ;

Ovsepian (U.R.S.S.)
Feodorov (U.R.S.S.)

Ivanov (Rom.) 15,49; 
Matveev 
Grigalka 

V.

(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.) 

Tîbulenko
C. Valman 
Al. Bizim 
nou record

Vera Krepkina
Galina Rezci-

11,9; Vera Ju- 
Irina Bocika- 

(U.R.S.S.) și Maria Itkina

lelor" din 1956 față de cam
pionatele europene este catego
rică. Toate performanțele de aici 
au fost mai bune, excepție făcînd 
săritura în kmgîme șî sulița .— 
mai slabe — și 80 m.g. — a- 
ce.ași timp. Din acest punct de 
vedere se poate spune că bilan
țul întrecerilor din acest an a 
fost pozitiv.

NE PUTEM MINDRI DE ASE
MENEA CA TABELA DE RE
CORDURI A CAMPIONATELOR 
NOASTRE INTERNAȚIONALE 
— CU MODIFICĂRILE SURVE
NITE ACUM — CUPRINDE LA 
MULTE PROBE, PERFORMAN
ȚE SUPERIOARE CHIAR RE. 
CORDURILOR OLIMPICE (BAR- 
BAȚI: INALȚIME.2,09 m. FAȚA 
DE 2,04 m.; SULlȚA-80,47 m.
FAȚA DE 73,78 m.; CIOCAN- 
65,03 m. FATA DE 60,31 m.. 
LA PRĂJINĂ EGALITATE 4,55 
m.: FEMEI: INALTIME-1,70 m. 
FAȚA DE 1,68 m.; GREUTATE- 
15,95 m. FAȚA DE 15,28 m.; 

SULIȚA-51,57 m. FATA DE 
50,47 m.; 4 x 100 m.-45,4 SEC. 
FAȚA DE 45,9 SEC).

Vorbind, în continuare de re
corduri, trebuie să subliniem 
desigur și pe cele „naționale* 
realizate de atleți și atlete în 
cele trei zile de concurs. Ast
fel, pentru UNIUNEA SOVIETI
CA au stabilit noi recorduri : 
Igor Kașkarov (2,09 m. la înăl
țime), Vartan Ovsepian (17,40 m- 
la greutate), Viktor Tîbulenko 
(79,89 m. Ia suliță), Oleg Fe
doseev (7,68 m. la lungime); 
POLONIA: Henrik Grabowski
(7,68 m. la lungime); ISLANDA: 
Eînar Einarsson (15,32 Ia triplu 
salt); OLANDA: Henk Visser 
(7,98 m. la lungime) ; DANE
MARCA ; Lis Josef sen (1,62 m. 
la înălțime); BULGARIA: Luben 
Danailov (3:50,4 pe 1.500),

Tvetana Isaieva (58,4 sec pa 
400 m.); ITALIA: Giuseppina 
Leooe (24,1 sec. pe 200 m.); 
GERMANIA: Annekatrin Latrenz 
(49,33 m. la disc). ROMINTA: 
Constantin Grecescu (14:18.2 pe 
5.000 m.); Constantin Aioanei
(8; 56,6 pe 3.000 m. obstacole); 
Dumitru Zamfir (72,04 m la su
liță); Fiorica Dumitru (2:11,3 
pe 800 m.); Ana Șerban (11.3 
sec pe 80 m. garduri, egalat); 
echipa Nina Pasciuc, Fiorica Du
mitru și Eiisabeta Buda (6:45,0 
la ștafeta de 3 x 800 m.).

In ceea ce privește recordu
rile personale ale atleților și a- 
tletelor, realizate cu acest pri
lej, re este foarte greu să le 
înșiruim, deoarece ar însemna să 
reproducem aproape în întregi
me listele celor înscriși la star
tul celor mai multe probe.

Toate aceste amănunte pe care 
le-am adus în discuție pot oferi 
cititorilor noștri o imagine, am 
vrea să credem, cît maj exactă 
a înaltului nivel tehnic la care 
s-au ridicat întrecerile din a- 
cest an ale Campionatelor irU 
ternaționale de atletism ale R.P.R;

Apreciind în mod obiectiv a- 
cejst nivel, elogiind atît buna' 
organizare cît și călduroasa pri-l 
mire, absolut toți cei1 cu care 
am stat de vorbă în timpul 
concursului și mai apoî — eondu^ 
cători,. antrenori, atleți, ziariști, 
crainici reporteri, etc. •— s.auj 
arătat dornici de a fi și anul 
viitor prezer.ți la ediția jubiliară 
a acestor campionate. Este și a-: 
cesta un fapt care vorbește des
pre renumele — putem spune, 
mondial •— de care sa bucură 

astăzi Campionatele noastre in^ 
ternaționale.

ROMEO VILARA 
IACINT MANOLIU

R. V.

Proba București
1956

Rec- campio
natelor

Berna
1354

Bruxelles
1950

100 m. 10,5 10,3 10,5 10,7
200 m. 21,4 21,3 20 9 21,5
400 m. 48,3 46,7 46,6 47,3
806 m. 1:50,5 1:50 4 1:47,1 1:50,5

1.560 m. 3:48,8 3:45,6 3:43,8 3:47,2
5.000 m. 14:18,2 14:18,0 13:56,6 14:03,0

10.000 m. 31:21,4 28:59,2 28:58,0 29:12.9
110 m.g. 14 3 14,5 14,4 14,6
400 m.g. 51 5 50,9 50,5 51,9

3.000 m.o. 8:52,2 8:57,2 8:49 6 9:05 4
4x100 m. 40,7 4-0,5 40,6 41,5
lung. 7,08 7,54 7,51 7,32
triplu 15 91 15,85 15,90 15,39
inălț. 2,09 2,00 2,02 1,96
prăjină 4,55 4,45 4 40 4,30
greut. 17,40 16,69 17,20 16,74
disc 53,28 54,08 53,44 53,75
suliță 80,47 76 05 76,35 71,26
ciocan 65,03 63,53 63,34 55,71

100 m. 11,7 11,7 11,8 11,7
200 m. 23 e 24,5 24,3 24,0
800 m. 2:05,4 2:06,6 2:08,8 —
80 m.g. 11 0 11,2 11,0 11,1

4x100 m. 45,4 46,1 46,1 47 4
lung. 5,98 6,03 6,04 5,82
înălț. 1.70 1,67 1,67 1,63
greut. 15,95 16 20 15,56 14,32
disc 49,33 49,65 48,02 48,03
suliță a.5z 51.01 52 91 47.5J



Aspectul sălii de la „Palaiș des Sports' în timpul întîlnirii dintre echipele masculine ale Uniunii Sovietice și Statelor Unite: 3—O pentru 
voleibaliștii sovietici, în fa(a a 12j000de spectatori, pregătiți copios de reclama întreprinsă de organizatori și de presa pariziană pentru un 
med echilibrat (și chiar pentru o victorie a sportivilor americani) dar crunt dezamăgifi de diferența netide valoare dintre voleiul practicat 

de aceștia și cel al echipei U.R.SS.
'.Foto: JACQUES RANAPA (Paris)

Însemnări după campionatele mondiale de volei
Pentru început, de«pre organizare ți influențele sale negative

Margareta Teodorescu conduce 
in campionatul femin n de șah 

al R. P. R.
CLUJ 21 (prin telefon). — Iată 

rezultatele înregistrate în cadrul 
finalei campionatului republican 
feminin de șah (începînd cu run
da a IV-a) : Runda a IV-a. Pe- 
revoznic — Satmari 1—0, I-on.es- 
cu— Tiitron 1—0, Tarapanov — 
Pogorevici remiză, Filipescu — 
Iliescu 1—0, Rotting — Teodores- 
cu Temiză, Hodoș — Brana I—0, 
Diaconescu — Grabovețki 0—1, 
IManolescu — Nicolau remiză; 
runda a V-a: Ududec — Pere- 
vozreic 0—1, Grabovețki — Ma- 
nolescu 1—0, Brana — Diacones
cu 0—1, Teodorescu — Hodoș re
miză, Iliescu — Rotting remiză, 
Pogorevici — Filipescu remiză, 
Țitron — Tarapanov 1—0, Sat
mari — Ionescu 1—0. Runda a 
VJ-a: Perevoznic — Ionescu 0-1, 
Filipescu — Titron 0—1, Diaco
nescu — Teodorescu 0—1, Ma- 
nolescu — Brana 1—0, Tarapa
nov — Satmari remiză. Rotting 
— Pogorevici remiză, Hodoș — 
Iliescu 0—1, Ududec — Nicolau

„PRIMELE CAMPIONATE 
MONDIALE VERITABILE ALE 
VOLEIULUI", acesta a fost ca
lificativul acordat, încă înaintea 
celui dinții meci, întrecerii desfă
șurate recent in capitala Fran
ței. Un calificativ întrutotui me
ritat, așa cum foarte limpede 
s-a și văzut în decursul compe
tiției. în care, pentru prima oară 
în istoria voleiului, și-au dat 
Intîlnire reprezentanții a tot ce 
are mai bun în lume la ora 
actuală sportul acesta.

Bineînțeles, acesta a fost fac
torul determinant al gradu
lui de extremă dificultate pe 
care l-a prezentat întrecerea 
pentru absolut toate echipele 
participante, dat fiind valoarea 
lor. Din păcate însă, la această 
cauză, obiectivă, să-i spunem, 
a notei acute de dificultate 
pe care au avut-o campionatele, 
s-au adăugat altele, o serie în
treagă de lacune organizatorice, 
care au agravat serios condi
țiile de concurs, aducind uneori 
însemnate prejudicii randamentu
lui echipelor și, implicit, valorii 
jocurilor. In primul rind de a- 
cestea cred că e necesar a mă 
ocupa, accentulnd ceea ce trans
misiunile telefonice (efectuate în 
urma unor adevărate lupte pen
tru obținerea legăturii și... cu
cerirea unei cabine) în largă 
măsură ni-au împiedicat să co
munic pe larg și deci să vă 
fac să trăiți integral atmosfera 
campionatelor.

însoțind echipele noastre care 
au obținut rezultate valoroase și 
întorci nd u-mă din Franța, țară de 
unde a emanat cunoscuta zf- 

.. cală: „Toate.s bune, cîcd se
* termină cu bine", poate că-mi 

; vor reproșa unii că nu-mi însu
șesc și eu conținutul celebrului 
proverb. Dar, cronicar fidel vrînd

> a fi, e cu neputință să trec
■ peste detalii a căror importanță 
' și influență negativă a stăruit 

■■ ,> mult în discuții aoolo.
" Voi reaminti astiel mai întîi 

?. , problema cazării — bună în ge- 
neral, dar ia distanțe mult prea 

” mari, de 30—60 km.’ de sălile de 
Joc — iar, legat de aceasta pro
blema transportului, pentru care 

f au fost puse la dispoziție 4 și 
ț apoi 5 autobuse, al căror ran

dament se înțejege că nu cores-
* pundea nici pe departe sarcinii 

de a asigura deplasările zilnice 
ale celor aproximativ 550 de 
Sportivi șj conducători.

Cu toate acestea, organizato
rii au reușit! Cum? Foarte sim- 

t: pta: cu saci ificiile, tolerate, de
> voie — de nevoie, de sportivi.

De pildă, aproape rudiodjrtă 
i „£ mesele n.au putut fi servite în 
tir mod chibzuit, după calculul și 
x t mdicațiue antrenorilor, in tunc- 

ție de ora la care echipele a- 
.> : yeau programate întliniri, ci a- 

proape exclusiv la ore imposi
bile (Ia 8 micul dejun, ia 10,30 
dejunul șj Ia 17 cina!) numai 
și numai pentru a nu ..deranja" 
planul de circulație al autobuse
lor.

Aceeași rezolvare desigur și
■ z ■ pentru înapoierea de la sală, 

s unde, de exemplu, echipa femi
nină a unei țări nu putea ră- 
mine să-și susțină tovarășii din 
formația masculină — atunci 
cînd se întîmpla ca re
prezentativele aceleiași .delegații 

să aibă intilniri programate una 
după alta, — pentru că, de *- 
semene». risca să piardă auto
busul sau ., masa !

Referindu-ne la o altă proble
mă, la hrana servită sportivilor, 
trebuie spus că a fost satisfăcătoare 
din punct de vedere calitativ, dar 
total necorespunzătoare cantitativ 
iar aceasta nu numai pentru 
sportivele și sportivii noștri, 
ci in egală măsură pentru ma
joritatea delegațiilor, dacă ra
portai la efortul superior impus 
de greutatea competiției.

In același timp, o însemna
tă lacună a organizării, tot in 
legătură cu depărtarea mare de 
oraș la care a fost realizata 
cazarea majorității delegațiilor 
(ia Institutul Național al Spor
turilor. in pădurea Vincennes) 
și cu întocmirea programărilor 
(mwuănum cinci reuniuni zil
nice in cel puțin două săli 
in același timp, pentru a rea
liza, bine înțeles, tot atftea se
rii de încasări) a constituit-o 
Imposibilitatea pentru participsn- 
ți de a mai rezerva timp și 
vizitării Parisului. Să nu spun 
decît că nu au fost de loc pu
ține dețegațiile care venind pen
tru prima oară în capitala Fran
ței, au fost nevoite să vadă Ln- 
vrul, Domul Invalizilor, Notre 
Dame sau Turnul Eiffel, doar 
din goana mașinii!

Totodată, cantonamentul — 
piasat, nici vorbă, într-un mi
nunat cadru natural. dar ne
oferind decît un minium complet 
insuficient de variație în activi
tatea din timpul fiber — a a- 
juns curînd să producă plicti
seai în rindwile sportivilor, 
creîndu-le o dăunătoare stare 
psihică, întrucît ii reducea la 
preocuparea, aproape unică, pen
tru meciurile jucate sau pentru 
cele ce aveau să urmeze, de unde 
o explicabilă însă primejdioasă 
preocupare nervoasă, fi, firesc, 
un nesănătos debit de irascibi- 
litate. Ca să nu mai vorbesc 
de starea de crispare manifes
tată de o serie întreagă de ju
cători la intrarea pe teren, ceea 
ce a denaturat simțitor valoarea 
multor întîiniri.

Și, în sfîrșit, în aceeași ordine 
de idei, să notez că întocmirea 
programelor și în general orga
nizarea campionatelor, cu o grijă 
mult prea mare pentru asigura
rea unor rețete... grase, n-a slujit 
aproape de loc scopului, pe care 
și-l propun de obicei absolut 
toți sportivii, indiferent de com
petiția la care iau parte: acela 
al mai bunei lor cunoașteri, al 
apropierii, ai creării sau con
solidării prieteniilor, ce rodesc 
atît de bogat în înțelegerea ti
neretului lumii, pentru afirma
rea dorinței sale de liniște, de 
pace.

A fost și acesta, din păca
te, un amănunt neglijat de or
ganizatori. Djn fericire însă, așa 
cum era și firesc, nu L-au ne
glijat și sportivii, ale căror ini
țiative și a căror nevoie de cu
noaștere și înțelegere reciprocă 
a realizat sumedenie de reuniuni 
„ad-hoc", numeroase prieitenii 
care greu se vor mai putea 
vreodată fringe. Așa cum este 
amiciția legată de voleibaliștii 
sovietici șj cej americani, prie

tenia sportivilor noștri cu cei 
francezi și austrieci și aii tea, a- 
tîtea altele.

Sint prietenii ce valorează a- 
proape tot atît de mult în timp 
și spațiu cît munca întreprinsă 
de cei ma; experimentați și mai 
bine intenționați dintre diplomate

Așa cum strălucit sublinia la 
banchetul de adio, Gaston Roux, 
Directorul general al Tineretului 
și Sporturilor din Franța, spu- 
nînd că r,u consideră pe sportivi 
drept niște simple mecanisme 
fizice, pachete de mușchi în ac
țiune ofensivă sau defensivă, ci, 
întotdeauna, ca pe niște verita
bili ambasadori ai dorinței și nă
zuinței de înțelegere și pace a 
țărilor lor, ca pe niște reprezen
tanți ai popoarelor din care fac 
ei parte și cărora, de aceea, prin

întrecerile celor mai buni temsmeni din tara noastră încep nrime in Capitală
Vestea începerii întrecerilor fi

nale ale campionatului republican 
individual de tenis a bucurat pe 
toți iubitorii din Capitală ai aces
tei discipline sportive. Intr-adevăr, 
timp de zece zKe, torenurile com
plexului sportiv Progresul F.B. vor 
cunoaște, începînd de mi ine dimi
neață, animația specifică importan
telor întreceri de tenis. Cele opt 
terenuri cu zgură roșie brăzdate 
de liniile alte de marcaj, fileurile 
întinse, loviturile și mișcările rapi
de ale jucătorilor și jucătoarelor 
care își dispută întîietatea, acel du- 
te-vino al oficialilor, întregul cadru 
de verdeață ki care se află așeza
tă baza Progresul F.B. vor asigura, 
sperăm, o ambianță favorabilă des
fășurării unei competiții la înălți
mea unei finale de campionat re
publican. La reușita acestor con
cursuri vor trebui să-și aducă o

Mici o modificare în clasamentul 
categoriei

Joi după-ainiazâ la ștrandul 
„Dante Gherman" din Capitală 
s-au jucat alte două partide de 
polo pe apă. Rezultatele scontate 
(C.C.A.—Energia Oradea 3—1 și 
Progresul

înfățișarea clasamentului înaintea
celor două

Progresul București—Locomotiva
Cluj 6—3) au mzn^tiut întocmai

partide-; jnilitarii s-au 
instalat astiel și mai bine 
fruntea clasamentului -în timp 
feroviarii din Cluj au rămas 
ultimul loc, pe 
șanse practice 
evita . Nu am
— dar vina nu 
niera victoriilor
mațiiile bucureșlene, C.C.A. și Pro
gresul. C.C.A. s-afî cdmportat mai 
slab chiar decît în -ultimele ei e- 
voluțif, contribuind deseori la fa
ze de polo penibile '.pentru renu- 
mele echipei obținând ou greu un 
rezultat favorabil în. fața unui ad
versar modest. Echipei Progresul 
Buc. îi reproșăm altceva. Antre- 

■ norul ei, C. Vasllhi și-a impus 
după multe tîrguieli punctul de 
vedere (destul de ciudat, ni s-a 
părut nouă și neprincipial) alcă. 
tuind o f ormație ad hoc. Este foarte 
adevărat că victoria a fost obți- 

în
ce
pe 
decare r- lipsiți 

—■ offii-1 mai pot 
sconLait în schimb • sao:.neuaparține — ma- 
repurtate de- for-

ei, prin intermediul voleibaliști
lor participând la campionatele 
mondiale desfășurate la Paris, 
le adresează în numele poporului 
francez cel mai călduros și mai 
sincer mesaj de pace și prietenie.

Au reușit din plin cuvintele 
acestea să întregească sensul 
campionatelor încheiate, să ștear
gă în bună parte amărăciunile 
cauzate de diversele erori de 
organizare și să fie, pentru toți, 
o bună răsplată după eforturile 
susținute din cele 12 z’le de 
concurs.

Cît despre valoarea tehnică și 
tactică a campionatelor mondia
le de volei, găzduite de capitala 
Franței între 30 august și 12 sep- 
tembrie, în numărul nostru de 
marți.

CONSTANTIN FAUR

contribuție importantă și partici- 
panții, care prin comportarea lor 
să justifice calitatea de sportivi de 
frunte.

Concomitent cu finalele campio
natului individual de tenis al 
R.P.R. vor mai avea loc și finalele 
concursului republican de catego 
ria Il-a. La aceste întreceri vor 
lua parte campionii și campioane'e 
regionale precum și o serie de ju. 
cătoare și jucători invitați de co
misia centrală. Vor fi reprezentate 
și orașe mal puțin cunoscute 'm ac
tivitatea sportului, alb. Astfel vor 
veni la București concurenti din 
Satu Mare, Baia Mare, Rădăuți, 
Iași. R. Vtlcea, Craiova, Pitești, 
Mediaș, Sf. Gheorghe, Reșița, Lu
goj etc. Fără îndoială că deplasa
rea și participarea unor jucători 
din aceste centre cu o activitate 
mai redusă la tenis va constitui un

A, la polo
'« • 4 *• J 4< •

nulă și în teiul acesta, dar ea de
venise în cîteva rînduri nesigură: 
la scorurile de 1—1^,și 4—3. So
cotim atitudinea antrgnorului Va- 
siliu ca neprincipial {^oarece re
zultatul acestei partide influența 
în mod direct sițupțj^jjormațiilor 
amenințate cu retrograd a rea (Lo
comotiva Cluj, Fl. ro,șie Timișoara, 
Energia Oradea). trebuie să se. 
uite că participarea la o compe
tiție, mai ales de importanța ce
lei de categoria A, incumbă pe 
lingă celelalte obligațiuni șt pe 
cea morală.

In urma meciurilor disputate joi 
clasamentul arată astfel:
1. c.c.A.
2. Prog. Tg. Mureș
3. Știința Clu;
4. Dinamo Buc.
5. Prog. Buc.
6. Energia Oradea
7. Fl. roșie Tim.
8. Loc. Cluj 

Au mai rămas
dele: astăzi 
Gherman1
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16.30) C.C.A.—Locomotivai Cluj; 
Progresul București— Dinamo Buc. 
Mîine: (în același loc, ora 11.30) 
Dinamo București—Locomotiva
Cluj. La Timișoara: Fl. roșie—E. 
nergia Oradea. 

13 13 0
14 io o 
14
12
13
13
13

8 1 5 52:46 17 
804 57:40 16
7 0 6 48:47 14 
2 1 10 20:68 5
1 1 11 30:78 3

12 1 1 10 26:80 3 
de jucat parti- 

(Strandul ,.Dante
cu începere de la ora

remiză. De notat că fosta cam
pioană Lidia Giuroiu s-a retras 
din competiție din cauză de 
boală. In clasamentul campiona
tului conduce șahista bucureșteli
nă Margareta Teodorescu. care 
după mnda a șaptea totalizează 
5—2 puncte.

E. BOCOȘ

• In Capitală, șahiștii și-au 
continuat întreoerile în sala Lo
comotiva. Pentru cele șase locuri 
care asigură calificarea în finala 
campionatului Capitalei, se dă o 
luptă strînsă. Conduce Rapus- 
cinski cu 7 puncte și 1 partidă 
întreruptă în poziție egală la 
Dăneț.

nimerit prilej de a căpăta noi cu
noștințe tehnice, de a face prețioa
se schimburi de experiență, ceea ce 
nu poate decît să folosească învio
rării activității la tenis în aceste 
orașe. Mulți dintre jucătorii și ju
cătoarele concursului de categoria 
II-a vor păși poate pentru prima 
oară pe terenurile de tenis ale Ca
pitalei și ei vor avea curiozitatea 
legitimă de a urmări cu ochii, lor 
evoluția primilor noștri jucători, de 
a lua un exemplu din comportarea

Tinăra jucătoare Julieta Namian 
va fi una dintre protagonistele 
finalelor campionatului republican 
individual de tenis. Publicul 
bucureștean așteaptă ou interes 

evolufia ei.

acestora. De aceea, și din acest 
punct de vedere este necesar ca 
primele noastre rachete să dea nu
mai exemple demne de urmat.

înaintea începerii competiției re. 
amintim pe campionii de anul tre
cut simplu bărbaji: Cornel Zacop- 
ceanu; simplu femei: Irina Ponova; 
dub'u bărbafi; Caralulis—Anghe- 
lescu; dublu femei: Julieta Namian 
—Matilda Glatt; dublu mixt: Eva 
Stăncesou—Caratul is.

întrecerile primei zile încep di
mineața de la ora 8 și după amia
za de la ora 14,



Activitatea la handbal
ȘTIINTA I.C.F. LIDER AL CLA

SAMENTULUI CATEGORIEI B
Joi după amiază s-a disputat 

partida amînată Știința I.C.F. — 
Locomotiva Gara de Nord, astfel 
incit acum toate echipele de ca
tegorie B. au cîte 15 meciuri 
jucate. Meciul de joi, în care 
studenții au dominat majoritatea 
timpului și n-au cîștigat la nn 
scor mai mare numai din cauza 
puternicelor reveniri pe care le-au 
avut feroviarii la sfîrșlt-ui fie
cărei reprize, s-a terminat cu 
scorul de 12—7 (5—3). In acest 
fel, Știința I.C.F., care se găsea 
pînă acum pe Jocul II la egali
tate de puncte cu Recolta Jim- 
bolia și Progresul Odorhei. tota- 
Ezează 28 de puncte, situîndu-se 
in fruntea clasamentului.
PROGRAMUL DE DUMINICA».

...prevede desfășurarea etapei a 
XVII-a a campionatelor masculine 
de cat. A și B și a etapei a XIII-a 
în campionatul feminin cat. A.

Programul campionatului mas
culin de categorie A este urmă
torul : București: C.C.A. — Dina
mo 6 (se dispută sîmbătâ după 
amiază) ; Cisnădie: FL roșie — 
Energia Timișoara; Arad: Pro
gresul — Energia Ploești ; Orașul 
Stalin: Dinamo — Voința Sibiu; 
Timișoara: Știința — Știința Iași. 
Cu excepția meciurEor de la Gs- 
nădie și Arad, echipeie-gazdâ par 
a fi favorizate și. dată fiind di
ferența de valoare dintre adver
sarii celor două echipe din frun
tea clasamentului, s-ar putea ca 
liderul să se schimbe din nou 
{!?!). Două corective la acest 
program: Meciul de la Reșița se 
amină, iar cel de la Cisnădie se 
va juca la Sibiu, terenul din Cis- 
nădee fiind suspendat.

In campionatul feminin al cate
goriei A nu se vor juca, deeft 
patru meciuri: Sighișoara: Fla
mura roșie — Știința Min. înv.; 
București: Flamura roșie — Ști
ința Timișoara ; Știința I.C.F. —

Avintul Codlea; Sibiu Flamura 
roșie — Energia Reșița. Celelalte 
două meciuri sînt aminate din 
cauza deplasării unora dintre com
ponentele echipelor Progresul Tg. 
Mureș și Orașul Stalin în R.P.F. 
Iugoslavia.

Și, în sfîrșit, un program com
plet, cel al categoriei 3: Bucu
rești : Locomotiva G. N. — Pro
gresul Bacău; Știința I.C.F. — 
Energia Sibiu ; Galați: Știința — 
Energia I.C.M. Reșița; Tg. Mu
reș : Dinamo — Energia Tîrgo
viște; Variaș: Recolta — Știința 
Cluj; Jimbolia: Recolta — Pro
gresul Odorhei.
FLAMURA ROȘIE CISNĂDIE — 
VASAS BUDAPESTA 7—7 (4—6)

CISNĂDIE 20 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — Meciul in
ternational desfășurat în „Orașul 
textjiișGJor* a avut și un caracter 
jubiliar (10 a»i de activitate 
handbalistică la Cisnădie), fapt 
care explică interesă deosebit pe 
care l-a trezit Peste 4000 de spec
tatori au urmărit un joc în care 
echipe oaspe s-a arătat superi
oară din punct de vedere tehnic 
și tactic dar a păcătuit imprimind 
un ritm prea lent acțiunilor. De 
acest fapt au profitat jucătorii 
Flamurii roșii, care, depășindu-și 
partenerii prin viteză, și-au creat 
numeroase ocazii de a marca, 
însă au ratat multe dintre ele 
datorită nervozității și lipsei de 
rutină a jocurilor internaționale. 
Scorul final, 7—7, reflectă just 
situația de pe teren, iar reziita- 
tul la pauză, 4—6, oglindește 
slăbiciunile apărării gazdelor, care 
n-a intrat in ritm decît în re
priza a doua. . Punctele au fost 
marcate de Fekete (4). Csiki. Hor
vath și Tamasdi pentru Vasas și 
de Kapp (3), Breiz (2), Bota și 
Marcu pentru Flamura roșie. Sa
tisfăcător arbitrajul prestat de 
Eug. Munieanu (Sibiu).

CALIN ANTONESCU

Hoiărîrîle Biroului Comisiei 
Centrale de Natație

Luînd in discuție abaterile săvîr- 
șite de unii sportivi ți antrenori, 
Biroul Comisiei Centrale de Nata- 
ție hotărăște:

1. Pentru călcarea moralei sporti
ve, pentru lipsă de seriozitate in 
pregătirea sa sportivă se scoate 
din lot ți se suspendă pe timp de 
un an de Ia orice activitate cornpe- 
tițională sportivul M'ARCHIȚIU 
VLADIMIR de ia Casa Centrală a 
Armatei.

2. Pentru călcarea moralei ți dis- 
oiplinei sportive se dă un avertis
ment public sportivilor:

— Rujinschi Nicolae, Dinamo.
— lonescu Aurel, Dinamo.
— Oanță Adrian, D namo.
— Marinescu Constantin, Știința.
3. Pentru lipsă de exigență față 

de sportivii din Iot de a căror pre
gătire răspundeau, pentru faptul că 
prin comportarea avută nu au con
stituit un exemplu pentru acețti 
sportivi, se dă avert’sment public 
antrenorilor:

CONCURS G.M.A. LA TIR

Comisia orășenească de tir 
organizează un concurs des - ' > 
chis tuturor colectivelor din 
Capitală, în scopul trecerii 
normelor G.M.A. la tir. Con - 
cursul se va desfășura pe po
ligonul „Gh. Vasilichi" în zi - ' 
lele de luni 24 și miercuri 26 ■ 
(orele II—17) și duminică 30 
septembrie (între orele 8—12). 
Participarea, pe bază de tabel 
vizat de comisia orășenească. 
Armamentul și munițiile sînt 
asigurate de organizatori.

— Frincu Johan, C.C.A.
— Freund Emerik, Dinamo.
— F.năceanu Iosif, Știința.
Luînd în discuție desfășurarea u- 

nor meciuri din cadrul Campiona
tului Divizionar categoria A de 
Polo pe Apă, precum ți comporta
rea unor sportivi. Biroul Comisiei 
Centrale de Natație hotărăște:

1. Jucătorii Maxim Juliu ți Gebe- 
fugy Andrei de Ia Știința-Cluj și 
Samoilă Constantin și Oanță A- 
drian de la Dinamo București, sînt 
suspendați până la sfrrșitul Campio
natului Republican pe anul 1956 
pentru comportare nesportivă pe 
terenul de joc.

2. Se dă un avertisment sporti
vului Popescu Alexandru — Dina
mo pentru neîndepltnirea în bune 
condițiuni a sarcinilor ce îi reve
neau în calitate de căpitan de e- 
chipă.

3. Se dă un avertisment colecti
velor Progresul Tg. Mureș și Știin
ța Cluj, pentru lipsuri în organi
zarea meciurilor de campionat în 
ce privește asigurarea bunelor con-

, diju-pentru arbitraj.
4. Pentru atitudine nesportivă In 

timișul . jocurilor, pentru proteste re
petate la deciziile arbitrului se dă 
un ultim avertisment jucătorilor Si
monFrancisc și Deac Juliu de la 
Progresul-Tg. Mureș.
'■■5. Pentru instif’cientă muncă de 

"educate a sportivilor în cadrul co
lectivelor sportive și pentru atitu- 

1 dihl'rieicerespunzătoare în timpul 
Jocurilor, se dă un ultim averiis- 
ment antrenorilor Kelemen Atîla 
Progresul Tg. Mureș, Aranyosi Va- 
sile Știința Cluj și Freund Eme
rik Dinamo București.
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Cite ceva despre fiecare joc de „A”
Obișnuitelor comentarii dinain

tea etapelor de categoria A 1$ 
preferăm de data aceasta o serie 
de noutăți sau unele declarații în 
legătură cu cele cinci meciuri de 
mii ne.

• PROGRESUL BUCUREȘTI- 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA. La Pro
gresul P. Moldoveanu va ju
ca în locul lui Cruțru, sus 
pendat. Știința va utiliza aproape 
sigur pe Dinulescu, restabilit. 
Două declarații despre meci. 
OZON: .Va fi foarte greu. Cred 
că vom scoate totuși un punct'’. 
DINULESCU: .Ne sînt absolut 
necesare două puncte. Dar și 
Progresul este într-o situație 
grea. Așa câ prevăd un med de
osebit de disputat".
• LOCOMOTIVA BUCUREȘTI- 

ENERGIA FLACARA PLOEȘTI. 
Unul dintre cele mai interesante 
jocuri ale etapei, intrat în riodul 
partitelor de tradiție ale campio
natului. Ambele echipe vor face 
modificări în formații, inlocumf 
jucătorii suspendați. Nu se știe 
dacă Energia 11 va putea utiliza 
pe Pereț. rănit în întîlnirea de la 
Bacău. In această situație, locui 
lui va fi luat de Cosmoc. Ur
mează să fie înlocuit și N'eacțu 
care e suspendat Meciul va f: 
condus de D. Schulder. reîntors 
de la Budapesta unde a condus 
jocul R. P Ungară B — R. P. F 
Iugoslavia.
• ȘTIINȚA CLUJ-GCJL Lide

rul campionatului intîlnește o e- 
chipă care luptă cu energie spre 
a scăpa de actuala poziție — de
osebit de primejdioasă — din cla
sament .Deși nu sințem mulțu
miți de comportarea echipei tn 
repriza a doua a partidei cu Di
namo București, plecăm la Cluj 
cu toată încrederea intrat com
portare bună și un rezultat în 
consecință" — ne-a spus ieri an
trenorul Dobay. Studenții au ți
nut marți după amiază o lungă 
ședință de analiză a meciului cu 
Progresul. Antrenorul Munteanu 
a dojenit întreaga echipă pentru 
greșeala săvîrșită, aceea că după 
ce a marcat un gol s-a retras 
Intr-o apărare nejustificată. Cit 
privește formațiile. în ambele

Imagine cbnir-unul din cele mai frumoase jocuri ale campionaiultd 
de anul trecut: Progread București—StiJița Timișoara (3—4)

Blujdea centrează in timp ce Ozon — care pare că 6 ingemu»- 
chiot in fața ltd Brtmei nu mai poate interveni. Să operăm că și edițta 
1956 a acestei partide va fi de valoarea fi spectaadozitatea celei tîn 

(Foto: I. MIHAICAjanul 1955.
postul de fundaș stingă w are 
titulari s:gun: la C.CA „ dacă 
Ivănescu nu este restabilit, va 
juca unul din jucătorii tineri ai 
lotului (Radulescu. Biber: etc.); 
la Știința Cluj, cum N'edelcu nu 
va putea fi utilizat, va trece Isac 
în locul acestuia, iar stoper va 
juca juniorul Mureșan.

• PROGRESUL ORADEA-FLA 
MURA ROȘIE ARAD. Preocupa 
tă să se mențină in lotul fruntaș, 
echipa din Arad trebuie să trea 
că peste un hop care a fost tot

deauna dificil pentru ea: Progre
sul Oradea. Se pare că textiliștri 
îl vor întrebuința pe Mercea (ce
re n-a jucat ultima etapă) in 
postul de inter dreapta. Progre
sul nu a anunțat încă formația 
definitivă.

• LOCOMOTIVA T1MIȘOAP A- 
DI N.AMO ORAȘUL STAL IN. Me
ciul are loc la Lugoj, terenul ten 
Timișoara fiind suspendat. Amîn- 
două ecnipe’e vor iolosi. proba
bil. formațiile din ultima etapă.

(Ef. I.)

începe a doua fază
a întrecerilor juniorilor

Clasamentele campionatului republican

ȘTIRI
• Cele două jocuri restanțe de 

categoria C disputate joi s-au tn- 
cheiat cu următoarele rezultate: 
Progresul Corabia-Energia Meta
lul Tîrgoviște 1—1 (1—1). Au 
marcat: Stroe (mm. 7) pentru 
Progresul și Demetrescu (min. 32) 
pentru Energia. Flamura roșie 
Bere Rahova- Flamura roș’e Giur
giu 0—1 (0—0). A marcat Bădu- 
lescu (min. 75). In niin. 20 Ior
dan a fo6t eliminat-4£ pe teren pen. 
tru lovirea adversarului

• Cu un reziritat-surpriză s a 
încheiat partida-'de-«5Upă disputată 
joi la Cîmpu'ung Moldovenesc în
tre. Flamura roșie Suceava și Di
namo Bacău: 4—4 (0—3; 4—4). 
Deci, după un joc cu prelungiri, 
dinamoviștii din Bacău și-au asi
gurat o dificilă calificare în turul 
următor al competiției. Au mar
cat : Carlețchi (2), Racotă și Zin- 
cuiescu pentru Flamura roșie. 
Gram, Oaidă, Lemnrău și Hutlea 
pentru Dinamo.
• Pentru lovirea intenționată a 

adversarului, următorii jucători au 
fost sancționați: Cruț iu (Progre
sul București) 1 etapă; Bodo (Lo- 
cbmțMțiva București) 2 etape; 
NeaeȘu (Flacăra Ploești) 2 etape, 
Nedeîcu (Stiinta Cluj) — recidi
vist — 3 etape.

• Stadionul „23 August1* (Știin. 
ța) din Timișoara a fost suspen
dat, pentru nemgrijirea terenului de 
ioc

Prima parte a campionatului re
publican de juniori — jocurile în 
cele 10 serii — s-a încheiat dumi
nică. La 30 septembrie va începe 
a doua pacte, turneul final — al 
cîșțipătorilor de serii — după sis
temul jocurilor simple eliminatorii 
pe terenuri neutre.

In nouă An cele zece 9erii, câș
tigătorii se cunosc. Ei suit: Loco- 
motiva Pașcani, Locomotiva laș\ 
Energia Flacără Ploești, Progresul 
C.P.C.S. București, Știința Timi
șoara, Fi. roșie Arad, Știința Cluj, 
Dinamo Orașul Stalin și Progresul 
Sibiu. Jocurile care mai sînt de 
disputat sau cele ale căror rezulta, 
te ne lipsesc, nu mai pot influen
ta situația primului loc. Dintre a- 
ceste 9 echipe, una trebuie eviden
țiată în mod special: Energia Fla
căra Ploești (antrenor Traian Io
nesco), care a câștigat toate meciu
rile, tbtalizînd maximum de puncte 
nosibile (36 in 18 jocuri) și un 
iolavenaj rar întîlnit (136:4Ț. E- 
cnipa ploeșteană este una din ma
rile favorite ale campionatului.

Intr-o serie însă, lupta pentru 
primul loc mai continuă: în seria 
a V-a. In prezent conduce TinUrul 
Dinamovisi București cu 27 puncte. 
.Ștfxfi/a București (cu 26 puncte) 
are însă un meci mai puțin jucat 
și deci, mai păstrează speranța să 
ocupe primul loc, deși jocul are 
loc în deplasare, la Craiova (cu 
Locomotiva).

In general, echipele calificate 
pentru turneul final, ș&it cele care 
în ultimii ani au concyrat cu regu
laritate la cucerirea titlului de 
campioană. Și sinT"dintre echipele 
cele mai îndreptățite să aspire la 
acest titlu. '

Iată acum, clasamentul ce*or 10 
serii alcătuite după ud târnele rezul
tate (dintre care unele nu au fost 
îr.că omologate):

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. , ... ,
Joi la Tîrgoviște:

F. B. București 0-4 (0-0).
Seria a IV-a

Buc.

Dtnamo 
Energia 
Energ.
Energia 
Dinamo 
Energia 
Știința

6 Buc. 
Moreni 
Tîrg.
Sinaia
Galați 
Brăila 
Galați

18
18

18
18

18
18
18

9 2 7 30:49 20 
«19 34:39 17

7 1 10 34:41
5 2 11 39:83

4 2 12 16:62
2 4 12 22:72
3 1 14 15:«1

15
12
10
«
7

Energia-Progresul

j., — Plata premiilor de la concursul
SPECIAL <jin 13 septembrie și de la 
concursul nr. 37 din 16 septembrie 
continuă în Capitală astăzi după e- 
miază începînd de la era 17 la agen
țiile proprii Pronosport din raioanele 
în care și-au depus premiații buleti
nele.

— Se reamintește participanților la 
concursul Pronosport nr. 38 de mîine 
23 septembrie că fondul ințial de pre
mii este de 89.368 iei. Această sumă 
este provenită din reporturile de la 
concursurile Special din 13 septem
brie și nr. 37 din 16 septembrie. Pre- 
mtații concursului nr. 38 vor benefi
cia deci Pe lingă fondul de premii al 
concursului respectiv și de suma mai 
sus amintită.

— Și acum ultimele amănunte în 
legătură cu echipele ale căror meciuri 
sînt cuprinse în programul concursu
lui Pronosport nr. 33 de mîine 23 sep
tembrie:

— Din formația Științei Timișoara 
vor absenta probabil Dinulescu și 
Boroș. i-r,!-

pronosport
— Meciul Locomotiva Timișoara — 

Dinamo Orașul Stalin se va disputa 
la Lugoj.

— Meciul Progresul Focșani — Ener
gia Metalul 1 Mai Ploești se va dis
puta la Focșani, terenul fiind omo
logat.

— Meciul Locomotiva Constanța — 
Progresul C.P.C.S. se va disputa ia 
București duminică dimineața.

— In formația Locomotivei Timi
șoara se anunță reintrarea lui Andro- 
vioi.

— Nu vor juca în etapa de mîine 
următorii jucători suspendați de Bi
roul Comisiei Centrale de Fotbal:

Neacșu (Energia FI. Ploești) — 2 e- 
tape; Bodo (Locomotiva București) — 
2 etape; Nedeicu (Știința Cluj) — 3

etape și Cruțiu (Progresul București) 
—d in etapă.
PROGRAMUL CONCURSULUI PRO
NOSPORT nr. 39 — etapa din 30 

septembrie 1956
I Galatasarai (Turcia)-Dinamo Buc. 

(Cupa Camp. Europ.)
•II R.P.F. Iugoslavia (A) — R. Ce

hoslovacă (A)
III R. Cehoslovacă (B) — R.P.F. Iu

goslavia (B)
IV Fl. r. Arad — Șt. Cluj
V Energ. Fl. Ploești — Progr. Buc.
VI pin. Or. Stalin — Energ. Min. 

Petr.
VII C.C.A. Buc. — Dinamo Bacău
VIII Loc. Constanta — Energ. Fl. 

Moreni
IX Progr. Sibiu — Recolta Av. Tg. 

Mureș
X Energ. Fl. Cîmpina — Loc. Iași
XI Energ. Met. C. Turzii — Energ. 

Met. Reșița
XII Loc. Cluj — Energ. Min. Lupeni

A Loc. T. Sev. — Loc. Arad
B^șt. Iași — Progr. Focșani

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7. 
«.

Buc.

Seria
1. Loc. Pașcani

2. Rec. Fălticeni
3. FI. roșie Bacău
4. FI. roșie Buhuși
5. Dinamo Bacău
6. Rec. P. Neamț 10
7. Progr. Rădăuți
8. FI. roșie Suceava 16

9. Dinamo Dorohoi 15

16

62:30 25 
58:26 20 
41:27 19 
44:34 19 
54:25 17 
39:35 17 
29:71 11 
32:60 9 

o. __ _____ _________ 29:78 5
Rezultatul jocului Recolta F^lticenl- 

Dinamo Dorohoi

5 1 10
4 1 11
2 1 12

Seția a Il-a

rru ne-a parvenit

1. Loc. Iași 16 14 0 2 57:12 28
2. Știința lași îj.5 11 1 3 41:16 23
3. Voința Tecuci 16 8 3 5 49:36 19
4. Loc. Galați -15 7 3 5 52:29 17
5. Progr. Focșani 16 7 2 7 34:31 16
6. Energia Moinești 16 6 1 9 27:40 13
7. Dinamo Bîrlad 16 4 1 11 27:60 9
8. Progresul Iași 16 3 3 10 21:49 9
9. Vict. Tecuci 16 2 4 10 14:49 6

Jocul restanță Știința iași-Locomo- 
tiva Galați a fost programat pentru 
data de 30 septembrie.

Seria a IlI-a
1. Energia FI. PÎ. 18 18 0 0 136: 4 36
2. Prog. F B. Buc. .18 15 1 2 90:16 31
3. Energ. Cîmpina 18 10 4 4 52:30 24

16 14
16
15
16
16
16
16
15
16

2
3

11
9

10 1 5 52:20
718 41:39
5 2 9 20:48
4 2 10 17:51
3 0 12 9:79
1 3 12 11:74

15 
12
10 
6 

_____ _ _______________ ______ 5
Jocul restanță Energia Constr. Con- 

stanța-C.C.A. este fixat pentru data 
de 23 septembrie.

seria a
1. Tîn. Din. Buc.

2. Știința București
3. Dinamo Pitești
4. LOC. M.C.F. Buc.
5. Loc. Craiova
6. Energ. Constr. Cr.
7. Prog. Corabia
8. FI. r. Bere R. Buc.
9. Energ. 1 Mai PI. __

Jocul Locomotiva Craiova-Știința
23 septem-

Pr. C.P.C.S. 
Loc. Buc.
C.C.A. Buc. 
Energ. Met.
LOC. C-ța
FI. roșie Giurgiu 
Energia Met. C-ța 
En. Constr. C-ța 
Prog. Călărași

V-a
16 13 1 2 «2: 4 27
15 11 4 0 47:14 26
16 8 3 5 36:19 19
16 8 3 5 48:32 19
15 6 2 7 35:40 14
16 4 3 9 28:49 11
16 3 4 9 23:43 16
16 2 5 9 18:60 9

16 3 1 12 18:57 7

București se disputa' la 
brie.

Seria a Vl-a
16 13
16 10

2
4

16 10 4
16 6 5
16 6 4
16 5 2
15 5 2
15 3 0
16 1 1

1. Știința Timișoara
2. Energia Petroșani
3. Energia Reșița
4. LOC. Tim.
5. Știința Craiova
6. Progresul Tllm.
7. Energia Lupeni
8. Loc. Tr. sev.
9. Energia Oțelul R.

Rezultatul jocului
Severin-Energia Lupeni nu 
venit încă.

Seria a VII-a
16 14 1
16 12 3
16
16
16
15
16
16
15

_______Recolta Salonta- 
Energia Constructorul Arad nu ne-a 
parvenit încă.

seria a
1. Știința Cluj
2. Energia C. Turzii
3. Locomotiva Cluj
4. Energia B. Mare
5. Fi. roșie Cluj
6. Progr. Satu • Mare
7. Recolta Sighet
8. Progresul Turda
9. Recolta Cărei

Seria a
1. Din. Or. Stalin

2. Energia Mediaș
3. Recolta Tg. Mureș
4. Recolta Reghin
5. Energia Flacăra 7
6. En. const. Turda
7. FI. roșie Sf. Gh.
8. Din. Tg. _Mureș
9. Recolta

1. FL R. UTA Arad
2. Progresul Oradea
3. Energia Oradea
4. Energ. Met. Arad
5. Loc. Arad
6. Recolta salonta
7. FI. r. 7 Nov. Arad
8. Loc. Oradea
9. Energ. Con. Arad 

Rezultatul jocului

1?
16
12
12

6 
3 

Locomotiva Tr. 
ne-a par-

8 4
9 1
5 4
6 1
4 3
1 4
0 3

Toplița 
Seria :

S biu
FI. 108
T. O. St. 
r. Or. St.
H-doara
FI. 14

a
1. Progr.
2. Energia
3. En. Uz.
4. En. St.
5. Energia
6. Energia
7. Energ. Met. 131
8. FI. r. Rm. Vîlcea
9. Loc. Simeria

15 0 1 88:11 38
11 3 2 48:14 25
11 3 2 41:16 25
9 2 5 46.28 20
5 4 7 27:28 14
4 2 10 24:44 10
4 2 10 27:56 10
2 1 13 23:72 5
2 1 13 16:73 5

VIII- a
16
16
16
16
16
16
16
16
16

IX- a 
16 10 4
16 9 4
16 9 2
16 8 3
16 8 2
16 6 3
16 4 3
16 4 2
16 2 1
X- a
16 tt3 1
16
16
16
15
16
15
16
16

11 3
11 3
11 0
8 1
3 2
3 1
3 1
1 2

60:25 25 
59:27 22 
56:46 
23:53 
18:46

17
8
7
7
4

Rezultatul jocului Energia Hune- 
doara-Energia 131 nu ne-a parvenit 
încă.



Cîteva explicații la un turneu 
cu multe surprize (I)

Legăturile poștale destul de di
ficile (peste 8.000 km. despart Bu- 
cuireștiul de Pekin), au făcut ca re
latările asupra meciurilor susținute 
în R. P. Chineză de echipa noastră 
reprezentativă masculină de bas
chet să ajungă în țară cu multe 
zile după ce Agenția Romînă de 
Presă își făcea datoria și anunța 
rezultatele întîlnirilor, rezultate 
care, fără îndoială, nu srau ridicat 
la înălțimea așteptărilor și au pro. 
vocat numeroase discuții în rîndul 
celor inițiați în problemele baschet
ului romînesc.

Anul acesta, echipa noastră re
prezentativă de baschet a avut mult 
de lucru. După Marele Premiu al 
orașului Sofia (echipa Bucureștiu- 
lui a fost alcătuită din mul ți com
ponent ai reprezentativei țării) și 
meciul de la Veneția cu naționala 
Italiei, au avut loc la scurte inter
vale turneiul efectuat în țara noas
tră de echipele masculină și femi
nină ale R. P. Chineză și turneul 
„Cupa Eliberării" de la Cairo, după 
dare a urmat imediat întoarcerea 
vizitei făcute de baschetbalîștii chi
nezi în țara noastră : 8 meciuri dis
putate în R. P. Chineză.

Pentru ca să existe o bază de 
discuții asupra rezultatelor obținute 
în acest turneu, iată mai întîi care 
au fost întâlnirile și rezultatele în
registrate •
20 august, Pekin: R.P.R.-Seiecțio 

. na ta Pekin 65-68 (27-27)
24 august, Pekin : R.P.R.-Selecțio- 
nata Armatei 63-65 (32-37)
26 august, Pekin i R. P. Romînă- 
R. P. Chineză 65—74 (31-35).
29 august, Sanhai : R. P. R.-Selec 
ționata Șanhai 68—89 ( 26-41).

1 septembrie. Tien-Tsin: R. P. R- 
Selecționata Tien Tsin 75-51 (28-29) 
4 septembrie, Mukden: R. P R- 
Selecționata Mukden 89-71 (36-27)

7 septembrie, Chang-Chun: R.P.R.- 
Selecționata Chang-Chun

(33-15)
10 septembrie, Harbin : R.

67-38

.. , . P . R-»
Selecționata Harbin 68-18 (45-28)

BASCHETUL' CHINEZ E IN PLI
NA DEZVOLTARE

Acest adevăr era cunoscut și fu
sese verificat cu ocazia turneului 
întreprins vara aceasta în țara noa
stră de baschetbalîștii chinezi, 
cînd, în ultimul meci disputat la Bu

curești, reprezentativa noastră a 
terminat greu ia egalitate: 65-65. 
Acest avertisment n-a fost 
însă cu toată seriozitatea și 
ceea echipa care a plecat în China 
n-a fost alcătuită din cei mai buni 
baschetbaliști ai noștri. In mod 
normal, rezultatele au fost pe mă
sura jucătorilor ce au alcătuit e- 
chrpa.

Baschetul din R. P. Chineză 
este destul de cunoscut în Romînia, 
pentru că în repetate rînduri ne-au 

vizitat echipe din această țară. Este 
însă o mare diferență între calita
tea jocului practicat în deplasare 
de chinezi și cel practicat la ei aca
să, unde, în mod firesc, beneficiind 
de avantajul terenului, capătă un 
plus de valoare. Pe scurt, baschetul 
chinez se poate caracteriza prin : 
joc simplu, pină la extrem (pase 
•lungi, date, fără înflorituri, la jucă
torul care este vîrf de atac), joc 
obstructionist în apărare și contra
atacul fulgerător, care de cele mai 
multe ori se termină prin coș 
înscris, deoarece apărarea adversă 
nici n-are timp să se replieze (așa 
cum de multe ori s-a întâmplat cu 
apărarea echipei noastre). Față de 
jocul plin de subtilități și fantezie 
al reprezentativei R. P. Chineze 
care ne-a vizitat cu prilejul Festi
valului din 1953 (vă amintiți me
ciul R. P. Chineză-R.P.D. Coreeană 
disputat pe terenul Progresul 
I.T.B.?), baschetul actual din Chi
na este într-un contrast izbitor pen
tru că, așa cum spuneam mai sus, 
e bazat numai pe simplitate și vi
teză. La aceste caracteristici tre
buie însă adăugată binecunoscuta 
agilitate a chinezilor. In schimb, a- 
tacul pozițional, mult folosit in Eu
ropa (de echipele noastre de bas
chet de așemenea), în China nu 
este întrebuințat decît de 2-3 ori în 
decursul unui meci.

Jocul tuturor echipelor pe care 
le-am văzut în R. P. Chineză 
zenta caractcristicele arătate 
sus; nicăieri n.am mai văzut__
cheiul practicat ca în 1953, nici mă
car în provincie. In schimb, de 
multe ori echipa noastră s-a angre
nat în acest joc rapid, căruia nu 
i-a putut fa®e față cu succes, deși 
;(în special spre sfîrșitul turneului) 
jocul plin de fantezie practicat de 
Folbert și Fodor a fost remarcat 
în repetate rînduri. De cele mai 
multe ori, contraatacurile echipei 
noastre erau foarte încete, ceea ce 
a remarcat și presa chineză. După 
meciul susținut la 20 august, zia

țrivit 
de a-

pre- 
mai 
bas-

rul „KUNG-JEN-JI-BAO" care a- 
pare în capitala Chinei, scria: „Ro- 
mînii au cont rata cat foarte încet și 
numai spre sfirșitul primei reprize 
au fost ceva mai vijelioși". Același 
lucru remarca și ziarul „JEN- 
M1N-JI-BAO", care vorbea în plus 
și despre talia Înaîltă a jucătorilor 
noștri. Această calitate, în treacăt 
fie spus, nu le-a fost întotdeauna 
de mare folos romînilor, deoarece 
chinezii, posedînd o detentă excep
țională, de foarte multe ori cîștigau 
duelurile <te sub panou.

Dintre jucătorii văzuți în turneul 
din R. P. Chineză s-a detașat net 
Yu-Pan-Ti, cunoscut publicului ro- 
mînesc cu ocazia turneului între
prins acum cî{iva ani în tara noas
tră de echipa „1 August" din Pe
kin, un exceptional conducător și 
coordonator al jocului, creatorul tu
turor acțiunilor Selecționatei Ar
matei Chineze. împreună cu el, tre
buie menționați U-Tzu-Pm, din a- 
ceeași echipă și Cen-Șen-Ioan, ex
cepționalul realizator al selecționa
tei Șanhaiului.

EXISTA O MANIERA CHINEZA 
DE A ARBITRA LA BASCHET?

Aceasta-i întrebarea pe care și-au 
pus-o de multe ori nu numai ju
cătorii noștri de baschet, dar și 
antrenorii romîni care au însoțit e- 
chipa. Se știe că interpretarea re
gulamentului de baschet e făcută 
de cele mai multe ori în raport cu 
specificul jocului practicat într-o 
țară sau alta, sau într-un grup 
de țări cu un stil de joc apropiat. 

Există astfel mici diferențe între 
arbitrajul practicat în Europa și cel 
practicat în America. Bineînțeles, 
regulamentul e același, doar inter
pretarea — în unele cazuri — dife
rită. De această interpretare, o a- 
devărată barieră, s-au lovit și ju
cătorii noștri în China. Dacă în pri
mul meci susținut fa Pekin, arbitrii 
Țao-Sou-Țen și ■ Dr. Dan Chiriac 
au format un cuplu omogen, care 
după meci a primit felicitări pentru 
modul cum a condus partida, in 
următoarele două meciuri disputate 
la Pekin arbitrul romîn a fost de 
multe ori în dezacord cu arbitrii 
chinezi Chou-Chun-Hung si Uang- 
Cian-An. Fiecare din ultimii doi 
avea aîtă manieră de a conduce, 
ceea ce i-a enervat pe jucătorii noș
tri și a contribuit în mare măsură 
la înfrîngerea echipei noastre în 
cele două meciuri. O explicație în 
legătură cu aceasta, ne-a dat Uan- 
Cian-An, arbitrul principal al me
ciului R. P. Chineză-R. P. Romînă, 
care ne-a declarat: „Am fluerat 
foarte mult în această partida, pen
tru ca s-au comis multe faulturi. 
Aceasta nu m-a mirat pentru că în 
Europa concepfia de joc se leagă 
foarte mult de faulturi, spre deo
sebire de jocul nostru". Este o ex
plicație la nenumăratele faulturi a- 
cordate contra echipei noastre, u- 
nele dintre ele fiind-- însă fără o 
bază reală.

Maniera chineză de arbitraj a ie
șit și mai mult în evidență în me
ciul de la Șanhai, unde cuplul chi
nez Liu-Hă-Sen și Cen-Cim-Fan au 
oprit nu mai puțin de 23 de acțiuni 
ale jucătorilor noștri pentru „pași", 
de cele mai multe ori în mod gra
tuit. Cu un arbitraj apropiat de con
cepția europeană de a conduce un 
meci de baschet, echipa noastră ar 
fi putut lupta de la egal cu echipa 
din Șanhai.

★
Cele de mai sus sînt numai cite- 

va aspecte ale turneului întreprins 
în R. P- Chineză. Despre celelalte 
— în numerele viitoare.

M. TUDORAN

Rezultatele concursului republican de triatlon
In ultima lună a existat o ac

tivitate foarte intensă la pentatlon 
modern. Sportivii fruntași s-au pre
gătit cu atenție în vederea întâl
nirii cu echipa Uniunii Sovietice — 
care va avea loc la București în
tre 6 și 10 octombrie —, iar 
viitorii pentatloniști au făcut pri
mii pași in această complexă dis
ciplină sportivă, participând la con
cursul republican de triatlon.

Corespondentul nostru din 
diaș, G'neorghe Vaiamaniuc, care a 
asistat la finalele; competiției de 
triatlon, ne-a relatat că întrecerile 
din acest an au depășit preceden
tele ediții ale concursului republi
can și ca participare și ca valoare. 
La finale au luat startul 11 re
prezentative de regiuni și orașe, 
cuprinzînd 33 de con.curenți. Aceș
tia, timp de trei zile, au luptat

Me-

După meciul R. P. Chineză—R. P. Romină, premierul Ciu-En-lai a 
felicitat pe făcătorii romirti pentru jocul prestat

Au început finalele Campionatelor republicane 
academic

inței Sighișoara cu timpul de 7:37,4. 
Pe locul secund, Voința București 
(7:53,9). Primele două au intrat di
rect în finală. Recalificările de sîm- 
bătă dimineață vor stabili încă o 
finalistă, la care se vor alătura e- 
chipajele Dinamo și C.C-4.

' Ultima întrecere de calificare a 
schifiștilor a fost aceea de 8+1 și a 
qonstituit în același timp spectaco
lul cel mai interesant. Intr-o singu
ră serie au concurat 4 echipaje și 
Victoria a revenit la capătul unei 
lupte dîrze canotorilor de la Ener
gia București, în timpul de 6:48,4. 
Remarcăm cu satisfacție că echipa
jul cîștigător este foarte tînăr, deți
nător al campionatului de juniori și 
susceptibil, de real progres. Pe locu
rile următoare: 2. Progresul Tim. 
6:56,2; 3. Locomotiva Buc. 6:59,1; 4. 
Locomotiva Arad 7:11,3. Cea de a 
patra clasată fiind eliminată, în fi
nala probei au intrat primele trei 
și în plus echipajele Dinamo și 
C.C.A.

Finalele celor 5 probe feminine 
urmează să se dispute astăei dtrnă- 
amiază înoepîn’d de la orele 17.^Cea 
niai interesantă probă se anunță la 
4 vîsfie unde au șanse apropiate Di
namo și Energia București. In ce
lelalte probe, favorite aproa
pe certe sînt Dinamo, la 8+1, 
și Locomotiva, la 4+1 rame. La 
băieți întrecerile finale au loc du
minică dimineață începînd dfe l<a 
orele 9,30 și în majoritatea celor 
7 probe, se prevăd dispute strînse.

★
Duminică diupă-amiază, se va- ține 

la cabană C.C.F.S. de la Snagov o 
consfătuire cu toți antrenorii de ca
notaj din țară. Vor fi luate în dis
cuție o serie de. probleme în legă
tură cu mersul înainte al canotaju
lui nostru și vor fi trase concluzH 
privind campionatele europene de 
la Bled. , ;

de canotaj
După cum am anunțat toate fina

lele campionatelor de la Snagov, se 
vor desfășura pe cinci culoare. De 
aceea, avind în vedere numărul 
mare de echipaje participante, a<u 
fost necesare probe eliminatorii și 
recalificări.

Singurele întreceri de joi după- 
amiaza, de altfel și singurele elimi
natorii ale campionatului feminin, 
au fost cele de la 4+1 rame fete. 
Prima serie a revenit Voinței Tg. 
Mureș care înregistrînd timpul de 
4’16’’” a întrecut echipajul Voinței 
Arad. In seria a doua pe primul 
loc s-a situat Locomotiva bucurești 
(3’52’’) urmată de Flamura roșie 
Arad (4’06’’), Energia Timișoara Și 
Progresul București. Cîștigătoarele 
s-au calificat direct în finală, sar 
celelalte echipaje a>u susținut vineri 
după-amiază recalificarea. Iată cla
samentul acesteia: 1. Flamura roșie 
Arad 3:57,7; 2. Progresul Buc. 
4:07,8; 3. Energia Timișoara 4:09,7;
4. Voința Arad 4:23,0. Primele 3 au 
intrat și ele în finala probei.

Eliminatoriile probelor masculine 
au început vineri după-amiază cu 
întrecerea „simpliștilor" care a dat 
următoarele rezultate : seria I-a : 
Adalbert Cseh (Voința Tim.) 8:53,3;
2. Caro! Szasz (Voința Tg. M.) 
9:00,0; 3.Gh. Strb (Voința Arad) 
9:27.8. Seria a I I-a : 1. Neacșu Tu
dor (Energia Buc.) 8:20,4; 2. Ște
fan Simen (Știința Tim.) 8:26,8. 
Primii clasați au dreptul de a par
ticipa direct în finală, alături de 
campionul țării nbastre pe 1955, 
A. Ferenczi (C.C.A.), și ceilalți dcc 
conaurenți din recalificări.

La 4+1, Știința I.C.F., echipajul 
care ne-a reprezentat la campiona
tele de la Bled, a cîștigat ușor în 
prima serie cu timpul de 7:22,9. Pe 
locurile următoare : Locomotiva Ti
mișoara (7:45,8) și Energia Arad 
(7:58,0). Seria a doua a revenit Vo- 

cu mdîrjire pentru lin loc cit mai 
bun în clasamentul pe echipe și în 
cel individuali, reușind până la ur
mă să înregistreze rezultate din 
cele mai bune la tir (20 focuri la 
50 metri), notație (200 metri înot 
orice stil) și cros (3000 metri în 
teren variat). Lupta pentru primul 
loc la echipe a pasionat în de’o- 
sebi. Reprezentativa orașului Bu
curești și cea a regiunii Stalîn 
s-au duelat pe fiecare probă, pînă 
la urmă victoria revenind surprin
zător, dar meritat, formației re
giunii Stalin. Clasamentele finale 
au următoarea înfățișare: INDI
VIDUAL: Iosif Potoky (reg. Cluj)
18 p., 2. C. Drișcu (reg. Stalin)
19 p„ 3. L. Bălan (reg. Cluj)
24 p., 4. L. Imre (reg. Stalin) 24 p, 
ECHIPE: 1. Regiunea Stalin
83 p,. 2, Oraș București 103 p.s

i

3. Regiunea Timișoara 133 p.. Pe 
cele trei probe, întrecerile au fost 
cîștigate astfel: TIR: N. Țurlui 
(Oraș București) 176 p. și echipa 
orașului București 20 p.; NATA- 
ȚIE : Gh. Mărcuță (regiunea Bu
curești) ; GROS : Iosif Potoky (re
giunea Cluj) și echipa Regiunii 
București-38 p.

e Astăzi începe în Capi tail ă un 
concurs de triatlon cu caracter de 
selecție. Participă membrii colec
tivelor Știința și Recolta. întrece
rile vor avea loc la tir (azi după 
masă la poligonul „Gh. Vasili- 
chi“), natație (azi după amiază la 
ștrandul „Dante Gherman") și ' 
alergare (mîine dimineață .pe pista 
de atletism de la stadionul Tine
retului) .

CRITERIUL JUNIORILOR
LA CICLISM

Pentru ve.r.licarea posibilităților 
cadrelor de juniori (băieți și fete), 
comitetul C.F.S. al orașului Bucu
rești organizează, prin comisia de 
ciclism, prima întrecere pe etape 
care se va alerga între 23 și 30 
septembrie. Competiția cuprinde 7 
etape, (pentru băieți) și se va 
desfășura astfel: Etapa I-a: dumi
nică 23 septembrie, pe șoseaua 
Uirziceni, 40 km; etapa ă Ha: 
luni 24 sept, pe șos. Giurgiului, 
40 km; etapa a II I-a: marți 25 
septembrie pe șos. Olteniței, 50 
km; etapa a IV-a: miercuri 28 sept, 
pe șos. Alexandriei, 60 km; joi 27 
septembrie, zi de repaus; Etapa 
a V-a: vineri 28 sept, pe șos Urzi- 
cenl, 30 km; etapa a VI-a: sim- 
bătă 29 sept, pe șos. Tîrgoviște, 
40 km; etapa a VII-a: duminică 
30 septembrie, pe șos. Pitești 60 
km.

Proba pentru fete are 6 etape și 
două zile repaus (marți și joi) și 
se va desfășura pe aceleași șosele, 
dar pe distanțe reduse: 20, 20, 25, 
15, 20, și 30 km.

Plecările se vor da la orele J6 
de (la km., 8 de pe șoselele mai sus 
menționate, iar în . zilele de dumi
nică la ora 9.

SPORT LA ZI
MECIURI INTERESANTE IN ETAPA 

A IV-a A CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE TENIS DE MASA 

Derbiul campionatului feminin de 
tenis de masă al categoriei A se des
fășoară astăzi la Cluj între echipa 
campionană a țării Progresul Bucu
rești și puternica formație locala Pro
gresul. Pînă acum. în clasament con
duce cu diferență de un punct echi
pa clujeană, urmată de Progresul 
București, care are însă un meciave- 
raj mai bun.

Celelalte meciuri programate în ca
drul etapei a IV-a a campionatului 
republican sînt următoarele: bărbați: 
Cluj: Progresul — Progresul Bucu
rești, Arad: Voința — Flamura roșie 
București, Satu Marc: Progresul — 
Flamura roșie Oradea, București: E- 
nergia Constructorul — Voinița Lemn 
Mobilă; femei: București : Energia 
Constructorul — Știința, Timișoara: 
Progresul — Flamura roșie București.
• RUGBI. Mîine se vor desfășura, în 

Capitală si provincie, meciurile din 
cadrul primei etape a returului cam
pionatului categoriei B la rugbi. Iată 
programul lor: SERIA I-a: Știința 
lași — Locomotiva Buzău; Progresul 
Tecuci — Flamura roșie Orașul Stalin; 
Energia Ploești — Energia Constanța; 
Energia Minerul Buc. — Știința Ga
lați (sta^’on’.'l Tineretului țcre "V, 
ora IC); Progresul F.B. — Știința Buc. 
(teren Progresul F.B. ora 10); SERIA 
H-a: Energia Metalul Buc. — Voința 
Cluj (stadionul Tineretului, teren 
III, ora 10); Locomotiva Timișoara — 
Energia Lupeni; Energia Tîrnăveni — 
Știința Arad; Locomotiva Cluj — pro
gresul 1 Buc.; Locomotiva Timișoa
ra — Progresul I.A.S. Sibiu.

Biletele pentru cuplajul de fot
bal de duminică de pe stadionul 
,,23 August1*, s-au pus în vînzare 
la agențiile Pronosport (Calea 
Victoriei Nr. 9 și Str. Viting), Di
namo și C.C.A. precum și la sta
dioanele Giulești și 23 August,

Jn Capitală
AZI

FOTBAL — Stadionul Giulești ora 
16: Știința București — Dinamo 6 
București (cat. B.).

VOLEI — Sala Giulești, de la ora 
15,90: Intîlnîrl în cadrul Cupei Comi
siei Centrale de Volei.

P.OLO — Ștrandul „Dante Gher
man" de la ora 16,30: campionat cat. 
A.î CjC.A. — Locomotiva Cluj; Pro
gresul București — Dinamo București.

ATLETISM — Stadionul Tineretului 
ora 16: campionatul individual al Ca
pitalei.

HANDBAL — Teren C.C.A. ora 17: 
C.C.A. — Dinamo 6 (cat. A. mase.).

CANOTAJ — Lacul Snagov ora 17: 
Finalele campionatului republican de 
canotaj academic feminin.

MIINE
FOTBAL — Stadionul Giulești ora 

9,15: Locomotiva M.C.F. — FI. roșie 
Bere Rahova (cat. C.), ora 11: Pro
gresul C.P.C.S. — Locomotiva Con
stanța (cat. B.).

Stadionul 23 August ora 14.15: Pro
gresul București — Știința Timișoara; 
ora 16: Locomotiva București — Ener
gia Flacăra Ploesti.

HANDBAL — Teren C.A.M. Belve
dere ora 16: FI. roșie București — Ști
ința Timisoara (cat. A. fem.): ora 17: 
Știința I.C.F. — Avîntul Codlea (cat. 
A. fem.). Teren Progresul F.B.: ora 
10: Progresul I.T.B. — FI. roșie Bu- 
husi (camn. calificare mase.), ora 
11,15: Știința I.C.F. — Energia Sibiu 
(cat. B. mase.).

CANOTAJ: Lacul Snagov ora 9,30: 
Finalele campionatului republican de 
canotaj academic (masculin).

TENIS — Terenurile Progresul F.B., 
ora 8 și ora 14: Finalele campionatu
lui renublican individual și concursul 
republican de categoria a Il-a.

POLO — Ștrandul ..Dante Ghenr?4n“ 
de la ora ll.PO: Din?mo_ix>co’mot. ciul 
(cat. A). Stilnta Buc.-Metalul Cluj 
(calificare cat. A).

CICLISM — Șoseaua Urziceni, km. 
8 ora 9: Criteriu juniorilor.

RUGBI — Stadionul Tineretului te
ren IV, ora 10: campionat cat. B. E- 
nergia Minerul București — Stiir.va 
Galați, teren. III ora 10: Energia Me
talul București — Voința Cluj.

Stadionul Progresul F.B. ora 
Progresul F.B. — Stiinta Bu^urest

ATLETISM — Stadionul Tlneref 
lui. ora 9: și ora 16: Campionatul In
dividual al Capitalei.



CoiîMle '^si^l âe ^m«rjc^vstWio8 • 
culturii fizice -i

mior procesului de antrenament ■ 
este condiționată de alegerea și 
distribuirea materialului din lec
ții. In alcătuirea lecției este ne
cesar să se realizeze unitatea in
tre conținutul și structura ei. In 
orice lecție se deosebesc trei 
părți strîns legate între ele: pre. 
gătitoare, fundamentală și de în
cheiere (structura generală a lec
ției). Structura generală repre
zintă numai unul din punctele de 
care trebuie să se țină seama în 
alcătuirea lecțiilor. Ea nu repre
zintă un scop, ci un mijloc me- 
todic care ajută la alegerea și 
sistematizarea exercițiilor. Pro
cesele nervoase, provocate de că
tre exerciții și în special fenome
nul de post-acțiune trebuie luate 
în considerație la stabilirea suc- 
cesiunii exercițiilor și a pauzelor 
dintre ele. Lucrările „Structura 
lecției de educație fizică" (candi
dat în științe pedagogice Em. 
Ghibu) și „Fenomenul de post- 
acțiune în efortul de intensitate 
maximală" (prof. dr. I. Nițescu, 
I. Mihăilă Și N. Zamfirespu). 
ilustrează cu un bogat material 
experimental aceste probleme.

Dezvoltarea fizică a preșcolari
lor și școlarilor precum și spe
cializarea sportivă timpurie este 
condiționată de aprofundarea și 
cunoașterea posibilităților motri
ce și funcționale ale vîrstelor 
respective. Lucrarea „Conținutul 
și metodica procesului de educa
ție fizică a copiilor de vîrsfă pre
școlară — grupa celor mari" 
(candidat în științe pedagogice 
Nicu Alexe), arata că Ia această 
vîrstă este necesară mărirea e- 
fortului prin1 creșterea repetări
lor, a timpului de execuție și 
complicarea structurii' mișcărilor,, 
Datele lucrării pun în evidență 
necesitatea 'revîzuîrii conținutului 
și cerințelor actualelor programe - 
de sțudiu djn Xnvățămînt- 

Concluziile problemelor: Trata- 
prin

■

la pregătirea fizică, 
„Contribuții la studiul 

Miron

in domeniul
Sesiunea de . comunicări știin

țifice în domeniul culturii fizice, 
organizată de curînd de Consi
liul științifico-metodic al Comite
tului pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri, împreună cu Secția de 
medicina culturii fizice din So
cietatea Științelor Medicale, a 
reprezentat un succes important 
în munca de fundamentare știin
țifică a practicii exercițiilor fi
zice.

In urma desfășurării lucrărilor, 
vicepreședintele comitetului de 
organizare Ion Vaida, vicepreșe
dinte al C.C.F.S./C.M. și preșe
dinte al Consiliului științifico-me
todic din C.C.F.S./C.M. a dat ci
tire concluziilor cuprinse în pro
blema : Aplicarea eforturilor in
tense în antrenamentul sportiv.

Astfel, utilizarea eforturilor de 
mare intensitate precum și a u- 
nei cantități globale mari de lu
cru în antrenamentul sportivilor 
juniori, duce la ridicarea perfor
manțelor și nu dăunează sănă
tății. Lucrarea „Contribuțiuni la 
aplicarea eforturilor intense cali
tativ și mari cantitativ la antre. 
namentul atleților juniori" (prof. 
C. Iovănescu și dr. V. Catina- 
Timișoara), contribuie prin date
le prezentate la susținerea aces
tei teze.

— Pregătirea fizică generală 
reprezintă unul din obiectivele 
principale ale procesului de an
trenament. Fără să se subestime
ze importanța învățării timpurii 
a tehnicii, pregătirea fizică gene
rala rămîne sarcina principală a 
muncii cu juniorii și sportivii în
cepători, ea constituind baza pe 
care trebuie să se construiască 
specializarea spbfttvă. Pregătirea 
fizică generală constituie • un o- 
biectiy principal și pgnteu sporti
vii specializați. Neglijarea dezvol
tării calităților fizice de bază du
pă atingerea măiestriei sportive, ‘ 
constituie una din cauzele plalo- 
nării rezultatelor și împied:că 
longevitatea sportivă. Mijloacele 
utilizate pentru obținerea pregă
tirii fizice generale, trebuie adap-' 
tate specificului sportului, gradu
lui de măiestrie și perioadei de 
antrenament. In aceste probleme, 
referitoare 
lucrarea 
calităților fizice" 
Georgescu) aduce o 
experimentale.

Pentru găsirea și 
lor mai bune forme . _
este necesar ca antrenorul să co
laboreze cu medicul și să utilize
ze datele de laborator. Studierea 
proceselor nervoase în vederea 
individualizării antrenamentelor, 
cît și urmărirea continuă din 
punct de vedere fiziologic a an. 
trenamentelor cu efort intens, a- 
sigură valorificarea rațională a 
posibilităților organismului. Prin 
antrenament, organismul suferă 
un proces de adaptare care face 
suportabil efortul ce depășește 
capacitatea funcțională a orga
nismelor neantrenate. In acest 
sens, noțiunile de intensitate ma
ximă a efortului și cantitatea 
globală mare de lucru (atribute 
la antrenamentul sportiv mo
dern), trebuie înțelese în funcție 
de caracteristicile individuale. A- 
supra acestor aspecte 
contribuții în lucrările 
bazele fiziologice ale antrena
mentului sportiv cu intensitate 
mare" (prof. dr. Dragomir Ma- 
teev — R.P.B.), „Modificări fi
ziologice în cursul eforturilor in
tense din antrenamentul gimnas
telor fruntașe" (prof. dr. Uimea- 
nu, dr. Partheniu, dr. Georgescu 
și dr. A. Băriin), și în „Unele 
modificări biochimice consecutive 
meciului de box" Hector C. Pero- 

vicl, asistent C. Haralamb'.e).
Procesul de antrenament care' 

supune pe sportivi la eforturi de 
Tnare intensitate șl la desfășura
rea unei mari cantități de lucru, 
trebuie însoțit de măsuri speciale 
pentru asigurarea refacerii orga
nismului. Ritmul de odihnă și de 
viață adecvat, precum și o ali
mentație corespunzătoare, consti
tuie factori importanți în realiza
rea efortului intens. Lucrarea 
„Unele probleme din fiziopaiolo- 
gia efortului fizic intens" (conf. 
dr. I. Cotaescu-Timișoara)/ pre
zintă premize teoretice și o serie 
de aplicații practice din acest do
meniu.

Rezolvarea științifică a sard-

(dr. 
serie de date

aplicarea ce
de pregătire

se aduc 
„Despre

sesiunii cit și dis- 
au arătat că ea 

sector puternic în 
complexe, un sec-

‘și certat
de Stadiu dța în'
' ’Concl-Uiiile' prob

meniul deficiențUor fizici
cultura fizică medicală și apa
rate și metode noi de cercetare tn 
domeniul culturii fizice au fost trase 
de prof, dr, FI. xllmeanu, res
ponsabilul Secției pentru medici
na culturii fizice și sportului din 
Societatea Științelor Medicale. 
D-sa arată că, în ceea ce priveș
te problema culturii fizice medi
cale, atît lucrările prezentate în 
ziua a II-a a 
cuțiile purtate 
reprezintă un 
cadrul terapiei 
tor care se impune si care astăzi 
este unanim recunoscut. Lucrări
le prezentate în ziua a III-a a- 
rată că cercetătorii 
culturii fizice și 
s-au limitat numai 
aparaturii și metodelor cunoscute 
ci au imaginat în munca lor pro
cedee noi care să ajute organiza
rea științifică a procesului 'de 
antrenament.

din cadrul 
sportului nu 
la folosirea

Turneul de fotbal din cadrul Jo
curilor Olimpice produce acum cele 
mai multe griji organizatorilor. Re
tragerea cîtorva echipe calificate 
pare să fi diminuat interesul pu
blicului față de această competiție. 
După cum se știe Ungaria — cîști- 
gătoarea de la Helsinki — a renun
țat (din motive de ordin intern) 
să-și apere titlul. S-a retras din 
concurs și echipa Bulgariei. Iată 
allies motive care fac să plutească 
îndoiala in privința succesului în
trecerii. Mai mult chiar, sini des
tule voci care contestă fotbalului 
dreptul de a fi disciplină olimpică.

„Turneul de fotbal din cadrul 
J. O. de la Melbourne ar putea fi 
ultimul de acest fel — scrie 
L’EQUIPE intr-un recent editorial. 
După înființarea și marele succes 
al Cupei Mondiale, i-a fost dată 
turneului olimpic de fotbal lovitura 
mortală căreia — r.ormal — nu-i 
poate supraviețui. In momentul de 
față dintre marile țări fotbalistice 
ale lumii singură Uniunea Sovietică 
trimite în Australia echi'a sa cea 
mai bună. Dar cu o floare...".

Este probabilă și absența echipei 
Germaniei. Motivul: tragerea la 
sorți a opus-o tn primul meci cu 
echipa U.R.S.S. și conducătorii co- 
mitetuui olimpic german s-au ex
primat că pentru a pierde acest joc

V»Sportivii polonezi în preajma deplasării la Melbourne

I

Theodor Kocerka va avea de spus un ouvîni hotărîtor la proba de 
schif simplu

De la ultimele Jocuri Olimpice 
desfășurate la Helsinki, în spartul 
polonez au avut loc transform ari 
radicale. Am reușit să ridicăm 
cîțiva zeci de sportivi de clasă 
mondială, avem mari rezerve în 
rîndul tineretului care își va dez. 
volta măiestria sportivă în perioa
da următorilor 4 ani, astfel ca să 
poată reprezenta cu cinste culo
rile patriei noastre la Jocurile O- 
limpice de la Roma.

In ultimul timp în întreaga Eu
ropă s-a vorbit de rezultatele bu
ne înregistrate de aitleții polonezi. 
Recordurile mondiale realizate de 
Sidlo, Dunska,— Krzesinska, vic
toria asupra, reprezentativei de at
letism a Ungariei la Poznan, for
ma din. ce în ce mai bună a arun
cătorului de ciocan Ruth și a să
ritorilor cu prăjina, ale căror per
formanțe sînt în jurul a 4,40 m., 
rezultatele înregistrate de fondiț- 
tii Chromik, Krzyszkowiak precum 
și alte performanțe obținute în 
ultimul timp au făcut ca repre. 
zentativa de atletism a Poloniei să' 
fie pe drept considerată uma din
tre celle mai puternice în Europa. 
Acest lucru se datorește nu numai 
perseverenței atleților noștri, ci și 
prețiosului aport al antrenorilor 
polonezi. Eminentul tehnician Sze
lest, nu i-a antrenat numai pe 
„sulițașii" Sidlo și Kopyto care 
au obținut curent performanțe pes
te 80 m. ci și alte trei atlete care 
depășesc cu regularitate granița 
celor 50 m., fapt cu care nu se 
pot mîndri multe țări. Merite deo
sebite are și Mulak, antrenorul 
alergătorilor, Moronczyk. vantre- 
norul săritorilor cu prăjina care 
cu cîțiva ani în urmă a repre
zentat Polonia la această disci
plină și mulți alții. Actualmente 
m țara noastră există peste 200 
antrenori de atletism care acti
vează în diferite orașe ale țării.

Dintre atleții polonezi vor pleca 
la J.O. de la Melbourne următo-

Voleiul și rugbiul
•— Spicuiri din

nu este nevoie de o deplasare la 
Melbourne care, printre altele, costă 
vreo 12 milioane de franci. La Mos
cova sau la Berlin — spun ei —‘ 
echipa Germaniei poate obține ace
lași rezultat dar... ta un preț mult 
mai redus. Mai ales, după rezul
tatele de ta Hanovra și Moscova 
cînd prima și secunda formație 
profesionistă germană au fost în
trecute net de reprezentativele 
U.R.S.S., Comitetul Olimpic ger
man și-a dat seama că amatorii nu 
ar putea face nici măcar onorabil 
față Miluirii.

Jn concluzie, L’EQUIPE propune 
scoatsre-a fotbalului din programul 
viitoarelor Olimpiade,

Articolul acesta a apărut la dl- 
teva zile după ce într-un alt edi
torial cotidianul francez făcea o do
cumentată și aprinsă pledoarie în 
favoarea introducerii voleiului în 
rîndul disciplinelor a'impice.

„Este regretabil, subliniază zia
rul, că dl. Avery Brundage și marii 
săi demnitari din C.I.O. n-au asis
tat la desfășurarea magnificelor 
campionate mondiale de vqjei de 
la Paris. Ei ar fi înțeles 6 olipă 
mai devreme că harta lumii sporti
ve a evoluat intr-un mort curios 
în anii care au urmat renașterii 
olimpice din 1896...”

Intr-adevăr, in momentul de față 

rii: Dunska — Krzesinska, 4 sprin
tere, eventual Wagnerova la pro
ba de garduri (11,2) precum și 
aruncătoarele de suliță. Dintre at- 

. feți: Sidlo, Kopyto și Walczak, 
(acesta din urmă a realizat în ca
drul unui concurs la Wroclaw o 
aruncarea peste 80 m.), Chromik 
(10.000. m și 3.000 m obstacole), 
Lewandbvski, Ruth, 2—3 săritori 
cu prăjina (Janiszewski, Adamczyk 
și Waznyl precum și Grabovski 
Ia săritura' în lungime (768 m).

Echipa olimpică a Poloniei nu 
va fi^țlcătuiia însă numai din at- 
leți. In rînd urile de mai jos’ vom 
prezenta pe scurt și pe ceilalți 
probabili componențt ai «i. Cu 
toate că Theodor Kocerka campio
nul Europei la schif simplu a fost 
învins la Bled, amatorii de sport 
din țara noastră au încredere în 
posibilitățile lui, mai ales că Theo
dor Kocerka a fost în formă slabă 
în ultimul timp. Coborind din ma
șină, el și-a prins mina Jn ușă ră- 
nifidu-se la degete și a fost nevoit 
să întrerupă antrenamentele, ast
fel că nu s-a putut pregăti pentru 
Bled. Acum el și-a reluat antre
namentele și fără îndoială că la 
Melbourne va concura în pleni
tudinea forțelor sale.

In ce-i privește pe boxeri, o 
formă bună a arătat Pietrzykow- 
ski care l-a învins recent prin k.o. 
pe maghiarul L. Papp. Alți doi 
foști campioni europeni Kukier și 
Stefaniuk sînt de asemenea în 
formă bună. Ei sînt antrenați de 
unul dintre cei mai buni specia
liști ai noștri: Felix Sztam. Can
didați pentru turneul olimpic de 
box mai sînt Niedzwecki și Pior- 
kowski.

Alți participant siguri sînt scre
merii. Cei mai buni par să fte 
Zabiocki și Pawlowski, elevii an
trenorului maghiar Ianoș Kevey. 
Dintre gimnaști, primele șanșe le 
are Jokiel, (el g cucerit medalia 
de argint la J.O. de la Helsinki

discipline olimpice
presa străină —*

asistăm la o cu iotul nouă ierar
hie mondială a sporturilor. In multe 
discipline s-a creai o prăpastie de 
netrecut între amatorism și profe
sionism. Astfel, ele se exclud sin
gure de la j. O. In schimb alte 
sporturi cunosc acum o popularitate 
universală. Din rîndul acestora vo
leiul nu poate fi omis.

„Poate că trebuie luiptat, încheie 
L’EQUIPE, contra tendinței reac
ționare a areopagului olimpic, gri
juliu să limiteze și nu să lăr
gească jocurile, fapt care este fără 
îndoială obligația sa cea mai im
perioasă 1“

In consecință, pentru a da Olim
piadei un caracter sportiv și mai 
apropiat de realitate, există nu
meroase propuneri ca pe lingă Jo
curile de vară și de iarnă să se or
ganizeze și Jocuri de primăvară re
zervate sporturilor de echipă. Prin
tre disciplinele care nu trebuie să 
lipsească de la această competiție 
este inclus în afara voleiului șl rug
biul.

Rugbiul de altfel, poale fi pe 
drept cuvlnt supranumit drept dis
ciplină olimpică facultativă. După 
1924 el n-a mai figurat în progra
mul Jocurilor. Păcat. Sportul aces
ta, ca ș' voleiul de altfel, a căpătat 
o răspîndire mondială, astfel că o 
confruntare olimpică a celor, mai

exerciții libere) precum și fos-s 
campioană mondială Helena

la 
ta
Rakoczy. Mai avem și o gim
nastă tînără și foarte talentată: 
Kotowna.

Vor mai face deplasarea ca- 
iaciștii care de ourind au realizat 
cîteva victorii în Italia precum și 
concurenții la proba de tir, cu a- 
ceștia lista sportivilor polonezi fi
ind terminată.

Lotul polonez va pleca la Mel
bourne în jurul datei de 5 noiem
brie pe calea aerului. Ultimele 
eăptămîni vor cere eforturi ma
xime de 1a toți participanții. At- 
letii vor susține cîteva concursuri 
internaționale, se var îrs'.rece în 
cadrul campionatelor țării și vor 
întîlni reprezentativa Iugoslaviei 
la Zagreb. Boxerii se vor antrena 
sub supravegherea lui Sztam, la 
Cetoiewo pe malul Mării Baltice, 
iar pe ceilalți participant! îi aș
teaptă concursuri în țară și străi
nătate.

Opinia publică din Polonia aș
teaptă din partea sportivilor noștri 
succese deosebite și, în special, o 
comportare mai bună decît la Hel
sinki.

BOHDAN TOMASZEWSKI 
reporter sportiv al postului de ra- 

, dio Varșovia

Din lumea 
înotătorilor olimpici
• Iu, cadrul concursurilor de 

selecție pemtru J.O. ale înotăto
rilor americani, desfășurate la De
troit în august, o serie întreagă 
de specialiști ai probei de .100 m. 
liber au coborît sub 58 sec. Lista 
completă cuprinde nu mai puțin 
de 9 înotători, cel mai bun timp 
aparținînd lui Hanlev — 56.7 sec. 
De notat însă că acest rezultat 
a fost obținut în probele de cali
ficare, finala revenind lui Wool
sey cu 57,0. -

Numărul total al înotătorilor a-: 
mericani care, în cadrul ace
luiași concurs, au coborît sub 59 
secunde, se ridică la 15.

• La Budapesta, înotătorii ma
ghiari care se pregătesc pentru 
J. O. au participat ia un nou 
concurs de antrenament, îmbo
gățind „zestrea" lor de rezultate 
prețioase. Astfel, pe 100 m. liber. 
Dobay a 
cordul R. 
57,4 sec. 
pie la o 
recordul 
1947 de francezul Alex. Jany.

Pe aceeași distanță, proba rezer
vată femeilor a reprezentat o 
„plimbare de sănătate" a cam
pioanei olimpice Ka'to Szoke. Ea 
a înotat 1:06,4. Timpul este bun 
dar oarecum pus în umbră de 
rezultatul de la 100 m. liber ju
nioare. în care tînă-ra Boros a 
înregistrat un promițător 1:07,6.

ameliorat din nou re- 
P. Ungare, înregistrind 
Acest rezultat se apro- 
zecime de secundă de 
european deținut din

oaioroase „XV" din lume ar Ți 
fost pasionantă. După cum subli
niază în unanimitate presa străină, 
organizatorii au ratat o bună ocazie 
să reia de dala aceasta șirul com
petițiilor olimpice de rugbi. Se știe 
doar că „în țara cangurilor- sportul 
cu batonul oval este nu numai foar
te popular, dar și practicat la un 
nivel superior. Dacă s-ar fi reunit 
intr-un singur campionat echipele 
Marii Britanii, Franței, Rominiei 
(și altor state europene), formațiile 
Africii de Sud, a insulelor Fidji și 
(natural) cea a Australiei, rugbiul 
mondial ar fi trăit un eveniment 
unic ca amploare și anvergură teh-' 
nică.

„Acest turneu magnific, sublinia
ză l’Equipe, nu va avea loc, între
bați dece, organizatorii australieni 
au răspuns: Rugbiul s-a retras o- 
dinioară cu destul cavalerism din 
rînduil disciplinelor olimpice. Anul 
acesta el nu ne-a cerut nimic și nu 
sîntem noi aceia care trebuie să 
facem primul pas“.

Se pare insă că acum acest pas 
a fast făcut, atât de rugbi cit și de 
volei. Nu ne rămîne decît să aș
teptăm...

V. CH.
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Peste 5 zilei
Prima etfîtie a campionatelor internaționale de scrima ale R.P.1

' Vă invităm la sala Floreasca, 
zilnic, de la 27 la 30 septembrie. 
De ce ? Deoarece cocheta hală 
de sport din Capitală găzduește 
în aceste zile un spectacol ine
dit, atît pentru amatorul obișnuit 
al întrecerilor sportive, cît și pen
tru pasionatul asalturilor cu ar
mele albe. Este vorba de prima 
ediție a campionatelor internațio
nale de scrimă ale R.P.R., com
petiție cu caracter individual Ia 
care participă trăgători din mai 
multe țări.

Dar stați! Nu vă dați încă 
vendiotul în sens pozitiv sau ne
gativ. Aveți încă puțină răbdare, 
faceți cunoștință cu participanții, 
cu sistemul de desfășurare a în
trecerilor și apoi hotărîți dacă 
dați sau nu curs invitației noastre.

Vă prezentăm participanții: 
ITALIENII, POLONEZII, BUL
GARII și — bine înțeles — RO
MINII care au cules în ultimii 
anii atîtea galoane pe planșele 
din Budapesta, Varșovia, Leipzig. 
Sofia, Luxemburg, Como și chiar 
la Londra, unde echipa noastră 
feminină a pierdut la limită în 
țața campioanei mondiale (URSS) 
și a terminat la egalitate cu a 
doua clasată (Franța). Trăgă
torii noștri au însă o misiune 
foarte grea în această ediție inau
gurală a campionatelor internațio
nale de scrimă ale R.P.R. împo
triva lor vor ridica prietenește 
nevinovatele arme albe cu vîrf 
bont, trăgătorii lotului olimpic al 
Poloniei (veniți la București în

Comentarii favorabile după ultimul meci 
al rugbiștilor bucureșteni Tn Anglia

(Urmare din pag. l-a)

cînd oaspeții conduceau cu 6—0 
publicul a trăit momente de ade
vărată emoție.

ROMINII VOR PUTEA RE
VENI ORICIND IN ȚARA NOA
STRĂ. PRIN JOCUL LOR EI 
IAU MERITAT ACEASTA" — se 
scrie în încheierea articolului.

★
Iată ce ne-a declarat. după 

meci, Hawkes, căpitanul echipei 
Bristol, internațional în echipa 
Marii Britanii: „Felicit călduros 
echipa bucureșteană pentru fru
mosul joc prestat. Cred că este 
de datoria jucătorilor englezi să 
urmeze exemplul românilor in 
ceea ce privește pregătirea fizică 
și antrenamentul pentru viteză in 
care jucătorii bucureștenî au ex
celat. Aceasta, bine înțeles, fără 
ca noi să renunțăm la băutul 
berii și la fumat. Am remarcat 
apărarea excepțională a echipei 
bucureștene, dar nu mi-a plăcut 
că trei sferturile dvs. aleargă la
teral. Deși mai scunzi în general,

HOTARE
ÎNAINTEA INT1LNIRII U. R. S. S. -UNGARIA

„Va fi - tactic - cel mai mare joc al an ului” — declară antrenorul maghiar Bukovi Marton
Mîine pe marele stadion Lujniki 

din Moscova se dispută meciul 
U.R.S.S. — R.P. Ungară.

întîlnirile dintre fotbaliștii maghiari 
și cei sovietici, deși se află numai 
ia cea de a treia ediție oficială, și-au 
cîștlgat o tradiție de luptă, iată un 
scurt istoric al lor.

Prima întîinire dintre fotbaliștii ce
lor două țări a avut loc la Moscova 
în 1952, cu cîteva luni înainte de 
Olimpiada de la Helsinki. Atunci, ce
le două reprezentative s-au întâlnit 
sub denumirea orașelor Budapesta și 
Moscova. Victoria a revenit la mare 
luptă fotbaliștilor sovietici cu 2—1. 
Prima întîinire oficială dintre repre
zentativele celor două țări a avut loc 
în septembrie 1954 la Moscova. După 
o luptă dramatică, meciul s-a termi
nat la egalitate — 1—1, prin golurile 
înscrise de Salnikov în prima repriză 
și Kocsls în repriza secundă. Ultimul 
meci a avut loc anul trecut la Bu
dapesta, cînd foaia de arbitraj sem
nată de arbitrul englez Arthur Ellis 
a consemnat din nou egalitate: ace
lași rezultat ca și cu un an în urmă 
la Moscova — 1—1. Meciul de anul 
trecut a fost mult comentat de presa 
maghiară și cea de peste hotare. Con
cluziile unanime au fost că fotbaliștii 
sovietici au manifestat o clară supe
rioritate și că victoria trebuia să fie 
<le partea lor. De altfel, scorul le-a 
fost favorabil 1—0 pînă în ultimele 
minute de joc, cînd Puskas a egalat 
printr-un penalti...

Și acum iată-ne din nou în ajunul 
unui nou meci U.R.S.S. — Ungaria. 
Un pronostic e greu de dat. Ambele 
echipe au dovedit cu o saptămînă 
înainte o formă bună și în special, 

ultimă verificare înainte de Mel
bourne), reprezentanții școlii de 
scrimă italiene, celebră prim per
fecțiunea tehnicii sale și emisarii 
scrimerilor bulgari în plină as
censiune de la an la an. Și cu 
toate acestea, trăgătorii noștri — 
40 la număr, față de cei 16 ai 
Poloniei și 8 ai Italiei și Bulga
riei — pornesc cu șanse în aceas
tă competiție. Progresul tehnic 
pregnant din ultima vreme, expe
riența de concurs de care dispun 
în mai mare măsură decit în tre
cut (fetele, în special) și — bine
înțeles — poziția de gazde, cu 
avantajul publicului care te încu
rajează în momentele grele și te 
înaripează atunci cînd te apropii 
de succes, sînt argumente care ne 
îndeamnă să sperăm și să dorim 
unele victorii.

Sistemul de desfășurare al cam
pionatelor este cel obișnuit in 
campionatele mondiale și în cam
pionatele republicane individuale 
ale țării noastre. Selecția celor 
mai buni trăgători se va face prin 
serii eliminatorii și semifinale, 
(disputate dimineața) iar desem
narea învingătorului va fi efec
tuată intr-un turneu final (des
fășurat după amiaza) la care par
ticipă cei mai buni 8. Pînă la 
sfîrșitul întrecerilor vom avea 4 
campioni internaționali, cite unui 
pentru fiecare probă den această 
competiție (floretă bărbați, flo
retă femei, spadă și sabie).

Cu tot optimismul nostru — la

Umil dintre cei. mai buni atacanți 
sovietici A. Iliin

care nu renunțăm nici în ruptul 
capului — pronosticurile sînt 
foarte anevoioase. Aceasta pentru 
că alături de reprezentanții noștri 
participă mulți trăgători de re
nume : Zablowski, Pawlowski,
Pawlas. Cuszewski, singurii din 
lume care dau de furcă sabreri- 
lor maghiari; Caria Bigi și Leo- 
polda Predaroli din echipa Italiei, 
clasată recent pe locul IV la 
„mondialele" de la Londra; spa
dasinii Ricz — campion al Polo
niei și finalist la mondiale —. 
Bulleri și Sac car o; floretiștii 
Luccarelli și Twardokens, etc. 
Despre o competiție cu atîtea 
„capete de afiș" mai sînt încă 
multe de spus. Totuși, conside
rând că aveți suficiente argumente 
penâru a primi invitația noastră, 
pregătiți-vă pentru: 27 septem
brie — FLORETA BARBAȚI; 
28 septembrie — FLORETA FE
MEI ; 29 septembrie — SPADA; 
30 septembrie — SABIE.

Simbăta și duminica viitoare ia Cap tală
întîinire internațională
La sfîrșitul săptămânii viitoare 

va avea loc în Capitală un con - 
curs internațional de haltere de 
mare amploare. La competiție 
participă reprezentativele R. P. 
Romine, R. P. Bulgaria și R. D. 
Germane. Asupfa echipei ger
mane. în ultima convorbire tele
fonică avută cu Berlinul, ni s a 
comunicat că eri.e posibil ca ea 
să fie formată din reprezentati 
vele R. D.- Germane și R. F. Ger
mane, care de altfel vor prezenta 
o echipă unită a Germaniei la 
Jocurile Olimpice de la Mel
bourne. -■■■-- ' .

Estecert faptul că din echipă vor 
face parte Georg Miske (catego
ria pană) care la campionatele 
europene de la Helsinki a ocu
pat locul 4 cu un total de 307,5 
kg. și Giinter Siebert (categoria 
mijlocie) cars la aceleași campio
nate a ocupat locul III cu un to
tal de 377,5 kg.

Despre concurenții străini și ro- 
mîni se pot spune multe lucruri 
frumoase. In special bulgarii au 
o echipă de valoare europeană 
care fără îndoială se va impune 
și cu prilejul acestui concurs.

Halterofilii bulgari au anunțat 
lotul care va face deplasarea la 
București. Nu vor lipsi Ivan Ve- 
selinov, Ilia Nicolov, St. Petcov, 
I. Abadjiev și alți halterofili de 
valoare.

In echipa țării noastre vor fi 
prezenți cunoscuții halterofili Ion 
Birău, Ilie Dancea. Silviu Cazan

declarație laconică, dar ... semnifica
tivă: „Va fi, tactic, cel * * mai mare 
meci al anului!“ Antrenorul maghiar 
Lakat care a urmărit săptămîna tre
cută jocul de la Hanovra a reținut 
două elemente esențiale: „Echipa 
U.R.S.S. a atacat tot timpul. însă 
înaintarea nu a fost suficient de 
eficace. Pregătirea fizică a fotbaliști
lor sovietici este satisfăcătoare însă 
mi s-a părut, totuși, mai puțin bună 
decit cea arăitată anul trecut la Buda
pesta".

rugbiștii romi ni au compensai a- 
cest dezavantaj prin viteză și 
putere de lucru".

Morris, fost internațional în 
echipa Țării Galrlor, în prezent 
președintele comisiei de selecție 
din Bristol mi-a spus: „Rezul
tatul este just, foarte just, dar 
neașteptat pentru noi. Rominii 
sint foarte buni și respectă foar
te mult regulile de joc. Acope
rirea terenului în apărare este 
excelentă iar atacanțij dau un 
sprijin deosebit celui care poartă 
balonul.

Am remarcat pe Dobre, Barbu 
și Penciu iar D. lonescu este un 
excelent tactician. Dintre înaintași 
mi-a plăcut Marinache. Publicul 
a fost impresionat de jocul ro
mînilor de înaltă factură și va 
saluta cu plăcere prezența lor în 
Bristol .și în Anglia".

★
Selecționata Bucureștiului va 

sosi în Capitală, pe calea aeru
lui, mîine după-amiază.

ȚICU SIMION

victoria maghiarilor la Belgrad este 
deosebit de semnificativă.

Declarațiile făcute din partea con
ducătorilor celor două tabere subli
niază pe deplin importanța ce se a- 
cordă acestni joc. Bukovi Marton, an
trenorul federal maghiar a făcut o

In cursul acestei săptămîni ambele 
reprezentative s-au antrenat temei
nic. Miercuri fotbaliștii unguri au 
învins în localitatea Tata o selecțio
nată locală cu 1»—O, iar de vineri el 
se află în capitala Uniunii Sovietice. 
După cum anunță cei doi antrenori, 
în cele două formații nu se vor face 
modificări. In echipa U.R.S.S. a in
tervenit o singură schimbare. Ivanov 
va fi înlocuit cu Isaiev. Formația 
U.R.S.S. va fi următoarea: lașin—- 
Tîșcenko, Basaskin, Ogonkov—Para- 
monov, Netto—Tatușin, Isaiev, Strel- 
țov, Salnikov, A. Ilin. Ungaria va *a-  
linia aceeași formație de la Belgrad: 
Grosits—Karpati. Borzsed, Kotasz—- 
Bozsik, Berendi-Sandor, Kocsis, Hi- 
degkuti, Puskas, Czibor.

Avînd în vedere importanța jocului 
de la Moscova, țara noastră va fi re
prezentată de doi observatori: Tudor 
Vasile — Directorul direcției de fotbal 
din C.C.F.S. și antrenorul de stat E- 
merich Vogi.

La Budapesta se întâlnesc tot dumi
nică echipele secunde ale celor două 
țari. După rezultatele anterioare, pri
ma șansă în acest meci o are echipa 
sovietică. (I. o.)

Intilmrea internațională de natație 
dintre echipele R. P. Rom ine și R. P. Polone

Peste oîteva zile sînt așteptați 
să sosească în Capitală reprezen
tanții natației poloneze, care se 
vor întrece ia sfîrșitul săptăminii 
viitoare cu înotătorii, săritorii și 
jucătorii de polo pe apă din țara 
noastră. Ne vom afla în fata ce
lor mai valoroși înotători, care 
ne-au vizitat țara în ultimii ani.

Printre concurenții anunțați re
marcăm in primul rând pe fostul 
recordman mondial Marek Petru- 
sewicz. Este interesant de știut că 
pînă la sfîrșitul lunii august, Peiru- 
sewicz nu se număra prinitre com- 
ponenții lotului olimpic polonez. 
Antrenorul „naționalei" poloneze, 
Zygmunt Wielinski spunea unui re
dactor al ziarului nostru, că pen
tru el, Petrusewicz constituie un 
mare semn de întrebare, și tre
buie să aștepte viitoarele între
ceri internaționale — și în primul 
rînd cea cu românii — pentru a ve
dea dacă elevul său a atins o formă 
acceptabilă pentru Olimpiadă. Ală-

triunghiulară la haltere 
care s-au pregătit temeinic în ul
tima vreme.

întrecerile vor fi, fără îndoială, 
foarte spectaculoase, iar la unele 
categorii deosebit de echilibrate : 
în speciat la categoria pană, u - 
șoară, mijlocie, semigrea. Firește, 
această întitnire triunghiulară va 
scoate în evidență pregătirea hal
terofililor din cele trei țări și va 
contura șansele unor concurenți 
pentru Olimpiada de la Mei - 
bourne.

Reprezentativa de lupte clasice a tării noastre 
pe locul II in turneul de la Opatija

OPATIJA 21 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Joi seara a 
luat sfîrșit turneul de lupte cla
sice desfășurat în localitate, la 
care au participat valoroasele e- 
chipe reprezentative ale Ungariei. 
Turciei, Iugoslaviei, luptători va
loroși din Austria, Suedia și R.F. 
Germană. La întreceri a partici
pat și echipa selecționată a R.P. 
Române care a avut o comportare 
meritorie clasîndu-se pe locul II, 
înaintea valoroaselor echipe ale 
Turciei, Iugoslaviei, etc.

In ultima zi a întrecerilor, în 
întîlnirile finale, luptătorii noștri, 
nu au mai reeditat în general 
rezultatele din primele zile și ast
fel, cu excepția lui Pirvuleșcu, 
care a cucerit primul loc, ceilalți 
au trebuit să se mulțumească cu 
locul II, (Fr. Horvzlh, Al. Suli) 
și locul III (I. Popescu. D. Gheor- 
ghe și Lazăr Bujor). Fiind lipsiți 
de combativitate și dârzenie ei 
au pierdut întîlnirile decisive.

Iată cîteva dintre rezultatele 
luptătorilor noștri obținute în ul
tima zi:

CAT. 52 kg. D. Pirvuleșcu [ace 
o partidă foarte curajoasă cu Bi- 
lek (Turcia) și cîștigă Miluirea 
la puncte în ultimele 30 de se
cunde. CAT. 62 kg. /. Popescu în
vinge la puncte pe Oser (Turcia) 
dar pierde prin tuș in min. 13 
în fața suedezului Magnusson 
(Popescu s-a împiedicat de sal
teaua de protecție și arbitrul ma
ghiar Lukacs a acordat tuș ?!) 
CAT. 67 kg.: Toth (Ungaria) 
întrece la puncte pe Gh. Dumi
tru. CAT. 79 kg.: Simici (lug.) 
întrece prin tuș pe L. Bujor, iar 
Boke (Turcia) învinge ta puncte 
pe reprezentantul nostru. (Bujor 
a condus tot timpul insă a pier

OLIMPIADA DE ȘAH
Cea de a XH-a Olimpiadă de 

șah de la Moscova se apropie de 
sfîrșit. La 29 septembrie s-au ju
cat meciurile programate în run
da a VIII-a, pînă la sfîrșitul 
competiției urmînd să se mai 
joace trei runde.

In meciul dintre echipele R. P. 
Rornîne și R.F. Germane scorul 
final a fost de 2'H—1 */ 2 în fa
voarea șahiștilor germani. Cio - 
ciltea a remizat cu Unzicker, Tro- 
ianescu cu Darga și Ghițescu cu 
Teschner. La masa a 4-a șahistul 
german Niephaus l-a învins pe 
reprezentantul nostru Soos. 

tairi de Petrusewicz ii vom vedea 
însă pe înotătorii care, actual
mente, lucrează cu asiduitate fin 
frumosul bazin C.W.K.S. din Var
șovia pentru a se prezenta cît mai 
bine pregătiți la Melbourne. Vi-i 
prezentăm pe cîțiva dintre ei: 
Gremlowski, care cu 18:49.0 pe 
1500 metri, este unui dintre cei 
mai buni specialiști europeni ai 
probei; Tolkacewski, proaspăt re
cordman al Poloniei la 100 m li
ber cu 58,1 sec.; Zimny și Lewicki, 
care împreună cu cei doi citați 
mai sus, alcătuiesc un valoros 
„cvartet", cu șanse serioase pentru 
finala olimpică la 4 X 200 m li
ber. Vom avea prilejul să le ve
dem (în afară de concurs) și pe 
cele mai bune înotătoarea polo
neze. In fruntea listei se află exce
lenta performeră Gellner, al cărui 
rezultat de 1:15,2 la 100 m spate, 
o situează pe locul 10 în lume. 
Cît de interesant se anunță due
lul Gellner-Maria Both! Cu un va
loros rezultat este cotată și tânăra 
înotătoare Kristina Schulz: l.:08,0 
la 100 m liber. La 200 m. bras 
Jaskewicz a obținut în acest an 
3:00.2. In sfîrșit, vom revedea o 
veche cunoștință de la Festivalul 
din 1953: Alicja Kteminska (re
cent, la campionatele Poloniei ea 
a câștigat proba de 100 m. fluture 
cu rezultatul de 1:19,6).

întrecerile cu valoroșii înotă
tori polonezi constituie o nouă și 
serioasă verificare a sportivilor 
noștri. In vederea acestor con
cursuri componenții lotului repu
blican fiși desăvârșesc pregătirile 
la bazinul „Dante Gherman", care 
va Ii de altfel și locul de desfășu
rare a acestei interesante compe
tiții internaționale.

dut în ultimele' minute). CAT. 87 
kg- :Onoiu pierde la puncte în 
fața lui Tutici (lag.); LA CATE
GORIA GREA, Al. Suli întrece 
la puncte pe vest-germanul 
Schreiner, dar pierde la limită 
în fața lui Kaplan (Turcia).

Iată acum clasamentele indi
viduale :

GAT. 52 kg 1. Dumitru Pirvu- 
lescu (R.P.R.). 2. Vukov (lug.),
3. Bilek (Turcia).

CAT. 57 kg. /. Hodos (Ung.). 
2. F. Horvath (R.P.R.), 3. lozi- 
kin (lug.).

CAT. 62 kg. 1. Galanta! (Ung.), 
2. Magnusson (Suedia), 3. I. Po
pescu (R.P.R.).

CAT. 67 kg. 1. Toth (Ung.), 
2. Fondul (Turcia), 3. D. Gheor- 
ghe (R.P.R.).

CAT. 73 kg. 1. SziUvassyi 
(Ung.), 2. Horvath (lug.), 3. Kne- 
bel (R.F. Germană).

CAT. 79 kg. 1 Simici (lag.), 
2. Boke (Turcia), 3. Lazăr Bujor 
(R.P.R.).

CAT. 87 kg. /. Gu-ics (Ung.), 2. 
Ad-an (Turcia), 3. Tutici (lug.).

CAT. grea : /. Kaplan (Tur
cia), 2. Al. Șuii (R.P.R.), 3. 
Schreiner (R.F. Germană).

CLASAMENTUL PE ECHIPE. 
1. Ungaria 37,5 p.; 2. R.P.R.
31,5 p.; 3. Turcia 29 p.; 4. Iugo
slavia; 5. Suedia; 6. R.F. Ger
mană; 7. Austria. Deci, Cupa 
,.Jadran“ la lupte clasice a reve
nit echipei Ungariei. Echipa noas
tră putea să ocupe primul loc 
dacă unii dintre componența ei 
ar fi luptat cu mai multă dîr- 
zenae.

I. SEINESCU

In celelalte meciuri s-au înre
gistrat următoarele rezultate i 
U.R.S.S.-Elveția 1—0 (3 întreru
peri); Jugoslavia-Anglia 2*/j —!*/»:  
Ungaria - Cehoslovacia 2'/1—*/,  
(1); Argentina-Bulgaria */ 2—*/ 2 
(3) ; Israel-Dsnemarca 1—0 (3).

Clasamentul după 8 runde: 
U.R.S.S. 2O’/2 (3), Iugoslavia
2O’/2, Ungaria 19 (1). R. F. Ger
mană 16, Argentina 151/» (3), El
veția 14 (3), Cehoslovacia 14 (1), 
Romînia 14, Bulgaria 13*/ 2 (3), 
Danemarca 13*/s  (3), Anglia
l3'/j, Israel 8 (3).


